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ﺗﻤﻬﻴﺪ

ن
ن
ن
�
�
الصـیي
الثاي للمعھد
والي تم تقدیمھا ي� المؤتمر ي
ي
یعتمد هذا التقریر ع� أبحاث برنامج ا�سـ�اتیجیة والعقیدة التابع لم ��ـوع  RANDللقوات الجویة ي
�
بف�جینیا یوم
الط�ان المنعقد تحت رعایة قیادة القوات الجویة ا�مریکیة .وقد انعقد المؤتمر ن ي� مكتب مؤسـسـة  RANDن ي� آرلنغتون ي
لدراسـات فضـاء ي
ن
ن
ن
قدموا
الخ�اء ي� مجال القوات الجویة والعملیات العسـکریة والتحدیث العسـکري
الصـیي والذین ّ
الثاي من أیار )مایو(  ،2016وشـارك فیه مجموعة من �
ي
ي
�
الى أثمر عنھا المؤتمر إ� تقییم التطورات والتداعیات الملموســـة لتوســـع الصــ ي ن
ـن الحدیث � ي�
آرا ًء وأفكا ًرا ق ّیمة لمؤلفي هذا التقریر .وتھدف التقاریر ي
و� الوقت الذي تسـتمر المصـالح ا�قتصـادیة والدبلوماسـیة �
ن
وا�منیة الصـینیة بالتوسـع ،سـیحتاج جیش
مجالھا الجوي وقدراتھا ع� اسـتعراض القوة .ي
التحریر
أک� �سـتعراض
الشـعي ) – (PLAوخصـو ًصـا قواته الجویة ،بما � ي� ذلك قوات الدفاع الجوي
والط�ان البحري والقدرات الفضـائیة – إ� قدرات �
ي
�ي
یتما� مع تزاید البصمة العالمیة ي ن
القوة والقدرة ع� �ن� القوات ن ي� الخارج بشكل �
للصن.
�
�
الصــن مثل قضــیتھا مع تایوان ن ن
ين
وال�اعات الحدودیة البحریة ،أُضــیفت قضــایا جدیدة إ� قائمة
الى تواجھھا
�
با�ضــافة إ� المخاوف ا�منیة التقلیدیة ي
ن
�
ن
والي أصـبحت تُشـكل عوامل مھمة
مخاوف الص يـن مثل مكافحة ا ��رهاب ،والمسـاعدات ا ��نسـانیة  /ا ��غاثة ي� حا�ت الکوارث ،وحمایة الممرات البحریة ي
الشـــعى � ي� تدریباته وإرســـاء عقیدته العســـکریة وتحدیث قواته .هذا وقد اســـتحوذت الســـیطرة ع� الفضـــاء ،بما � ي� ذلك
� ي� جھود جیش التحریر
�ي
ا�ســتخدام العســکري للفضــاء الخارجي ،ع� اهتمام � �
الشــعى الذي یســعی إ� تطویر قدرات جدیدة ومفاهیم حدیثة � ي�
م�اید لدى جیش التحریر
�ي
العملیات تھدف إ� دعم نموه واتّسـاع نطاق مھامه العسـکریة .یرکز هذا التقریر ع� نھج الص ي ن
ـن إزاء ترسـیم وإنفاذ مجال ي �
تمی� الھویة ��غراض الدفاع
الجنوي ) � (SCSي� المسـتقبل – وهما موضـوعان ذوا مض ي ن
بکن �ب�سـیم مجال مماثل ن ي� بحر الص ي ن
ـن ال ��ـ � ي� واحتمالیة أن تقوم ي ن
الجوي ن ي� بحر الص ي ن
ـامن
ـن
�ي
ا�همیة للو�یات المتحدة �
بالغة �
ا�مریکیة وحلفاءها ن ي� المنطقة.
ﻣﺸﺮوع  RANDﻟﻠﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ
یمثــــل مش ـــروع  RANDللق ـــوات الجوی ـــة ش ـــعبة م ـــن مؤسس ـــة  ،RANDوه ـــو مرک ـــز أبحاث وتطویر للدراسات والتحلی�ت المختصة بالقوات
الجویة �
ا�مریکیة وممول علـی المسـتوى الفیدرالـي .ویـزود هـذا المشـروع القـوات الجویـة بتحلی�ت مسـتقلة للبدائــل السیاســیة التــي تؤثــر علــی
وا� �
لک�ونیة الحالیة والمستقبلیة .ویتــــم إجــ ـراء البحــــــــوث فــــــــي
التطویر والعملیات والجاهزیة القتالیة ،کما ویدعم القوات الجویة والفضائیة �
�
وا�س�اتیجیة
المشــــروع ضمــــن أربعــــة برامــــج هــــي :تحدیــــث وتوظیــف القــوات ،القــوى العاملــة والموظفیــن والتدریــب ،إدارة المــوارد،
والعقیـدة .وقـد تـم إعـداد البحـث الـوارد فــي هـذا المنشـور بموجـب العقـد رقـم FA7014-16-D-1000
م�وع  RANDللقوات الجویة ع� موقعنا � � ن
تتوفر معلومات إضافیة عن �
وىwww.rand.org/paf/ :
ا�لک� ي

یوثــق هــذا التقریــر مــا تمــت مشــاركته مــع القوات الجویة �
ا�مریکیة فــي أیار )مایو(  .2016تمـــت مراجعـــة مســـودة التقریـــر ،الصـــادرة فـــي  1آذار
)مارس(  2017مــن قبــل مراجعیــن أقــران وخبــراء فـي هـذا المجـال مـن القوات الجویة �
ا�مریکیة.
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ُﻣﻠﺨﺺ

ن
ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر الصـ ي ن
)نوفم�(  ،2013أعلنت جمھوریة الصـ ي ن
ـن الشــعبیة ) (PRCعن ترســیمھا مجال ي �
ـن
الثاي
�
ي� �ت� ـین ي
�
� �
ن
�
ـانوى وترســـیمھـا
ال�ـــ ي� .وحى بعـد ردود الفعـل العنیفـة الفوریـة من قبـل الو�یـات المتحـدة ا�مریکیـة والیـابـان ،بقیـت ��عیـة المنطقـة ووضـــعھـا الق ي
والغرض منھا محل جدل ونقاش.
الت� ـیعات �
الدو�؛ فن ا�خت�فات ي ن
بالرغم من أن مجا�ت ي �
بن �
ا�مریکیة والصــینیة
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي � تخضــع لحکم القانون
ي
�
ئ
بتضـــمن �
�
ين
ا�ر �ا� ال ُمتنـازع علیھـا ن ي� مجـا�ت ي �
الئ یُســـمح لھـا
فیمـا یتعلّق
تمی� الھویـة �غراض الـدفـاع الجوي ،والتعریف عن هویـة الطـائرات ا�جنبیـة ي
ي
بالط�ان ن ي� هذه المجا�ت ولکن � یُسـمح لھا بالدخول إ� المجال الجوي ا ��قلیمي هي بمثابة نقاط خ�فیة من شـأنھا أن تزعزع اسـتقرار المنطقة .فع�
ي
�
�
ن
وجه الخصــوص ،تُف�ـ جمھوریة الصـ يـن الشــعبیة اتفاقیة ا�مم المتحدة لقانون البحار ) (UNCLOSع� أنھا تســمح للدول الســاحلیة بمنع ا�نشــطة
�
�
ویأي قرارها �ل�سـیم مجال ي �
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي لیؤکد هذا
العسـکریة ا�جنبیة ضـمن مناطقھا ا�قتصـادیة الخالصـة ،وهو ما أثار القلق؛ ي
التفس�.
ي
�
الي قد تکون اتخذتھا ��نفاذ مجال ي �
ين
تمی� الھویة ��غراض
الكث� ل ُتعلن عن
بالرغم من أن جمھوریة
التداب� �
ي
الصــن الشــعبیة لم تفعل ي
وا�جراءات ي
الدفاع الجوي الخاص بھا اعتبا ًرا من مطلع عام  ،2017ا� أنھا ربما لم تکن تنوي القیام بذلك بشــكل محکم .وهو ما یؤکد أن أســاس هذا القرار كان
سیاس ًیا بح ًتا؛ أي مفاجأة �
� بمجا�ت ي �
اس�اتیجیة تنظر إلیھا ي ن
الصن ع� أنھا استجابة مكافئة ن ي� منطقة تمت ئ
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي.

اقبن �
مریکین إزاء هذه الخطوة هو التداعیات �
إن �
ـن �ب�ســـیم مجال ي �
الم�تبة ع� احتمالیة قیام الصــ ي ن
ا� ي ن
یث� قلق المر ي ن
تمی� الھویة ��غراض
أک� ما ي
کب� من ن ن
ـغ�ة تشــھد تورط الصـ ي ن
الدفاع الجوي ن ي� بحر الصـ ي ن
ال�اعات ا ��قلیمیة
ـن
الجنوي ً
ـن ن ي� عدد ي
أیض ـا .وینبع هذا القلق من أن هذه المســاحة الصـ ي
�ي
مریکین .وسـیؤدي الرد ع� الطائرات ئ
ت�اید فیھا الرح�ت الجویة المدنیة بشـكل کب�؛ مما یؤدي إ� بیئة جویة معقدة للطیارین ئ
ا� ي ن
البحریة کما � ن
ا�جنبیة
ي
وممارسـة وحدات الدفاع الجوي لمھام السـیطرة الفوریة ع� الطائرات والتفاعل مع طائرات القیادة والتحکم المحمولة ج �وا إ� تعزیز قدرات الطیارین
ين
الصینین.
�
�
ـن تمھی ًدا �ل�سـیم مجال ي �
الي أرسـتھا الص ي ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي الخاص بھا � ي� بحر
یتطرق هذا التقریر إ� ا�سـس القانونیة �
ّ
وا�داریة ي
�
ن
ن
�
ن
ين
�
ا�قلیمیة
الصن
الجنوي ي� إطار جھودها المتواصلة لدعم مطالباتھا �
الصن ال� ي� وإ� تقییم احتمالیة أن تقوم مستقب ً� ب�سیم مجال مماثل ي� بحر ي
�ي
�
هناك .لقد عملت جھود ي ن ن �
الى تطالب بھا ن ي� بحر ي ن
ع�
الصن
الجنوى ع� "فرض واقع جدید" وتُ �
�ي
الصن ي� اس�داد واضفاء الطابع العسکري ع� المناطق ي
ال�ـ �� .وقد اتخذت ردود أصـحاب المطالبات �
عن نطاق أوسـع من الخیارات السـیاسـیة والردود المتاحة لھا مقارنة ببحر ي ن
ا�خرین ع� التحركات
الصـن � ي
ئ
ن
�
الئ دفعت الص ي ن
ـن �تخاذ هذا القرار
الصـینیة طاب ًعا سـیاسـ ًیا وعسـکر ًیا؛ ا�مر الذي یزید تعقید بیئة العملیات ي� المنطقة .یقارن هذا التقریر ا�عتبارات ي
با�ضـافة إ� الظروف السـیاسـیة ن ي� بحر الص ي ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر الص ي ن
با�ع�ن عن ترسـیم مجال ي �
الجنوى والخیارات
ـن
ـن ال ��ـ � ي�� ،
�
�ي
ن
الصن ��ع�ن ترسیم مجال مماثل هناك.
المتاحة أمام ي
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 .1ﻣﻘﺪﻣﺔ

�
ن
ن
الوطي لجمھوریة الصـ ي ن
ـن الشــعبیة ) (PRCعن ترســیم مجال ي �
تمی� الھویة ��غراض الدفاع
)نوفم�(  ،2013أعلنت وزارة الدفاع
الثاي
�
ي� � 23ت� ـین ي
ي
الجوي) (ADIZن ي� بحر ي ن
الصن �
ُحدد
ال� � ي� )(ECS؛ وهو عبارة عن مساحة من المجال الجوي
الدو� متاخمة للمجال الجوي �
ا�قلیمي لدولة من الدول ،وت ّ
ي
بالط�ان ضـمن هذه المنطقة ،وذلك اسـتعدا ًدا للدفاع عن أراضـیھا من أي
فیه هذه الدولة متطلبات إضـافیة للتعریف عن هویة الطائرات المسـموح لھا ي
�
ن
الي تحکمھا الیابان ولکن تُطالب جمھوریة الصـ يـن الشــعبیة
هجمات جویة مباغتة .وتضــمنت المنطقة المذکورة الفضــاء فوق جزر ســینكاکو )دیاویو( ي
�
مری� آنذاك
بسـیادتھا وملکیتھا .جاءت ردود الفعل العنیفة ع� هذا القرار ب�ـعة؛ ففي الیوم نفسـه وصـف جون يک�ي ) (John Kerryوزیر الخارجیة ا� ي
ا�ع�ن بأنه "إجراء أحادي الجانب" و"محاولة لتغی� الوضـــع الراهن" ن� المنطقة � � .1
لتا� ،حلّقت قاذفتان أمریکیتان من طراز � يي 52-فوق
�
ي
ي
ي
و� ا�ســـبوع ا ي
ن 2
�
�
الصن .
الي اتخذتھا ي
مجال ي
تمی� الھویة دون ا�متثال ��جراءات التعریف ي
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر الص ي ن
ومنذ ذلك الوقت ،كان قرار الص ي ن
ـن �ب�سـیم مجال ي �
ـن ال ��ـ � ي� محل جدال ونقاش مط ّول .فقد برزت
القانوى للقرار وفحواه وأسـلوب إنفاذه والغرض منه .وأبدى المراقبون �
ن
ا�مریکیون قلقھم إزاء تداعیات ترسـیم
تسـاؤ�ت حول ��عیة المنطقة والوضـع
ي
�
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ي� بحر ي ن
محتمل لمجال ي �
الجنوي ) (SCSحیث توجد العدید من الممرات البحریة الھامة ومناطق تشـتبك فیھا
الصـن
�ي
الصن ن ي� العدید من ن ن
ين
ا�قلیمیة.
ال�اعات البحریة �
ـتعن هذا التقریر بمعلومات من التقاریر الموجودة والمصــادر المفتوحة باللغة الصــینیة بھدف البحث عن إجابات ئ
یسـ ي ن
ل�ســئلة المتعلقة �ب�ســیم
ال� ـ � ي� ،وتقییم ا�حتما�ت الواردة �ل�ســیم مجال مماثل ن ي� بحر الصـ ي ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر الصـ ي ن
مجال ي �
ـن �
الجنوي مســتقب ً�.
ـن
�ي
وا�مر المث� ل�هتمام هو أن بعض التفسـ�ات �
�
ا�مریکیة ارتأت أن ي ن
بکن "أخطأت التقدیر" عندما أعلنت عن ترسـیم مجال ي �
تمی� الھویة ��غراض الدفاع
ي
ي
اقبن �
ن
الصن � �
ا� ي ن
و� الوقت نفسهُ ،یبدي العدید من المر ي ن
الجوي ن ي� بحر ي ن
تخوفھم من
مریکین ّ
ال� ي� نظ ًرا لما أثارته هذه الخطوة من ردود فعل مختلفة .ي
احتمالیة إع�ن ترسـیم مجال آخر ن ي� بحر الص ي ن
ا�ع�ن عن
ـن
الجنوى .بنا ًء ع� تفس يـ�نا للموقف ،نرى أن بک ي نن توقعت ردود الفعل هذه ولكنھا ارتأت أن �
�ي
�
بکن ن ي� بحر ي ن
ا�سـ�اتیجیة .من زاویة أخرى ،نرى أن الموقف المختلف الذي یواجه ي ن
هذا القرار سـیسـاعد ي ن
یشـ�
الصـن
بکن ن ي� تحقیق مصـالحھا
الجنوي ي
�ي
�
ن
الصن الشعبیة لن تُعلن ن
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي ي� بحر ي ن
إ� أن جمھوریة ي ن
بال�ورة عن ترسیم مجال ي �
الجنوي.
الصن
�ي
�� الوقت الذي توحي فیه ت�ـیحات ن �
و� ضـوء میل الحکومة "للتفاعل بحزم"  ،3فھي ع� �
�
ا�غلب
بکن ا� ي
ي
خ�ة بأنھا تحافظ ع� خیاراتھا مفتوحة – ي
ي
�
ن
ن
ن
�
ُقدم دولة أخرى ع� أي فعل تراه الص يـن اسـتفزازیًا – ا�
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي ي� بحر الص يـن
سـتعلن عن ترسـیم مجال ي
الجنوى بعد أن ت ِ
�ي
�
ن
�
ن
ن
الجنوى بسـبب أنشـطتھم الموثّقة �سـ�داد ا�قالیم وإنشـاء المرافق العسـکریة
ـیا� وعسـکري أقوى ي� بحر الص يـن
�ي
أن زعماء الص يـن یتمتعون بموقف س ي
الي یمکن القول إنھا �
�
هناك .وقد اسـتخدموا أدوات أخرى ن ي� بحر الص ي ن
أک� فاعلیة
ـن
�ي
الجنوى ،بما فیھا ن ��ـ الطائرات المقاتلة وصـواریخ الدفاع الجوي و ي
�
� ي� تحقیق أهدافھم مما قد یحققه ترسیم مجال ي �
ين
الصینین قد كثفوا من
ُش� المصادر المفتوحة إ� أن الطیارین
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي .وت ي

