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تتطرق هذه الدراسة لتنظيم مؤسسة الفضاء العسكرية الصينية، ومهامها، ُمركًزا على الهيكل التنظيمي لقوات الدعم االستراتيجي التابعة لجيش التحرير الشعبي. 
تم إنشاء قوات الدعم االستراتيجي في 31 ديسمبر 2015 في جزء من عملية إعادة تنظيم كبرى للجيش الصيني، كما تولت هذه القوات مهمة تطوير معظم 

قدرات جيش التحرير الشعبي الصيني الخاصة بالفضاء واستخدامها. هذا ويدل إنشاء قوات الدعم االستراتيجي على تحول مهم في تحديد أولوية جيش التحرير 
الشعبي للفضاء كما يدل على الدور المتزايد لقدرات هذا الجيش. يرى االستراتيجيون العسكريون الصينيون أن العمليات والقدرات الفضائية العسكرية هي 

مكون أساسي للردع االستراتيجي، كما أنها مهمة لتمكين جيش التحرير الشعبي الصيني من الدخول في الحروب المحلية المعلوماتية ومواجهة التدخل العسكري 
األمريكي في المنطقة كما أنها ضرورية لدعم العمليات التي تهدف لحماية مصالح الصين المتصاعدة في األماكن األبعد من العالم. تتمثل الوظيفة الرئيسية للمكون 
الفضائي لقوات الدعم االستراتيجي في إطالق األقمار الصناعية وتشغيلها لتقديم قدرات القيادة، والتحكم، واالتصاالت، وأجهزة الكمبيوتر، والمخابرات، والمراقبة، 

واالستطالع لجيش التحرير الشعبي الصيني. ومن الواضح أن الحرب المعلوماتية التي تشمل حرب الفضاء، والتي تم تصنيفها من ِقبل محللي جيش التحرير 
الشعبي الصيني على أنها عنصر فعال للعمليات العسكرية المستقبلية، قد دخلت مرحلة جديدة من التطور، والذي قد استلزم فيها التركيز على الحرب المعلوماتية 

والفضائية والضربات الدقيقة بعيدة المدى والمتطلبات المتعلقة بإجراء العمليات على مسافات طويلة من الصين، بناء نوع جديد ومختلف من التنظيم.     
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 تمهيد

للقوات الجوية الذي تم تقديمه  RANDيستند هذا التقرير إلى البحث الخاص ببرنامج االستراتيجية والعقيدة التابع لمشروع 

القوات الجوية األمريكية. وقد انعقد هذا المؤتمر في مكتب  قيادةفي المؤتمر الثاني لمعهد الصين للدراسات الفضائية برعاية 

RAND شارك في المؤتمر خبراء في القوات الجوية، 2016 أيار )مايو( 2رجينيا في تاريخ في مقاطعة أرلنغتون في ف .

والعمليات العسكرية، والتحديث العسكري الصيني، وقدموا تعقيبات قيمة لمؤلفي التقرير. تُقيم التقارير الناتجة التطورات 

 اء الجوي االستطالعي و إمكانيات استعراض القوة.الملحوظة والتداعيات الخاصة بإمكانيات الصين الناشئة فيما يتعلق بالفض

مع استمرار توسع مصالح الصين األمنية، واالقتصادية، والدبلوماسية فإن جيش التحرير الشعبي، وبالتحديد قواته 

سيتطلب تعزيز إمكانيات استعراض القوة، —بما في ذلك إمكانيات القوات الجوية، والطيران البحري، والفضاء—الفضائية،

واإلمكانيات االستطالعية على قدم المساواة مع نفوذ الصين اآلخذة في التوسع على الصعيد العالمي. باإلضافة إلى المخاوف 

رية والنزاعات في تايوان، فقد أصبحت القضايا مثل مكافحة اإلرهاب، األمنية االعتيادية مثل النزاعات اإلقليمية البح

والمساعدات اإلنسانية/إغاثة منكوبي الكوارث، وحماية الممرات البحرية عوامل في تدريب جيش التحرير الشعبي، وعقيدته، 

كري للفضاء الخارجي يحظى باهتمام وجهود التطوير. عالوة على ذلك، فإن قيادة العمليات الفضائية بما في ذلك االستخدام العس

متزايد من جيش التحرير الشعبي، وذلك لكونه يسعى إلى تطوير إمكانيات ومفاهيم تشغيلية جديدة لدعم المجموعة المتزايدة من 

عنها المهام العسكرية. يركز هذا التقرير على تأسيس قوات الدعم االستراتيجي لجيش التحرير الشعبي الصيني التي تم اإلعالن 

السيبرانية،  العسكرية الصينية. تولت قوات الدعم االستراتيجي مهمة مراقبة اإلمكانيات 2015 كانون األول )ديسمبر( 31في 

والفضائية، وإمكانيات الحرب اإللكترونية والتي سيكون لتطويرها آثار مهمة على إمكانيات الصين الناشئة الخاصة بالفضاء 

 استعراض القوة. الجوي االستطالعي وإمكانيات

 للقوات الجوية RANDمشروع 

مركز لألبحاث والتطوير تابع للقوات الجوية األمريكية  - RANDأحد أقسام مؤسسة  -للقوات الجوية  RANDمشروع 

تي ويعمل بتمويل فيدرالي ويقدم الدراسات والتحليالت. ويوفر هذا المشروع للقوات الجوية تحليالت مستقلة للسياسات البديلة ال

تؤثر على تطوير القوات الجوية، والفضائية، والسيبرانية الحالية والمستقبلية وتوظيف تلك القوات واستعدادها القتالي ودعمها. 

