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تمھيد

ث أجراه برنامج االستراتيجية والعقيدة التابع لمشروع  RANDللقوات الجوية والذي تم تقديمه
يستند ھذا التقرير إلى بح ٍ
في المؤتمر الثاني الذي عقده المعھد الصيني لدراسات الفضاء الجوي ،برعاية مركز قيادة القوات الجوية األمريكية .وقد عُقد
المؤتمر في  2أيار )مايو(  2016في مقر مؤسسة  RANDبواشنطن في أرلينغتون ،فيرجينيا ،وشارك فيه خبراء في القوات
الجوية والعمليات العسكرية والتحديث العسكري الصيني وقدموا تعليقات قيّمة لكاتبي التقرير .وتقيّم التقارير األربعة الناتجة
التطورات واآلثار الملحوظة لقدرات التدخل السريع في الفضاء الجوي الناشئة بالصين .وبينما يتواصل توسع المصالح
االقتصادية والدبلوماسية واألمنية الصينية ،فإن جيش التحرير الشعبي ) ،(PLAوعلى وجه الخصوص القوات الجوية الفضائية
)بما في ذلك قواته الجوية وطيرانه البحري وقدراته الفضائية( ،سيتطلب قدرات استطالعية أكثر قوة لمواكبة مع النفوذ الصيني
العالمي المتزايد .وباإلضافة إلى المخاوف األمنية التقليدية ،مثل نزاعات تايوان والمنازعات اإلقليمية البحرية ،أصبحت قضايا
مثل مكافحة اإلرھاب والمساعدات اإلنسانية/إغاثة منكوبي الكوارث وحماية الممرات البحرية عوامل أساسية في تدريب جيش
التحرير الشعبي وعقيدته وجھود التطوير الخاصة به .وإضافة إلى ذلك فإن قيادة الفضاء  -بما في ذلك االستخدام العسكري
باھتمام متزاي ٍد من جانب جيش التحرير الشعبي حيث إنھا تسعى إلى تطوير قدرات ومفاھيم تشغيل
للفضاء الخارجي  -تحظى
ٍ
جديدة لدعم تنامي نطاق مھامھا العسكرية .يركز ھذا التقرير على الخطوات األولية التي اتخذتھا القوات الجوية لجيش التحرير
الشعبي الصيني لتصبح قوة جوية للتدخل السريع ،وھو تطور سيكون له تداعيات مھمة على الحضور العسكري الصيني
وقدرته على حماية مصالح الصين الخارجية الناشئة.

مشروع  RANDللقوات الجوية
مشروع  RANDللقوات الجوية  -أحد أقسام مؤسسة  - RANDھو مركز لألبحاث والتطوير تابع للقوات الجوية
األمريكية ويعمل بتمويل فيدرالي ويقدم الدراسات والتحليالت .ويوفر ھذا المشروع للقوات الجوية تحليالت مستقلة للسياسات
البديلة التي تؤثر على تطوير القوات الجوية والفضائية واإللكترونية الحالية والمستقبلية التي تؤثر على توظيف تلك القوات
واستعدادھا القتالي ودعمھا .ويتم تنفيذ األبحاث ضمن أربعة برامج :تحديث القوات وتوظيفھا؛ والقوة العاملة والعاملون
والتدريب؛ وإدارة الموارد؛ واالستراتيجية والعقيدة .تم إعداد البحث المق ﱠدم ھنا بموجب العقد رقم .FA7014-16-D-1000
للمزيد من المعلومات عن مشروع  RANDللقوات الجوية ،يمكنكم زيارة موقعنا اإللكترونيwww.rand.org/paf :
يوثق ھذا التقرير العمل الذي تمت مشاركته في األصل مع القوات الجوية األمريكية في أيار )مايو(  .2016تمت مراجعة
مسودة التقرير ،التي صدرت في  1آذار )مارس(  ،2017من قبل مجموعة رسمية من المراجعين النظراء والخبراء
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الملخص

في السنوات األخيرة ،وجّه الحزب الشيوعي الصيني ) (CCPجيش التحرير الشعبي ) (PLAإلى تطوير قدراته لحماية
مصالح الصين في الخارج — على الصعيدين اإلقليمي والعالمي .وقد حققت القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي
الصيني تقد ًما متزايدًا في قدرتھا على تنفيذ عمليات في الخارج بما في ذلك تنظيم ونشر وحدة للنقل الجوي اإلستراتيجي
لمسافات طويلة قادرة على تنفيذ العديد من المھام غير الحربية في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا.
وقد ركزت القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بشدة على تطوير عدد صغير من وحدات النخبة لتنفيذ
ھذه المھام عالية المستوى في الخارج .وقد كانت الوحدة األكثر أھمية من بين ھذه الوحدات ھي الفوج التاسع والثالثون التابع
لقسم النقل الثالث عشر المجھزة بطائرات  .Il-76وقد صُممت الطائرات المقاتلة والطائرات األخرى بما يتناسب مع الخبرة
المكتسبة من عمليات النشر المحلية لمسافات طويلة للمشاركة في المناورات والمنافسات والعروض متعددة األطراف في البلدان
األخرى .وقد ظھرت مجموعة متنوعة من الوحدات والطائرات المقاتلة في المناورات متعددة األطراف ،إال أنھا تميل إلى أن
يتم اختيارھا من أكثر المنصات تطورًا وطياري النخبة في الصين.
ومن خالل ھذه العمليات للنشر ،تتعلم أعداد صغيرة من األطقم الجوية والفنيين الصينيين المالحة في الخارج ،وإدارة
مشكالت الوصول الدبلوماسي ،والعمل باستقاللية أكبر .ونظرًا ألن القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني
تكتسب خبرة من خالل ھذه األنشطة ،فإنھا تعمل على تحديث جوانب نھجھا في العمليات االستطالعية لتشمل االتصاالت،
والخدمات اللوجستية ،والصيانة المنتشرة .إن الحصول على طائرات نقل أكبر حج ًما وأكثر قدرة )مثل  ،(Y-20وزيادة الخبرة
في تشغيل الطائرات المختلفة ،وزيادة الوصول إلى المطارات األجنبية أمور من شأنھا أن تمكن القوات الجوية التابعة لجيش
التحرير الشعبي الصيني من تنفيذ مھامھا غير الحربية بشكل أفضل في آسيا وفي جميع أنحاء العالم .وعالوة على ذلك ،فإن
زيادة الثقة في العمليات في الخارج ستجعل القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في وضع يمكنھا من تنفيذ مجموعة
من المھام أكثر مما كانت تؤديه حتى اآلن .وفي حين أن عمليات النشر االستطالعية للقوات الجوية التابعة لجيش التحرير
الشعبي الصيني ال تزال حتى اآلن صغيرة ومقيدة بالمعايير الغربية ،فإن الحاجة المتزايدة لحماية المصالح الصينية في الخارج
تشير إلى أن تطوير القدرات االستطالعية ستظل أولوية بالنسبة للقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لعدة
سنوات قادمة.
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شكر وعرفان

يود المؤلفون التعبير عن شكرھم على الدعم الذي قدمه مشروع  RANDللقوات الجوية  -المقر الرئيسي ،القوات الجوية
األمريكية  -والجامعة الجوية والمقر الرئيسي  -القوات الجوية في المحيط الھادئ -نظرًا لدورھم في تأسيس المعھد الصيني
لدراسات الفضاء الجوي .كما نود أن نشكر أيضًا األشخاص التالي ذكرھم من أجل الرؤى والتعليقات التي ال تقدر بثمن والتي
قدموھا طوال ھذه العملية :كارل ريبيرغ ) (Carl Rehbergوالطاقم في قسم االستراتيجية ،نائب رئيس األركان والخطط
والمتطلبات االستراتيجية ،المقر الرئيسي ،القوات الجوية األمريكية؛ والمالزم كول بنجامين كارول )(Col Benjamin Carroll؛
والنقيب ماثيو سوليفان )(Matthew Sullivan؛ والمراجعين لدينا ،كريستوفر تومي ) (Christopher Twomeyوكورتز
كوبر ).(Cortez Cooper
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 .1المقدمة

بدأت القوات الجوية ) (PLAAFالتابعة لجيش التحرير الشعبي ) (PLAتطوير قدرات التدخل السريع الناشئة في
السنوات األخيرة .يعرّف المنشور المشترك للواليات المتحدة " 1-2قوة التدخل السريع" بأنھا "قوة مسلحة يتم تنظيمھا لتحقيق
ھدف محدد في بلد أجنبي 1".وال تنشر السلطات الصينية ھذا التعريف ألنه يعكس حساسيات سياسية فيما يتعلق بعمليات القوات
العسكرية في الخارج وخبرتھا المحدودة .ومع ذلك ،فإن جيش التحرير الشعبي الصيني يدرك أھمية العمليات في الخارج .فعلى
سبيل المثال ،يناقش إصدار عام  2013من كتاب ) The Science of Military Strategy (SMSمتطلبات نقل القوات في
الخارج من أجل تنفيذ المھام األساسية للقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني 2.ويعرّف إصدار  2011من
" PLA Dictionary of Military Terminologyنقل ]القوة[ اإلستراتيجي" ]" ["战略投送بأنه "االستخدام الشامل
لجميع أنواع وسائل النقل والوحدات العسكرية لنقل قوة عسكرية إلى موقع قتال أو أزمة من أجل تحقيق ھدف إستراتيجي".
وتوضيحًا للطبيعة االستراتيجية المتأصلة لمثل ھذه األنشطة ،يذكر  PLA Dictionaryأن أنشطة النقل اإلستراتيجي "تنظمھا
3
قيادة عليا عادةً" ]".["统帅部
بشكل كبير عن مفھوم القوة االستطالعية لدى الواليات المتحدة من ثالثة
يختلف تعريف النقل اإلستراتيجي لدى الصين
ٍ
جوانب بارزة .أوالً ،يصور المفھوم الصيني النقل اإلستراتيجي على أنه ذو طبيعة إستراتيجية-سياسية متأصلة .وتثير عمليات
القوات العسكرية في الخارج تساؤالت حول المبادئ السياسية الصينية طويلة األمد مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة
أخرى ،وھو األمر الذي يؤثر على قرارات تطوير واستخدام القواعد في الخارج .ويمكن أيضًا رؤية الطبيعة االستراتيجية لھذه
المھام في تركيز الصين على األھداف على المستوى الوطني ،مثل حماية المصالح في الخارج وإظھار قدرات البلد باعتبارھا
قوة عظمى .ثانيًا ،يشمل المفھوم الصيني للنقل اإلستراتيجي األنشطة المحلية والدولية على ح ٍد سواء .وتعكس ھذه الحقيقة كالً
من التجربة المحدودة للقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في الخارج وتحديات العمليات المحلية عبر بل ٍد كبير
ومتنوع جغرافيًا .ثالثًا ،يركز المصطلح الصيني بشكل أساسي ،ولكن ليس حصري ،على نقل القوات العسكرية للتعامل مع نزاع
أو أزمة ،في حين يعكس التعريف األمريكي "للقوة االستطالعية" مدى نفوذھا في الخارج في تبني مجموعة أوسع بكثير من
العمليات واألنشطة المتعلقة بوقت السلم ،وباألزمات ،وبالنزاعات .وألننا نسعى إلى التركيز على أنشطة طائرات القوات الجوية
التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في الخارج ،فسوف نتجنب المصطلح الصيني ونستخدم مصطلح االستطالعية بدالً منه
لإلشارة إلى استخدام القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني للطائرات العسكرية في العمليات واألنشطة الدولية
لتحقيق غرض معين .ومع ذلك ،فإننا نعترف بالممارسة الصينية فيما يتعلق بالقدرات المطلوبة للعمليات واألنشطة الدولية التي
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمتطلبات العمل عبر امتداد األراضي الصينية .ولذلك فإن استخدامنا لمصطلح االستطالعية ال يستثني
التدريب واألنشطة والعمليات المحلية للقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني التي لھا تطبيقات واضحة محتملة
على عمليات النشر في الخارج.
وقد زادت القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني ) (PLAAFوجودھا الدولي ،وھو األمر الذي يعكس
االتجاھات في أنشطة القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي ) (PLANوالقوات البرية لجيش التحرير الشعبي
U.S. Department of Defense, Dictionary of Military and Associated Terms Joint Publication 1-2, July 2017, p. 85. 1
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لمزيد من المعلومات حول القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني كما ھو وارد في إصدار  2013من كتاب  ،SMSراجع
Cristina L. Garafola, “The Evolution of the PLA Air Force’s Mission, Roles and Requirements,” in Joe McReynolds,
ed., China’s Evolving Military Strategy, Washington, D.C.: The Jamestown Foundation, 2016, pp. 75–100.
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) .(PLAAومع ذلك ،فقد تألفت جميع األنشطة حتى اآلن من مھام غير حربية  ،وتمثل جزء كبير من عمليات القوات الجوية
لجيش التحرير الشعبي الصيني في الخارج في عمليات المساعدة اإلنسانية /اإلغاثة من الكوارث ،وعمليات إجالء غير
المقاتلين ،ومھام استعادة األفراد التي يشارك فيھا طائرات النقل .وقد نظمت القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي
الصيني ونشرت وحدة للنقل الجوي اإلستراتيجي لمسافات طويلة لھا القدرة على تنفيذ العديد من المھام غير الحربية في جميع
أنحاء آسيا وأفريقيا .وقد صممت الطائرات المقاتلة والطائرات األخرى بما يتناسب مع عمليات النشر المحلية لمسافات طويلة
للمشاركة في المناورات والمنافسات والعروض متعددة األطراف في البلدان األخرى .كما أجلت طائرات القوات الجوية التابعة
لجيش التحرير الشعبي الصيني مواطنين صينيين في أفريقيا .ونظرًا ألن القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني
تكتسب خبرة من خالل ھذه األنشطة ،فإنھا تعمل على تحديث جوانب نھجھا في المالحة ،واالتصاالت ،والتدريب ،والخدمات
اللوجستية ،والصيانة .وفي حين أن عمليات النشر االستطالعية األولية ال تزال صغيرة ومقيدة بالمعايير الغربية ،فإن الحاجة
المتزايدة لحماية مجموعة موسعة من المصالح االقتصادية واالستراتيجية في الخارج تشير إلى أن تطوير القدرات االستطالعية
ستظل أولوية بالنسبة للقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لعدة سنوات قادمة.

متطلبات جيش التحرير الشعبي الصيني للقوات الجوية االستطالعية
في أواخر عام  ،2004أعلن السكرتير العام للحزب الشيوعي الصيني ) (CCPورئيس اللجنة العسكرية المركزية
) (CMCھو جينتاو عن اعتماد "المھام التاريخية لجيش التحرير الشعبي في المرحلة الجديدة من القرن الجديد 4".وتوضيحًا
للمتطلبات األمنية لدعم التنمية المستدامة لألمة باعتبارھا واحدة من اقتصادات العالم ودولة متزايدة القوة ،تتألف ھذه المھام من
أربع مسؤوليات إستراتيجية:
•
•
•
•

حماية مكانة الحزب الشيوعي الصيني باعتباره حزبًا حاك ًما
حماية الفترة المھمة للفرص االستراتيجية للبالد
حماية المصالح الوطنية للصين
5
لعب دور في تحقيق السالم العالمي والتنمية المشتركة.

وقد قدمت المھمتان الثالثة والرابعة ،على وجه الخصوص ،متطلبات جديدة للقدرات االستطالعية .كما أن حماية "المصالح
الوطنية" للبالد تطلبت من جيش التحرير الشعبي تطوير القدرة على حماية المصالح االقتصادية واالستراتيجية للبالد ،والتي
يمتد العديد منھا عبر الحدود الدولية .وشملت ھذه المصالح الوطنية خطوط االتصاالت البحرية المعرضة للخطر والطاقة
والموارد الطبيعية والمواطنين العاملين والمسافرين إلى الخارج .وفي إطار توجيه جيش التحرير الشعبي إلى لعب دور في
"حماية السالم العالمي من أجل تعزيز التنمية المشتركة" ،طلب القادة الوطنيون االستفادة من جميع عناصر القوة الوطنية،

Daniel Hartnett, “The New Historic Missions: Reflections on Hu Jintao’s Military Legacy,” in Roy Kamphausen, 4
David Lai, and Travis Tanner, eds., Assessing the PLA in the Hu Jintao Era, Carlisle, Pa.: Army War College Press,
.2014, p. 2
.Hartnett, 2014, pp. 31–80 5
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بما في ذلك الجيش ،لتشكيل بيئة أمنية دولية أكثر مالءمة 6.وقد انطوى ھذا التوجيه على ضرورة قيام جيش التحرير الشعبي
بدور أكبر في زيادة النفوذ الصيني وتعزيز االستقرار والسالم العالميين الالزمين لتعزيز تنمية البالد.
ومن ثم ،فإن اعتماد المھام التاريخية وجّه جيش التحرير الشعبي إلى توسيع عملياته وأنشطته في الخارج لحماية مجموعة
متزايدة من المصالح الوطنية في الخارج وتشكيل بيئة أمنية مالئمة .وقد وضعت كل خدمة من الخدمات رؤى وفقًا لذلك لتوجيه
عملية التحديث في قواتھا .وفي منتصف العقد األول من القرن الحالي ،لخصت القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي
الصيني فكرة "القوة الجوية االستراتيجية" بوصفھا رؤية توجيھية ألعمال البناء والعمليات التي تقوم بھا القوات الجوية.
وفي أعقاب اعتماد الحزب لمفھوم المھام التاريخية في المؤتمر السابع عشر للحزب في عام  ، 2007كثف قادة القوات الجوية
التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني جھودھم لتطوير سالح جوي قادر على تنفيذ مھام استطالعية .في أوائل عام  ،2008أورد
مقال في الصحيفة الرسمية للقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني  Air Force Newsأن لجنة حزب القوات
الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني قد وجھت إلى "إنشاء قوة جوية إستراتيجية حديثة تتوافق مع مكانة الصين
الدولية" وقادرة على "تنفيذ المھام التاريخية للقوات المسلحة 7".في ھذا المقال ،قام المؤلف دونغ ون شيان –وھو باحث سابق
في قيادة القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني وعضو في فريق خبراء الدراسات النظرية العسكرية التابع
للقوات الجوية– بتعريف "القوة الجوية االستراتيجية" بأنھا "قوة جوية وفضائية متكاملة يمكنھا أن تلعب دورًا إستراتيجيًا في
الدفاع الوطني الشامل ،والحرب ،والصراعات العسكرية األخرى ،وتخدم جنبًا إلى جنب مع الجيش والبحرية 8".لقد أوضح أن
ھذا يتطلب من القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني أن يكون لديھا القدرة على العمل "ضمن الفضاء
اإلستراتيجي الكامل لبلدنا ".وقد عرّف الفضاء اإلستراتيجي في أربعة أجزاء" (1) :اإلقليم" ،بما في ذلك الھواء واألرض
والبحر؛ )" (2البحار مع تنمية الموارد والحقوق اإلدارية" ،بما في ذلك المنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري وأي
فضاء بحري آخر؛ )" (3األرض المفتوحة ،والفضاء المفتوح ،والفضاء الخارجي"؛ )" (4المناطق األخرى التي تضم مصالح
وطنية ".أشار المقال ،في المجالين األخيرين ،إلى أن "االتجاه الحالي للتنمية" قد دفع العديد من البلدان إلى "احتالل فضاء
9
إستراتيجي خارج أراضيھا".
في أواخر عام  ،2008وجھت قيادة القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى تطوير القدرة على تنفيذ
مجموعة واسعة من العمليات داخل البالد وخارجھا على ح ٍد سواء .وفي كانون األول )ديسمبر(  ،2008صرحت اللجنة
العاشرة للحزب الشيوعي الصيني للقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني أن الھدف من بناء القوات الجوية
التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني يتمثل في أنھا يجب أن تصبح "قوة جوية إستراتيجية" ذات "فضاء جوي متكامل
وقدرات ھجومية ودفاعية