John Kerry, “Statement on the East China Sea Air Defense Identification Zone,” U.S. Department of State, November 23, 2013. 1
 Jane Perlez, “After Challenges, China Appears to Backpedal on Airzone,” New York Times, November 27, 2013. 2لم یتم �
ين
القاذفتن
اع�اض طریق
� يي 52-أو مواجھتھما من قبل ي ن
الصن.
International Crisis Group, “Dangerous Waters: China-Japan Relations on the Rocks,” Asia Report, No. 245, April 8, 2013. 3
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أنشـــطـة التـدریب والتمـارین فوق المیـاه منـذ ا ��ع�ن عن قرار محکمـة التحکیم الدائمـة ) � (PCAي� تموز )یولیو(  2016والذي جاء لصــــالح ي ن
الفلبن ع�
حساب ي ن
الصن فیما یخص ترسیم "خط القطاعات التسعة" .4
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر ي ن
الصن س ُتعلن عن ترسیم مجال ي �
ب�ف النظر عما إذا كانت ي ن
الجنوى أم � ،ستبقی هذه المنطقة
الصن
�ي
�
�
�
�
ن
ن �
�ـفات جھات أخرى تطالب
أک� تحدیًا
ً
�ـفات الصـ يـن وت ّ
وتعقیدا للقوات الجویة ا�مریکیة ي� تنفیذ العملیات مقارنة ببحر الصـ يـن ال� ـ ي� بســبب ت ّ
ن
المدى.
الط�ان
بمساحات من المنطقة .ع�وة ع� ذلك ،فقد أدى نمو الرح�ت التجاریة ن ي� المنطقة إ� إنھاك سلطات ي
ي
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر الص ي ن
ـن مجال ي �
یُق ّیم هذا التقریر المض ي ن
ـامن القانونیة والعملیة �ل�سـیم الص ي ن
ـن ال ��ـ � ي� واحتمالیة ترسـیم
�
� �
ن
ن
مجا ً� مماث ً� ن ي� بحر الص ي ن
ـن
ا�
الجنوى .یتطرق القسـم ي
�ي
الثاى من هذا التقریر إ� أوجه ا�خت�ف يبن اللوائح ا�مریکیة والصـینیة فیما یتعلق بدراج ا�ر ي
�
�
المتنازع علیھا ضـمن مجا�ت ي ن
الي تمر �ع�ها ولکن � تدخل المجال الجوي ا ��قلیمي.
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي والتعریف عن هویة الطائرات ي
ن
�
الي اعتمدتھا الصــ ي ن
ـن فیما یتعلق بمجال
وقد تؤدي نقاط الخ�ف هذه إ� حالة من عدم ا�ســـتقرار ي� المنطقة .وأبرز اســـباب إثارة القلق هي اللوائح ي
بکن المث�ة للجـدل �تفـاقیـة �
�
�
تفســـ�ات ي ن
ي�
ا�مم المتحـدة لقـانون البحـار )(UNCLOS؛ ع�
والى یبـدو أنھـا تؤکـد ع�
ي
ي
تمی� الھویـة �غراض الـدفـاع الجوي ي
�
�
�
أنھا تسمح للدول الساحلیة بحظر ا�نشطة العسکریة ا�جنبیة ضمن وفوق مناطقھا ا�قتصادیة الخالصة) .(EEZأما القسم الثالث ،فیستعرض ا�سس
�
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر ي ن
ـن ن ي� بحر ي ن
الي أرسـتھا الص ي ن
الجنوي ویُق ّیم احتمالیة ترسـیم مجال ي �
الجنوي
الصـن
الصـن
القانونیة �
�ي
�ي
وا�داریة ي
ن
�
�
ن
الى تطالب
کجزء من الجھود المسـتمرة لتعزیز مطالبھا ا ��قلیمیة هناك .ولقد عملت جھود
ي
الصـن ي� اسـ�داد واضـفاء الطابع العسـکري ع� المناطق ي
�
ن
بھا ن ي� بحر الص ي ن
�
ُع� عن نطاق أوسـع من الخیارات السـیاسـیة والردود المتاحة لھا مقارنة ببحر الص يـن ال�ـ ي�؛
وي ع� "فرض واقع جدید" ،کما وت �
ـن الجن � ي
أک� تواترا وحزما .وقد اتخذت ردود أصـــحاب المطالبات �
فمنذ تموز )یولیو(  ،2016یبدو أن الردود تضـــمنت القیام بدوریات وتدریبات جویة �
ا�خرین
ً
ً
ئ
ن
�
الي دفعت
ع� التحركات الصــینیة طاب ًعا ســیاس ـ ًیا وعســکر ًیا؛ ا�مر الذي یزید تعقید بیئة العملیات ي� المنطقة .ي ً
وأخ�ا ،یقارن هذا التقریر ا�عتبارات ي
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر الص ي ن
الص ي ن
ـن �تخاذ هذا القرار با ��ع�ن عن ترسـیم مجال ي �
با�ضـافة إ� الظروف السـیاسـیة � ي� بحر
ـن ال ��ـ � ي�� ،
الجنوي والخیارات المتاحة أمام ي ن
ين
الصن ��ع�ن ترسیم مجال مماثل هناك.
الصن
�ي

4

Permanent Court of Arbitration, “Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People’s Republic

of China),” July 12, 2016.
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 .2ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺸﺮﻗﻲ

ين
تمی� الھویة ئ�غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر ي ن
یدور النقاش المتعلق بمجال ي �
الصـن �
رئیسـین؛ أولھما ینطوي ع� الوضـع
ال�ـ � ي� حول محوري خ�ف
ن
القانوي للسـمات الخاصـة أو �
کم�ر لزیادة الدوریات
الت�ـیعات لھذا المجال ،والثاىن ي یرکز ع� الجوانب العملیة له ،مثل إنفاذه من عدمه واسـتخدامه �
ي
�
الشـــعي ) .(PLAAFیوجـد رابط وثیق ي ن
بن هـذین
الي تجریھـا القوات الجویـة التـابعـة لجیش التحریر
�ي
فوق المیـاه أو يغ�هـا من التـدریبـات العســـکریـة ي
وا�ســئلة والمخاوف المطروحة حول �
المحورین ئ
ا�هداف ا�سـ �ـ�اتیجیة والتشــغیلیة ل ��ســیم هذا المجال .یتضــمن هذا الفصــل لمحة عامة عن هذین
المحورین مع �
ک� ع� بیان أهداف جمھوریة ي ن
ال� ي ن
الصن الشعبیة من ا ��ع�ن عن هذا المجال وإنفاذه.
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار
المدي الدو� ) ،(ICAOوهي وكالة متخصـصـة تابعة �
ن
ل�مم المتحدة
الط�ان
الط�ان الیومي ن ي� المجال الجوي
الدو� ��دارة منظمة ي
تخضـع عملیات ي
ي
ي
ي
ن
�
المدي
الي تُعرف أی ًضا باسم "اتفاقیة شیكاغو" .وت �ُ�ف المنظمة ع� مناطق معلومات
الط�ان
تأسست عام  1944لتتو� إدارة وحوکمة اتفاقیة ي
ي
ي
الدو� ي
�
الط�ان ) (FIRهي عبـارة عن مجـال
الي بـدأ العمـل بھـا منـذ انتھـاء الحرب العـالمیـة الثـانیـة وظھور الرح�ت التجـاریـة .ومنطقـة معلومـات ي
ي
الط�ان ) (FIRsي
�
�
جوي محـدد یتم تعیینـه لســـلطـة حکومیـة مـدنیـة بحیـث ّ
الى تحتـاج إلیھـا ا�طقم
تتو� هـذه الســـلطـة تقـدیم خـدمـة معلومـات ي
الط�ان وخـدمـة التنبیـه ي
الط�ان،
الجویة العابرة لھذه المنطقة .وبالرغم من أن قواعد اتفاقیة شــیكاغو واضــحة و�یحة فیما یتعلق بالمجال الجوي
الدو� ومناطق معلومات ي
ي
�
�
ن
�
تتطرق إ� مجـا�ت ي �
تمی� الھویـة
ـانوي ثـابـت یحکم ترســـیم أو إنفـاذ مجـا�ت ي
تمی� الھویـة �غراض الـدفـاع الجوي .ي� الواقع � ،یوجـد إطـار ق ي
فھي � ّ
�
ن
�
الي تحکمھا.
�غراض الدفاع الجوي  .1نتیجة لذلك � ،یفاجئنا أن تختلف الدول ي� طریقة ي
تفس�ها للقواعد ي
باعتبارها أول دولة ترسـم مجال ي �
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� أربعینیات القرن الع ��ـین – وبصـفتھا الدولة المسـؤولة عن ترسـیم هذه
أک� من أي دولة أخرى – فقد أرســت الو�یات المتحدة �
المجا�ت ن� الیابان وکوریا الجنوبیة �
ا�مریکیة نموذ ًجا تعمل بموجبه معظم مجا�ت ت ي �
می�
ي
�
ن
ن
�
الدو� المتاخم
و� ف�ة الخمسـینیات ،قامت الو�یات المتحدة بمأسـسـة عملیات مراقبة المجال الجوي
الھویة �غراض الدفاع الجوي ي� العالم .ي
ي
�
�
�
لمجالھا الجوي من خ�ل مجا�ت ي �
الئ تدخل مجالھا الجوي
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي للمســاعدة ي� التعریف المبکر عن هویة الطائرات ي
�
ا�قلیمي  .2وإ� جانب مجال ي �
لیتحول إ� سلسلة مجا�ت
تطور هذا النھج المتبع ��دارة المجال الجوي
�
ّ
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي الكنديّ ،
�
�
ن
وبـا�ضــــافـة إ� مجـال ي �
ي�
تمی� الھویـة �غراض الـدفـاع الجوي
تمی� الھویـة �غراض الـدفـاع الجوي ي� أمریكـا الشــــمـالیـة )انظر الشــــكـل � .(2.1

David A. Welch, “What’s an ADIZ? Why the United States, Japan, and China Get It Wrong,” Foreign Affairs, December 9, 2013. 1
Federal Aviation Administration, “Entering, Exiting and Flying in United States Airspace,” web page, October 23,2015. 2

3

القریب من الدول المجاورة ،تُ ��ـــف الو�یات المتحدة �
ا�مریکیة أی ًضـــا ع� إدارة مجا�ت ي �
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي � ي� أ�ســـكا وهاواي
وجزیرة غوام .3
اﻟﺸﻜﻞ  2.1ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

المصدرIan Rinehart and Bart Elias, “China’s Air Defense Identification Zone,” Congressional Research Service, January 30, 2015.:

�
ن
إن ترســـیم دولـة من الـدول لمجـال ي �
یعى منح هـذه الـدولـة ســـیـادة ع� ذلـك
تمی� الھویـة �غراض الـدفـاع الجوي داخـل المجـال الجوي ال ي
ـدو� � ي
المجـال الـذي یخضـــع للقـانون الـدو� .إذن ،مـا الـذي یمنح دولـة من الـدول الحق بمطـالبـة الطـائرات ئ
ا�جنبیـة بـا�متثـال ��جراءات التعریف � ي� المجـال
ي
الدو�؟ �ا�جابة وف ًقا لمرکز وكلیة :Judge Advocate General’s School
الجوي
ي
إن �
ن
القانوي لتســـویغ مجا�ت ي �
ا�ســـاس
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي هو أن لكل دولة الحق ن ي� إرســـاء ��وط مناســـبة
ي
ن
الوطى .وعلیـه ،یمکن مطـالبـة أي طـائرة �
ن
الوطى للـدولـة بتعریف
تق�ب من المجـال الجوي
ومنطقیـة للـدخول إ� مجـالھـا الجوي
ي
ي
4
�
هویتھا أثناء وجودها � ي� المجال الجوي
الدو� ک�ط للموافقة ع� دخولھا .
ي

U.S. Government Publishing Office, Electronic Code of Federal Regulations, Title 14: Aeronautics and Space, Part 99: Security Control of Air 3
Traffic, Subpart B: Designated Air Defense Identification Zones, current as of July 6, 2017.
4

Kirk L. Davies, Eric M. Johnson, Laura C. Desio, Sam C. Kidd, and Thomasa T. Paul, Air Force Operations and the Law, 3rd ed., Maxwell Air

Force Base, Ala.: Judge Advocate General’s School, 2014, p. 78.
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ا�مریکیة الطائرات المدنیة القادمة من خارج الو�یات المتحدة ئ
الت�ـ ـیعات ئ
ا�مریکیة – من ي ن
وعلیه ،تطالب �
بن جملة اشــ �ـ�اطات أخرى – بتقدیم
�
�
تقـاریر ومعلومـات عن موقعھـا قبـل ســــاعـة ع� ا�قـل من دخولھـا مجـال ي �
تمی� الھویـة �غراض الـدفـاع الجوي إذا لم تکن تبعـد عن الو�یـات المتحـدة
�
ا�مریکیة �
ين
الط�ان الب�ـي الدفاعیة ع� وجوب ا ��ب�غ عن الوقت المتوقع لدخول مجال
بأک� من
الط�ان المتوسـطة .کما ت ُن ّص قواعد ي
سـاعتن ب�ـعة ي
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي قبل  15دقیقة ع� �
ا�قل من الدخول )باســـتثناء مجال ي �
ي�
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي � ي� أ�ســـكا حیث یجب
ا�ب�غ �� أي وقـت قبـل الـدخول(  .5ومن الجـدیر بـالـذکر أنـه یمکن للطـائرات العســـکریـة ئ
ا�جنبیـة العمـل بحریّـة دون اعتبـار متطلبـات التعریف � ي� مجـال
�
ي
�
�
�
ي�
الط�ان إ� أو من المجال الجوي الخاضـع للسـیادة ا�مریکیة .أما إذا كانت تنوي دخول
مری� طالما أنھا � تنوي ي
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي ا� ي
ن ئ
مری� ،فعلیھا إذن � ن
وا�جراءات المعمول بھا ن ي� مجال ي �
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي .6
المجال الجوي
ا�ل�ام بكافة اللوائح �
الوطئ ا� ي
ي
ئ
�
ـن ترســیم مجال ي �
الئ أثارت هذا الکم من النقاش والشــکوك حیال إع�ن الصـ ي ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي هو
إن أحد ا�ســباب الرئیســیة ي
الفروقات الدقیقة ولکن الھا ّمة ي ن
بن مجالھا المعلن وقانون الو�یات المتحدة وممارســاتھا ن ي� هذا الشــأن .وبالرغم من أن مدى ومغزى هذه الفروقات �
ـن �
وغ� واضـح بسـبب ا ��نفاذ محدود النطاق الذي ط ّبقته الص ي ن
أک� ن ي� هذا الفصـل(؛ فننا سـن ��ـع ن ي�
حى یومنا هذا )کما سـنناقش بتفصـیل �
یزال مبھ ًما ي
�
�
تحلیل �
�
ن
ن
ن
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي.
قانونیتن يبن الو�یات المتحدة ا�مریکیة
نقطي خ�ف
والصن فیما یخص مجا�ت ي
ي
ي
ي
أراض ُﻣﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي
ٍ
ﺗﻀﻤﻴﻦ

ترتبط نقطة الخ�ف �
تضـمن أر ٍاض ُمتنازع علیھا ن ي� مجال ي �
ين
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي .فبشـكل عام ،لم یسـبق أن تضـمنت
ا�و� ب ��ـعیة
مثل هذه المجا�ت أر ٍاض ُمتنازع علیھا؛ فع� ســـبیل المثال � ،یشـــمل مجال ي �
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� الیابان المجال الجوي فوق جزر
�
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي لكل من الیابان والص ي ن
والي تخضـع للحکم الرو�  .7ومع ذلك ،نجد أن مجا� ي �
ـن یتضـمنا جزر
کوریل ُ
ي
ي
المتنازع علیھا ي
سینكاکو )واسمھا بالصینیة دیاویو( .8
الصن �
ا�سا� من ا ��ع�ن عن مجال ي �
قبن أن غرض ي ن
یرى العدید من المرا ي ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي هو دفع وتعزیز مطالباتھا بالسیادة ع�
ي

Federal Aviation Administration, 2015. 5
Rinehart and Elias, 2015. 6
7

Raul (Pete) Pedrozo, “The Bull in the China Shop: Raising Tensions in the Asia-Pacific Region,” International Law Studies, Vol. 90, No. 1,

2014, p. 74.
�
 8ن
ن
نن
�حت:
الثاي )ینایر(  ،2013أوضحت هی�ري كلینتون ،وزیرة الخارجیة آنذاك ،الموقف ا� ي
ي� كانون ي
مری� حیال السیادة ع� الجزر وال�اع ،إذ ّ

ا�من ا��قلیمي ،فقد أعدت التأکید ع� السیاسة �
"فیما یخص �
ا�مریکیة الراسخة حول جزر سینكاکو � ن
وال�اماتنا بموجب ا�تفاقیة .وکما قلت مرا ًرا ،فبالرغم من أن الو�یات
المتحدة �
ن
ا�مریکیة "� تتخذ موقفًا إزاء السیادة المطلقة للجزر؛ فننا �
نع�ف بأنھا تحت حکم الیابان ونعارض أي فعل أحادي الجانب من شأنه تقویض الحکم
الیاباي" .کما
ي
�
نحث جمیع ا�طراف ع� اتخاذ الخطوات الکفیلة لمنع وقوع أي مشاكل وإدارة الخ�ف بسبل سلمیة") .التوکید من إضافتنا(Hillary Rodham Clinton, “Remarks ) .
أننا ّ
.(with Japanese Foreign Minister Fumio Kishida After Their Meeting,” U.S. Department of State, January 18, 2013.

