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تمهيد

تستند هذه الدراسة إلى بحوث برنامج االستراتيجية والعقيدة ()Strategy and Doctrine Program
التابع لمشروع  RANDللقوى الجوية ( ،)RAND Project AIR FORCEعل ًما ّ
أن هذه البحوث كانت قد
عُ ِر َ
ضت في المؤتمر الثاني لمعهد الصين للدراسات الجوية الفضائي ة (�China Aerospace Studies Insti
ُ
مقر القوات الجوية األمريكية ( .)Headquarters, U.S. Air Forceأقي َم المؤتمر في مكاتب
 )tuteبرعاية ّ
مؤسسة  RANDفي أرلينغتون في فيرجينيا في الثاني من أيار (مايو)  2016وشارك فيه خبراء حول

ّ
ليقدموا تعليقات قيّمة لمؤلّفي هذه الدراسة.
القوة الجوية والعمليات العسكرية وتحديث الجيش الصيني
وتقوم الوثائق المنبثقة عن الحدث بتقييم أبرز التطوّ رات في قدرات الصين االستكشافية بمجال الطيران
وفي تلويحها بالقدرة .إذ فيما تستمر مصالح الصين االقتصادية والدبلوماسية واألمنية بالتوسع ،سيحتاج
جيش التحرير الشعبي الصيني ( ،)People’s Liberation Armyوباألخص قواته الجوية الفضائية – بما
يضم القوة الجوية والطيران البحري والقدرات الفضائية – إلى قدرات تلويح بالقدرة وقدرات استكشافية
أكثر قوة بما يتساوى مع حضور الصين المتزايد على المستوى العالمي .وباإلضافة إلى المخاوف األمنية
التقليدية مثل المخاوف حول تايوان والنزاعات اإلقليمية البحرية ،أصبحت اآلن قضايا مثل مكافحة
اإلرهاب العالمي والمساعدة اإلنسانية/اإلغاثة في حاالت الكوارث وحماية الممرات البحرية عوام َِل
تدخل في جهود تدريب جيش التحرير الشعبي وعقيدته وتحديثه .إلى ذلك ،تزداد أهمية القيادة
الفضائية التي تضم االستخدام العسكري للفضاء الخارجي لدى جيش التحرير الشعبي فيما يسعى هذا
األخير إلى تطوير قدرات ومفاهيم تشغيل جديدة لدعم مجموعته المتنامية من المهمات العسكرية.
تركز هذه الدراسة على عمليات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي فوق المياه ،وهو موضوع ذو
انعكاسات مهمة على الواليات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة.

مشروع  RANDللقوى الجوية

()AIR FORCE

يُعد مشروع  RANDللقوى الجوية ( )AIR FORCE) (PAFقس ًما من أقسام مؤسسة  RANDوهو
مركز البحوث والتطوير للدراسات والتحليالت التابع للقوة الجوية األمريكية والمموّ ل من الحكومة
ً
الفيدراليةّ .
مستقلة حول السياسات
يقدم مشروع  RANDللقوى الجوية ( )PAFللقوات الجوية تحليالت
البديلة التي تؤثر في التطوير والتجنيد واالستعداد القتالي ودعم القوى الجوية والفضائية والسيبرانية
الحالية والمستقبلية .تتم البحوث ضمن أربعة برامج هي تحديث القوى وتوظيفها؛ والعديد وشؤون
األفراد والتدريب؛ وإدارة الموارد؛ واالستراتيجية والعقيدة .وتم إعداد البحوث الواردة في هذه الدراسة
بموجب العقد رقم .FA7014-16-D-1000
تتوفر المزيد من المعلومات حول مشروع  RANDللقوى الجوية ( )AIR FORCE) (PAFعلى
موقعنا اإللكتروني.www.rand.org/paf :
ً
ً
أعمال ك ّنا قد عرضناها أول على القوات الجوية األمريكية في أيار (مايو) 2016
توثّق هذه الدراسة
عل ًما ّ
أن مسودة الدراسة التي صدرت في  1آذار (مارس)  2017خضعت لمراجعة رسمية من األقران ومن
خبراء متخصصين في القوات الجوية األمريكية.

iii

المحتويات

تمهيد iii ...........................................................................................................................................
ملخص vii ........................................................................................................................................
شكر وعرفان ix ................................................................................................................................
اختصارات xi ....................................................................................................................................
 .1المقدمة 1 ....................................................................................................................................
 .2توسّ ع األدوار االستراتيجية للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي 5 ..........................................................

خارج أطر العمل التقليدية 5 ...........................................................................................................
تحويل التركيز إلى الشق البحري 7 ..................................................................................................
توجيه القيادة 9 ............................................................................................................................

 .3تطوير برنامج تدريب للعمليات فوق المياه 13 ......................................................................................
تدريبات أكثر واقعية 14 ................................................................................................................
العناصر األربعة الرئيسية (15 .......................................................................... )Four Major Brands
تدريب القتال البحري الجديد للطالب العسكريين 18 ..........................................................................
الدروس المستفادة من التجارب األولى 19 ..........................................................................................

 .4التدريبات التي جرت ّ
مؤخ ًرا حول العمليات فوق المياه 21 ....................................................................
أربع رحالت جوية إلى المحيط الهادئ عبر سلسلة الجزر األولى عام 22 ........................................ 2015
تفاصيل الرحالت 22 .................................................................................................................
الرسائل االستراتيجية 29 ..........................................................................................................
“الدوريات الجوية القتالية” فوق بحر الصين الجنوبي عام 31 ....................................................... 2016
تفاصيل الرحالت 31 ...................................................................................................................
الرسائل االستراتيجية 33 ...........................................................................................................
الرحالت إلى المحيط الهادئ عام 36 .......................................................................................... 2016
تفاصيل الرحالت 36 ..................................................................................................................
الرسائل االستراتيجية 38 ...........................................................................................................
الرحالت التي ّ
حلقت حول تايوان عام 40 .................................................................................. 2016
تفاصيل الرحالت 40 .................................................................................................................
الرسائل االستراتيجية 42 ..........................................................................................................
التدريب على الضربات البحرية 42 ..................................................................................................
األهداف البعيدة المحتملة لضربات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي 45 ..........................................
 .5التدريبات البحرية المشتركة بين الخدمات 49 ..................................................................................
السيف الحاد 49 ................................................................................................................... 2015
التنسيق بين قاذفات القوات الجوية وسفن البحرية 50 ........................................................................
تدريبات أخرى محلية مشتركة 52 ...................................................................................................

v

مناورة التعاون البحري  2015الثانية 52 ...........................................................................................

تداخل مهمات الضربات البحرية للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي والقوات الجوية التابعة
للبحرية 54 .................................................................................................................................

 .6الخاتمة 55 ...................................................................................................................................
المراجع 57 .......................................................................................................................................

vi

ملخص

فيما تنمو المصالح الوطنية الصينية على الصعيد العالمي وتسعى الحكومة الصينية إلنفاذ مطالبها
اإلقليمية في آسيا ،يتزايد الطلب من جيش التحرير الشعبي ( )PLAبتأمين هذه المصالح وحمايتها ،عل ًما
أن األغلبية الساحقة منها إما تندرج ضمن المجال البحري أو تعتمد عليهّ .
ّ
ركزت القوات الجوية جهودها
منذ إنشائها على الدفاع عن أراضيها مع االهتمام بشكل محدود فقط بالقضايا الخارجة عن حدود البر
الرئيسي للصين .إالّ أنّه ومنذ عام  ،2014قاد الرئيس الصيني والقائد األعلى للجيش شي جين بينغ (Xi
 )Jinpingالدعوات المنادية للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFلدعم جهود الجيش في
الدفاع عن مصالح الصين البحرية وتعزيز قدراتها فوق المياه تحقي ًقا لهذا الهدف .يُشار إلى ّ
أن هذه
تحضيرا للصراع العسكري ،وباألخص في المجال البحري ،وذلك
جهد أوسع نطاقًا
الجهود تندرج ضمن
ً
ٍ
بجزء منه عبر رسم معالم البيئة األمنية لتحقيق النصر بدون قتال .وتضم مبادرات التحديث الحالية
للقوات الجوية والرامية لدعم هذه الخطوة تطوير إمكانات التلويح بالقدرة البحرية بعيدة األمد وتحسين
الردع التقليدي االستراتيجي وبناء قدرات شن الضربات البحرية.
كانت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي قد بدأت برنامج تجارب وتدريب عام  2014للتصدي
ّ
وركزت هذه الجهود األولية على الضربات البحرية
للتحديات الجديدة التي تواجهها في المجال البحري.
مزيج من زيادة الواقعية من جهة والتدريب التنافسي على مهمات
تطويرا للمفاهيم بمساعدة
وضمّ ت
ً
ٍ
ّ
الضربات البحرية ضد أهداف إقليمية من جهة أخرى .وتقدم هذه المتطلبات الجديدة واستجابة القوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي إزاء التحديات التي ّ
ً
نظرة على التوجّ ه االستراتيجي لجهودها
تمثلها
المستقبلية للتحديث.
مؤخرا فوق المياه إلى التصدي
سعت المناورات التي أجرتها القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
ً
لهذه المشاكل الجديدة والحافلة بالتحديات حسبما بيّنت أربع رحالت جوية غير مسبوقة توجّ هت إلى
المحيط الهادئ عبر سلسلة الجزر األولى ( )First Island Chainعام  2015والرحالت إلى بحر الصين
الجنوبي وحول تايوان عام  .2016وحسب المؤلفين ،أجرت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي منذ
آذار (مارس)  2015ثماني رحالت إلى ما بعد سلسلة الجزر األولى ،بما يضم ثالث دوريات فوق منطقة
تمييز الدفاع الجوي في بحر الصين الشرقي (()East China Sea Air Defense Identification Zone (ADIZ
ورحلتان حول تايوان وخمس رحالت إلى بحر الصين الجنوبي .وفي آذار (مارس)  ،2015دخلت القوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي غرب المحيط الهادئ للمرة األولى عندما ّ
حلقت القاذفات االستراتيجية
بعيدة المدى من طراز  H-6Kفوق قناة باشي ( )Bashi Channelبين تايوان والفلبين .ووصفت القوات
الجوية هذه الرحلة بأنّها “انجاز كبير” مهم لسلسلة الجزر األولى للتلويح بالقدرة على مسافة أبعد في
المحيط الهادئ .وفي أيار (مايو) ّ ،2015
حلقت وحدة أخرى من طراز  H-6Kللمرة األولى فوق مضيق
مياكو ( )Miyako Straitبالقرب من أوكيناوا ( )Okinawaفي اليابان ،ما أنشأ مسا ًرا ثان ًيا إلى المحيط
الهادئ .وفي تموز (يوليو)  ،2016بدأت القوات الجوية “دوريات القتال الجوي” في بحر الصين الجنوبي
وأخيرا ،عادت وحدات  H-6Kوغيرها من طائرات الدعم
والتي تضمنت وحدات  H-6Kبشكل بارز.
ً
ّ
وحلقت حول تايوان في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون األول (ديسمبر) .2016
ولهذه الرحالت قيمة تشغيلية تتمثل في تدريب الطيّارين كما قيمة سياسية حيث تعمل بمثابة
رسائل استراتيجية .وفي حين تم وصف هذه الرحالت على أنّها عمليات معتادة للدول الساحلية وجز ٌء
من التطور الطبيعي للجيش الصيني في التصريحات الرسمية للقوات الجوية في جيش التحرير الشعبي،
تشير تعليقات عسكرية رسمية إلى ّ
أن فائدة هذه الرحالت ال تقتصر على التدريب للمهمات البحرية
فحسب ،حيث يُقصد منها ً
أيضا أحيانًا أن تنقل إشارات استراتيجية إلى دول ذات صلة عندما يرتفع
vii

التوتر السياسي بينها وبين الصين .كما ثمة أدلة على ّ
أن هذا التدريب يم ّهد الطريق لشنّ الضربات على
أهداف إقليمية ،وال سيما غوام (.)Guam
كما قامت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي بتكثيف تدريباتها المشتركة مع القوات الجوية
التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي ( )PLANمنذ عام  ،2015حيث ُت ّ
عد القدرة على التنسيق مع
بحرية جيش التحرير الشعبي ( )PLANمن التحديات المركزية في تركيز القوات الجوية لجيش التحرير
ّ
مجددًا على العمليات البحرية .وبدا هذا التعاون األكثر بديه ًيا في مناورتي “السيف الحاد
الشعبي
ُ
 )Sharp Sword-2015( ”2015و”التعاون البحري ( )Joint Sea-2015( ”2015مع روسيا) .تنذر مناورة
نظرا إلى استخدامها ساب ًقا كمناورة متقدمة للتجريب واالستعراض – بسلسلة محتملة
السيف الحاد – ً
من العمليات المشتركة بين القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFوبحرية جيش التحرير
ً
البر
الشعبي ( )PLANفي السنوات القادمة كونهما تتقاسمان مسؤولية صون المصالح الصينية
بعيدا عن ّ
الرئيسي.
ّ
وتمثل هذه العمليات ّ
تقدمًا في التدريب باتجاه استمرار زيادة وتيرة وتعقيد الرحالت وتشير إلى
ّ
أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي تنتقل من مرحلة تجريبية إلى مرحلة تنظيم أنشطة التلويح
بعيد المدى بالقدرة فيما تنضج قدراتها .وما يعكس ذلك ّ
أن هذه األخيرة أعلنت في تموز (يوليو)  2016أنّها
“نظمت” الرحالت إلى بحر الصين الجنوبي وكذلك أفادت في أيلول (سبتمبر)  2016أنها ّ
ّ
“نظمت” الرحالت
إلى ما يتجاوز سلسلة الجزر األولى .ومع استمرار مصالح الصين االقتصادية واألمنية بالتوسع إلى ما
يتجاوز حدودها المباشرة ،من المرجّ ح أن يتوقع القادة الصينيون من القوات الجوية لجيش التحرير
ّ
تقدم قدرات استراتيجية أخرى – عبر إنفاذ المطالبات اإلقليمية ودعم الردع التقليدي
الشعبي أن
االستراتيجي وشن الضربات البحرية في المنطقة في حال اندالع الحرب .ومع ّ
أن التطوير المفاهيمي
للقوات الجوية في المجال البحري ال يزال في أولى مراحله ،سوف ُتصبح أنشطة رحالتها بعيدة المدى
في المحيط الهادئ أكثر شيوعً ا .إلى ذلك ،وفيما يصبح القادة الصينيون أكثر ً
ثقة بقدرات القوات الجوية
لجيش التحرير الشعبي ،سوف يزداد على هذا األساس دعم هذه األخيرة لمبادرات أخرى ذات أهمية
استراتيجية.
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شكر وعرفان
مديري معهد الصين للدراسات الجوية الفضائية (China Aerospace
يتوجه المؤلّفون بالشكر إلى
َ
 )Studies Instituteوهما ديفيد أوشمانك ( )David Ochmanekومايكل تشايس ( )Michael Chaseكما
وإلى اليل موريس ( )Lyle Morrisعلى مشورتهم ودعمهم .كما ويو ّد المؤلّفون شكر نظرائهم في القوات

الجوية األمريكية وغيرهم من المراجعين على تعليقاتهم الب ّناءة.
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 .1المقدمة

فيما تنمو المصالح الوطنية الصينية على الصعيد العالمي وتسعى الحكومة الصينية إلنفاذ مطالبها
اإلقليمية في آسيا ،يتزايد الطلب من جيش التحرير الشعبي ( )PLAبتأمين هذه المصالح وحمايتها،
أن األغلبية الساحقة منها إما تندرج ضمن المجال البحري أو تعتمد عليهّ .
عل ًما ّ
ركزت القوات الجوية
جهودها منذ إنشائها على الدفاع عن أراضيها مع االهتمام بشكل محدود فقط بالقضايا الخارجة عن
حدود البر الرئيسي للصين .إالّ أنّه ومنذ عام  ،2014قاد الرئيس الصيني والقائد األعلى للجيش شي
جين بينغ ( )Xi Jinpingالدعوات المنادية للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFلدعم جهود
الجيش في الدفاع عن مصالح الصين البحرية وتعزيز قدراتها فوق المياه تحقي ًقا لهذا الهدف .يُشار إلى
ّ
تحضيرا للصراع العسكري ،وباألخص في المجال البحري،
جهد أوسع نطاقًا
أن هذه الجهود تندرج ضمن
ً
ٍ
وذلك بجزء منه عبر رسم معالم البيئة األمنية لتحقيق النصر بدون قتال .وتضم مبادرات التحديث
الحالية للقوات الجوية والرامية لدعم هذه الخطوة تطوير إمكانات التلويح بالقدرة البحرية بعيدة األمد
وتحسين الردع التقليدي االستراتيجي وبناء قدرات شن الضربات البحرية.
ونظرا إلى األهمية المتنامية إلمكانات تلويح القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي بالقدرة ،تقدمّ
ً
ً
ً
مؤخرا للمهمات بعيدة
هذه الدراسة لمحة شاملة عن التدريبات المعروفة التي أجرتها القوات الجوية
ً
المدى فوق المياه .ويحلل هذا البحث التفاصيل التشغيلية والرسائل االستراتيجية لهذه الرحالت
ويحدد موضعها ضمن السياق األكبر للتحوّ ل االستراتيجي للقوات الجوية نحو التركيز على الشق
البحري .تساهم هذه الدراسة في الدراسات المسبقة غير السرية وذلك عبر تقديم الرؤى حول برامج
تدريب القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي وأهدافها االستراتيجية بعيدة المدى المحتملة ،بما
في ذلك أهداف الضربات في المنطقة .وال يغطي تحليلنا سوى القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
( )PLAAFوليس القوات الجوية التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي ( ،)PLANعلى الرغم من ّ
أن
طائرات  H-6التابعة لهذه األخيرة سلكت مسارات مشابهة بعض الشيء فوق سلسلة الجزر األولى
في السنوات األخيرة – عل ًما ّ
أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي هي وحدها التي تملك طائرات
 .H-6Kوكان التاريخ النهائي لجمع معلومات هذه الدراسة  31كانون األول (ديسمبر) .2016
ً
ّ
لمحة على توسّ ع األدوار
يقدم الفصل الثاني
يضم ما تبقى من هذه الدراسة خمسة فصول.
االستراتيجية للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي وتوجّ ه قيادتها نحو التركيز على الشق البحري.
ويتتبع الفصل الثالث تطوير برنامج تدريبات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي للمهمات فوق
ويفصل الفصل الرابع
المياه ،بما في ذلك مبادرات التدريب الخاصة بتطوير مهارات تشغيلية محددة.
ّ
مؤخرا للتدريب على هذه المهارات
األنشطة التي اضطلعت بها القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
ً
المحددة وتفعيلها ،بما في ذلك إرسال الرسائل االستراتيجية من تصريحات رسمية للقوات ومن
ويفصل الفصل الخامس جهود القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي لتعميق
تعليقات عسكرية رسمية.
ّ
العمل المشترك مع القوات الجوية التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي ( )PLANمن خالل المناورات
وأخيرا ،يعرض الفصل السادس استنتاجاتنا.
المشتركة.
ً
يستند تحليلنا إلى معلومات مفتوحة المصدر ،ولذا فنحن نقر بالقيود الكامنة بهذه المنهجية
البحثية – إذ ال نعلم سوى ما تفيد به الحكومات واإلعالم ،وليس بمقدورنا ّ
أن نقيّم صرامة تدريبات
القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي وال واقعيتها .كما ال يمكننا في بعض األماكن أن نوضح ما إذا
كانت كل رحلة واردة في التقارير فريدة أو ال .وفي حين أنّنا بدأنا بحوثنا بمواد من وسائل إعالم
تابعة لجيش التحرير الشعبي أو مدارة من الدولة باللغة الصينية ،وال سيما صحيفة كونج جون باو
(( )Kongjun Baoوالتي تحمل ترجمة رسمية باللغة اإلنجليزية بعنوان أخبار القوات الجوية (Air Force
1

ّ
التحقق من أكبر قدر ممكن من التقارير.
 )Newsلك ّنها ُتعرف بشكل أفضل باسمها الصيني) ،سعينا إلى
وقمنا بذلك ً
ً
وتحديدا تقارير وزارة الدفاع اليابانية
أول عبر التعاون مع مصادر حكومية أجنبية أخرى،
( )MODوتصريحات وزارة الدفاع الوطني التايوانية ( .)MNDيُذكر ّ
أن تقارير وزارة الدفاع اليابانية
وتوفر الصور الفوتوغرافية لكل طائرة معنية .إالّ
ً
ّ
تفصيل ،بحيث تذكر مسارات الرحالت
كانت األكثر
ّ
ّ
مقتصرا بشكل عام على مضيق ميواكو ( ،)Miyako Straitما يعني أنها ربما لم
أن نطاق تغطيتها كان
ً
ً
دقيقة بالكامل في حال الرحالت األطول التي تعبر المجال الجوي الياباني وتتابع إلى مواقع أخرى.
تكن
ّ
كما أن تقاريرها ال تميّز بين طائرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFوطائرات H-6
ُنشئ بعض اللغط.
الخاصة بالقوات الجوية التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي ( ،)PLANما يمكن أن ي ِ
غير أنّه ليس هناك مصدر آخر يراقب قناة باشي ( )Bashi Channelويمكن المقارنة به ،حيث ال يبدو
أن حكومتي الفلبين وتايوان ّ
تبلغان بشكل منتظم عن الرحالت الصينية فوق القناة1 .
ّ
ّ
تركز هذه الدراسة في المقام األول على أنشطة القاذفة االستراتيجية األحدث لدى القوات الجوية
لجيش التحرير الشعبي من طراز  H-6Kالتي يصفها اإلعالم الصيني بأنّها “القاذفة الصينية محلية الصنع
متوسطة وبعيدة المدى” والتي يشير إلى أنّها “مستخدمة في المقام األول للضربات الدقيقة بعيدة
المدى ومهمات القصف التكتيكية” ،ويتوقع أنّها “ستؤدي دو ًرا مه ًما في صون مجال الصين البحري كما
الجوي” 2 .تستند منصة  H-6إلى تصميم قاذفة سوفييتية تعود إلى خمسينيات القرن الفائت ،أما طراز
ّ
محر كات روسية جديدة وتكنولوجيا
المحدث ،فدخل حيّز الخدمة عام  2011وهو يستخدم
H-6K
ّ
ً
وحدة
متقدمة ليواكب هيكل الطائرة عصرنا الحديث .وتفيد التقارير أنّه تم نشر ما بين  13و 36
من طراز  H-6Kعام  3 .2016ووف ًقا للموقع اإللكتروني ّ ،IHS Jane’s 360
فإن قاذفة  H-6Kدون سرعة
الصوت ولديها مدى تشغيلي يقارب  3000كيلومتر 4 .ويمكنها أن تحمل س ّتة صواريخ ،بما في ذلك
صاروخ كروز للهجوم األرضي ( )LACMمن طراز  CJ-20بمدى  1500كم ،ما يعطيها مدى ضربات
يساوي  4500كم .ومع أنّه غال ًبا ما يُشار إلى  H-6Kبأنّها تتمتع بقدرة نووية“ ،ال تتمتع قاذفة H-6
الصينية بقدرة نووية” في الوقت الحالي وف ًقا لجفري لويس ( 5 .)Jeffrey Lewisويضيف تقرير وزارة
ً
قائل “ :قد تطوّ ر الصين في نهاية
الدفاع األمريكية ( )DoDالصادر عام  2016حول الجيش الصيني
 1على الرغم من أن طائرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFقد ّ
حلقت بالقرب من معالم تطالب بها الفلبين في بحر الصين الجنوبي،
لم تنشر الحكومة الفلبينية الكثير من المعلومات حول أنشطة القوات في المنطقة .كما لم تنشر حكومة تايوان أي معلومات مفصلة حول رحالت
القوات بالقرب من تايوان عمام  2015ولم تقرّ سوى بشكل متأخر بأول رحلة للقوات حول تايوان في تشرين الثاني (نوفمبر)  .2016انظر �Frances Man
gosing, “PH Can’t Confirm Chinese Bomber Flight over Scarborough,” Inquirer, July 19, 2016; and Lucas Tomlinson and Jennifer Griffin, “China Flew
Nuclear-Capable Bombers Around Taiwan Before Trump Call with Taiwanese President,” Fox News, December 5, 2016.
2

لالطالع على عيّنة من تقارير اإلعالم الصيني حول  ،H-6Kانظر

Zhang Tao, “Expert: China’s Bombers Embrace New Opportunities,” China

Military Online, February 25, 2015; Xu Sheng [徐生], Zhao Lingyu [赵凌宇], and Wang Wenbin [王文彬], “Shocking the Skies by Piloting the
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Online, June 6, 2016; Yao Jianing, “Expert: PLA Air Force Can Cover Whole South China Sea,” China Military Online, July 19, 2016; and Zhang
Tao, “PLA Air Force’s South China Sea Patrol a ‘New Normal,’” China Military Online, August 25, 2016.
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توسع األدوار االستراتيجية للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
ّ .2

يحمل تنامي الصين معه متطلبات ومخاوف استراتيجية كثيرة ومنها توسّ ع مشاركتها االقتصادية
في مناطق متنوعة ونمو نفوذها ومسؤولياتها السياسية وتحديات جديدة تواجه مطالبها اإلقليمية.
لذا يدعو قادة الصين الجيش إلى تأمين هذه المصالح وحمايتها وبالتالي تقوم جهود تحديث جيش
ّ
تجد د الشعور بالحاجة الملحة واالهتمام على المستوى الرفيع .في
التحرير الشعبي ( )PLAعلى
خطاب ألقاه قائد القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFما شياو تيان ( )Ma Xiaotianفي
ٍ
ّ
ّ
تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2015قال إنه “ألن تنميتنا الوطنية وحمايتنا للحقوق البحرية وأنشطتنا
االقتصادية األجنبية وعملياتنا العسكرية غير الحربية تنمو يو مًا بعد يوم ،سيكون من الضروري لنا
أن ندرك أكثر بعد الحاجة الملحة إلى االستعداد للصراع العسكري البحري بشكل صحيح”8 .
ّ
تركز على
كما تقوم هذه المتطلبات بتوجيه خدمات جيش التحرير الشعبي لتطوير قدرات
مهمات جديدة في بيئات غير متوقعة وغير مؤكدة 9 .تتطلب النزاعات المستقبلية قدرات مرنة
وقابلة للنشر بسرعة تكون على استعداد لمعالجة الحاالت الطارئة في مجاالت متعددة .وسيُرغم
توسّ ع مشاركة جمهورية الصين الشعبية في العالم كل خدمات جيش التحرير الشعبي في نهاية
المطاف على تكييف الطريقة التي تخطط بها وتنشر مواردها وتقاتل .وتتعامل كل خدمات جيش
التحرير الشعبي حال ًيا مع هذه المتطلبات الجديدة ،ولو بنسب متفاوتة .وقد أمْ لَت توجيهات
رفيعة المستوى السبل التي يتم تطويرها حال ًيا والتي يتم استعراضها في المناورات وغيرها من
مواقع التدريب .كما ّ
مؤخر ا ترمي إلى ضمان قوة
أن إعادة تنظيم جيش التحرير الشعبي التي تمت
ً
ً
ً
وتركيز ا على العمليات عبر تجريد الجيش من هياكله القديمة الموجهة نحو الدفاع
فطنة
أكثر
بر الصين الرئيسي .وينوي القادة الصينيون من هذه اإلصالحات التنظيمية والتشغيلية
اإلقليمي عن ّ
تمكين الجيش من “السيطرة بفعالية على األزمات الكبرى والتفاعل بالشكل الصحيح مع ردود الفعل
التسلسلية المحتملة وصون سيادة البالد وسالمتها وأمنها اإلقليمي بكل حزم”10 .