األبحاث ضمن أربعة برامج: تحديث القوات وتوظيفها؛ والقوة العاملة والعاملون والتدريب؛ وإدارة الموارد؛  وتُجرى

 .FA7014-16-D-1000داد البحث المقدَّم هنا بموجب العقد رقم واالستراتيجية والعقيدة. تم إع

 www.rand.org/pafللقوات الجوية، يمكنكم زيارة موقعنا اإللكتروني:  RANDللمزيد من المعلومات عن مشروع 

اجعة مسودة . تمت مر2016مايو يوثق هذا التقرير العمل الذي تم تبادله في المقام األول مع القوات الجوية األمريكية في 

القوات  من، وخبراء متخصصين من المراجعين األقران الرسميينبواسطة مجموعة  2017مارس  1التقرير التي صدرت في 

 الجوية األمريكية.

http://www.rand.org/paf
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 الملخص

. ويركز على الهيكل التنظيمي لقوات الدعم ومهامهايتطرق هذا التقرير لتنظيم مؤسسة الفضاء العسكرية الصينية، 

من عملية  في جزء 2015ديسمبر  31في تاريخ  قوات الدعم االستراتيجياالستراتيجي التابعة لجيش التحرير الشعبي. تم إنشاء 

مهمة تطوير معظم إمكانيات جيش التحرير الشعبي الصيني الخاصة  هذه القواتإعادة تنظيم كبرى للجيش الصيني، كما تولت 

تم تكليفها بإدماج الفضاء بشكل وثيق في العمليات، فإن إنشاء قوات الدعم االستراتيجي يدل على  وحيثبالفضاء واستخدامها. 

درات جيش التحرير الشعبي الصيني تحول مهم في تحديد أولوية جيش التحرير الشعبي للفضاء، وينذر بتعزيز الدور لق

على ثالثة . يرى االستراتيجيون العسكريون الصينيون أن العمليات والقدرات الفضائية العسكرية ذات أهمية حيوية الفضائية

:  مستويات مكين جيش مكوناا رئيسياا للردع االستراتيجي. ثانياا: يتمتعان بأهمية حاسمة في ت أنهما يشكالنمختلفة على األقل. أوالا

الحروب المحلية المعلوماتية، ومواجهة التدخل العسكري األمريكي في المنطقة. ثالثاا: تتكشف  القتال فيالتحرير الشعبي من 

 أهميتهم في دعم العمليات التي تهدف إلى حماية مصالح الصين الناشئة في األماكن األبعد من العالم.

وال هي بمنزلة  سالحالدعم االستراتيجي إال أنه يبدو أنها ليست  حة حول قواتالمتاعلى الرغم من قلة المعلومات الرسمية 

الواليات المتحدة األمريكية. على ما  غرار الوضع فيقيادة لمسرح عمليات قيادة جيش التحرير الشعبي أو القيادة الموحدة على 

سابقة، واإلدارة العامة للتسليح. تشير المصادر إلى يبدو أن قوات الدعم االستراتيجي تتكون من وحدات هيئة األركان العامة ال

أنها تتألف من هيئة أنظمة الفضاء المسؤولة عن إطالق األقمار الصناعية، وتشغيلها، وإدارة أنظمة الشبكة التي بدورها مسؤولة 

 عن الحرب اإللكترونية، والسيبرانية.

هي إطالق األقمار الصناعية وتشغيلها لتقديم قدرات القيادة،  الوظيفة الرئيسية للمكون الفضائي لقوات الدعم االستراتيجي

والتحكم، واالتصاالت، وأجهزة الكمبيوتر، واالستخبارات، والمراقبة، واالستطالع لجيش التحرير الشعبي الصيني. يشمل ذلك 

ضاء للقوات غير واضح. قدرات االستطالع الفضائية، واالتصاالت، والمالحة. ولكن نطاق مهمة العمليات المضادة في الف

لوظائف إطالق األقمار الصناعية وتشغيلها، فمن الواضح أن هيئة أنظمة الفضاء التابعة لقوات الدعم االستراتيجي مسؤولة  وفقاا

عن مهام مدار الفضاء المضاد المشترك على األقل. كما أن وحدة أنظمة الشبكة الخاصة بقوات الدعم االستراتيجي تقترح أن 

مسؤولة عن تشويش اتصاالت األقمار الصناعية، وإشارات نظام تحديد المواقع العالمي، وكذلك عمليات شبكة الكمبيوتر الوحدة 

ضد األقمار الصناعية والمنشآت الفضائية. هناك قدرات أخرى للفضاء المضاد مثل قدرات الصعود المباشر قد احتفظت بها 

غم من ذلك من المحتمل نقل هذه القدرات إلى قوات الدعم االستراتيجي دون أقسام أخرى من جيش التحرير الشعبي، وعلى الر

ا فيما يتعلق بنهج الصين المتبع في التعامل اإلعالن عن ذلك ا مهما . جميع هذه االختصاصات تمنح قوات الدعم االستراتيجي دورا

 يدية، وحرب الفضاء، والفضاء المضاد.مع الردع االستراتيجي والذي يشمل قدرات الحرب السيبرانية، والنووية، والتقل



 x 

ال تزال العالقة بين قوات الدعم االستراتيجي وأقسام جيش التحرير الشعبي األخرى غير واضحة إلى حد ما. على سبيل 

المثال، لم تعلن الصين عن الوحدة التي تستلم تقارير قوات الدعم االستراتيجي أو الكيفية التي تنسق بها قوات الدعم 