.Hartnett, 2014, p. 55 6
Dong Wenxian [董文先], “The Expansion of National Strategic Space Calls for a Strategic Air Force” 7
.[“国家战略空间扩展呼唤战略空军”], Air Force News 《空军报》, February 2, 2008, p. 2
.Dong Wenxian [董文先], 2008 8
.Dong Wenxian [董文先], 2008 9
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تتوافق مع الوضع الدولي للبالد وتلبي متطلبات حماية األمن القومي والمصالح التنموية 10".كما دعت إلى تطوير القدرة على
"اتخاذ موقف ،والسيطرة على األزمات ،واالنتصار في الحرب في المجال الجوي للبالد وفي المناطق ذات الصلة بمصالح األمة
]تمت إضافة تأكيدات[ 11".ودعت أيضًا إلى امتالك القدرة على "التعامل مع التھديدات األمنية المتعددة ،وتنفيذ المھام المتنوعة،
والعمل باعتبارھا ركيزة أساسية للقوة العسكرية للبالد 12".وباإلضافة إلى التركيز على العمليات الھجومية والدفاعية في مفھوم
"القوة الجوية االستراتيجية" ،وفقًا ألحدث إصدار من كتاب علم االستراتيجية العسكرية ) (SMSالمنشور في عام  ،2013فإن
إحدى "المھام االستراتيجية" الخمس للقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تتضمن القدرة على تنفيذ عمليات
اإلغاثة في حاالت الطوارئ والكوارث .كما دعا إصدار عام  2013القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني أيضًا
13
جوا.
إلى تعزيز "قوات النقل اإلستراتيجي" لديھا ،بما في ذلك "قدرات النقل اإلستراتيجي الجوي" والقوات المحمولة ً
بدأ المفكرون العسكريون في منتصف العقد األول من ھذا القرن تتبع تداعيات تطوير نشر القوات لمسافات طويلة .وكان أحد
المفاھيم الرئيسية المعنية ھو "نقل ]القوة[ اإلستراتيجي" ]" ،["战略投送والذي يتكون من إجراءات إستراتيجية تنفذھا القوات
البرية والبحرية والجوية لنقل القوات العسكرية عبر مسافات كبيرة لتوصيل قوة عسكرية ألغراض تحقيق ھدف إستراتيجي.
14
وأشار مقال في صحيفة  PLA Dailyإلى أن "القصور الواضح" في النقل اإلستراتيجي قد أصبح "عقبة" تعوق تطوير الجيش.
لقد لخص الحاجة إلى تطوير القدرة على "نقل القوات العسكرية بعيدًا وبسرعة" للتغلب على مشكلة "عدم القدرة على االستجابة
الفعالة الستخدام القوات العسكرية 15".ومن وسائل التنفيذ  ،أوصى المقال الجيش بأن "يعطي األولوية لوحدات النخبة" من أجل
"آليات الدعم المثالية" واستكشاف طرق توفير النقل اإلستراتيجي .كما أوصى بالجمع بين الموارد المدنية والعسكرية لتلبية
االحتياجات.
ولتطوير قدرات إظھار القوة وصقلھا ،أوصى مقال  PLA Dailyالجيش "بالذھاب إلى الخارج" من أجل التدريب مع
القوات العسكرية األجنبية" ،خاصة مع تلك الموجودة في البلدان المتقدمة 16".وتوضيحًا للتطبيق المحلي والدولي لمفھوم "النقل
اإلستراتيجي" مرة أخرى ،أوصى المقال أيضًا بتنفيذ "مناورات النقل اإلستراتيجي" لمسافات طويلة ]"["战略投送演练
17
داخل الصين.

Wang Ran [王冉] and Tian Wei [田炜], “Tenth Air Force CCP Committee Holds Its 11th Plenary (Enlarged) 10
Meeting in Beijing” [“空军党委十届十一次全体（扩大）会议在京召开”] Air Force News 《空军报》,
.December 30, 2008, p. 1
.Wang Ran [王冉] and Tian Wei [田炜], 2008 11
.Wang Ran [王冉] and Tian Wei [田炜], 2008 12
 13راجع the PLA Academy of Military Science Military Strategy Research Department, ed., The Science of Military Strategy
.《战略学》, Beijing: Military Science Press, 2013, pp. 222–224
Zhao Zongqi [赵宗岐], “Put the Construction of Strategic Delivery Capability in an Important Position” 14
.[把战略投送能力建设摆到重要位置], PLA Daily 《解放军报》, April 23, 2009, p. 10
.Zhao Zongqi [赵宗岐], 2009 15
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السياق :تجربة الواليات المتحدة بوصفھا قوة جوية للتدخل السريع
يعكس اھتمام الصين المتزايد بالقدرات االستطالعية نضج البلد باعتبارھا قوة عظمى وعولمة مصالحھا االقتصادية
واالستراتيجية .ومن أجل حماية مصالحھا الخارجية ،تھدف الصين إلى تعزيز االستقرار االجتماعي في البلدان التي تبرز فيھا
استثمارات صينية كبيرة ،ومواجھة أي تھديدات ألفرادھا واستثماراتھا في الخارج ،وتوفير المساعدات اإلنسانية/اإلغاثة في
حاالت الكوارث لتسھيل استعادة االستقرار اإلقليمي ،وإذا لزم األمر ،إجالء المواطنين الذين يواجھون أزمة في الخارج.
ومع ذلك ،ينبغي النظر إلى تطوير الصين األولي لقدرة استطالعية محدودة في العقد األول من القرن الحادي والعشرين من
منظور تاريخي .بدأت الدولة الرائدة عالميًا في مجال القوات الجوية ،الواليات المتحدة ،بتشغيل قوات الطيران في الوضع
االستكشافي في أوائل القرن العشرين ،أي قبل الصين بقرن من الزمان تقريبًا .وبحلول نھاية الحرب العالمية األولى ،كانت الخدمة
الجوية للجيش األمريكي قد وضعت  740طائرة في أوروبا .وخالل الحرب العالمية الثانية ،توسعت القوات الجوية للجيش
األمريكي لتشمل  80,000طائرة ،كثير منھا كان يعمل في مجموعة واسعة من القواعد األجنبية في المسارح األوروبية
18
واآلسيوية.
وعلى الرغم من تقليص القوات بعد نھاية الحرب العالمية الثانية ،فإن الواليات المتحدة حافظت على شبكة عالمية من
القواعد الجوية في الخارج .وقد اكتسبت القوات الجوية األمريكية خبرة واسعة في الطيران والنقل والقتال على نطاق واسع
ومستمر ،على مدى سنوات عديدة ،وفي العديد من أنواع البيئات المختلفة .واستخدمت القوات األمريكية الطائرات القاذفة
والمقاتلة وطائرات النقل والعديد من األنواع األخرى من الطائرات في الحرب الكورية وحرب فيتنام والعديد من المھام األخرى
القتالية وغير الحربية .وفي أعقاب انتھاء الحرب الباردة ،تميزت عمليات التدخل السريع األمريكية بعمليات االنتشار المشتركة
التي ساھمت في استخدام القوة الجوية وتميزت باستخدام األسلحة الموجھة بدقة .وتواصل القوات الجوية األمريكية تنفيذ
العمليات بشكل روتيني في الوقت نفسه في مناطق مختلفة من العالم.
وتركز بعض المزايا األكثر إثارة لإلعجاب التي تتمتع بھا القوات الجوية األمريكية على البنية التحتية المتاحة لتشغيل
الطائرات في جميع أنحاء العالم على أساس مستمر .لقد أنشأت الواليات المتحدة شبكة متطورة من قواعد الطيران العسكري في
جميع أنحاء العالم يقع معظمھا داخل الدول التي لھا تحالف عسكري مع الواليات المتحدة .وتمكن ھذه الشبكة من القواعد الجيش
األمريكي من نشر مجموعة كبيرة من الطائرات في الخارج بسرعة .وعالوة على ذلك ،فإن الواليات المتحدة لديھا مخزونات
سابقة التجھيز ،كما أنھا طورت القدرة على نقل كميات كبيرة من الوقود والذخائر واإلمدادات حول العالم .ويم ّكن ھذا النظام
عال ومستدام .وقد ساعدت سنوات الخبرة مع
اللوجستي العالمي القوي القوات الجوية األمريكية من تنفيذ عمليات على مستوى ٍ
الثقافات األجنبية في عمل القوات الجوية األمريكية بشكل مريح مع مجموعة كبيرة من الشركاء حول العالم.
وفي بحث حول العمليات الجوية األمريكية ،ناقش المحللون العسكريون الصينيون قدرة القوات المسلحة األمريكية على
االنتشار السريع في مسرح أي نزاع وزيادة عدد األفراد واألسلحة والمعدات الالزمة لتنفيذ عمليات مستدامة 19.ويشير ھؤالء
المحللون إلى أن الصين تفتقر إلى البنية التحتية ،والوصول إلى القواعد ،والخبرة لكي تعمل على أساس مستدام في الدول األجنبية.

U.S. Air Force Historical Studies Office, “Evolution of the Department of the Air Force,” May 4, 2011; Stacie L. 18
.Pettyjohn, U.S. Global Defense Posture: 1783–2011, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, MG-1244-AF, 2012
Military Training Department of the General Staff of the Chinese People’s Liberation Army, Research into the 19
Kosovo War, Beijing: Liberation Army Publishing House [解放军出版社], 2000; Wang Yongming, Liu Xiaoli, and
Xiao Yunhua, Research into the Iraq War, Beijing: Liberation Army Publishing House [解放军出版社], March
.2003
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يجب على القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني التي تغادر البالد ألي مھمة القيام بإعدادات واسعة وجلب المزيد من
المعدات مقارنةً بما ھو الحال عادةً بالنسبة للقوات األمريكية .ويعكس نھج الصين للنشاط االستطالعي ھذه الحقائق .يميل
النشاط الدولي للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى أن يكون ذا نطاق أصغر بكثير وذا مدة محدودة وقدرة تشغيل
محدودة بالمقارنة مع القوات األمريكية.
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 .2الوحدات والطائرات االستطالعية التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني

يستعرض ھذا الفصل الوحدات والطائرات التي كانت أكثر نشاطًا في األنشطة االستطالعية .في حين أن مجموعة متنوعة
متنامية من الوحدات والطائرات قد خاضت غمار المناورات واألنشطة األخرى في الخارج ،فإن الوحدات األكثر نشاطًا
والطائرات عند الطلب تظل ھي وحدات النقل االستراتيجية وطائرات النقل الثقيل من طراز إليوشن 20.(Il-76) 76-وبينما
يركز ھذا الفصل بشكل أساسي على وحدات الطيران ،فإنه سيستعرض أيضًا األنشطة االستطالعية للفرقة الخامسة عشر
المحمولة ج ًوا التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني .التاريخ النھائي لمعلومات األنشطة الخارجية التي تمت
مناقشتھا في ھذا الفصل والفصول الالحقة ھو تشرين األول )أكتوبر( .2016
قامت طائرات ثابتة الجناحين تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ،بما في ذلك المقاتالت وطائرات قاذفات
القنابل المقاتلة وطائرات النقل ،باالنتشار لمسافات طويلة داخل حدود الصين وكذلك على المستوى الدولي 21.على الرغم من أن العديد
من الطائرات المقاتلة قد سافرت على المستوى الدولي إلجراء مناورات مع الجيوش األجنبية ،إال أن طائرات النقل التابعة للقوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ظھرت بشكل بارز في مھام في الخارج .يوضح الجدول  2.1كمية طائرات النقل التابعة
للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني المعروف أنھا نُشرت في الخارج ونطاقھا وقدرتھا على النقل وكذلك أنظمة طائرات
22
النقل المتوسطة والثقيلة ،بما في ذلك طائرات النقل العسكرية الكبيرة طراز  ،Y-20التي دخلت الخدمة في تموز )يوليو( .2016
صر إلى خمس
تم دمج القوات الجوية للمناطق العسكرية ) (MRAFالسبعة السابقة لجيش التحرير الشعبي الصيني لتُختَ َ
قوات جوية قيادية استعراضية ) (TCAFفي أوائل عام  .2016لذا فإن وحدات النقل الرئيسية التابعة للقوات الجوية لجيش
التحرير الشعبي الصيني ھي فرقة النقل الثالثة عشرة من منطقة قوانغتشو العسكرية السابقة وقسم النقل الرابع من منطقة
تشينغدو العسكرية السابقة .كما يعتبر قسم القوات الجوية لمنطقة عسكرية سابقة في بكين مسؤوالً عن نقل األشخاص المھمين
) 23.(VIPال يشمل ھذا المخطط معظم الطائرات الخفيفة التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ،بما في ذلك
الطائرات من طراز  Y-5و Y-7و Y-11و ،Y-12والتي تم تخصيص العديد منھا لوحدات نقل مستقلة في مختلف القوات
الجوية للمناطق العسكرية )اآلن القوات الجوية القيادية االستعراضية( .لم تتم مالحظة نشر أي من ھذه الطائرات في الخارج،

 20قامت الصين بترتيبات للحصول على عشر طائرات من طراز  Il-76من روسيا وأربعة من أوزبكستان في تسعينيات القرن العشرين )كان الغرض
من األخيرة ھو االستخدام لتكون طائرات إنذار مبكر محمولة ج ًوا( .وفي عام  ،2005قدمت الصين طلبًا إلى روسيا لما ال يقل عن  30طائرة جديدة من
طراز  Il-76TDفي عام  ،2005لكن اإلنتاج عانى من تأجيل وكان من المرجح أال يتم تنفيذ الطلب ،ولو جزئيًا .بعد ھذه النكسات ،اشترت الصين
طائرات إضافية مجددة من طراز  .Il-76راجع " "China Ahead in Asian States’ Post–Cold War Battle,في Jane’s Defence
 Weeklyالصادرة بتاريخ  25أيلول )سبتمبر( 1993؛ و" "In Brief Chinese AEW-A Correctionفي  Jane’s Defence Weeklyالصادرة
بتاريخ  7أيلول )سبتمبر( 1997؛ و" "Russia and China Agree Sale of Transport Aircraft and Fuel Dispensersفي Jane’s
 Defence Industryالصادرة بتاريخ  9أيلول )سبتمبر( 2005؛ و Jon Grevatt, "China's Il-76/Il-78 Order from Russia Faces
 "Setback,في  Jane’s Defence Industryالصادرة بتاريخ  18كانون األول )ديسمبر( 2008؛ و" Il-76MD Transport Plane Delivered
 "to China,في  The Moscow Timesالصادرة بتاريخ  24كانون الثاني )يناير( .2013
 21كما تم نشر مروحيات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في الخارج ،لكن نشاطاتھا غير مشمولة في ھذا التحليل .ويبدو أن طائرة نقل من
طراز  Y-9تابعة للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي قد انتقلت إلى تايالند في أيلول )سبتمبر(  2016لدعم اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب
شرق آسيا )) ASEANوتدريب  .AM-HEx 2016راجع " Chinese Troops Arrive in Thailand to Participate in the Second
ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus Humanitarian Assistance Disaster Relief and Military Medicine Joint
Drill" [“中国军队抵达泰国参加第二次东盟防长扩大会人道主义援助救灾与军事医学联合演练”], Ministry of
.National Defense, September 1, 2016
. “Chinese Large Freighter Plane Enters Military Service,” Xinhua [新华] in English, July 7, 2016 22
 23كان ھذا ھو قسم نقل الشخصيات المھمة الرابع والثالثون .كذلك كانت ھناك أفواج نقل في أقسام البعثة الخاصة الموجودة في القوات الجوية للمناطق
العسكرية السابقة بشنيانغ ونانجينغ وتشينغدو.
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مع استثناء محتمل لطائرتين من طراز  Y-7وست طائرات من طراز  Y-8والتي تعتبر أساسية في الفرقة الخامسة عشرة
المحمولة ج ًوا .يمكن للمقارنة مع القوات األمريكية أن تقدم فكرة عامة حول المخزون الصيني المحدود .حيث تمتلك القوات
24
الجوية األمريكية وحدھا حوالي  265طائرة نقل ثقيل و 428طائرة نقل متوسط.
الجدول  .2.1طائرة النقل المتوسط والثقيل المحددة التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني
الكمية

النطاق مع الحمولة

سعة النقل
)الحمولة القصوى(

اسم الطائرة
Y-20

3

 5,200–3,700كم )مقدَّر(

ثقيل ) 66ط ًنا متريًا(

Il-76MD/TD

20

 4,000–3,648كم

ثقيل ) 50–47ط ًنا متريًا(

Y-9

+12

 2,200كم )مقدَّر(

متوسط ) 20ط ًنا متريًا(

Y-8

30

 +2,083–1,272كم

متوسط ) 20ط ًنا متريًا(

الكمية اإلجمالية

65
المصادر :الكميات مأخوذة من المعھد الدولي للدراسات االستراتيجية .The Military Balance 2017, London: Routledge, 2017 ،بيانات النطاق
والسعة مأخوذة من قاعدة بيانات مجلة IHS Jane؛ وقد تتضمن ھذه البيانات أنواع متعددة من الطائرات لكل طراز وال تمثل بالضرورة النوع المحدد الذي تم نشره
ً
جوا .تمتلك القوات األخرى ً
في الخارج .ال يشمل الجدول طائرات نقل الشخصيات المھمة أو األفراد أو الفرقة الخامسة عشرة المحمولة ً
محدودا من طائرات النقل
عددا
المتوسط والخفيف؛ وتمتلك كل من القوات البرية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي مخزو ًنا صغيرً ا من طائرات  Y-7و ،Y-8وقد ورد تقرير بأن القوات البرية
بجيش التحرير الشعبي قد حصلت على أول طائرة طراز  Y-9في كانون األول )ديسمبر(  .2016راجع Sun Xingwei [孙兴维] and Li Yunpeng [李
云鹏], “First Y-9 Type Transport Aircraft Officially Enters Services with Army Aviation Forces” [“首架运-9 型运输机正式
》., December 23, 2016列装陆军航空兵部队”], China Army Online 《中国陆军网

سيعزز طراز  Y-20قدرة النقل للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني وتدعم عمليات الطوارئ على مستوى
جيش التحرير الشعبي الصيني .تشير تقارير إعالمية إلى أنه تم تخصيص أول طائرات من طراز  Y-20لوحدات في القوات
25
الجوية للمنطقة العسكرية السابقة في تشينغدو.