خارج أطر العمل التقليدية

ّ
ركزت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFجهودها منذ إنشائها على الدفاع عن
أراضيها مع االهتمام بشكل محدود فقط بالقضايا الخارجة عن حدود البر الرئيسي للصين .ولكن،
مر العقدين األخيرين ،ازداد إقرار قادة الصين العسكريين والمدنيين بأنّه يجب توجيه قدرات
على ّ
ّ
كبير ا عن نهجها
ًا
د
ابتعا
ل
شك
الذي
األمر
–
استراتيجي
بشكل
الشعبي
التحرير
لجيش
الجوية
القوات
ً
 8يانغ تشينغ تشون ([“ :)Yang Qingchun [杨庆春لدى معاينة إحدى وحدات القوات الجوية في منطقة قوانغتشو ( )Guangzhouالعسكريةّ ،
شدد ما
شياو تيان )Ma Xiaotian( ،وهو عضو في اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية وقائد القوات الجوية ،على ّ
أن البحث واإلنقاذ البحري
المشترك سيحتاج إلى ضمان تكامل الجهود بين المنظمات العسكرية والمحلية وإلى كفاءة عالية للقيادة ” (�While Inspecting a Certain Guangzhou Mili
tary Region Air Force Unit, Ma Xiaotian, Member of the Central Military Commission and Commander of the Air Force, Emphasized That Joint Maritime
Search and Rescue Will Require Integration of Military and Local Organizations and High Command Efficiency، [中央军委委员, 空军司令员马晓天在广
10 ،空部队检查调研时强调:海上联合搜救要军地-体多元融合指挥高效])، Kongjun Bao

تشرين الثاني (نوفمبر) .2015

 .Information Office of the State Council, China’s Military Strategy, reprinted by Xinhua [新华], May 26, 2015, p. 11 9كما جرت مناورات كثيرة تعود
إلى عام  2005على األقل تناولت هذه المهمات الجديدة والظروف البيئية التي تتم فيها .ومن أبرز سالسل المناورات “السيف الحاد” ()Sharp Sword
و”عملية المهمة” ( )Mission Actionو”الضربة” ( )Strikeو”القوة العسكرية” ( – )Firepowerوكلها ُن ّفذت على فترة أعوام عدة ،مع استعراض نهائي تم
في نهاية خطتها الخاصة الممتدة على خمسة أعوام .انظر Mark R. Cozad, “PLA Joint Training and Implications for Future Expeditionary Capabilities:
Testimony Presented Before the U.S.-China Economic and Security Review Commission, January 21, 2016,” Santa Monica, Calif.: RAND Corporation,
.CT-451, 2016
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Information Office of the State Council, 2015.
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البر  .إذ قامت استراتيجية الصين العسكرية األخيرة
الذي اشتهر تاريخ ًيا بتركيزه على الدفاع عن
ّ
التي وردت في الكتاب األبيض للدفاع الوطني بالصين الصادر عام  2015بتسليط الضوء على مدى
نظر القوات الجوية إلى أبعد من توجّ هها التقليدي 11 .على مر السنوات الخامسة عشرة الماضية،
كبير ا من الوقت في تطوير مفهوم “القوات الجوية
أمضت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ك ًما
ً
كبير ا
تأثير ا
االستراتيجية” الخاص بها 12 .و يُشار إلى أنّه كان لألفكار التي انبثقت عن هذه العملية
ً
ً
في تفكير القوات الجوية في اآلونة األخيرة ،حيث قَ ْو ل َ َبت وجهات نظرها حول المهمات الرئيسية
والمفاهيم التشغيلية .وبحسب مركز االستخبارات الوطني للطيران والفضاء األمريكي (National
ّ ، )Air and Space Intelligence Center
فإن “تحليل كتابات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
[منذ عام  ]2002يشير إلى ّ
أن تدريباتها على التكتيكات الجوية تراوحت ما بين الطيران التشكيلي
البسيط ( )formation flyingوالهجمات الليلية بعيدة المدى والتحليق على االرتفاع األدنى فوق المياه
ضد أهداف بحرية وبرية”13 .
وبد ًء ا من عام  ،2004طرحت اللجنة العسكرية المركزية ( )CMCلجمهورية الصين الشعبية
ّ
مطل ًبا استراتيج ًيا من القوات الجوية
يتمثل بتحقيق التكامل في الجهود الجوية الفضائية بما يضمّ
كال القدرات الهجومية والدفاعية 14 .وضمن التوجيهات عينها ،وسّ عت اللجنة العسكرية المركزية
مهمات القوات الجوية االستراتيجية عبر تكليفها بمهمات أخرى متمثلة في دعم عمليات القوات
البرية لجيش التحرير الشعبي ( )PLA Armyوبحرية جيش التحرير الشعبي ( 15 . )PLANصدر
نظر ا إلى تركيبة
منشور عام  2009للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي (ُ )PLAAFي َع ّد رسم ًيا
ً
لجنته التحريرية واستخدامه الواسع في األوساط العسكرية ،واحتوى المزيد من التفاصيل حول
ً
قادرة على أدائها“ :يدعو تطوير المصالح الوطنية
األمور التي يجدر بقوة جوية استراتيجية أن تكون
ّ
لتنفذ عمليات في الخارج”16 .
في الخارج إلى أن تمتلك القوة الجوية بشكل تدريجي قدرات معيّنة
ٍ
َ
بعيد ي المدى ودعم الحصار البحري المشترك وتنفيذ عمليات نقل
وذلك يضم استطالع ومراقبة
ّ
ّ
وتنقل جوي بعيد المدى وشنّ ضربات دقيقة بعيدة المدى خارج حدود الصين .وتقد م استراتيجية
الصين العسكرية األخيرة المزيد من التفاصيل في سياق المتطلبات التشغيلية التي يجدر بالقوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي استيفاؤها لتلبية احتياجات الحرب المعلوماتية (informatized
 )warfareعبر التركيز على القدرات في مجاالت أساسية عدة ،منها “اإلنذار المبكر االستراتيجي
والضربات الجوية والدفاع الجوي والصاروخي والتدابير المضادة المعلوماتية والعمليات المنفذة
وأخير اّ ،
جو ا والتلويح االستراتيجي والدعم الشامل”17 .
أكد تقرير وزارة الدفاع األمريكية الصادر
ً
ً
ُ
ّ
َ
ّ
عام  2016حول الجيش الصيني أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFكلفت بمهمة
ردع عام  2012و”بعض محللي الجيش الصيني وصفوا [القاذفات بعيدة المدى] بأنها “قادرة على أداء
ردع استراتيجي””18 .
ٍ
“ 11تماش ًيا مع الحاجة االستراتيجية إلى بناء القدرات الجوية الفضائية وإجراء عمليات هجومية ودفاعية ،سوف تسعى القوات الجوية لجيش التحرير
الشعبي ( )PLAAFإلى تبديل تركيزها من الدفاع الجوي عن األراضي إلى كال الدفاع والهجوم معًا ،كما ستسعى إلى بناء هيكل قوة دفاع جوي فضائي
قادر على تلبية متطلبات العمليات المعلوماتية ( ،”)informatizedانظر .Information Office of the State Council, May 26, 2015, p. 6
12

لمناقشة أكثر تعم ًقا لمفهوم القوات الجوية االستراتيجية الخاص بالصين ،انظر

Michael S. Chase and Cristina L. Garafola, “China’s Search for a

.‘Strategic Air Force,’” Journal of Strategic Studies, Vol. 39, No. 1, September 14, 2015, pp. 4–28
13

National Air and Space Intelligence Center, People’s Liberation Army Air Force 2010, Dayton, Ohio, 2010, p. 82.

14

Shou Xiaosong [寿晓松], ed., The Science of Military Strategy [战略学], Beijing, China: Military Science Press [军事科学出版社], 2013, p. 220.

15

Shou Xiaosong, 2013.

16

Zhu Hui [朱晖], ed., Strategic Air Force [战略空军论], Beijing, China: Lantian Publishing House [蓝天出版社], 2009, p. 46.

17

Information Office of the State Council, May 26, 2015, p. 6.

18

Office of the Secretary of Defense, April 26, 2016, p. 38.
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وبالفعل ّ
فإن تدريب القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي عامي  2015و  2016ضم كل هذه
المهمات من االستراتيجية العسكرية لعام  ،2015ما عدا التدريب الواضح على الحصار البحري.
وتبدو أهمية المجال البحري لكل هذه المهمات بديهية في مراجعة صينية أُ جريت عام  2015ألنشطة
القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي .فأشادت المراجعة بتحقيق “سبعة إنجازات غير مسبوقة”،
ّ
أربعة منها كانت تضم عناصر فوق المياه19 .
وتمثلت هذه األخيرة في تحسين القدرة التشغيلية
في عرض البحر والتدريب واسع النطاق والقدرة على الفوز بالحروب البحرية المستقبلية وإعادة
التزود بالوقود ج ًو ا في جميع أنحاء األراضي الصينية .وترد تفاصيل هذا التدريب في الفصل الرابع.
وأما عمل ًيا ،فترتبط مهمة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الرامية إلى تطوير قوات
ّ
حث القوات على قبول
البر  .لذا كان من الصعب
جوية استراتيجية ،وبشكل ساحق ،بالمهمات فوق
ّ
تنفيذ مهمات فوق المياه 20 .وكما الحظ أحد المراقبين ،فهذه المشاكل المتعلقة بالتكامل ال تخص
القوات الجوية الصينية وحدها .إذ أشار إلى ّ
أن “الدول واإلدارات الداخلية ذات الصلة “ليست
21
ً
ً
تهديد ا واستفزا ًز ا بشكل قاطع” .وأما
معتادة ” على مغادرة القوات الجوية حدودها وهي تعتبر ذلك
على مستوى القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ،فقد تسبب هذا المنظور المتجذر بتقييد قدرة
القوات واستعدادها للمشاركة في التدريبات البحرية؛ غير ّ
أن هذا التردد والمقاومة لم يدوما
ً
طويل في ضوء الموقع االستراتيجي الجديد لجمهورية الصين الشعبية22 .
هدم الرئيس الصيني شي ( )Xiهذا الحاجز بالقوة عام  2014عندما وصف القوات الجوية لجيش
التحرير الشعبي بأنّها خدمة استراتيجية ،فوسّ ع بالتالي نطاق مهماتها لتدعم مصالح الصين البحرية.
23وأطلقت القوات تل َو ذلك برنامج تجارب وتدريب لمواجهة هذا التحدي.
تطوير ا للمفاهيم بمساعدة مزيج من
تضمّ هذه الخطوة األولى المهمة التي ال تزال قيد التنفيذ
ً
ّ
وتقد م هذه
زيادة الواقعية والتدريب التنافسي على مهمات الضربات البحرية ضد أهداف إقليمية.
ّ
المتطلبات الجديدة ،واستجابة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي إزاء التحديات التي تمثلها،
ً
لمحة عن التوجّ ه االستراتيجي لجهودها المستقبلية للتحديث.

تحويل التركيز إلى الشق البحري
ُقر القادة الصينيون بشكل ساحق ّ
بأن مصالح األمة – كما أبرز التحديات التي تواجهها –
ي ّ

ّ
تتركز في المجال البحري .وتساند جهود الرئيس الصيني شي لتخفيف هذه التهديدات ومواجهتها

محسن مضاد للطائرات (أي صواريخ أرض جو) ،وإشراك طيارين إناث
 19أما اإلنجازات الثالثة األخرى ،فتمثلت بطائرة إنذار مبكر أكثر تقدمًا ،ونظام
ّ
في “ساحة المعركة” .وتقوم مراجعة مشابهة حول تدريب

عام  2016بإدراج  5رحالت لطائرات  .H-6Kانظر Huang Zijuan [黄子娟], “Chinese Air Force’s

Combat Ability Had Seven Breakthroughs: Aimed at Winning Future Maritime Warfare” [“中国空军近年七大突破:远海作战能力大幅提升”], People’s
Daily Online, November 11, 2015; and He Wu [鹤舞], “Wow! The Air Force Did All This in One Year Since Military Reform” [“厉害!军改一年空军干了
.这么多大事”], China Military Online, November 25, 2016

 20تعود جهود القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي لتحسين قدراتها فوق المياه إلى عام  2004على األقل ،عندما أشادت صحيفة بي إل إيه دايلي
ً
“[إشارة إلى] االستعداد إلى قبول زيادة كبيرة في الخسائر المتكبدة
“ PLA Dailyباإلنجازات المحققة في التحليق الليلي فوق المياه” .وتم اعتبار ذلك
في التدريب التشغيلي من أجل البدء ببناء قاعدة خبرة لدى أطقم الطائرات المقاتلة والمهاجمة لدى القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي” .انظر
Roger Cliff, John F. Fei, Jeff Hagen, Elizabeth Hague, Eric Heginbotham, and John Stillion, Shaking the Heavens and Splitting the Earth: Chinese Air Force
.Employment Concepts in the 21st Century, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, MG-915/2-AF, 2011, p. 217
21

Zhu Hui, 2009, p. 35.

22

Zhu Hui, 2009, p. 35.

23

Xi Jinping Inspects Air Force Organ” [“习近平在空军机关调研”], April 14, 2014, Xinhua; Chase and Garafola, 2015, p. 1“.
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توجيهاته األخيرة لجيش التحرير الشعبي ( )PLAلالستعداد للصراع العسكري 24 .وتنطلق هذه
االستعدادات من االعتراف ّ
بأن أشكال الحرب الحديثة والوضع األمني الدولي الحالي يتطلب من جيش
التحرير الشعبي تحسين قدراته في هذا المجال الحاسم .وتشير استراتيجية الصين العسكرية
األحدث إلى ّ
أن القدرة على الصراع والفوز في حروب محلية معلوماتية تتطلب قدرات متقدمة في
البيئة البحرية 25 .وترتبط استعدادات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي للصراعات العسكرية
المستقبلية عن كثب بهذه الحاجة التشغيلية المنبثقة .وستبقى على األرجح على هذا الشكل في
المستقبل المنظور.
ّ
إن االستعداد للصراع العسكري البحري مهمة استراتيجية طويلة األمد تضمّ تطوير المفاهيم
والتجربة والتدريب على مستوى القوة كلها وف ًقا لقائد اللواء آن بنغ ( ، )An Pengرئيس البحوث
في كلية قيادة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLA Air Force Command Collegeفي
بكينّ 26 .
وأكد عندما كتب في المجلة األبرز لجيش التحرير الشعبي علوم الصين العسكرية (China
ً
قائل ّ
إن جهود القوات لالستعداد لصراع عسكري بحري تستند إلى جهود سابقة
)Military Science
للقوات لتطوير قوات جوية استراتيجية قادرة على دعم أهداف الصين األمنية القومية بما يتجاوز
البر الرئيسي فحسب .وقد نشأت هذه الجهود الرامية إلى تطوير قوات جوية ذات
الدفاع عن
ّ
أهمية استراتيجية إلى حد كبير من اإلقرار ّ
بأن الحروب المستقبلية ستعتمد أكثر فأكثر على
القدرة الجوية من أجل تحقيق أهدافها .ووف ًقا لكتاب موثوق لجيش التحرير الشعبي ،أثبتت
ّ
الحروب الحديثة ّ
ً
واحد ا من ثالثة عناصر أساسية لالنتصار،
يشكل
أن االستيالء على قيادة البحار
ُ
عر ف معًا بـ”عناصر التفوّ ق الثالثة” ،وهو
جن ًبا إلى جنب مع التفوق الجوي والمعلوماتي – والتي ت َّ
مفهوم مركزي في تفكير جيش التحرير الشعبي التشغيلي في مجموعة متنوعة من الحمالت
ً
أهمية خاصة بالنسبة للمخططين العسكريين
والسيناريوهات التشغيلية 27 .وتحمل هذه المالحظة
ّ
يركزون على تايوان أو بحر الصين الشرقي أو بحر الصين الجنوبي .واألهم وف ًقا
في الصين الذين
ّ
آلن (ّ )An
السر لالستيالء على قيادة البحار يكمن في االستيالء
أن “تجربة الحروب الحديثة تبيّن أن
ّ
على قيادة المجال الجوي”28 .

 24يعرّ ف جيش التحرير الشعبي “الصراع العسكري” (ّ )military struggle
بأنه “استخدام السبل العسكرية للقتال ضد بلدان أو جماعات سياسية
ألهداف سياسية أو اقتصادية معينة أو أهداف أخرى .والشكل األكبر للصراع العسكري هو الحرب” .كما يعرّ ف الجيش “التحضر للصراع
العسكري” على أنّه “القيام باالستعدادات لتلبية متطلبات الصراع العسكري ،وجوهر ذلك هو االستعدادات للحرب” .وقال أحد المحللينّ :
“إن
االستعداد للصراع العسكري ...مشابه لمفهوم االستعداد التشغيلي”.
انظر

M. Taylor Fravel, “No, Hu Didn’t Call for War,” The Diplomat, December 10, 2011; and PLA Military Terms [军语], Beijing, China: Military

.Science Publishing House [军事科学出版社], December 2011, p. 5

ً
أن هذه الوثيقة هي األولى التي ُتسمى ُ
 25على الرغم من ّ
سلسلة من الكتب البيضاء حول
وتنشر باعتبارها استراتيجية عسكرية ،إالّ ّأنها تلي
ً
مرة كل عامين والتي سبق أن حددت تهديدات الصين وهيكلها العسكري ودور الجيش في دعم هذه األهداف األمنية
الدفاع الوطني التي تصدر
القومية .لالطالع على تحليل الدراسة ،انظر M. Taylor Fravel, “China’s New Military Strategy: ‘Winning Informationized Local Wars,’” China
.Brief, July 2, 2015
26

An Peng [安鹏], “Strategic Consideration on Strengthening the Air Forces in the Maritime Direction” [“加强海上方向空中力量建设的战略思

.考”], China Military Science [中国军事科学], No. 3, 2015, pp. 82–85

رائدا ً
ً
أيضا في بحوث أخرى ميّالة للتقدم لصالح القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ،بما يضم بحوث حول العمليات
أدى آن بنغ ( )An Pengدو ًرا
المشتركة وعمليات “نظام األنظمة” ( .)system of systemsانظر Ma Dezu [马德祖], Yang Chunyuan [杨春源], and Zhao Feipeng [赵飞鹏], “Practice
to Command a War: Report on the Joint Exercises Conducted by the PLA Air Force Command Academy’s New Graduates” [“练习指挥一场战争:
�空军指挥学院毕业学员联合作业演习实录”], China Youth Daily Online, January 18, 2008; “Military Report,” China Central Television, Novem
.ber 2, 2010; and “Military Report,” China Central Television, August 1, 2014
27

Zhang Yuliang [张玉良], ed., The Science of Campaigns [战役学], Beijing, China: National Defense University Press [国防大学出版社], 2006, p. 80.

28

An Peng, 2015, pp. 82–85.
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وينبثق دافعان استراتيجيان رئيسيّان اثنان من هذا االستنتاج – وكالهما يربط تطوير قدرات
القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي فوق المياه بمصالح الصين االستراتيجية األوسع .األول هو
ً
ً
ّ
جوية ذات قدرة يمكن استخدامها في المجال البحري.
قوة
بأن القوات البحرية تتطلب
اإلقرار
ّ
ِّ
محد د للنصر في
والثاني أن تحقيق التكامل الفعال بين القوات الجوية والبحرية عامل رئيسي
الحرب البحرية 29 .وينطوي تركيز القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الجديد على بناء القدرات
لدعم الحرب في المجال البحري على االتجاه االستراتيجي الثاني من بين االتجاهين اللذين يرشدان
ير ّكز على “الحدود
البر وتوجّ ه
تطوير القدرات المستقبلية وهما توجّ ه استراتيجي نحو
ثان ّ
ّ
ٍ
البحرية” والبيئة البحرية .وتهدف جهود التحديث والتدريب التالية بدورها إلى تطوير قوات
جوية استراتيجية يُمكنها االستجابة بسرعة ونشر الطائرات على مدى بعيد وتنفيذ عمليات
هجومية ودفاعية .وإذا نجحت القوات الجوية في بناء هذه القدرات ،سوف تتمكن من أن تؤديَ
بفعالية مهماتها “في كال االتجاهين االستراتيجيين” (أي عند الحدود البرية وعند الحدود البحرية)
ز ع عليها30 .
وستسمح للصين بحماية مناطقها البحرية المتنا َ

توجيه القيادة
تعكس المشورة والدعم رفيعا الشأن من الرئيس شي وغيره من كبار القادة العسكريين حاجة
جيش التحرير الشعبي ( )PLAالملحة إلى توسيع هذه المجموعة من المهمات .ولدى زيارة الرئيس
شي لمقر القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFفي بكين للمرة األولى في نيسان (أبريل)
ً
خدمة استراتيجية ،في حين ساهمت زيارته في شباط (فبراير) 2015
 ،2014اعتبر القوات الجوية
إلى وحدة قاذفات القوات الجوية بالقرب من شيان ( )Xi’anبتسليط الضوء على دور قاذفة H-6K
وهي القاذفة االستراتيجية بعيدة المدى األحدث واألكثر قدرة للقوات الجوية 31 .إلى ذلك ،فتضمنت
زيارة نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية الجنرال فان تشانغ لونغ
( )Fan Changlongفي تشرين األول (أكتوبر)  2014إلى مركز قيادة غير محدد للقوات الجوية
مناقشة “للتدريب على ...األنشطة البحرية عن بعد” فيما ّ
ً
ركزت زيارته في تموز (يوليو)  2016إلى
قاعدة القوات الجوية في منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي الجنوبةية (�Southern Theater Com

29

An Peng, 2015, pp. 82–85.

30

An Peng, 2015, pp. 82–85.

 31كما زار الرئيس شي قاعدة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي في شباط (فبراير)  ،2013لك ّنه ّ
ركز آنذاك على تطوير السالح ولم يركز على
فسرت بها القوات الجوية زيارة الرئيس شي لتوجيه التدريب ،انظر
العمليات البحرية .لمزيد من التفاصيل حول الطريقة التي ّ

Yu Guozhong

[于国忠] and Xu Tongxuan [徐同宣], “The PLA Air Force Convenes Its Semi-Annual Video Teleconference on Military Training; Ma Xiaotian,
Member of the Central Military Commission and Air Force Commander, and Air Force Political Commissar Tian Xiusi Are Present” [“空军召开
半年军事训练电视电话会议:中央军委委员，空军司令员马晓天，空军政治委员天修思出席”], Kong jun Bao, June 1, 2014; Wang Shibin, “Xi
Jinping Visits Officers and Men of PLA Air Base,” China Military Online, February 5, 2013; Chase and Garafola, 2015; Richard Fisher, “Xi Jinping
.Visit Reveals H-6 Bomber Details,” IHS Jane’s Defence Weekly, February 19, 2015; and Zhang Tao, February 25, 2015
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 )mandوالتي يبدو أنها تج َمع أجزا ًء من منطقتي قوانغتشو ( )Guangzhouوتشنغدو ()Chengdu

العسكريتين ،على الحاجة إلى االستعداد للصراع العسكري في المجال البحري.
صرح قائد القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ما شياو تيان ( )Ma Xiaotianعن أهمية
لطالما ّ
تحسين قدرات القوات الجوية فوق المياه ،بما في ذلك في خطاب ألقاه في نيسان (أبريل)  2014حيث
أوضح توجيهات الحزب الشيوعي لتعزيز القدرات من أجل خوض الصراعات وفوز الحروب وناقش صون
الحقوق والمصالح البحرية 33 .فأشار ما ( )Maإلى ّ
أن عمليات القوات الجوية لصون حقوق جمهورية
الصين الشعبية ومصالحها البحرية جلبت معها متطلبات جديدة ومعقدة في مجاالت عدة ،حيث يتركز
وعي كامل
أحد العناصر على وجهة نظر مفاهيمية تقضي بجعل قادة القوات الجوية ومشغليها “على
ٍ
وواضح بأهمية الفوز في هجمات الصراع الجوي” وغرس الشعور بالحاجة الملحة إلى “التعامل بشكل
فعال مع مجموعة متنوعة من التهديدات األمنية من المجال البحري” .ودعت التدريبات الستيفاء هذه
المهمات الجديدة إلى حاجة القوات الجوية الملحة إلى تسريع نمط تحويل تركيزها األولي من الدفاع
الجوي عن البر األساسي إلى ّ
تملك قدرات هجومية ودفاعية يمكن استخدامها أبعد بكثير من حدود
ً
ً
صر ح ما ّ
ضعيفا لدى القوات الجوية
أن هذا المجال كان
الصين البرية
وصول إلى المجال البحري .كما ّ
ً
في السابق وسيتطلب االبتعاد عن وجهات نظرها القديمة توجيهات وإدارة إضافية من القيادة العليا.
وأبلغ كبار قادة القوات الجوية أنّه عليهم:
32

تحسين نظام القوة الجوية في المجال البحري بشكل متواصل عبر التركيز على
ّ
نسلط أنظارنا بإحكام على نقاط الضعف في عملياتنا الجوية في
المشاكل .علينا أن
المجال البحري وتركيز جهودنا على تحقيق اإلنجازات في حل المشاكل الحاسمة
ً
نحسن بشكل
عامل مهيم ًنا وأن
والصعبة .وينبغي أن نعتبر المعلومات على الدوام
ّ
نشط بناء قدرات المعلومات الداعمة؛ ونركز على صراعات بين األنظمة ونسعى إلى
تحسين عمليات نظام األنظمة الهجومية والدفاعية الجوية في المناطق البحرية
البعيدة؛ وندفع التكامل المدني العسكري قد مًا ونواصل تحسين الدعم األساسي
الستخدام طاقة القوات الجوية34 .
ً
عمل
 32في شباط (فبراير)  2016أعاد جيش التحرير الشعبي تنظيم قواته العسكرية من سبع مناطق عسكرية إلى خمس مناطق لقيادة الجيش،
باإلصالحات التي تم اإلعالن عنها في أواخر عام  2015والتي كانت قيد النقاش طوال سنوات كثيرة في جيش التحرير الشعبي .وتستخدم هذه
الدراسة التسميات المالئمة بحسب الفترة التي يُشار إليها .لالطالع على نقاش جيد حول ما يُعرف عن اإلصالحات ،انظر Kenneth W. Allen,
Dennis J. Blasko, and John F. Corbett, Jr., “The PLA’s New Organizational Structure: What Is Known, Unknown and Speculation (Part 1),” China
Brief, February 4, 2016; Kenneth W. Allen, Dennis J. Blasko, and John F. Corbett, Jr., “The PLA’s New Organizational Structure: What Is Known,
Unknown and Speculation (Part 2)” China Brief, February 23, 2016; Xiong Weiwei [熊伟威], “Investigating and Researching at Air Force Organs,
Fan Changlong, Member of the CPC Central Committee Political Bureau and Vice Chairman of the Central Military Commission, Stresses the
Serious Implementation of the Series of Important Decisions and Instructions of Chairman Xi and Making Persistent Efforts in Deeply Pushing
Forward Actual Combat-Oriented Training: Fang Fenghui, Member of the Central Military Commission and Chief of General Staff, Conducts
Research and Study, Ma Xiaotian, Qi Jianguo, Wu Changde, Liu Zheng, Liu Sheng, and Tian Xiusi Also Participate in the Research” [中共中
央政治局委员、中央军委副主席范长龙在空军机关调研时强调:认真贯彻习主席系列重要决策指示再接再厉深入推进实战化训练], Kongjun
Bao, October 27, 2014, p. 1; and “Fan Changlong: Continue Deepening Preparations for Military Struggle in the Maritime Direction, Effectively
Carry Out the Historic Missions Assigned by the Party and People” [“范长龙:不断深化细化海上方向军事斗争准备 有效履行党和人民赋予使命
.任务”], Xinhua, July 19, 2016
33

Ma Xiaotian [马晓天], “Strive to Enhance the Air Force’s Capability of Fighting and Winning” [“努力提高空军部队能打仗打胜仗能力”], PLA Daily

.[解放军报], April 2, 2014, p. 6
34
ّ
يتجذر مفهوم نظام األنظمة “من المؤلفات العسكرية األمريكية حول الحروب المتمحورة حول الشبكات وهو ينطوي على صراعات بين نظم
األنظمة ً
بدل من الصراعات بين النظم أو المنصات الفردية” .لمزيد من التفاصيل ،انظ ر

�Kevin L. Pollpeter, Michael S. Chase, and Eric Heginbo

tham, The Creation of the PLA Strategic Support Force and Its Implications for Chinese Military Space Operations, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation,
RR-2058-AF, 2017; Kevin McCauley, “System of Systems Operational Capability: Key Supporting Concepts for Future Joint Operations,” China Brief,
October 5, 2012; Kevin McCauley, PLA System of Systems Operations: Enabling Joint Operations, Washington, D.C.: Jamestown Foundation, 2016; and Ma
.Xiaotian, April 2, 2014, p. 6
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ربط تصريح ما التدريب على المهمات البحرية بشكل وثيق بمجاالت أخرى كانت قد ظهرت
بشكل بارز في جهود تحديث القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي في السنوات األخيرة ،أي الحروب
ّ
تشكل مشاركة
المعلوماتية وعمليات نظام األنظمة والدعم الشامل 35 .وكما ُتبيّن أحدث األمثلة،
عنصرا رئيس ًيا من عناصر تحسين قدرات القوات الجوية على االضطالع بأدوار
القادة رفيعي المستوى
ً
عدة فوق المياه .وفي ضوء هذا االهتمام المتزايد رفيع الشأن ،تواجه القوات الجوية ضرورة تطوير
تكتيكات ومفاهيم تشغيلية من شأنها أن تحوّ ل هذه التوجيهات إلى خطوات ملموسة في مبادئها وقد
سعت إلى تسريع االنتقال نحو التركيز على المجال البحري.

35

Zhang Yuliang, 2006, p. 80 .
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 .3تطوير برنامج تدريب للعمليات فوق المياه
ً
متماسكا لتدعم به
طوّ رت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFبرنامج تدريب
ً
ً
استجابة لدعوات القادة الصينيين .ويضم ذلك زيادة في
مسؤولياتها المتنامية في المجال البحري
الواقعية العامة للتدريب على القتال وإطار عمل يُعرف بـ”العناصر األربعة الرئيسية” (Four Major
 )Brandsللتدريب على المهارات األساسية الالزمة لنجاح القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي في
مهماته ،وحتى كتب دراسية جديدة للطالب العسكريين في أكاديمية تعليم الطيران الخاصة بها .وقد
أسفرت هذه الجهود عن لقا ٍء في أيلول (سبتمبر)  2015الستعراض أولى عالمات التقدم المحرز في
برنامج التدريب.
ّ
وتركزت توجيهات الرئيس شي ( )Xiعلى مجالين أساسيين ،حيث انطوى األول على ضمان ّ
أن
جيش التحرير الشعبي ( )PLAبشكل عام والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFبشكل
خاص يفهمان تزايد أهمية المجال الجوي لمصالح الصين االستراتيجية .والثاني ّ
أن القوات الجوية
بحاجة إلى مواجهة تحديات جديدة ضمن هذا المجال كانت قد سيطرت عليها الواليات المتحدة في
القدم – عل ًما ّ
أن هذه األخيرة هي العدو اللدود الذي تجري مناقشته في المؤلفات العلمية العسكرية
لجيش التحرير الشعبي .ومن هذا المنطلق ،أصبحت أهمية القوات الجوية لضمان قدرات الصين
العسكرية في المجال البحري محو ًرا مركزيًا من محاور استعداد القوات الجوية للصراع العسكري.
صرح باحثو جيش التحرير الشعبي بأبسط المصطلحات ّ
أن “من ينجح في تحقيق التفوّ ق
وقد
ّ
عندئذ اكتساب مكانة استراتيجية أعظم في الصراع العسكري البحري” 36 .وبالتالي
يمكنه
الجوي
ٍ
تتركز عمليات دعم المهام األساسية للقوة الجوية في المجال البحري حول االستيالء على التفوق
والحفاظ عليه في المعركة الجوية .ومع ّ
ً
ً
جدا عن مناقشات جيش
بعيد ا
أن إدراك هذا األمر ليس
ّ
ّ
ّ
عنصرا من عناصر التفكير في
التحرير الشعبي المسبقة حول “مجاالت التفوق الثالثة” ،إال أنه يمثل
ً
التلويح بالقدرة لم يسبق أن كان في واجهة استراتيجية جيش التحرير الشعبي .ور بّما سبق أن تم
ً
النظر إلى القوة الجوية باعتبارها ً
أساسية من أدوات التلويح بالقوة في الماضي ،لك ّنها كانت تفتقر
أداة
َّ
عنصرا أساس ًيا من
محدد .وأتى تركيز الرئيس شي على المجال الجوي ليضيف
في العموم إلى توجّ ه
ً
عناصر التوجيه لتدريبات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي بما يتجاوز المهمات الموجّ هة ضد
تايوان.
ّ
إال أن تركيز القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الجديد على االستعداد للصراع العسكري
في المجال البحري ال يعفيها من مجاالت تركيزها األكثر تقليدية ،وأبرزها تايوان والدفاع الجوي عن
تر كز على “التوجّ ه
البر الرئيسي .إذ ال يزال من المتوقع من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي أن ّ
االستراتيجي الرئيسي” – أال وهو تايوان – عبر البقاء على استعداد لتقديم كال الدعمين الهجومي
والدفاعي لمهمات العمليات األساسية ،بما في ذلك شنّ الضربات التحذيرية/البرهانية والضربات
المشتركة وعمليات الحصار وعمليات الهبوط في جزيرة وعمليات الدفاع الجوية التكتيكية37 .
و يُفترض تنفيذ هذه االستعدادات بشكل مشترك وبالتنسيق مع خدمات وأذرع أخرى تابعة لجيش
التحرير الشعبي .ويضم مجال المهمات األساسي الثاني للقوات الجوية استعدا دًا للصراع العسكري
ّ
تنظيم عمليات دفاع جوي عن البر الرئيسي في زمن السلم كما وفي زمن الحرب وش ّنها38 .
ويشكل كال
36

An Peng, 2015 .

37

Shou Xiaosong, 2013, p. 221 .

Shou Xiaosong, 2013, p. 221. 38
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عنصرا أساس ًيا من عناصر تدريب القوات الجوية وتجاربها منذ سنوات
هذين المجالين األساسيين
ً
كثيرة.
ّ
وأما التدريب على المهمات في المجال البحري ،فيمثل أحدث التحديات أمام استعداد القوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي .ويضمّ هذا العنصر الثالث من عناصر االستعداد للصراع العسكري
تطوير القدرات “لصون األمن واالستقرار والحقوق والمصالح البحرية في مناطق الدفاع الحدودية
والساحلية” من خالل الدفاع عن مناطق الصين الساحلية وحماية حقوقها ومصالحها البحرية39 .