الصن � �
تع�ف بمجال ي ن
أیضا أن ي ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي الذي رسمته الیابان – انظر “Background: Air Defense Identification
�حظ ً
Zones,”Global Times, November 24, 2013.

5

�
�
�
ين
ين
واشــ�ت بموجبھا ث�ث من
یابانین
مواطنن
الى أبرمتھا الحکومة الیابانیة ن ي� أواخر عام  2012مع
هذه الجزر ،وهو ع� ا�غلب رد فعل ع� الصــفقة ي
ين
بن الخمس جزر .9
بی� دوتون ) ،(Peter Duttonأســتاذ القانون ن� الكلیة الحربیة البحریة والمدعي العام العســکري الســابق ن� القوات البحریة �
یقول �
ا�مریکیة ،إن
ي
ي
ن
الوطى فوق الجزر والبحر
حکومة الیابان "من واجبھا ]باعتبارها الحاکم ع� الجزر[ ممارســة ســلطاتھا وســیادتھا ع� الجزر ،بما یشــمل المجال الجوي
ي
�
ن
ين
ين
�
الصــن الشــعبیة
ا�قلیمي المحیط بھا"  .10ن ي� المقابل ،قامت حکومة جمھوریة
تمی� الھویة �غراض الدفاع
�
بتضــمن جزر ســینكاکو )دیاویو( ي� مجال ي
ن
ن
تداب� دفاعیة طارئة للرد ع� أي طائرة � تتعاون ي� التعریف عن نفسھا"  ،11متجاهلةً بذلك سیطرة الیابان ع�
الجوي التابع لھا وأعلنت حقھا ي� "اتخاذ ي
ـمنن
ن
ن
الصـن بتض ي
تشـن قانغ ) ،(Qin Gangالمتحدث باسـم وزارة الشـؤون الخارجیة الصـینیة ،عن قرار ي
الجزر والمجال الجوي فوقھا  .12من جانبه ،دافع ي
�
جزر سـینكاکو )دیاویو( بقوله إن حدود مجال ي �
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي �
وغ�ه
والت�ـیعات المنظمة له "تتوافق كل ًیا مع میثاق ا�مم المتحدة ي
ن
� ن
� 13
�
ين
مشـ�ا إ� أن
ویأي
الى �
من الممارسـات الدولیة" ي ً
ا� الصـینیة"  .ي
تعت� "جز ًءا � یتجزأ من ا�ر ي
"الصـن حاسـمة ي� قرارها وعزمھا ع� حمایة سـیادة الجزر ي
�
�
ن
�
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي ي� بحر ي ن
الصن مجال ي �
وا�س�اتیجي وراء ترسیم ي ن
الصن �
ال� ي�.
السیا�
هذا الت�یح لیؤکد ع� الدافع
ي
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎرة ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻮي اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ

تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر ي ن
أما النقطة الخ�فیة الثانیة � ي� مسألة ترسیم مجال ي �
الصن �
ال� � ي� فتتمحور حول مدى ��عیة مطالبة أي
ن
تع� مجال ي �
الوطي .کما ذکرنا ســـاب ًقا،
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي با�متثال ��جراءات التعریف بالرغم من أنھا لم تدخل المجال الجوي
طائرة �
ي
�
�
ئ
ن
فـنـه � یتوقع من الطـائرات ا�جنبیـة ا�متثـال لمتطلبـات التعریف الخـاصــــة بمجـال ي �
تنو تلـك
تمی� الھویـة �غراض الـدفـاع الجوي ا� ي
مری� ي� حـال لم ِ
الطائرات دخول المجال الجوي الخاضـع للسـیادة ئ
ـن �ب�سـیم مجال ي �
ا�مریکیة .ن ي� المقابلُ ،یطالب إع�ن الص ي ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي � ي� بحر
ين
الصــن �
ال�ــ � ي� جمیع الطائرات ال ُمحلّقة ن ي� المنطقة – ســوا ٌء أكانت تنوي دخول مجالھا الجوي ا ��قلیمي أم � – با�متثال لقواعد التعریف بما � ي� ذلك
ن
المدى ،ف ً
ال�سل� مفتوحة والرد فو ًرا ع� أي
ض� عن إبقاء قنوات ا�تصال
الط�ان
الط�ان لدى وزارة الخارجیة الصینیة أو إدارة ي
تعبئة معلومات خطة ي
ي
ي
ن
ن
الوطي ،وتشـغیل رادار ثانوي ي)� حال تواجده( وتحدید الجنسـیات والشـعارات بشـكل واضـح .کما ت ُنص
طلبات تتعلق بالتعریف من قبل وزارة الدفاع
ي
ن
ن
تداب� دفاعیة طارئة ،رغم أنه لم یتم توضــیح ماهیة هذه
المســؤولن
أیضــا ع� أن عدم امتثال الطائرات لذلك قد یدفع
القواعد ً
الصــینین �تخاذ ي
ي
ي

Jane Perlez, “China Accuses Japan of Stealing After Purchase of Group of Disputed Islands,” New York Times, September 11, 2012; “Islands 9
تن �
ا�خر ي ن
Apart,” The Economist, September 15, 2012.كانت الحکومة الیابانیة تمتلك مسبقًا الجزیر ي ن
تن
10

U.S. House of Representatives, China’s Maritime Disputes in the East and South China Seas, Washington, D.C., U.S. Government Printing

Office, 2014.
11

Xinhua, “Announcement of the Aircraft Identification Rules for the East China Sea Air Defense Identification Zone of the P.R.C.,” November

23, 2013a.

 12ل�ط�ع ع� لمحة شاملة ودقیقة لمطالبات جزر سینكاکو )دیاویو( ن ن
وال�اعات المرتبطة بھا ،انظر Gavan McCormack, “Troubled Seas: Japan’s
Pacific and East China Sea Domains (and Claims),” Asia-Pacific Journal: Japan Focus, Vol. 10, Issue 36, No. 4, August 2012; and Gavan
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یدل هذا الغموض ن ي� إنفاذ القواعد ع� أن قرار جمھوریة الصـ ي ن
ـن الشــعبیة �ب�ســیم مجال ي �
التداب� أو تنفیذها منذ تموز )یولیو( ّ .14 2017
تمی� الھویة
ي
�
�
نابع من غایات سیاسیة واس�اتیجیة.
�غراض الدفاع الجوي ٌ
�
ن
�
یؤکد دوتون ع� أن مجال ي �
المعي.
الي تعلن ترســـیمه "ســـلطة مطلقة"  15ع� المجال الجوي
ي
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي � یمنح الدولة ي
وبالتا� سـیادتھا ع� المجال الجوي فوقھا – تنتھي ع� بُعد  12می ً� بحریًا
ا�قلیمیة –
وبحسـب القانون
الدو� ،فن سـیادة دولة من الدول ع� المیاه �
ي
ي
ن
16
الدو� "بدون ت�ــیح الدولة الســاحلیة"  .وعلیه ،كتب
من الســاحل وإن لجمیع الدول الحق بتشــغیل طائرات مدنیة أو عســکریة ي� المجال الجوي
ي
ن
�
تمی� الھویـة ��غراض الـدفـاع الجوي ب � �
الئ تُحلّق ن ي� مجـال ي �
ـا�ل�ام بـجراءات التعریف إ� ي� حـال كـانـت تلـك
دوتون أنـه � یحق للـدولـة مطـالبـة الطـائرة ي
الطائرة � �
التفسـ� مع سـیاسـة
الدو� ودخول المجال الجوي الخاضـع للسـیادة الكاملة للدولة السـاحلیة"  .17ویتوافق هذا
"تع�م مغادرة المجال الجوي
ي
ي
الو�یات المتحدة �
ا�مریکیة وممارساتھا المتعلقة بمجا�ت ي �
الدو�:
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي داخل المجال الجوي
ي
والت�ـیعات ئ
ا�مریکیة المتعلقة �ب�سـیم مجا�ت ي �
تنطبق اللوائح �
تمی� الھویة ئ�غراض الدفاع الجوي ع� الطائرات المتجھة إ�
ئ
الط�ان وتقـاریر ي ن
تعین الموقع الدوریة .يغ� أن بعض الدول تزعم
المجـال الجوي �
مری� وتتطلـب منھـا تعبئـة خطط ي
ا�قلیمي ا� ي
�
�
�
�
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي با�متثال ��جراءات وتعلیمات تلك المنطقة،
لي تخ�ق مجال ي
أنھا تُطالب جمیع الطائرات ا ي
�
تع�ف بحق دولة ســاحلیة أو جزریة ��
الوطي أم � .الو�یات المتحدة ا�مریکیة � �
ن
ســوا ٌء أكانت � ن
تع�م دخول المجال الجوي
ُ ُ ّ ي
ي
�
ئ
ن
تطبیق إجراءاتھا الخاصة بمجال ي �
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي ع� الطائرات ا�جنبیة ي� مثل هذه الحا�ت .18

ویوافق راؤول بدروســو ) ،(Raul Pedrozoأســتاذ القانون الســابق ن ي� الكلیة الحربیة البحریة والمدعي العام العســکري الســابق ن ي� القوات البحریة
ئ
�
�
الى � � �
وت�ـــیعـات مجـال ي �
ين
الصـــن للوائح �
تع�م دخول المجـال
ا�مریکیـة ،ع� أن "تطبیق
تمی� الھویـة �غراض الـدفـاع الجوي ع� الطـائرات العـابرة ي
ن
ن
الدو�" .19
الصیي هو أمر مخالف للقانون
الوطي
الجوي
ي
ي
ي
�
ال�ــ ��� ،
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر الصــ ي ن
و� ت�ـــیح یوضـــح فیه إنشـــاء مجال ي ن
اع�ف جینغ یانشـــینغ )،(Geng Yansheng
ـن � ي
ي
المتحدث باسم وزارة الدفاع الصینیة ،أن مجال ي �
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي
�
لیس ً
وا�نذار
ا�قلیمي �غراض التعریف �
دو� تم ترســیمه خارج المجال الجوي �
مجا� جویًا إقلیم ًیا لدولة ما؛ لكنه مجال جوي ي
ئ
20
ن
المبکر .وهو لیس منطقة حظر جوي ولن یؤثر ع� حریة طائرات الدول ا�خرى ،بنا ًء ع�
القوانن الدولیة .
ي

Xinhua, 2013a. 14
U.S. House of Representatives, 2014. 15
U.S. House of Representatives, 2014. 16
U.S. House of Representatives, 2014. 17
Davies et al., 2014, p. 78. 18
Pedrozo, 2014, p. 76. 19
Xinhua, “Defense Ministry Spokesman on China’s Air Defense Identification Zone,” December 3, 2013b. 20
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�
�
�
�
الى � � �
الئ تُحلّق �ع� مجـال ي �
تع�م دخول المجـال الجوي
تمی� الھویـة �غراض الـدفـاع الجوي حى تلـك ي
وفیمـا یخص مطـالبـة جمیع الطـائرات ي
ن
الط�ان ،قال جینغ
ا�قلیمي
�
الصیئ بتعبئة خطط ي
ي
�
ط�انھـا إ� مجـا�ت ي �
تمی� الھویـة ��غراض
� توجـد قـاعـدة دولیـة موحـدة تحکم کیفیـة مطـالبـة الـدول ا�خرى ب �
ـا�ب�غ عن خطط ي
�
الى تُحلق فوق مجـال ي �
تمی� الھویـة
الـدفـاع الجوي إ�
ي
مســـؤو� ترســـیم هـذه المنـاطق؛ فـالعـدیـد من الـدول تُطـالـب الطـائرات ي
�
ين
الط�ان مسب ًقا،
والصن لم تقم سوى بما تقوم به هذه الدول .21
�غراض الدفاع الجوي الخاص بھا �
با�ب�غ عن خطط ي

�
ن
�
و� الواقع ،إن دو ً� أخرى ن� المنطقة – بما ن� ذلك �
ين
الي
أســ�الیا
والفلبن ومیانمار والیابان وتایوان – � ّ
ي
ي
ي
تفرق بشــكل واضــح ي� إجراءات التعریف ي
�
�
تع� سوى مجال ي �
ن
�
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي .22
الى تدخل مجالھا الجوي �
الى � �
ا�قلیمي وتلك ي
تن�ها يبن الطائرات ي
تمی� الھویـة ��غراض الـدفـاع الجوي �
�
ـا�ل�ام بـجراءات التعریف � ي� مجـال ي �
الئ تكتنف مطـالبـة الطـائرات ب � ن
حى إذا لم تـدخـل
تُعزى حـالـة �ا�حبـاط ي
ا�جنبیة فوق هذه المنطقة  .23وتتضـمن السـیاسـة �
الصـیى إ� مخاوف متعلقة بحریة تحلیق الطائرات العسـکریة ئ
ن
ا�مریکیة بن ًدا
ا�قلیمي
المجال الجوي �
ي
ئ
ن
�
�
ینص ع� أن "الطـائرات العســـکریـة ا�مریکیـة الى � ن
ـداب�
تع�م دخول المجـال الجوي
الوطي لیســــت ُمطـالبـة بتعریف هویتھـا أو ا�متثـال لت ي
�ی ًحـا ّ
ي
ي
�
�
�
وإجراءات منطقـة مجـال ي �
الى تضـــعھـا ٌ
دول أخرى ،إ� إذا وافقـت الو�یـات المتحـدة ا�مریکیـة ع� فعـل ذلـك" .24
تمی� الھویـة �غراض الـدفـاع الجوي ي
الدو�" .25
تط� ضمن المجال الجوي
ویوافق دوتون ع� أن "الطائرات العسکریةُ ...مستثناة من الخضوع لسلطة دولة أخرى طالما أنھا ي
ي
تمی� الھویة ئ�غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر الصـ ي ن
ن ي� أعقاب ا ��ع�ن عن ترســیم مجال ي �
ـن �
ا�ع�مي
ال� ـ � ي�� ،ن� ـ ضــابط أركان ونائب رئیس المكتب �
الوطي الصـینیة مقا ً� افتتاحیا ذهبا فیه إ� أن بعض النشـاطات العسـکریة �
ن
الدو�
ا�جنبیة "لن" تکون مسـموحة ن ي� المجال الجوي
الدو� لوزارة الدفاع
ً
ي
ي
ي
�
�
ن
�
القوانن الدولیة � تتأثر؛ وعلیه
الط�ان بموجب
ي
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي .حى أنھما كتبا ع� وجه التحدید أن "حریة ي
ضـــمن منطقة مجال ي
�
الط�ان والمراقبة ا�ســتفزازیة" " )ع�متا التنصــیص
الط�ان المعتادة .يغ� أن هذا ا�مر لن ینطبق ع� "نشــاطات ي
فن هذه المنطقة لن تؤثر ع� حرکة ي
ولعل ي ن
ين
المؤلفن بغرض التأکید( ّ .26
الصن تعتقد أن هذه الصیغة تُحافظ ع� أق� مساحة ممكنة لحریة الت�ف بحیث یمكنھا فرض قرارها
من إضافة
تعت�ه استفزازیًا أو يغ� استفزازي.
بتحدید ما �

Xinhua, 2013b. 21
Michael D. Swaine, “Chinese Views and Commentary on the East China Sea Air Defense Identification Zone (ECS ADIZ),” China Leadership 22
Monitor, No. 43, 2014, p. 5.
23

Su Jinyuan, “The East China Sea Air Defense Identification Zone and International Law,” Chinese Journal of International Law, Vol. 14, No. 2,

2015, p. 289.
Davies et al., 2014, p. 78. 24
U.S. House of Representatives, 2014. 25
26

Meng Yan and Zhou Yong, “Air Defense ID Zone to Deter Those with Designs on China’s Territory,” People’s Daily Online, November 26,

2013.
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ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ :ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ

کیف ی�ر المحللون الصـینیون منع الطائرات العسـکریة ئ
الدو� المتداخل ضـمن مجال
ا�جنبیة من ا ��قدام ع� إجراءات معینة ن ي� المجال الجوي
ُ� ّ
ي
�
تفسـ� حکومة جمھوریة الص ي ن
ي�
ـن الشـعبیة لحقوق السـیادة الممنوحة لھا بموجب اتفاقیة
الم�رات هي طریقة ي
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي؟ أحد �
�
ا�مم المتحدة لقانون البحار ع� منطقتھا ا�قتصـادیة الخالصـة؛ حیث ت ُنص ا�تفاقیة ع� منح الدول السـاحلیة منطقة اقتصـادیة خالصـة) (EEZتشـمل
�
الي تمتد مسافة  12م ًیا بحر ًیا .27
وتمتد لمسافة  200میل بحري باتجاه البحر بعد میاهھا �
ا�قلیمیة ي
�
الي تسـمح لھا باسـتکشـاف أو اسـتغ�ل الموارد الطبیعیة ضـمن منطقتھا ا�قتصـادیة الخالصـة ،ف ن
وبینما تمتلك الدول السـاحلیة حقوق السـیادة ي
�
�
ن
والط�ان ضـــمن المنط ـق ة
ـا� البحـار
ي
المـادة  58من اتفـاقیـة ا�مم المتحـدة لقـانون البحـار تنص ع� أن الـدول ا�خرى تحتفظ بحریـة الم�حـة ي� أع ي
ا�قتصادیة الخالصة التابعة للدولة الساحلیة:
ن� المناطق ا�قتصـادیة الخالصـة ،وبموجب �
ا�حكام ذات الع�قة من هذه ا�تفاقیة ،تتمتع جمیع الدول السـاحلیة منھا أو يغ�
ي
الســــاحلیـة بـالحریـات المشــــار إلیھـا �� المـادة  ،87مثـل حریـة الم�حـة وحریـة التحلیق وحریـة مـد الكـاب�ت وخطوط �
ا�نـابیـب
ُ
ي
�
ن
ـدو� والمرتبطـة بھـذه الحریـات ،مثـل المرتبطـة بتشـــغیـل الســـفن
المغمورة ي
وغ�هـا من ا�ســـتخـدامـات المل�مـة بـالقـانون ال ي
�
�
�
28
والطائرات والكاب�ت المغمورة وخطوط ا�نابیب ،والمتوافقة مع ا�حكام ا�خرى من هذه ا�تفاقیة .

ا�خرى الفقرة أع�ه بأنھا تمنح الدول السـاحلیة حق تنظیم أنشـطتھا ا�قتصـادیة – ولیس �
ا�مریکیة ومعظم الدول �
تف�ـ الو�یات المتحدة �
ا�نشـطة
ّ
�
ن
أ�وا علیه لسـنوات ،وهو
ـؤو�
ومحل� جمھوریة الص يـن الشـعبیة ر ٌ
ي
العسـکریة ا�جنبیة – ضـمن مناطقھا ا�قتصـادیة الخالصـة .مع ذلك ،كان لمس ي
أي آخر ّ
ا�نشــطة �
أن �
الدو� فوق المنطقة ا�قتصــادیة الخالصــة
وخصــوصــا تلك المرتبطة بالمراقبة – يغ� مســموحة ن ي� المجال الجوي
ا�جنبیة العســکریة –
ً
ي
ـیي للدراسـات الدولیة وا�س �ـ�اتیجیة بأن �
ن
ن
الموجھة نحو دولة سـاحلیة،
"ا�نشـطة العسـکریة الجویة
ّ
الصـینیة .ي
و� عام  ،2005أفاد محللون من المعھد الص ي
كأنشــطة ا�ســتط�ع ع� ســبیل المثال"  ،29لم تحصــل ع� حریة التحلیق فوق المنطقة ا�قتصــادیة الخالصــة بســبب أنھا "تُشــكل تعدیًا ع� أو انتھا ًكا
لمصالح �
ن
تھدیدا باستخدام القوة ضد تلك الدولة"  .30وأضاف المحللون:
الوطي ن ي� الدولة الساحلیة ،کما یمکن اعتبارها استخدا ًما للقوة أو
ا�من
ً
ي
"غ�ها من ا�سـتخدامات � ن
الدو� والمرتبطة بھذه الحریات" � تشـمل حریة تنفیذ أنشـطة عسـکریة ي ن�
المل�مة بالقانون
إن عبارة ي
ي
تطرقنا للموضـوع من منظور المنطقة ا�قتصـادیة الخالصـة ونظامھا المعمول به
منطقة اقتصـادیة خالصـة لدولة أخرى .وسـوا ٌء ّ
ن
�
ن
الوطى ،فن الدول الســـاحلیة تمتلك الحق ي� تقیید أو حى حظر
أم من ناحیة حق الدولة الســـاحلیة ي ن� حمایة مصـــالح أمنھا
ي
أنشطة السفن والطائرات العسکریة ا�ئجنبیة ي ن� منطقتھا ا�قتصادیة الخالصة وفوقھا .31

ين
ين
ين
الدولتن
الخالصتن تتداخ�ن( ،یجب ع�
ا�قتصادیتن
 27إذا كانت هناك دولتان ساحلیتان تقل المسافة بینھما عن  400میل بحري )أي أن منطقتیھما
ال� � ي� لمسافة  360میل بحري ن ي� أوسع نقطة له ،وتطالب كل من ي ن
الخالصتن .یمتد بحر ي ن
ين
ين
الصن �
الصن والیابان
ا�قتصادیتن
تحدید ورسم منطقتیھما
ن
ن
ن
ن
ن
ن
اللتن تطالبان بھما تتداخ�ن لیبقی ال�اع
ا�قتصادیتن
المنطقتن
بمنطقة اقتصادیة خالصة تمتد لمسافة  200میل بحري؛ بما معناه أن
الخالصتن ي
ي
ي
ي
ن
قائما .غال ًبا ما تُقرر الدول تقسیم مسافة متساویة من الخط الفاصل يبن إقلیم كل منھم.
ً
United Nations Convention on the Law of the Sea, Part V: Exclusive Economic Zone, Article 58, 1982, p. 40. 28
Su, 2015, p. 290. 29
Ren Xiaofeng and Cheng Xizhong, “A Chinese Perspective,” Marine Policy, Vol. 29, No. 2, 2005, p. 142. 30
Ren and Cheng, p. 142. 31
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ـینین لم ی�ـحوا بالمسـ ّـوغات والم�بســات القانونیة �
ـؤولن الصـ ي ن
وبالرغم من أن المسـ ي ن
الم�تبة ع� تحلیق طائرات عســکریة أجنبیة فوق المنطقة
ّ
ا�قتصـادیة الخالصـة التابعة لجمھوریة الص ي ن
ـن الشـعبیة ،فقد أکّدوا ع� وجود مخاطر عملیاتیة وتبعات سـیاسـیة محتملة ��ي نشـاط عسـکري "اسـتفزازي"
بالقرب من سـاحل ي ن ن
الشـعي )،(PLA
و� شـھر أیار )مایو(  ،2015أوضـحت هوا تشـون یینغ ) ،(Hua Chunyingالمتحدثة باسـم جیش التحریر
الصـن .ي
�ي
هذه �
ا�فكار خ�ل مؤتمر صحفي قالت فیه:
الصـن وتحرص دائ ًما ع� حمایة حریة وسـ�مة الم�حة والتحلیق ي ن� بحر ي ن
تثمن ي ن
الجنوى .يغ� أن حریة الم�حة والتحلیق
الصـن
ّ
�ي
ن
� ئ
الدو� من سـفن وطائرات عسـکریة أجنبیة تتحدى الحقوق والمصـالح ال ��ـعیة وکذلك سـ�مة التحلیق
تكا� انتھاك القانون
ي
ن
الصــیى إ� ســوء
والم�حة لدول أخرى .ومن المرجح أن یؤدي ا�ســتط�ع الذي أجرته طائرة عســکریة أمریکیة للمدى البحري
ي
تقدیر وأحداث غ� مرغوبة ن� المیاه ن
ن
الصن ترفض
وغ� مسؤول نھائ ًیا .إن ي
خط� ي
ت�ف ي
ي
ي
ي
و� المجال الجوي ع� حد سواء ،وهو ّ
�
32
مری�...
وبشدة هذا ا�ستفزاز ا� ي

الثاي )نوفم�(  ،2015كررت هوا تشـون یینغ تلمیحاتھا بشـأن أنشـطة السـیادة العسـکریة �
ن
ن
ن
ا�جنبیة وما تنطوي
�
ّ
و� مؤتمر صـحفي آخر ُعقد ي� ت ��ـین ي
ي
�
ـن �
"تح�م وتحمي حریة الم�حة والتحلیق ن ي� بحر الص ي ن
ـن الشـعبیة مش يـ� ًة إ� أن الص ي ن
علیه من تھدیدات سـیاسـیة وأمنیة لجمھوریة الص ي ن
والي
ـن الجن � ي
وي ي
الصن أو مصالحھا �
الدو� ،لكنھا ترفض وبشدة تقویض سیادة ي ن
ا�منیة تحت ذریعة حریة الم�حة والتحلیق" .33
تتمتع بھا كافة الدول بموجب القانون
ي
ا�نشطة العسکریة �
الي تُطالب بمثل هذا الحق لتنظیم �
�
ومن الجدیر با�هتمام أن جمھوریة ي ن
ا�جنبیة ضمن
الصن الشعبیة لیست الدولة الوحیدة ي
تتما� مع أحكام اتفاقیة �
منطقتھا ا�قتصــادیة الخالصــة؛ إذ تُشــ� القوات البحریة �
ا�مریکیة إ� أن  26دولة أخرى وضــعت "قیو ًدا � �
ا�مم المتحدة
ي
ن
أعا� البحار ع� مســـافة تتجاوز  12می ً� بحریًا من الســـاحل"  .34ومن ي ن
بن هذه الدول:
لقانون البحار ،وتلك من شـــأنھا الحد من ممارســـة الحریات ي� ي
وال�ازیل وکمبودیا والھند وإیران ومیانمار وکوریا الشمالیة وباکستان و�ی�نكا وتایلند وفییتنام.
بنغ�دش �

الي تدعم تقیید حریات أعا� البحار ن� منطقتھا ا�قتصــادیة الخالصــة مشــ�ا إ� أن اتفاقیة �
�
ا�مم المتحدة
يً
ي
ي
یختلف بدروســو مع الحجة الصــینیة ي
ا�ســـاطیل �
لقانون البحار تحظر وبشـــكل �یح �
ا�جنبیة من تنفیذ أنشـــطة جمع المعلومات ا�ســـتخباراتیة العســـکریة ضـــمن المیاه ا ��قلیمیة للدولة
�
ن
ن
ي�
"التمی� الواضـح"
أعا� البحار  .35کما یصـف بدروسـو
السـاحلیة ،لكنھا � تحظر بشـكل �یح مثل هذه ا�نشـطة ي� المناطق ا�قتصـادیة الخالصـة أو ي� ي
وبن �
ا�مم المتحدة لقانون البحار ومیثاق �
الذي بینته اتفاقیة �
"بن "التھدید باستخدام القوة واستخدام القوة" من جھة ي ن
ا�مم المتحدة ي ن
ا�نشطة
ّ

Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying’s Regular Press Conference on 32
May 25, 2015,” May 25, 2015.
Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, May 2015. 33
Navy Office of Legislative Affairs email to Congressional Research Service, June 15, 2012, quoted in Ronald O’Rourke, “Maritime Territorial 34
and Exclusive Economic Zone (EEZ) Disputes Involving China: Issues for Congress,” Congressional Research Service, April 1, 2016, p. 11.
Pedrozo, 2014, p. 83. 35
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�
ن
ن �
ين
النشاطن .36
فئئ هذین
العسکریة ا�خرى )بما ي� ذلك جمع المعلومات ا�ستخباراتیة( من جھة ثانیة" ،موض ًحا أنه � ینبغي الخلط يبن ي
الى تقول بأن اتفاقیة �
�
�
ا�مم المتحدة لقانون البحار تمنح الدول الســاحلیة
من جھته ،یتفق دوتون مع تحلیل بدروســو ویع�ض مثله ع� المزاعم ي
حقو ًقا خاصــة أو حمایة أمنیة إضــافیة ن� مناطقھا ا�قتصــادیة الخالصــة أو فوقھا� .
بن اخت�فات تفسـ يـ� الصـ ي ن
وا�هم من ذلك ،یربط دوتون ي ن
ـن لقانون
ي
�
�
ن
�
ن
�
�
الدو� �
مث�ة للقلق :تبذل
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي ي� بحر
البحار
الصـــن ال�ـــ ي� لیخلص إ� نتیجة ي
ي
والت�ـــیعات المعمول بھا ي� مجال ي
ي
ن
جمھوریة الصـ ي ن
لتغی� الســلوکیات المعیاریة والمتعارف علیھا ي� المنطقة بما یدعم
ـن الشــعبیة جھو ًدا تدریجیة ودقیقة – لكنھا متناســقة ومدروســة – ي
ا�قلیمیة .ویضیف دوتون:
مطالباتھا �
ي ن
الصـــن المبـالغ بھـا لتنظیم أنشـــطـة جمیع الطـائرات ي ن� مجـال ي �
تمی� الھویـة ��غراض الـدفـاع الجوي
التفک� بمطـالبـات
عنـد
ي
�
�
ن
وفوقھ ا وقرارهـا بمواءمـة
وإ�ارهـا ع� أن اتفـاقیـة ا�مم المتحـدة لقـانون البحـار تحمي مصــــالحھـا ا�منیـة ي� میـاهھـا �ا�قلیمیـة ـ
ـالباتھـا القـاریّة ،كل هذه ا��مور ُمجتمعـة تدل ع� أن "مجـال
حدود مجـالھـا الجوي المحـدد ��غراض الدفاع الجوي مع حدود مط ـ
�
�
الي قامت ي ن
ي�
الصـن �ب�سـیمه ما هو إ� جزء من حملة قانونیة منسـقة لتوسـیع نطاق سـلطانھا
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي ي
� ن
مى فوق بحر الصــ ي ن
ـن �
خولة حال ًیا بموجب
ال�ـ ـ ي �� والمجال الجوي
الدو� فوقه إ� أق�ـ ـ حد وبما یتجاوز الســـلطات ُ
الم ّ
ي
ا� ي
القانون
الدو� ،وذلك لدعم أهدافھا المتعلقة با��من والسیطرة ع� الموارد والنظام �ا�قلیمي" .37
ي

ال�ـ � ي� بأنه جزء من اس �ـ�اتیجیة متناسـقة ،واص ي ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر ي ن
وقد وصـف آخرون مجال ي �
الصـن �
ـفن إیاه بـــــ "المخطط
ين
ين
الجنوي واضـعة هذه الجھود ضـمن إطار "الحرب
الصـن
الصـن سـتسـعی �ل�سـیم مجال مماثل ن ي� بحر
الكث�ون بأن
التدریجي الخبیث"  38حیث یرى ي
�ي
القانونیة"  39و"الدبلوماسیة الق�یة" .40

بن طائرة المراقبة ئ
ی� :منذ التصـادم الذي وقع ن ي� عام  2001ي ن
ا�مریکیة من طراز  EP-3وطائرة القوات البحریة التابعة لجیش التحریر
یتضـح لنا ما ي
�
�
ن
الي اع�ضـتھا أثناء تحلیقھا ضـمن المنطقة ا�قتصـادیة الصـینیة الخالصـة )ولکن لیس ضـمن میاهھا ا ��قلیمیة(،
الشـعي
الصـیي ) (PLANمن طراز  J-8ي
ي
�ي
�
�
�
ن
الى تتم ضــمن المنطقة ا�قتصــادیة الخالصــة للصـ يـن وما فوقھا .ولربما لجأ
بدأ المســؤولون الصــینیون با�ع�اض ع� أنشــطة ا�ســتط�ع ا�مریکیة ي
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر الصـ ي ن
المســؤولون الصــینیون إ� إع�ن ترســیم مجال ي �
ـن �
ال�ـ � ي� بعد أن اكتشــفوا أن تفسـ يـ�اتھم للتصــاریح
�
�
�
مری� أو يغ�ه من الجیوش
الممنوحة ل�نشـطة العسـکریة ا�جنبیة داخل المنطقة ا�قتصـادیة الخالصـة لم تأت بالنتیجة المرجوة مع تحركات الجیش ا� ي
�
التفســ� �
وال�ویج له وکذلك لتقیید أنشــطة المراقبة العســکریة
ا�ع�ن کوســیلة أخرى ��ضــفاء الطابع ال ��ــعي ع� هذا
ا�جنبیة ،فاســتخدموا هذا �
ي
وا�جنبیة �
ا�مریکیة �
�
ا�خرى فوق المنطقة ا�قتصادیة الخالصة.