الملف التعريفي :فرقة النقل الثالثة عشرة
لعب قسم النقل الثالث عشر ] ،[运输机师المتمركز بالقوات الجوية للمنطقة العسكرية السابقة في قوانغتشو ،دورًا قياديًا
في األنشطة االستطالعية للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني .أسست القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني
القسم عام  26.1951ولديه ثالثة أفواج :تم تجھيز الفوجين الجويين السابع والثالثين والثامن والثالثين بوسائل النقل ذات السعة
المتوسطة ،أما الفوج التاسع والثالثين فقد تم تجھيزه بالدعامة األساسية الحالية للطائرة طراز  Il-76للنقل الثقيل للقوات الجوية
لجيش التحرير الشعبي الصيني 27.يقوم قسم النقل الثالث عشر بمھام متنوعة بما في ذلك المساعدات
 24ومن بين ھذه الطائرات ،يوجد ما يقرب من  239طائرة نقل ثقيل و 145طائرة نقل متوسط في القوة الفاعلة .تمثل بيانات  C-5توقعات للسنة المالية
 2017اعتبارًا من كانون الثاني )يناير( 2014؛ بينما تمثل بيانات  C-17توقعات للسنة المالية اعتبارًا من تشرين األول )أكتوبر( 2015؛ في حين تمثل
بيانات  C-130توقعات للسنة المالية اعتبارًا من أيار )مايو(  .2014راجع "" ،C-5 A/B/C Galaxy and C-5M Super Galaxyكانون الثاني
)يناير( 2014؛ و" "،C-17 Globemaster IIIتشرين األول )أكتوبر( 2015؛ و" ،"C-130 Herculesأيار )مايو( .2014
25

.Steven Jiang, “China's Military Gets Boost with Huge New Transport Plane,” CNN, July 7, 2016
Kenneth W. Allen, Glenn Krumel, and Jonathan D. Pollack, China’s Air Force Enters the 21st Century, Santa 26
.Monica, Calif.: RAND Corporation, MR-580-AF, 1995, p. 40
Andreas Rupprecht and Tom Cooper, Modern Chinese Warplanes: Combat Aircraft and Units of the Chinese Air 27
 Force and Naval Aviation, Houston: Harpia Publishing, 2012, p. 189.لمزيد من المعلومات حول بعض فرق الطيران النسائية في
القسم ،راجع ”Kenneth Allen and Emma Kelly, “China’s Air Force Female Aviators: Sixty Years of Excellence (1952–2012),
.China Brief, Vol. 12, No. 12, June 22, 2012
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28

اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث واإلسقاط الجوي وتسليم البضائع .ويضم القسم أيضًا عددًا صغيرًا من فرق الطيران النسائية.
تُوصف فرقة النقل الثالثة عشرة على نحو قياسي بأنھا الوحدة األولى في الدولة للنقل الجوي في الخارج واستعادة األفراد
والمشاركة في المناورات الدولية وتسليم إمدادات المساعدات اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث .حيث قدمت الوحدة مواد إغاثة
لمجموعة متنوعة من البلدان على الحدود الخارجية الصينية ،بما في ذلك أفغانستان وباكستان ومنغوليا وميانمار 29.تقدم ملفات
التعريف اإلعالمية لقسم النقل الثالث عشر برنامجًا تدريبيًا مكثفًا .وقد ذكر أحد التقارير أن الطيارين في الفرقة يتدربون في كثير
من األحيان في مجموعة متنوعة من الظروف ويمكنھم تسجيل آالف الكيلومترات سنويًا في التدريب وفي المھام الفعلية .في نيسان
)أبريل(  ،2011أفادت التقارير أن أحد األفواج قد نفذ أول عملية إسقاط جوي لھا بعد تحليقھا فوق الماء ليالً وتحت ظروف
30
تكتيكية.
كما ألقت تقارير إعالمية عسكرية صينية بعض الضوء على كيفية عمل طياري قسم النقل الثالث عشر .حيث أبرز مقال
صدر عام  2012في  Air Force Newsأحد األفواج من الفرقة ،على األرجح الفوج التاسع والثالثين .وأفادت التقارير أن
الفوج له طاقمان لكل طائرة لضمان االستعداد لالنتشار السريع .وأشار التقرير إلى أن الفوج اعتمد "أنماطًا جديدة لتنظيم
الطيران والقيادة 31".وأوضحت أن الموظفين قد ابتعدوا عن " أسلوب إرشادات جليسة األطفال" نحو طريقة قام فيھا الطيارون
"باالستعدادات الذاتية ،واإلقالع والھبوط ،والتعامل مع المخاطر ،وتخطيط المھام 32".وقد ذكر التقرير أن ھذا تضمن "أنماط
دعم النشر في حاالت الطوارئ" التي يقوم فيھا الطاقم "بعمل استعدادات مباشرة على متن الطائرة للنشر الفوري وتصحيح
المسار الفوري المخصص ،والوصول في الوقت المناسب إلى الوجھة 33".وكان الھدف من إعادة تنظيم وضع القيادة ھو تمكين
34
األطقم الجوية من االنتشار واإلقالع في أقرب وقت ممكن بعد تلقي األوامر.
يعكس ھذا المستوى من استقاللية الطيارين ،جزئيًا ،توجھًا أوسع في القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني يقوم فيه
الطيارون بتوسيع مستويات القتال الجوي الحر واستقالل الطيارين الذاتي .ومع ذلك ،فإن التركيز على تطوير استقاللية الطيارين
قد يعكس أيضًا الطابع االنفرادي واالستكشافي للعديد من المھام التي يضطلع بھا قسم النقل .حيث تشير تقارير وسائل اإلعالم إلى
أن الفوج قد فرض متطلبات لزيادة نمط العمليات األكثر استقاللية في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين،

.Allen and Kelly, 2012 28
Yang Yongsheng [杨永生], Zhu Zhanghu [朱章虎], and Zhao Lingyu [赵凌芋], “Training that Builds ‘Iron Wings’” 29
.[“练就‘铁翅膀’”], Air Force News 《空军报》, August 21, 2012, p. 1
Dong Ruifeng [董瑞丰] and Guo Hongbo [郭洪波], “Sharp Weapons of a Big Power: Visit to an Air Force 30
Strategic Transport Aircraft Unit” [“大国利器: 探访空军战略运输机部队”], Outlook 《了望 》, No. 34, August
.20, 2012, pp. 48–49
.Yang Yongsheng [杨永生], Zhu Zhanghu [朱章虎], and Zhao Lingyu [赵凌芋], 2012 31
.Yang Yongsheng [杨永生], Zhu Zhanghu [朱章虎], and Zhao Lingyu [赵凌芋], 2012 32
.Yang Yongsheng [杨永生], Zhu Zhanghu [朱章虎], and Zhao Lingyu [赵凌芋], 2012 33
.Yang Yongsheng [杨永生], Zhu Zhanghu [朱章虎], and Zhao Lingyu [赵凌芋], 2012 34
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قبل أن تسلط القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني الضوء على قدر أكبر من االستقالل باعتباره مطلبًا للطيارين
المقاتلين 35.وقد وصفت إحدى المقاالت في عام  2005كيف يعمل أحد أفواج فرقة النقل الثالث عشر بطريقة شددت على دور
الرقابة األرضية .وأوضحت أن مجموعة من ست طائرات نقل كبيرة تم تدريبھا وفقًا لمبدأ "بدون ثالث "،المحدد على النحو
التالي " (1بدون توجيھات قيادة من األرض؛  (2بدون أي بيانات عن الطقس أو الرياح لمنطقة الھبوط؛  (3بدون أي إشارات
أو عالمات يدوية لمنطقة اإلسقاط 36".وللقيام بذلك ،أعد الفوج موضوعات التدريب ،وأجرى أحداث التدريب المحاكاة
37
بالكمبيوتر ،وجمع البيانات ذات الصلة لتخطيط المھمة وأعدھا.

الملف التعريفي :القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني المحمولة ً
جوا
الفرقة الخامسة عشرة المحمولة ج ًوا في القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ھي الوحدة االستراتيجية الرئيسية
المحمولة ج ًوا في الصين .تضم الفرقة ال ُش َعب  43و 44و .45ويقع مقرھا الرئيسي في مدينة إكسياوجان ،ھوبى 38.تضم الفرقة
الخامسة عشرة المحمولة ج ًوا وحدات نقل أساسية خاصة بھا ،تتكون من طائرات من طراز  Y-7و .Y-8ومع ذلك ،فإن
طائرات  Il-76من قسم النقل الثالث عشر تدعم أيضًا العمليات المحمولة ج ًوا .نظرًا لمحدودية وسائل النقل الثقيلة ،من المحتمل
أن يكون قسم واحد فقط قادرًا على االنتشار السريع في جميع أنحاء البالد في كل مرة.
بينما كانت وحدة رد الفعل السريع للمھام في محيط البلد أساسًا ،بدأت القوات المحمولة ج ًوا وطائرات النقل من قسم النقل
الثالث عشر بالعمل معًا في المناورات التي أجريت في الخارج .يعتمد النشاط الدولي المتزايد على سنوات من الجھود المبذولة
لتوسيع النطاق التشغيلي للقوات المحمولة ج ًوا من خالل عمليات اإلسقاط الجوي وتسليم البضائع ج ًوا .على سبيل المثال ،تدرب
قسم النقل الثالث عشر على اإلسقاط الجوي للبضائع وجنود المظالت منذ منتصف العقد األول من القرن الحادي والعشرين على
األقل .وقد زادت القوات المحمولة ج ًوا التدريب في المناورات لمسافات طويلة أيضًا .في تدريب أيلول )سبتمبر(  ،2010قام
جنود المظالت ومركباتھم الھجومية بالقفز بالمظالت من الطائرات إلى األرض على ھضبة في شمال غرب الصين 39.في
جوا أيضًا على القفز بالمظالت من على ارتفاعات تزيد عن  4600متر .وأفادت
السنوات األخيرة ،تدربت الفرق المحمولة ً
التقارير بأن ھذا التدريب المحلي زاد من قدرة القوات المحمولة ج ًوا على العمل في طيف واسع من المناخات والتضاريس .وفقًا
ألحد التقارير" ،يمكن لجميع جنود الفرقة المحمولة ج ًوا ،بغض النظر عن الجنس والعمر ،بد ًءا من الجنراالت إلى الجنود ،القفز
من طرازات الطائرات الخمسة على تسعة أنواع

Andrew Erickson, “China’s Modernization of Its Air and Naval Capabilities,” in Ashley Tellis and Travis Tanner, 35
eds., Strategic Asia 2012–13: China’s Military Challenge, Washington, D.C.: National Bureau of Asian Research,
.2012, p. 76
Fan Haisong [范海松] and Ding Yanli [丁艳丽], “Capability of a Guangzhou MR Transport Aviation Division’s 36
Long Range Airlift and Long Range Mobility Operations Ascends” [“广州运输航空兵某师远程空运和远程机动
.作战能力跃升”], Air Force News 《空军报》, March 26, 2005, p. 1
.Fan Haisong [范海松] and Ding Yanli [丁艳丽], 2005 37
Dennis J. Blasko, The Chinese Army Today: Tradition and Transformation for the 21st Century, 2nd ed., New 38
.York: Routledge, 2012, p. 104
.“Chinese Il-76 to Conduct Heavy-Equipment Air Dropping,” China Military Online in English, August 22, 2014 39
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40

من التضاريس والمظالت المزدوجة المفتوحة ،من بين أشيا ٍء أخرى ،وھم على استعداد ألداء مختلف المھام في أي وقت".
وقد تضمنت أنشطتھا الخارجية حتى ھذا التاريخ فقط إسقاطات جوية من القوات والمعدات في المناورات الثنائية والمتعددة
األطراف )المقدمة الحقًا في ھذا التقرير(.

الملف التعريفي :فريق Bayi Aerobatics
فريق عرض القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ،فريق  ،[八一飞行表演队] Bayi Aerobaticsھو وحدة
بشكل رئيسي من الطائرات المقاتلة التي من المرجح أن يتم نشرھا في الخارج أكثر من وحدات الطائرات المقاتلة
تتكون
ٍ
األخرى ،وإن كان ذلك على وجه الحصر في الدور الدبلوماسي العسكري وغير القتالي .تم تأسيس فريق  Bayiفي عام ،1962
وھو يستخدم حاليًا طائرة مقاتلة من طراز  .J-10وقد قدم عرضه لمجموعة واسعة من الجماھير داخل الصين ،بما في ذلك
الوفود األجنبية وفي العروض العسكرية لليوم الوطني 41.في عام  ،2013توسع إلى أحداث خارج الصين من خالل األداء في
معرض موسكو الجوي ،تال ذلك العروض في ماليزيا وتايالند في عام  .2015في حين أن فريق  Bayiيخدم في المقام األول
في دور دبلوماسي عسكري ،يجب على وحدات  Bayiالمسافرة االضطالع بمسؤوليات مماثلة للوحدات األخرى التي تنشر في
الخارج ،مثل تخطيط وتنسيق مسارات الطيران الدولية وتنفيذ العمليات والخدمات اللوجستية والصيانة في المواقع األجنبية.

“Heeding Party Commands, Serving the People, and Fighting Bravely and Skillfully” [“听党指挥 服务人民 英 40
.雄善战”] series, CCTV-7 “Military Report” [军事报道] program, December 7, 2006
 41لمزي ٍد من المعلومات حول فريق  ،Bayiراجع Michael S. Chase, Kenneth W. Allen, and Benjamin S. Purser III,
Overview of People’s Liberation Army Air Force “Elite Pilots,” Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RR.1416-AF, 2016
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 .3االتجاھات والموضوعات الرئيسية في عمليات انتشار القوات الجوية لجيش التحرير
الشعبي الصيني

بشكل عام ،تتكون عمليات انتشار القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في الخارج بشكل أساسي من نوعين من
ٍ
العمليات :المشاركة في المناورات مع الجيوش األجنبية وعمليات المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث .كذلك نفذت القوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني عملية إجالء غير المقاتلين وبدأت المشاركة في المسابقات الدولية والعروض الجوية.
ومع ذلك ،فإنھا لم تلعب أي دور في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم حتى اآلن .على الرغم من أن حجم العينة صغير،
فإن معدل إجراء عمليات االنتشار الدولية التي تقوم بھا القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني يبدو في ازدياد ،خاصةً
بالنسبة لعمليات المساعدة اإلنسانية /اإلغاثة من الكوارث.
وبما أن معظم ھذه العمليات شملت نقل اإلمدادات وأحيانًا أفراد من الصين ،فإن قسم النقل الثالث عشر قد لعب دورًا بار ًزا
بشكل خاص في العمليات الخارجية التي قامت بھا القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني .ومع ذلك ،قد تشھد عمليات
النشر المستقبلية تنوعًا أكبر في الطائرات حيث تزداد ثقة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في العمل في الخارج.

أنواع عمليات االنتشار الرئيسية
مع نمو متطلبات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني للقيام بعمليات استطالعية ،كانت ھناك أيضًا المھام التي
طُلب منھم أداؤھا .يغطي ھذا القسم نطاق العمليات التي قامت بھا القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في السنوات
قتال رئيسي منذ صراعه مع فيتنام في عام  ،1979فإن جميع عمليات نشر
األخيرة .نظرًا ألن الجيش الصيني لم يشارك في ٍ
القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي في الخارج كانت مخصصة لمھام غير حربية.

مناورات ثنائية ومتعددة األطراف
منذ مناورة بعثة السالم  ،2007شاركت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في مناورات خارج الصين مع
جيوش الدول األعضاء في منظمة شنغھاي للتعاون ) ،(SCOبما في ذلك قوات من كازاخستان وقرغيزستان وروسيا
وطاجيكستان وأوزبكستان .كما شملت بعثة السالم  2013انتشار القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في الخارج.
في المناورات األخرى ،نشرت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني وحدات في تركيا وباكستان وماليزيا وتايالند .من
خالل ھذه المناورات ،تعلمت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني المالحة خارج البالد والعمل مع شركاء أجانب
والقيام بعمليات محدودة على أساس استطالعي .يلخص الجدول  3.1ھذه المناورات.
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الجدول  .3.1المشاركات المعروفة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في مناورات أُجريت خارج الصين
السنة

التدريب
)موقع النشر(

2007

بعثة السالم )روسيا(

الشركاء

إكمال تدريب القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني
)القوات الجوية للمناطق العسكرية للوحدات ،إذا كانت معروفة(

كازاخستان ،قرغيزستان ،روسيا ،طاجيكستان 8 ،طائرات من طراز ) JH-7الفرقة الجوية الثامنة
والعشرون من قوات  (NJ MRAFوست طائرات
أوزبكستان
من طراز (GZ MRAF) Il-76

2010

نسر األناضول )تركيا(

تركيا

أربع طائرات من طراز  ،Su-27 / J-11وطائرة
من طراز (GZ MRAF) Il-76

2011

شاھين) 1-باكستان(

باكستان

طائرات من طراز Su-27

2013

تدريب  ADMM-Plus HADR/MM Exغير قابل للتطبيق
a
)بروناي(

طائرة من طراز Il-76

2013

بعثة السالم )روسيا(

روسيا

خمس طائرات من طراز ،(SY MRAF) JH-7A
وطائرتان من طراز (GZ MRAF) Il-76

2014

شاھين ) 3باكستان(

باكستان

طائرات من طراز  J-10وJ-7

2015

السالم والصداقة )ماليزيا(

ماليزيا

أربع طائرات نقل ،تشمل طائرة واحدة على األقل من
طراز  (GZ MRAF) Il-76وواحدة من طراز
Y-8C

2015

فالكون سترايك )تايالند(

تايالند

ً
ضابطا
ست طائرات من طراز J-11A؛ 180
وطيارً ا صينيًا

2016

شاھين) 5-باكستان(

باكستان

مجھول

2016

تدريب ) AM-HExتايالند(

b

موظفو مستشفى القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
الصيني العام

تايالند ،روسيا

المصدر :مقاالت صينية مذكورة في ھذا القسم )"مناورات ثنائية ومتعددة األطراف"(.
مالحظة :ال تشمل العروض  /المسابقات الجوية أو أنشطة الفرقة الخامسة عشرة المحمولة ً
جوا أو أصول القوات البرية لجيش التحرير الشعبي أو القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي.
 = ADMM-Plus HADR/MM Ex aتدريب المساعدات اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث والطب العسكري الجتماع وزراء دفاع دول اآلسيان بلس.
 = AM-HEx bالتدريب المشترك للطب العسكري والمساعدات اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث الجتماع وزراء دفاع دول اآلسيان بلس.

مناورات بعثة السالم لمنظمة شنغھاي للتعاون
بعثة السالم 2007

كانت بعثة السالم  2007ھي المرة األولى التي أرسلت فيھا القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني طائرة مقاتلة إلى
الخارج ،وكذلك أول مناورات لمنظمة شنغھاي للتعاون التي شملت جميع الدول الست األعضاء في ذلك الوقت )الصين وروسيا
وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان( .وصفت وسائل اإلعالم الصينية التدريب بأنه "تدريب مشترك لمكافحة
اإلرھاب" استمر في الفترة من  9إلى  17آب )أغسطس( 42.قام جيش التحرير الشعبي الصيني بنشر طائرات ذات أجنحة ثابتة
ودوارة في مطار شاغول في منطقة تشيليابنسك في روسيا ،شمال كازاخستان .وشملت الطائرات الصينية المشاركة البالغ عددھا
 46طائرة ،ثماني قاذفات مقاتلة من طراز  JH-7من الفرقة الجوية ) 28من القوات الجوية للمنطقة العسكرية السابقة في نانجينغ(
وست طائرات للقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني من طراز  Il-76من قسم النقل الثالث عشر ،فضالً عن 32
طائرة ھليكوبتر تابعة للقوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني .كما شاركت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني
جوا من الفرقة الخامسة عشرة المحمولة ج ًوا ،على الرغم من ذلك ،في جزء التدريب الذي استضافته الصين .يعكس شو
المحمولة ً
كيليانغ ) ،(Xu Qiliangاللواء بالقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ،وھو أحد نواب رؤساء األركان العامة لجيش
43
التحرير الشعبى الصيني ،األھمية السياسية لھذا الحدث ،حيث عمل قائدًا أعلى للقوات الصينية في المناورة.