تدريبات أكثر واقعية
بدأت إصالحات تدريبات جيش التحرير الشعبي المستندة إلى توجيهات الرئيس شي استعدا دًا
ًّ
تحركا على مستويات عدة وهي تضمّ إصدار توجيهات تدريبية جديدة.
للصراع العسكري تشهد
والجدير بالذكر هنا ّ
أن اللجنة العسكرية المركزية ( )CMCلجمهورية الصين الشعبية أصدرت في
توجه معارك التدريب (Opinions on
بداية عام  2014كتا بًا بعنوان آراء حول رفع مستوى واقعية ّ
ّ )Raising the Level of the Realistic Battle Orientation of Training
وأن قسم األركان العامة في جيش
ً
خاصة أصدر في بداية عام  2015كتا بًا بعنوان آراء حول تعزيز التدريب على الحمالت
التحرير الشعبي
والتدريب التكتيكي وتحسينهما (Opinions on Strengthening and Improving Campaign and Tactical
 40 .)Trainingساهمت هذه المبادئ التوجيهية الجديدة في تعزيز محاور تدريب رئيسية عدة كان
القادة الصينيون سبق أن طرحوها ،ومنها الحاجة إلى تطوير التلويح بالقدرة بعيد المدى والقدرة على
“تدمير نظم المعلومات الداعمة الفضائية ونظم معلومات القيادة والمنصات البحرية الكبيرة والقواعد
البحرية والجوية وغيرها من النقاط الحيوية لدى العدو وإضعاف وظائف نظم معارك العدو وإمكانيات
قتالها” 41 .إلى ذلك ،كان من الضروري توجيه تطوير هذه القدرات باتجاه اكتساب مستوى معين من
وأخيرا،
التوازن مع الواليات المتحدة وردع قوى إقليمية أخرى وحماية األهداف الرئيسية في الصين.
ً
استندت هذه المبادئ التوجيهية إلى توجيه قائد القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ما شياو تيان
( )Ma Xiaotianبـ”تعزيز واقعية القتال في التدريبات في المجال الجوي بشكل فعلي عبر ربط التدريب
بالمهام” 42 .من وجهة نظر نظامية ،كان اتجاه القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الجديد في
التدريب واضحً ا – حيث كان ينبغي على القوات الجوية االستراتيجية أن تخضع للتدريب في المجال
البحري ً
ّ
للتقدم الذي سجّ لته هذه التوجيهات رفيعة الشأن حول زيادة التدريبات التي
أيضا 43 .ويمكن
تتوخى القتال الواقعي إ مّا أن يشير إلى ّ
أن اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية لم
أن هذه اإلصالحات كانت تواجه مقاومة ً.
ً
راضية عن برامج التدريب الحالية أو ّ
تكن

Shou Xiaosong, 2013, p. 221. 39
40

�Xu Tongxuan [徐同宣], “Where Does Training Go from Here? Viewing Realistic Battle Training During Informatized Transformation from the Per

spective of Air Force Defense Penetration and Assault Competitive Assessments” [“训练向哪里去:从空军突防突击竞赛性考核看信息化转型时期实战
.化训练”], Kongjun Bao, July 16, 2015, p. 3
An Peng, 2015, pp. 82–85. 41
Ma Xiaotian, April 2, 2014, p. 6. 42

 43لالطالع على التوجيهات المحددة حول تدريبات القوات الجوية في جيش التحرير الشعبي

عام  ،2016انظر �Xu Tongxuan [徐同宣], “It Is Particu

larly Essential to Step Up Military Training and Combat Readiness in Times of Reform and Tackling Tough Issues: Sidelights on the PLA Air Force’s 2016
.Military Training Conference” [“越是改革攻坚越要练兵备战:空军 2016 年度军事训练会议侧记”], Kongjun Bao, January 6, 2016, p. 1
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العناصر األربعة الرئيسية

()Four Major Brands

من أبرز المفاهيم التي طوّ رتها القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي من أجل رسم إطار
لمحاور تركيز تدريبها األخيرة هو مفهوم العناصر األربعة الرئيسية ((.)Four Major Brands (四大品
وفي حين انبثقت صياغات متنوعة للمفهوم فيما شهد تطوّ ًرا بعد أوّ ل تلميح إليه من قبل المفوّ ض
السياسي للقوات الجوية في جيش التحرير الشعبي آنذاك تيان شيوسي ( )Tian Xiusiفي خطابه في
حزيران (يونيو)  ،2014يضم المفهوم التدريب في أربعة مجاالت هي مواجهات نظم األنظمة ،واالختراق
ً
استجابة
واالعتداء (الضرب) ،والقتال الجوي ،والقوات الصاروخية 44 .ويبدو أنّه تم تطوير المفهوم
مؤخرا قادة رفيعو المستوى التخاذ الخطوات التي جرت مناقشتها أعاله ،بما في
لدعوات عدة وجهها
ً
ذلك خطاب الرئيس شي في نيسان (أبريل)  2014حول تطوير القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
وتوجيهات التدريب آنفة الذكر من اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية وقسم
األركان العامة في جيش التحرير الشعبي عامي  2014و  2015واستراتيجية الصين العسكرية األخيرة
والشرط الذي فرضته اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية على القوات الجوية
لجيش التحرير الشعبي عام  2004بضم القدرات الجوية والفضائية كما الهجومية والدفاعية45 .
وضعت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيغة النهائية لمفهوم العناصر األربعة الرئيسية
ً
ً
مناورات
في منتصف عام  2016بحيث بات يتضمن اآلن
منتظمة تتالءم مع كل من العناصر،
تدريبية
ٍ
وبخاصة مناورات “السيف األحمر” ( )Red Swordو”السهم الذهبي” ( )Golden Dartو”الخوذة الذهبية”
( )Golden Helmetو”الدرع األزرق” ( 46 .)Blue Shieldوعلى األرجح ّ
أن تطوّ ر المفهوم يعكس قيام
الخدمة بصقل جهودها األولى تدريج ًيا من خالل التدريب من أجل االستجابة السريعة لمطالب القيادة
يتجسد التدريب على مواجهات نظام األنظمة اآلن بمناورات “السهم األحمر”
بتحسين التدريبات.
ّ
( )Red Swordالتي ُتقام منذ عام  2005وهي “[مناورات] مواجهة منهجية ...تتمثل في عمليات واسعة
النطاق تمتد على أيام ّ
عدة وتضم كل فروع القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي في سيناريوهات
ّ
تحسن بدون شك قدرات أسلحة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
قوى متعارضة .وهذه العمليات
ّ
ّ
وتحضرها بشكل أفضل للقتال” 47 .أما تدريبات “السهم الذهبي” ( )Golden Dartلتقييم
المجتمعة
ُ
َّ
الهجوم جو-أرض واختراق الدفاع ،فبدأت عام  2014وهي “تنظم في المقام األول ضمن وحدات طيران
تدعم الهجمات الموجهة نحو األرض ونحو البحر” ،وذلك بعدما بدأ التدريب على االختراق والهجوم
44

Tian Xiusi [田修思], “Strive to Quicken the Building of a Strong People’s Air Force with Integration of Air and Space and with Both Offensive and

Defensive Capabilities Around the Fulfillment of the Party’s Military Strengthening Goal Under the New Situation” [“紧紧围绕实现党在新形势下的强
.军目标为加快建设空天一体攻 防兼备的强大人民空军而奋斗”], Kongjun Bao, June 24, 2014, pp. 1–2

يشار إلى ّ
أن المفوض السياسي تيان تقاعد وتم التحقيق معه الح ًقا بتهمة الفساد .انظر

Minnie Chan and Choi Chi-yuk, “Former Top Officer in

.China’s Air Force ‘Under Investigation by Anti-Corruption Officials’: Sources,” South China Morning Post, July 8, 2016
Ka Weixing [卞卫星], “Tian Xiusi Observes Blue Sky Aerial Competition and Awards” [“田修思观看空装篮球决赛并颁奖”], Kongjun Bao, June 16, 45
.2015, p. 1

 46في شباط (فبراير)  ،2016قالت القوات الجوية في جيش التحرير الشعبي ّ
إن تدريب عام  2016على “العناصر األربعة الرئيسية” سيتألف من
“امتحانات تنافسية على شكل معارك جوية بين قوى متعارضة ،ومسابقات في اختراق الدفاعات من أجل الهجوم ،ومناورات “السيف األحمر”
( )Red Swordومناورات “الدرع األزرق ” ( )Blue Shieldالتكتيكية بالذخيرة الحية” .انظر Li Jianwen [李建文], “The Trends of Military Training in the
New Year” [“新年度军事训练趋势扫描”], PLA Daily, February 1, 2016; and Yang Weike [杨伟科] and Li Jianwen [李建文], “‘Golden Dart’ Competition
.Starts Again” [“‘金飞镖’争夺战烽烟再起”], PLA Daily, July 23, 2016
47

“PLA’s First Symposium on Military Flight Training Concluded,” China Military Online, October 16, 2014; Lee Fuell, “Broad Trends in Chinese Air

Force and Missile Modernization,” Testimony Before the U.S.-China Economic and Security Review Commission, January 30, 2014; David Axe, “China’s
�Increasingly Good Mock Air Battles Prep Pilots for Real War,” Wired, February 7, 2013; Sun Maoqing [孙茂庆], Xu Zhuangzhi [徐壮志], and Li Xuan
liang [李宣良], “Vast Desert Sky Quakes with Thunder: Air Force Test and Training Base Forges Modern Air Force” [“大漠长天听惊雷:空军某试验训
练基地淬火现代空军纪实”], Xinhua, December 1, 2008; Li Jianwen, 2016; and Xu Bianchun [徐边春] and Yang Chaoli [杨朝钊], “While Part of the
Force Returns from Triumphant Air Battle, the Other Part of the Force Sets Off to Maritime Training” [“这边空战凯歌还 那边海训再出征”], PLA Daily,
.December 17, 2015, p. 9
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عام  2008على األقل وبعدما بدأت المسابقات عام .2010
 )Helmetللقتال الجوي عام  2011وهي ُ“ت َّ
نظم في المقام األول في وحدات الطائرات المقاتلة من خالل
ّ
وتركز على
الحر ضد أطرزة طائرات مشابهة وأطرزة أخرى غير متطابقة الخواص”،
القتال الجوي
ّ
ّ
49
“قدرات عمليات السيطرة الجوية” .أما مناورات “الدرع األزرق” ( ،)Blue Shieldفتركز على قوات
صواريخ القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي وهي تجري بشكل سنوي منذ عام  2013على األقل50 .
و يُشار إلى أنّه بالنسبة ألنشطة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي فوق المياه ،يبقى العنصر
األكثر أهمية هو التدريب على االختراق واالعتداء .وكان الكتاب األبيض للدفاع الوطني بالصين الصادر
تحسن قدرات اإلنذار المبكر االستراتيجي والضربات
عام  2015قد قال إنّه “على القوة الجوية أن
ّ
الجوية والتلويح االستراتيجي” ،من بين جملة أمور أخرى ولذا ّ
فإن التدريب على االختراق واالعتداء
يحقق هذه المهمة 51 .وكان ما شياو تيان قد أوضح ذلك في كلمته في مؤتمر االختراق واالعتداء
البحري في أيلول (سبتمبر)  2015عندما قال ّ
إن “مسابقات االختراق واالعتداء وتقييمها هي واحد
من “العناصر األربعة الرئيسية” للقوات الجوية في جيش التحرير الشعبي في التدريبات التي تتوخى
مشيرا إلى التدريبات في كل المناطق العسكرية الساحلية ما عدا منطقة قوانغتشو
واقعية القتال”،
ً
52
( )Guangzhouالعسكرية .وفي خطو ةٍ تعكس الجهود الرامية للتركيز أكثر على التدريبات البحرية،
تم تنظيم مناورات السهم الذهبي (“ )Golden Dartفي اتجاه البحر” للمرة األولى في أيلول (سبتمبر)
 2015من أجل “صقل قدرات الوحدات القتالية في البحر” 53 .وما يعزز طبيعة المهمات البحرية
الشاملة التي تمتد على نطاق القوة كلها هو ّ
أن الفائزين في مناورات السهم الذهبي كانوا من منطقة
النتشو ( )Lanzhouالعسكرية والتي باتت تشكل اآلن بأغلبها منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي
الغربية 54 .وفي حين ّ
أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي تجري تدريبات على شنّ الضربات فوق
البر منذ إنشائها ،إالّ ّ
أن إدراج هذا النوع من التدريبات باعتباره
المياه منذ
وقت طويل وتجريها فوق ّ
ٍ
أحد مكونات التدريبات األربعة الرئيسية في الوقت الذي تنتقل فيه مناورات القوات الجوية بشكل
متزايد نحو التركيز على المجال البحري ،يعكس تركيز القوات الجوية بشكل عام على تعزيز كل
وبخاصة الضربات البحرية.
القدرات في المجال البحري،
ٍ
48

 48لمزيد من المعلومات حول مناورات “السهم

بدأت مناورات “الخوذة الذهبية” (Golden

الذهبي” ( ،)Golden Dartانظر 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, pp. 12–13; Tan Jie [谭洁], “Nanjing Air
”Force Relies on Large-Scale Exercise to Accelerate Training Transformation: Air Division Completely Enters Ranks of 1st Class Unit in Military Training
[“南空依托大型演练加速推进训练转变:所属航空兵师全部跨入军事训练一级单位行列”], PLA Daily, April 4, 2008; and Li Qing [李清], “Chinese
Air Force Conducts Golden Dart Ground Attack Exercise for the First Time” [“中国空军首次举行对地攻击“金飞镖”大赛”], China Military Online,
.October 7, 2014

 49لمزيد من المعلومات حول مناورات “الخوذة الذهبية” ( ،)Golden Helmetانظر

Chase, Allen, and Purser, 2016, pp. 9–16; Huang Zijuan, November

.11, 2015
Qiu Yue [邱越] and Zhao Yanhong [赵艳红], “‘Blue Shield-2014’ Exercise: An Air Force Missile Brigade Sharpens Its Sword in the Gobi Desert” 50
[“‘蓝盾—2014’演习: 空军某地空导弹旅戈壁大漠引弓砺剑”], China Military Online, August 14, 2014; and Liu Feng’an [刘逢安], “Space Net
.Won’t Leak” [“天网恢恢疏而不漏”], Modern Military [现代军事], November 2013
Information Office of the State Council, May 26, 2015. 51
52

Xu Tongxuan [徐同宣], “PLA Air Force Holds a Meeting in Beijing to Review and Reflect upon Performance inthe Maritime Penetration and Assault

Contest and Evaluation Events, Stressing the Settlement of Crucial and Difficult Issues in Force Transformation and Building, Calling for More Elaborate
Training Guidance” [“空军在京召开海上突防突击竞赛考核论反思会强调:解救转型建设重难点问题提高训练指导精细化水平,马晓天于忠福全
.程参与交流研讨并诩话”], Kongjun Bao, September 17, 2015, p. 1

 53ال يبدو ّ
أن مناورات السهم الذهبي ( )Golden Dartلعام  2016ضمّ ت عنصر عمليات فوق المياه .انظر

Yang Weike and Li Jianwen, 2016; Tao Shelan

[陶社兰], “The Chinese Air Force Strengthens Actual Combat-Oriented Air Fights Competition, and One Batch of ‘Golden Helmet’ Pilots Emerge” [“中
.国空军加强实战化空战比武 一批“金头盔” 飞行员脱颖而出”], Xinhua, September 8, 2015
Fan Jun [范军] and An Hongxin [安红欣], “Lanzhou Military Region Air Force Brigade’s ‘Golden Dart’ Aviators Seek the Way to Fight and Win” [“向 54
.精学胜战突进:兰空航空兵某旅‘金飞镖’飞行员谋打赢之道”], China Air Force Online [中国空军网], January 26, 2016
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ولدى استعراض المفوّ ض السياسي تيان شيوسي ( )Tian Xiusiللسنوات الخمسة األخيرة من
جهود تحديث القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي في خطابه في حزيران (يونيو)  ،2014أشار إلى
ً
مزيد ا من الواقعية وأنشأ إطار العمل المركزي لِما أصبح
التقدم المحرز باتجاه إجراء تدريبات تتوخى
يُعرف الح ًقا بـ”العناصر األربعة الرئيسية” ( .)Four Major Brandsإذ دعا القوات الجوية إلى إجراء
“التدريبات الالزمة التي يتطلبها القتال الفعلي” ،بما يضم “تدريب مواجهة نظام األنظمة” و”السماح
للمناورات وتدريبات القتال الجوي العنيف الحر ومسابقات واختبارات االختراق واالعتداء برسم معالم
وردد قائد القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ما
قوات العناصر الرئيسية وتأدية دور قيادي مهم”ّ 55 .
شياو تيان هذا اإلطار التدريبي في كانون األول (ديسمبر)  2014في زيارته إلى قاعدة تدريب عبر
القول إنّه “بالنسبة “للتدريب” في الوقت الحالي ،من الضروري تعزيز تدريبات القتال الجوي العنيف
ومناورات القوة ضد األخرى واختبارات االختراق واالعتداء القائمة على المسابقات وتنفيذ أنشطة
تدريب متوخية لواقعية القتال مرتبطة بالعناصر األربعة مثل الدرع األزرق ( 56 .”)Blue Shieldوذكر
القائد ما شياو تيان “مشاكل ...في نظام التدريب” لذا “فالشرط األساسي” إلصالح التدريب يكمن في
“تعزيز الكفاءة وخفض نضوب الموارد” ،بما في ذلك “[جعل] قدرات الطيّارين في الوحدات القتالية
تلبّي متطلبات العمليات ،و[جعل] المعيار العام للتدريبات يتوافق مع متطلبات مهمات القوات الجوية
ومهامها” .ومع توسّ ع مهمة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي لتضمّ األنشطة البحرية ،يجب اآلن
تنفيذ المزيد من التدريبات فوق مياه البحار.
ّ
وقدمت سلسلة من المقاالت التي صدرت في صحيفة كونج جون باو ( )Kongjun Baoفي حزيران
(يونيو) وتموز (يوليو)  2015أول تفسير مفصل لمفهوم العناصر األربعة الرئيسية (Four Major
ً
موضحة أنّه يُقصد منه أن “يتم إنشاء معيار أساسي موحد لقدرات القتال ...من أجل النجاح
)Brands
ّ
57
في القتال في المعارك” .حيث تدفع مناورات مواجهة نظام األنظمة الجنود إلى اإلدراك أنه عليهم
“التمتع بالشجاعة” كون “الحرب المعلوماتية ...تتطلب ...أفرا دًا ال يعرفون الخوف” وأنّه عليهم “أال
ّ
يشكل مصدر قلق بشكل خاص للجنود الشباب الذين وُ لدوا بعد عام
يخافوا من التضحية” .وكان ذلك
ّ
ّ
 1980وترعرعوا في زمن السلم والذين وجب مدهم بمصدر إلهام حول مهمتهم .وتركز النقد الذاتي
للتدريب حول “العمليات فوق المياه وبحوث األسلحة والعتاد وتحقيق التوازن بين السالمة والنتائج”
على أن يتم قياس عالمات التقييم “على أساس متطلبات القتال الفعلية” 58 .أما وسائل إعالمية أخرى
ُتديرها الدولة ،فقالت ّ
إن المقصود من المفهوم كان “تسريع تطوير التدريب الفعلي الموجه نحو القتال
ورفع قدرات شنّ الضربات االستراتيجية لدى القوات الجوية على كل األصعدة”59 .
وإلظهار دعم اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية إلطار تدريب القوات
الجوية الجديد وتدريبها فوق المياه ،أثنى نائب رئيس اللجنة فان تشانغ لونغ ( )Fan Changlongفي
معاينة أجراها في تشرين األول (أكتوبر)  2014لمركز قيادة القوات الجوية على المركز لتقديمه
التدريب في شكل “مناورات تسلسلية حول مواجهات نظم األنظمة كل عام ...ومواجهات وقتال جوي
ّ
مستقل وحاالت اختراق واعتداء تتخذ منحى المسابقات والتدريب للتحليق في الوديان وفوق مياه
Tian Xiusi, June 24, 2014, pp. 1–2. 55
56

�Yang Qingchun [杨庆春], “When Inspecting a Test-Oriented Training Base, Ma Xiaotian, Member of the Central Military Commission and Com

mander of the PLA Air Force, Emphasizes Accurately Determining and Deeply Understanding the Base’s Functions and Tasks, Scientifically Planning and
Comprehensively Consolidating the Foundation for Building and Development” [“准确定位深刻理解基地职能任务科学筹划全面穷实建设发展根”],
.Kongjun Bao, December 23, 2014, p. 1
57

�Dong Bin [懂宾], “Courage and Character Shine on the Drill Grounds: Reporter Observations of Air Force Troops Relying on ‘System of Sys

tems’ Engagement Exercises to Carry Out Intensive Fighting Spirit Training” [“血性在演兵场张:空军部队依托体系对抗演习靠站战斗精神强训之记
.者观察”], Kongjun Bao, June 10, 2015
Xu Tongxuan, July 16, 2015, p. 3. 58
Military Report, “November 11, 2014“. 59
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البحار البعيدة وعلى االرتفاعات شديدة االنخفاض” ،وأشار إلى ّ
أن مناورتي الخوذة الذهبية (Golden
60
 )Helmetوالسهم الذهبي ( )Golden Dartأصبحتا بمثابة عالمتين تجاريتين شعبيتين” .وأضاف
أنّه “يمكن نشر القوات الجوية في كل أنحاء البالد ...و[يمكن] أن تجري تدريباتها التشغيلية في كل
االتجاهات” .كما أشار إلى ّ
أن تدريبات القوات الجوية “تركز على المناطق التي قد تقاتل فيها القوات
ّ
وتركز على نوع المعارك التي قد تقاتل فيها في المستقبل” 61 .ومن الواضح ّ
في معارك
أن ذلك يضمّ
المجال البحري.

تدريب القتال البحري الجديد للطالب العسكريين
باإلضافة إلى التدريب الموجه نحو القتال والقائم على أساس الوحدات ،سعت القوات الجوية
لجيش التحرير الشعبي ً
أيضا إلى إدراج مواضيع ذات صلة بالمجال البحري في مناهج التدريب المبكرة
للطيّارين الجدد في جامعة الطيران التابعة للقوات الجوية في جيش التحرير الشعبي (PLA Air Force
 )Aviation Universityفي مقاطعة جيلين ( .)Jilinوكانت القوات الجوية قد أجرت تدريبات التحليق
مدر بين على
فوق البحر للمرة األولى في أيلول (سبتمبر)  2014باستخدام طائرات التدريب  J-8مع
ّ
الطيرانّ 62 .
ً
جد ا فوق المياه
متدن
المدربون “عمليات الطيران التشكيلي والتحليق على ارتفاع
نفذ
ّ
ٍ
وعمليات البحث والتحري” على أن يضمّ التدريب في المستقبل “قابلية الحركة التعبوية بطائرة
واحدة ( )single aircraft tactical mobilityوالقتال الجوي بين طائرتين (63 .” )one-on-one air combat
وتم العمل على إعداد التدريب فوق المياه طوال عام ،بد ًء ا تقري ًبا من عندما بدأت القوات الجوية
األوسع نطاقًا تشهد تنام ًيا في التدريبات فوق المياه ،وهو يعكس مهمة األكاديمية في “التدريب على ما
يلزم للحرب في المستقبل” .وفي أيار (مايو)  ،2015أجرت األكاديمية تدريبها األول بالذخيرة الحية
قربها “أكثر من الوحدات [النشطة]”
وحسن تدريبها “للقتال الفعلي” 64 .وذلك ضمّ
ّ
في عرض البحر” ،ما ّ
ّ
أعدت األكاديمية
التركيز على آثار الطقس البحري على دقة الضربات ومهمات البحث واإلنقاذ .كما
ً
دراسية للطالب بما فيها مواد تعليمية للتدريب الشامل فوق المياه بطائرات تدريبية (Teaching
كت ًبا
 )Materials for Comprehensive Over Water Training with Trainer Aircraftومنهج التدريب الشامل
فوق المياه بطائرات تدريبةية (�Syllabus for Comprehensive Over Water Training with Trainer Air
 )craftودليل عملي حول التدريب البحري بالذخيرة الحيّ ة بطائرات تدريبية (Maritime Live-Fire
 )Training with Trainer Aircraftوقائمة مرجعية حول السالمة للتدريب البحري بالذخيرة الحيّ ة
(65 . )Safety Checklist for Maritime Live-Fire Training
كما تقوم برامج تدريب أخرى للمراحل المهنية المبكرة بدعم مهمة التلويح بعيد المدى بالقدرة
ذات الصلة .ففي نيسان (أبريل)  ،2016أعادت أكاديمية هاربن للطيران ()Harbin Flight Academy
تدر ب طيّاري القاذفات في القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي بدء استخدام قاذفات H-6
التي
ّ
ّ
ً
التي توقف استخدامها حديثا لتدريب الطالب للمرة األولى منذ تسع سنوات ،بحيث أفادت التقارير

Xiong Weiwei, October 27, 2014, p. 1. 60
Xiong Weiwei, October 27, 2014, p. 1. 61
62

�“PLA JL-8 Trainer Aircraft Conducts Maritime Training for First Time” [“我军JL-8 教练机首次进行海上训练低空掠过客轮”], China Mili

tary Online, September 19, 2014.
”PLA JL-8 Trainer Aircraft Conducts Maritime Training for First Time,” September 19, 2014. 63
Li Kaiqiang [李开强] and Zhang Hongwei [张宏伟], “Air Force Organized First Live Fire Training at Sea for Flight School” [“空军首次组织飞 64
行院校海上实弹打靶”], PLA Daily, May 20, 2015
Li Kaiqiang and Zhang Hongwei, May 20, 2015. 65
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اإلعالمية الصينية ّ
أن المزيد من طائرات  H-6تدخل الخدمة 66 .ووف ًقا لتصريح القوات الجوية الذي
ّ
اقتبسته وسائل اإلعالم الصينية ،فمن شأن هذا األمر “أن يخفض إلى ّ
حد كبير الوقت الالزم لتدريب
أطقم القاذفات وأن يعزز بشدة تطوير قوة القاذفات” 67 .من الواضح ّ
أن المقصد من هذه الجهود إعداد
طيّارين في القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFعلى المدى الطويل قادرين على تنفيذ
مهمات فوق المياه.

الدروس المستفادة من التجارب األولى

ّ
شكل ما تحقق في أيلول (سبتمبر)  2015أحد المعالم المهمة في مسيرة تطوير القوات الجوية
ّ
امتد على يومين حضره
لجيش التحرير الشعبي للتدريبات فوق المياه .فقد عقدت القوات الجوية لقا ًء
قادة رفيعو الشأن في جيش التحرير الشعبي ،بما ضمّ قائد القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ما
شياو تيان ،حيث تمّ تقييم أدائها خالل هذا اللقاء في مسابقة “لالختراق واالعتداء البحري” للقوات
الجوية 68 .وكان المقصد من اللقاء أن يكون بمثابة خطوة نهائية لجمع الدروس األولية والحلول
لتعزيز “قدرات العمليات الهجومية الجوية” من خالل تركيز التدريبات الجديدة على المجال البحري
والقتال ،حيث أشار ما شياو تيان إلى جهود منطقتي شنيانغ ( )Shenyangونانجينغ ()Nanjing
العسكريتين لـ”تصميم تكتيكات االختراق وتطبيقها” وجهود منطقة جينان ( )Jinanفي “التدريب على
صر ح ما شياو تيان ّ
أن :
االعتداء” .وخالل الجلسةّ ،
الغرض من عقد هذا اللقاء للمراجعة والتفكير هو رفع مستوى واقعية القتال في
تدريبات القوات الجوية العسكرية وتعزيز قدرات عملياتها في المجال البحري بتطبيق
المبادئ التوجيهية االستراتيجية العسكرية للجنة العسكرية المركزية لجمهورية
الصين الشعبية في الفترة الجديدة بالتوافق مع الشرط االستراتيجي المتمثل ببناء
قوات جوية قوية بسرعة تقوم على تكامل العمليات الجوية والفضائية وتمتلك
قدرات هجومية ودفاعية69 .
وتمّ تصميم الفعالية الرئيسية للجمع ما بين “أجهزة القيادة ووحدات القتال” و”المصانع ومعاهد
البحوث” لتدرس معًا أبرز النتائج المستمدة من مسابقة االختراق واالعتداء البحري .وتضمّ ن التقييم
ً
ً
واسعة من الخبراء الذين درسوا الشقوق النظرية للمشكلة وطوّ روا الحلول
مجموعة
التالي للعملية
للمشاكل التشغيلية والفنية التي برزت خالل المناورة.
ُ
وتشير تقارير جيش التحرير الشعبي حول هذه التجربة إلى ّ
أن قدرات قواته الجوية في تأدية
أدوار الدعم البحري الخاصة به ال تزال في مراحل مبكرة نسب ًيا ،عل ًما ّ
المكر سة
أن ثمة بعض الوحدات
ّ
لدراسة أبرز عناصر تطوير المفاهيم والتكتيكات التشغيلية المتبقية 70 .وبالفعل ،أفاد القائد ما شياو
تيان ّ
أن “بناء قدرات عمليات الهجوم الجوي لدى القوات الجوية ال يزال في فترة انتقالية من حيث
ّ
تبدل المفاهيم وفي فترة تطوير من حيث العتاد المستخدم في عمليات الهجوم وفي المرحلة األولية
 66كان الطالب يستخدمون في السابق طائرات النقل  .Y-7انظر