Pedrozo, 2014, p. 83.36
 U.S. House of Representatives, 2014, 37التوکید من إضافتنا .
Pedrozo, 2014, p. 67. 38
39
نعت� أن مصطلح
 .Zachary Keck, “With Air Defense Zone, China is Waging Lawfare,” The Diplomat, November 30, 2013بنا ًء ع� هذه المصادر� ،
ئ
ن
ن
ين
القوانن
یعي إنشاء
"حرب قانونیة" – وأول من صاغه كان تشارلز دنلوب ) ،(Charles Dunlapنائب المدعي العام العسکري السابق ي� القوات الجویة ا�مریکیة – ي
� ن
المتنازع علیھا(.
وإنفاذها لتحقیق أهداف عسکریة )مثل :سیطرة �
ا� ُ
أک� ع� ا�ر ي
40

Daniel Byman, “The Foreign Policy Essay: Oriana Skylar Mastro on ‘China’s ADIZ—A Successful Test of U.S. Resolve?’” Lawfare, December

15, 2013.
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ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ :ﺷﻜﻮك ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ دورﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر ي ن
بعی ًدا عن القضایا القانونیة ،یناقش المراقبون ما إذا كانت ي ن
الصن قد أنشأت مجال ي �
الصن �
کم�ر
ال� � ي� �
تســـی� الدوریات ن ي� مجال تم ي �
ل زیادة دوریاتھا فوق المیاه أو يغ�ها من التدریبات العســـکریة .ومن وجھة نظر عملیاتیة ،فن
ی� الھویة ��غراض الدفاع
ي
ئ
ن
الجوي ن ي� بحر الص ي ن
ـن ال ��ـ � ي� یمنح قوات البحریة الصـینیة بعض الخیارات والمفاضـ�ت .یمکن اعتبار ا�سـتجابة للطائرات العسـکریة ا�جنبیة ي� مجال
�
ي�
تدریي شـدید الضـعف �� �ک� من �
ع�ـ سـنوات .وهکذا،
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي ع� أنھا فرصـة تدریبیة ،خصـو ًصـا لقوات عانت من واقع � ي
خ�ة اسـتثنائیة وفریدة .هذا وتُعد الدوریات بمثابة
یمکن للطیارین الذي لم یسـبق توجیھھم من قواعد أرضـیة أو جویة لم�حقة طائرة أجنبیة اكتسـاب �
ن
العدواى .ومن المتوقع أن تسـتفید أطقم القوات الجویة الي�
ن
وغ�
اسـتخدا م واقعي للقوات الجویة العسـکریة ،وإن كان ذلك
بالمعى المق ّید بحكام ي
ي
ي
توكل إلیھا مھام الدوریات من هذه التجربة.
تســـی� الـدوریـات � ي� مجـال ي �
تمی� الھویـة ئ�غراض الـدفـاع الجوي ع� عـدد من العواقـب والنتـائج الســـلبیـة ع� تـدریبـات
من جھـة أخرى ،ینطوي
ي
�
ن
�
والي كانت ي� الســابق محددة
الطیارین وا�طقم الجویة .أو ً� ،قد تســتنفد هذه المھمة نســبة مبالغ فیھا من ســاعات التدریب المخصــصــة لكل طیار ي
ن
ـیي لیسـت شـاملة؛ فنحن نسـتنتج سـاعات التدریب
ـعي الص ي
وثابتة .إن التقاریر التفصـیلیة عن تدریبات طیاري القوات الجویة التابعة لجیش التحریر الش � ي
الشـعي الصـیين
�
الي تن ��ـها الصـحافة الرسـمیة عن طیارین محددین� .ا�جماع العام هو أن طیاري القوات الجویة التابعة لجیش التحریر
ي
�ي
من التقاریر ي
الط�ان .41
یخضعون لـ 120ساعة تدریبیة سنو ًیا أو  10ساعات شھر ًیا من ي
أشــــار مســـؤولون صـــینیون إ� أن جمیع طیـاري القوات الجویـة هم خریجون جـامعیون وأن  96بـالمـائـة منھم قـادرون ع� التعـامـل مع وإنجـاز
"العملیـات الجویـة المعقـدة" وأن أغلبیـة تـدریبـاتھم تتمحور حول "ا�عتبـارات التكتیکیـة"  .42وفیمـا یخص وحـدات الخط �
ا�مـامي الموكـل إلیھـا مھـام
ين
الط�ان �ع� مجال ي �
وبالتا� سـتسـتھلك
سـاعتن من التحلیق لكل عملیة اسـتجابة؛
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ،فقد تسـتغرق دوریاتھا الدفاعیة
ي
ي
ن
الدوریات المنتظمة ي� هذه المناطق السـاعات المخصـصـة للتدریب �ی ًعا دون تخصـیص سـاعات تدریب إضـافیة .وبالرغم من أنه من المنطق إدراج
�
هذه العملیات ضمن فئة "ا�عتبارات التكتیکیة" ،سیکون من الصعب إثبات أنھا ن ئ
الئ یخضع لھا الطیارون ن ي� الو�یات المتحدة
تكا� التدریبات المعقدة ي
�
ا�مریکیة أو القوات الجویة � ي� الغرب – وهي تدریبات غال ًبا ما ت �ُ�ى بالتكتیكات والدروس المسـتفادة من المواجھات ع� مدار الـــ ـ  15عا ًما الماضـیة� .
ن
الخ�ات ل�ســتفادة منھا ،ولذلك فن تخصــیص ســاعات للتدرب ع� دوریات ن ي� مجال ي �
تمی� الھویة
الشــعى
یمتلك جیش التحریر
الصــیى مثل هذه �
ي
�ي
��غراض الدفاع الجوي یزید القیود المفروضة نتیجة تعطل الطائرات ��جراء الصیانة وتکریس أوقات لتدریب الطیارین.
ن
الصـن دوریات منتظمة ن ي� مجال ي �
سـ�ت ي ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي الخاص بھا ،فن القلیل من هذه الدوریات سـتؤدي إ� خفض
ي� حال ي ّ
�
الي تتطلـب المزیـد من المھـارات والجھود .ع�وة ع� ذلـك ،فـذا أنجز
وقـت التـدریـب ع� ي
الط�ان خـارج هـذه الـدوریـات ،وبـالت ي
ـا� الحـد من التـدریبـات ي
ن
ن
�
ســـیم�ـــ نخبـة من أکفـأ الطیـارین
خ�ة – وهو اف�اض منطقي بـالنظر إ� الثمن المتکبـد ي� حـال وقوع أي خطـأ – فعنـدهـا
هـذه المھـام طیـارون ذوو �
ي
ين
الصینین شھ ًرا ً
كام� من ساعاتھم التدریبیة ع� ث�ث طلعات یسھل التنبؤ بھا.
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي لم یکن ضــمن حســابات الصـ ي ن
ـی� دوریات منتظمة ن ي� مجال ي �
ـن ن ي� البدایة .فلربما
مع ذلك ،من المحتمل أن تسـ ي
بلومب�غ حیث قالت إن نقص عدد الدوریات جاء نتیجة لعدم قدرة
خ� نقلته وكالة
ي
قررت وقف الدوریات المنتظمة بحلول عام 2015؛ وهو ما أورده �

Jim Garamone, “Pace Visits Chinese Air Base, Checks Out Su-27 Fighter-Bomber,” American Forces Press Service, March 24, 2007. 41
Garamone, 2007. 42
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�
ين
الصـن ع� إنفاذ لوائح �
عملیاي أم جاء نتیجة لعدم
وت�ـیعات المنطقة  .43ویبقی السـؤال المطروح دون إجابة :هل سـبب عدم ا ��نفاذ نابع من خیار
ي
�
کفایة القدرات؟ ولکن ،یجدر القول إن الردود الیابانیة ع� الطائرات الصـینیة ازدادت بشـكل ملحوظ منذ عام ) 2013انظر الشـكل  ،(2.2ا�مر الذي یدل
الط�ان فوق المیاه إ� المجال الجوي الدو� ن� مواقع تســـتفز الرد من طرف الیابان� ،
ع� أن الطیارین الصــ ي ن
حى إن لم تکن
ـینین یغامرون بكل تأکید ب ي
ي ي
هذه الطلعات مرتبطة بشكل �یح بنفاذ مجال ي �
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي.
اﻟﺸﻜﻞ  2.2اﻟﻄﻠﻌﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن رداً ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻷﺟﻨﻴﺒﺔ

المصادرMinistry of Defense Joint Staff Japan, “Joint Staff Press Release: Statistics on Scrambles Through Fiscal Year 2014,” May 22, 2015, p. 4; Ministry of :
Defense Joint Staff Japan, “Joint Staff Press Release: Statistics on Scrambles Through Fiscal Year 2015,” April 22, 2016, p. 4; Ministry of Defense Joint Staff
Japan, “Joint Staff Press Release: Statistics on Scrambles up to the Third Quarter of FY 2016,” January 20, 2017, p. 3; Ministry of Defense Joint Staff Japan,
“Joint Staff Press Release: Statistics on Scrambles Through Fiscal Year 2016,” April 13, 2017, p. 4; Ministry of Defense Joint Staff Japan, “Joint Staff Press
Release: Statistics on Scrambles Through the First Quarter of Fiscal Year 2017,” July 14, 2017, p. 3; Ministry of Defense Joint Staff Japan, “Joint Staff Press
Release: Statistics on Scrambles During the First Half of FY 2016,” October 14, 2016, p.3.

ن
الصـــیي تســـتفید من
الشـــعي
بینما � یمكننا تحدید طبیعة هذه الرح�ت من المصـــادر المفتوحة ،یتضـــح أن القوات الجویة لجیش التحریر
ي
�ي
�
ن
�
الي یمکن وصفھا خ� ًفا لذلك بأنھا استعراضات لتظھر انھا تمتلك حدوداً لدوریاتھا ي� مجال ي �
تمی� الھویة �غراض
التدریبات ورح�ت ي
الط�ان التكتیکیة ي
ن
ن
ن
الصـــیي عن أن
الشـــعي
)نوفم�(  2015عندما أعلنت القوات الجویة لجیش التحریر
الثاى
�
الدفاع الجوي .ي
وخ� مثال ع� ذلك ما حدث ي� �ت�ـــین ي
ي
�ي
مجموعة من الطائرات المختلفة من ضــمنھا قاذفات  H-6Kحلّقت فوق مضــیق میاکو نحو غرب المحیط الھادئ ��جراء تدریبات بحریة ع� بعد 1000
Ting Shi, “Quiet Air Zone Shows China’s Struggle to Control Contested Seas,” Bloomberg, October 28, 2015. 43
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�  44ن
�
و� الوقت ذاته ،وردت أخبار عن تحلیق مجموعة منفصـلة تتضـمن طائرات  H-6Kو"طائرات مقاتلة وطائرات إنذار
کیلو م� بعد سـلسـلة الجزر ا�و�  .ي
ين
ُمبکر من طُرز مختلفة" ن ي� مجال ي �
الصـن �
ال�ـ � ي�  .45یبدو أن الدوریات ن ي� تلك المنطقة كانت روتینیة و ُمنظمة
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر
التكتی� عن صــقل مھارات طیاري
تأت ر ّدا ع� أي نوع من التھدیدات من طائرات عســکریة .یُثمر هذا النوع من التدریب
بحســب مواعید معینة ولم ِ
ي
�
�
الشـــعي وتعزیزهـا بطریقـة � یمکن لـل دوریـات الروتینیـة ي� مجـال ي �
تمی� الھویـة �غراض الـدفـاع الجوي تحقیقھـا .ولکن
القوات الجویـة لجیش التحریر
�ي
�
المبکر والطـائرات
الى ینفـذهـا الطیـارون؛ إذ یجـب علیھم تـأدیـة مھـام متقـدمـة كـالتفـاعـل مع طـائرات ا ��نـذار ُ
تبقی هـذه المنفعـة منوطـة بنوعیـة المھـام ي
المقاتلة من مختلف �
ا�نواع والطرز.
یخدم ا ��ع�ن عن مثل هذه التدریبات أهداف "اس �ـ�اتیجیة الحروب الث�ثة" للص ي ن
ـن  :46فھو �ی�ك أث ًرا نفسـ ًیا لدى الجمھور المسـتھدف إذ ُیش يـ� إ�
�
تسـی� الدوریات � ي� مجال ي �
تمی� الھویة �غراض
جھوزیة القوات الجویة لجیش التحریر
الشـعى وقدرته ع� العمل � ي� غرب المحیط الھادئ؛ کما یضـع ي
�ي
�
ن
یعزز موقف
إیجاي وســـیاق بعید عن التھدید من أجل الجمھور
المح� )وهذه عقیدة أســـاســـیة ي� حرب الرأي العام(؛ وکذلك ّ
الدفاع الجوي ي� إطار � ي
ي
ن
القانوي من خ�ل ا ��ع�ن عن �
وال�ویج �ل�سیم ي ن
ين
الصن لمناطق سیادتھا وحقوقھا.
الصن
ي
ن
وا�خباریة المكثفة لمثل هذه المواقع والتدریبات ،فمن �
المف�ض أن تُف ّضـل القوات الجویة لجیش التحریر
و� ضـوء التغطیة الصـحفیة �
مع ذلك ،ي
الشـعي صـقل مھارات طواقمھا من الطیارین عن طریق قضـاء أطول وقت ممکن ن� القواعد التدریبیة �
ا� �ک� تقد ًما ولیس � ي� مجال ي �
تمی� الھویة ��غراض
ي
�ي
ن
الصــن تبدو أک��
ين
غري
الدفاع الجوي .وع� وجه الخصــوص ،فن قاعدة تدریب القوات الجویة لجیش التحریر
جوي � ي
الشــعي المتواجدة ي� صــحراء � ي
�ي
م�ءمة لتمضــیة ســاعات التدریب الثمینة .ن ي� زیارة تفقدیة � ي� تموز )یولیو(  ،2015قام نائب رئیس اللجنة العســکریة المرکزیة فان تشــانغ لونغ بزیارة
ن
ن
تطرق فان إ� أهمیة الدور الذي تضـطلع به
القاعدة برفقة قائد القوات الجویة لجیش التحریر الش �
و� الخطاب الذي ألقاهّ ،
ـعى الصـیى ما شـیاوتیان .ي
�
�
�
الذهي لتؤدي
الشــعي ،بما ي� ذلك اســتضــافة تدریبات الدرع ا�زرق والســیف ا�حمر والســھم
القاعدة � ي� تدریبات القوات الجویة لجیش التحریر
�ي
�ي
وظیفة المنصة لفحص واختبار �
ا�سلحة والمعدات الجدیدة ولتولید قدرات عملیاتیة جدیدة و ��رساء فاعلیة وکفاءة الوحدات � ي� القتال .47
�
�
ـی� الدوریات � ي� مجال ي �
ـعى
إجما ً� � ،یحقق تســ ي
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي ســـوى القلیل ي� تدریب القوات الجویة لجیش التحریر الشــ � ي
والطیارین �
ن
الشـعى الذین � یمكنھم الحصـول ع� مثل هذه التدریبات ي� مكان آخر ،کما انھا تكلفھم سـاعات تدریب طویلة
ا�خرین ن ي� جیش التحریر
�ي
ومعدات باهظة الثمن یمکن اســـتغ�لھا بشـــكل أفضـــل ن� مواقع أخرى ،أي بیئة تدریب �
أک� .وعلیه ،فبینما یمنح
ودعما تدریب ًیا �
أک� تطو ًرا تمنح تنو ًعا ً
ي
ين
مجال ي �
ئی�ـــ من هذه المنطقة یبدو ن ي�
ر
ال
الغرض
فن
هناك؛
روتینیة
دوریات
لتنفیذ
الصـــینین
للطیارین
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ســـب ًبا
ي
الغالب مرتبطًا بتلبیة غایات سیاسیة �
واس�اتیجیة ،ولیس زیادة واقعیة وفاعلیة التدریب.