. تشير أحد االحتماالت إلى أن قوات الدعم االستراتيجي ترفع تقاريرها إلى هيئة األركان المشتركة األقساماتيجي مع االستر

الكيفية التي  كما أنالعسكرية المركزية في وقت السلم، بينما في وقت الحرب ترفقها إلى قيادة مسرح العمليات.  التابعة للجنة

تنسق بها قوات الدعم االستراتيجي مع المؤسسات العسكرية األخرى والوكاالت المدنية المعنية بالمهام الفضائية غير واضحة 

عمل حتى اآلن. يشير ذلك إلى أنه سيتم إنشاء إحدى المنظمات المشتركة التي تهتم بالفضاء تحت قيادة مسرح العمليات لتنسيق 

 التي تشارك في العمليات العسكرية وقيادتها. الفضائية القوات

يشير تعيين قوات الدعم االستراتيجي لتنفيذ جوانب رئيسية من المهام الفضائية إلى أنه سيتم إدراج الفضاء بشكل أكبر في 

فة بمهام القدرات، والعقيدة، والموظفين. يشير إنشاء منظمة مكل تطويرالتحرير الشعبي من خالل  العمليات الحربية لجيش

 كما يشير إلى حاجةالحرب المعلوماتية إلى ضرورة وضع مبادئ لتوجيه تطورها في وقت السلم واستخدامها في وقت الحرب. 

جيش التحرير الشعبي إلى تطوير سبل لتعزيز مقاتلي الحروب المعلوماتية وانضمامهم إلى عمليات قيادة مسرح العمليات. من 

نية، والحرب السيبرانية، والفضائية، فإن إنشاء قوات الدعم االستراتيجي يمنح الصين منظمة خالل ضم كل من الحرب اإللكترو

فضائية عسكرية ومنظمة حرب معلوماتية تختلف عن مثيلتها التي تهتم بمعالجة تلك المهام للواليات المتحدة وحلفائها. على 

، فإن إنشاء قوات الدعم االستراتيجي يشير إلى أن الحرب الرغم من أن العديد من األسئلة لم تتم اإلجابة عليها حتى اآلن
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 المقدمة .1

ا ما  بشأنيشغل الفضاء الخارجي مساحة كبيرة من تفكير جيش التحرير الشعبي،  العمليات العسكرية المستقبلية. إذ دائما

يؤكد الخبراء االستراتيجيون لجيش التحرير الشعبي على الدور الحاسم للفضاء في صراع اكتساب الهيمنة المعلوماتية والحفاظ 

جيش تطوير  تقرير النتائج والمحصالت النهائية للعمليات العسكرية في المستقبل. فمع -في نظرهم -عليها، الذي من شأنه

القواعد العسكرية والسفن البحرية األمريكية، تحتاج قوات جيش  مهاجمةأسلحة بعيدة المدى قادرة على  التحرير الشعبي ألنظمة

( متطورة بما في C4ISRالتحرير الشعبي إلى نظم قيادة وتحكم واتصاالت وأجهزة كمبيوتر واستخبارات ومراقبة واستطالع )

ا بأهمية الفضاء بالنسبة لميدان العمليات  C4ISRذلك استخدام هيكل  الفضائي ألغراض تحديد هذه األهداف وتعقبها. وتسليما

ا على تطوير مجموعة متنوعة من أنظمة الفضاء المضاد وذلك لتضييق الخناق  العسكرية، يعمل جيش التحرير الشعبي أيضا

 2015غيرات في بيان وزارة الدفاع الصينية الصادر في مايو فيما يتعلق باستخدام الفضاء. وقد تم تمثيل هذه الت أعدائهعلى 

والذي صرح ألول مرة رسمياا باعتبار الفضاء أحد المجاالت العسكرية. وهو ما تبعه إنشاء وحدة قوات الدعم االستراتيجي 

ير من المهام العسكرية . وفي هذا السياق، جاء إنشاء هذه الوحدة التي تتولى الكث2015ديسمبر  31لجيش التحرير الشعبي في 

االصينية في الفضاء  أهمية الفضاء  المتنامي علىوالتي تعكس التأكيد  الشعبيمن عمليات إعادة هيكلة جيش التحرير  جزءا

والحرب المعلوماتية بصفة عامة. إذ يبرز تكليف قوات الدعم االستراتيجي بإدماج الفضاء بشكل أوثق في العمليات العسكرية 

ا ا مهما ترتيب أولويات جيش التحرير الشعبي ونظرته للفضاء، وكذا يُنبئ بتعاظم دور القدرات الفضائية في العمليات  في تغيرا

.  العسكرية الصينية مستقبالا

دراسة الهيكل التنظيمي لقوات الدعم  من خالليستكشف هذا التقرير تنظيم مؤسسة الفضاء العسكرية الصينية ومهامها 

ا. على الرغم من نشر العديد من المقاالت اإلخبارية حول قوات الدعم االستراتيجي، االستراتيجي التي تم أ لم يكن نشاؤها مؤخرا

حول دور هذه القوات وتشكيلها. وفي محاولة إلسباغ المزيد من الوضوح على ما نعرفه عن قوات  ثمة شرح رسمي مفصل

يستعرض هذا التقرير ما نعرفه عن وحدة قوات الدعم الدعم االستراتيجي وبالتالي برنامج الفضاء العسكري الصيني، 

االستراتيجي ومن ثم يقدم تحليالا متعمقاا حول تنظيمها والدور الذي تضطلع به وال سيما في فيما يخص استخدام جيش التحرير 

ضائية والسيبرانية وحدة قوات الدعم االستراتيجي مهمة تطوير اإلمكانيات والقدرات الف في تقديرنا، تتولىالشعبي للفضاء. 