Zhao Lei, “PLA Shifts Bombers to Flight-Training Role,” China Daily, May 13,

2016; and Li Kaiqiang [李开强] and Wang Zhijia [王志佳], “Cadets Fly Bombers for First .Time” [“空军飞行学员首飞喷气式轰炸机”], China
Military Online, April 12, 2016
Li Kaiqiang and Wang Zhijia, May 20, 2016 . 67
Xu Tongxuan, September 17, 2015, p. 1. 68
Xu Tongxuan, September 17, 2015, p. 1. 69
Xu Tongxuan, September 17, 2015, p. 1. 70
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من تعزيز القدرات والتدريب الذي يتوخى واقعية القتال” .وتما مًا كاألصعدة األخرى المرتبطة بجهود
تحديث القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ،ال يزال تطوير القدرات التشغيلية في فترة انتقالية.
وت ّتسم مرحلة التطوير المشار إليها بتحديد المفاهيم التشغيلية الجديدة التي تستفيد من التحسينات
تستقي المناورات
المهمة في تكنولوجيا القوات الجوية ونظمها وباختبارها وبنائها .ومن المرجّ ح أن
َ
المستقبلية النتائج المستمدة من مثل هذه الفعاليات وأن تستخدمها كأساس لتطوير تكتيكات جديدة
وبناء خبرة تشغيلية على نطاق أوسع ضمن القوات الجوية.
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ّ
مؤخ ًرا حول العمليات فوق المياه
 .4التدريبات التي جرت
توسّ عت مهمات جيش التحرير الشعبي ( )PLAخارج حدود الصين في السنوات األخيرة بشكل
كبير بسبب اعتماد قادة جمهورية الصين الشعبية استراتيجية “العالمية” التي تتطلب من القوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFزيادة مشاركتها في الشؤون الدولية 71 .ويمكننا مالحظة
مؤخرا” .وفي
أمثلة عن هذا التوجه في حاالت “التدريب في عرض البحر” التي أتمتها القوات الجوية
ً
عرض تشوهاى الجوي ( )Zhuhai Air Showفي تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2016راجع المتحدث باسم
ّ
التقدم الذي أحرزته
القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي قائد اللواء شين جينك ()Shen Jinke
ّ
القوات الجوية منذ أن وصل الرئيس شي ( )Xiإلى السلطة عام  2012وأشار إلى أن “القوات الجوية
لجيش التحرير الشعبي ّ
حلقت فوق سلسلة الجزر األولى ( )飞越岛链واضطلعت بإدارة بحر الصين
ّ
ونفذت دوريات قتالية في بحر الصين الجنوبي ()战巡南海
الشرقي والسيطرة عليه ()管控东海
وطوّ رت عتاد وأسلحة عالية التقنية بوتيرة أسرع .وينتقل تحوّ ل القوات الجوية االستراتيجي من
مفس ًرا أنّه “في سنتي
شهر
إحداث تغييرات كمية إلى إحداث تغييرات نوعية” 72 .ثم أضاف شين بعد
ّ
ٍ
التدريب في عرض البحر ،كانت القوات الجوية ...قد شاركت في تدريب لالستطالع واإلنذار المبكر
حسنت
والدوريات البحرية واالعتداء البحري وإعادة التزود بالوقود ج ًو ا من بين أمور أخرى ،وبذلك ّ
التنقل في عرض البحر كما اختبرت قدراتها القتالية في عرض البحر” 73 .وتكرا ًرا ّ
ّ
لال زمة
قدرتها على
عينهاّ ،
ّ
تحسن قدرة القوات الجوية على “صون سيادة الدولة
أكد شين أنه من شأن هذه الرحالت أن
ّ
وسالمة أراضيها كما صون أمن المجال الجوي لألمة ومصالحها التنموية” 74 .وأصبحت هذه اإلنجازات
ممكنة بفعل زيادة القوات الجوية السريعة لتدريباتها فوق المياه منذ عام .2015
وبخاصة من خالل
وقد بيّن هذا التدريب عن نموّ هائل في قدرات التلويح البحري بعيد المدى بالقدرة،
ٍ
أربع رحالت جوية إلى المحيط الهادئ سجّ لت اختراقات عبر سلسلة الجزر األولى عام  2015والرحالت إلى
بحر الصين الجنوبي وحول تايوان عام  .2016وحسب المؤلفين ،أجرت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
منذ آذار (مارس)  2015ثماني رحالت إلى ما بعد سلسلة الجزر األولى ،بما يضم ثالث دوريات فوق منطقة
تمييز الدفاع الجوي في بحر الصين الشرقي (()East China Sea Air Defense Identification Zone (ADIZ
ورحلتان حول تايوان وخمس رحالت إلى بحر الصين الجنوبي.
ولهذه الرحالت قيمة تشغيلية تتمثل في تدريب الطيّارين وقيمة سياسية حيث تعمل بمثابة
رسائل استراتيجية .وفي حين تم وصف هذه الرحالت على أنّها عمليات معتادة للدول الساحلية
وجز ٌء من التطور الطبيعي للجيش الصيني في التصريحات الرسمية للقوات الجوية في جيش التحرير
الشعبي ،تشير تعليقات عسكرية رسمية إلى ّ
أن فائدة هذه الرحالت ال تقتصر على التدريب للمهمات
البحرية فحسب ،حيث يُقصد منها ً
أيضا أحيانًا أن تنقل إشارات استراتيجية إلى دول ذات صلة عندما
Yu Hongwei [余泓伟] and Ren Bin [任斌], “China’s Air Force Goes to Western Pacific for Distant Sea Training” [“中国空军赴西太远海训练 飞出第 71
一岛链上千公里”], China News Online, August 14, 2015
72

Li Kaiqiang [李开强], “Chinese Air Force Spokesperson: PLA Will Continue Patrols in East China Sea ADIZ” [“空军发言人:解放军将继续在东海

.防空识别区警巡”], PLA Daily, November 5, 2016
Zhang Yuqing [张玉清] and Zhang Mimi [张汨汨], “China’s Air Force Strengthens Distant Sea Training, Increases Strategic Capabilities” [“中国空军 73
.加强远海训练提升战略能力”], Xinhua, December 15, 2016
الوطنية” (“safeguarding national sovereignty, security and

 74ترجمت وسائل اإلعالم الصينية ذلك على أنه“ :صون مصالح السيادة واألمن والتنمية
( .development interests”) (维护国家主权和领土完整，维护国家空天安全和发展利益انظر “�China’s High Sea Military Drills Are Routine: Spokesper
.son,” Xinhua, December 15, 2016; Zhang Yuqing and Zhang Mimi, December 15, 2016
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يرتفع التوتر السياسي بينها وبين الصين .كما ثمة أدلة على ّ
أن هذا التدريب يم ّهد الطريق لشنّ
الضربات على أهداف إقليمية ،وال سيما غوام (.)Guam
ويبدو ّ
أن منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي الجنوبية تأخذ زمام المبادرة في خوض تجارب
75
ّ
أنشطة بحرية .وتم الكشف أن إحدى وحدات قاذفات منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي الجنوبية
كانت قد شاركت في الرحلة األولى إلى المحيط الهادئ في آذار (مارس)  2015والتدريب على الضربات
البحرية في أيلول (سبتمبر)  2015والرحالت األولى إلى بحر الصين الجنوبي عام  .2016وتشير
التقارير العامة إلى ّ
أن منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي الجنوبية مسؤولة في المقام األول عن
الرحالت عبر قناة باشي ( )Bashiوإلى بحر الصين الجنوبي ،في حين ّ
أن منطقة قيادة جيش التحرير
ّ
تحلق عبر مضيق مياكو ( )Miyakoإلى غرب المحيط الهادئ (أنظر الجدول األول
الشعبي الشرقية
والشكلين األول والثاني) .ويرجّ ح ّ
أن هذا القرار يستند إلى محور التركيز االستراتيجي األساسي لكل
منطقة قيادة كما وإلى تواجد الوحدات األقرب إلى كل مسار.

أربع رحالت جوية إلى المحيط الهادئ عبر سلسلة الجزر األولى عام

2015

أطلقت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي أربع رحالت جوية عبر سلسلة الجزر األولى إلى
المحيط الهادئ عام  ،2015اثنان منهما عبر قناة باشي في آذار (مارس) وآب (أغسطس) واثنان عبر
مضيق مياكو في أيار (مايو) وتشرين الثاني (نوفمبر) .وفي حين ّ
أن الرحالت األولى عبر كل مسلك
تمت بقاذفات  H-6Kال غير ،تم إطالق رحالت المتابعة األخرى بمجموعة من الطائرات ،في ما يعكس
زيادة تعقيد التدريبات.

تفاصيل الرحالت

في آذار (مارس) ّ ،2015
حلقت وحدة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي فوق قناة باشي
وهي جزء من مضيق لوزون ( )Luzonبين تايوان والفلبين في طريقها إلى التدريب على الطيران فوق
المياه .وقال المتحدث باسم القوات الجوية شي ّ
إن تلك كان “المرة األولى التي ُتجري فيها [القوات
ّ
“حسن القدرة على
الجوية] تدري ًبا على الطيران في عرض البحر في غرب المحيط الهادئ” وإن ذلك
ّ
ّ
التنقل التشغيلي في عرض البحر لدى القوات الجوية [وكان بمثابة] طريقة فعالة لضبط قدراتها
القتالية” 76 .وفي حين لم يتم تقديم أي تفاصيل حول الموقع بالتحديد ،إالّ أنّنا أصبحنا نعلم ّ
أن قاذفات
 H-6Kمن منطقة قوانغتشو العسكرية شاركت 77 .وبالتحدث عن المرحلة القادمة من التدريبّ ،
توقع
ّ
المعلقين عن الجيش الصيني أنّه “في التدريبات المستقبلية ،ستقوم طائرات الدوريات والقتال
أحد
ّ
وطائرات اإلنذار المبكر المحمولة ج ًو ا بمرافقة [قاذفات]  H-6Kوستوفر لها التحليق الفوقي كما
وبيئة مضادة للكهرومغناطيسية .كما قد تشارك طائرات ( HZ-6طائرات االستطالع/القاذفات) و HY-6
أيضا في التدريب”78 .
(صهاريج التزود بالوقود ج ًوا) وطائرات اإلنذار المبكر ً

Nathan Beauchamp-Mustafaga, Cristina Garafola, Astrid Cevallos, and Arthur Chan, “China Signals Resolve with Bomber Flights over the South China 75
Sea,” War on the Rocks, August 2, 2016.
Yang Zhen [杨振] and Li Kaiqiang [李开强], “Chinese Air Force for the First Time Conducts Western Pacific Training” [“中国空军首次赴西太平洋 76
开展远海训练”], PLA Daily, March 30, 2015.

 77لمزيد من التفاصيل حول تدريبات منطقة قوانغتشو العسكرية المسبقة فوق المياه وتدريب حول الضربات الدقيقة بعيدة المدى ربّما تمّ في آذار
(مارس)  ،2015انظر .Xu Sheng, Zhao Lingyu, and Wang Wenbin, December 8, 2015; Beauchamp-Mustafaga et al., August 2, 2016
Qiu Yue [邱越], “Chinese Air Force Distant Sea Training Must Be Regularized, Don’t Rule Out Possibility of Foreign Military Surveillance” [“中国空 78
军远海训练必将常态化 不排除遭外军监视可能”], People’s Daily Online, March 31, 2015.
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الجدول األول :العمليات غير المعلومة بعيدة المدى فوق المياه التي أجرتها القوات الجوية لجيش التحرير
را بقاذفات H-6K
الشعبي مؤخ ً
تاريخ العملية (وإذا كان التاريخ
ً
برز التاريخ الذي
مجهولُ ،ن ِ
صدرت به المعلومات)

المنطقة

الوصف

الطائرات المعنية

آذار (مارس) 2015
(عملية مُعلَن عنها)

غرب المحيط الهادئ

H-6K

رحلة جوية عبر قناة باشي

أيار (مايو) 2015
(عملية مُعلَن عنها)

غرب المحيط الهادئ

H-6K x 2

رحلة جوية عبر مضيق مياكو

غرب المحيط الهادئ

 H-6Kوطائرات أخرى

رحلة جوية عبر قناة باشي

غير واضحة ،لك ّنه جرى
وصفها على أنّها تبعد
بضعة آالف الكيلومترات
عن جنوب الصين

H-6K

تدريب على الضربات الدقيقة
بعيدة المدى

تشرين الثاني (نوفمبر)
(عملية مُعلَن عنها)

2015

غرب المحيط الهادئ

 H-6K x 4و  Y-8 x 1و Tu-

رحلة جوية عبر مضيق مياكو

تشرين الثاني (نوفمبر)
(عملية مُعلَن عنها)

2015

بحر الصين الشرقي

آب (أغسطس)
(عملية مُعلَن عنها)

2015

أيلول (سبتمبر)
(عملية مُعلَن عنها)

2015

154 x 1
 H-6K x 4و Y-8 x 1

(وطائرات مقاتلة أفادت بها
القوات الجوية) (منفصلة
عن العملية المسبقة)

إظهار التواجد (“دورية”) في منطقة
تمييز الدفاع الجوي في بحر الصين
الشرقي

أيار (مايو) ( 2016أفادت بها
وسائل اإلعالم الصينية)

بحر الصين الجنوبي

H-6K

رحلة جوية فوق منطقة فايري
كروس ريف ()Fiery Cross Reef

تموز (يوليو) ( 2016أفادت بها
صفحات التواصل االجتماعي
التابعة للقوات الجوية)

بحر الصين الجنوبي

H-6K x 2

رحلة جوية فوق جزيرة
سكاربورو شول (Scarborough

تموز (يوليو) 2016
(عملية مُعلَن عنها)

بحر الصين الجنوبي

 H-6Kو J-11وربما J-10

بحر الصين الجنوبي

 H-6Kو Su-30وKJ-200

)Shoal

وطائرات إنذار مبكر
وصهاريج طائرة للتزوّ د
بالوقود جوًا

“دورية قتالية جوية” فوق
ميستشيف ريف
وجزيرة وودي ()Woody Island
وعلى األرجح ليفوك ريف Livock

()Mischief Reef

Reef

آب (أغسطس)
(عملية مُعلَن عنها)

2016

وطائرات استطالع وصهاريج
طائرة للتزوّ د بالوقود جوًا

“دورية قتالية جوية” فوق جزر
سبراتلي ( )Spratlyوجزيرة
سكاربورو شول (Scarborough
)Shoal

أيلول (سبتمبر)
(عملية مُعلَن عنها)

2016

غرب المحيط الهادئ

 H-6Kو Su-30وطائرات
إنذار مبكر وصهاريج طائرة
للتزوّ د بالوقود جوًا وأنواع
أخرى من الطائرات
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رحلة جوية عبر قناة باشي

2016

غرب المحيط الهادئ

أيلول (سبتمبر)
(عملية مُعلَن عنها)

2016

بحر الصين الشرقي

أيلول (سبتمبر)
(عملية مُعلَن عنها)

 H-6K x 4و Su-30وY-8 x

 1و( Tu-154 x 1وصهاريج
طائرة للتزوّ د بالوقود جوًا
وطائرات إنذار مبكر ،ربما
 KJ-2000أفادت بها القوات
الجوية) (أفادت القوات
ً
طائرة،
الجوية بمجموع 40
تم تأكيد  8منها)
 H-6K x 4و  Y-8 x 1وTu-

( 154 x 1وطائرات مقاتلة
أفادت بها القوات الجوية)
(الطائرات عينها كما سبق)

رحلة جوية عبر مضيق مياكو (لم
يتم التأكيد على ّ
أن طائرات Su-30
عبرت المضيق)

إظهار التواجد (“دورية”) في منطقة
تمييز الدفاع الجوي في بحر الصين
الشرقي

تشرين الثاني (نوفمبر) 2016
(تم اإلقرار بها بعد صدور تقارير
إعالمية حولها)

تايوان

كانون األول (ديسمبر) 2016
(تم اإلقرار بها بعد صدور تقارير
إعالمية حولها)

بحر الصين الجنوبي

 H-6Kوطائرات مقاتلة

كانون األول (ديسمبر) 2016
(تم اإلقرار بها بعد صدور تقارير
إعالمية حولها)

تايوان

 H-6K x 2و Su-30 x 2وJ-10

التحليق حول تايوان عبر مضيق
مياكو ثم قناة باشي (لم تعبر
طائرات  Su-30سوى المضيق)

غير معروف ،يُرجّ ح أن
تكون طائرات من الرحلة
المسبقة

إظهار التواجد (“دورية”) في منطقة
تمييز الدفاع الجوي في بحر الصين
الشرقي

كانون األول (ديسمبر)
(عملية مُعلَن عنها)

2016

بحر الصين الشرقي

 H-6K x 2و Su-30 x 2وY-8

التحليق حول تايوان عبر قناة
باشي ثم مضيق مياكو (لم تعبر
طائرات  Su-30سوى المضيق)
اتباع خط التسع ُشرط (Nine-Dash

 x 1وTu-154 x 1

و Y-8 x 1وTu-154 x 1

 )Lineفي بحر الصين الجنوبي

المصدر :تصريحات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ووسائل اإلعالم الصينية التي تديرها الدولة ووزارة الدفاع
اليابانية .مُق َتبس من .Beauchamp-Mustafaga et al., 2016
مالحظاتُ :ت َع ّد األعداد واألنواع غير معروفة ما لم يتم تحديدهاُ .
وت ّ
عد طائرات  Y-8و KJ-200طائرات إنذار مبكر،
و Tu-154طائرات استطالع ،في حين ّ
أن  J-11و Su-30طائرات مقاتلة .كانت الرحالت الجوية عبر منطقة تمييز الدفاع
الجوي في بحر الصين الشرقي ( )East China Sea ADIZفي تشرين الثاني (نوفمبر)  2015وأيلول (سبتمبر)  2016على
األرجح جز ًءا من تشكيالت أوسع نطاقًا ّ
حلقت في اليوم عينه بالقرب من اليابانُ ،
وتذكر كال الحالتين أعاله كرحلتين
إلى غرب المحيط الهادئ .ويُفترض ّ
أن الرحلة إلى منطقة تمييز الدفاع الجوي في بحر الصين الشرقي (East China Sea
 )ADIZفي كانون األول (ديسمبر)  2016حدثت في ظروف مشابهة .لم تقم ال رحلة أيلول (ٍسبتمبر) وال رحلة كانون
ّ
ً
دورية مشابهة للدورية األولى التي
لتشكل
األول (ديسمبر) بأي التفاف ملحوظ في طريقها للتحليق عبر مضيق مياكو
جرت في تشرين الثاني (نوفمبر)  2015وف ًقا ألوصاف وزارة الدفاع اليابانية لمسارات تلك الرحالت.

24

الشكل األول :العمليات المعلومة بعيدة المدى فوق المياه التي أجرتها القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي مؤخ ًرا بالقاذفات

ً
ً
ً
واﺣﺪة
ﺟﻮﻳﺔ
رﺣﻠﺔ

ّ
ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﻧﻘﻄﺔ

اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ

ﺑﺤﺮ
اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﺗﺎﻳﻮان
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اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

أﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

أﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻤﺴﻠﻚ
ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

ﻣﻀﻴﻖ ﻣﻴﺎﻛﻮ

ﻗﻨﺎة ﺑﺎﺷﻲ

مالحظات :تشير الحلقات بالخط األسود العريض إلى دوريّات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي في منطقة تمييز الدفاع الجوي في بحر الصين الشرقي (.)East China Sea ADIZ
من المُ فترض ّ
أن دورية منطقة تمييز الدفاع الجوي في بحر الصين الشرقي في تشرين الثاني (نوفمبر)  2015تمت بقاذفات  H-6Kأخرى منفصلة للقوات الجوية ،لك ّنه من المرجّ ح
ّ
أن دوريّتي أيلول (سبتمبر) وكانون األول (ديسمبر)  2016في تلك المنطقة تمت بالطائرات عينها التي عبرت مضيق مياكو .كما ت ّتخذ حلقات رحلتي تشرين الثاني (نوفمبر)
وكانون األول (ديسمبر)  2016حول تايوان لونين مختلفين لإلشارة إلى ّ
أن الطائرات سلكت كال مساري قناة باشي ومضيق مياكو .يُشار إلى ترتيب التنقل من اليسار إلى اليمين.

الشكل الثاني :خريطة منطقة آسيا والمحيط الهادئ
أﺧ

ﺪو

ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ

د اﻟ
ﻜﻮ
ر
ﻳ
ﻞ-
ﻛﺎﻣ
ﺘ
ﺸﺎ
ﺗﻜﺎ

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

أﺧ ﺪود
اﻟ ﻴ ﺎ

ﺣﻮض اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ

ﺑﺎ ن

ﻗﻨﺎة ﺑﺎﺷﻲ

ﺑﻜﻴﻦ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻃﻮﻛﻴﻮ
أوﺳﺎﻛﺎ

ﺳﻴﻮل

اﻟﺒﺤﺮ
اﺻﻔﺮ

ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ ﺷﻨﻐﻬﺎي
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ﻏﻮاﻧﻐﺰو

ﻣﻀﻴﻖ ﻣﻴﺎﻛﻮ
أﺧ

ﺪود
ﻳﺎﻧﺎ

دﻛﺎ

ﻛﻠﻜﺘﺎ

ﻻوس
ﻣﺎﻧﻴﻼ

ﻣﺎ

ر

ﺑﺤﺮ اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

اﻟﻬﻨﺪ
ﻣﻮﻣﺒﺎي

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﺑﺤﺮ ﺳﻴﻠﻴﺒﺲ

المصدر:

دﻟﻬﻲ

اﻟﺸﺮﻗﻲ

اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

Google Maps

اﻟﺼﻴﻦ

ﺑﺎﻧﻜﻮك

ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﻨﻐﺎل
ﺑﺤﺮ أﻧﺪاﻣﺎن

وبالتالي ،خالل رحلة القوات الثانية عبر قناة باشي (والرحلة الثالثة بعيدة المدى بشكل عام إلى
المحيط الهادئ) في آب (أغسطس) ّ ،2015
حلقت أنواع عدة من الطائرات ،بما فيها قاذفات  H-6Kفوق القناة
ً
متجاوزة سلسلة الجزر األولى بألف كيلومتر 79.ويبدو في الصور التي نشرتها وسائل اإلعالم التي
في طريقها
ّ
ّ
ُتديرها الدولة أن ما ال يقل عن أربع قاذفات من طراز  H-6Kشاركت في الرحلة .ووصف شين إطار هذه
الرحلة على أنّها “تختبر قدرة [القوات الجوية] على إجراء الدراسات والبحوث وقدرتها القتالية” ،بما أنّها
“خدمة استراتيجية ...تواجه مهمات تاريخية جديدة” .ويصف جيش التحرير الشعبي طائرات  H-6Kعلى
أنّها “إحدى أبرز عناصر العتاد في تحوّل قواتها الجوية إلى قوات جوية استراتيجية” ويُقاس ّ
تقدمها من حيث
“القدرة القتالية” بـ”تمديد المسافة التي تجتازها الرحالت الجوية و”شنّ الضربات الدقيقة”80.
وفي أيار (مايو)  ،2015خالل الرحلة الثانية من الرحالت الجوية األربعة التي ّ
مثلت إنجا ًزا غير مسبوق
ذلك العامّ ،
حلقت اثنتان من قاذفات  H-6Kفوق مضيق مياكو بالقرب من أوكيناوا ( )Okinawaفي اليابان
و”أجرت تدري ًبا في عرض البحر في غرب المحيط الهادئ” 81.تلك كانت المرة األولى التي تعبر فيها طائرات
القوات الجوية المضيق في طريقها إلى المحيط الهادئ والرحلة الثانية باإلجمال للقوات الجوية بعد سلسلة
أن طائرتي ّ H-6
أن تقارير وزارة الدفاع اليابانية تكشف ّ
الجزر األولى .من الجدير بالذكر ّ
حلقتا عبر مضيق
مياكو للمرة األولى في أيلول (سبتمبر)  2013ومن ثم في تشرين األول (أكتوبر)  2013وآذار (مارس) 2014
وكانون األول (ديسمبر)  82.2014ومع ّ
أن الحكومة اليابانية لم تحدد الخدمة التي أطلقت تلك الرحالت ،إالّ أنّه
يبدو أنّها كانت طائرات تعود للقوات الجوية التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي ( 83.)PLANوُ ص َفت رحلة
أيار (مايو)  2015على أنّها جز ٌء من “التحول االستراتيجي” للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي لـ”اجتياز
مسافات أبعد وشنّ ضربات أكثر دقة وبناء قدرات قتالية أقوى”84.
ّ
لتحلق فوق
في تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2015عادت طائرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
مضيق مياكو وتابعت أللف كيلومتر بعد سلسلة الجزر األولى 85.وفي هذا السياق ،قال شين“ :كانت أطرزة عدة
بما فيها قاذفات  ”H-6Kمشاركة في الدورية وكشفت تقارير وزارة الدفاع اليابانية ّ
أن التشكيلة ضمّ ت أربع
قاذفات  H-6Kوطائرة إنذار مبكر واحدة  Y-8وطائرة استطالع واحدة  .Tu-154وذلك يعكس ّ
تقدم التدريبات
لتضم المزيد من هياكل الطائرات بشكل مشابه لحالة منطقة قوانغتشو العسكرية ،مع أنّه ال تتوفر أي معلومات
Zhang Tao, “Expert: H-6K Demonstrates Long-Range Strike Capability,” China Military Online, November 4, 2015; Qiu Yue [邱越] and Xiao Hong [ 79
肖红], “Several Types of Chinese Air Force Fighters Passed 1,000 km Beyond the First Island Chain to Conduct Distant Sea Training” [“中国空军多型战
机飞出第一岛链1000 余公里 展开远海训练”], People’s Daily Online, August 14, 2015; and Wang Dongming [王东明], Zhang Yuqing [张玉清], and
Wang Nannan [王楠楠], “What All Did the Chinese Air Force Do This Year: Flew Through the First Island Chain Four Times for Training in the Western
.Pacific” [“中国空军今年都干了啥:4 次飞出第一岛链演兵西太”], Xinhua, December 29, 2015
Xu Sheng, Zhao Lingyu, and Wang Wenbin, December 8, 2015. 80

 81لمزيد من التفاصيل حول الرحلة ،انظر

Japanese Ministry of Defense, “On the Flight of Chinese Aircraft in the East China Sea” [“中国機の東シナ海

における飛行について”], May 21, 2015; and Qi Bingxin [齐冰昕], “China’s Air Force Conducts Distant Sea Training Through Miyako Strait for First
.Time” [“中国空军首次飞越宫古海峡开展远海训练”], China Air Force Online, May 22, 2015

 82كما قالت الحكومة اليابانية“ :في أيلول (سبتمبر) ّ ،2007
حلقت قاذفات عدة من طراز  H-6في منطقة تمييز الدفاع
وتقدمت لتصبح بالقرب من ّ
ّ
خط الوسط بين اليابان والصين” .انظر
الصين الشرقي

الجوي ()ADIZ

لليابان فوق بحر

Japanese Ministry of Defense, “2014 Defense of Japan,” 2014; and

.Japanese Ministry of Defense, “2016 Defense of Japan,” August 2, 2016

 83لالطالع حول زيادة أنشطة جيش التحرير الشعبي حول مياكو إلرسال إشارات استراتيجية إلى اليابان في خريف

عام  ،2013انظر Peter Wood, “China-

.Japan Relations Worsen as Chinese Naval Aviation Flies Through ‘First Island Chain,’” China Brief, November 7, 2013
84

Lin Yuan [林 源], Yu Hongchun [余红春], Yan Guoyou [闫国有], Chi Yuguang [迟玉光], Bai Zhongbao [白仲宝], and Mu Xingguang [牟星光],

.“Bombers Take Action” [“轰炸机出动”], China Air Force [中国空军], August 19, 2015

 85لمزيد من التفاصيل حول الرحلة ،انظر

Japanese Ministry of Defense, “On the Flight of Chinese Aircraft in the East China Sea” [“中国機の東シナ海

における飛行について”], November 27, 2015; and Zhang Yuqing [张玉清] and Wu Yi [伍轶], “Chinese Air Force’s Planes of Several Models Including
H-6K Go to Western Pacific Ocean for Blue Water Training; H-6K, Fighter Planes and Early Warning Planes of Several Models Simultaneously Dispatched
to Conduct Policing Patrols in East China Sea Air Defense Identification Zone” [“中国空军轰-6K 等多型飞机赴西太平洋远海训练 同时出动轰-6K
.和多型歼击机预警机警巡东海防空识别区”], Xinhua, November 27, 2015
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حول الهياكل المحددة للطائرات التي استخدمتها منطقة قوانغتشو العسكرية في رحلتي آذار (مارس) وآب
(أغسطس) .وفي الوقت عينه ،أجرت المزيد من قاذفات  H-6Kوغيرها من الطائرات المقاتلة وطائرات اإلنذار
ً
المبكر التي لم ي َ
“دورية” في منطقة تمييز الدفاع الجوي في بحر الصين الشرقي (East China Sea
ُكشف عنها
 )ADIZوف ًقا لشين.
وتكشف تقارير وزارة الدفاع اليابانية ّ
أن دورية منطقة تمييز الدفاع الجوي تألّفت من أربع قاذفات
 H-6Kوطائرة واحدة  ،Y-8بما يتعارض بشكل خاص مع تصريح القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ّ
بأن
ً
مقاتلة 86.إالّ ّ
أن قاذفات  H-6Kاألربعة فقط هي التي انحرفت بشكل كبير عن مسار
الدوريّة ضمّ ت طائرات
ّ
وحلقت عبر منطقة تمييز الدفاع الجوي على مسافة أقرب من جزر اليابان الرئيسية قبل أن
الرحلة األصلي
ّ
تستدير ،في حين يبدو ّ
أن طائرة  Y-8حلقت في حلقات صغيرة وذلك بشكل عام بالقرب من مسار الرحلة
األصلي للمجموعة التي عبرت المضيق .وذلك يشير إلى ّ
أن الوصف األكثر مالءمة للدورية هو رحلة “إظهار
تواجد” ،بما ّ
أن القاذفات ال ُتجري في العادة مثل هذه الدوريات .وأما “الدوريات” التالية في منطقة تمييز الدفاع
الجوي في أيلول (سبتمبر) وكانون األول (ديسمبر)  ،2016فلم تقم فيها أي قاذفات  H-6Kباالنحراف بشكل
ً
مباشرة عبر المضيق .وقال أحد الخبراء العسكريين ّ
إن “التدريبات المشتركة لقاذفات
كبير عن المسار األكثر
 H-6Kمع أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة النفاثة وطائرات االستطالع واإلنذار المبكر المحمولة ج ًوا”
ً
ً
“مختلفة عن التدريبات المسبقة التي لم تكن تتضمن سوى قاذفات  87.”H-6Kوقام
ملحوظة ألنّها كانت
كانت
الموقع اإللكتروني  IHS Jane’s 360بتحديد بعض من هذه القاذفات  H-6Kعلى األقل على أنّها تعود لمنطقة
ّ
تشكل اآلن بمعظمها منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي الشرقية
نانجينغ ( )Nanjingالعسكرية التي باتت
ّ
ً
مضيفا أنّه “في المستقبل ،يمكن لمنصات [إنذار مبكر] أكثر قدرة مثل  KJ-2000أو  KJ-500أن ّ
تقدم
وعلق
قدرة بحث هجومية لقاذفات  H-6Kالتي ّ
تنفذ االعتداء”88.
غير أنّه ال يمكننا تأكيد أعداد أو مواقع هذه الرحالت ،إالّ أنّه من غير المرجّ ح أن تقوم القوات الجوية
لجيش التحرير الشعبي بتقليل اإلعالن عنها في الوقت الذي تبدو فيه القوات الجوية التابعة لبحرية جيش
التحرير الشعبي ّ
أقل استعدادًا لتقديم المعلومات بشأن رحالتها المشابهة .إذ ّ
إن رحالت  H-6التي أجرتها
القوات الجوية التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي عبر مضيق مياكو عامي  2013و 2014لم ُتذكر بالقدر
الكامل عينه في وسائل اإلعالم الصينية ،إذا نظرنا إلى عدد الرحالت التي وردت في الكتب البيضاء اليابانية
للدفاع 89.وفي حين ّ
ّ
امتدت
رحالت أخرى في تموز (يوليو)
أن الكتاب األبيض الياباني للدفاع لعام  2016يذكر
ٍ
مر يومين وضمّ ت طائرتي  H-6وطائرة استطالع واحدة  Y-9وطائرة إنذار مبكر واحدة  ،Y-8من المرجّ ح
على ّ
ّ
أن تلك رحلة أخرى غير مُعلن عنها من رحالت القوات الجوية التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي وبالتالي
90
ُ
لم تدرج في الجدول أعاله .أما رحالت القوات الجوية التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي ()PLAN
األخرى المعروفة ،فهي تتطابق مع تقارير الحكومة اليابانية في الحاالت التي لم ُتعلن عنها القوات الجوية لجيش
برحلة معيّنة عبر المضيق .وإذا نظرنا إلى التقارير الحكومية
قر الح ًقا
التحرير الشعبي ( )PLAAFأو لم ُت ّ
ٍ
ً
مجتمعة ،فهي تشير إلى ّ
أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ُتبدي بشكل عام استعدادًا
األجنبية األخرى
ّ
لتقديم المعلومات حول رحالتها ،مع أنّها قد ال ّ
محددة.
تقدم التفاصيل حول مسارات رحالت معينة لطائرات

 86لمزيد من التفاصيل حول رحالت تشرين الثاني (نوفمبر)،

انظر Richard Fisher, “Chinese Bomber Exercise Affirms Air-Defence Identification Zone,