.“SCO Leaders Observe Joint Anti-Terror Drill,” Xinhua [新华] in English, August 17, 2007 42
.Le Tian, “Peace Mission Exercises Get Under Way,” China Daily Online in English, August 7, 2007, p. 3 43
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حلقت طائرة القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي لمسافة  2,700كيلومتر من أجل المشاركة 44.وقامت الطائرة
الصينية باستطالع "ھجمات القوة النارية" وعمليات اإلسقاط الجوي .أشار مقال كتبه لي داغوانغ ،األستاذ في جامعة الدفاع
الوطني لجيش التحرير الشعبي الصيني ،إلى أن طائرة النقل من طراز  Il-76أكملت  18طلعة في التدريب 45.عملت طائرة النقل
التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني مع نظيراتھا الروسية خالل جزء واحد من التدريب ،وأقلعت في دقيقة واحدة
إلجراء عمليات إسقاط جوي متتالية 46.أسقطت الطائرة الصينية  20قطعة من "المعدات التقنية" وكذلك  200جندي من جنود
المظالت 47.أشارت إحدى المقاالت إلى أن كتيبة النقل قلصت الفترات الفاصلة بين عمليات اإلسقاط الجوي والھبوط بالمظالت
بمقدار الثلث في عام  ،2005مما يعني أن ھذه المھارات قد خضعت لالختبار أثناء التدريب 48.وأثناء عمليات اإلسقاط ،قامت
طائرة النقل من كال البلدين بتنفيذ ثالثة إسقاطات وإنزاالت جوية متتالية ،على الرغم من األحوال الجوية العاصفة.
وقد أوضحت التغطية الصينية للعقيدة التدريبية أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني لم تأخذ إال الطيارين
وموظفي الدعم األكثر موثوقية وتأھيالً .وأشارت إحدى المقاالت إلى أن الطيارين المختارين كانوا من "درجة وظيفية خاصة"
وأن "أقل من  40من موظفي صيانة الطائرات كانوا مسؤولين عن العمل الذي كان يؤديه في األصل ما يقرب من 200
50
موظف 49".ووصفت جميع الموظفين المشاركين في التدريب بأنھم "قوات نخبة" ]".["精兵强将
بعثة السالم 2013

بالنسبة لبعثة السالم لعام  ،2013والتي تم وصفھا أيضًا بأنھا تدريب لمكافحة اإلرھاب ،سافرت خمس قاذفات قنابل مقاتلة
من طراز  JH-7Aمن القوات الجوية السابقة للمنطقة العسكرية شنيانج واثنتين من طراز  Il-76إلى روسيا 51.وأقلعت ھذه
الطائرات من سيبينج سيتي في مقاطعة جيلين ووصلت إلى مطار شاجول بعد ثالث محطات توقف .وبشكل عام ،حلقت الطائرة
52
لمسافة  6,098كيلومترًا ،منھا  2,800كيلومتر في مجال جوي أجنبي.
علم المشاركون في التدريب أن القيود على أنواع العتاد الحربي المستخدم من قِبل كل جانب أضعفت القدرة على تنفيذ
العمليات المشتركة ضد األھداف المشتركة .والحظ مقال روسي أنه "كان من الممكن أن تكون القوى الضاربة للطيران أقوى"
خالل ھذا الجزء من التدريب ،ولكن
]بعد[ التشاور مع المتخصصين في الطيران العسكري في البلدين ،تم الكشف عن أن ترسانة المقاتلين
الصينيين لم تشمل ذخيرة الدعم البري .كانت مخازنھم القتالية الرئيسية المحمولة بمثابة قنابل جوية عادية
وموجھة .ومع ذلك ،لم يكن من اآلمن استخدام ھذا النوع من الذخيرة من ارتفاع  200متر لقاذفات القنابل
الروسية .ونتيجة لذلك ،كان ال بد من إجراء تصحيحات على الخطة الموضوعة في األصل فيما يتعلق
بالقصف المشترك بالقنابل للطائرات من طرازي  Su-25Mو JH-7Aمما غير إلى حد ما تسلسل تنفيذ

.“‘Peace Mission 2007’ to Test Remote Mobile Ability of Chinese Forces,” PLA Daily 《解放军报》 44
Li Daguang [李大光], “PLA ‘First-Time’ Achievements in ‘Peace Mission 2007’ Exercise” [“解放軍在 ‘和平使命 45
.－2007’ 演習中的 ‘第一次’”], Wen Wei Po 《文匯網》, August 24, 2007
.Dong Ruifeng [董瑞丰] and Guo Hongbo [郭洪波], 2012 46
.Li Daguang [李大光], 2007 47
.Dong Ruifeng [董瑞丰] and Guo Hongbo [郭洪波], 2012 48
.Li Daguang [李大光], 2007 49
.Li Daguang [李大光], 2007 50
Zhang Haiping, Zhang Feng, Zhang Zhe, Ouyang Dongmei, and Zhang Tao, “Peace Mission 2013: China-Russia 51
.Joint Anti-Terrorism Exercise,” China Military Online in English, August 15, 2013
“PLAAF Combat Group Holds First Flight Training” [“中方空军战斗群首次飞行训练”], CCTV-13 News 52
.[CCTV-13 新闻] program, August 7, 2013
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المھام .ومن أجل تنفيذ سيناريو التدريب ،أبقى الجانب الروسي على استخدام ذخائر الدعم البري على
ارتفاع  200متر ،وھاجم الطيارون الصينيون األھداف باستخدام الذخيرة العادية من االرتفاعات العالية.

53

وكان من بين أوجه القصور األخرى عدم وجود اتصاالت السلكية مباشرة بين الطيارين الروس والصينيين .أعطت المقالة
مثاالً يجرب فيه طيار تابع للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي دورة ويبلغھا إلى مركز القيادة ،لكن الطيار الروسي لن يتلقى
54
ھذه المعلومات حتى يتم استالمھا في مركز القيادة الصيني ،وترجمتھا ،وإرسالھا في النھاية بواسطة قادة الطيران الروسي.
للتغلب على التأخير ،تدرب الجانبان على إيماءات الستخدامھا في الھواء أثناء التدريب.
إلى جانب القوات البرية ،ضم الجانب الصيني "مجموعة قتالية تابعة للقوات الجوية" ) 50شخصًا( ،و"مجموعة دعم
شاملة" ) 196شخصًا( ،و"وحدة لتوجيه التدريب" ) 20شخصًا( ،و"وحدة قيادة العمليات" ) 30شخصًا( 55.قامت مجموعة
متقدمة تضم  33عضوا من جيش التحرير الشعبى الصينى بتنسيق الترتيبات المتعلقة بـ" الشؤون الخارجية ،والعمليات ،والعمل
56
السياسي ،والخدمات اللوجستية ،واألسلحة ،والمجاالت األخرى ذات الصلة".
التجارب الحديثة األخرى مع الجيش الروسي

في آب )أغسطس(  ،2015أقامت الصين وروسيا تدريبًا بحريًا مشتر ًكا في خليج بطرس الكبير تحت اسم –Joint Sea
 (II) 2015والذي شمل البحرية الروسية والقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي باإلضافة إلى "موضوع حول الدفاع الجوي"
يضم القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني )تدريب  Joint Sea–2015األول الذي عقد في شھر أيار )مايو(،
وتضمن القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي فقط( .حلّقت طائرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني المشاركة
ج ًوا من المطارات الصينية وال يبدو أنھا عملت خارج المرافق الروسية من أجل التدريب 57.ومع ذلك ،ال يزال التدريب جديرًا
بالمالحظة حيث ُذكر أنه أول تدريب دولي تشارك فيه كل من القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني والقوات الجوية
لجيش التحرير الشعبي الصيني 58.وقد كونت طائرتان من طراز  J-10وطائرتان من طراز  JH-7وطائرة من طراز KJ-200
ً
جوا للمقاتلين .وخالل "أول" تدريب صيني
"تشكيالً قتاليًا جويًا صينيًا" ،حيث قدمت الطائرة  KJ-200إنذارًا مبكرًا
محموال ً
روسي مشترك " بحري لإلنزال ثالثي األبعاد" ،انطلق نوعان من المقاتالت التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني
بشكل منفصل،
ٍ

Yuriy Belousov [Юрий БЕЛОУСОВ], “In Merit There is Honor” [По заслугам и честь], Krasnaya Zvezda 53
.Online 《Красная звезда》, August 22, 2013
.Yuriy Belousov [Юрий БЕЛОУСОВ], 2013 54
.Zhang Haiping et al., 2013 55
.Zhang Haiping et al., 2013 56
Xu Xieqing [徐叶青] and Ren Xu [任旭], “Sino-Russian ‘Joint Sea-2015 (II)’ Live Troop Exercise Fires First 57
;Shots” [“中俄‘海上联合-2015（Ⅱ）’实兵演习打响”], China Military Online《中国军网》, August 24, 2015
”“Chinese Air Force Dispatches 3 Types, 5 Combat Aircraft to Participate in Sino-Russian Joint Military Exercise
[“中国空军出动 3 型 5 架战机参加中俄联合军演”], Central Government Web Portal [中央政府门户网站],
.August 24, 2015
Zhang Zhongkai [张钟凯] and Wu Dengfeng [吴登峰], “Military Experts Explain Highlights of Sino-Russian 58
‘Joint Sea-2015 (II)’ Exercise in Detail” [“军事专家详解中俄 ‘海上联合-2015 (II)’ 演习亮点”], Xinhua [新华网],
.August 25, 2015
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و"نفذتا دع ًما صاروخيًا عبر المياه في موقع الھبوط" ،وأجريتا ھجمات محاكاة" في ھبوط المرتفعات 59".كما شارك جنود
المظالت ،على الرغم من أنه من غير الواضح إذا ما كانت ھذه الوحدات من روسيا أم الصين أم من البلدين.
) Anatolian Eagleنسر األناضول(

سافرت أربع طائرات من طراز  Su-27وواحدة على األقل من طراز  Il-76من شين جيانغ إلى تركيا للمشاركة في نسر
األناضول في عام  60.2010كان ھذا التدريب بمثابة المرة األولى التي تقوم فيھا القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني
بإجراء مناورات جوية مع أحد أعضاء منظمة حلف شمال األطلسي ،على الرغم من أن تركيا أطلقت طائرات  F-4بدالً من
طائرات  F-16خالل التدريب ،ربما استجابةً لمخاوف الواليات المتحدة 61.وللسفر مسافة  3,500كيلومتر إلى تركيا ،ورد أن
الطائرة تزودت بالوقود في باكستان وإيران في طريقھا وفي إيران على طريق العودة 62.ومن المحتمل أن يكون تنسيق محطات
إعادة التزود بالوقود ھذه قد فرض اختبارًا لوجستيًا ودبلوماسيًا قبل التدريب.
كانت التغطية اإلعالمية الصينية للتدريب محدودة ،لكن وسائل اإلعالم التركية ذكرت أن المشاركين قاموا بقتال جوي حول
63
ت قصير  ،سافر رئيس الوزراء وين جياباو إلى أنقرة ،في أول زيارة يقوم
قونيا في وسط األناضول .وبعد اكتمال التدريب بوق ٍ
بھا رئيس وزراء صيني إلى تركيا خالل ثماني سنوات .وخالل رحلته ،أعلنت الدولتان عن "شراكة إستراتيجية" بين الصين
64
وتركيا ،فضالً عن ھدف توسيع التجارة الثنائية إلى  50مليار دوالر بحلول عام  2015و 100مليار دوالر بحلول عام .2020

Hu Shanmin [胡善敏], Xu Miaobo, Li Wei [李伟], Xia Chenghao [夏程浩], and Cheng Pengcheng, “China and 59
Russia Conclude ‘Joint Sea 2015 (II)’ Exercise,” CCTV News “Focus On” program, August 28, 2015; Hu Shanmin [胡善
敏], Kou Lihua [寇利华], Li Wei [李伟], Xia Chenghao [夏程浩], and Li Xiulin [李秀林], “Four Subjects a Day Set
Record of Highest Density of Drills” [“一天联演四课目 演习密度最高”], CCTV News “Focus On” program, August
28, 2015; “Air Force Aviation Force Flies Out into the World for Training, What News Has Been Transmitted?” [“空军航
.空兵飞出国门联训，传递了什么信息？”], China Military Online《中国军网》, April 9, 2016
“PLAAF Su-27 Fighters Refueled in Iran While Traveling to Turkey for Exercise” [“中国空军苏-27 战机赴土耳 60
.其途中曾在伊朗加油”], Dongfang Online 《东方网》, October 11, 2012
.Jim Wolf, “China Mounts Exercise with Turkey, U.S. Says,” Reuters, October 8, 2010 61
“PLAAF Su-27 Fighters Refueled in Iran While Traveling to Turkey for Exercise” [中国空军苏-27 战机赴土耳 62
.其途中曾在伊朗加油], 2012
“In Erdogan’s Skies” [“Nei cieli di Erdogan”], Milan Il Foglio [The Milan Paper], October 14, 2010, p. 1; 63
“Turkey, China Conduct Joint Air Maneuvers,” Istanbul Today’s Zaman Online in English, September 30, 2010.
بعد أن انتشرت شائعات على اإلنترنت تفيد بأن القوات الجوية التركية تفوقت على القوات الصينية خالل المناورات ،أصدرت القوات الجوية لجيش
التحرير الشعبي الصيني بيانًا تدحض فيه تلك المزاعمYang Tiehu [杨铁虎] “Air Force Confirms: ‘PLAAF Defeated by Turkey .
in Air Combat Exercise’ Is Simply a Rumor” [“空军证实: ‘中国空军空战惨败土军’ 纯属谣言”] People’s Daily
.《人民日报》, October 15, 2010
 64لمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على Chris Zambelis, “Sino-Turkish Strategic Partnership: Implications of Anatolian
.Eagle 2010,” China Brief, Vol. 11, No. 1, January 14, 2011
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سلسلة مناورات شاھين مع باكستان

شملت سلسلة مناورات شاھين مع باكستان حتى اآلن ثالثة مناورات عُقدت في باكستان في  2011و 2014و 2016واثنين
في الصين في  2013و .2015وأفادت تقارير بوسائل اإلعالم الصينية أنه تمت القيادة المشتركة النادرة لطائرة صينية من
طراز  Su-27بواسطة طيارين أحدھما صيني واآلخر باكستاني خالل تدريب شاھين  .(2011) 1حيث أشارت إحدى المقاالت
إلى أنه بالنسبة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ،ساعدت المناورات مع القوات الجوية الباكستانية الصين على
"فھم األسلوب التكتيكي وأداء المعدات لألعداء المتخيلين الذين قد يخوضون حربًا مع الصين في المستقبل 65".وبالنسبة لتدريب
شاھين  ،(2014) 3وأفادت تقارير أن الصين أرسلت مقاتالت من طرازي  J-10و J-7إلى باكستان .ووصفت وسائل اإلعالم
الصينية ھذه المناورات بأنھا "تدريب عسكري مشترك متعدد األبعاد عزز التعاون وأظھر المھارات من خالل المواجھة الجوية
في بيئة حرب تمت محاكاتھا بدقة عالية 66".وأُجري تدريب شاھين  5في الفترة من  9نيسان )أبريل( إلى  30نيسان )أبريل(
67
 ،2016وشمل فعاليات تدريبية شارك فيھا طيارون قتاليون ومراقبو حركة جوية وأطقم المتابعة األرضية.
مناورات جنوب شرق آسيا

خالل التدريب المشترك للمساعدات اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث والطب العسكري الجتماع وزراء دفاع دول اآلسيان
بلس في حزيران )يونيو(  ،2013أفادت وسائل اإلعالم في سلطنة بروناي أن طائرة  Il-76صينية حملت طاق ًما مكونًا من 15
68
عض ًوا و 34شخصًا إلى بروناي من أجل التدريب ،إلى جانب المعدات الطبية للمساعدات اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث.
ومن غير الواضح من أي سالح تابع لجيش التحرير الشعبي الصيني جاء المشاركون.
كان أول تدريب عسكري ثنائي بين الصين وماليزيا" ،السالم والصداقة  ،"2015يركز بشكل كبير على موضوعات
التدريب البحري .أرسلت الصين ثالث سفن وأربع طائرات نقل )بما في ذلك طائرة واحدة على األقل من طراز  Il-76وواحدة
من طراز  (Y-8Cوثالث مروحيات و 1160جنديًا من القوات البرية التابعة لجيش التحرير الشعبي والقوات البحرية التابعة
لجيش التحرير الشعبي والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني للمشاركة 69.وشاركت طائرة واحدة من طراز Il-76
وواحدة من طراز  Y-8Cفي مناورة لتحديد موقع سفينة مختطفة وإنقاذھا 70.وأشارت التغطية اإلعالمية الصينية للحفل
الختامي إلى أن التدريب كان يعتبر األكبر بين الصين وبلد من دول اآلسيان حتى اآلن ،وصرح يي شياو غوانغ ،نائب رئيس

.“Air Forces of China and Pakistan Benefit from Joint Training,” China Military Online in English, September 17, 2015 65
.“Air Forces of China and Pakistan Benefit from Joint Training,” 2015 66
“China-Pakistan Air Forces Hold Shaheen V Joint Exercise in Pakistan” [“中巴空军在巴基斯坦举行 ‘雄鹰-V’ 67
联合训练”], Ministry of National Defense, April 9, 2016; “Pak-China Air Exercise Shaheen V Begins,” Radio
Pakistan in English, April 15, 2016; “Air Force Aviation Force Flies Out into the World for Training, What News
]？.2016 ،Has Been Transmitted?” [空军航空兵飞出国门联训，传递了什么信息
.Bandar Seri Begawan, “More Troops Arrive for Military Exercises,” Brunei Times Online in English, June 10, 2013 68
“China-Malaysia Hold Peace and Friendship 2015 Joint Exercise” [“中马将举行 ‘和平友谊-2015’ 联合军事演 69
习”], Ministry of National Defense, August 27, 2015; Dzirhan Mahadzir, “China, Malaysia Hold First Bilateral
.Field Drills,” Jane’s Defence Weekly, September 18, 2015
Qu Yantao [曲延涛], Yang Qinggang [杨清刚], and Xu Xiaolong [徐小龙], “Peace and Friendship 2015 China 70
.Malaysia Maritime Drill,” China Military Online 《中国军网》, September 20, 2015
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ھيئة األركان العامة ،بأن "الصين ملتزمة بتعزيز التعاون والتبادل مع إدارات الدفاع والقوات المسلحة من جميع دول اآلسيان. . .
71
بشكل مشترك".
لمواجھة التحديات والتھديدات الجديدة والحفاظ على السالم اإلقليمي
ٍ
في تشرين الثاني )نوفمبر(  ،2015شاركت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في أول مناورة جوية ثنائية مع
تايالند في قاعدة كورات الجوية 72.وشارك مائة وثمانون ضابطًا وطيارًا صينيًا ،مع ست طائرات من طراز J-11A / Su-27
تنطلق من قاعدة تايالندية كانت تستخدمھا القوات األمريكية إلطالق مھام القصف خالل حرب فيتنام 73.كذلك سلط المعلقون
الصينيون الضوء على أھمية توسيع الصين للتبادالت العسكرية مع دول اآلسيان باإلضافة إلى إحدى الدول التي تربطھا
74
عالقات أمنية وثيقة تاريخيًا بالواليات المتحدة.
في أيلول )سبتمبر(  ،2016أرسلت الصين قوات برية وبحرية باإلضافة إلى فرقة طبية مكونة من  40شخصًا من مستشفى
القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي العام إلى تايالند من أجل التدريب المشترك للمساعدات اإلنسانية/اإلغاثة من
الكوارث والطب العسكري لالجتماع الثاني لوزراء دفاع دول اآلسيان بلس 75.ووفقًا ألحد المقاالت ،شھد التدريب للمرة األولى
مشاركة موظفو الخدمة الطبية للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في فعالية دولية .وعالجت الفرقة عشرات
الجرحى وأجرت عشرات العمليات الجراحية ،بعضھا مع النظراء التايالنديين والروسيين 76.وكانت ھي القوة الوحيدة التي
تنشئ مستشفى ميدانيًا من الدرجة الثانية باإلضافة إلى البلد المضيف تايالند.