خالل ذلك العديد من المؤسسات ذات الصلة بمجاالت الفضاء والتي كانت تتبع  وقد استوعبتوتوظيفها  والحرب اإللكترونية

من عملية إعادة الهيكلة الموسعة التي  في جزءهيئة األركان العامة )سابقاا( والهيئة العامة للتسليح واللتان قد تم تصفيتهما 

ش التحرير. نعتقد أن الهدف من إنشاء قوات الدعم االستراتيجي لم يكن باألساس توحيد مؤسسة الفضاء الصينية يخضع لها جي

تشغيلية مع البنية التحتية المعلوماتية  قيادةتحت قيادة واحدة، بل كان الهدف منها تيسير العمليات المشتركة من خالل توفير 

إلى كل من هيئة  موكلة في الماضىة." ويبدو أن هذا يتضمن المهمات التي كانت الالزمة لخوض "الحروب المعلوماتية المحلي

فضائي للصين وتشغيله إال أنه قد ال يتضمن جميع  C4ISRهيكل  األركان العامة السابقة والهيئة العامة للتسليح ومنها إطالق

ضع لسلطة وحدات أخرى من وحدات جيش والتي ال يزال بعض منها يخ ،المهمات الفضائية والعمليات الفضائية المضادة

التحرير. إال أنه يبقى، في بعض الحاالت، الدور الحقيقي لقوات الدعم غير واضح وهو ما يرجع إلى عدم إعالن الجانب 

، من ناحية، أن تتولى القوة الصاروخية  الصيني عن الكثير من المعلومات المفصلة حول ذلك. على سبيل المثال، قد يبدو معقوالا

( وذلك في ضوء خبراتها في تشغيل الصواريخ المتنقلة. ASATلجيش التحرير مهمة األسلحة المضادة لألقمار الصناعية )

ا أن تكلف قوات الدعم االستراتيجي بهذه المهمة بحيث يكون لها سيطرة أكثر  ومن ناحية أخرى، قد يكون األمر منطقياا أيضا

ا على إمكانيات العمليات الفضائية ا حيوياا في مجاالت الردع االستراتيجي أو العمليات القتالية  توحيدا المضادة التي قد تلعب دورا

 المشتركة.



 2 

يكون إنشاء قوات الدعم االستراتيجي بمنزلة وكيل تنفيذي عن مؤسسة الفضاء الصينية وذلك في  وعالوة على ذلك، قد ال

ا لخدمة واحدة تتمثل في قيادة القوة إطار تنفيذ عملية إصالح برنامج الفضاء التي نادى بها البع ض وليس بالضرورة مقرا

تحول  قد ساهم فيإنشاء قوات الدعم االستراتيجي  أنالفضائية الصينية بأكملها كما ذهب بعض المحللين العسكريين. ويذكر 

طور التشغيل والتنفيذ،  جزء كبير من برنامج الفضاء الصيني من طور البحث والتطوير تحت مظلة اإلدارة العامة للتسليح إلى

يجب االستهانة باألهمية التي تكمن وراء إنشاء هذه الوحدة. إذ ينذر إنشاؤها بالدور البارز الذي سوف يلعبه الفضاء  ومن هنا، ال

ضمن عمليات جيش التحرير ويؤكد على استمرار الجانب الصيني في تطوير برنامج فضاء أكثر قوة يلبي متطلبات العمليات 

متطلبات المنظمة لتدريب الجيل الجديد من محاربي الفضاء يلزمه  إلى أن ة. كما يلمح تأسيس قوات الدعم االستراتيجيالصيني

ا، قد يؤدي تكوين وحدة قوات الدعم االستراتيجي  عقيدة للتمسك بها  وترسيختحديد عقيدة رسمية تحكم العمليات الفضائية. أخيرا

انولوجيات الفضاء إلى تعيين قوات الدعم االستراتيجي في ظل التطور المطرد الذي تشهده تك عن  مسؤوالا  باعتبارها سالحا

 .وقوات حرب إلكترونيةحمالت الحروب المعلوماتية المستقلة التي قد تتضمن قوات فضائية وسيبرانية 
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 السبب وراء أهمية الفضاء بالنسبة لجيش التحرير الشعبي .2

ا في مفهوم الصراع الحربي لدى  ا مهما جاء إنشاء قوات الدعم االستراتيجي في وقت أصبح فيه الفضاء الخارجي يلعب دورا

ناقش محللو جيش التحرير لسنوات أهمية الفضاء بالنسبة للعمليات الحربية، لقدجيش التحرير الشعبي. 
1
التحديد الرسمي إال أن  

ا .2015وزارة الدفاع الصادر عام  بيانمجاالت العمليات العسكرية لم يحدث حتى جاء في  من للفضاء باعتباره مجاالا جديدا
2
إن  

هذا االهتمام بالفضاء هو نتيجة لسلسلة من اإلصالحات العسكرية الضخمة نادى بها أعضاء الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر الثامن 

رير من إجراء عمليات مشتركة إلى جانب استخدام أحدث عشر للحزب الشيوعي الصيني والتي تهدف إلى تمكين جيش التح

ا بشكل أفضل.  التقنيات وأكثرها تطورا

وكان من بين أهم هذه اإلصالحات الدعوة إلى ضبط التوجه االستراتيجي الذي يحدد الوضع الدفاعي وعمليات نشر القوات 