.Penetrates Second Island Chain,” IHS Jane’s 360, December 1, 2015; and Japanese Ministry of Defense, August 2, 2016
Focus Today,” China Central Television, November 30, 2015.“ 87
Fisher, December 1, 2015. 88
(سبتمبر) 2013

األولى ،حيث اقتبست التقارير اإلعالمية اليابانية ،لك ّنها لم ّ
تبلغ عن

 89ذكرت بعض الوسائل اإلعالمية الصينية في الواقع رحلة أيلول
كل الرحالت األخرى التي تمّ ت بعد ذلك .انظر “H-6 Bomber Flies over Japan’s Southwestern Islands and Enters for First Time” [“轰6 轰炸机首次飞越日
.本西南诸岛进入太平洋”], Observer [观察者], September 8, 2013; Japanese Ministry of Defense, August 2, 2016
Japanese Ministry of Defense, August 2, 2016. 90
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الرسائل االستراتيجية
ّ
ركزت رسائل القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي في هذه الرحالت على إثبات قدرات قاذفات الصين
المتنامية وقدرتها على إنفاذ مطالبها اإلقليمية .وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية لجيش التحرير
الشعبي ،شين ،إنّه باعتبار القوات الجوية خدمة استراتيجية“ ،يجب أن تتالءم قدرتها االستراتيجية مع
المصالح الوطنية لتوفير األمن الجوي والفضائي للتنمية الوطنية” ،والرحالت األربعة إلى المحيط الهادئ عام
[“ 2015عززت] قدرة الطيّارين على تنفيذ عمليات “نظم األنظمة” بعيدة المدى في عرض البحر” 91.وقال األستاذ
إن هذه الرحالت “[أشارت] إلى ّ
لي لي ( )Li Liفي جامعة الدفاع الوطني في الصين ّ
أن عملية صياغة القواعد
ّ
تتقدم بشكل سلس” وإنّنا “لم نعد
والحفاظ عليها بشأن منطقة تمييز الدفاع الجوي في بحر الصين الشرقي
ً
قادرين فحسب على صون منطقة تمييز الدفاع الجوي في بحر الصين الشرقي ،بل أيضا التحليق إلى ما أبعد من
سلسلة الجزر األولى” 92.وأضاف األستاذ لي أن “إرسال أسطول القاذفات هو بمثابة رمز لقدرة القوات الجوية”.
وقال أحد الخبراء العسكريين ّ
إن الرحالت األربعة “بيّنت وجود قوة جيش التحرير الشعبي الجوية في المناطق
ً
ارتباطا قري ًبا باألمن الوطني الصيني” ،و”قدرة الردع العسكري المعروفة للصين” و”قدرة شنّ الضربات
المرتبطة
93
القوية المعروفة” لقاذفات  .”H-6Kوقال خبير آخر ّ
“إن القاذفات الصينية من النوع الجديد التي تشارك في
ّ
ً
التقدم الملحوظ في قدرة التنفيذ االستراتيجية للضربات
بعيدا عن الشاطئ أشارت إلى
هذا التدريب العسكري
بعيدة المدى”94.
ويبدو ّ
أن هذه الرحالت تعكس جهود القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الرامية إلى تطبيع التدريبات
بعيدة المدى في المحيط الهادئ وإزالة حساسية دول المنطقة إزاء أنشطتهاّ .
فركزت تعليقات المتحدث الرسمي
مجرد مناورات عادية مشابهة لتلك التي
باسم القوات الجوية شين تِل َو عدد من الرحالت على أنّها كانت
ّ
ّ
تنفذها دول أخرى ّ
وأن الرحالت “كانت ترتيبات روتينية تندرج ضمن خطة التدريب السنوية” وأنّها بالتالي
ستستمر 95.كما أشار إلى ّ
أن الرحالت “لم تكن تستهدف أيّ دولة أو هدف وأنّها ال تفرض أيّ تهديد على أيّ دولة
ّ
أو منطقة”96.
وتكررت هذه المالحظات لكثير من الرحالت التالية ،هذا إن لم نقل كلها .وتم وصف مضيق مياكو
ّ
على أنّه “ممر مائي دولي ...يحق لكل الدول المالحة فيه أو التحليق فوقه” 97.وضمن التعليقات التي وردت في
وسائل اإلعالم الصينية ،قال خبير الشؤون القانونية العسكرية شينغ هونجبو ( )Xing Hongboإنّه “من المتوقع
من الدول األخرى أن تفهم وتحترم وتتأقلم مع التدريبات التي تجريها القوات الجوية الصينية بعد سلسلة الجزر
األولى” وكتب شينغ في أماكن أخرى ّ
ومبر ًرا”،
أن “التدريب الذي تم في عرض البحر [كان] قانون ًيا ومشروعً ا
ّ
كثيرا ما ر ّددها شين لدى التحدث عن رحالت قاذفات  98.H-6Kوكتب خبير عسكري آخر أنّه
وهي جملة
ً
ّ
بما ّ
تعرضت للمضايقات واإلذالل بسبب دفاعها البحري الضعيف”
وقد
قوية
بحرية
قوة
بعد
ل
تشك
ال
“الصين
أن
ّ
في الماضي“ ،فقد بات من الضروري اآلن للبحرية والقوات الجوية الصينية أن ترفع قدراتها القتالية الدفاعية
ٌ
شرط موضوعي لصون أمن الدولة البحري” 99.وأضاف ّ
أن
البحرية من خالل التدريب في عرض البحر ،وهو
Zhang Yuqing and Wu Yi, November 27, 2015. 91
Zhang Tao, “Expert: China Capable of Defending East China Sea ADIZ,” China Military Online, December 2, 2015. 92
Zhang Tao, November 4, 2015. 93
From Phoenix to the World,” Phoenix TV, May 21, 2015“. 94
Yao Jianing, “PLA Air Force Conducts First Training in West Pacific,” China Military Online, March 30, 2015. 95
Yao Jianing, March 30, 2015. 96
Guo Renjie, “PLA Air Force’s Flying over Miyako Strait for Training: Legitimate and Reasonable,” China Military Online, May 22, 2015. 97
Guo Renjie, May 22, 2015; and Xing Hongbo [邢洪波],”The PLA Air Force’s Distant Sea Training Is Legal, Legitimate, Justifiable” [“中国空军飞越宫 98
.古海峡赴远海训练合法合理合情”], People’s Daily Online, May 22, 2015
99

Zhang Junshe [张军社], “Japan Needs to Get Used to Chinese Air Force’s Distant Sea Training” [“日本应习惯中国空军远海训练”], People’s Daily

.Overseas Edition [人民日报海外版], April 1, 2015, p. 1
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الدعوات الدولية الموجّ هة إلى الصين لكي “تتحمل المزيد من المسؤوليات الدولية” تعني ّأنه “[يتعيّن]
على البحرية والقوات الجوية الصينية أن ترفع قدرات أنشطتها في عرض البحر” .وتشير جهود القوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي لوضع الرحالت ضمن إطار تدريب عسكري عادي إلى أنّها تريد أن
تكون الرحالت بمثابة إشارة إلى قوة ردعها نوعً ا ما ،لك ّنها ال تريد أن تثير التوترات اإلقليمية ّ
كلما
ّ
حلقت في المحيط الهادئ.
وعكست التعليقات العسكرية الصينية الخطاب الرسمي ّ
بأن الرحالت ستستمر وأشارت إلى
ّ
المعلقِين العسكريين متحدثًا بعد الرحلة
مسارات جديدة محتملة إلى المحيط الهادئ .وأفاد أحد
األولى عبر قناة باشي في آذار (مارس) ً 2015
قائل إنّه “في المستقبل ،سيصبح تدريب القوات الجوية
الصينية على التحليق في عرض البحر بالطبع بمثابة تط ّو ر طبيعي للتدريب وأنّه سيتم إجراء تدريبات
تعاونية في عرض البحر مع البحرية” 100 .وأضاف الخبير ّ
أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
قد تعبر ً
أيضا مضيق أوسومي ( )Osumiبين جزيرتي كيوشو ( )Kyushuوأوكيناوا اليابانيتين في
ّ
المستقبل ،ملمّ حً ا إلى أن ذلك قد يتم من منطقة شنيانغ العسكرية ( )Shenyang MRالتي باتت تشكل
بمعظمها اآلن منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي الشمالية .وحتى كانون األول (ديسمبر)  ،2016لم
ُعرف عن أي طائرات للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي (ّ )PLAAF
حلقت عبر مضيق أوسومي
ي َ
ً
تدريبات مشتركة مع القوات الجوية التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي
( )Osumiأو أجرت
ٍ
( )PLANبعد سلسلة الجزر األولى.
وتفيد التقارير اإلعالمية ّ
أن منطقة قوانغتشو العسكرية والتي أصبحت اآلن منطقة قيادة
جيش التحرير الشعبي الجنوبية ،تقود تجارب القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي لقاذفات H-6K
وبخاصة في العمليات فوق المياه ،باعتبارها المنطقة العسكرية األولى التي أطلقت قاذفات
الجديدة،
ٍ
ً
 .H-6Kووفقا ألحد مقاالت صحيفة بي إل إيه دايلي (:)PLA Daily
مع دخول قاذفات  H-6Kحيز الخدمة الفعلية ،سجّ لت وحدة [منطقة قوانغتشو
ً
َ
ً
المط َّبع في عرض البحر وفي أداء أكثر
وملفتة  :ففي التدريب
بارزة
إنجازات
العسكرية]
ٍ
من  30مهمة كبيرة ،بما يضمّ تدريبات اختراق واعتداء ،حققت قاذفات  H-6Kنتائج
ً
ملفتة مرا ًرا وتكرا ًر ا.
ويضيف المقال:
في التدريب على التحليق لفترات طويلة في عرض البحر والذي نظمته القوات الجوية
ً
قياسية عدة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
للمرة األولى ،سجّ لت القاذفات أرقا مًا
مثل مسافة التحليق األطول فوق البحر والمدة األطول للتحليق المتواصل والمدى األطول
للطيران من أجل تنفيذ العمليات .ولدى المشاركة في تمرين االستهداف بصواريخ فعلية،
متجاوزة الصعوبات101 .
ً
عملت الوحدة بظروف هامشية ومتطرفة وسجّ لت نتائج ممتازة،
وبالفعل ،كان لوي روي ( )Lui Ruiوهو طيّار قاذفات في منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي
الجنوبية ،الطيّار األول الذي ّ
ّ
وحلق في
حلق متجاو ًزا سلسلة الجزر األولى في آذار (مارس) ،2015

Qiu Yue, March 31, 2015. 100
Xu Sheng [徐生] and Yu Hongwei [余泓纬], “A Unit of the Guangzhou Military Region Air Force Forges All-Weather, Whole-Territory Combat Capa� 101
bility with New-Model Strategic Bombers” [“广空某部全天候全疆域锤炼新型战略轰炸机作战能力: 战鹰振翅苦练硬功显威蓝天”], PLA Daily,
.January 3, 2016, p. 1
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العرض العسكري في أيلول (سبتمبر)  2015وكان أول من ّ
حلق فوق بحر الصين الجنوبي عام ،2016
عكس الدور الريادي لمنطقة القيادة التي ينتمي إليها102 .
ما َ َ

“الدوريات الجوية القتالية” فوق بحر الصين الجنوبي عام

2016

يبدو أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي نقلت تركيزها على التلويح بالقدرة فوق المياه
إلى بحر الصين الجنوبي في صيف عام  ،2016وذلك على األرجح في استجابة سياسية منها لحكم
محكمة التحكيم الدائمة ( )PCAضد الصين في تموز (يوليو) 103 .وأعلنت القوات الجوية عن رحلتين
لقاذفات  H-6Kفوق جزر سبراتلي ( )Spratlyوأفادت وسائل اإلعالم الصينية المُ دارة من الدولة عن
رحلتين أخريين ،ما يشير إلى ما ال ّ
يقل عن أربع رحالت إلى بحر الصين الجنوبي بين أيار (مايو)
وآب (أغسطس) ّ 2016
غطت كال جزر سبراتلي وجزر باراسيل ( 104 .)Paracelكان ذلك التواجد األول
أقر ت به ،حيث كانت
للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFفي بحر الصين الجنوبي الذي ّ
الطائرات التي تم تحديدها في السابق تنتمي كلها إلى القوات الجوية التابعة لبحرية جيش التحرير
الشعبي ( .)PLANوفي تموز (يوليو)  ،2016قال المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية لجيش التحرير
إن الدور يّات ستصبح “منتظمة” وستستمر ،فيما أضاف ّ
الشعبي شين (ّ )Shen
معلق عسكري أنّها ستغطي
المزيد من بحر الصين الجنوبي .ويجدر ذكر ّ
أن قاذفات  H-6الصينية عملت بشكل مشابه في بحر
الصين الجنوبي في أوائل ثمانينيات القرن الفائت وف ًقا لوثائق غير مص ّنفة تعود للواليات المتحدة،
وأن وسائل اإلعالم الصينية أفادت ّ
ّ
أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي “تجري “استطالعً ا روتين ًيا”
في المنطقة منذ عام  105 .”2012وعلى نقيض الرحالت التي اتجهت إلى غرب المحيط الهادئ ،لم تزعم
القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ّ
أن هذه الرحالت إلى بحر الصين الجنوبي كانت األولى من
ً
نوعها التي تجريها الخدمة ،ما أعطى مصداقية أكبر لمصادر جيش التحرير الشعبي.

تفاصيل الرحالت
تم أوّ ل ظهور علني لقاذفات  H-6Kفوق بحر الصين الجنوبي في أوائل أيار (مايو) عندما ّ
بث
صغيرا عن الطائرة وهي
وأدرجت مقطعًا
تلفزيون الصين المركزي برنامجً ا عن طيّار قاذفة H-6K
َ
ً
ّ
106
تحلق فوق منطقة فايري كروس ريف ( )Fiery Cross Reefفي جزر سبراتلي .وفي منتصف تموز
(يوليو) ،بعد فتر ةٍ وجيزة من صدور حكم محكمة التحكيم الدائمة ( )PCAضد الصين ،نشرت القوات
Exclusive Revelations: ‘God of War’ H-6K Patrol of Scarborough Shoal” [“独家揭秘“战神轰炸机”轰-6K 巡航黄岩岛”], China Central Television,“ 102
.November 5, 2016
Jane Perlez, “Tribunal Rejects Beijing’s Claims in South China Sea,” New York Times, July 12, 2016. 103
Beauchamp-Mustafaga et al., August 2, 2016. 104

 105ال يُعرف عن رحالت إلى بحر الصين الجنوبي في ثمانينيات القرن الفائت سوى تلك التي أجرتها القوات الجوية التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي
( .)PLANويرد في تقرير غير مص ّنف صادر عن وكالة االستخبارات المركزية األمريكية ( )CIAعام :1984
في  8تشرين الثاني (نوفمبر) ّ ،1980
حلقت قاذفتان بحريتان من طراز  B-6من جزيرة هاينان ( )Hainan Islandفوق جزيرة نورث إيست
وتحس ًبا من رد فعل فيتنامي ،أجرت طائرات قتالية صينية
كاي ( )Northeast Cayوهي الجزيرة الواقعة في أقصى شمال جزر سبراتلي.
ّ
حلقت القاذفات جنوبًا ...في تشرين األول (أكتوبر) ّ ،1983
دوريات دفاعية بالقرب من جزر باراسيل في حين ّ
حلقت قاذفتا  B-6فوق
جزيرة سوالو ريف ( )Swallow Reefفي جزر سبراتلي ،ولكن ،هذه المرة مع فرقاطة وسفينة كبيرة إلعادة التزود بالوقود انتشرتا جنوب
جزر باراسيل لتوفير المساعدة المالحية واالستطالع الجوي.

انظر National Archive CIA Records Search Tool, China: Military Options Against Vietnam, March 1, 1984, Declassified CIA-RDP84S00928R0003000050006-0,
p. 10, cited in Peter Wood, “Snapshot: China’s Southern Theater Command,” China Brief, July 22, 2016; see also Kinlin Lo, “‘It Was a Provocative Act’: PLA
.Pilot Describes Encounter with Foreign Military Jet,” South China Morning Post, February 13, 2017
My Story with the God of War,” China Central Television, May 6, 2016; and Richard Fisher, “Chinese H-6K Bomber Flies over Fiery Cross Reef in“ 106
.South China Sea,” IHS Jane’s 360, May 12, 2016
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ّ
تحلق فوق جزيرة سكاربورو شول (Scarborough
الجوية لجيش التحرير الشعبي صو ًر ا لـ H-6K
 )Shoalمسجّ ً
107
لة الرحلة الثانية غير المُ علَن عنها .وبعد بضعة أيام ،قامت القوات الجوية باإلعالن
ً
ُطلقة اسم “دوريات جوية قتالية” عليها
الرسمي األول عن رحالت لقاذفات  H-6Kفي المنطقة ،م
ً
وقائلة ّ
إن “جيش التحرير الشعبي أرسل قاذفات  H-6Kوغيرها من الطائرات بما فيها طائرات مقاتلة

وطائرات استكشاف وصهاريج الوقود الطائرة إلجراء دوريات فوق الجزر والشعاب المرجانية ،بما فيها
[جزيرة سكاربورو شول]” وإنّها حققت هدف الدورية الجوية القتالية بإجراء “االستكشاف الجوي
والقتال الجوي والدوريات فوق الجزر والشعاب المرجانية” 108 .وأضاف المتحدث الرسمي باسم القوات
أن الدوريات ستصبح “من َت ً
ّ
الجوية ،شينّ ،
وأن الرحلة زادت من عمق “االتجاه البحري للتدريبات
ظمة ”
ّ
التي تتوخى واقعية القتال” .وأكدت وسائل اإلعالم الصينية الح ًقا ّ
أن الطائرات المقاتلة تضمّ نت طائرة
وتضمنت اللقطات التي ّ
 J-11وعلى األرجح طائرة 109 .J-10
بثها التلفزيون المركزي الصيني تضاريس
َّ
تم تعريفها على أنّها شعاب مرجانية في ميس شيف ريف ( )Mischief Reefوليفوك ريف Livock Reef
في جزر سبراتلي وجزيرة وودي ( )Woody Islandفي جزر باراسيل ،عل ًما ّ
أن ذلك كان الظهور األول
لقاذفات  H-6Kفي الجزر الشمالية من بحر الصين الجنوبي 110 .ومن غير الواضح ما إذا كانت الصور
التي تم نشرها في منتصف تموز (يوليو) تعود للرحلة عينها التي أفاد عنها شين أو لرحالت منفصلة
وقت أبكر .وزعم طيّار من القوات الجوية الح ًقا في مقابلة مع وسائل إعالم صينية مُدارة
تمت في
ٍ
من الدولة أنّه خالل إحدى هذه الرحالت في تموز (يوليو) ،قا ب ََل طائرة نفاثة مقاتلة أجنبية فوق
بحر الصين الجنوبي111 .
وقامت قاذفات  H-6Kبرحلة رسمية ثانية في أوائل آب (أغسطس) ،ولكن ،هذه المرة فوق
التعر ف إليها .كما تضمّ نت الرحلة
جزيرة سكاربورو شول وفوق معالم أخرى في جزر سبراتلي لم يتم
ّ
ّ
“طائرات  Su-30المقاتلة وطائرات اإلنذار المبكر المحمولة ج ًو ا [التي ذكرت وسائل اإلعالم الصينية أنها
من طراز  ]KJ-200وطائرات استطالع وصهاريج للتزود بالوقود ج ًو ا” ،عل ًما ّ
أن طائرات  Su-30تزوّ دت
مر تين 112 .ووصف شين الرحلة بأنّها أنشأت نظام قتال يدمج ما بين السيطرة الجوية على
بالوقود ّ
113
ّ
البحار واختراق الدفاع والهجمات المفاجئة والدعم والتزويد بالوقود” .يُشار إلى أن طائرة Su-30
ّ
المحلقة ،عل ًما
بشكل رسمي إلى جانب قاذفات H-6K
المقاتلة كانت الطائرة األولى التي يتم تحديدها
ٍ
إطار عام .كما قالت وسائل اإلعالم الصينية ّ
إن طائرة اإلنذار المبكر
أنّه كان يُشار إليها في العادة في
ٍ
ً
كانت من طراز  114 .KJ-200ويبدو ّ
أن هذه الرحلة تضمنت عناصر تدريب أخرى مقارنة برحلة
ّ
المعلقين العسكريين ّ
إن “الدورية القتالية تضمّ نت مناورات إنذار مبكر
تموز (يوليو) ،حيث قال أحد
PLAAF Weibo account, July 15, 2016; and Heng Jing [靖恒], “Chinese Air Force for the First Time Releases Photos of H-6K Patrolling Scarborough 107
.Shoal” [“中国空军首次曝光轰-6K 巡航黄岩岛高清照片”], Observer, July 15, 2016
China’s Air Force Conducts Combat Air Patrol in South China Sea,” Xinhua, July 18, 2016“. 108
Zhang Tao, August 25, 2016. 109

 110لمزيد من التفاصيل حول الرحلة ،انظر

“Exclusive Revelations: . . . ,” November 5, 2016; “Chinese Air Force H-6Ks Conduct Combat Air Patrol

over South China Sea and Scarborough Shoal” [“中国空军轰—国空战斗巡航南海黄岩岛”], China Central Television, July 18, 2016; and Beauchamp.Mustafaga et al., August 2, 2016

ً
ً
أجنبية في رحلته األولى إلى عرض البحر ،وهي على األرجح الرحلة التي
مقاتلة
 111زعم الطيّار عينه في كانون األول (ديسمبر)  2016أنّه قابل طائرات
تمت في آذار (مارس)  2015عبر قناة باشي إلى غرب المحيط الهادئ .انظر Wang Tonghua [王通化] and Li Kaiqiang [李开强], “For the Country, a Sharp
Sword” [“为国仗剑‘锐一代’”], PLA Daily, December 29, 2016; Lo, February 13, 2017; and “One on One: Liu Rui: The ‘God of War’ Story” [“[面对面]刘
.锐：‘战神’故事”], China Central Television, February 12, 2017
Chinese Military Aircraft Patrol South China Sea,” Xinhua, August 6, 2016; and “Chinese Air Force Combat Aircraft Conduct ‘Combat Air Patrol’“ 112
.over South China Sea” [“中国空军多型主战飞机赴南海战斗巡航”], China Central Television, August 6, 2016
Zhang Tao, August 25, 2016. 113
Zhang Tao, August 25, 2016. 114
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ً
ً
جوية ودور يّات للجزر في بيئة كهرومغناطيسية ّ
معقدة” ،عل ًما ّ
أن من
قتالية
للدفاع الجوي ومواجهات
بين هذه العناصر ،كان عنصرا اإلنذار المبكر والبيئة الكهرومغناطيسية المعقدة جديدين115 .
وبعد بضعة أشهر ،في أوائل كانون األول (ديسمبر) ،أجرت قاذفات  H-6Kوطائرات مقاتلة غير
ً
رحلة أخرى عبر بحر الصين الجنوبي .وقامت وسائل اإلعالم األمريكية بذكرها في بادئ األمر،
محددة
ّ
116
ّ
ثم عاد شين وأكد عليها بدون أن يقد م أي معلومات أخرى .وقال المسؤولون األمريكيون الذين
إن قاذفات ّ H-6K
اقتبست أقوالهم تقارير وسائل اإلعالم األمريكية ّ
“حلقت على طول “خط التسع ُشرط”
ّ
( )Nine-Dash Lineالمُ تنا َز ع عليه” ،والذي ّ
لمسافة
وحلقت
يمثل مطالب الصين اإلقليمية في المنطقة
ٍ
ً
مقارنة بالرحالت المسبقة خالل الصيف ،بدون توفير أي تفاصيل أخرى حول
أبعد في هذه الرحلة
مسار الرحلة .كما أضاف المسؤولون ّ
أن تلك كانت “أوّ ل رحلة بعيدة المدى لقاذفة صينية على طول
ّ
خط الحدود الذي يتخذ شكل حرف  Uمنذ آذار (مارس)  ،”2015مع أنه لم يكن من رحالت قد تم
اإلعالن عنها مسب ًقا للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي فوق بحر الصين الجنوبي عام  2015ور بّما
تم الخلط بين ذلك وبين أول رحلة بعيدة المدى للقوات الجوية عبر قناة باشي.
ويبدو ّ
أن كل هذه الرحالت إلى بحر الصين الجنوبي أتت من منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي
الجنوبية ،ويمكن ربط بعض منها على األقل بشكل مباشر بفرقة القاذفات الثامن ة (�8th Bomber Divi
مقر ها في مدينة لييانغ ( )Leiyangبمقاطعة هونان ( 117 .)Hunan Provinceومع ّ
أن
 )sionالتي يقع
ّ
أحد التحليالت الصينية أشار إلى ّ
أن بعض الرحالت التي تتضمنها لقطات التلفزيون المركزي الصيني
حدثت بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)  ،2016إالّ أنّه واستنا دًا إلى ّ
تقدم اإلنشاءات الصينية
ّ
تمتد هذه الرحالت بمجملها على فترةٍ سبعة أشهر على األقل وخمسة
على األراضي المستصلحة،
معالم جغ رافية على مساحة واسعة من بحر الصين الجنوبي118 .

الرسائل االستراتيجية
ُقصد من الرحالت إلى بحر الصين الجنوبي أن تكون بمثابة إشارات ردع تقليدي
يبدو أنّه كان ي َ
استراتيجي من أجل التشديد على استعداد الصين للدفاع عن مطالبها بالمعالم المتنا َزع عليها وإثبات
ّ
أن نطاق عملياتها يغطي كل األراضي التي تطالب بها الصين ،وذلك على األرجح ر دًا على حكم محكمة
التحكيم الدائمة ضد الصين .ومع ّ
أن المسؤولين الصينيين لم يربطوا بشكل صريح الرحالت بحكم
المحكمة ،إالّ ّ
أن وسائل اإلعالم الصينية المُ دا َرة من الدولة أوضحَ ت هذا الرابط جي ًّد ا.
وخالل زيار ةٍ إلى قاعدة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي في منطقة قيادة جيش التحرير
الشعبي الجنوبية في منتصف تموز (يوليو) ،قام نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية
الصين الشعبية الجنرال فان الذي كان يرافقه قائد القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي “ما” ()Ma
وغيره من كبار القادة العسكريين ،باستعراض قاذفات  ،H-6Kوقال إنّه يتعين على الجيش “أن يزيد
بشكل متواصل قدراته على الردع والقتال” والتمكن من القتال واالنتصار في الحروب 119 .ولدى إعالن
الرحلة الرسمية األولى للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ،قال المتحدث باسم هذه األخيرة،
شين (ّ ،)Shen
إن “القوات الجوية ستدافع بحزم عن السيادة واألمن والمصالح البحرية الوطنية وتصون
Focus Today,” China Central Television, August 7, 2016“. 115
Tomlinson, December 9, 2016; Zhang Zhaoying [张骄瀛], “Expert: China’s Air Force Distant Sea Training Has Major Transformation, Air Combat 116
.System Already Formed” [“专家:中国空军远海训练有重大变化 空战体系已形成”], People’s Daily Online, December 16, 2016
Beauchamp-Mustafaga et al., August 2, 2016. 117
J-11 Escort H-6K Fly over Mischief Reef ” [“歼-11 护航轰-6K 飞越美济礁 镜头长时间对准中业岛”], Phoenix TV, July 20, 2016.“ 118
119

كما زار الجنرال فان جزر سبراتلي في نيسان

(أبريل)  .2016انظر Chris Buckley, “Chinese General Visits Disputed Spratly Islands in South China

Sea,” New York Times, April 15, 2016; Minnie Chan, “PLA Unveils New Weapons for Air and Sea Combat Following Hague Tribunal Ruling,” South China
.Morning Post, July 22, 2016; and “Fan Changlong . . . ,” July 19, 2016
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السالم واالستقرار اإلقليمي وتواجه مختلف التهديدات والتحديات” 120 .وفي أول مؤتمر صحفي لوزارة
الدفاع الوطني الصينية تِل َو الحكم ،قال المتحدث الرسمي قائد اللواء يانج يوجون ( )Yang Yujunلدى
ً
سؤاله عن دوريات ّ H-6K
سيادة على الجزر والشعاب المرجانية التي في بحر الصين
إن “للصين
ّ
ّ
الجنوبي والمياه المجاورة له .ومن المؤكد أنه تقع على الجيش الصيني مسؤولية صون السيادة
واألمن والسالمة اإلقليمية الوطنية كما المصالح والحقوق البحرية” 121 .وقام أحد المقاالت اإلخبارية
ً
صراحة باإلشارة إلى أنّه كان للرحالت “صلة بالتحكيم غير
العسكرية األخرى برسم رابط أكثر
ّ
القانوني حول بحر الصين الجنوبي الذي استهلته الفلبين من طرف واحد ،كما قامت الرحالت بإبداء
موقف القوات الجوية الصينية بأنّها قادرة على إحكام السيطرة على الجزيرة بشكل كفؤ”122 .
ٍ
ّ
المعلق األبرز في جيش التحرير الشعبي حول أنشطة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي،
وأما
ّ
فشدد على أهمية رحالت  H-6Kللردع الصيني وقدرة الصين
قائد اللواء دو وينلونغ (،)Du Wenlong
ّ
على شنّ الضربات أينما كان على األراضي الصينية .وقال إنه “مع قدرات إعادة التزوّ د بالوقود ج ًو ا،
ّ
فتمدد مساحة قتال طائراتها وتزيد
تقوم القوات الجوية بتقدم مهم في تحسين قدرات دعم القتال،
ّ
قدراتها على شنّ الضربات الجوية عندما ّ
تنفذ عمليات في عرض البحر” ،محد دًا أنه مع “قاذفة
 ،Su-30بات يمكن لدوريات الصين الجوية أن تصل إلى جيمس شول ( )James Shoalوهي المنطقة
التي تقع في أقصى جنوب الصين” 123 .كما أشار إلى ّ
أن “[طائرة اإلنذار المبكر] تؤدي دو ًرا مه ًما في
زيادة قدرات القوات الجوية على إجراء عمليات في عرض البحر بكشف دقيق عن األهداف وإصدار
أوامر بضربات دقيقة وتقديم نظام دعم أفضل” .وبالتحدث عن مكانة الرحالت في سياق انتقال القوات
الجوية باإلجمال إلى المهمات البحرية ،أضاف دو ّ
إن “القوات الجوية كانت تركز في السابق على شنّ
ً
ً
الضربات على أهداف برية ولم تجعل من الجزر والشعاب المرجانية والسفن أهدافا فعلية لها ،لك ّنه
يتعين عليها اآلن أن تتمكن من ضربها كلها”124 .
ّ
وتحد ث دو ( )Duعن ثالث سمات لقاذفات H-6K
وهي أنّها ً
أول بعيدة المدى بحيث تغطي كل “األهداف االستراتيجية في المنطقة بضربات مدمرة”،
وثان ًيا ،يمكنها أن تردع أو تضرب “تشكيالت كبيرة” في المياه كانت “تستفز الصين” في حال كانت
ً
وثالثا ،يمكنها تحمّ ل البقاء في الجو،
تتمتع بصاروخ كروز مضاد للسفن ( )ASCMمن طراز ،YJ-12
ما يسمح لها بأن ّ
كشبكة فوقه 125 .وبالحديث عن المستقبل ،قال دو ّ
إن
تغطي بحر الصين الجنوبي
ٍ
لتغطي كل
“الدوريات المستقبلية في بحر الصين الجنوبي ستتجاوز حدود جزيرة سكاربورو شول
َ
الجزر والشعاب المرجانية ضمن الحدود الصينية”126 .
وأما محللون عسكريون آخرون ،فوضعوا قاذفات  H-6Kضمن إطار التشكيالت الكبيرة لدى
ً
صلة
القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFوروّ جوا لفرصة إجراء تدريبات مشتركة أقرب
مع القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي ( .)PLANوأضاف ّ
معلق عسكري آخر ّ
أن “القاذفات
Dong Zhaohui, “PLA Air Force Conducts Combat Air Patrol in South China Sea,” Xinhua, July 19, 2016. 120
Zhang Tao, August 25, 2016. 121
122

Zhang Tao, August 25, 2016.