مشاركة القوات المحمولة جوً ا وتسليم البضائع في المناورات
جوا في مناورات ثنائية ومتعددة األطراف في الخارج منذ عام  .2011يوضح الجدول 3.2
شاركت القوات المحمولة ً
المناورات الدولية المعروفة التي قامت بھا القوات المحمولة ج ًوا.

.“China Malaysia Conclude First Joint Military Exercise,” Xinhua [新华] in English, September 23, 2015 71
“China-Thai Joint Air Force Drill: A Signal for More Open Chinese Air Force,” China Military Online in 72
.English, November 17, 2015
“China-Thailand ‘Falcon Strike 2015’ J-11s Encounter ‘Gripen’” [“中泰 ‘鹰击－2015’ 歼－11 遇 ‘鹰狮’”], 73
CCTV News Online 《央视网》, November 12, 2015; “PLA Air Force J-11s Visit Thailand to Challenge Gripen
Fighters-Reports from the Scene” [“解放军多架歼 11 赴泰叫阵鹰狮战机 现场曝光”], Global Times 《环球时报》,
.November 19, 2015
. “China-Thailand ‘Falcon Strike 2015’ J-11s Encounter ‘Gripen’” [“中泰 ‘鹰击－2015’ 歼－11 遇 ‘鹰狮’”], 2015 74
 75يبدو أن طائرة نقل من طراز  Y-9للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني قد سافرت إلى تايالند لدعم ھذا التدريب ،ولكن لم يتم ذكر أي
طائرة من طائرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني .راجع “Chinese Troops Arrive in Thailand to Participate in the
Second ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus Humanitarian Assistance Disaster Relief and Military Medicine
.Joint Drill” [“中国军队抵达泰国参加第二次东盟防长扩大会人道主义援助救灾与军事医学联合演练”], 2016
.“Second AM-HEx 2016 Joint Exercise Underway in Thailand,” China Military Online in English, September 8, 2016 76
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جوا خارج الصين
الجدول  .3.2المناورات المعروفة التي شاركت فيھا القوات المحمولة ً
التدريب

السنة

الموقع

2011

) Divine Eagle/Condorالنسر المقدس/كوندور(

روسيا البيضاء

2011

) Cooperationالتعاون(

فنزويال

2013

) Sharp Knife Airborneمناورات شارب نيّف المحمولة ً
جوا(

إندونيسيا

2014

) Sharp Knife Airborneمناورات شارب نيّف المحمولة ً
جوا(

إندونيسيا

2015

) Divine Eagle/Condorالنسر المقدس/كوندور(

روسيا البيضاء

2016

"International Army Games "Airborne Platoon
]األلعاب العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة ً
جوا"[

روسيا

سلسلة بعثات السالم

جوا في سلسلة مناورات بعثات السالم ،على الرغم من عدم حدوث أي من قفزات بعثات السالم
شاركت القوات المحمولة ً
خارج الحدود الصينية بعد .تميزت بعثات السالم  2005و 2007و 2014بقفزات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
الصيني المحمولة ج ًوا في األحداث التي تستضيفھا الصين والتي تم تلخيصھا أدناه.
مارست القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني المحمولة ج ًوا مناورات القفز في أول مناورة دولية لھا في مناورة
بعثات السالم في منظمة شنغھاي للتعاون من  18إلى  25آب )أغسطس(  .2005وبالنسبة للدور الصيني في ھذا الحدث،
أسقطت طائرات من طراز  Il-76ست مركبات قتالية صينية محمولة ج ًوا من طراز  ZSL-2000باالضافة إلى  86شخصًا،
معظمھم من أطقم المركبات 77.شھد تدريب  2007الذي جرى في الفترة بين  9آب )أغسطس( و 17آب )أغسطس( ،قفز
القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني المحمولة ج ًوا مع نظيراتھا الروسية ،مرة أخرى في الجزء الصيني من التدريب.
ووفقًا للسلطات الروسية ،فقد تم إسقاط  240جنديًا من جنود المظالت الروسيين والصينيين و 24قطعة من األجھزة من
الطائرات الروسية والصينية من طراز  78.Il-76بالنسبة لمناورة بعثة السالم  ،2014ركز اإلسقاط الجوي الذي حدث مرة
79
أخرى في الصين بمزي ٍد من الدقة على إسقاط القوات والمركبات في منطقة الھبوط.
) Divine Eagleالنسر المقدس(

تدربت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني المحمولة ج ًوا في روسيا البيضاء في تموز )يوليو(  2011في جزء
من مناورات مكافحة اإلرھاب التي استمرت لمدة عشرة أيام والتي يطلق عليھا اسم ") Divine Eagleالنسر المقدس(" )والتي
تترجم في بعض األحيان إلى ") Condorكوندور(" أو ") Celestial Eagleالنسر السماوي(" أو "Dashing Eagle
)النسر المندفع("( .وذكرت وسائل اإلعالم الصينية مغادرة  83من القوات من أورومتشي إلى روسيا البيضاء على متن طائرة
واحدة على األقل من طراز  .Il-76وجمعت قوات روسيا البيضاء والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني المحمولة
ج ًوا بين الھبوط بالمظالت وعمليات الھبوط الجوية التكتيكية لتطويق األعداء "اإلرھابيين" والقضاء عليھم .ذكرت وسائل
اإلعالم الصينية أن ھذه ھي أول مناورات مشتركة رئيسية يشارك فيھا جنود المظالت الصينيين في دولة أجنبية باإلضافة إلى

 77لمزي ٍد من المعلومات ،راجع China, Russia, and Peace Mission 2005,” China Brief, :Martin Andrew, “Power Politics
.Vol. 5, No. 20, September 27, 2005
 78لمزي ٍد من المعلومات ،راجع Roger McDermott, “The Rising Dragon: Peace Mission 2007,” Jamestown Foundation
.occasional paper series, October 2007
.“Chinese Il-76 to Conduct Heavy-Equipment Air Dropping,” 2014 79
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كونھا أولى المناورات بين البلدين 80.في حزيران )يونيو(  ،2015عادت القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني
81
المحمولة ج ًوا إلى روسيا البيضاء للقيام بمناورات مشتركة لمكافحة اإلرھاب.
) Cooperation 2011التعاون (2011
82

في خريف عام  ،2011سافر  21جنديًا من جنود المظالت إلى فنزويال في أول مناورة لمكافحة اإلرھاب بين البلدين.
ذكرت مقالة في  PLA Dailyأن القوات الصينية شاركت في مناورة مدتھا شھر كامل تضمنت  17ساعة من التدريب المكثف
يوميًا .وشملت بعض موضوعات التدريب ھبوط المسلحين بالمظالت من على ارتفاع  400متر أثناء النھار والليل و"اختراق
بارافويل" من على ارتفاع  5,000متر خلف خطوط العدو ،على الرغم من أنه لم يتضح نوع الطائرات التي قفز منھا جنود
83
المظالت.
سلسلة مناورات  Sharp Knifeمع إندونيسيا

خالل تدريب  Sharp Knife Airborne 2013الذي استمر لمدة أسبوع واحد ،تدرب جنود المظالت الصينيون مع
نظرائھم اإلندونيسيين للمرة األولى .وعُقدت المناورات في باندونغ ،عاصمة مقاطعة جاوة الغربية .وقد أجرى الجانبان
مناورات على الذخيرة الحية ،شمل الھبوط الجوي والقتال االلتحامي وإطالق النيران وعبور العوائق وعمليات البحث واإلنقاذ
لمكافحة اإلرھابيين .وقد كان القفز من طائرة إندونيسية واحدة على األقل 84.وبالنسبة لتدريب Sharp Knife Airborne
85
 ،2014أفادت التقارير أن القوات الصينية أجرت أيضًا عمليات إسقاط جوي "عالية االرتفاع".
سلسلة األلعاب المسلحة مع روسيا

جوا ليكون
في تموز )يوليو(  ،2016أسھمت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني بفصيل من القوات المحمولة ً
واحدًا من  17فرقة عسكرية صينية للمشاركة في األلعاب العسكرية الدولية التي تستضيفھا روسيا .تنافست القوات المحمولة
ج ًوا في الفعاليات التي تضمنت الھبوط بالمظالت وقيادة المركبات القتالية من خالل التدريب على اجتياز العقبات وتشغيل
األسلحة ومناورات اللياقة البدنية الفردية وسباقات العدو الريفي وتكامل القوات واألسلحة والتكتيكات .وذكر تقرير إعالمي
86
صيني أن القوات اعتمدت بشكل أساسي على مروحية من طراز .Mi-8

“China-Belarus First Airborne Joint Exercise Concludes Well” [“中国与白俄罗斯首次空降兵联合训练圆满结束”], 80
.Xinhua [新华], July 19, 2011
“Chinese Air Force Visits Belarus to Participate in Joint Counter-Terrorism Exercise (Pictures)” [“中国空降兵赴 81
.白俄罗斯参加联合反恐训练(图)”], China News Online 《中国新闻网》, June 15, 2015
 82مقطع أخباري للواء تشنغ يوانلين يبدأ بـ “The Joint Drill Between China and Venezuela Is a New Trial Exercise” [“中委两
.军组织联合训练，这是我们一种新的尝试”], CCTV News Content, November 9, 2011
.“PLA Airborne Commando Returns from Anti-Terrorism Drill,” PLA Daily Online in English, November 23, 2011 83
.“China, Indonesia Complete Anti-Terror Exercise,” China Daily Online in English, November 12, 2013 84
.“‘Sharp Knife Airborne-2014’ Exercise Concludes,” China Military Online in English, November 5, 2014 85
.“Chinese Paratroopers Prepare for Int'l Army Games 2016,” China Military Online in English, July 27, 2016 86
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عمليات المساعدات اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث
تصف وسائل إعالم القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني االستجابة لزلزال  12أيار )مايو(  ،2008الذي وقع في
ونتشوان بمقاطعة سيتشوان ،باعتباره تطورًا رئيسيًا في النشاط االستطالعي للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.
ذكر أحد التقارير أنه بعد  88دقيقة من الزلزال ،ھرعت أول طائرة من طراز  Il-76إلى مطار نانيوان في بكين ،واستمر
عملھا طوال الليل لجلب فرق اإلغاثة من الكوارث واإلمدادات إلى المناطق المنكوبة .كما استخدمت ھذه الطائرة من طراز
 Il-76إلجراء عدة عمليات إسقاط جوي من ارتفاع  600متر "دون أية توجيھات أرضية" ،باإلضافة إلى إسقاط جنود مظالت
الفرقة الخامسة عشرة المحمولة ج ًوا من على ارتفاع  4,999مترًا في منطقة الكارثة إلنشاء خط اتصال مباشر للمساعدة في
تنسيق وصول أفراد إضافيين 87.وفي  14أيار )مايو(  ،2008غادرت  12طائرة نقل كبيرة من ثالثة مطارات عسكرية مختلفة
لنقل  1,500فرد وأكثر من  100طن من العتاد العسكري إلى منطقة الكارثة.
وفقًا لوسائل اإلعالم الصينية ،حققت االستجابة لزلزال ونتشوان نجاحات عديدة على مستوى جيش التحرير الشعبي
الصيني.ذكرت إحدى المقاالت أن االستجابة كانت "أكبر عملية نقل جوي في تاريخ اإلنقاذ واإلغاثة من الكوارث لجيش
التحرير الشعبي الصيني 88".وقد نشر طيران القوات الجوية والقوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني وجيش التحرير
الشعبي الصيني أكثر من  200طائرة ومروحية لنقل  39,000شخص وأكثر من  7,700طن من العتاد العسكري خالل ما يزيد
عن  5400رحلة طيران 89.بالنسبة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ،حققت معظم الطائرات المستخدمة في
المھمةنجاحًا غير مسبوقًا في يوم واحد في أطول عملية انتشار تشغيلي في تاريخ القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
الصيني 90.خالل مدة عملية اإلغاثة ،نقلت  60طائرة من طائرات النقل والمروحيات  15,000فرد من أفراد اإلغاثة
و 3,000طن من مواد اإلغاثة .وتشير التقارير إلى أن الطائرات من طراز  Il-76من قسمالنقل الثالث عشر نقلت %55
91
من شحنات النقل الجوي و %70من اإلمدادات التي تم إسقاطھا عن طريق الجو للعمليات.
لكن بوجه عام ،واجه أداء القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني انتقادات كثيرة .اعتمدت القوات الجوية
للمنطقة العسكرية السابقة في تشينغدو ،التي كانت مسؤولة في بادئ األمر عن تنسيق عمليات اإلغاثة الجوية ،على قسم النقل
الرابع ،الذي تألف من عدد قليل من مروحيات متوسطة الحجم للبحث واإلنقاذ ومنصات أخرى قديمة .وساھمت المناطق العسكرية
األخرى بأكثر من  100طائرة مروحية متوسطة الحجم باإلضافة إلى طائرات نقل من طراز  .Y-8وقد أدى نقص مروحيات النقل
الثقيل إلى التقييد الشديد لقدرة جيش التحرير الشعبي الصيني على تنفيذ عمليات اإلغاثة لمنكوبي الكوارث في الوقت المناسب.
ونظرًا لعدم مالئمة قدراتھا ،كان على القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني االعتماد على المساھمات واألصول المدنية
92
من طائرات االستشعار عن بُعد الخاصة بالقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي للمساعدة في عمليات االستطالع.

“Il-76s in a Hurry: Taking Stock of Major Operations by Chinese Air Force Il-76 Transport Aircraft” [伊尔很忙: 87
.盘点中国空军伊尔-76 运输机重大行动], Sina Photographs, December 9, 2014
.“PLA Details Chinese Military Operations Other than War Since 2008,” PLA Daily in English, September 6, 2011 88
.“PLA Details Chinese Military Operations Other than War Since 2008,” 2011 89
Li Guowen [李国文], Wu Dechao [吴德超], Zhu Bin [朱斌], Zheng Wei [郑蔚], and Qian Bei [钱蓓], 90
“Decoding the People’s Air Force’s Core Military Capabilities” [“解读人民空军核心军事能力”], Wen Hui News
《文汇报》, November 2, 2009. A version of this article ran in Air Force News 《空军报》 on November 11, 2009,
تم نشر نسخة من ھذا المقال في  《空军报》 Air Force Newsفي  11تشرين الثاني )نوفمبر(  ،2009صفحة .3
.“Il-76s in a Hurry” [“伊尔很忙”], 2014 91
“China Initiates First Class Emergency Response for Quake Relief in Qinghai,” Xinhua [新华] in English, April 92
.14, 2010
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وفضالً عن ذلك ،أدى عدم كفاية التدريب إلى إسقاط الطيارين المواد من ارتفاعات عالية ،مما أدى إلى عدم دقة عمليات
93
اإلسقاط .كما أخفق الطيارون غير المدرببن جيدًا مرتين في الھبوط بالمروحية في مركز منطقة الكارثة.
منذ عام  ،2002أوفدت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني بعثات للمساعدة اإلنسانية على المستوى الدولي،
وعادةً ما تستجيب للكوارث الطبيعية في المنطقة .ويلخص الجدول  3.3المشاركة المعروفة للقوات الجوية لجيش التحرير
الشعبي الصيني في جھود المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث خارج الصين.
الجدول  .3.3العمليات الدولية للمساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث المعروفة التي نفذتھا القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني
البلد

السنة

أنواع األزمات

وحدات القوات الجوية
المشاركة التابعة لجيش
التحرير الشعبي الصيني

المواد المقدمة
)حجم وقيمة اإلمدادات ،إذا كان ذلك معرو ًفا(

2002

أفغانستان

حرب

ما ال يقل عن طائرتين من
طراز Il-76

اإلمدادات اإلنسانية

2010

منغوليا

عاصفة شتوية

 3طائرات من طراز Il-76

اإلمدادات الغذائية والبطاطين والمولدات الكھربائية في حاالت الطوارئ

2010

باكستان

فيضان

 3طائرات من طراز Il-76

لوازم طبية وخيام ومولدات كھربائية ومعدات لتنقية المياه
) 69ط ًنا 10 ،مليون رينمينبي )((RMB

2011

باكستان

فيضان

ما ال يقل عن أربع طائرات
من طراز Il-76

خيام )تقدر بنحو  400طن 30 ،مليون رينمينبي(

2011

تايالند

فيضان

ما ال يقل عن ثالث طائرات
من طراز Il-76

قوارب صغيرة ،قوارب نجاة ،مولدات كھربائية ،مصابيح
طوارئ ،معدات لتنقية المياه ،أكياس رمل ،مصابيح يدوية
تعمل بالطاقة الشمسية )ما يزيد عن  72ط ًنا(

2014

جزر المالديف

نقص المياه

طائرتان من طراز Il-76

مياه شرب ) 40ط ًنا(

2015

ماليزيا

فيضان

طائرتان من طراز Il-76

معدات لتنقية المياه ومضخات للصرف الصحي

2015

سريالنكا

فيضان

غير معروف

بطانيات ومناشف وحليب مجفف وسكر ) 72ط ًنا 10 ،ماليين رينمينبي(

2015

نيبال

زلزال

ما ال يقل عن أربع طائرات
من طراز Il-76

الطاقم الطبي لجيش التحرير الشعبي الصيني؛ معدات طبية؛
إمدادات إنسانية تشمل الخيام والبطاطين والمولدات الكھربائية
) 416ط ًنا(

2015

ميانمار

فيضان

طائرتان من طراز Il-76

بطاطين ومصابيح خيام ومولدات كھربائية ) 10ماليين رينمينبي(

نفذت القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني أول عملية معروفة من ھذا النوع عام  ،2002رغم أنھا كانت
رمزية إلى حد كبير .أثناء تشغيلھم ضمن طائرات "الخطوط الجوية المتحدة الصينية" في عام  ،2002ولكن بمشاركة طواقم
94
الطيران العسكري ،جلبت طائرتان من طراز  Il-76على األقل إمدادات إنسانية إلى مطار كابول في سبع طلعات.