والتخطيط لحاالت الطوارئ وخطط تحديث قوات جيش التحرير الشعبي.
3
لتغييرات التي يشهدها التوجه االستراتيجي إن ا 

لقوات جيش التحرير مدفوعة بالتغييرات المرتبطة بتقييم التهديدات األمنية التي تواجه الصين و/أو تغير نوع الحروب التي 

حيث  يجب أن يستعد جيش التحرير الشعبي لها. وال سيما مع تنامي المصالح الصينية سواء جغرافياا وفي مجاالت متعددة،

ا جديدة تهدد أمنها الوطني. وفقاا لبيان وزارة الدفاع الصينية الصادر عام  ، فإن الوضع العام العالمي 2015تواجه الدولة أخطارا

"ظهرت تهديدات جديدة ترتبط بصراعات الهيمنة والقوى السياسية والتدخل في شؤون بالنسبة للصين ال يزال سلمياا ولكن 

مى التنافس الدولي إلعادة توزيع القوى والحقوق والمصالح."الدول األخرى" و"تصاعد ح
4
عالوة على ذلك، أورد البيان "إن  

قضايا األمن القومي التي تواجه الصين تشمل موضوعات أكبر بكثير وتمتد على نطاقات أوسع وتغطي فترة زمنية أطول من 

تقتصر على األخطار التي لطالما كانت تهدد السيادة الصينية  أي وقت مشابه مرت به البالد." إذ يؤكد البيان أن هذه المسائل ال

مثل احتماالت سعي تايوان للحصول على استقاللها وما يتعلق بالقوى االنفصالية في شينجيانغ والتبت، بل تشمل تهديدات جديدة 

ات العسكرية اليابانية واإلجراءات لألمن القومي الصيني مثل "إعادة توازن" القوات العسكرية األمريكية في آسيا وتطوير القدر

"االستفزازية" التي تتخذها كل من الفلبين وفيتنام بسبب نزاعتهما على بحر الصين الجنوبي.
5

 

                                                 

1
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2 China’s Military Strategy, The State Council Information Office of the People's Republic of China, Ministry of 

Defense, May 2015. 
3

 David Finkelstein, “2015 Should Be an Exciting Year for PLA-Watching,” Pathfinder Magazine, Vol. 13, No. 1, 

Winter 2015, p. 11. 
4

 China’s Military Strategy, 2015. 
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اومع تنامي التهديدات التي تؤثر على المصالح الصينية على المستوى الجغرافي، ترى  أن هناك المزيد من  الصين أيضا

حيث ذهب في وصف الفضاء  2015التهديدات التي تنشأ في الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني. وهو ما أبرزه بيان عام 

هناك بعض البلدان  إلى أنعلى أنه أحد المجاالت "التي تشكل ميادين النفوذ في التنافس االستراتيجي العالمي." وأشار البيان 

قواتها الفضائية" وهو ما يُنبيء "بظهور أولى عالمات تسليح الفضاء الخارجي." تعمل على "تطوير
6

 

ا على "حماية أمن الصين  للتعامل مع هذه القضايا األمنية المتنامية، أوضح البيان أنه يجب أن يكون الجيش الصيني قادرا

والتهديدات العسكرية" و"االستعداد لخوض ومصالحها في مجاالت جديدة" والتعامل مع "مجموعة متنوعة من الطوارئ 

صراع عسكري في جميع االتجاهات والمجاالت" و"إيالء اهتمام وثيق للتحديات في المجاالت األمنية الجديدة" فضالا عن 

"ضرورة العمل بكل جد القتناص زمام المبادرة االستراتيجية فيما يخص المنافسة العسكرية."
7

وفيما يتعلق بالفضاء، جاء   

"ستعمل على مواكبة ديناميكيات الفضاء الخارجي والتعامل مع التهديدات والتحديات األمنية المرتبطة  الصينالبيان ليؤكد أن 

بما يخدم نموها على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي إلى جانب عملها على الحفاظ  أصولها الفضائيةبهذا المجال وحماية 

على أمن الفضاء الخارجي."
8

 

، ومع تطور 1993البيان إلى تغير نوع الحروب التي يتعين على جيش التحرير الشعبي االستعداد لها. منذ عام  وأشار

مفهوم الحرب الحديثة لدى جيش التحرير الشعبي تأكد تزايد أهمية المعلومات بالنسبة للعمليات العسكرية الحديثة. حتى تغير 

ليتحول من "الفوز بالحروب المحلية في إطار التكنولوجيا الحديثة، وال  2004مفهوم الحرب لدى جيش التحرير الشعبي عام 

ا في  سيما التكنولوجيات المتطورة" ليصبح "الفوز بالحروب المحلية في إطار الظروف المعلوماتية." لتتغير هذه الصيغة مجددا

عسكرين، هذه الصيغة الجديدة تشير إلى "حدوث لتكون "الفوز بالحروب المحلية المعلوماتية." وفقاا ألحد المعلقين ال 2015عام 

تغير نوعي"
9
بطريقة غيرت جوهرياا تفكير جيش التحرير الشعبي بشأن نوعية الحروب التي قد يواجهها. ويبدو أن هذه الصيغة  

ميع الصيغة األخيرة تؤكد بشكل أكبر من الصيغ السابقة على أهمية العمليات المشتركة التي توظف أنظمة معلومات شبكية في ج

المجاالت.
10

    