123

“Focus Today,” August 7, 2016.

124

“Asia Today,” China Central Television, July 16, 2016; and Qiu Yue [邱越], “Expert: Chinese Air Force Backbone Can Strike Entire South China Sea,

.Future Patrols Will Visit More Islands and Reefs” [“专家:中国空军长臂可辐射整个南海 未来将巡航更多岛礁”], People’s Daily Online, July 18, 2016

 125ليس من الواضح لماذا ذكر دو احتمال تم ّتع  H-6Kبقدرة صاروخ كروز مضاد للسفن ( ،)ASCMألنّه وحتى عام  ،2016لم يكن يُعرف عن هذه القاذفات
أنّها تتمتع بمثل هذه القدرة .انظر “XAC H-6”; Qiu Yue [邱越], “Air Force Combat Air Patrols in the South China Sea to Be Regularized, Expert: China
.Has the Capability to Safeguard Sovereignty” [“空军南海战斗巡航将常态化专家:中国有能力维护主权”], People’s Daily Online, July 19, 2016

وتكرر هذا االدعاء في وسائل إعالم أخرى غير

رسميةMultiple Types of Chinese Air Force Aircraft Coordinate Defense Penetration and Assault: H-6“ .

.and Su-30 [Conduct] Anti-Carrier [Operations]” [“中国空军多机种协同突击突防: 轰6 苏30 反航母”], Sina, October 30, 2016
126

Zhang Tao, August 25, 2016.
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ً
كامل
والطائرات النفاثة المقاتلة [وطائرات اإلنذار المبكر] وطائرات االستطالع تشكل نظا مًا قتال ًيا
لالضطالع بمهمات الدوريات [كما] يؤدي هذا االمتداد الكبير لمناطق دوريات الصين الجوية دو ًر ا
كبيرا في صون سيادة الصين” 127 .وأشار ّ
معلق ثالث إلى أنّه “من شأن الدوريات الجوية المنتظمة أن
ً
ّ
تعزز القدرات القتالية للقوات المشتركة وهي ترمز إلى أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
والبحرية قادرة على إجراء عمليات في عرض البحر” 128 .وقال الكولونيل المتقاعد يو غانغ (Yue
ً
ّ )Gang
مسؤولة عن “[تقديم] الحماية للقوات البحرية
إن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي كانت
في زمن الحرب”129 .
وأفاد ّ
معلق عسكري آخر ّ
أن استخدام طائرات غير متشابهة يبيّن عن ّ
تقدم في قدرات القوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي على تنسيق اإلقالع من مطارات مختلفة واالنضمام لتشكيل مجموعة،
ّ
ّ
وهو “تحد هائل لقدرات قيادة القوات الجوية الصينية على إيفاد القوات”130 .
المعلق على
وركز هذا
ٍ
ً
ّ
أهمية السيطرة الكهرومغناطيسية في القتال الجوي ،قائل إنه “في المستقبل ،من الممكن لبحر الصين
الجنوبي أن يمتلئ باإلشارات الكهرومغناطيسية المعقدة من أربعة أبعاد ،بما فيها األقمار الصناعية
الفضائية والطائرات القتالية في الجو والسفن الحربية في البحر والرادات القائمة على البر” .ويشكل
َ
مقارنة بقدرات التلويح بالقدرة لدى القوات
وج َه قصور واضحً ا
اإلقرار بصعوبات تنسيق الطائرات ْ
الجوية األمريكية التي ُتجري عمليات بالقاذفات بعيدة المدى فوق المياه منذ أربعينيات القرن الفائت.
ً
ً
كما يبدو ّ
علنية  .وأفادت وكالة رويترز
جدال داخل ًيا حول كم يجب أن تكون اإلشارات
أن ثمة
( )Reutersفي تموز (يوليو) ّ
أن “الخيارات التي تداولها المعنيون بجيش التحرير الشعبي تتضمن
ً
قادرة على
تركيب قذائف على الطائرات المقاتلة التي تقوم بدوريات في بحر الصين الجنوبي تكون
ً
ً
ضرب أهداف في الفلبين أو فيتنام” وقال دو ّ
حية في مهمات
ذخيرة
إن “الطائرات الصينية ستحمل
ّ
ّ
131
الدوريات” ،عل ًما ّ
أن تصريحات القوات الجوية الرسمية لم تؤكد على ذلك .وقال معلقون آخرون
عدة ّ
إن قاذفات  H-6Kستواصل العمل في جزء من “الدوريات الجوية القتالية” في بحر الصين الجنوبي.
وأخيرا ،وصف قائد اللواء ليانغ فانغ ( )Liang Fangرحلة كانون األول (ديسمبر)  2016األخيرة
ً
ّ
بأنها تبعث ثالث رسائل .األولى أن “الصين تحافظ على سيادتها ومطالبها القضائية على طول “خط
ً
التسع ُشرط” ()Nine-Dash Line؛ [وثان ًيا] ّ
بحري الصين
خائفة من التهديدات في
أن الصين ليست
َ
ً
[وثالثا] أنّه ال يجدر بالرئيس
الجنوبي والشرقي وهي قادرة على الفوز في االشتباكات العسكرية هناك؛
ً
حديثا دونالد ترامب أن يلعب بالنار في ما خص تايوان ،تما مًا كما ال يجدر برئيس
األمريكي المنتخب
تايوان فعل ذلك”132 .
غير أنّه من غير المرجّ ح لقاذفات  H-6Kأن تشارك بشكل بارز في الدوريات الروتينية في
منطقة تمييز دفاع جوي مستقبلية محتملة ،حيث ّ
إن القاذفات ناد ًر ا ما تشارك في مهام الدوريات.
كما على الرغم من ّ
أن مدرج المطار في منطقة فايري كروس ريف ( )Fiery Cross Reefطويل بما يكفي
لدعم القاذفات وعلى الرغم من إنشاء مالجئ صلبة للطائرات على بعض المعالم المستصلحة وكونها
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Focus Today,” August 7, 2016“.
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Focus Today,” China Central Television, July 19, 2016“.
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Catherine Wong, “PLA Air Force Holds Fresh Patrols in South China Sea as It Seeks to ‘Normalise’ Stepped-Up Surveillance,” South China Morning

.Post, August 7, 2016
130

Ma Jun [马俊], “Dissimilar Main Force Combat Aircraft Combat Patrols of South China Sea: Chinese Air Force Shows Its Strength” [“多型主力战机

.战斗巡航南海!中国空军展示实力”], Global Times, August 8, 2016
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Ben Blanchard and Benjamin Kang Lim, “‘Give Them a Bloody Nose’: Xi Pressed for Stronger South China Sea Response,” Reuters, July 31, 2016
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Steven Stashwick, “US Media Over-Hypes Chinese Bomber ‘Warning’ in South China Sea,” The Diplomat, December 15, 2016; and Liang Fang [梁芳],

.Post on Sina Weibo [新浪微博], December 12, 2016
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كبيرة بما يكفي للقاذفات ،إالّ أنّه يرجّ ح لظروف العمل في بيئة المحيط أن تحول دون اتخاذ قاعدة في
بحر الصين الجنوبي لفتر ة طويلة133 .
ٍ

الرحالت إلى المحيط الهادئ عام

2016

ً
متجاوزة سلسلة الجزر األولى
أجرت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي أربع رحالت أخرى
ّ
عام  .2016بدأت هذه الرحالت في أيلول (سبتمبر) ،في وقت متأخر عن نظيرتها في عام  ،2015لكنها
ً
مباشرة
تتالت بوتيرة أسرع بكثير واستخدمت مسارات رحالت جديدة .تمّ ت اثنتان من هذه الرحالت
عبر سلسلة الجزر األولى إلى غرب المحيط الهادئ ،واحدة عبر مضيق مياكو وأخرى عبر قناة باشي،
تما مًا كرحالت عام  .2015كما قال المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية شين ( )Shenفي أيلول
ً
ٌ
(سبتمبر) ّ
وصف لرحلتين
“منتظمة ” 134 .كما يرد
إن هذه الرحالت عبر سلسلة الجزر األولى ستصبح
أخريين ّ
حلقتا بعد سلسلة الجزر األولى ومن ثم حول تايوان في القسم التالي .وتشير التعليقات
الصينية بشأن هذه الرحالت إلى ّ
أن النية السياسية كانت ال تزال تتمثل في بعث رسائل استراتيجية
حول إنفاذ مطالب الصين اإلقليمية والدفاع عن األراضي الصينية.

تفاصيل الرحالت

في  12أيلول (سبتمبر) ّ ،2016
حلقت مجموعة من قاذفات  H-6Kوطائرات  Su-30المقاتلة
وطائرات اإلنذار المبكر وطائرات التزود بالوقود ج ًوا وغيرها من أنواع الطائرات التي تعود للقوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي عبر قناة باشي إلى المحيط الهادئ إلجراء تدريبات في عرض البحر
وف ًقا للمتحدث الرسمي باسم القوات الجوية ،شين 135 .وقامت بتمارين متعلقة باالستطالع واإلنذار
المبكر والدوريات البحرية (( )maritime patrolling (海上巡航والتزوّ د بالوقود ج ًو ا من بين مهارات
أخرى .واألهم كان إعالن شين ّ
أن القوات الجوية ستجعل التدريب في عرض البحر بعد سلسلة الجزر
أمرا “منتظ ًما” بعد التفسير من جديد ّ
أن الرحالت هي في الواقع أنشطة معتادة للدول الساحلية
األولى ً
ً
وأنّها جزء من التدريب السنوي المحدد مسبقا للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي .كما أضاف
ّ
ّ
“ستحلق بعد سالسل الجزر وتسيطر على بحر الصين الشرقي وتجري دوريات
أن القوات الجوية
ً
تركيزا على المهمات البحرية
االستعداد للقتال في بحر الصين الجنوبي وتسنّ سيفها” ،في ما يعكس
للقوات الجوية .وأشار محلل أجنبي إلى ّ
أن “وجود صهاريج إلعادة التزود بالوقود ج ًوا أمر مثير للفضول
بما أنّه لكال طرازي  H-6Kو  Su-30مدىً يزيد عن ألف ميل ،ما يعني أنّه بإمكانها بكل سهولة اجتياز
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;David E. Sanger and Rick Gladestone, “New Photos Cast Doubt on China’s Vow Not to Militarize Disputed Islands,” New York Times, August 9, 2016

.Beauchamp-Mustafaga et al., August 2, 2016

 134يُرجح ّ
أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي لم تجعل الدوريات “منتظمة” إلى بحر الصين الشرقي كما فعلت في حال التدريبات في عرض البحر
ّ
ّ
وفي بحر الصين الجنوبي ألن التقارير الصينية تفيد بأنها “أبقت على دوريات منتظمة” منذ أن تم إنشاء منطقة تمييز الدفاع الجوي عام  ،2013حتى ولم
يتم إجراؤها بقاذفات  .H-6Kانظر Dong Zhaohui, “China’s Air Force Conducts West Pacific Drill, Patrols ADIZ,” China Military Online, September 25,
2016; “Multiple Types of Chinese Air Force Aircraft Conduct First Patrol of East China Sea ADIZ” [“中国空军多架战机首巡东海防空识别区”], Beijing
Morning Post [北京晨报], November 24, 2013; and Zhang Yuwing [张玉清] and Zhao Wei [赵蔚], “Chinese Air Force Spokesperson Shen Jinke Introduces
.East China Sea Patrols” [“空军新闻发言人申进科介绍东海警巡”], Xinhua, August 7, 2014
135

Li Jianwen [李建文] and Yu Hongwei [余泓纬], “Multiple Types of Chinese Air Force Aircraft Fly into Western Pacific to Test Distant Sea Combat

.Capability” [“空军多型战机赴西太平洋检验远海实战能力”], China Military Online, September 13, 2016
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الرحلة بدون إعادة التزوّ د بالوقود .على األرجح أنّه كان يتم تدريب أطقم الصهاريج الطائرة لكي ّ
تمد د
بدورها مدى الطائرات المقاتلة أو القاذفات أكثر بعد في المستقبل”136 .
في  25أيلول (سبتمبر)ّ ،
حلقت تشكيلة أخرى من طائرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
أن عدد الطائرات التي ّ
عبر مضيق مياكو ( 137 .)Miyakoغير ّ
حلقت عبر المضيق بالضبط متنازع عليه،
حيث يذكر تقرير وزارة الدفاع اليابانية ثماني طائرات في حين ّ
يدعي إعالن شين ( )Shenوجود
ً
ً
طائرة  .ومن التفسيرات المرجّ حة ّ
طائرة داخل حدود سلسلة
أن التشكيلة كانت تضم أربعين
أربعين
الجزر األولى ،لكنّ البعض منها فقط َع َب َر مضيق مياكو فعل ًيا .وتضمّ نت التشكيلة طائرات من طراز
 H-6Kو  Su-30وصهاريج طائرة وغيرها من الطائرات غير المعلومة 138 .ومع ّ
أن القوات الجوية وصفت
الرحلة بتعابير مشابهة لتلك التي استخدمتها لرحلة تشرين الثاني (نوفمبر)  2015عبر المضيق –
وتحديدا ّ
ً
أن بعض القاذفات والطائرات القتالية انفصلت عن المجموعة األكبر واتجهت إلى منطقة
تمييز الدفاع الجوي في بحر الصين الشرقي ( )East China Sea ADIZلتجريَ دورية ((– )patrol (警巡
إالّ أنّه يمكن مالحظة بعض االختالفات .فوف ًقا ألوصاف وزارة الدفاع اليابانية لمسارات الرحالت ،يبدو
مباشرا بشكل عام عبر المضيق ،بما يضم قاذفات  ،H-6Kفي
أن الطائرات الثمانية كلها سلكت مسا ًر ا
ً
حين أنّه في تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2015انفصلت مجموعة تضم أربع قاذفات  H-6Kعن التشكيلة
ّ
وحلقت باتجاه جزر اليابان الرئيسية قبل االبتعاد .ويبدو ّ
أن القوات الجوية لجيش التحرير
األكبر
الشعبي تعتبر أي رحلة لقاذفات  H-6Kتعبر منطقة تمييز الدفاع الجوي في طريقها عبر مضيق مياكو
ً
ّ
وعددت وزارة الدفاع اليابانية
ألغراض دعائية.
“دورية ” لمنطقة تمييز الدفاع الجوي ،وذلك ر بّما
ٍ
مجموع ثماني طائرات عبرت المضيق ،وهي :أربع قاذفات  H-6Kوطائرة  Tu-154واحدة وطائرة
 Y-8واحدة وطائرتان افترضت أنهما مقاتلتان  .139ويشير تقرير وزارة الدفاع اليابانية إلى ّ
أن طائرة
 Y-8واحدة وطائرة  Tu-154واحدة عبرتا منطقة تمييز الدفاع الجوي .ووف ًقا لموقع ،IHS Jane’s 360
ضمّ ت المجموعة ً
أيضا طائرة إنذار مبكر من طراز  KJ-2000استنا دًا إلى لقطات التلفزيون المركزي
الصيني 140 .ومارست الطائرات تمارين االستطالع واإلنذار المبكر واالعتداء البحري على أهداف على
سطح المياه وإعادة التزود بالوقود ج ًوا من بين مهارات أخرى 141 .وقبل الرحلة ،كان شين قد قال
ً
أيضا ّ
إن القوات الجوية قامت “بقفزة نوعية من جهة التحوّ ل االستراتيجي عبر تعزيز تدريباتها في
لتقد م التدريب142 .
ّ
ّ
مقد مًا تقيي ًما إيجاب ًيا
سيناريوهات تتوخى الواقع”،
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لالطالع على أحد التفسيرات الصينية عن دور الصهاريج الطائرة في عمليات القوات الجوية بعيدة المدى،

انظر Huang Zijuan [黄子娟], “China’s Air

Force Tankers Possess Ability to Fly Covertly, Can Fly at Low Sea Levels” [“我军空中加油机具隐蔽 出航能力 能海上低空突防”], People’s Daily Online,
May 18, 2015; see also Kyle Mizokami, “China’s Air Forces Are Venturing Further into the Pacific Than Ever Before,” Popular Mechanics, September 16,
.2016
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انظر Japanese Ministry of Defense, “On the Flight of Chinese Aircraft in the East China Sea” [“中国機の東シナ

海における飛行について”], September 25, 2016; Ye Pan [叶攀], “40 Aircraft of Multiple Types Go into Western Pacific, China’s Air Force Tests Distant
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Tate, September 27, 2016.

141

Sun Xiaochen and Wang Qingyun, “Air Force in Pacific Drill to Test Far-Offshore Strength,” China Daily, September 26, 2016.
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وكانت تلك المرة األولى التي يُفترض أن ّ
حلقت فيها طائرات مقاتلة صينية عبر المضيق وف ًقا
للحكومة اليابانية 143 .كما كانت تلك المرة األولى التي أرسلت فيها اليابان طائرات مقاتلة لتعترض
سبيل طائرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ولفتت وسائل اإلعالم الصينية إلى هذا التغيّر
في ر ّد اليابان .تجدر اإلشارة إلى ّ
أن الطائرات الصينية التي يبدو أنّها كانت تنتمي إلى القوات الجوية
التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي ( )PLANقامت بثالث رحالت إلى شمال شرق آسيا حسب
التقارير ،وذلك عبر مضيق تسوشيما ( )Tsushima Straitفي كانون الثاني (يناير) وآب (أغسطس)
 2016كما في كانون الثاني (يناير) 144 .2017

الرسائل االستراتيجية
أشار الجيش الصيني وتعليقات وسائل اإلعالم إلى ّ
أن المقصد من الرحلة عبر مضيق مياكو كان
الضغط على اليابان وزيادة قدرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFعلى شنّ العمليات
وفسر دو وينلونغ ( )Du Wenlongأنّه في حين تضمنت التدريبات المسبقة في عرض
بعيدة المدى.
ّ
ً
واحد ا فقط من الطائرات والتشكيالت الصغيرة ،تضمنت الرحلة التي جرت في أواخر
البحر نوعً ا
ّ
145
أيلول (سبتمبر) عبر المضيق المزيد من الطائرات واألهم من ذلك أنها أنشأت “نظا مًا” .وليس من
الواضح لماذا قال دو ّ
واحد ا من الطائرات ،إذ ّ
ً
إن الرحالت المسبقة ضمت نوعً ا
إن كل رحالت القوات
الجوية المعروف عنها بعد سلسلة الجزر األولى ،ما عدا أول رحلتين عام  ،2015تضمنت أنواعً ا عدة
من الطائرات وف ًقا للتصريحات الرسمية .وأشار دو إلى ّ
أن قرار اليابان بتعبئة الطائرات المقاتلة من
أكثر من قاعدة عسكرية كان يعكس مخاوفها الكبيرة بشأن قدرات الصين على شنّ العمليات الجوية
ُ
ص دو إلى ّ
أن قدرات أنشطة القوات الجوية ونطاقها في بحر الصين
واسعة النطاق وبعيدة المدى.
وخل َ
ّ
وأن أنشطتها التي تتجاوز سلسلة الجزر األولى ستفرض الضغوط على اليابان.
الشرقي اتّسعت للغاية
وفي ما يتناقض مع ذلك ،قال القائد اللواء وانغ مينغ ليانغ (ّ )Wang Mingliang
إن التدريب في عرض
البحر لم يكن يستهدف أي بلد ،بل كان اتجا ًها ال مفر منه لعمل القوات الجوية من أجل حماية حقوق
تحسن بذلك قدراتها على اإلنذار المبكر
الصين ومصالحها البحرية .وأضاف أنّه من شأن الخدمة أن
ّ
واالستطالع في عرض البحر .وفي ما يشير إلى سبب سياسي محتمل خلف الرحلة ،ربط مقال صيني
أو أكثر الرحلة بتعهد وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا ( )Tomomi Inadaأمام اليابان بإطالق
ً
قائلة “إنّه من أجل حماية بحر
دورية في بحر الصين الجنوبي مع الواليات المتحدة قبل عشرة أيام،
الصين الجنوبي ،سيتعين على القوات الجوية الصينية ً
التصر ف (( )act (出手في بحر الصين
أول
ّ
الشرقي” 146 .وأما تشاو شياو تشو ( )Zhao Xiaozhuoمن أكاديمية العلوم العسكرية ،فربط الرحلة
بعيدا عن شاطئ الصينً ،
قائل ّ
ً
إن “صحوة ضمير الصين بشأن
بتوسع مسؤوليات جيش التحرير الشعبي
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Jesse Johnson, “Japan Scrambles Jets as China Warplanes Fly Through Okinawa Strait,” Japan Times, September 26, 2016; and Qiu Yue [邱越], “Expert:
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.Daily Online, September 28, 2016
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لمزيد من المعلومات حول رحلة كانون الثاني

(يناير)  ،2017انظر Japanese Ministry of Defense, “On the Flight of Chinese Aircraft in the East China

Sea and Japan Sea” [“中国機の東シナ海及び日本海における飛行について”], January 9, 2017; Kristin Huang, “Japan, South Korea Scramble Fighter
Jets After Eight Chinese Warplanes Fly over Korea Strait,” South China Morning Post, January 10, 2017; and “Chinese Military Planes Flying to Sea of Japan
.Prompt Scramble,” Asahi Shimbun, January 10, 2017
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Qiu Yue, September 28, 2016.
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Qiu Yue, September 28, 2016; David Brunnstrom, “Japan to Boost South China Sea Role with Training Patrols with U.S.: Minister,” Reuters, September
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حقوقها البحرية شجعت الدولة على توسيع أنشطتها من المناطق الساحلية إلى المناطق البعيدة عن
الشاطئ”147 .
ً
مختلفة لوصف أنشطة مشابهة
وقد استخدمت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي مصطلحات
قامت بها قاذفات  H-6Kبدون تفسيرات واضحة ،وذلك على األرجح لخلق بعض الحيرة حول رسائلها
االستراتيجية .إذ تمت اإلشارة إلى رحلة تشرين الثاني (نوفمبر)  2015في منطقة تمييز الدفاع الجوي
في بحر الصين الشرقي ( )East China Sea ADIZعلى أنّها “دورية في عرض البحر” ((distant sea
 )”patrol” (远海警巡في حين تم وصف الرحلة المشابهة لها التي تمت في أيلول (سبتمبر) 2016
مجرد دورية (( .)patrol (警巡إلى ذلك ،تمت اإلشارة إلى الدوريات األولى للقوات الجوية
على أنّها
ّ
في منطقة تمييز الدفاع الجوي بعدما تم إنشاؤها في تشرين الثاني (نوفمبر)  2013بدون قاذفات
 H-6Kبـ”دوريات جوية” (( )”aerial patrols” (空中巡逻ويبدو أن القوات الجوية بدأت تستخدم
مصطلح “دورية” (( )patrol (警巡في آب (أغسطس)  148 .2014ووصفت القوات الجوية رحالت H-6K
الرسمية إلى بحر الصين الجنوبي في تموز (يوليو) وآب (أغسطس)  2016بأنّها “دوريات جوية قتالية”
أو “دوريات استعداد للقتال” ( 149 .)战斗巡航وفي منتصف تموز (يوليو)  ،2016قال نائب رئيس اللجنة
العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية ( )CMCالجنرال فان تشانغ لونغ ()Fan Changlong
إنّه يجدر بالقوات الجوية “تنظيم دوريات جوية وبحرية” ( )海空巡逻لكنّ الرحلة التي تمت في
منتصف أيلول (سبتمبر )  2016عبر قناة باشي قامت “بالتحليق على سطح البحر” ((�sea surface cruis
 )”ing” (海上巡航األمر الذي من األفضل على األرجح ترجمته بـ”التحليق البحري” وكانت الكتب
ّ
تحد ثت عن “التحليق االستراتيجي” ((strategic cruising” (战略
الرسمية للقوات الجوية قد سبق أن
150 . )”巡航
وليس من الواضح ما يعنيه استخدام مختلف المصطلحات لعقيدة القوات الجوية وتوظيف قاذفات
وبخاصة بما ّ
أن القاذفات ال ُتعتبر في العادة أدوات عملية إلجراء الدوريات في المجال الجوي.
،H-6K
ٍ
غير ّ
أن ظهور الطائرات المقاتلة والصهاريج الطائرة وطائرات االستطالع في بحر الصين الجنوبي يشير
إلى ّ
أن القوات الجوية تسعى إلى برهان أنّه يمكنها إنفاذ منطقة تمييز دفاع جوي أو على األقل إقامة
ّ
تواجد لها في بحر الصين الجنوبي كما فعلت في بحر الصين الشرقي .وقال أحد المعلقين ّ
إن “الدورية
الجوية القتالية” تختلف عن “دورية” منطقة تمييز الدفاع الجوي لعام  2015ألنّها ذات طابع عملي
وقادرة على الدخول في قتال مع طائرات العدو “في أي وقت خالل الدورية الجوية”151 .

147

Sun Xiaochen and Wang Qingyun, September 26, 2016.

148

Multiple Types . . .” November 24, 2013; and Zhang Yuwing and Zhao Wei, August 7, 2014“.

149

Beauchamp-Mustafaga et al., August 2, 2016.

 150كانت وسائل اإلعالم الروسية قد استخدمت هذا المصطلح “التحليق االستراتيجي” ( )strategic cruisingلوصف رحالت القاذفات االستراتيجية
الروسية بعيدة المدى .انظر Military Affairs Decoded [军情解码], “The Theory Behind Russian Bombers’ Strategic Cruising” [“俄罗斯轰炸机
战略巡航幕后玄机”], February 8, 2013; “Fan Changlong: . . . ,” July 19, 2016; Shou Xiaosong, 2013, p. 227; Zhu Hui, 2009; Zhang Yuqing and
Wu Yi, November 27, 2015; and Zhang Tao, “Chinese Military Aircraft in West Pacific for Combat Simulation Drill,” China Military Online,
.September 13, 2016b
151

”Focus Today,” China Central Television, July 18, 2016.
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الرحالت التي ّ
حلقت حول تايوان عام

2016

حوالى نهاية عام  ،2016أجرت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي رحلتين عبر مضيق مياكو
ّ
محل ً
قة حول تايوان .ومع ّ
أن بعض المحللين نظروا إلى هذه الرحالت على أنّها رسالة إلى
وقناة باشي
ُ
تايوان والواليات المتحدة بالتزام الصين بمطالبها تجاه تايوان ،لم تعرب التعليقات الصينية السائدة عن
ً
صراحة 152 .
هذا الرأي

تفاصيل الرحلة
في تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2016انطلقت طائرتا  H-6Kوطائرة  Tu-154واحدة وطائرة Y-8

ّ
محل ً
قة حول تايوان .ثم انضمّ ت إليها طائرتا
واحدة عبر قناة باشي ومن ثم عادت عبر مضيق مياكو،
ّ Su-30
حلقتا إلى مضيق مياكو والتقيتا بالمجموعة ثم عادتا عبر المضيق مع المجموعة بدون التحليق
حول تايوان 153 .كما أفادت وسائل اإلعالم األمريكية ّ
أن طائرات  J-10رافقت التشكيلة في مرحلة ما
أن التلفزيون المركزي الصيني ّ
من الرحلة 154 .ويبدو ّ
بث لقطات لطائرات  KJ-500و  KJ-2000شاركت
في الرحلة ،وذلك على األرجح ضمن نطاق سلسلة الجزر األولى 155 .ويبدو أن المتحدث الرسمي
باسم القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي لم يؤكد خبر الرحالت إالّ بعد صدور التقارير اإلعالمية
ً
واصفا الرحالت بأنّها جزء من جدول التدريبات السنوية وأنّها ال تستهدف أي دولة أو
اليابانية،
منطقة .ونقلت وسائل اإلعالم األمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم ّ
إن “الطائرات النفاثة المرافقة
اس ُتخدمت لجمع معلومات متعلقة بالرادارات وإجراء عمليات مراقبة أخرى على حلفاء أمريكا مثل
ّ
اليابان ،وبقيت القاذفات الصينية في المجال الجوي الدولي”156 .
وشكل ذلك المرة األولى ً
أيضا التي
َ
تعير فيها وسائل اإلعالم الصينية السائدة اهتمامًا لتقارير وزارة الدفاع اليابانية حول الرحالت ،مؤكدةً
أن تايوان لم ُت َ
المقد مة 157 .يُشار إلى ّ
ّ
ذكر في الواقع في تصريح القوات الجوية
بشكل ضمني التفاصيل
ّ
وأن بعض وسائل اإلعالم الصينية تجاهلت شق تايوان من المسألة .ور ّدًا على ذلك ،أمرت كال تايوان
واليابان طائرات مقاتلة باإلقالع الفوري.
ّ
وبعد أقل من شهر ،في كانون األول (ديسمبر) ،حلقت طائرتا  H-6Kوطائرة  Tu-154واحدة
ّ
محل ً
وطائرة  Y-8واحدة عبر مضيق مياكو ً
قة من جديد حول تايوان،
أول ثم عادت عبر قناة باشي،

152

Tomlinson, December 9, 2016; and Matthew M. Burke and Chiyomi Sumida, “China Reportedly Responds to Trump’s Taiwan Call by Flying Nuclear-

.Capable Bomber,” Stars and Stripes, December 12, 2016

 153ال ّ
إن طائرات  H-6وحدها شاركت .غير ّ
يعلق بيان القوات الجوية على أنواع الطائرات التي شاركت ،ويقول تقرير وزارة الدفاع اليابانية ّ
أن
بشدةٍ إلى ّ
ّ
أن قاذفات  H-6Kهي التي شاركت فعل ًيا .انظر Japanese
 H-6Kوحدها تعود للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( ،)PLA AFما يشير
Ministry of Defense, “On the Flight of Chinese Aircraft in the East China Sea” [“中国機の東シナ海における飛行について”], November 28,
2016; “Multiple Types of Chinese Air Force Aircraft Fly Through Bashi Channel and Miyako Strait at Same Time” [“中国空军多型战机同时飞越
巴士海峡和宫古海峡”], Observer, November 27, 2016; and Wei Yunfeng [魏云峰], “Taiwan Media Cry Out over PLA Fighters Training Around
.Taiwan, Taiwan Military Says Under Control” [“台媒惊呼解放军战机绕台演训 台军方称尽在掌握”], Global Times, November 28, 2016
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Tomlinson and Griffin, December 5, 2016.
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“Draw a Circle Around Taiwan: China’s Air Force Flies into Western Pacific from Two Directions” [“给台湾画个圈 中国空军两个方向前出西太平

.洋训练”], China.com, November 28, 2016
156

Tomlinson and Griffin, December 5, 2016.