Nirav Patel, “Chinese Disaster Relief Operations: Identifying Critical Capability Gaps,” Joint Forces Quarterly, 93
 No. 52, first quarter 2009, pp. 111–117.نفذت القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني أنشطة المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من
الكوارث عقب زلزال يوشو عام  .2010وفي  4آب )أغسطس(  ،2014أرسل فوج )من المرجح أن تكون من فرقة النقل الرابعة التابع للقوات الجوية
للمنطقة العسكرية السابقة في تشينغدو( طائرة من طراز  Y-8للمشاركة في جھود اإلغاثة بعد وقوع زلزال في منطقة لوديان بمقاطعة يونان.
“Il-76s in a Hurry” [“伊尔很忙”], 2014. Sina.com website, “Il-76 Transport Aircraft Large-Scale Activity,” 94
 December 9, 2014.تمت اإلشارة أيضًا إلى ھذه العملية في مقال عام  2012حول قسم النقل الثالث عشر" :سافر تشيو ديفو ] [邱德甫وطاقمه إلى
أفغانستان في عام  2002لتقديم مواد إغاثة .وفي ذلك الوقت ،كانت أفغانستان تنتمي إلى النوع األول من المناطق في فوضى الحرب ،ومناطق الفوضى
الناجمة عن الحرب ،وكانت جميع الرحالت الجوية داخل البالد تخضع لقواعد السيطرةعلى المناطق الجوية أثناء الحرب والتي تديرھا اإلدارة الموحدة
للقوات متعددة الجنسيات بقيادة الواليات المتحدة وفقًا لقواعد السيطرة على مناطق الحرب الجوية ،وكانت ظروف الرحالت بالغة الصعوبة ".راجع
.Dong Ruifeng [董瑞丰] and Guo Hongbo [郭洪波], 2012
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ارتفع عدد ما نفذته القوات الجوية من عمليات المساعدة اإلنسانية /اإلغاثة من الكوارث ارتفاعًا ملحوظًا بدايةً من عام
 ،2010وربما يعكس ذلك الدروس المستفادة وزيادة الثقة المكتسبة في أعقاب مھمة اإلغاثة المحلية في ونتشوان .بعد عاصفة
ثلجية وموجة برد مفاجئة في منغوليا في أوائل عام  ،2010نقلت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني إمدادات اإلغاثة
إلى البالد 95.بعد الفيضانات في باكستان أثناء صيف  ،2010أرسلت الصين مساعدات مالية لباكستان 96.كما شاركت القوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني أيضًا في جھود اإلغاثة ،حيث نقلت ثالث طائرات من طراز  Il-76اإلمدادات إلى
97
باكستان.
بعد الفيضانات التي اجتاحت باكستان مرة أخرى في أيلول )سبتمبر(  ،2011قامت أربع طائرات من طراز  Il-76بنقل
 7000خيمة مقاومة للماء إلى المناطق المنكوبة 98.واستجابة للفيضانات التي شھدتھا تايالند بعد شھر واحد ،نقلت القوات الجوية
لجيش التحرير الشعبي الصيني اإلمدادات على جولتين 99.وذكر أحد التقارير أن الصين أرسلت خمس طائرات إلى بانكوك،
100
وكانت إحداھا على األقل مؤجرة.
تنامى دور القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في جھود المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث بشكل أكبر في
عامي  2014و .2015في كانون األول )ديسمبر(  ،2014نقلت طائرتان من طراز  Il-76تابعتان للقوات الجوية لجيش التحرير
الشعبي الصيني مياه الشرب إلى جزر المالديف عندما عانت الجزيرة من نقص حاد في المياه 101.في كانون الثاني )يناير(
 ،2015أرسلت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني طائرتين من طراز  Il-76محملتين بمعدات إلى ماليزيا بعد
103
تتضررھا من الفيضانات 102.بعد بضعة أسابيع ،نقلت الصين المساعدات اإلنسانية إلى سريالنكا التي اجتاحتھا الفيضانات.
عقب الزلزال الذي ضرب نيبال في  ،2015نقلت طائرة من طراز  Il-76 37شخصًا من األطقم الطبية باإلضافة إلى
المعدات الطبية وأغراض إغاثة منكوبي الكوارث 104.ووصلت طائرات إضافية من طراز  Il-76محملة باإلمدادات اإلنسانية

.“Facts and Figures: Chinese Air Force Observes 65th Anniversary,” Xinhua [新华] in English, November 4, 2014 95
.“China Pledges $250m Flood Aid to Pakistan,” China Daily in English, December 18, 2010 96
Guo Hongbo [郭洪波], “Three Chinese Air Force Transport Aircraft Carry Relief Provisions to Pakistan” [“中国 97
.空军 3 架运输机向巴基斯坦运送救灾物资”], China News Service 《中国新闻网》, August 4, 2010
 98في الرحلة األولى إلى باكستان،نقلت القوات  3000خيمة يبلغ حجمھا  460مترًا مكعبًا ووزنھا  170طنًا .وبعد تفريغ اإلمدادات ،عادت طائرات
 Il-76األربع إلى الصين وبدعم من طائرة خامسة غير معروفة ،تم نقل اإلمدادات المتبقية إلى باكستان“Our Country Deploys Il-76s to .
Pakistan to Deliver Relief Supplies” [“我空军出动伊尔 76 运输机向巴基斯坦运送救援物资”], China Online
.《中国网》, September 23, 2011
“Chinese Air Force Sends Three Transport Aircraft to Deliver Relief Supplies for Thailand Flood,” People’s 99
Daily Online 《人民网》, October 22, 2011; Kenneth Allen and Emma Kelly, “Assessing the PLAAF’s Foreign
No. 9, April 26, 2012; “Chinese Government’s Third Batch of Relief Supplies to ,Relations,” China Brief, Vol. 12
Thailand Arrives in Bangkok” [“中国政府向泰国提供的第三批援助物资运抵曼谷”], Central Government Web
.Portal [中央政府门户网站], October 22, 2011
“Chinese Government’s Third Batch of Relief Supplies to Thailand Arrives in Bangkok” [“中国政府向泰国提 100
.供的第三批援助物资运抵曼谷”], 2011
.“Il-76s in a Hurry” [“伊尔很忙”], 2014 101
.“Chinese Military Delivers Aid to Malaysia,” Xinhua [新华] in English, January 12, 2015 102
 103ھذا يعني ضمنيًا أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني استخدمت أصول النقل الجوي لنقل اإلمدادات ،في ضوء مناقشة "مسؤوليات
النقل" واإلطار الزمني المحدود لتوصيل اإلمداداتZhang Ziyang [张子扬], “Chinese Armed Forces Ship Ten Million RMB .
Worth of Aid Materials to Sri Lanka” [“中国军队启运 1000 万元援助斯里兰卡物资”], China News Service
.《中国新闻网》, January 25, 2011
“Chinese Air Force’s First Assistance Aircraft Arrives in Nepal Earthquake Disaster Area” [“中国空军首架救 104
.援飞机飞抵尼泊尔地震灾区”], China Military Online 《中国军网》, April 28, 2017
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إلى كاتماندو في األيام التي أعقبت الزلزال 105.في آب )أغسطس( بعد بضعة أشھر ،أرسلت القوات الجوية لجيش التحرير
106
الشعبي الصيني طائرتي نقل إلى ميانمار المنكوبة بالفيضانات.
بشكل عام ،اتسمت عمليات المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث الدولية التي قامت بھا القوات الجوية لجيش التحرير
الشعبي الصيني حتى اآلن ببعض التفاصيل المشتركة .في معظم العمليات ،اُستخدمت في ھذه المھمة طائرتان إلى أربع طائرات
من طراز  Il-76من قسم النقل الثالث عشر التابع للقوات الجوية للمنطقة العسكرية السابقة في قوانغتشو ،باللتجمع في
المطارات الصينية الرئيسية )بما في ذلك المطارات التجارية( لتحميل اإلمدادات ثم نقلھا إلى البلد المحتاج ،وغالبًا إلى أكبر
المطارات أو مطار العاصمة .وطبقًا لحسابات ھذه العمليات ،ال يبدو أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ساعدت
في نقل اإلمدادات من المطارات الرئيسية في ھذه الدول إلى المناطق المحددة المتضررة .وقد تألفت اإلمدادات إلى حد كبير من
المواد الغذائية والمياه والمساكن المؤقتة وإمدادات توليد الطاقة والقوارب الصغيرة بالنسبة للمناطق التي غمرتھا الفيضانات.
رغم أن المشاركة في المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث الدولية تمثل خطوة مھمة لألمام للقوات الجوية لجيش التحرير
الشعبي الصيني ،تجدر اإلشارة إلى أن ھذه العمليات كانت محدودة من حيث الحجم والنطاق مقارنةً بعدد من جھود المساعدة
اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث التي قامت بھا الواليات المتحدة ،فضالً عن مھام النقل اليومية بطائرات الواليات المتحدة .وعلى
سبيل المقارنة ،تشير إحدى نشرات القوات الجوية للواليات المتحدة إلى أنه ،في عام  ،2013كانت إحدى طائرات النقل بالقوات
107
الجوية التابعة للواليات المتحدة تقلعكل  90ثانية تقريبًا لتوصيل األفراد والبضائع إلى مختلف األماكن حول العالم.

عمليات إجالء غير المقاتلين
تُعد عملية إجالء المواطنين الصينيين واسعة النطاق من ليبيا في شباط )فبراير(-آذار )مارس(  2011أول عملية إجالء
لغير المقاتلين خارج الصين يُستخدم فيھاطائرات عسكرية .تم إرسال أربع طائرات نقل من طراز  Il-76من قسم النقل الثالث
عشر التابع للقوات الجوية للمنطقة العسكرية في قوانغتشو إلى ليبيا مع التوقف للتزود بالوقود في كراتشي بباكستان والخرطوم
بالسودان 108.وقد أفادت التقارير أن طائرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني المشاركة في عمليات إجالء غير
109
المقاتلين "حلقت عبر خمس دول وعبر بحر العرب والبحر األحمر وعبر ست مناطق زمنية . .أكثر من  9,500كيلومتر".
وبمجرد وصولھا إلى المنطقة ،قامت الطائرات األربع من طراز  Il-76بنقل األشخاص الذين تم إجالؤھم على جولتين من
مطار سبھا في ليبيا إلى مطار الخرطوم الدولي بإجمالي ثماني طلعات .وذكرت وسائل اإلعالم الصينية أن كل طائرة حلقت ما

“Chinese Air Force’s First Assistance Aircraft Arrives in Nepal Earthquake Disaster Area” [“中国空军首架救援 105
飞机飞抵尼泊尔地震灾区”], April 28, 2017; “Air Force Planes Transport Materiel to Nepal,” China Daily Online
in English, April 29, 2015; “China Sends Record Military Personnel Numbers to Nepal,” Xinhua [新华] in English,
 May 7, 2015.تشير أوصاف جھود اإلغاثة باللغة الصينية إلى أنه تم إرسال أربع طائرات من طراز  ،Il-76بينما تشير التقارير باللغة اإلنجليزية إلى
إرسال "ثماني طائرات نقل".
“Love Without Limits, Surge of Compatriot Feelings! Chinese Government’s Myanmar Disaster Relief 106
Assistance Activities; Temporary Housing Handover Ceremony Held in Yangon Harbor” [“爱无界 胞波情！ 中国
.政府援助缅甸活动板房交接仪式在仰光港举行”], Myanmar Golden Phoenix 《金凤凰》, March 11, 2016
.U.S. Air Force, “Global Vigilance, Global Reach, Global Power for America,” August 2013, p. 7 107
108

Tan Jie, “PLA Air Force Transporters Evacuate Compatriots from Libya,” China Military Online in English,
.March 2, 2011
.Dong Ruifeng [董瑞丰] and Guo Hongbo [郭洪波], 2012 109
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يزيد عن  30,000كيلومتر في غضون  46ساعة 110.وبحلول مساء  2آذار )مارس( ،نقلت طائرات من طراز  Il-76عددًا
112
يبلغ  1,655مواطنًا صينيًا من ليبيا إلى الخرطوم 111.كما نقلت أيضًا  287مواطنًا صينيًا مباشرة إلى مطار بكين نانيوان.
وفقًا لمصادر صينية ،تم إرسال القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نظرًا "لكثرة عدد األشخاص الذين سيتم
إجالؤھم  ،وإخالل بعض الطائرات األجنبية التي تم تأجيرھا بالترتيبات المتفق عليھا وعدم توفرھا 113".فضالً عن ذلك ،كان
114
الستخدام الطائرات العسكرية داللة رمزية إضافية ألنھا تشير إلى "عمل الدولة ،الذي يعبر عن إرادة الدولة بشكل مباشر".
ومع ذلك ،استنادًا إلى الدور المحدود نسبيًا للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في العملية ،يبدو أن مشاركتھا إما
رمزية أو ربما اختبار أولي لقدرات وحدات النقل للقيام بعمليات خارجية في حالة حدوث أزمة .وكما ُذكر أعاله ،جلبت القوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني  1,655مواطنًا صينيًا من ليبيا إلى السودان ونقلت  287صينيًا تم إجالؤھم من المنطقة
إلى الصين .وحتى إذا افترضنا عدم وجود تداخل بين ھاتين المجموعتين اللتين تم إجالؤھما ،فقد نقلت القوات الجوية لجيش
115
التحرير الشعبي الصيني ،غالبًا ،أقل من ستة بالمائة من مجموع المواطنين الصينيين الذين تم إجالؤھم من ليبيا ).(35,680
لم تلعب القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني دورًا في عمليات اإلجالء الالحقة للمواطنين الصينيين .خالل أزمة
فيرس إيبوال في تشرين الثاني )نوفمبر( ،2014الحظ كينيث ألين وفيليب سوندرز أنه بدالً من إرسال طائرات النقل التابعة
للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ،استخدمت الصين تسع طائرات مدنية من شركة خطوط شرق الصين الجوية
وشركة الخطوط الجوية الصينية للشحن لنقل طاقم طبي مكون من  282فردًا و 767طنًا من المواد الطبية إلى غينيا وليبيريا
116
وسيراليون.
لم تشارك القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني أيضًا في عمليات إجالء المدنيين من اليمن عام  2015والتي نفذتھا
القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني .وقد قامت الطائرات المدنية الصينية ،بمساعدة الطائرات المدنية المصرية،
بنقل المواطنين الصينيين إلى وطنھم من جيبوتي بعد إجالئھم من اليمن إلى جيبوتي بمعرفة القوات البحرية لجيش التحرير
117
الشعبي الصيني .

Zhang Jinyu and Shen Jinke, “PLA Air Force Transporters Bring Home Chinese Evacuees from Libya,” China 110
.Military Online in English, March 4, 2011; “PLA Details Chinese Military Operations Other than War Since 2008,” 2011
.Zhang Jinyu and Shen Jinke, 2011 111
.“Il-76s in a Hurry” [“伊尔很忙”], 2014 112
.Dong Ruifeng [董瑞丰] and Guo Hongbo [郭洪波], 2012 113
.Dong Ruifeng [董瑞丰] and Guo Hongbo [郭洪波], 2012 114
115

Zhang and Shen, 2011; “Military Aircraft Bring Back 287 Chinese from Libya,” Xinhua [新华] in English,
 March 5, 2011; Bo Xu, 2011, p. 47.وقد أفادت التقارير أن الطائرات من طراز  Il-76نقلت ما ال يقل عن  240أجنبيًا من ليبيا أيضًا:
.“Chinese Air Force Evacuates 751 from Libya,” Xinhua [新华] in English, March 2, 2011
116

راجع  .Xiang Bo, “Nine Chinese Aircraft Finish Ebola Rescue Task,” Xinhua [新华], November 19, 2014مأخوذ من
 Kenneth Allenو Phillip C. SaundersوTrends and :John Chen, “Chinese Military Diplomacy, 2003–2016
Institute for National Strategic Studies, National Defense ,Implications,” China Strategic Perspectives 11
.University, July 2017, p. 42
“Chinese Ambassador to Djibouti States Yemen Evacuation Work Proceeded Smoothly” [“中国驻吉布提大使 117
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استعادة األفراد
ساعدت طائرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي في استعادة رفات المواطنين ..في عام  ،2004أرسل قسم النقل
الثالث عشر طائرة إلى أفغانستان إلحضار  11مواطنًا لقوا حتفھم في أفغانستان 118.وفي آذار )مارس(  ،2016توجھت طائرة
119
من طراز  Il-76إلى كوريا الجنوبية الستعادة رفات الجنود الصينيين الذين قُتلوا خالل الحرب الكورية.
كما شاركت أيضًا طائرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في البحث عن الركاب المفقودين من رحلة
الخطوط الجوية الماليزية رقم  370في آذار )مارس(  .2014وأرسلت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني طائرتين
120
من طراز  Il-76وواحدة من طراز  Y-8للمساعدة في إجراء عمليات البحث في جنوب المحيط الھندي.
انطلقت طائرة واحدة على األقل من طراز  Il-76من مطار بيرث الدولي إلجراء عمليات بحث مرئية عن حطام الطائرة
خالل نيسان )أبريل( ،حيث نفذت ما ال يقل عن  16مھمة بحثية 121.كما تفيد التقارير استمرار عمل كل من أطقم الصيانة لمدة
ال تقل عن  14ساعة يوميًا لدعم عملية النقل 122.كما أشار أحد التقارير اإلعالمية إلى وجود عقبات كبيرة أمام إجراء البحث،
بما في ذلك المسافة الشاسعة وسوء األحوال الجوية 123.وقد أدى نقص المعدات المتخصصة المصممة لتحديد مكان األفراد
المفقودين إلى الحد من إمكانية االستفادة من طائرات  Il-76في عملية استعادة األفراد .ورغم أن ھذه األنواع من الطائرات قد
يبدو أنھا خيارات غير معتادة لھذه المھمة ،فإن إدراجھا يعكس على األرجح األھمية التي توليھا الصين للمھمة .إجماالً ،يؤكد
قرار القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني بإرسال طائرات  Il-76قدرتھا المحدودة على العمل خارج حدودھا .فرغم
امتالكھا طائرات بحث وإنقاذ ،فإن ھذه الطائرات تفتقر إلى المدى والخبرة في الطيران على ھذه المسافات .وال تزال القوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني تعتمد على عدد صغير من عمليات النقل الكبيرة لتنفيذ الغالبية العظمى من مھامھا في
الخارج ،حتى وإن كانت الطائرات غير مالئمة لھذه المھمة.
قد يفسر ذلك سبب تحول جيش التحرير الشعبي الصيني في السنوات األخيرة إلى نوعين آخرين من الطائرات لتنفيذ المھام
المتخصصة محدودة النطاق في الخارج .ففي حزيران )يونيو(  ،2016وقّع مكتب النقل ] [运输 投 送 局تحت إشراف اللجنة
العسكرية المركزية التابعة إلدارة الدعم اللوجستي  (LSD) CMCاتفاقًا مع جمعية الصليب األحمر الصينية الستخدام اإلسعاف
الجوي المدني-العسكري "لتنفيذ عمليات نقل المرضى والجرحى من جيش التحرير الشعبي الصيني 124".وسافرت إحدى
الطائرات التي تديرھا شركة خطوط العاصمة بكين الجوية وتحمل رمز الصليب األحمر وعبارة " China Aviation Medical
 "Assistanceالمساعدة الطبية الصينية للطيران ]" ،["中国 航空 医疗 救援إلى جنوب السودان في تموز )يوليو( 2016
لنقل شخصين مصابين من قوات حفظ السالم إلى الصين بعد رحلة استغرقت  18ساعة دون توقف .واستنادًا إلى صور الرحلة،

“Chinese Air Force to Fly Tomorrow to Afghanistan to Receive the Remains of Victims” [“中国空军专机明日 118
.赴阿富汗接遇难者遗体”], Southcn.com [南方网], June 13, 2004
China Military Online, “China Aircraft Arrives in ROK to Return Martyrs’ Remains,” China Military Online in 119
.English, March 29, 2016
.“Il-76s in a Hurry” [“伊尔很忙”], 2014 120
.“Record of Chinese Air Force’s Search for MH370,” China Military Online in English, April 11, 2014 121
.“Record of Chinese Air Force’s Search for MH370,” 2014 122
“PLAAF Overcomes Disadvantages to Commit Full Efforts to Searching Missing Plane,” China Military Online 123
.in English, March 28, 2014
.“China’s First Military Air Ambulance Debuts,” China Military Online in English, August 22, 2016 124
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انتقل أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني على األقل مع المصابين من قوات حفظ السالم على متن الطائرة 125.وقد ذكر أحد
المقاالت نقالً عن مسؤول من مكتب النقل التابع إلدارة الدعم اللوجستي أنه مع ازدياد وتيرة عمليات جيش التحرير الشعبي الصيني
في الخارج" ،يجب على جيش التحرير الشعبي الصيني االعتماد على مزايا مؤسسات اإلنقاذ الجوي اإلقليمية ]المدنية[ لتوفير نموذج
جو-أرض يوفر النقل المباشر بالطائرات في حاالت الطوارئ وخدمات نقل المرضى والجرحى من القوات المسلحة 126".ووفقًا
للمقال ذاته ،يمكن دمج برنامج اإلسعاف الجوي في القوات االحتياطية االستراتيجية لجيش التحرير الشعبي الصيني.
في عام  ،2016أُرسلت أيضًا طائرات نقل أفراد مدنيين تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ،تُستخدَم عادةً في
رحالت سفر كبار الشخصيات ،إلى الخارج لنقل رفات أفراد قوات حفظ السالم الصينيين الذين قُتلوا في مالي وجنوب السودان .وفي
حزيران )يونيو(  ،2016توجھت طائرة من طراز بوينغ  737تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى مالي تحمل
مجموعة عمل تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني برئاسة اللواء سو غوانغوي ،القائم بأعمال مدير مكتب شؤون حفظ السالم بوزارة
الدفاع الوطني 127.وقد عادت الطائرة حاملة رفات أحد جنود قوات حفظ السالم .وفي تموز )يوليو(  ،2016أُرسلت نفس الطائرة
التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني مرة أخرى على متنھا مجموعة عمل برئاسة اللواء سو ،وكانت تلك المرة
128
الستعادة رفات جنديين من جيش التحرير الشعبي الصيني قُتال في عملية لحفظ السالم تابعة لألمم المتحدة في جنوب السودان.
129
وتم تعديل الطائرة الستيعاب نقاالت الثنين آخرين من قوات حفظ السالم كانا قد أصيبا خالل العملية نفسھا.