ولعل الميزة األبرز للحروب المحلية المعلوماتية التي تميز هذه الصيغة عن الصيغ السابقة هي مفهوم عمليات نظام 

ا بـ "حروب نظام مقابل نظام" وهو مصطلح له جذوره في SOSOاألنظمة ) (. عمليات نظام األنظمة وهي ما تعرف أيضا

مريكية الخاصة بالحروب المتمركزة حول الشبكات حيث يقوم هذا النوع من الحروب على المؤلفات والكتابات العسكرية األ

"تسريع  فإن عمليات نظام األنظمة تهدف إلى، 2015التنافس بين أنظمة األنظمة دون األنظمة أو المنصات الفردية. وفقاا لبيان 

مال المناورة وال سيما من خالل تقليل مدد عمليات صنع وتيرة االستجابة التشغيلية التي ترمي إلى تعزيز القوة النارية وأع

القرار وتبسيطها واستشعار أوقات إطالق النيران وذلك للوصول إلى دائرة صناعة القرارات الخاصة بالخصم." وفي هذا 

ير تبادل آني السياق، تعتمد عمليات نظام األنظمة على "نظم المعلومات...ألغراض توحيد وتحسين عمليات تقسيم القوات وتوف

للمعلومات والتحكم بشكل دقيق في العمليات القتالية."
11
وألغراض تنفيذ عمليات نظام األنظمة، يتعين على قوات جيش التحرير  

واالستطالع بما يمكنها بشكل أكبر من  ومالحة األقمار الصناعيةالتحرير "أن تحرز ما يلزم من التقدم في مجاالت االتصاالت 

مشاركة المعلومات والوعي بالظروف المحيطة وتحديد هيكلة القيادات."
12

 

                                                 
6

 China’s Military Strategy, 2015. 
7

 China’s Military Strategy, 2015. 
8

 China’s Military Strategy, 2015. 

9
 Guo Yuandan, “Want to Fight Naval Wars? China Should Prepare for Naval Combat” (要打海上战争？中国应做

海上军事斗争准备), mil.huanqiu.com. 

10
 Mu Zhiyong, “Paying Attention to the Construction of Integrated Information and Information System,” Study 

Times, September 17, 2015. 
11

 Kevin McCauley, “System of System Operational Capability: Key Supporting Concepts for Future Joint 

Operations,” China Brief, October 5, 2012. 
12

 McCauley, 2012. 
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اعمليات  ولكن على عنصر حرمان القوى المعادية من الوصول إلى المعلومات. يتبنى جيش  منظومة النظم تؤكد أيضا

ور ونقاط الضعف التي يعاني منها أمام المعسكر األمريكي وهو التحرير الشعبي استراتيجية غير نمطية لمعالجة جوانب القص

والذي ذهب  2013لعام  Science of Military Strategyما أشار إليه العديد من المحللين الغربيين، وهو ما ينكره إصدار 

طق، لن تتقرر الصراعات إلى أن عمليات نظام األنظمة غير نمطية بطبيعتها، بغض النظر عن التوازن بين القوى. وبهذا المن

ا من خالل نقاط الضعف التي  منها وقدرة  يعانونالمستقبلية بين القوى المعادية من خالل التكوين العام ألي منهم وحسب بل أيضا

الخصوم على ضرب هذه النقاط لتحقيق آثار حاسمة.
13
إلى ما  2013لعام  Science of Military Strategyويذهب إصدار  

ك ليقر أن "الحروب المحلية في إطار تلك الظروف المعلوماتية ما هي إال حروب نظام ضد نظام" و "أنه في هو أبعد من ذل

ا يتسلح بمعدات متطورة أو ضعيفةالمستقبل، بغض النظر  ا إلى أن نركز على شل عما إذا كنا نواجه عدوا ، فإننا سنحتاج دائما

نظمة والمواقع الحيوية والوحدات األساسية "أنظمة الحرب الخاصة بالعدو والتأكيد على "ضرب األ
14
وهو ما يتم من خالل  

وهي "العمليات غير النمطية." أكثر الطرق "شموالا وعملية" أال
15

 

وهذا يؤكد على قيام أنظمة المعلومات على شرط إجراء عمليات مشتركة طويلة المدى. وعلى الرغم من تولي جميع المهام 

مة األساسية لجيش التحرير الشعبي هي الدفاع عن المجال البحري. طبقاا لبيان وزارة الدفاع الصادر المتعلقة بالتحديث، فإن المه

، "يجب التخلي عن العقلية التقليدية التي تفوق فيها األرض البحر، ويجب إيالء أهمية كبيرة إلدارة البحار 2015عام 

والمحيطات وحماية الحقوق والمصالح البحرية."
16
، "تماشياا مع أشكال الحرب المتطورة والوضع األمني ويضيف البيان 

الوطني، سترتكز تجهيزاتنا للصراع العسكري على تحقيق الغلبة في حروب االتصاالت المحلية، مما يبرز أهمية الصراع 

العسكري البحري واإلعداد البحري للصراع العسكري."
17

    

ا أهمية النطاقات الفضائية والسيبيرية المستحدثة.  تبرزالبحري،  المجالوتماشياا مع أولوية فرض السيطرة على  أيضا

أوامره إلى جيش التحرير الشعبي في تقرير عمله المقدم في مؤتمر الحزب  (Hu Jintao) أصدر الرئيس السابق هو جينتاو

البحري والفضاء  لألمنى" "بإيالء أهمية كبر 2102عشر في شهر تشرين الثاني )نوفمبر( من عام الشيوعي الصيني الثامن 