157

“Multiple Types . . . ,” November 27, 2016; Kui Jun [隗俊], “English Media: PLA Fighters Flew Around Taiwan, Taiwan Says Closely Monitored” [“英

.媒:解放军战机环绕台湾飞行 台方称严密监控”], References News [参考消息], November 28, 2016
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ولكن ،في االتجاه المعاكس لرحلة تشرين الثاني (نوفمبر) 158 .إذ ّ
حلقت طائرتا  Su-30مع التشكيلة
ّ
التفتا بعد ذلك ولم تتابعا حول تايوان عبر القناة ،بل عادتا عبر المضيق
عبر مضيق مياكو لك ّنهما
159
وف ًقا لتقارير وزارة الدفاع اليابانية .ثم التقت مجموعة أخرى من طائرات  Su-30بالتشكيلة
األكبر جنوب تايوان لترافقها في عودتها عبر قناة باشي وف ًقا للتقارير التايوانية 160 .ور ّدًا على ذلك،
أمر الجيش الياباني طائرات  F-15المقاتلة باإلقالع الفوري كما أوفدت تايوان طائرة استطالع لمراقبة
أن الرحلة استغرقت حوالى األربع ساعات162 .
الطائرات الصينية 161 .وتشير تقارير حكومة تايوان إلى ّ
ومن جديد لم يقم المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية ،شين ،بتأكيد الرحلة إالّ تل َو صدور تقارير
أيام
إعالمية أجنبية ،لكنّ القوات الجوية نشرت هذه
ّ
المرة صو ًر ا عبر وسائل التواصل االجتماعي بعد ٍ
مقد ً
مة المزيد من األدلة حول الرحلة 163 .ومع أنّه بدا ّ
عدةّ ،
أن الصور ُتظ ِهر الطائرات بالقرب من جبل
جايد ( )Jade Mountainوجزيرة أوركيد ( ،)Orchid Islandقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية ّ
إن
الطائرات لم تعبر منطقة تمييز الدفاع الجوي الخاصة بها .كما وصف المتحدث الرسمي باسمها الصور
مشيرا إلى أنّه لم يتم التقاطها خالل رحالت  164 .H-6Kومع ّ
صر ح في إعالنه
أن شين
بـ”الدعاية”،
ّ
ً
أن القوات الجوية كانت قد أجرت “تدري ًبا في عرض البحر ودوريةً
في  15كانون األول (ديسمبر) ّ
ً
ً
ً
قتالية (( )combat air patrol (战巡في بحر
جوية
ودورية
(( )patrol (警巡في بحر الصين الشرقي
ّ
الصين الجنوبي” في األيام األخيرة ،يبدو أن رحلة بحر الصين الجنوبي كانت قد جرت قبل أسبوع
تقري ًبا من اإلعالن (  8كانون األول (ديسمبر)) 165 .كما تشير تقارير وزارة الدفاع اليابانية إلى ّ
أن
“الدورية” في منطقة تمييز الدفاع الجوي كانت أشبه برحلة أيلول (سبتمبر)  2016من رحلة تشرين
نظرا إلى ّ
مباشرا
أن التشكيلة تضمّ نت طائرات  H-6Kواتخذت الرحلة مسا ًر ا
ً
الثاني (نوفمبر) ً – 2015
ّ
باإلجمال عبر مضيق مياكو ولم تنفصل أي طائرات عن التشكيلة لتحلق على مسافة أقرب من الجزر
اليابانية الرئيسية ضمن منطقة تمييز الدفاع الجوي .وكان شين قد قال في تشرين الثاني (نوفمبر)
إن الدوريات في منطقة تمييز الدفاع الجوي ستتواصل166 .
ّ

 158من جديد ،لم يذكر تصريح القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFطائرة  ،H-6Kلكنّ وسائل اإلعالم الصينية أشارت إلى الطائرة على أنّها
 .H-6Kانظر “Air Force Responds, Distant Sea Training, Patrols in East China Sea and Combat Air Patrols in South China Sea to Strengthen Distant Sea
Training, Improve Strategic Capabilities” [“空军回应远海训练东海警巡南海战巡:加强远海训练提升战略能力”], China Central Television, December
.15, 2016; and Zhang Yuqing and Zhang Mimi, December 15, 2016

لمزيد من المعلومات حول رحلة
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.Military Press Statement Regarding Close Surveillance of People’s Liberation Army Far-Offshore Training,” December 10, 2016
159

Japanese Ministry of Defense, December 10, 2016.

160

Jason Pan, “Chinese Aircraft Fly Around Taiwan,” Taipei Times, December 11, 2016.
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Pan, December 11, 2016.
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Taiwan Ministry of National Defense, December 10, 2016.
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“PLA Air Force Releases Photos of Seemingly H-6K Next to Taiwan Mountain” [“解放军空军发布疑似轰-6K 与台湾中央山脉高峰合影”], Observer,

.December 17, 2016
164

“MND Appeals for Calm After Reports of Chinese Aircraft Circling Taiwan,” China Post, December 19, 2016; and Chen Wei-han, “MND Plays Down

.China Aircraft Photos,” Taipei Times, December 19, 2016
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Zhang Yuqing and Zhang Mimi, December 15, 2016.

166

Li Kaiqiang, November 5, 2016.
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الرسائل االستراتيجية
تم تصوير هذه الرحالت على أنّها َمعلَم ّ
تقدم مهم لقدرات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
فوق المياه .ووف ًقا لطيّار طائرات  H-6Kيانغ يونغ ( ،)Yang Yongتطوّ رت الرحالت مرو ًر ا بمراحل
وت ّ
ثالث“ :الرحالت التي تضم نوع طائرات واحد والتي ُتقلع إللقاء نظرة ،والتشكيالت التي ُتقلع ُ
حلق في
المنطقة ،وتنظيم التدريبات التي تتضمن أصناف طائرات عدة بما يتجاوز سلسلة الجزر [األولى]”167 .
ص يانغ إلى ّ
َ
أن الرحالت التي تمت على مدى عامين أحرزت مساهمات بالغة في التدريب على
وخ ُل َ
ّ
ّ
استخدام العتاد وتنفيذ مناورات السيطرة الجوية على المجال البحري .وأكد دو وينلونغ أن رحالت
التدريب انتقلت من عدد صغير وبضعة أصناف من الطائرات إلى طائرات كثيرة من أنواع مختلفة ّ
وأن
موقع الدوريات والتدريب انتقل إلى مسافات تبعد أكثر عن الساحل 168 .وأشار إلى ّ
أن رحلة كانون
ً
مقاتلة وقاذفات وطائرة إنذار
األول (ديسمبر)  2016تضمنت “حوالى عشر طائرات ،بما يضمّ طائرات
ً
طائرة ” ،ما بيّن أنّه “قد تمت بالفعل تهيئة نظام القتال الجوي األكبر نطاقًا” .وإذا نظرنا
مبكر وصهاريج
إلى األمر إلى جانب فكرة ّ
تتحسن،
أن أنشطة التدريبات ال تنفك تزداد والقدرات الهجومية ال تنفك
ّ
فذلك يعني ّ
أن “القدرات القتالية [للقوات الجوية] تقترب أكثر فأكثر من أهدافها االستراتيجية” .وفي
خطو ةٍ تبيّن هذا األمر ،قال خبير القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي فو تشيان شاو ()Fu Qianshao
إنّه “بالمقارنة بالدوريات األولى التي قامت بها القوات الجوية ،تضمنت الرحالت األحدث المزيد من
الطائرات ومدى أطول ومشاركة من مناطق قيادة متعددة” 169 .وأضاف العميد البحري يين تشو (Yin
ً
جد ا بالتحديات لك ّنه بيّن ّ
ّ )Zhuo
ً
أن قدرات
حافل
أن التحليق والعودة من مسارات مختلفة كان
ّ
بحري الصين
وأن القوات الجوية باتت اآلن على استعداد للقتال في
تحسنت
القوات الجوية القتالية
ّ
َ
ّ
ّ
ّ
الشرقي والجنوبي في الوقت عينه170 .
محرر مجلة
،
)Wang
(Ya’nan
يأنان
وانغ
ع
توق
ًا،
م
قد
ع
وبالتطل
ّ
( Aerospace Knowledgeأي معرفة المجال الجوي الفضائي) الخاصة بالقوات الجوية لجيش التحرير
الشعبي ّ
أن “القوات الجوية سترسل طائرات إنذار مبكر وصهاريج طائرة للتزود بالوقود ج ًوا وطائرات
مجهزة للحرب اإللكترونية للمشاركة في العمليات بعيدة المدى في المستقبل”171 .

التدريب على الضربات البحرية
باإلضافة إلى هذه الرحالت للتدريب على العمليات بعيدة المدى في حالة قاذفات  H-6Kوغيرها
من الطائرات ،وسّ عت القوات الجوية ً
أيضا تدريباتها على الضربات البحرية في السنوات األخيرة في كل
فتمر نت إحدى وحدات قاذفات  H-6Kفي منطقة قوانغتشو العسكرية على إطالق
المناطق الساحلية.
ّ
ّ
172
الصواريخ في عرض البحر في أيلول (سبتمبر)  .2015فحلقت الوحدة “بضعة آالف” الكيلومترات
من جنوب الصين فوق المياه لتنفيذ “رحالت متدنية االرتفاع من أجل اعتراض الدفاع البحري “للعدو”
و[ضرب] أهداف على مسافات بعيدة” بصواريخ عدة .وقالت وسائل اإلعالم التي تديرها الدولة ّ
إن
167

Zhang Zhaoying, December 16, 2016.

168

Zhang Zhaoying, December 16, 2016.

169

Zhao Lei, “Air Force’s Patrols to Continue over East, South China Seas,” China Daily, December 16, 2016.

170

Qiu Yue [邱越], “Expert: Air Force Already Has Ability to Respond to Operational Needs in East and South China Seas at Same Time” [“专家:空军已

.有能力同时应对东海南海作战需求”], People’s Daily Online, November 29, 2016
171

Zhao Lei, December 16, 2016.

172

أن معظم المقاالت التي ّ
غطت هذا التدريب صدرت في تشرين األول (أكتوبر) ،يبدو ّ
مع ّ
أن الرحلة تمت في أواخر أيلول (سبتمبر) .انظر

�Yu Hongwei [余泓纬] and Xu Sheng [徐生], “Guangzhou Air Force H-6K Have Capability to Launch Precision Strikes Anywhere in Chinese Ter
ritory Under Any Weather Conditions” [“广空轰-6K 部队具备全疆域全天候远程精确打击能力”], China News Online, September 30, 2015; and
“Guangzhou Air Force H-6K Have Capability to Launch Precision Strikes Anywhere in Chinese Territory Under Any Weather Conditions” [“广空
.轰-6K 部队具备全疆域全天候远程精确打击能力”], People’s Daily Online, October 13, 2015
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ً
ذلك “يشير إلى ّ
أصال بالقدرة على شنّ ضربات دقيقة أينما كان على األراضي
أن وحدات  H-6Kتتمتع
الصينية في ظل أي أحوال طقس”173 .
مناورات عدة فوق المياه عام .2015
كما أجرت منطقة نانجينغ العسكرية ()Nanjing MR
ٍ
وزعمت إحدى وحدات نانجينغ ّ
متدن ً
جد ا لمعظم
أن “وقت التحليق المتواصل فوق المياه على ارتفاع
ٍ
الطيّارين قد تجاوز النطاق األعلى للوقت المذكور في الخطوط العريضة” ،وفي المناورات ،مارسوا
[إطالق] الصواريخ الموجّ هة لدى شنّ الضربات الدقيقة [من أجل] استهداف أهداف متحركة في
البحر” 174 .وفي كانون األول (ديسمبر) ،شاركت إحدى وحدات منطقة تشنغدو العسكرية في التدريب
البحري على بعد ألف كيلومتر عن قاعدتها ،لك ّنه لم يتم توفير أي تفاصيل أخرى175 .
وفي أيار (مايو)  ،2015أجرت إحدى وحدات منطقة شنيانغ العسكرية تدري ًبا “يتوخى واقعية
تحسن بنسبة  5بالمئة ...في االختراق السري ،والبحث والتحديد،
القتال” فوق المياه أدى إلى
ّ
وتحسن بنسبة  10بالمئة في معدالت اإلصابة المباشرة ألهداف في
والهجمات في عرض البحر،
ّ
البحر” 176 .وكان ذلك جز ًء ا من تركيز تدريب الوحدة لعام  2015على “بناء نظام تدريب روتيني على
تمر نت الوحدة على ظروف الطقس الحافلة بالتحديات
اختراق الدفاع والهجوم البري والبحري” .كما ّ
ّ
ّ
“تضلل” الطيّار وقدرته على تقديم األداء الجيّد “في ظل بيئة كهرومغناطيسية معقدة”،
والتي يمكن أن
وهو ما يصف به جيش التحرير الشعبي الحرب اإللكترونية ( .)EWومن المناورات التدريبية األخرى
التمرن على “الصمت الالسلكي من
التي قامت بها الوحدة عينها في حزيران (يونيو) على ما يبدو ،كان
ّ
ٍّ
ٍّ
ومتدن ً
جدا” ،وتج ّنب أسلحة العدو المضادة للطائرات
متدن
أجل [إجراء] اختراق سريّ على ارتفاع
و”[إجراء] هجمات على أهداف نقطية عدة في مناطق مياه غير مألوفة” .وفي كانون األول (ديسمبر)،
التهرب من األسلحة المضادة للطائرات” بصمت
تدربت وحدة أخرى على االختراق متدني االرتفاع مع
ّ
ّ
السلكي177 .
وتابعت القوات الجوية التدريب البحري في مختلف مناطق القيادة عام  .2016ولر بّما مناورة
ً
قاذفة إما من
التدريب األكثر طموحً ا تمت في شباط (فبراير)  2016عندما أجرت مجموعة تضم 20
منطقة قيادة واحدة أو من مناطق عدة تدري ًبا على االختراق واالعتداء بعيد المدى عبر أربع مناطق
ّ
ً
ساعة  178 .وتضمّ نت الرحالت “تفجيرات محاكية للواقع
وغطت أكثر من  10آالف كيلومتر في 35
قيادة
وهجمات صاروخية على أنواع عدة من األهداف على البر وفي البحر من ساعات النهار إلى ساعات
ّ
وشكل التدريب بجز ٍء منه اختبا ًرا لنظام تخطيط مهام جديد “يمكن استخدامه لتحليل المواقع
الليل”.
في المعركة وحسابها ،والتخطيط بدقة الستخدام األسلحة والذخيرة وتصميم مسارات االختراق
واالعتداء” ،و”توفير المعلومات الداعمة طوال العملية لمهام االستطالع والسيطرة وشنّ الضربات
173

Yu Hongwei and Xu Sheng, September 30, 2015.

174

“China Launches Intensive Training for Several Types of Fighters: Su-30 Flying Leopard Eye-Catching” [“中国多型战机密集升空训练苏

30 飞豹抢眼”], China News Online, March 4, 2015; and Liao Qirong [廖启荣], “Build the Elite Force Along the Course Specified by the Rules:
Investigation and Consideration on the Practice of an Aviation Division of the Nanjing Military Region Air Force in Raising the Training Rules
Execution Power in the Course of Strictly Conducting Training in Accordance with the Outline” [“雄帅之路依法而行:南空航空兵某师按纲施训
.从严.治训提升训练法规执行力的调查与思考”], Kong jun Bao, February 10, 2015
175

Xu Bianchun and Yang Chaoli, December 17, 2015.

176

Xue Xiaoling [薛小岭] and Chen Yi [陈益], “Combat-Realism Becomes Routine: Shenyang MRAF Aviation Brigade Enhances Training Quality of

Over-Land and At-Sea Defense Penetration and Attacks” [“实战化进入常态化: 沈空航空兵某旅提升陆地海上突防突击训练质效”], Kongjun Bao,
.June 9, 2015, p. 2
177

Xue Xiaoling [薛小岭], “Shenyang PLAAF Unit Conducts Flight Training” [“沈空航空兵某旅进行飞行训练”], China Military Online, December

.15, 2015
178

Wei Bing [魏兵] and Cao Chuanbiao [曹传彪], “Aviation Division of the Air Force Applies a Task Planning System to Realistic Combat Training

According to Actual Missions, Precisely Linking Air Battle Training to the Actual Battlefield” [“空军航空兵某师运用任务规划系统推进实战化训练”],
.PLA Daily, February 18, 2016, p. 1
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وتقييم اآلثار” .وبالتعليق على كفاءة التدريب ،ذكر مقال ُن ِش َر في الصفحة األولى من صحيفة بي إل
إيه دايلي ( )PLA Dailyأنّه “بعد شهرين فقط على البدء باستخدام النظام ،نجح فوج من الفرقة في
ً
ّ
ضد أهداف على المدى األبعد ،عبر خرق
دقة
تحقيق النتيجة المتمثلة في تنفيذ الهجمات األكثر
ُ
طبقات عدة من االعتراض في ظل ظروف جوية قاسية ،فيما طبّق نظام التخطيط للمهام من أجل
التخطيط لمسار الرحلة بمهارة”.
وفي نيسان (أبريل)  ،2016شاركت منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي الغربية في مناورة
أجنبية يُرجّ ح أنّها مناورة “شاهين  )Shaheen V( ”5مع باكستان والتي ّ
ركزت على “الدفاع الجوي
وعمليات الهجوم المضاد” ،وتضمّ ن ذلك ش ًقا فوق المياه 179 .وفي تموز (يوليو)  ،2016أجرى لواء طيران
تابع لمنطقة قيادة جيش التحرير الشعبي الغربية “دورية مراقبة جوية” وتدري ًبا قتال ًيا جو يًا يتضمن
قا فوق المياه180 .
شً
وفي أيار (مايو)  ،2016أجرت منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي الشمالية للمرة األولى مناورة
اختراق واعتداء بحري بطيّارين إناث ال غير للمرة األولى ،وعُ رفت المناورة بـ”الفهود الطائرة” (Flying
 181 )Leopardsوتضمّ نت ضربات على أهداف بحرية:
خالل المناورة ،ومن أجل تفادي ضربة دفاع “العدو” الجوية ،اعتمدت الطيّار واي شيويه
التهر ب من بحث رادار الخصم.
( )Wai Xueشكل المناورة فائقة االنخفاض لتنجح في
ّ
ً
وبدعم من طاقم رفيقتها في السالح قاو فويو ( )Gao Fuyuالذي افتعل “خدعة ” للتمويه،
عادت وصعدت بسرعة لتطلق هجمات وانتقلت فوق منطقة البحر المستهدفة وأغرقت
“الهدف” البحري بضربة واحدة.
وفي تموز (يوليو)  ،2016أجرت وحدات أخرى من منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي الشمالية
مناورة اختراق واعتداء أخرى ،ولكن ،هذه المرة بطائرات غير متشابهة ،وتضمّ ن ذلك ضربات ّ
ضد
أهداف بحرية182 .
ٍ
وفي تموز (يوليو) ً 2016
أيضا ،أجرت منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي الشرقية تدري ًبا على
ّ
“حلق طيّارون
التزوّ د بالوقود ج ًو ا فوق المياه ،تاله إجراء بعض الطيّارين تدري ًبا قتال ًيا جو يًا فيما
آخرون طائراتهم ضمن تشكيلة إلى منطقة محددة من البحر إلجراء رحلة طويلة المدى ومهام دورية
طويلة المدى لإلنذار في القتال” 183 .ووف ًقا لنائب أحد قادة األسرابّ ،
فإن “تطوير المهارات لتحسين
179

Pete Sweeney, “Air Forces of China, Pakistan Launch Joint Training Exercise,” Reuters, April 9, 2016; and Cao Chuanbiao [曹传彪] and Zhang

Li [张力], “How Many Things Need to Be Coordinated in the Relationship between Combat Operations and Force Building: The Practice and
Thought of the Air Force of the Western Theater Command in Adapting to the New Leadership and Command System and Pushing Forward
Realistic Military Training” [“战与建,有多少关系需理顺: 西部战区空军适应新的领导指挥体制推进实战化训练的实践与思考”], PLA Daily,
.October 31, 2016, p. 7
180

Zhou Shiyu [周士瑜], “From ‘Training for Fighting’ to ‘Training Being Fighting’: Sidelights of Realistic Combat Drills Between Opposing

Forces Conducted by an Aviation Brigade of the Western Theater Command’s Air Force” [“从‘训为战’到‘训即战’: 西部战区空军航空兵某
.旅组织实战化对抗训练侧纪”], Kong jun Bao, August 3, 2016, p. 3
181

Li Weisheng [李为胜] and Hao Maojin [郝茂金], “Female Flying Warriors Train over the Territorial Sea: Air Force Aviation Regiment of the

Northern Theater Command Carries Out a Maritime Penetration and Assault Exercise” [“飞天女将试剑海疆: 北部战区空军航空兵某团执行海
.上突防突击演练侧记”], Kong jun Bao, May 27, 2016, p. 1
182

�Yan Xinyu [严新字] and Yang Pan [杨盼], “Northern Theater Command Air Force Aviation Division Coordinates with Multiple Types of Mili

tary Aircraft in Defense Penetration and Assault Drills” [“北部战区空军航空兵某师: 协同多形战机演习突防突击”], Kong jun Bao, June 6, 2016,
.p. 1
183

�Yue Mingliang [岳明亮], Su Zhibo [苏志波], and Ding Yibo [丁义波], “Practical Training: ‘Refueling +;’ Account of Eastern Theater Com

mand Air Force Air Brigade Organizing Key-Element Integrated Training with Tactical Backdrop” [“实训: ‘加油+’: 东部战区空军航空兵某旅
.组织战术背景下要素融合训练侧记”], Kong jun Bao, August 4, 2016, p. 2
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ّ
بالتخلص من مساوئ المسافات القصيرة والمشاركة
القدرات على إعادة التزود بالوقود ج ًوا يسمح لنا
في القتال الجوي على مسافات أبعد بعد والتمتع بدور يّات إنذار مبكر أطول بعد وتمديد قدرة القتال
إلى مسافات أبعد بعد في عرض البحر”.
وفي آب (أغسطس)  ،2016أجرت منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي المركزية تدري ًبا على شنّ
متدنّ ،
ز ا من حيث عدد الطائرات وطول الرحلة184 .
شكل إنجا ً
الضربات في عرض البحر على ارتفاع
ٍ
ووف ًقا للتقارير اإلعالمية“ ،بعد بلوغ الجزيرة [غير المحددة] لإلنزال الجوي ،نجحت الطائرات في إتمام
ً
ً
ّ
عينية فوق
دقيقة
ونفذت عمليات إنزال جوي
عملية اإلنزال النموذجية ،ثم عادت وصعدت للعودة
البر ” وأشار أحد الطيّارين إلى ّ
أن الجانب األكثر تحد يًا كان “الرحلة ذات
المنطقة المستهدفة على
ّ
االرتفاع المتدني والمتدني ً
جد ا في عرض البحر للمرة األولى”.
ّ
تتصدر الجهود البحرية للقوات
وتضمّ اآلن منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي الجنوبية والتي
الجوية لجيش التحرير الشعبي كل الوحدات الجوية التي تخوض التدريب البحري .وقام مقال صدر
في تشرين األول (أكتوبر)  2016بتقديم وصف لمناورة للضربات البحرية حيث “قامت طائرات عدة
من ثالثة أجيال بالتزوّ د بالوقود ج ًوا أثناء الرحلة ثم ّ
شكلت تشكيلة قتالية بسرعة والمست سطح
ّ
محل ً
ً
ّ
ٍّ
مباشرة باتجاه أهداف “العدو”
انقضت
متدن ومن ثم
قة على ارتفاع
البحر على مر مسافة طويلة
خضع منطقة قيادة جيش التحرير الشعبي الجنوبية طيّاريها “لتمرين على
في البحر” 185 .وكل عام ُت ِ
متدن ً
جدا في مناطق في عرض البحر بالتعاون التكتيكي بين أنواع
متدن أو
االختراق على ارتفاع
ٍ
ٍ
متعددة من الطائرات ضد أهداف غير معروفة في البحر وفي الجو في ظل تشويش كهرومغناطيسي
معقد بحسب متطلبات العمليات الفعلية” .لذا من الواضح ّ
أن التدريبات على الضربات البحرية ال تقتصر
على طائرات  H-6Kفحسب.

األهداف البعيدة المحتملة لضربات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
حسبما بيّنت رحالت التدريب في اآلونة األخيرةّ ،
فإن المدى األطول الذي ت ّتسم به قاذفات H-6K

مقارنة بسابقاتها ّ
ً
يمكن القوات الجوية من التحليق لمسافات أبعد عن الصين ،بما يوسّ ع قائمة األهداف
المحتملة لجيش التحرير الشعبي .ومن مجاالت استخدام هذا المدى األطول والذي ناد ًر ا ما تذكره
التصريحات الرسمية الصينية ووسائل اإلعالم الصينية المدارة من الدولة هو قدرات قاذفات H-6K
تقرير لها عام  2010حول الجيش
على شنّ الضربات ضد غوام .إذ ذكرت وزارة الدفاع األمريكية في
ٍ
ً
الصيني ّ
عر ف اآلن
أن “القوات الجوية تطوّ ر
نسخا بعيدة المدى من قاذفات [ B-6/BADGERالتي باتت ُت َ
ُ
بـ  ]H-6والتي عندما تج َمع مع صواريخ الكروز بعيدة المدى للهجوم األرضي ستتيح للقوات شنّ ضربات
ليحدث هذه النقطة ويشير إلى ّ
ّ
أن
تصل حتى سلسلة الجزر الثانية” 186 .ثم أتى تقريرها عام 2016
ّ
المعدلة الجديدة والمُ عاد تصميمها بالكامل بمحركات توربينية
“القوات الجوية تش ّغل قاذفة H-6K
جديدة لمدى أطول وقدرة على حمل س ّتة صواريخ كروز للهجوم األرضي [األمر الذي] يمنح جيش
ً
ً
ً
هجومية بعيدة المدى للمواجهة بذخائر موجهة بدقة قادرة على ضرب
جوية
قدرة
التحرير الشعبي
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185
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غوام” 187 .واقتبس الموقع اإلخباري  China Military Onlineالمُ دار من الدولة عام  2015عن وسائل
إعالم أجنبية ً
قائل ّ
إن “قاذفة  H-6Kتتمتع بمدى قتالي يبلغ  3500كيلومتر .وإذا أضفنا ذلك إلى مدى
صواريخ الكروز للهجوم األرضي من طراز [ ،KD-20هذا يعني أنّه] يمكنها أن تغطي القواعد العسكرية
أمر ناد ًر ا ما يُذكر 188 .ويتحدث إصدار عام  2013من
األمريكية في شمال شرق آسيا وغوام” ،وهو ٌ
كتاب علم االستراتيجيات العسكرية ( )Science of Military Strategyعن الرغبة في التمكن من ضرب
سلسلة الجزر الثانية” 189 .ووف ًقا لتقرير للكونغرس األمريكيّ ،
أكد “مسؤول رفيع في الجيش الياباني”
ً
ً
محاكية للواقع ضد غوام”190 .
ّ
هجمة
أن رحلة تشرين الثاني (نوفمبر)  2015كانت على األرجح
ً
غير ّ
ضربة ضد غوام .فوف ًقا ألحد
أن قاذفات  H-6Kتواجه بعض التحديات في احتمال ش ّنها
ّ
التقارير“ ،بسبب القيود المرتبطة بالمدى (والمتعلقة بالتزود بالوقود) ،لن تتمكن هذه القاذفات من
سلوك رحالت منخفضة االرتفاع للتهرب من الرادارات في مسارها بعد اجتياز سلسلة الجزر األولى.
وال أمل لديها في االقتراب بما يكفي إلطالق صواريخ الكروز للهجوم األرضي على غوام إالّ إذا ّ
حلقت
عال في هواء ّ
ً
ً
سهلة للدفاع الجوي األمريكي والياباني
كثافة ” 191 .كما ستكون “أهدافًا
أقل
على ارتفاع
ٍ
والتايواني قبل أن تصبح على مدى يمكنها أن تضرب فيه غوام بكثير” ،حيث ال يمكن لطائرات القوات
ّ
تحلق حتى هذه المسافة البعيدة لترافقها192 .
الجوية أن
ّ
ّ
كما من المحتمل أن القوات الجوية تتدرب لشنّ الضربات ضد الهند ،عل ًما أن مناورات القوات
الجوية على الضربات بعيدة المدى لم تقتصر على الرحالت فوق المياه فحسب .ففي كانون األول
(ديسمبر) ّ ،2015
حلقت وحدة قاذفات  H-6Kمن منطقة قوانغتشو العسكرية إلى “مدى هدف يقع على
ّ
محل ً
قة على ارتفاع متدن 193 .
وتمر نت على االختراق وشن الضربات جو-أرض بعيدة المدى
هضبة”
ّ
ٍ
ّ
وكانت تلك إحدى الوحدات التي حلقت فوق قناة باشي لتصل إلى سلسلة الجزر األولى في آذار
ّ
مسل ً
طة الضوء على اهتمام القوات الجوية بتطوير قدراتها ليس لصراع
(مارس) وآب (أغسطس) ،2015
ً
فوق المحيط الهادئ فحسب ،بل أيضا في آسيا الجنوبية والوسطى ،على األرجح ضد الهند.
وأخيرا ،أعرب خبراء أستراليون عن مخاوفهم بشأن تهديد قاذفات  ،H-6Kاآلن وقد أصبحت
ً
المعالم التي شيّدتها الصين في بحر الصين الجنوبي تضم مدارج طويلة بما يكفي لقاذفات H-6K
إلى جانب حظائر إليواء الطائرات بحسب التقارير 194 .كما أفادت وسائل اإلعالم األسترالية ّ
أن مالكوم
دايفس ( )Malcolm Davisمن معهد السياسات االستراتيجية األسترالية (Australian Strategic Policy
ّ
وأن ستيفان فريهلينج ()Stephan Freuhling
 )Instituteأعرب عن مخاوفه بشأن هذه المستجدات
وهو أستاذ في الجامعة الوطنية األسترالية ( )Australian National Universityقال ّ
إن “الصين تحاول
187

Office of the Secretary of Defense, April 26, 2016, p. 31.

188

Zhang Tao, February 25, 2015.

 189يقول كتاب علم االستراتيجيات العسكرية (“ :)Science of Military Strategyيجدر بالنطاق التشغيلي الفعلي أن يبلغ  3000كيلومتر ب َ
َعد الحدود،
لكي يبلغ نطاق الطائرة أو نطاق الطائرة ونطاق وصول الصواريخ سلسلة الجزر الثانية .ذلك من أجل تقديم الدعم للقدرات لتوسيع مناطق الدفاع
ً
قادرة ...على إحداث الدمار الفعلي
الجوي واالبتعاد قدر اإلمكان عن هجمات العدو الجوية والفضائية ...ويجدر بالضربات الدقيقة أن تكون
لألهداف الثابتة على البرّ واألهداف المتحركة في البحر ،وتغطية سلسلتي الجزر األولى والثانية بشكل كفؤ في المستقبل القريب والتوسّ ع
تدريج ًيا لتغطية جزر في المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ على المدى المتوسط أو الطويل” .انظر .Shou Xiaosong, 2013
190

Wilson, May 10, 2016, p. 9.

191

Ian Easton, “China’s Evolving Reconnaissance-Strike Capabilities: Implications for the U.S.-Japan Alliance,” Arlington, Va.: Project 2049

.Institute, February 2014, p. 26
192

Easton, February 2014; and Wilson, May 10, 2016, p. 9.