االستعراضات )المسابقات والعروض الجوية(
في السنوات األخيرة ،زادت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني من مشاركتھا في المسابقات والعروض الجوية
في الخارج .فقد أرسلت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني طائرات مقاتلة للمشاركة في الجزء الدولي من مسابقة
 Aviadartsالتي نظمتھا روسيا في األعوام  2014و 2015و .2016وفي فعاليات  ،2014شملت مجاالت المنافسة المالحة
واالستطالع واأللعاب الجوية والھجوم الجوي-األرضي 130.ولتوفير إحساس بنطاق المنافسة ،أفادت األنباء أن طائرتين

“Injured Peacekeepers Return Home from South Sudan,” Xinhua [新华] in English, July 17, 2016; “China’s First 125
.Military Air Ambulance Debuts,” 2016
“China’s First Military Air Ambulance Debuts,” 2016; “Our Military Expands Civil-Military Fusion to News 126
Roads of Aviation Emergency Response Assistance” [“我军拓展军民融合航空应急救援新路”], PLA Daily
.《解放军报》, August 23, 2016
“Our Military Working Group Goes to Mali to Launch Efforts Followed Ambushed Peacekeeping Personnel 127
Casualties; Conduct Rescue and Medical Treatment Work” [“我军工作组赴马里开展遇袭伤亡维和人员善后和救
治工作”], China Military Online 《中国军网》, June 2, 2016; “Chinese Military Team Starts Working in Gao of
”Mali,” China Military Online in English, June 6, 2016; “Body of Chinese Peacekeeper Being Flown Back to China,
CRI English, June 8, 2016; “Chinese Peacekeeper's Body Brought Home from Mali,” Xinhua [新华] in English,
;June 9, 2016; Zheng Jinran, “Peacekeeper’s Body Returns for Burial,” China Daily in English, June 10, 2016
.“Plane Carrying Body of Deceased Chinese Peacekeeper Has Arrived in Changchun,” CCTV.com, June 13, 2016
 128كانت الطائرة تحمل رقم الذيل نفسه ،B-4018 ،طبقًا لبعض الصور التي تعرض الحادثتين .لمزي ٍد من المعلومات ،راجع
“B-4018 PLAAF—China Air Force Boeing 737-33A,” Planespotters.net, 2016; “Remains of Chinese Peacekeepers
Brought Home,” China Military Online in English, July 20, 2016; Luo Zheng [罗铮] and Zhu Hongliang [朱鸿亮],
“Chinese Military Working Group Takes Military Aircraft and Rushes to South Sudan” [中国军队工作组乘军机赶
.赴南苏丹], China Military Online 《中国军网》, July 13, 2016
.“Remains of Chinese Peacekeepers Brought Home,” 2016 129
“Chinese Air Force Attends ‘Aviadarts 2014’ International Pilot Competition in Russia,” China Military Online 130
.in English, July 21, 2014
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صينيتين متنافستين من طراز  Su-30أطلقتا  24قذيفة صاروخية و 60طلقة مدفعية .وبالنسبة لقسم الھجوم األرضي ،استخدمت
131
الطائرات المتنافسة معدات حربية غير موجھة وفقًا إلرشادات المسابقة.
في عام  ،2015أرسلت الصين قاذفات قنابل مقاتلة من طراز  JH-7إلى مسابقة  .Aviadartsأوضحت مقالة في PLA
 Dailyأن روسيا قدمت الذخيرة لتدريب عام  2014ألن جميع المشاركين قاموا بقيادة مقاتالت روسية الصنع خالل المسابقة.
وألن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني جلبت طائرة صينية الصنع لتدريب عام  ،2015فقد سمحت روسيا للصين
بنقل اإلمدادات المناسبة من الذخيرة عبر طائرات النقل 132.رغم أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني احتلت
المرتبة الثانية في مسابقة عام ) 2014بعد روسيا وقبل بيالروسيا( ،فإنھا احتلت المرتبة الثالثة من أصل سبعة مشاركين على
133
األقل في مسابقة .Aviadarts 2015
في مسابقة  ،Aviadarts 2016تنافست اثنتان من طائرات قاذفات القنابل المقاتلة من طراز  JH-7Aالخاصة بالقوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ضد روسيا وكازاخستان وبيالروسيا 134.كانت الطائرة تنتمي إلى أحد األلوية الجوية
غير معروف في نانجيانغ )القوات الجوية القيادية االستعراضية الغربية( 135.كما أقلعت طائرة نقل من طراز  Il-76إلى روسيا
على متنھا مراسل عسكري 136.تظھر صورة حفل االفتتاح ما يقرب من  30إلى  40من أفراد القوات الجوية لجيش التحرير
الشعبي الصيني ضمن الحضور 137.ركزت طائرات  JH-7Aأثناء المسابقة على دقة مھاجمة األھداف األرضية باستخدام
138
صواريخ جو-أرض وقنابل ،مما أوصلھا للمرتبة الثانية بشكل عام.
ذكرت إحدى المقاالت أن مسابقة  Aviadarts 2016أظھرت ضعف الطيارين الصينيين في عمليات االستطالع
البصرية مقارنةً بنظرائھم الروس .وصرح قائد الوحدات الصينية المشاركة ،قائد لواء الطيران في القوات الجوية القيادية
االستعراضية الغربية ،شين يوان تشونغ ] ،[沈元中بأن "بعض المھارات األساسية للطيارين ،مثل االستطالع البصري ،قد
تدھورت 139".وألقى باللوم على "االعتماد المفرط على التكنولوجيا المتقدمة" ،موضحًا أن لواءه كان يستھدف معالجة ھذه

.“‘Aviadarts 2014’ International Pilot Competition Ends,” China Military Online in English, July 29, 2014 131
“Chinese Military Transport Planes Carry Ammunitions to Russia for Int'l Games,” China Military Online in 132
.English, July 30, 2015
in “China Ranks Second in 10 Team Competitions at International Military Games 2015,” China Military Online 133
.English, August 17, 2015
 134ويبدو أنه تم إرسال ثالث طائرات إلى روسيا ،ورغم ذلك لم يشارك في السباق إال اثنتان فقط .راجع “China’s JH-7 Wins Runner-Up of
‘Aviadarts-2016’ Competition in Russia,” China Military Online, August 9, 2016; “JH-7 Fighter Bombers
.Participate in International Games in Russia,” China Military Online, August 4, 2016
 135تم تحديدھا بنا ًء على األعضاء المذكورين في الحدث .راجعDirectory of PRC Military Personalities, Washington, D.C. :
.Defense Intelligence Agency, 2016, p. 95
.“China to Participate in International Army Games 2016,” China Military Online in English, July 1, 2016 136
يمكن مشاھدة المراسل في مقطع إخباريWang Xiaoyu [王晓玉], Yan Qian [闫倩], and Zhou Limin [周立民], “Air Force :
Combat Aircraft Participating in ‘International Military Competition–2016’ Arrive in Russia” [“空军参加 ‘国际军
事比赛-2016’ 战机抵俄”], CCTV-7 “Military Report” [军事报道] program, July 26, 2016.
.“‘Aviadarts’ International Contest Kicks Off,” China Military Online in English, August 16, 2016 137
“‘Golden Darts’ Comes to an End; Chinese Air Force Participants Seize Second Place” [“‘航空飞镖’闭幕 中国 138
空军参赛队夺第二名”], China Military Online 《中国军网》, August 10, 2016; “China's JH-7 Wins Runner-Up
.of ‘Aviadarts-2016’ Competition in Russia,” 2016
.“Chinese Airmen Hone Skills in International Competition,” Xinhua [新华] in English, August 28, 2016 139
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140

العيوب من خالل إجراء المزيد من التدريبات والمناورات باستخدام الذخيرة الحية و"األھداف األرضية الحقيقية".
قدم فريق باي أيروباتيكس عروضه في اثنين من االستعراضات الجوية الدولية خارج حدود الصين وقام بزيارة ثالثة بلدان
حتى اآلن .ففي آب )أغسطس(  ،2013شاركت سبع طائرات من طراز  J-10واثنتان من طراز  Il-76في استعراض موسكو
142
الجوي لعام  141.2013وفي عام  ،2015قدم الفريق عروضه في استعراض النكاوي البحري والفضائي الدولي في ماليزيا.
143
وبعد تقديم األداء في االستعراض الجوي ،عاد فريق باي أيروباتيكس مرورًا بتايالند وشارك في برنامج تبادل عسكري.
144
باإلضافة إلى ذلك ،عاد فريق باي أيروباتيكس إلى تايالند بعد تدريب  Falcon Strikeفي تشرين الثاني )نوفمبر( .2015

تحديات تنفيذ العمليات الخارجية
واجھت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني تحديات متنوعة نظرًا لقلة خبرتھا النسبية مع العمليات الخارجية.
ظھرت بعض ھذه التحديات نتيجة طبيعة العمل في بيئات قاسية غير مألوفة ،بينما يرتبط البعض اآلخر بمشاكل الصيانة
واللوجستيات المرتبطة باإليقاع التشغيلي العالي لألصول النادرة ،وخاصةً طائرات النقل الكبيرة .والحظت وسائل اإلعالم
الصينية أيضًا تحديات في التنقل عبر مسافات بعيدة وعوائق ناجمة عن الدبلوماسية الدولية فيما يتعلق باستخدام المجال الجوي
أو العمل مع أفراد من ثقافات مختلفة .فرضت الحاجة إلى جلب جميع الذخائر والصيانة واإلمدادات واالتصاالت وغيرھا من
المعدات الالزمة لتنفيذ العمليات الجوية عبئًا كبيرًا ،وال سيما بالنسبة لألنشطة التي تشارك فيھا أكثر من طائرة أو طائرتين
أو االتي تشارك فيھا طائرات غير متشابھة في التدريب المعقد والعمليات األخرى.

الدعم واإلمداد
الوقود؛ البترول والنفط ومواد التشحيم؛ والخدمات اللوجستية

اھتمت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني لسنوات عديدة على بمسائل الدعم في المناخات القاسية داخل البالد،
وخاصةً في المناطق الغربية الجبلية .استعرضت مقالة نُشرت عام  2012الجھود المبذولة للتغلب على األزمات اللوجيستية لتوسيع
نطاق عمليات االنتشار في المواقع عالية االرتفاع ،مثل تمديد العمر اإلنتاجي للبترول والنفط ومواد التشحيم ) (POLوتحسين

.“Chinese Airmen Hone Skills in International Competition,” 2016 140
.“Ten Highlights of China’s Military Diplomacy in 2013,” PLA Daily in English, December 23, 2013 141
“PLAAF Aerobatic Team Arrives in Malaysia for Stunt Shows,” China Military Online in English, March 12, 142
.2015
“Direct Hit China-Thai Air Forces’ First Joint Flight Exhibition” [“直击中泰空军首次联合飞行表演”], China 143
.Daily Online 《中国日报中文网》, November 30, 2015
Patpicha Tanakasempipat and Jutarat Skulpichetrat, “China, Thailand Joint Air Force Exercise Highlights 144
.Warming Ties,” Reuters, November 24, 2015
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المرافق وإمكانية وصول األكسجين للطيارين .ذكرت المقالة أن التجارب واالختبارات أدت إلى تطوير منتجات بترول ونفط ومواد
145
تشحيم تتناسب بشكل أفضل مع الظروف القاسية ،ومن ثم تسھيل عمليات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.
قطع الغيار والصيانة

أدى االستخدام الكثيف للمخزون المحدود من طائرات النقل إلى زيادة التحديات المتعلقة بالحفاظ على المنصات القديمة .كما
تقر وسائل إعالم القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني بوجود مشكالت ميكانيكية .خالل أحد المناورات في منتصف آذار
146
)مارس(  ،2015ذكرت مقالة أن االستخدام الكثيف لطائرة كتيبة واحدة قد أدى إلى"تكرار األعطال العرضية نسبيًا".
وأقر مقال آخر بأوجه القصور في صيانة طائرات قسم النقل الثالث عشر من طراز  .Il-76كماأشار إلى عدم كفاية
المعلومات التقنية حول المعدات واألدوات الموجودة على متن الطائرة ،ونقص معدات الصيانة ،وعدم كفاية أعداد موظفي
147
الصيانة المھرة.

إمكانيات النقل الثقيل المحدودة
ال يزال التوافر المحدود لوسائل النقل الثقيل يشكل قيدًا رئيسيًا على قدرة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني
على انتشار الطائرات بطريقة استطالعية .وللتغلب على ھذا القيد ،زودت القوات الجوية اعتمادھا على طائرات الشحن
المدنية .على سبيل المثال ،خالل تدريب  Stride 2009والذي استغرق شھرين ،نسقت القيادة العامة لجيش التحرير الشعبي
الصيني "تعبئة وحشد عدد غير قليل من طائرات الركاب المدنيين والبضائع من شركات الطيران المعنية 148".وذكر تقرير
إعالمي أن ھذا كان "أول محاولة على اإلطالق في تاريخ مناورات جيش التحرير الشعبى الصيني ) (PLAلعرض ميزة
149
تطويع طائرات النقل المدنية لنقل القوات عبر مسافات طويلة".
وفي بعض الحاالت ،قامت السلطات العسكرية بتعبئة األصول المدنية للمساعدة في نقل القوات والمعدات للخارج .وعن
المناورات التي عُرفت باسم  ،Mission Action 2013ذكرت تقارير إعالمية أن "وحدتين مجھزتين بتجھيزات خفيفة
تشاركان في التدريب انتقلتا إلى منطقة التجمع عن طريق نقل طائرات النقل المدنية والعسكرية من مطار شانغل ومطار
عسكري في فوزھو على التوالي 150".ساعدت أربع طائرات بوينج من طراز  800-737في حمل "بنادق وبنادق قنص وقنابل
151
صاروخية وأسلحة نارية خفيفة أخرى باإلضافة إلى جميع األسلحة الخاصة بالجنود األفراد".

on Li Qiang [李强] and Yin Jiahua [尹家骅], “Air Force Logistics Department Organizes Special Topic Seminar 145
Accelerating the Building of Comprehensive Support Capabilities” [“空军后勤部组织专题研讨 加快推进部队高
.原常态化驻训综合保障能力建设”], Air Force News 《空军报》, June 7, 2012, p. 1
Liu Gang [刘纲] and Yu Yi [余毅], “Establish Scientific Mechanisms, Oversee Each Phase: Airborne Air 146
Transport Regiment Training and Tasks Progress Steadily” [“建立科学机制 严把每个环节: 空降某航运团训练和
.任务同向稳步推进”], Air Force News 《空军报》, March 26, 2015, p. 1
.Yang Yongsheng [杨永生], Zhu Zhanghu [朱章虎], and Zhao Lingyu [赵凌芋], 2012 147
“Jinan Military Region Requisitions Civilian Aircraft for Long-Distance Transfer of Exercise Troops” [“济南军 148
.区参演部队征用民航飞机远程投送兵力”], Xinhua [新华], August 17, 2009
“Jinan Military Region Requisitions Civilian Aircraft for Long-Distance Transfer of Exercise Troops” [“济南军 149
.区参演部队征用民航飞机远程投送兵力”], 2009
“Mission Action–2013 Cross-Regional Maneuver Exercise: Military-Civilian Air Transport Forces Jointly 150
Deliver Lightly-Equipped Units” [“‘使命行动-2013’ 跨区机动演习: 军地空中运力联合投送轻装部队”], CCTV.13 News “Live News” [新闻直播间] program, September 15, 2013
.“Mission Action–2013 Cross-Regional Maneuver Exercise,” 2013 151
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المالحة بعيدة المدى واألجھزة
تقر المقاالت المتعلقة بعمليات قسم النقل الثالث عشر ببعض التحديات المتعلقة بالمالحة بعيدة المدى وأدوات التحكم في
األجھزة لتحقيق قدر أكبر من االستقاللية .كما أشارت إحدى المقاالت إلى معاناة أطقم  Il-76في البداية للحفاظ على قدرة التحمل
لمسافات طويلة للغاية .وبسبب نقص المعدات المتخصصة ،واجه األفراد صعوبة في التحكم في االنحراف أثناء الطيران .واضطر
الفنيون إلى ارتجال حلول بأدوات ومعدات جديدة لمعالجة المشكلة .أشارت المقالة إلى "تطوير مرافق مراقبة القيادة وتحويلھا  -بما
في ذلك إشارات الرادار واألرصاد الجوية األولية والثانوية ،والالسلكي ذي الموجات القصيرة ،والالسلكي ذي الموجات القصيرة
للغاية ،ومعدات القيادة والمراقبة األخرى 152".لم تعمل ھذه التغييرات على تحسين المالحة والقيادة والتحكم فحسب ،بل مكنت
األطقم أيضًا من الحصول على معلومات في الوقت الفعلي عن األحوال الجوية في مئات "المطارات الداخلية والخارجية ".كما
قامت الوحدات بإعادة تجھيز معدات مثل الالسلكي ذي الموجات القصيرة للغاية ،وأنظمة تجنب االصطدام ،وتحسين قدرات الدعم
153
المستقلة ،والمراقبة ،وتجھيز الطائرات لتمكينھا من التعامل مع المخاطر بشكل مستقل.