وأمن الفضاء السيبري.
18
قد اتضح للجيش األمريكي، فقد تبين له أنه كلما بعدت تجاربه/ مشروعاته العسكرية عن  األمر نفسه 

 Science of Military Strategyسواحل بالده زاد اهتمامه باستغالل الفضاء في المجال العسكري. وطبقاا لما ورد في كتاب 

جيش التحرير الشعبي البحرية قوة تابعة منتشرة في المنطقة األمامية ومدعومة بقوة  عمليات، ستشارك في 2013م الصادر عا

 أساسية متمركزة في المياه اإلقليمية الصينية تتمثل مهمتها في شن 

  

                                                 
13

 PLA Academy of Military Science (AMS) Military Strategy Studies Department, Science of Military Strategy  

（战略学）, Beijing: Military Science Press, December 2013, pp. 127–129. 

14
 PLA Academy of Military Science (AMS) Military Strategy Studies Department, 2013, p. 126. 
15

 PLA Academy of Military Science (AMS) Military Strategy Studies Department, 2013, p. 129. 
16

 China’s Military Strategy, 2015. 
17

 China’s Military Strategy, 2015. 
18

 “Full Text of Hu Jintao's Report at 18th Party Congress,” Xinhua, November 17, 2012. 
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هجمات بعيدة المدى.
19
واريخ كروز والصواريخ يبرز هذا التوجه الجديد نحو االهتمام بالعمليات البحرية أهمية استخدام ص 

لتحديد األهداف وتعقبها وتوفير االتصاالت بين الوحدات إلى جانب استخدام  C4ISRالبليستية بعيدة المدى واستخدام أنظمة 

أنظمة المعلومات لمعالجة البيانات االستخبارية ونشرها. ال تقتصر متطلبات هذا النوع من العمليات على أجهزة االستشعار 

ا توفير أجهزة استشعار فضائية وأنظمة معلومات لمعالجة  فحسب كأجهزة رادار الكشف عما وراء األفق، بل تتطلب أيضا

ا حيوياا في النسيج الرابط  C4ISRالبيانات االستخبارية التي تلتقطها أجهزة االستشعار وبثها. يوفر نظام  الفضائي عنصرا

ت المشتركة طويلة المدى التي تتطلب من جيش التحرير الشعبي أن المحدد بواسطة عمليات نظام األنظمة والمطلوب للعمليا

المحتملين في الفضاء. ولهذا، فإن توصيف بيان وزارة الدفاع  أصول األعداءيدافع عن موجوداته في الفضاء، وكذلك تهديد 

باألساس على الدور المتأصل للفضاء على أنه "أحد المجاالت التي تشكل ميادين النفوذ في التنافس االستراتيجي" يقوم  2015

للفضاء في العمليات غير النمطية لجيش التحرير الشعبي حيث إطالق ضربات دقيقة بعيدة المدى من خالل استغالل إمكانات 

 الفضائية والعمليات الفضائية المضادة التي يتمثل الهدف منها في حرمان القوى المعادية من استغالل الفضاء. C4ISRنظم 

  

                                                 
19

 PLA Academy of Military Science (AMS) Military Strategy Studies Department, 2013, p. 108. 
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 دور الفضاء الخارجي في عمليات جيش التحرير الشعبي الصيني .3

التي تتناول استخدامات الفضاء دور الفضاء في التمكين من توجيه ضربات دقيقة بعيدة  الصينية العسكريةتتضمن الكتابات 

وكما ُذكر سابقاا، من خالل شن عمليات عسكرية مضادة في الفضاء.  C4ISRالمدى ومنع الجيوش األخرى من استخدام أنظمة 

ا للصين لتنمية إمكانياتها وقدراتها لضمان قدرة جيش التحرير الشعبي الصيني على  تشكل فكرة عمليات نظام األنظمة دافعا

استخدام الفضاء لشن حرب معلوماتية ومنع القوى األخرى المعادية من استخدام الفضاء أو إحباط عملياتها أو إجهاضها. وفقاا 

( بمعنى "ضمان 制天权فإن الهدف الرئيسي من العمليات الفضائية هو تحقيق الهيمنة والتفوق في الفضاء ) ،لمصادر صينية

قدرة الدولة على الهيمنة على الفضاء بأكمله واستخدامه لتحقيق أهدافها مع إضعاف القوى األخرى الفضائية المعادية والقضاء 

عليها في الوقت ذاته."
20
لمن يسيطر عليها  تتيحلعسكريون الصينيون أن الفضاء هو أعلى نقطة غالباا ما يؤكد المحللون ا 

ا. تفيد بعض   %100الصينية أن الجيش األمريكي يستخدم األقمار الصناعية بنسبة  المصادرالسيطرة على األرض أيضا

في مجال االستخبارات. %90إلى  70في مجال االتصاالت وبنسبة  %90إلى  80لألغراض المالحية وبنسبة 
21
العديد  وتؤكد 

عالوةا على ذلك، أُشير في كتاب  على ضرورة اتباع الصين لنهج الجيش األمريكي في االعتماد على الفضاء. المصادرمن هذه 

Textbook for the Study of Space Operations  الذي نشرته المؤسسة البحثية األهم لجيش التحرير الشعبي الصيني

وهي أكاديمية العلوم العسكرية إلى أن "الجهة التي تحكم السيطرة على العمليات العسكرية في الفضاء، ستكون لها الكلمة األولى 