Ocean for Blue Water Zhang Yuqing and Yi Wu, “Chinese Air Force Planes of Several Models Including H-6K Go to Western Pacific 44
Dispatched to Conduct Policing Patrols in East Training; H-6K, Fighter Planes and Early Warning Planes of Several Models Simultaneously
China Sea Air Defense Identification Zone,” Xinhua Domestic Service in Chinese, November 27, 2015.
Zhang and Yi, 2015. 45

 46ل�ط�ع ع� نقاش ممتاز حول �
"اس�اتیجیة الحروب الث�ثة" ،انظرWarfare, Heritage Dean Cheng, Winning Without Fighting: Chinese Legal
Foundation, May 21, 2012.
Testing and Training Base Yang Qingchun, “Fan Changlong Emphasizes During His Inspection and Study Tour to PLA Air Force (PLAAF) 47
Strategic Thinking; Train Troops with Energy, Warmth, and Lanzhou Military Region Unit: Further Study ‘Four Comprehensives’ Important
and Integrity,” Air Force Daily, July 15, 2015, p. 1.
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 .3ﻫﻞ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺼـﻴﻦ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ؟

اﻟﺴﻴﺎق واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﻛُﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺻﻐﻴﺮة
�
ات� ) (Paracel and Spratlyن ي� بحر ي ن
السیا� مقارنة بالوضع ن ي� بحر
الجنوى بدرجة أع� من التعقید
الصن
ی ّتسم الوضع � ي�
جزیري باراسیل �
�ي
ي
وس� ي
ي
ـازعن ع� �
ا�قـالیم هنـاك .ورغم أن مجـا�ت ي �
ـالبن الک �ُ� ال ُمتن ي ن
کب� لل ُمط ي ن
ين
الصـــن �
تمی� الھویـة ��غراض الـدفـاع الجوي
ال�ـــ � ي�؛ و ُیعزى ذلـك إ� حـد ي
ا�ل�ام بالسـلوك �
فضـ� عن � ن
ال�ـ � ي� تتطلب جھو ًدا مكثفة من المتابعة والتنسـیق �ا�داري ي ن
ين
الصـن �
ً
ا�ح� ن يا� من
بن السـلطات المدنیة
المتعددة ن ي� بحر
�
ين
ين
ين
الصــن �
ال�ــ � ي� ،وهو جزیرة
الصــن ســوى بقلیم وحید ُمتنازع علیه ن ي� بحر
الئ تنفّذ الدوریات – � تطالب
الطیارین
العســکرین وأطقم الطائرات ي
�
ن
�
ين
الجنوى ،وهي الصــ ي ن
ســـینكاکو )دیاویو(  .1ي� المقابل ،تُطال ب ســـت دول بقلیم واحد ع� ا�قل ي� بحر الصــ ي ن
والفلبن وبروناي وفییتنام وتایوان
ـن
ـن
�ي
�
�
�
هاتن الســلسـ ي ن
ات� ،مع وجود أقالیم أخرى بارزة خارج ي ن
ي�
ـلتن مثل
ـلي جزر باراســیل وسـ �ـ� ي
ئی�ـ ي� ســلسـ ي
ومال�یا .وت�کز المطالب )وال ُمطالبون( بشــكل ر ي
ن
�
�
)الي تُطالب بھا الص ي ن
ين
)الي تُطالب بھا الص ي ن
ات� بالقرب
ـن
ـن وتحکمھا تایوان( .وتحتشـد المطالبات ي� جزر ـس �� ي
والفلبن( وجزر براتاس ي
مخاضـة سـكاربورو ي
من بعضـــھا لدرجة أن منطقة نصـــف قطرها  12می�ً بحریا حول عدد من �
ين
مطالبن .وب�ـــف النظر أي من تلك
ا�قالیم یتداخل فیھا ما یصـــل ا� 3
نع�ف بـه أو �
ـالبن �
المط ي ن
المطـالـب والمط ي ن
ـالبن وتوقعـاتھم لقواعـد الطلعـات الجویـة العســـکریـة وممـارســــاتھـا تخلق حـالـة من عـدم
نح�مـه ،فـن مع ي
ـای� ُ
الیقن للطیارین �
ا� ي ن
ين
مریکین.

ن
�
الي یتم تحدیثھا ولکن بشـــكل فردي
إضـــافة إ� ذلك ،فن النمو الھائل ي� رح�ت الســـفر التجاري والنقل تُثقل كاهل الشـ ـ بكات الجویة المدنیة ي
ن
ين
الجنوئ
الصـن
الدو� قد عقدت مجموعة عمل معنیة بتدفق حرکة المرور الرئیسـیة ن ي� بحر
المدئ
الط�ان
بحسـب كل حالة ع� حدة  .2وكانت منظمة ي
�ي
ي
ي
�
الط�ان ن ي� کوا�لمبور وکوتا کینابالو �ع� بحر ي ن
لتعمل ع� مواجھة الزیادة المستمرة ن ي� حرکة المرور ي ن
الجنوي ،حیث یستقبل
الصن
بن
منطقي معلومات ي
�ي
ي
الط�ان من خ�ل زیادة عدد
الیوم مســاران رئیســیان مكتظّان  742رحلة أســبوع ًیا .وتدرس مجموعة العمل إمكانیة إضــافة مســاحة لمزید من رح�ت ي
مستویات الرح�ت المتاحة لكل مسار وتقلیل الفصل �
ا�فقي المطلوب ي ن
بن الرح�ت .3
ن
المدي ي ن
بن هذه الدول ،وهي بكل تأکید متأثرة بحدودها
ع�وة ع� ذلك ،قد تختلف إجراءات مراقبة الحرکة الجویة المدنیة وعملیات النقل الجوي
ي
ن
ن
�
المدي ن ي�
الط�ان
الط�ان
المدئ
تقدمت ســـلطة ي
الدو� معروفة؛ فقد ّ
الئ � تتفق أو تتعارض مع لوائح منظمة ي
ي
ي
ي
ونزاعاتھا الســـیاســـیة .إن العملیات ي
الي تقع ن� منطقة البحر �
�
�
 1تُطالب كل من ي ن
ا�صفر
)الي تُعرف ً
ي
أیضا بأسماء حید لیودو أو بارانجدو أو حید جزیرة سویان( ي
الصن وکوریا الجنوبیة بمنطقة صخرة سوقطرة ي
حیث تتداخل المنطقتان ا�قتصادیتان الخالصتان للبلدین .وقد أعربت جمھوریة ي ن
الصن الشعبیة عن احتجاجھا عندما قامت کوریا الجنوبیة ببناء محطة أبحاث ع�
الحید � ي� عام  .2012للمزید من المعلومات عن هذا ن ن
ال�اع ،انظر Jeremy Page, “China, South Korea in Row Over Submerged Rock,” Wall Street
Journal, March 13, 2012; and Stratfor, “Why China Would Compromise in the Yellow station on the reef in the Yellow Sea,” December 10,
2015.
ICAO, “The Second Meeting of South China Sea Major Traffic Flow Review Group,” July 22–24, 2015. 2
المق�ح تغی�ات ع� خطة تخصیص ارتفاعات الط�ان ،وسیقلل من مسافة الفصل �
 .2015 ،ICAO 3سیدخل هذا �
ا�فقي ال�زمة إ�  50میل بحري ،وسیضیف
ي
ي
جدیدا.
مسا ًرا
ً
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�
ن
ن
�
ين
ين
الصـــن
الى تُطالب بھا ن ي� بحر
الثاى )ینایر(  2016تتھم فیھا
فییتنام بشـــکوى للمنظمة ي� كانون ي
الصـــن بجراء  46رحلة يغ� ُمعلن عنھا إ� ا�قالیم ي
�
ت�ــ منه .وقالت الســلطات الفییتنامیة ن ي� نص شــکواها إن هذه
والي تتضــمن حید يف�ي کروس مروراً بمنطقة معلومات ي
�ي
الط�ان لمدینة هو � ي
الجنوي ي
�
�
�
ين
والي تُنذر بالخطر تتمثل ن ي� ا�نظمة
الرح�ت "تھدد ســ�مة جمیع الرح�ت ن ي� المنطقة" وإن فییتنام أرســلت
للصــن خطاب احتجاج  .4النقطة ا� ي
خ�ة ي
�
الي تقوم أي من هذه الدول أو جمیعھا بن ��ـها مثل صـواریخ أرض جو والطائرات المقاتلة المتطورة والرادارات العسـکریة ،وهو
العسـکریة المتقدمة ي
ما یقلص مساحة اتخاذ القرار إ� دقائق وثوان بالنسبة ئ�طقم الط�ان العسکري ئ
ا�مریکیة.
ي
ٍ
ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻧﺸﻮب ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺟﻮﻳﺔ ﺧﻄﺮة ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

من وجھة نظر القوات الجویة ئ
ـن ال ��ـ �� �
الجنوى بدرجة أع� من التعقید مقارنة ببحر الص ي ن
ا�مریکیة ،ت ّتسـم بیئة العملیات ن ي� بحر الص ي ن
حى وإن
ـن
ي
�ي
�
ن
و� حال حددت جمھوریة الصـ ي ن
ـن ترســیم مجال ي �
لم تُعلن الصـ ي ن
ـن الشــعبیة مصــالحھا
تمی� الھویة الجوي �غراض الدفاع الجوي الخاص بھا هناك .ي
ين
وأدمجت مجال ي �
الجنوي کما
الصــن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي مع منطقتھا ا�قتصــادیة الخالصــة )ســواء أكانت حقیقیة أم متخیلة( ن ي� بحر
�ي
ـن ال ��ـ �� ،سـتصـبح المواجھة �
فعلت ن ي� بحر الص ي ن
أک� خطورة .بالرغم من صـعوبة تقییم الظروف بدقة خ�ل المواجھات مع القوات الصـینیة ،یبدو أن
ي
هذه القوات تلقّت تعلیمات بمحاولة صـد الرح�ت ا�سـتط�عیة العسـکریة �
ا�مریکیة ولو كان بالمواجھة اللفظیة وذلك منذ أن ازداد الطابع العسـکري
لف�ة طویلة من الزمن �
�
ـن إزاء هذه الرح�ت �
حى أنھا تســبق تصــاعد حدة التوتر منذ ��وع الصـ ي ن
الي تشــعر بھا الصـ ي ن
ـن ن ي�
لمطالباتھا .تعود حالة القلق ي
�
�
ن
�
�
�
الي أطلقھا أفراد قوات البحریة التابعة لجیش التحریر
الي یجدر ذکرها ي� هذا الســیاق التحذیرات ي
أنشــطتھا المفاجئة �ســ�داد ا�قالیم .من ا�مثلة ي
الشـــعي من جزیرة وودي مرا ًرا وتکرا ًرا ��بعـاد طـائرة اســـتط�ع أمریکیـة من طراز  P-8ع� متنھـا صـــحفي �� أیـار )مـایو(  .5 2015و ُیعـد هـذا النھج �
أک�
ي
�ي
ن
�
�
ن
الصـن الشـعبیة ي� آب )أغسـطس(  2014عندما اق�بت مقاتلة صـینیة لمسـافة  20قد ًما من
اح�افیة إذا ما قورن بالموقف الذي أقدمت علیه جمھوریة ي
طائرة اســتط�ع أمریکیة ع� بعد حوا�  135می ً� بحریا ��ق جزیرة هاینان ،وهو ما وصــفه المســؤولون �
ا�مریکیون "بالت�ــف يغ� �
ا�ح� ن يا�" ن ي� ي ن
حن
ً
ي
طالبت ي ن
الصن الو�یات المتحدة ا�مریکیة بوقف رح�تھا .6

مواجھ ة ي ن
بن
وبغیـة الحـد من تزایـد احتمـا�ت المواجھـات الخطرة ،ســـعی الطرفـان لتحـدیـد قواعـد الســـ�مـة وا�تفـاق علیھـا والعمـل بھـا خ�ل أي ـ
�
ن
قواتھما العملیاتیة والتكتیکیة الجویة والبحریة مع توقیع مذکرة تفاهم ي ن
الصیي
ونظ�ه
مری� آنذاك ،ي
بن تشاك هیجل ) ،(Chuck Hagelوزیر الدفاع ا� ي
ي
ن
7
ن
ـا� أفضـل الممارسـات المتفق علیھا ن ي� مجموعة من ا�تفاقیات الدولیة والثنائیة،
الثاي
�
ي� ت ��ـین ي
)نوفم�(  . 2014مذکرة التفاهم هذه د ّونت بشـكل أس ي
ن
والى دعت إ� ن"�ورة الوصول إ� تفاهمات �
�
مش�کة
بما ي� ذلك "ا�تفاقیة الثنائیة المعنیة برساء آلیة تشاور لتعزیز الس�مة البحریة العسکریة" ي

Vu Trong Khanh, “Vietnam Says China’s Flights to South China Sea a Threat to Air Safety,” Wall Street Journal, January 9, 2016. 4
Jim Sciutto, “Exclusive: China Warns US Reconnaissance Plane,” CNN, May 20, 2015. 5
Sophie Brown, “Stop Spy Flights, China Warns the U.S.,” CNN, August 29, 2014. 6
States of America and U.S. Department of Defense, “Memorandum of Understanding Between the Department of Defense of the United 7
”the Ministry of Defense of the People’s Republic of China Regarding the Rules of Behavior for Safety of Air and Maritime Encounters,
November 9, 2014.
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�
�
ين
الدو�" .8
للطرفن أثناء تنفیذهما للعملیات تحت مظلة القانون
الي تُنفذها القوات البحریة والجویة
ي
ل�نشطة ي
لن � ن
وا�ضــافات والم�حق إجراءات ومتطلبات محددة یجب ع� الطیارین والمشــغّ ي ن
ا�ل�ام بھا عند مواجھة
توضــح هذه الســلســلة من ا�تفاقیات �
�
الدو� بما یتوافق مع المصالح الوطنیة ووجھات
تفس� أحكام القانون
الطرف ا�خر .لکن ن ي� المقابل ،تحافظ هذه ا�تفاقیات ع� مساحة لكل طرف ن ي� ي
ي
النظر المختلفة حول موضـــوع الســـیادة وحکم القانون .ویکمن خطر ارتكاب الحســــابات الخاطئة ن ي� هذا ا�خت�ف ن ي� وجھات النظر والذي � یمکن
لتغی�ه.
�ء مؤثر ي
ل�تفاقیات القانونیة فعل � ي
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺪرس ﺧﻴﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى :اﺳﺘﺮداد اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ وإﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﺗﻤﻬﺪ اﻷﺳﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ
ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإدارﻳﺔ ّ
ّ

�
�
�
بالرغم من الضـــجة ي �
ين
الي تطالب بھا وإضـــفاء الطابع
الي تســـببت فیھا
الصـــن منذ عام  2014عندما بدأت عملیاتھا �ســـ�داد ا�قالیم ي
الکب�ة ي
�
�
ن
�
العســکري علیھا ن ي� بحر الصـ ي ن
الي
ـن
الجنوي ،فنھا نجحت ي� إرســاء ا�ســس لتلك ا�نشــطة من خ�ل إجراء عدد من الخطوات �ا�داریة ي
�ي
والب�وقراطیة ي
�
ن
ا�ع�ن عن رفع
�ء ،كـان من ضـــمن تلـك الخطوات �
كـانـت �وریـة لتعزیز مطـالبـاتھـا من منظور الـدولـة الصـــینیـة وا�نظمـة القـانونیـة .أو ً� وقبـل كـل � ي
�
�
الي تطالب بھا الص ي ن
ـن – لتصـبح کیان إداري بمسـتوى
الي تشـمل أقالیم س �ـ� ي
ات� وباراسـیل ي
مسـتوى سـانشـا ) – (Sanshaوهي المنطقة �ا�داریة الصـینیة ي
مدینة ن ي�  21حزیران )یونیو(  .2012وبالرغم من أن هذه الخطوة كانت خاضـــعة للدراســــة منذ عام  ،2007فقد أقدمت فو ًرا علیھا – کمثال آخر ع�
�
�
ات� وباراسـیل بب�غ السـلطات الفییتنامیة  .9ب�ـف
ـلي س �ـ� ي
موقفھا "للتفاعل بحزم" – بعد تمریر قانون فییتنامي یطالب السـفن ا�جنبیة المارة �ع� سـلس ي
النظر عن التوقیت ،أثمر رفع مســتوى منطقة ســانشــا لتصــبح مدینة عن ي ن
تمکن اللجنة العســکریة المرکزیة من إصــدار تكلیف بنشــاء حامیة عســکریة
ن
الوطى للمدینة وإدارة قوات ا�حتیاط
للمنطقة وتتخذ من جزیرة وودي ن ي� باراســـیل مق ًرا لھا  .10وتتو� القیادة هناك مســـؤولیة "حشـــد قوات الدفاع
ي
ين
المدنین" .12
العســکریة وتنفیذ العملیات العســکریة"  ،11کما أنھا "تخضــع للقیادة المزدوجة لكل من القیادة الفرعیة ��قلیم هانیان وزعماء المدینة من
الصـن ما تعت�ه إطارا قانونیا وإداریا ��عیا لخطواتھا المفاجئة ال �ي تلت بتوسـیع نطاق مطالباتھا �
التغی�ات ي ن
با�قالیم وإضـفاء الطابع
لقد منحت هذه
�
ي
ً
ً
ً
ً
ي
العسکري علیھا.
اﺳـﺘﺮداد اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ وإﺿـﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺴـﻜﺮي ﻳﻤﻨﺤﺎ اﻟﺼـﻴﻦ ﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪم أﻗﻮى ﻣﻦ دون ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻷﻏﺮاض
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي

الي تطالب بھا توثی ًقا محکما ،بما یشـمل إضـافة �
ن ن
�
ا��ف من أفدنة الرمل لتوسـیع ما كان
ً
تم توثیق التو ّسـع الضـخم الذي أحدثته الص يـن ي� المناطق ي
اســ�داد �
عت� مســاحات ضــئیلة � تكاد تظھر فوق الماء �� أوقات المد العا� .کما أثمرت جھود �
ا�قالیم عن إنشــاء ث�ثة مطارات ومرافق میناء لخفر
یُ �
ي
ي

U.S. Department of Defense, 2014. 8
Teddy Ng, “Hanoi Hits Back Over New City,” South China Morning Post Online, June 23, 2012. 9
10

BBC News, “China Approves Military Garrison for Disputed Islands,” July 23, 2012.