193

Xu Sheng [徐生], “War Eagle Tough Training for Hard Power Signifies Blue Sky” [“战鹰振翅苦练硬功显威蓝天”], China Military Online,

.January 3, 2016
194

David Wroe, “Chinese Bomber Planes from South China Sea and Future Missiles Could Threaten Australia,” Sydney Morning Herald, September

.3, 2016; and “Build It and They Will Come,” Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, August 1, 2016
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إرسال رسالة ّ
ً
مباشرة أو غير مباشرة في دوريات مشتركة في بحر
بأنه إذا شاركت أستراليا سواء
الصين الجنوبي ،ال يجدر بأستراليا أن تفترض ّ
أن ب َ
ُعدها من حيث المسافة سيحميها” ومن شأن
مفيدة في إيصال هذه الرسالة”195 .
ً
الدوريات المستقبلية قبالة غرب أستراليا “أن تكون

195

Wroe , September 3, 2016.
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 .5التدريبات البحرية المشتركة بين الخدمات

من التحديات المركزية التي تكمن في تركيز القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ()PLAAF
الجديد على العمليات البحرية هو قدرتها على التنسيق مع بحرية جيش التحرير الشعبي (.)PLAN

وبحسب أحد المحللين الحكوميين األمريكيين“ ،ال تزال قابلية العمل المشترك الفعلية قيد التطوير
إلى حد كبير لدى جيش التحرير الشعبي” بشكل عام “ويبقى [وجه النقص األكبر في التدريب] هو
محدودية التدريبات المشتركة التي تجريها القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي” 196 .ومن المرجّ ح
أن تكون العمليات المشتركة بين القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFوبحرية جيش
ً
عبارة عن “قيام القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
التحرير الشعبي ( )PLANفي صراع مستقبلي
بتوفير غطاء جوي متزامن لوحدات بحرية جيش التحرير الشعبي وأن تكون مهامها غير متعارضة
مع طيران البحرية سواء من حيث الموقع أو التوقيت”“ ،وبسبب انعدام تمارين العمليات المشتركة،
التبد ل في ساحة المعركة”197 .
ّ
ستتراجع كفاءتها فيما ُتضطر للتفاعل مع بيئة ديناميكية وظروف سريعة
تناولت صحيفة بي إل إيه دايلي  PLA Dailyهذه المشاكل في المجال البحري عبر اقتباس دعوة
الرئيس شي ( )Xiإلى التمكن من القتال والفوز بالحروب بحلول عام  2020كما دعت إلى “بناء نظام
عمليات قتالية بحرية” 198 .وضمّ ذلك:
[إنشاء] نظام حلقة مغلقة للتحكم بالمعلومات وإطالق الضربات يجمع ما بين مهمات االستطالع
والسيطرة والهجوم والتقييم والدمج والربط ،وتحقيق تكامل تدابير الهجمات البحرية التي
ً
ُت ّ
متبعثرة بين الجيش والبحرية والقوات الجوية ،وتهيئة نظام إدارة وسيطرة شامل
عد اآلن
للمياه الشاطئية يمكنه مراقبة الوضع في البحر في كل األوقات والسيطرة عليه وإحكام
السيطرة على األزمات في البحر بسرعة ويمكنه الرد بسرعة وتحقيق تكامل العمليات
المشتركة.
ومع ّ
أن هذا النوع من األنشطة أصبح أكثر روتين ًيا في السنوات األخيرة في عدد من مناطق
المهمات ،لم تضمّ تجارب وتدريبات القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFسوى في اآلونة
ً
متانة باالشتراك مع بحرية جيش التحرير الشعبي ( .)PLANويمكن أن نالحظ
األخيرة عمليات أكثر
أكثر هذا الجهد الرامي إلى تحسين قدراتها على تنظيم عمليات مشتركة مع القوات الجوية التابعة
لبحرية جيش التحرير الشعبي في عملية السيف الحاد .)Sharp Sword 2015( 2015

السيف الحاد

2015

تم تنظيم مناورة السيف الحاد  2015في تشرين الثاني (نوفمبر)  2015وتضمّ نت “طائرات ّ
نفاثة
مقاتلة وقاذفات مقاتلة وقاذفات ونظم إنذار مبكر وتحكم جوية وطائرات استطالع ومروحيّات”199 .
196

Fuell, January 30, 2014.

197

Fuell, January 30, 2014.

198

“[ ”Gao Feng [高峰] and Zuo Dengyun [左登云], “Exert Force with Precision, Speed Up the Building of a Maritime Combat Operations System

.精准发力, 加快海上作战体系建设”], PLA Daily, July 31, 2016, p. 7
199

Qiu Yue [邱越], “Expert: Joint Navy and Air Force Exercise Boosts Strength to Seize Air Supremacy and Gives Play to the Navy’s Ability to

Attack; Chinese Air Force’s H-6K Bombers Take Part in ‘Sharp Sword-2015 [lijian-2015]’ Real-Troop Exercise” [“专家:海空军联演助力制空权争夺
.发挥海军打击能力”], People’s Daily Online, November 4, 2015
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ومع أنّه لم يرد ذكر أي موقع محدد ،إالّ ّأنه تم تنظيم المناورة من قبل منطقة قوانغتشو العسكرية
والصور التي نشرتها وسائل اإلعالم التي تديرها الدولة تصوّ ر طائرات مقاتلة فوق معالم بر يّة وسط
المحيط ،ما ّ
أن التدريب فوق المياه ّ
يؤكد ّ
التعر ف إلى هذه المعالم
شكل جز ًءا من المناورة 200 .وتم
ّ
على أنّها ديسكوفري ريف ( )Discovery Reefو باسو كيا ( )Passu Keahفي جزر باراسيل في بحر
الصين الجنوبي .وشاركت في المناورة وحدات للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFمن
منطقة قوانغتشو العسكرية كما وحدات من بحرية جيش التحرير الشعبي ( )PLANومن القوات
الجوية التابعة لها من أسطول البحر الجنوبي ،وضمّ ذلك طائرات  J-10و  J-11Bو  H-6Kمن بين
أخرى ،وتم التركيز على مواجهات نظم األنظمة والحروب المعلوماتية الحديثة 201 .وتضمّ ن ذلك على
وجه التحديد “المراقبة واإلنذار المبكر والقيادة والسيطرة والهجوم بالنيران والحروب المعلوماتية
والدفاع الشامل”؛ و”حيازة المعلومات ونقلها وتوزيعها للضربات الدقيقة وتقييمات اآلثار وهجمات
الموجة الثانية”؛ “والهجمات جو-أرض التي تستهدف السفن في عرض البحر وفي الموانئ” 202 .وكان
المقصد من المناورة “السماح لوحدات متنوعة باختبار التدريب على القتال في بيئات غير مألوفة
وتحضيرها للحروب المستقبلية” 203 .وال يبدو أنّه تم تنظيم أي مناورة سيف حاد عام .2016
واستخلص أحد الخبراء العسكريين ثالث نقاط أساسية من هذه المناورة وهي[“ :أنّها كانت
ليستوفي
عبارة عن] هجوم ودفاع ثالثي األبعاد في أعالي البحار”؛ و”تم تحسين نظام القتال الجوي
َ
وأخيرا،
البحري”؛
احتياجات الحروب المعلوماتية ،وبخاصة االحتياجات العملية للصراع العسكري
ً
“[جرى تنسيق وتعاون قاذفات  ]H-6Kمع أنواع كثيرة أخرى من الطائرات التكتيكية والداعمة من
البحرية والقوات الجوية في تدريبات شاملة في أعالي البحار” 204 .ذلك يبيّن “قدرة القوات الجوية
لجيش التحرير الشعبي في مجال الضربات االستراتيجية والدعم التكتيكي والتعاون والتنسيق في
أعالي البحار” .ووضع ّ
معلق عسكري آخر المناورات في إطار تحقيق التفوّ ق الجوي الذي ّ
سر
يمثل ّ
تنص على أنّه“ :بدعم
التفوق في المعارك البحرية ،بما يعكس تصريحات خطية رسمية للقوات الجوية
ّ
من القوات الجوية ،ستتمكن البحرية من تحقيق التفوق الجوي على مناطق واسعة بسهولة أكبر في
زمن الحرب .واالستيالء على التفوّ ق الجوي هو أول ما يجب فعله في أي حرب .فال يمكن لحاملة
الطائرات والسفن المدمرة كبيرة الحجم والغواصات أن تبيّن قدراتها الهائلة للهجوم على األهداف
البحرية والبرية إالّ عندما ُتحكم السيطرة على المجال الجوي” 205 .وأضاف خبير عسكري آخر أنّه
“نظرا إلى طول مدى [قاذفات]  H-6Kوقدرتها على توجيه الضربات الدقيقة ،فهي قادرة على تدمير
ً
أهداف الخصم االستراتيجية على البر  ،ما يُنشئ ظروفًا مواتية للبحرية”206 .
ّ

التنسيق بين قاذفات القوات الجوية وسفن البحرية
في خطو ةٍ تلمّ ح إلى إحراز بعض التقدم على مستوى جهود العمليات المشتركة بين القوات الجوية
تمرنت قاذفات القوات الجوية على التنسيق مع
لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFوبحريته (ّ ،)PLAN
200

ّ
المعلق العسكري الصيني يين تشو ً
أيضا ّ
إن التدريب “حدث بالجزء األكبر في البحر” .انظر
قال

Qiu Yue, November 4, 2015; Ma Junqing [马俊

’卿], “Several Types of Air Force and Navy Fighters Participate in ‘Sharp Sword–2015’ Military Exercises” [“我空军海军多型战机参加‘利剑－2015
.军实兵演习”], Xinhua, November 3, 2015
201

Zhang Tao, November 4, 2015.

202

Qiu Yue, November 4, 2015; and “Focus Today,” China Central Teleision, November 3, 2015.

203

Wang Baofei [汪保飞] and Yang Qingyue [杨清悦], “Guard Against ‘Loss of Acclimatization’ of Combat Mentality” [“谨防作战思维‘水土不

.服’”], PLA Daily, December 6, 2015
204

Zhang Tao, November 4, 2015.

205

Qiu Yue, November 4, 2015.

206

”Focus Today,” November 3, 2015.
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سفن البحرية في النصف الثاني من عام  .2015كما قامت شعبة للقوات الجوية في منطقة قوانغتشو
العسكرية “بدور تَي تدريب إلى جانب الجيش والبحرية وغيّرت فهمهما للتدريب المشترك .وفي
إحدى المرات ،قامت الشعبة ببحوث حول التكتيكات الهجومية إلى جانب أسطول صغير بحري.
وبفضل المعلومات المقدمة من سفينة القيادة البحرية ،باتت القاذفات التي فوق البحر تتمتع بـ”آذان
صاغية وعيون ثاقبة”207 .
ّ
ً
مزيد ا من
وقدم مقال آخر كان على األرجح يناقش مناورة التدريب عينها
ً
قائل :
التفاصيل
بالتمر ن على تكتيكات
في إحدى الجوالت ،قامت الطائرات بالتعاون مع الوحدة البحرية
ّ
االعتداء على أهداف بحرية .وبفضل المعلومات التي قدمتها القوة البحرية ،تمكنت قاذفات
القوات الجوية من النجاح في تنفيذ مهمة االعتداء .في جولة أخرى ،قامت الطائرات بالتعاون
ّ
وحل المشكلة الصعبة
بالتمرن على مهمة إزالة العقبات في عملية هبوط
مع لواء للجيش
ّ
المتمثلة في التسبب بعقبات ثانوية أثناء إزالة العقبات األولى وذلك عن طريق شنّ ضربات
مشتركة208 .
ولتفسير فوائد العمليات المشتركة لعمليات القاذفات بعيدة المدى فوق المياه ،أشار مقال ُن ِش َر
في صحيفة كونج جون باو ( )Kongjun Baoإلى أنّه “اآلن ،إذا تمكنت وحدات القاذفات من إبقاء أعينها
على الخارج والتركيز على متطلبات القتال وترك التدريبات التقليدية خلفها والتحليق لمسافات
أبعد فوق المياه والتحرك باتجاه العمل المشترك واكتشاف طرق جديدة للتدريب الذي يدمج بين
الخدمات الثالث” ،ستتمكن من “تقديم أداء جيد وتوسيع مهماتها ومهامها باستمرار” 209 .وأضاف مقال
ً
ً
عبارة عن عمليات
“مقارنة بالمعارك البرية ،ستكون العمليات الجوية البحرية في المستقبل
آخر أنّه
مجر د تجميع ألنواع متعددة
مشتركة في ظروف معلوماتية .وهذا المزيج من القدرات القتالية ليس
ّ
من الطائرات واألسلحة للقوات الجوية والبحرية ،بل هو تكامل متعمق بين مفاهيم عمليات ونظم قوة
وأنماط تصر ف كل منهما”210 .
ّ
بحلول حزيران (يونيو)  ،2016كان قد تم “تطبيع” التدريب المشترك للقوات الجوية في منطقة
قيادة جيش التحرير الشعبي الشرقي و”كان قد تم توسيع المجال الجوي للتدريب من المجال الجوي
البر إلى المجال الجوي فوق البحر” 211 .وتضمّ ن تدريب مشترك عبر شبكة اإلنترنت في أيار
فوق
ّ
(مايو)  2016مع الجيش مركبات حائمة تابعة للبحرية وقاذفات تابعة للقوات الجوية وعندما طلب
ً
مساندة نيرانية من قاذفتين للقوات الجوية ضد سالح مدفعية العدو،
قائد القوة الحمراء في الجيش
ّ
“تم رفض طلبه من مجموعة إدارة المناورة ألن القوة الحمراء لم تذكر بوضوح توقيت وتوجيهات
دخول قاذفات القوات الجوية وانسحابها من منطقة العملية ،وذلك جعل من المستحيل تحقيق التعاون

207

�Mou Xingguang [牟星光] and Chi Yuguang [迟玉光], “An Aviation Division of the Eastern Theater Air Force Breaks Free of Constrained Think

ing, Sets Out on a New Path of Joint Training” [“训练需求表”向实战深度融合:东部战区空军航空兵某师打破思维局限迈开联合训练新路”],
.Kong jun Bao, April 8, 2016, p. 1
208
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بين السالحين الجوي والبري” 212 .ذلك يشير إلى أنّه مع ازدياد التدريبات على العمليات المشتركة،
ستتحسن معايير التنسيق بين الخدمات.

تدريبات أخرى محلية مشتركة
تمت مناورة أخرى محلية مشتركة في أيلول (سبتمبر)  2015في بحر الصين الشرقي،
قامت خاللها وحدات للقوات الجوية من منطقة نانجينغ العسكرية بما يضم الفائزين بمناورة الخوذة
الذهبية ( )Golden Helmetو”طائرات محلية الصنع من الجيل الثالث” ووحدات للقوات الجوية
بالتمر ن
التابعة للبحرية من أسطول البحر الشرقي تستخدم “طائرات مستوردة من الجيل الثالث”
ّ
على المواجهات الجوية 214 .وكانت تلك المرة األولى التي تجري فيها القوات الجوية لجيش التحرير
ً
ً
ً
ً
حرة
مشتركة
جوية
قتالية
الشعبي ( )PLAAFوالقوات الجوية التابعة للبحرية ( )PLANمناورات
باستخدام طائرات مختلفة وتلت مناورات عام  2014التي كانت أولى مناورات القتال الجوي للقوات
وتمرنت على وجه
الجوية لجيش التحرير الشعبي والقوات الجوية التابعة للبحرية بشكل عام.
ّ
الخصوص على القتال في ظل هجمات حرب إلكترونية باستخدام مدارج مختلفة و”هجمات فوق
األفق” ( )over-the-horizon attackو”اعتراض على مدى متوسط” ،وتضمّ ن ذلك “مبارزة جوية عنيفة
على المهارات” 215 .وتم ربط ذلك “بتمارين جارية على المعارك الجوية بين القوات الجوية والبحرية
كقوتين متعارضتين” 216 .ويبدو أنه تم تنفيذ تدريب مشابه على الضربات بعيدة المدى بين القوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي والقوات الجوية التابعة للبحرية في نيسان (أبريل)  2016وشارك
طيّارون من القوات الجوية التابعة للبحرية في مناورة الخوذة الذهبية ( )Golden Helmetلعام 2015
التي أقيمت فوق المياه217 .
َ
213

مناورة التعاون البحري  2015الثانية

()Joint Sea-2015 II

تعاونت الخدمتان معًا ً
أيضا في مناورة التعاون البحري  2015الثانية ( )Joint Sea-2015 IIالتي
ُ
امتدت على تسعة أيام في آب (أغسطس)  ،2015في ما اعت ِبر المناورة البحرية األكبر للصين مع روسيا

212

Chen Dianhong [陈典宏] and He Weili [何伟理], “Shape a ‘Joint Battlefield,’ Foster the ‘Strongest Brain’: Army Divisions and Brigades of the

PLA Southern Theater Command Conduct Authentic and Complex Online Command Confrontation Drills” [“构‘联合战场’ 练‘最强大脑’: 南
.部战区陆军合成师旅网上指挥对抗演练逼真复杂”], PLA Daily, May 9, 2016, p. 4
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.行:海空军航空兵联合训练向深度拓展”], PLA Daily, September 20, 2015
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منذ أن بدأت مناوراتها عام  218 .2012وأرسلت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي طائرتين من
طراز  J-10وطائرتي  JH-7وطائرة إنذار مبكر واحدة من طراز  KJ-200للمشاركة في “الدفاع الجوي
المشترك” و”الهبوط [البرمائي] المشترك” 219 .وتضمن شق الدفاع الجوي قيام طائرة  KJ-200بتقديم
“القيادة والتوجيه” للقوات التي تقوم بالهبوط ،فيما قامت طائرتا  J-10وطائرتا  JH-7باعتراض القوات
ً
المعارضة وإبعادها ،عل ًما ّ
عبارة عن طائرة من طراز  IL-38من أسطول
أن هذه األخيرة كانت
الزرقاء
ِ
ّ
220
المحيط الهادئ البحري الروسي وطائرة  .Tu-142Mوتركز الشق البرمائي على الدعم جو-أرض
ً
إزاء الشاطئ ،حيث ّ
وقاية من الضربات للقوات التي تقوم بالهبوط فيما قامت طائرتا
وفرت طائرتا J-10
 JH-7بقذف الطائرات التي تقترب من الهبوط بدعم من ضربات وجهتها أربع طائرات روسية من طراز
 .Su-25ووف ًقا لخبير عسكري صيني ،كانت تلك المرة األولى التي ُتجري فيها القوات الجوية لجيش
ً
ً
بعيدا عن
مناورة مشتركة
التحرير الشعبي ( )PLAAFوالقوات الجوية التابعة للبحرية ()PLAN
الصين وكانت المرة األولى التي تشارك فيها القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي في مناورة التعاون
ّ
أمرا بالغ األهمية للحروب المستقبلية
البحري ( )Joint Seaمع روسيا.
ويعد التعاون بين الخدمات ً
ألنّه “باالعتماد على البحرية وحدها ،لن تتمكن [الصين] من التفوق في المجال البحري واالنتصار في
الحرب”221 .
ّ
وركزت تغطية وسائل اإلعالم الصينية على الثقة والتعاون المتبادلين بين الصين وروسيا كما
على بعض الصالت التي تربط التدريب على الهبوط البرمائي بنزاعات الصين اإلقليمية .وذكر أحد
ّ
مقاالت وسائل اإلعالم التي تديرها الدولة ّ
“لكل من روسيا والصين جز ًرا م َتنا َز ع عليها وهذه
أن
ّ
تشكل عامل عدم يقين في عملية إحالل السالم واالستقرار في منطقة غرب المحيط الهادئ.
النزاعات
وتصب مناورة التعاون البحري ( )Joint Seaالبحرية بين الصين وروسيا في تلبية حاجة صون األمن
ّ
واالستقرار اإلقليميين وال ّ
بد أن يتم أخذ هذه األمور باالعتبار والتفكير فيها في مواضيع التدريبات
ً
ّ
ومواقعها” 222 .ومع ّ
أن التغطية اإلعالمية كانت حريصة على اإلشارة إلى أن “التمرين لم ينشئ عدوً ا
خيال ًيا ،ولم يكن موجّ هًا ضد أي أهداف محددة” ،سيكون باإلمكان تطبيق هذه المناورة المتعلقة بالهبوط
على سيناريوهات مستقبلية ضد تايوان أو جزر سينكاكو/دياويو ( )Senkaku/Diaoyu Islandsأو بحر
الصين الجنوبي ،إذ كان المقصد من المناورة “إبراز قناعة الدولتين وعزمهما على التعامل معًا مع
يد ا بيد”223 .
تهديدات سالمة المجال البحري وصون األمن البحري العالمي ً
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Tian Xuhui [田旭辉], and Liu Daquan [刘大全], “China’s Air Force Mobilizes Three Types and Five Planes to Participate in China-Russia Maritime
Exercise” [“中国空军出动3 型5 架战机参加中俄海空联合军演”], China Military Online, August 24, 2015; Ren Xu [任旭] and Xu Yeqing [徐叶
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Japan” [“海上联合-2015(II)军演今起举行 中俄将在日本海联演”], China News Online, August 20, 2015; and Yu Hongwei [余泓纬], “Guangzhou
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.确 打击能力”], China Military Online, October 12, 2015
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وفي حين ّ
أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFوالقوات الجوية التابعة للبحرية
ّ
( )PLANقد تجري تدريبات مشتركة في إطار مناورات خارجية في المستقبل ،إال ّ
أن هذه المناورات
ّ
ستقتصر على األرجح على روسيا في المستقبل القريب ألي عرض قدرات يُذكر .وعلى الرغم من أنه
ليس هناك تغطية إعالمية للمهارات أو التكتيكات المحددة التي يمكن للقوات الجوية لجيش التحرير
ّ
المعلق تشانغ تشاو تشونغ ( )Zhang Zhaozhongفي جيش
الشعبي أن تعتمدها من الجيش الروسي ،قال
التحرير الشعبي إنّه “يمكننا القيام بتبادل البيانات بدرجات معمّ قة خالل العمليات والقيادة المتبادلة
خالل العمليات ومثل هذا النوع من األمور” 224 .كما أضاف ّ
أن هذا النوع من التعاون المعمّ ق “مستحيل”
مع الواليات المتحدة والغرب “حيث إنّهم لن يشعرون باالرتياح إزاء تبادل البيانات معنا وإخبارنا بما
يراه السونار والرادار لديهم .هل من المعقول أن يخبرونا بما يراه رادارهم ،وإلى أي مسافة يمكن أن
يروا األهداف بوضوح؟ ليس من المعقول أن ينقلوا هذه البيانات إلينا”.
يعمل وعند أي مسافة يمكنهم أن َ
وال يبدو ّ
أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي شاركت في مناورة التعاون البحري (Joint
 )Seaلعام  2016التي أقامها أسطول البحر الجنوبي التابع لبحرية جيش التحرير الشعبي (PLAN South
 )Sea Fleetفي بحر الصين الجنوبي في أيلول (سبتمبر) 225 .2016

تداخل مهمات الضربات البحرية للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي والقوات الجوية
التابعة للبحرية

مع أنّه يبدو ّ
أن لكال القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFوالقوات الجوية التابعة
للبحرية ( )PLANمهمات ضربات بحرية ،ال يبدو أنّه يتم بذل جهود كبيرة على المستويات األعلى
في قيادة جيش التحرير الشعبي لِحلحلة هذه المسؤوليات المتداخلة 226 .وقد ذكر تقرير وزارة الدفاع
األمريكية عام  2016حول جيش التحرير الشعبي ّ
أن هذه “المناورات والعمليات التي تتوخى الواقع لدى
الخدمتين ...تشير إلى ّ
أن الصين تسعى إلى دمج العمليات الجوية المستقبلية .إذ من شأن تحقيق
تكامل القوة الجوية أن يسمح للصين بتعزيز مرونة طائرات شنّ الضربات والدعم في الحاالت الطارئة
في بحر الصين الشرقي أو بحر الصين الجنوبي أو تايوان” 227 .والمقصد من المناورات المشتركة إظهار
ّ
تقدم الخدمات باتجاه هذه األهداف.
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 .6الخاتمة
على الرغم من ّ
أن قادة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFأدركوا أهمية تطوير
قوة جوية استراتيجية منذ مطلع األلفية الثالثة ،هذا إن لم يكن من قبل ،أ ّد ت دعوة الرئيس شي ()Xi
لتحسين قدرات جيش التحرير الشعبي لصون مصالح الصين األمنية البحرية إلى تسريع تحوّ ل القوات
الجوية لجيش التحرير الشعبي من الدفاع عن البر الرئيسي إلى التلويح بالقدرة البحرية اإلقليمية
ّ
ويمثل تركيزها على الدوريات بعيدة
ويعكس تدريب القوات الجوية في اآلونة األخيرة هذه النقلة.
ً
ً
وصول حتى سلسلة الجزر األولى شقا غير مسبوق من األنشطة
المدى ومهمات الضربات بعيدة المدى
ّ
للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي .كما يفيد هذا النشاط بتقديم لمحة أولية على ما يو د قادة
يروا من القوات الجوية لجيش التحير الشعبي – بأن تصبح ً
قوة
سياسيون وعسكريون صينيّون كثر أن َ
ً
قادرة على التلويح بالقدرة في المجالين البري والبحري ،عل ًما ّ
أن مصالح الصين الم ّتسعة وحاجتها إلى
تطوير قدرات عسكرية فعلية هي ما يقود هذه المقتضيات الجديدة .وسيتعين على القوات الجوية أن
توسّ ع آفاقها ،على األقل للحفاظ على أهميتها في ضوء الوضع األمني الدولي المتطور حيث يرى القادة
ً
ً
مطردة في التهديدات التي تواجه مطالب الصين البحرية .ومن هذا
زيادة
الصينيون رفيعو الشأن
المنطلق ،سيتوقع ص ّناع القرارات الصينيون من القوات الجوية إنفاذ المطالب اإلقليمية ودعم الردع
التقليدي االستراتيجي وشنّ الضربات البحرية في حال اندالع الحرب.
ّ
ّ
مؤخرا إلى المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي تقد مًا
وتشكل الرحالت بعيدة المدى التي تمت
ً
طر د لوتيرة الرحالت وتعقيدها ،وتشير إلى ّ
أن القوات الجوية
في مجال التدريبات باتجاه التزايد المُ َ
تنتقل من مرحلة تجريبية إلى مرحلة جعل هذه األنشطة للتلويح البعيد المدى بالقدرة “أمر منتظم”
فيما تنضج قدراتها .وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على سلسلة من المناورات والتجارب بالغة
ّ
وحلها .يُذكر ّ
أن العملية المصممة للتصدي
األهمية المصممة لتوضيح المسائل التشغيلية األساسية
ً
طويل  ،وال يمكن للحلول والمفاهيم التشغيلية التي تنبع
لهذه المشاكل شاملة ومتأنية وتستغرق وق ًتا
ليلة وضحاها؛ لكنّ هذه األفكار الجديدة ستتبلور في نهاية المطاف وستصبح
من ذلك أن تظهر بين
ٍ
ً
منتظمة لدى وحدات القوات الجوية وطواقم طائراتها.
ليس بإمكاننا في الوقت الحالي تحديد مكونات هذه المفاهيم التشغيلية بالتحديد ،إذ ناقشت
القوات الجوية مرا ًر ا وتكرا ًرا مفاهيمها الجديدة بمصطلحات تندرج في سياق “نظام األنظمة” ملمّ ً
حة
مؤخرا بين القوات
إلى الحاجة إلى تنظيم عمليات مشتركة .وتشير المناورات المشتركة التي ُن ّظمت
ً
الجوية لجيش التحرير الشعبي ( )PLAAFوالقوات الجوية التابعة للبحرية ( )PLANكما مناورة السيف
الحاد  )Sharp Sword 2015( 2015إلى ّ
أن أي مفهوم مستقبلي سيندرج ضمن إطار عمل مشترك .إلى
ّ
ذلك ،يشير تنظيم مناورة السيف الحاد ( )Sharp Swordإلى أن مناورات أخرى ستليها وستغوص في
مشاكل بحثية تشغيلية محددة تم تحديدها في هذه السلسلة الرئيسية من المناورات .وفي حين أنّنا
أن التمارين المتكررة المسبقة ّ
ال نتمتع حال ًيا بتفاصيل حول ما قد تكون هذه المناورات ،إالّ ّ
سلطت
الضوء على جهود متابعة راسخة من أجل البناء على هذه النتائج األولية واالنطالق منها.
لقد انتقصت عدم قدرة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي على أداء هذه المهمات فوق المياه
من مكانتها كقوة جوية استراتيجية .ومع أنّنا سمعنا الحديث في السنوات األخيرة عمّ ا يعنيه هذا
المفهوم ً
فعل ّ ،
قدمت توجيهات الرئيس شي وغيره من كبار القادة في جيش التحرير الشعبي وضوحً ا
غير مسبوق ألحد المجاالت األساسية على األقل وهو مجال الضربات البحرية .وسيؤثّر نجاح القوات
الجوية أو فشلها بتنفيذ هذه التغييرات بشكل مباشر في أهميتها االستراتيجية المستقبلية.
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وبخاصة قواته
فيما يتواصل توسع مصالح الصين االقتصادية والدبلوماسية واألمنية ،سيحتاج جيش التحرير الشعبي
ٍ
الجوية والفضائية – بما يضم القوات الجوية والطيران البحري والقدرات الفضائية – إلى تلويح أكبر بالقدرة وإلى قدرات
استطالعية مساوية لنفوذ الصين المتزايد في العالم .منذ عام  ،2014قاد الرئيس الصيني والقائد األعلى للجيش شي جين
بينغ (  )Xi Jinpingالدعوات المنادية للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي (  )PLAAFلدعم جهود الجيش في الدفاع عن
مصالح الصين البحرية وتعزيز قدراتها فوق المياه تحقي ًقا لهذا الهدف .وتضم مبادرات التحديث الحالية للقوات الجوية
والرامية لدعم هذه الخطوة تطوير إمكانات التلويح بالقدرة البحرية بعيدة األمد وتحسين الردع التقليدي االستراتيجي وبناء
مؤخرا فوق المياه
قدرات شن الضربات البحرية .وسعت المناورات التي أجرتها القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
ً
إلى التصدي لهذه المشاكل الجديدة والحافلة بالتحديات حسبما ب ّيّنت أربع رحالت جوية سجّ ّ لت اختراقات توجّ ّ هت إلى
المحيط الهادئ عبر سلسلة الجزر األولى (  )First Island Chainعام  2015ورحالت أخرى إلى بحر الصين الجنوبي وحول
تايوان عام  .2016وحسب المؤلفين ،أجرت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي منذ آذار (مارس)  2015وحتى كانون
األول (ديسمبر)  2016ثماني رحالت إلى ما بعد سلسلة الجزر األولى ،بما يضم ثالث دوريات فوق منطقة تمييز الدفاع
الجوي في بحر الصين الشرقي ((  )East China Sea Air Defense Identification Zone (ADIZورحلتين حول تايوان وخمس
ّ
وتمثل هذه العمليات ّ
تقد ًمًا في التدريب باتجاه زيادة وتيرة الرحالت وتعقيدها بشكل
رحالت إلى بحر الصين الجنوبي.
متواصل وتشير إلى ّ
أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي تنتقل من مرحلة تجريبية إلى مرحلة إقامة أنشطة تلويح
بعيد المدى بالقدرة بطريقة منتظمة .وفي المستقبل ،من المرجّ ّ ح للقادة الصينيين أن يتوقعوا من القوات الجوية تقديم
قدرات أكثر استراتيجية – بإنفاذ المطالب اإلقليمية ودعم الردع التقليدي االستراتيجي باإلضافة إلى شنّ ّ الضربات البحرية
في حال اندالع الحرب.
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