القيادة والتحكم في عمليات الطائرات غير المتشابھة
ربما تواجه القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ما يكفي من تحديات تتعلق بتشغيل طائرة نقل كبيرة واحدة نظرًا
الفتقارھا إلى الخبرة نسبيًا ،ولكن الصعوبات أكبر بالنسبة للمجموعات األكبر من الطائرات غير المتشابھة ،خاصةً عند إجراء
العمليات المعقدة المتعلقة بالتدريب على القتال .ففيم يتعلق بعملية التدريب التي أُطلق عليھا اسم  Peace Mission 2007والتي
استضافتھا روسيا ،تم إعداد فوج إشارات وتدريبه لمدة  84يو ًما لتنفيذ عملية النشر .وكانت ھذه ھي المرة األولى التي يتوجه
فيھا الفوج خارج البالد لتقديم الدعم ألحد المناورات ،وكان مطلوبًا من الفوج أن يحمل "أكثر من مئة مجموعة من المعدات"،
والتي أفاد أحد التقارير أن  30في المئة منھا كان "جديدًا 154".زعمت التقارير أن المشاركين واجھوا صعوبة في عملية النشر،
وذلك بسبب عدم معرفتھم بالطقس أو التضاريس أو البيئة الكھرومغناطيسية .ظھر تح ٍد آخر تمثل في أن حصة الموظفين
لتشغيل المعدات كانت "نصف عدد الـ  100شخص المخصصين عادةً لتشغيل المعدات 155".أجرى الفريق مناورات مشتركة
لضمان قدرة كل عضو في الفريق على القيام بمھام متعددة .ومن األمثلة على ذلك ،مشغل االتصاالت األرضية-الجوية الذي
تدرب أيضًا على صيانة المركبات واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واالتصاالت المتنقلة العسكرية ،والذي يمكنه أيضًا العمل
سائقًا .كان من المتوقع أن يتقن ضباط الصف من الدرجة  5وما فوقھا تشغيل ستة أنواع من المعدات ،في حين أن المزيد من
األعضاء المبتدئين سيقومون بتشغيل ثالثة أنواع أو أكثر.

.Yang Yongsheng [杨永生], Zhu Zhanghu [朱章虎], and Zhao Lingyu [赵凌芋], 2012 152
.Yang Yongsheng [杨永生], Zhu Zhanghu [朱章虎], and Zhao Lingyu [赵凌芋], 2012 153
Zhang Changsheng [张长胜], Ma Junhong [马军鸿], and Li Benqian [李本钱], “Air Force Signals Regiment 154
Participates in Joint Military Exercise Peace Mission 2007” [“空军某通信团参加 ‘和平使命-2007’ 联合军演纪事”],
.Air Force News 《空军报》 September 18, 2007, p. 1
.Zhang Changsheng [张长胜], Ma Junhong [马军鸿], and Li Benqian [李本钱], 2007 155
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يمكن استنباط تصور عننطاق معدات الدعم المطلوبة لتنفيذ المھمة من التقارير التي تفيد بأن الفريق حمل "آالف العناصر"
و" 35كيلومترًا من كابالت االتصاالت والكابالت الكھربائية ".واجه الفريق صعوبات غير متوقعة في استخدام إمدادات الطاقة
الكھربائية الروسية واضطر إلى تكييف معداته وفقًا لذلك .كذلك وصفت التقارير كيف أن الفريق أنشأ أنظمة قيادة مؤقتة .في
156
روسيا ،أقام الفريق اتصاالت في مطار شاجول وفي منطقة تدريب القوات الحية لالتصاالت األرضية-الجوية.

إمكانية الوصول والدبلوماسية
ال تقدم التقارير اإلعالمية بشكل عام الكثير من المعلومات حول المشكالت المتعلقة بإمكانية الوصول والدبلوماسية .ومع
ذلك ،قد تتضح بعض الرؤى من حين آلخر من خالل بعض التقارير المتباينة .ذكر مقال عن استعادة رفات  11مواطنًا صينيًا
في أفغانستان أن وزارة الخارجية ساعدت في اتخاذ الترتيبات الالزمة لضمان إمكانية الدخول إلى أفغانستان 157.كما ذكرت
مقاالت حول عملية إجالء غير المقاتلين في ليبيا عام  2011أنه ،باإلضافة إلى الملحق العسكري الصيني في ليبيا وسكرتيره
] ،[秘书ساعد الملحقون واألمناء من تونس واليونان في تنسيق جھود اإلجالء الشاملة ،بما في ذلك رحالت طيران القوات
158
البحرية لجيش التحرير الشعبي والطائرات المدنية.
ناقشت األطقم التي تقود الطائرات المصاحبة لفرقة النقل الثالثة عشرة خبراتھا التعليمية فيما يتعلق بالتشغيل في المجال الجوي
للبلدان األخرى .في أحد المقاالت ،أفاد أعضاء الطاقم أن دولة في جنوب شرق آسيا لم يذكر اسمھا لم تسمح لطائرات القوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني بالتحليق عبر مجالھا الجوي اإلقليمي .وكان على الطاقم أن يختار حينذاك طريقًا مختلفًا.
وخلصت المقالة إلى أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني بحاجة إلى "معرفة المزيد عن القواعد الدولية والظروف
159
والعادات المحلية للدول األجنبية ذات الصلة ،وكيف تقوم الجيوش األجنبية بالتدريب على رحالت الطيران وإدارتھا".

.Zhang Changsheng [张长胜], Ma Junhong [马军鸿], and Li Benqian [李本钱], 2007 156
“Chinese Air Force to Fly Tomorrow to Afghanistan to Receive the Remains of Victims” [“中国空军专机明日 157
.赴阿富汗接遇难者遗体”], 2004
“Chinese Defense Attachés Participate in All-Out Task to Evacuate Chinese Personnel in Libya” [“中国武官全 158
.力参与在利比亚中方人员撤离工作”], Xinhua [新华], February 28, 2011
.Dong Ruifeng [董瑞丰] and Guo Hongbo [郭洪波], 2012 159
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الخاتمة
تھتم وحدات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني بإجراء عمليات انتشار بعيدة المدى داخل الصين على األقل
منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين وبداية العقد األول من القرن الحالي .في السنوات األخيرة ،وجّه الحزب الشيوعي الصيني
جيش التحرير الشعبي ) (PLAإلى تطوير قدراته لحماية مصالح الصين في الخارج  -على الصعيدين اإلقليمي والعالمي .وقد
أحرزت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني تقد ًما متزايدًا في قدرتھا على تنفيذ العمليات في الخارج .تتمثل المشكلة
اإلضافية المترتبة على تنفيذ مھام غير حربية في القيود التي واجھت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في منتصف
العقد األول من القرن الحالي .وساعدت الخبرات المحلية ،مثل المشاركة في جھود اإلنقاذ من زلزال سيشوان عام ،2008
القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني على تحسين قدراتھا على التنقل عبر مسافات شاسعة ،وممارسة القيادة والتحكم،
وتوقع االحتياجات اللوجستية والخاصة بالصيانة في المواقع النائية .لقد تعلمت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني
أيضًا دروسًا قيّمة فيما يتعلق بالعمليات في الخارج في التدريب التالي ،واإلغاثة ،وغيرھا من المھام غير الحربية على أرض
الواقع ..وكان أول تدريب دولي شاركت فيه القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في الخارج ھو بعثة السالم 2007
) .(Peace Mission 2007كما قامت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني بجھود إغاثة لبلدان أخرى وكذلك أول
عملية لھا إلجالء غير المقاتلين والتي اُستخدمت فيھا الطائرات العسكرية إلجالء المواطنين الصينيين من ليبيا عام .2011
وباإلضافة إلى ذلك ،وسعت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في اآلونة األخيرة دورھا في التبادالت العسكرية
األجنبية بحضور االستعراضات الجوية الدولية والمسابقات الجوية ابتدا ًء من  2013و 2014على التوالي .يلخص الشكل 3.1
عمليات االنتشار الخارجي المشار إليھا ابتدا ًء من كانون الثاني )يناير(  2002حتى تشرين األول )أكتوبر(  .2016من خالل
ھذه المناورات ،تتعلم أعداد صغيرة من الطيارين الصينيين المالحة في الخارج ،وإدارة مشكالت الوصول الدبلوماسي ،والعمل
باستقاللية أكبر.
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الشكل  .3.1عمليات االنتشار الدولية للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني تتنامى

)نقطة واحدة  تمثل عملية نشر واحدة(
التدريبات  -القتالية

التدريبات  -الجوية

عمليات إجالء غير
المقاتلين
المساعدة
اإلنسانية/اإلغاثة
من الكوارث
استعادة
األفراد
االستعراضات/
المسابقات الجوية

مالحظة :يتضمن عمليات معروفة في الفترة بين كانون الثاني )يناير(  2002وتشرين األول )أكتوبر( .2016

 Af-Pakأفغانستان ،باكستان
وسط/غرب آسيا روسيا البيضاء ،كازاخستان ،روسيا ،تركيا
شمال شرق آسيا منغوليا ،كوريا الجنوبية
أمريكا الالتينية فنزويال
جنوب شرق آسيا بروناي ،إندونيسيا ،ماليزيا ،ميانمار ،تايالند
جنوب آسيا/أوقيانوسيا أستراليا ،جزر المالديف ،نيبال ،سريالنكا
إفريقيا ليبيا
ال يشمل عمليات شاركت فيھا طائرات النقل المدني الخاصة بالقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

لتحسين قدراتھا االستطالعية ،أولت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني اھتما ًما كبيرًا بتطوير عدد صغير من
وحدات النخبة المعتمد عليھا لتنفيذ مھام سياسية عالية المستوى في الخارج .والوحدة األكثر أھمية من بين ھذه الوحدات ھي
الكتيبة التاسعة والثالثين التابعة لقسم النقل الثالث عشر المجھزة بطائرات  .Il-76وبينما يالئم ھذا النھج الموارد المحدودة
والتحديث غير الكامل للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ،فإنه يكشف أيضًا أن القوات الجوية لجيش التحرير
الشعبي الصيني ال تزال تواجه قيودًا خطيرة تكبل قدرتھا على العمل في الخارج .من أبرز ھذه القيود نقص طائرات النقل
الكبيرة ذات الطلب العالي ونقص البنية التحتية في الخارج لدعم العمليات المستمرة .وال تزال الطائرة المتطورة من طراز
 Il-76التابعة لقسم النقل الثالث عشر مسؤولة عن تنفيذ الغالبية العظمى من األنشطة االستطالعية التي تقوم بھا القوات الجوية
لجيش التحرير الشعبي الصيني .ومع ذلك ،تمتلك الصين أقل من  24طائرة من ھذه الطائرات ،وتقر تقارير إعالمية بأن ارتفاع
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معدل االستخدام قد أثر على صيانتھا .من المحتمل أن يوفر إنتاج طائرات النقل الكبيرة من طراز  ،Y-20التي دخلت الخدمة
160
في تموز )يوليو(  ،2016الحل المناسب في ھذا الصدد.
تشكل المرافق غير الكافية في الخارج أحد القيود الخطيرة األخرى .وحتى اآلن ،تظل عملية انتشار القوات الجوية لجيش
التحرير الشعبي الصيني األكثر شيوعًا في الخارج ھي نشر طائرتين إلى أربع طائرات نقل كبيرة في المرة الواحدة للمساعدات
اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث ،أو استعادة األفراد ،أو غير ذلك من المھام غير الحربية .تفرض احتياجات األمن واللوجستيات
والصيانة للمجموعات األكبر من الطائرات غير المتشابھة قيودًا خطيرة على قدرة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
الصيني على القيام بأنشطة استطالعية على نطاق أوسع .في المستقبل ،سوف تحتاج القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
الصيني إلى ضمان إمكانية وصول موثوق مؤكد إلى المطارات الجوية في الخارج إذا كانت تطمح إلى تشغيل بعثات ذات تنوع
ً
مماثال في ھذه الشأن من خالل
أكبر وإيقاع أعلى في الخارج .وقد سبق أن حققت القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي إنجا ًزا
161
تجھيز نقطة إمداد في جيبوتي عام .2015
من خالل عمليات ااالنتشار المذكورة ،تتعلم أعداد صغيرة من األطقم الجوية والفنيين الصينيين المالحة في الخارج،
وإدارة مشكالت الوصول الدبلوماسي ،والعمل باستقاللية أكبر .ونظرًا ألن القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني
تكتسب خبرة من خالل ھذه األنشطة ،فإنھا تعمل على تحديث جوانب نھجھا في العمليات االستطالعية لتشمل االتصاالت،
والخدمات اللوجستية ،والصيانة  .إن الحصول على طائرات نقل أكبر حج ًما وأكثر قدرة )مثل  ،(Y-20وزيادة الخبرة في
تشغيل الطائرات المختلفة ،وزيادة الوصول إلى المطارات األجنبية أمور من شأنه أن تمكن القوات الجويةلجيش التحرير
الشعبي الصيني من تنفيذ مھامھا غير الحربية بشكل أفضل في آسيا وفي جميع أنحاء العالم .وعالوة على ذلك ،فإن زيادة الثقة
في العمل في الخارج ستجعل القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في وضع يمكنھا من تنفيذ مجموعة من المھام أكثر
مما كانت تؤديه حتى اآلن .وفي حين أن عمليات االنتشار االستطالعية للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ال تزال
حتى اآلن محدودة المدى ومقيدة بالمعايير الغربية ،فإن الحاجة المتزايدة لحماية المصالح الصينية في الخارج تشير إلى أن
تطوير القدرات االستطالعية ستظل أولوية بالنسبة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني لعدة سنوات قادمة.

.“Chinese Large Freighter Plane Enters Military Service,” Xinhua [新华] in English, July 7, 2016 160
.“China’s Logistic Hub in Djibouti to Stabilize Region, Protect Interests,” Global Times in English, March 17, 2016 161
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الملحق .قائمة بعمليات النشر الدولية للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني،
منذ عام  2002إلى 2016

يسرد الجدول  A.1جميع عمليات االنتشار الـ  38المذكورة في ھذا التقرير والمبينة في الشكل  .3.1تشمل البيانات جميع
عمليات االنتشار المرصودة بين كانون الثاني )يناير(  2002وتشرين األول )أكتوبر( .2016
الجدول  .A.1عمليات االنتشار المرصودة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ،كانون الثاني )يناير(  - 2002تشرين األول )أكتوبر( 2016
نوع االنتشار

السنة

الموقع

اسم التدريب أو وصف الحدث

المناورات القتالية

2007

بعثة السالم )(Peace Mission

روسيا

المناورات القتالية

2010

نسر األناضول )(Anatolian Eagle

تركيا

المناورات القتالية

2011

شاھين (Shaheen) I

باكستان

المناورات القتالية

2013

التدريب على المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث والطب العسكري الجتماع بروناي )(Brunei
وزراء دفاع دول اآلسيان بلس )(ADMM-Plus HADR/MM Ex

المناورات القتالية

2013

بعثة السالم )(Peace Mission

روسيا

المناورات القتالية

2014

شاھين (Shaheen III) 3

باكستان

المناورات القتالية

2015

السالم والصداقة )(Peace and Friendship

ماليزيا

المناورات القتالية

2015

ھجوم الصقر )(Falcon Strike

تايالند

المناورات القتالية

2016

شاھين (Shaheen V) 5

باكستان

المناورات القتالية

2016

تدريب AM-HEx

تايالند

المناورات الجوية

2011

) Divine Eagle/Condorالنسر المقدس/كوندور(

روسيا البيضاء

المناورات الجوية

2011

) Cooperationالتعاون(

فنزويال

المناورات الجوية

2013

) Sharp Knife Airborneمناورات شارب نيّف المحمولة ً
جوا(

إندونيسيا

المناورات الجوية

2014

) Sharp Knife Airborneمناورات شارب نيّف المحمولة ً
جوا(

إندونيسيا

المناورات الجوية

2015

) Divine Eagle/Condorالنسر المقدس/كوندور(

روسيا البيضاء

المناورات الجوية

2016

"International Army Games "Airborne Platoon
]األلعاب العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة ً
جوا"[

روسيا

عمليات إجالء غير المقاتلين

2011

عمليات إجالء غير المقاتلين

ليبيا

المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث 2002

اإلغاثة من الحروب

أفغانستان

المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث 2010

اإلغاثة من عواصف الشتاء

منغوليا

المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من الكوارث 2010

اإلغاثة من الفيضانات

باكستان
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نوع االنتشار

السنة

الموقع

اسم التدريب أو وصف الحدث

المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من
الكوارث

2011

اإلغاثة من الفيضانات

باكستان

المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من
الكوارث

2011

اإلغاثة من الفيضانات

تايالند

المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من
الكوارث

2014

اإلغاثة من نقص المياه

جزر المالديف

المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من
الكوارث

2015

اإلغاثة من الفيضانات

ماليزيا

المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من
الكوارث

2015

اإلغاثة من الفيضانات

سريالنكا

المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من
الكوارث

2015

اإلغاثة من الزالزل

نيبال

المساعدة اإلنسانية/اإلغاثة من
الكوارث

2015

اإلغاثة من الفيضانات

ميانمار

استعادة األفراد

2004
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تستند هذه الدراسة إلى بح ٍ
ث أجراه برنامج االستراتيجية والعقيدة التابع لمشروع  RANDللقوات الجوية والذي تم تقديمه في المؤتمر الثاني الذي عقده المعهد
الصيني لدراسات الفضاء الجوي ،برعاية مركز قيادة القوات الجوية األمريكية .وقد عُقد في  2أيار (مايو)  2016في مكتب مؤسسة  RANDفي واشنطن
بأرلينغتون ،فيرجينيا .وشارك في المؤتمر خبراء في القوات الجوية والعمليات العسكرية والتحديث العسكري الصيني وقدموا تعليقات قيّمة لمحرري التقرير.
تقدم التقارير األربعة الناتجة عن المؤتمر تقييمًا للتطورات الملحوظة واآلثار المترتبة على قدرات التدخل السريع في الفضاء الجوي وقدرات استعراض القوة
الصينية .في الوقت الذي تستمر فيه المصالح االقتصادية والدبلوماسية واألمنية الصينية في التوسع ،سيتطلب جيش التحرير الشعبي ( ،)PLAوعلى وجه الخصوص
قوات الفضاء الجوي (بما في ذلك قواته الجوية وطيرانه البحري وقدراته الفضائية) ،قدرات استعراض أكبر وقدرات استطالعية تتناسب مع النفوذ الصيني
العالمي المتزايد .وباإلضافة إلى المخاوف األمنية التقليدية (على سبيل المثال ،نزاعات تايوان والمنازعات اإلقليمية البحرية) ،أصبحت قضايا مثل مكافحة اإلرهاب
والمساعدة اإلنسانية  /إغاثة منكوبي الكوارث وحماية الممرات البحرية ضمن عوامل تدريب جيش التحرير الشعبي وعقيدته وجهود التطوير الخاصة به.
كما تحظى قيادة الفضاء — بما في ذلك االستخدام العسكري للفضاء الخارجي — باهتمام متزايد من جانب جيش التحرير الشعبي حيث إنها تسعى إلى تطوير قدرات
ومفاهيم تشغيلية جديدة لدعم تنامي نطاق مهامها العسكرية .يركز هذا التقرير على الخطوات األولية التي اتخذتها القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني لتصبح
قوة جوية للتدخل السريع ،وهو تطور سيكون له تداعيات مهمة على الحضور العسكري الصيني وقدرته على حماية مصالح الصين الخارجية الناشئة.
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