 11إن العملیات العسکریة هناك هي �
اف�اضیة ��ن القیادة � تملك حال ًیا وحدات عسکریة تابعة.
BBC News, 2012. 12
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�
�
أک� من القوات ومرافق ي ن
ـي.
ـعي ،ومســاکن ��یواء أعداد �
لتأمن مخازن الدعم اللوجسـ ي
الســواحل والســفن التابعة للقوات البحریة ي� جیش التحریر الشـ � ي
وع� �
ا�رجح أن هذا الکم من ا ��نشاءات جاء بتكلفة مالیة باهظة .13
الصن توسیع نطاق مطالباتھا �
با�قالیم ن ي� بحر ي ن
ّبررت ي ن
الجنوى ع� أنه حق سیادي ،ودفعت بأن جھودها ��ضفاء الطابع العسکري ع� هذه
الصن
�ي
المطالبات هي ذات طبیعة دفاعیة بحتة .وقد أبدى ممثلو جمھوریة الص ي ن
ـن الشـعبیة موق ًفا ُمتشـد ًدا بشـأن المطالبات منذ البدء بتوسـیع نطاقھا بشـكل
مكثف عن ذي قبل ن ي� عام  ،2014ولم یکونوا أقل حز ًما � ي� مطلع عام  2016عندما دافعوا عن منظور الصـ ي ن
ـن ن ي� إضــفاء الطابع العســکري ،بما ن ي� ذلك
�
�
�
احتمالیة إع�ن مجال ي �
�ح وانغ ي يي )،(Wang Yi
و� أعقاب اللقاء مع جون يک�ي ،وزیر الخارجیة ا� ي
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي .ي
مری� آنذلكّ ،
ن
الجنوى كانت أر ٍاض صــینیة ع� مر التاریخ .وللصـ ي ن
قائ�" :لقد أوضــحت للســید وزیر الخارجیة أن جزر بحر الصـ ي ن
ـیي ً
ـن الحق ن ي�
ـن
�ي
وزیر الخارجیة الصـ ي
الم�وعة" .ثم ّبرر وانغ عملیات إنشاء مرافق عسکریة من قبل جمھوریة ي ن
حمایة سیادتھا البحریة وحقوقھا ومصالحھا �
الصن الشعبیة قائ ً�" :إنھا مرافق
ن�وریة للدفاع عن النفس"  � .14ي� آذار )مارس(  ،2016شـــدد روبرت وورك ) ،(Robert Workنائب وزیر الدفاع آنذاك ،ع� ســـیاســـة الو�یات المتحدة
�
ا�مریکیة وموقفھا الواضـح بأنھا لن �
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر ي ن
تع�ف بمجال ي �
الجنوي ،وقال إنھا سـتنظر إ� مثل هذه الخطوة
الصـن
�ي
ن
الصـیى ع� لسـان یانغ یوجون ) ،(Yang Yujunالمتحدث باسـم وزارة الدفاع ،الذي أکد بدوره
ع� أنھا سـبب ن ي� زعزعة ا�سـتقرار بالمنطقة .وجاء الرد
ي
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي هو حق سـیادي وأن قرار ترسـیم هذه المنطقة یرجع لتقییم ي ن
ا�ع�ن عن ترسـیم مجال ي �
الصـن وحکمھا ع�
ع� أن �
ن
15
وجود التھدیدات الجویة ودرجتھا ي� منطقة معینة .
�
لعل خطوة ي ن
الصـن �
ومن هذا المنطلقّ ،
الى
بن�ـ صـواریخ دفاع جوي من طراز  � HQ-9ي� شـباط �
)ف�ایر(  2016جاءت کرد مناسـب ع� التھدیدات ي
مقاتلتن ع� ئ
تلمســـھا .ویمکن ت�یر خطواتھا التالیة بناء ع� ئ
ين
ا�ســـاس ذاته ،حیث ن ��ـ ـت طائر ي ن
ا�قل من طراز  J-11ورادار للتحکم � ي� الحرائق )أي
تن
�
ن
ن
تعب� عن �
اع�اض ي ن
الصـن
نظام  HQ-9جاهز للعملیات( ي� جزر باراسـیل ي� نیسـان )أبریل(  .2016ویمکن النظر إ� مثل هذه �ا�جراءات أی ًضـا ع� أنھا ي
�
ن
�
الم�رات ،تُعد جھود الصــ ي ن
بن ي ن
الى تم ا ��ع�ن عنھا مؤخ ًرا ي ن
ـن المكثفة ي� إجراء
الفلبن والو�یات المتحدة ا�مریکیة .وب�ـــف النظر عن �
ع� ا�تفاقیة ي
ن �
�
�
التحســینات �
الى تقدم علیھا أطراف أخرى من شــأنھا أن تجعل
الي تطالب بھا جز ًءا من دوامة الردود العســکریة ي
ون� ـ القوات العســکریة ي� ا�قالیم ي
ل�طقم الجویة العســکریة �
أک� تعقیدا وصــعوبة بالنســبة �
تنفیذ العملیات ن� المنطقة �
ا�مریکیة .لنأخذ فییتنام ع� ســبیل المثال ،فقد حصــلت ع�
ً
ي
�
ن
�
المتوســعة حدی ًثا .فقد
الى یمكنھا تقویض أو ع� ا�قل تشــکیل خطر ع� بعض المرافق الصــینیة الرئیســیة ي� نطاق مطالباتھا
ّ
أنواع من المنصــات ي
ائی� الصـنع المعروف
با�ضـافة إ� نظام الدفاع عن الجزر والسـواحل �
اسـتلمت القوات العسـکریة الفییتنامیة غواصـات دیزل متطورة من روسـیا� ،
ا�� ي
باسم  ،CIDSوهو نظام یجمع ي ن
بن أنظمة ا�ستخبارات والمراقبة وا�ستط�ع وتحدید المواقع

13

Government of the Hong Kong Special Administrative Region, “Central and Wan Chai Reclamation,” March 23, 2012; Shirley Zhao,

“Government’s Ambitious 2030 Land Reclamation Plan to Cost HK$400 Billion, Group Says,” South China Morning Post, December 4, 2016.
Jonathan Kaiman, “U.S. and China Appear to Be at an Impasse over North Korea and the South China Sea,” LA Times, January 27, 2016. 14

Ministry of National Defense of the People’s Republic of China, “Defense Ministry’s Regular Press Conference on Mar. 31,” March 31, 2016. 15
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 16ن
ن
العالمیة مع صـاروخ یصـل مداه إ�  150کم .ي ن
و� نیسـان )أبریل( ،2016
یتم� هذا النظام بدقته ي� التعامل مع السـفن البحریة ع� مسـافة  10أمتار  .ي
بن�ـ خمس طائرات مقاتلة من طراز  F-16ن ي� جزر ناتونا وتجدید مدرج ومیناء  17عقب مواجھة ي ن
أعلنت إندونیســیا أنھا ســتقوم �
بن ســفینة صــید صــینیة
ئ
� 18
ویأي ذلك
وســفن خفر ســواحل صــینیة وفرقة عمل تابعة لدائرة ا�ســماك ا ��ندونیســیة كانت تقوم بدوریات لتحدید موقع قوارب صــید يغ� قانونیة  .ي
ن
ن
� ئئ
)نوفم�(  2015أعلن فیه هونغ ي� ) ،(Hong Leiالمتحدث باسـم وزارة الشـؤون الخارجیة،
الثائ
�
بالرغم من إصـدار بیان اسـ�ضـا ي يغ� معتاد ي� �ت�ـین ي
ن
�
لصن ن ي� بحر ي ن
الي تقع خارج خط القطاعات التسعة المزعوم الذي رسمته ا ي ن
أن ي ن
الجنوي .19
الصن
�ي
الصن � تملك أي مطالبات ي� جزر ناتونا ي
ﻣﺎذا ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ؟
�
الجنوى واضــحة و�یحة :إذا كانت ي ن
ين
الي یســتند إلیھا ترســیم مجال ي �
بکن ترى أن
الصــن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر
�ي
إن الحجج ي
ن
�
�
ن
الئ ســـتجنیھا من إع�ن ترســـیم مجال ي �
تمی� الھویة ��غراض
موقف أمنھا
الوطي ووضـــع قوتھا النســـبیة ي� المنطقة ی�اجعان؛ فقد تقرر أن الفوائد ي
ي
الدفاع الجوي تفوق الثمن الذي سـتدفعه .و� یقت�ـ هذا الثمن ع� سـمعة الص ي ن
الدبلوما� فحسـب ،بل
ـن ع� المدى القص يـ� والمتوسـط وموقفھا
ي
�
�
ـن – ن ي� حال أعلنت ترســیم هذه المنطقة ن ي� بحر الصـ ي ن
ســیتضــمن أی ًض ـا حرمان الصـ ي ن
والي كانت
ـن
�ي
الي تكتنف مطالباتھا ي
الجنوي – من حالة الغموض ي
�
ن
یعي أن الص ي ن
تعتمد علیھا وتسـتغلھا لسـنوات عدة .وبا�عتماد ع� ما یشـمله مجال ي �
ـن تقدم
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي ،فن �
ا�ع�ن عنه قد ي
ات� أو بكلتیھما.
مطالبات أکیدة ونھائیة بجزر باراسیل أو بجزر �
س� ي
ن
الصن ترسیم مجال ي �
و� حال أعلنت ي ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي بحیث یتضمن خط القطاعات التسعة كام ً� ،فسیکون هذا القرار صعب
ي
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر الصــ ي ن
عم� .یمکن لحکومة جمھوریة الصــ ي ن
ـن الشـــعبیة اللجوء إ� ترســـیم مجال ي �
الجنوي
ـن
المأخذ ي
�ي
وغ� ي
الط�ان البحري القیام بدوریات روتینیة �
أک� من تلك المتفق علیھا � ي� مجال ي �
تمی�
��یطة أ� یتداخل مع أي أقالیم ُمتنازع علیھا ،ولکن یمکن لعنا� ي
�
�
ن � � �
والي سـتنطلق من المطارات ال ُمشـیدة حدی ًثا ن ي� بحر الص ي ن
الجنوي .وإذا رغب مسـؤولو جمھوریة
ـن
�ي
الھویة �غراض الدفاع الجوي ي� بحر الص يـن ال�ـ ي� ي
� ن
ن
ات�.
ـیا� العنیف �دى حد ممکن ،یمكنھم ترسـیم مثل هذا المجال إ� جھة الشـمال وال ��ـق من سـلسـلة س �ـ� ي
الص يـن الشـعبیة تحجیم رد الفعل الس ي
بن ي ن
تمی� الھویـة ��غراض الـدفـاع الجوي بمثـابـة منطقـة عـازلـة ي ن
وکبـدیـل آخر ،یمكنھم اختیـار أن یکون مجـال ي �
الفلبن وجزر بـاراســـیـل ویمکن ترســــیمـه ن ي�
ين
مجا� ي �
والفلبن .إن تنفیذ العملیات ن ي�
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي لتایوان
با� ومضــــیق لوزون بحیث یتداخل مع ي
المجال الجوي غرب قناة � ي
�
و� آذار )مارس(  ،2015أعلنت الصـ ي ن
ـن عن أول تدریب عســکري لھا خارج
ـعي .ي
هذه المنطقة یقع ضــمن أولویات القوات الجویة لجیش التحریر الشـ � ي
ـا�؛ وقـال المتحـدث شـــ ي ن
ـعي مثـل هـذه
ـن
ي
جین� ) (Shen Jinkeأن هـذه "أول مرة تؤدي القوات الجویـة التـابعـة لجیش التحریر الشـــ � ي
حـدود قنـاة ب � ي
التدریبات ن ي� مجال جوي بعید عن السواحل الصینیة" .20
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مع ذلك ،وبما أن مجال ي �
ين
ين
الصــن �
تضــمن أر ٍاض ُمتنازع علیھا داخل حدود
ال�ــ � ي� كان بمثابة ســابقة ل
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر
مجال ي �
ين
ين
الجنوى؛ فع� سـبیل المثال ،یمكنھا ترسـیم مجال
الصـن
ال�ـء نفسـه ن ي� حالة بحر
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ،یمکن
�ي
للصـن فعل � ي
"م�ـبا �
�
ل�مثال" تخشــاه الجھات
تمی ي �� الھویة �غراض الدفاع الجوي هناك بحیث یتضــمن إقلی ًما واح ًدا تتنازع علیه مع جھة واحدة تطالب به لیکون ن ً
المطالبة �
ـن إع�ن ترسـیم مجال ي �
ا�خرى  .21وإذا ما قررت الص ي ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي یتضـمن أقالیم ُمتنازع علیھا ،فلعلھا سـتختار منطقة
ُ
�
ن
ممتدة طول ًیا تغطي براتاس ي� الشـــمال وســـكاربورو إ� الجنوب )انظر الشـــكل  .(3.1إن ترســـیم مجال ي �
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي هنا دون
تضـمن جزر باراسـیل أو سـ�ات� بالكامل سـیسـھم ن� تجنب التداعیات السـیاسـیة من بعض الجھات المطالبة �
ين
با�قالیم ویسـتھدف ن ي� الوقت نفسـه
ي
� ي
والفلبن .ومن دون شـك ،سـتسـعی وسـائل ا ��ع�م الصـینیة إ� تغطیة هذا الحدث وإظھاره كجراء دفاعي ن ي� ضـوء موافقة ي ن
ين
الفلبن ع� السـماح
تایوان
�
للو�یات المتحدة ا�مریکیة بدخول واســـتخدام القواعد الفلبینیة الخمســـة – أربعة منھا مطارات – کجزء من إنفاذ "اتفاقیة التعاون الدفاعي المعزز"
�
ـینین أن �ی�روا عل ًنا ترسـیم هذا المجال بأنه یغطي المداخل إ� بحر الص ي ن
ـؤولن الص ي ن
الحکومتن  .22یمکن للمس ي ن
ين
) (EDCAي ن
الي
ـن
بن
�ي
الجنوى من القواعد ي
الفلبن ت�ـیحات بالدخول إلیھا .ومن المرجح أن ترکز الحم�ت ا�ع�میة ع� ت�ـفات الو�یات المتحدة �
منحت ي ن
ا�مریکیة وأنھا أصـبحت اسـتفزازیة
�
�
أج� حکومة الصـ ي ن
الى تواجھھا الصـ ي ن
ـن ع� اتخاذ �ا�جراءات ال�زمة للدفاع عن مصــالحھا.
ـن؛ ا�مر الذي �
لدرجة أنھا ي ّ
غ�ت طبیعة التھدیدات الجویة ي
�
�
�
ن
الى تنفّذها قوات البحریة ا�مریکیة سـ ُیسـتخدم ع� ا�رجح
ع�وة ع� ذلك ،فن التھدید الذي تلمسـه الص يـن من عملیات حریة الم�حة ) (FONOPsي
�
ّ ن
�
الي ّبررت بھا الص ي ن
ـن ن ��ـ صـواریخ أرض جو � ي� جزیرة وودي � ي�
کدلیل ع� نیة
"التدخل ي� شـؤونھا الداخلیة" .سـیتم هذا ا�مر بالطریقة نفسـھا تقری ًبا ي
�
الى قامت بھا مدمرة الصـــواریخ الموجھة USS Curtis
)ف�ایر(  .2016ن ي� ذلك الوقتُ ،أ �
شـــباط �
عت� �ن�ــ الصـــواریخ ر ًدا ع� عملیات حریة الم�حة ي
�
ن
ن
الثاي )ینایر(  .2016وكانت هذه أول عملیة من عملیات حریة
 Wilburالتابعة للبحریة ا�مریکیة ضــمن  12می ً� بحریًا من جزیرة تریتون ي� شــھر كانون ي
الم�حة منذ مرور مدمرة الصواریخ  USS Lassenبالقرب من حید سوي ن� جزر س�ات� ن� �ت�ین �
ا�ول )أكتوبر( .23 2015
� ي ي
�ي ي

 21ل�ط�ع ع� معلومات عن هذا التكتیك الذي یسمی ن� بعض �
ا�حیان "قتل دجاجة لتخویف القرد" ) ،(杀鸡给猴看انظر Howard W. French,
ُ
ي

“China’s Dangerous Game,” The Atlantic, November 2014.
22

on Air Power, Light on Naval Support,” USNI News, March 22, 2016.Armando Heredia, “Analysis: New U.S.-Philippine Basing Deal Heavy

الیقن ع� الع�قات �
ا�مریکیة الفلبینیة� ،
دوت�ت ) (Rodrigo Duterteالمنتخب ن ي� أیار )مایو(  2016حالة من الشك وعدم ي ن
حى
أضفی الرئیس رودریغو ي
�
�
ن
ن
الصن ي� كلمة ألقاها ي ن
إنه أعلن "انفصاله" عن الو�یات المتحدة ا�مریکیة وتحالفه مع ي ن
ببکن ي� شھر �ت�ین ا�ول )أكتوبر(  .2016وبرغم معارضة
دوت�ت لعودة القوات �
ين
الفلبن وتھدیده بیقاف عملیات �ن� الجنود المجدولة بموجب "اتفاقیة التعاون الدفاعي المعزز" ) ،(EDCAفقد
ا�مریکیة إ�
ي
�
�
)دیسم�(  .2016انظر Yeganah Torbati
اق�ح مسؤولون أمریکیون وفلبینیون مواصلة العمل با�تفاقیة ولو ع� نطاق أضیق اعتبا ًرا من كانون ا�ول
�
’Duterte,” Reuters, October 21, 2016; and Reuters, and David Brunnstrom, “U.S. Has Few Good Options for Response to Philippines
Agree to Reduce Joint Military Drills — Philippine General,” November 23, 2016. “Philippines, U.S.
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اﻟﺸﻜﻞ  3.1اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

المصدرً :
نق� عن وكالة  BBCا ��خباریة “Why Is the South China Sea Contentious?” July 12, 2016. ،بذن من وكالة .BBC

ا�قوى �
ـن جیش الیابان �
ـن �
وا� �ک� رع ًبا  ،فن الصـ ي ن
ال� ـ � ي� حیث تواجه الصـ ي ن
عم� وخ� ًفا لبحر الصـ ي ن
ـن �
ـی� دوریات � ي�
أک� قدرة ع� تسـ ي
من منظور ي
ين
ين
هذه المنطقة مقارنة بالقوات الجویة الفلبینیة؛ وعلیه ،فن ي ن
الصـــن
الجنوى .وخ� ًفا لبحر
الصـــن
بکن واثقة من قدرتھا ع� الفوز ن ي� الجو فوق بحر
�ي
ين
ين
�
الجنوي ضــمن مرماها
الصــن
الصــن الث�ثة قادرة ع� دعم طائرات ا�ســتط�ع والطائرات المقاتلة داخل نطاق یضــع كل بحر
ال�ــ � ي�  ،فن قواعد
�ي
السـھل .ومن جھتھا� ،
تع�ف القوات الجویة الفلبینیة بأنھا يغ� قادرة ع� ن ��ـ دوریات ن ي� مجال تمی ي �� الھویة ��غراض الدفاع الجوي الخاص بھا ،مش يـ�ة
الط�ان .24 "2028
إ� أنھا تسعی لتحقیق ذلك بحلول عام  2022کجزء من مبادرة تحدیث طموح أطلقتھا تحت اسم "خطة ي

أما من منظور القیادة والتحکم ،فقد كان إنفاذ المطالبات ن ي� بحر ي ن
الجنوي وإضـفاء الطابع العسـکري علیھا ضـمن إطار عمل قوات البحریة
الصـن
�ي
بن سـلطات القیادة والتنفیذ ن ي� جمھوریة الص ي ن
الشـعي ووحداته البحریة ،وهو ما یسـاعد � ي� تبسـیط الخطوط ي ن
ـن الشـعبیة .ناد ًرا
التابعة لجیش التحریر
�ي
الي لیســت ن
�
بال�ــورة كاملة وموثوقة ،بمعلومات عن تنفیذ عملیات فوق المیاه بواســطة وحدات القوات الجویة التابعة
ما تُفید المصــادر المفتوحة ،ي
�
الي تتخذ من منطقة قوانغتشــو العســکریة الســابقة مقرا لھا �
لجیش التحریر الشـ � �
لجنوي(.
)والي أصــبحت ا�ن جز ًءا من قیادة م�ــح العملیات ا � ي
ً
ي
ـعي ي
ي
�
ن
ن
الجنوى .والیوم ،فن
ـعى ي� بحر الصـ يـن
�ي
تلقي مثل هذه التقاریر الضــوء ع� الوحدات ا�رضــیة والبحریة والدفاع الجوي التابعة لجیش التحریر الشـ � ي

Philippine Air Force, PAF Flight Plan 2028, undated. 24
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�
الجنوي ومشاة البحریة والقوات الجویة التابعة لجیش التحریر
الي كانت مسؤولة عن إنجاز هذه المھام ع� مدار السنوات – أسطول البحر
�ي
الوحدات ي
الجنوي المسؤول عن تخطیط وإدارة مھام العملیات ن ي� المناطق المخصصة له .25
الشعي – أصبحت جمیعھا تابعة لقیادة م�ح العملیات
�ي
�ي
الجنوي؟ کما حدث ن ي� بحر ي ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر ي ن
الصـن مجال ي �
کیف سـتسـتجیب دول أخرى �ل�سـیم ي ن
الصـن ال ��ـ � ي�،
الصـن
�ي
فمن المرجح أن تتجاهل الو�یات المتحدة ئ
ا�مریکیة وال ُمطالبون ا ��قلیمیون المنافســـون للصــ ي ن
ط�ان الطائرات
ـن أي اشــ �ـ�اطات توجب تقدیم خطط ي
الصــینین .وبالنســبة ��طراف أخرى لیس لھا أي مطالبات ن� المنطقة مثل �
ين
ين
أســ�الیا ،فقد ترى أن � ي�
المســؤولن
المارة من هناك أو إع�م
العســکریة ّ
ي
ين
والط�ان بحریة ن ي� أي منطقة جدیدة یرســم فیھا مجال ي �
الجنوي.
الصــن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر
مصــلحتھا إثبات حقھا ن ي� العمل
ي
�ي
واعتبارا من شــباط )ف�ایر(  ،2016كانت جمیع دوریات القوات الجویة الملکیة �
ا� �
ســ�الیة تقری ًبا تتعرض للتحدي من خ�ل رســائل صــینیة �ع� الرادیو،
�
ً
ئ
ئ
�
تغی� وكانت بمثابة
الئ تحدث مع الطائرات ا�مریکیة .ومن طرفھا ،أوضـــحت الســـلطات ا�ســ �ـ�الیة أن هذه الرســـائل لم تشــكّل أي ي
بنفس الطریقة ي
ممارســـة اعتیادیة ي ن
کب� من المراکز العســـکریة المأهولة "أصـــبحنا نواجه ن ي� كل مرة �
نبا� دوریاتنا المعتادة أعدا ًدا
بن الدول ،ولکن ن ي� ظل وجود عدد ي
�
�ن
الي یمکن أن تحدث بھا تحدیات" .26
م�ایدة من المواقع ي

Guo Yuandan, Ren Zhong, and Lan Yage, “Focused on the Potential Strategic Threats of Surrounding Areas, the Reason for Establishing 25
the Five Theater Commands Is Very Clear,” Global Times, February 2, 2016.
David Wroe, “RAAF Now Being Routinely Challenged by Beijing in South China Sea,” Sydney Morning Herald, February 3, 2016. 26
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ـن ترسـیم مجال ي �
تغی�ا مقل ًقا من جانب الیابان للوضـع الراهن ن ي� جزر سـینكاکو )دیاویو( ،أعلنت الص ي ن
اعت�ته الص ي ن
تمی� الھویة ��غراض
ر ًدا ع� ما �
ـن ي ً
الثاي )نوفم�(  2013بحیث تخدم هذه المنطقة �
الصـن � � ن
ن
�
وا�سـ�اتیجیة ي ن
الدفاع الجوي ن ي� بحر ي ن
للصـن وخصـو ًصـا
ا�هداف السـیاسـیة
�
ال�ـ ي� ي� �ت�ـین ي
تضــمن جزر ســینكاکو )دیاویو( ن ي� مجال ي �
ين
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي
مطالباتھا وحقوقھا ا ��قلیمیة ضــمن منطقتھا ا�قتصــادیة الخالصــة .إن
ن
�
�ن
تغی�
ـیى بخطار الجھات المســـؤولة لھو دلیل ع� أن القادة الصـــینیون یحاولون ي
الى � تع�م دخول المجال الجوي الصــ ي
ومطالبة الطائرات العابرة ي
ـن بجزر سـینكاکو )دیاوی و( .وكان رد الو�یات المتحدة السـیا� هو توضـیح موقفھا من هذا ن ن
المعای� السـلوکیة المتعارف علیھا لتعزیز مطالبة الص ي ن
ال�اع
ي
ي
�
ئ
تعت� جزر سـینكاکو )دیاویوي( مشـمولةً �ن
مری� حینھا باراك أوباما ) (Barack Obamaع� أن الو�یات المتحدة ا�مریکیة �
ي
ا ��قلیمي مع تأکید الرئیس ا� ي
�
�
� ن
�
ين
ا� الخاضـعة لحکم الیابان"  .1وبینما � یتضـح إذا كانت
والى تنص ع� أن
الدولتن سـتدافعان عن "ا�ر ي
المادة  5من معاهدة ا�من ا�مریکیة الیابانیة ي
ـمن جزر سـینكاکو )دیاویو( ن ي� مجال ي �
بعن ا�عتبار ووضـعته ضـمن حسـاباتھا ا�س �ـ�اتیجیة ،فن تض ي ن
ـن أخذت هذا الرد ي ن
الص ي ن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع
الجوي الخاص بھا لم یخلق بكل تأکید أي سلوکیات معیاریة جدیدة تدعم ي ن
الصن ومطالباتھا هناك.

تمی� الھویـة ��غراض الـدفـاع الجوي )أو �
ين
ين
وبـالمثـل ،فـن ترســـیم مجـال ي �
الصـــن
الجنوي من الوارد أن یعمـل ضــــد أهـداف
الصـــن
أک�( ن ي� بحر
�ي
� ن
�
ين
أک� بعد أن كانت تعتمد ع� خط
ا�ســ�اتیجیة .فمن جھة ،ســتجد
ا� الخاضــعة لســیادتھا بدقة ووضــوح �
الصــن نفســھا ُم �
ج�ة ع� تحدید ا�ر ي
الجنوي مصالح ي ن
القطاعات التسعة الممتد والشامل .لقد خدمت حالة الغموض ن ي� بحر ي ن
الصن لعقود مضت؛ ولذلك ،فن تحدید تلك المصالح
الصن
�ي
للصـن ا�سـتفادة من عن�ـ المفاجأة؛ فبالرغم من أن إع�ن مجال ي �
ين
یتسـن
کب� .ومن جھة أخرى ،لن
تمی�
بوضـوح سـیؤدي إ� ح�ـ مطالباتھا إ� حد ي
ّ
الجنوي بكل حیطة وحذر �
اقبن یتابعون بحر الص ي ن
ـن ال ��ـ � ي� جاء مباغ ًتة ،إ� أن المر ي ن
الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر الص ي ن
وی�قّبون إع�ن ترسـیم
ـن
�ي
مجال ي �
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي هناك.
ن �
مع ذلك �
�
ين
الصــن لمجال ي �
ين
الي قد
الصــن
تمی� الھویة ��غراض الدفاع الجوي ن ي� بحر
و�ن ترســیم
�ي
الجنوي أمر مســتبعد ،یجدر النظر ي� ا�ســباب ي
�
�
ـینین �ل�ســـیم مجال ي �
تدفع القادة الصــ ي ن
الي قد تدفعھم لذلك .قد تقرر القیادة أن عملیات حریة
تمی� الھویة �غراض الدفاع الجوي هناك والظروف ي
�
�
الى تُنفذ فوق سـطح البحر أو جو�ت ا�سـتط�ع الجوي �
�
�
ا�مریکیة وصـلت إ� مرحلة اسـتلزمت
الم�حة ا�مریکیة ي
وغ�ها من عملیات ا�سـطول ا� ي
مری� ي
�
فیھا ر ًدا إضـاف ًیا من طرف ي ن
الى طرأت ع� التحالف
بکن .وبالمثل ،یمکن النظر إ� التطورات الدبلوماسـیة أو السـیاسـیة العسـکریة بما ن ي� ذلك
ي
التغی�ات ي
�
ن
ين
ين
الفلبیي أو زیادة التقارب ي ن
الصــن
وأخ�ا ،وقبل رفض
بن أمریكا وهانوي ع� أنھا أعمال اســتفزازیة ســتدفع
مری�-
الصــن إ� الرد بقوة وحزم �
ا� ي
أک� .ي ً
ي
لقرار محکمة التحکیم الدائمة � ي� تموز )یولیو(  2016والذي نص ع� أن مطالبات الص ي ن
ـن بما یسـمی "خط القطاعات التسـعة" � أسـاس لھا قانونًا ،یبدو
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أحاط جدل شديد بمجال تمييز الهوية ألغراض الدفاع الجوي الذي رسمته الصين في بحر الصين الشرقي .كما أثارت األسئلة المطروحة
فيما يتعلق بالوضع القانوني لهذا المجال والغموض الذي يكتنفه وأسلوب إنفاذه والغرض منه مناقشات واسعة النطاق .يبدو أن

المراقبين األمريكيين قلقين في المقام األول إزاء اآلثار المترتبة على الترسيم المحتمل لمجال تمييز الهوية ألغراض الدفاع الجوي

في بحر الصين الجنوبي .يستعين هذا التقرير بمعلومات من التقارير الموجودة والمصادر المفتوحة باللغة الصينية بهدف البحث
عن إجابات ألسئلة تتعلق بترسيم مجال تمييز الهوية ألغراض الدفاع الجوي في بحر الصين الشرقي وتقييم احتماالت ترسيم منطقة
قيم الموقف والسياق المختلف الذي تواجهه بكين في بحر الصين الجنوبي ،ونذهب إلى
مماثلة في بحر الصين الجنوبي .نحن نُ ّ
أن االعتبارات والحسابات السياسية هناك ال تعني بالضرورة أن الحكومة الصينية ستُ علن ترسيم مجال تمييز الهوية ألغراض الدفاع

الجوي في بحر الصين الجنوبي .وفي الوقت الذي توحي فيه تصريحات بكين األخيرة بأنها تُ بقي خياراتها مفتوحة؛ اال أن قادة الصين
ّ
الموثقة السترداد األقاليم
يتعاملون مع المسألة من منطلق سياسي وعسكري أقوى في بحر الصين الجنوبي بسبب أنشطتهم
وإنشاء المرافق العسكرية هناك .كما سبق أن استخدموا أدوات أخرى بما فيها نشر الطائرات المقاتلة وصواريخ الدفاع الجوي في
بحر الصين الجنوبي ،والتي يمكن القول أنها أكثر فعالية في تحقيق أهدافهم.
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