أن  فيويمكن تلخيص ذلك  المبادرةذ زمام من ساحة الفضاء بفاعلية، ستتمكن من اتخا تستفيدواألخيرة في المعركة والجهة التي 

."الدعم الفضائي يضمن االنتصار بينما يؤدي االفتقار إليه إلى الهزيمة
22

 

ا إلى أنه بالرغم من أن الفضاء  ا فإن االعتماد عليه يخلق  يشكليخلص محللو أكاديمية العلوم العسكرية أيضا مكسباا كبيرا

حيث أشاروا إلى أنه في الوقت الذي  حال منع القوى المعادية من االستفادة منها. نقاط ضعف قد تُمكن من تحقيق االنتصار في

الفضائية، كان يتعين عليه وضع مجموعة من التدابير  C4ISRاحتاج فيه جيش التحرير الشعبي الصيني إلى استخدام تقنيات 

المضادة لمنع القوى المعادية من الوصول إلى هذه التقنيات.
23
ن المراجع الصينية المهمة األهمية الكبرى لمنع تناول مرجعان م 

( أن الحروب 2013)الصادر عام  Science of Military Strategyيتوقع كتاب  القوى المعادية من استخدام الفضاء.

قوى المستقبلية قد تبدأ في الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني وأن "الوصول إلى الهيمنة الكاملة وتحقيق االنتصار على ال

المعادية يتطلب تحقيق الهيمنة في الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني."
24
 Textbook for the Study ofوأضاف مؤلفو 

Space Operations  أنه يجب على جيش التحرير الشعبي الصيني "المبادرة في شن الهجمات على الصعيد التكتيكي وصعيد

."المعركة الفضائيةالمبادرة في الحمالت العسكرية للحفاظ على اإلمساك بزمام 
25
المؤلفون أن "إحدى  عالوةا على ذلك، يرى 

                                                 
20

 Jiang Lianju and Wang Liwen, eds., Textbook for the Study of Space Operations（空间作战靴教程）,   

Beijing: Military Science Press], 2013, p. 6. 
21

 Jiang Lianju and Wang Liwen, eds., 2013, p. 150; PLA Academy of Military Science (AMS) Military Strategy 

Studies Department, 2013, p. 96; Chang Xianqi, Military Astronautics (军事航天学), Beijing: National Defense 

Industry Press, 2002, pp. 257–258. 
22

 Jiang Lianju and Wang Liwen, eds., 2013, p. 1. 
23

 .Jiang Lianju and Wang Liwen, eds., 2013, p. 127; and Chang Xianqi, 2002, p. 260 راجع، على سبيل المثال 
24

 PLA Academy of Military Science (AMS) Military Strategy Studies Department, 2013, p. 96. 
25

 Jiang Lianju and Wang Liwen, eds., 2002, p. 5. 
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مزايا العمليات الفضائية" تتمثل في إمكانية خوض حرب سريعة من خالل اتخاذ قرار سريع وأنه يجب على الجيش "شن 

وحاسمة وإخفاء عملية حشد القوات." واسعة النطاقضربة أولى 
26

 

 الفضائية الصينية C4ISRإمكانيات 

ما تسميه بعض مصادر جيش التحرير الشعبي الصيني "دعم المعلومات  C4ISRتقدم إمكانيات الصين الفضائية 

( أو ما تسميه القوات الجوية األمريكية "تعزيز القوة". تتضمن هذه اإلمكانيات اإلمكانيات 空间信息支援الفضائية" )

المتعلقة باالستخبارات والمراقبة واالستطالع الفضائي فضالا عن اإلمكانيات المتعلقة باالتصاالت والمالحة لدعم العمليات في 

ا لوجود صراعات تتمحور حول قدرة ال  األصولجيش على منع القوى المعادية من تلقي الدعم من المجاالت األخرى. نظرا

الفضائية، توصف عملية دعم المعلومات الفضائية باعتبارها أساس عمليات الفضاء العسكرية.
27

 

حيث زادت عدد  2000بخطى سريعة منذ عام  C4ISRالجدير بالذكر أن الصين تعمل على تحديث إمكانياتها الفضائية 

محتلة المركز  2000مقارنة بأعدادها الضئيلة في عام  2016قمر صناعي بحلول منتصف عام  181 األقمار الصناعية إلى

الثاني بعد الواليات المتحدة.
28
وتخطط الدولة إلنشاء نظام استشعار عن بعد عالمي لرصد األرض يعمل في جميع الظروف  

، كان لدى 2016ساعة فضالا عن نظام مالحة عالمي عبر األقمار الصناعية. بحلول منتصف عام  24المناخية على مدار 

 هوانجينجوهم يوجان وغاوفين و 2000أنواع جديدة أُطلقت منذ عام  بستةفي المدار،  يعملاستشعار عن بعد  قمر 76الصين 

الصناعية العديد من أجهزة االستشعار بدرجات مختلفة من  هذه األقمار(. توفر 3.1وهايانغ وجيلين وتيانهي )انظر الجدول رقم 

البصرية ورادار الفتحة التركيبية وكاميرا بؤرية -الدقة بما في ذلك االستخبارات اإللكترونية وأجهزة االستشعار الكهربائية

 وأجهزة التصوير ثالثي األبعاد.

 . ا هائالا فبعد إنشاء نظام مالحة إقليمي بقمرين صناعيين في عام شهد نظام المالحة باألقمار الصناعية في الصين تقدما

ا صناعياا للمالحة. وبالرغم من أن النظام ما زال يعمل على المستوى اإلقليمي في نطاقه، تخطط  22، أطلقت الصين 2000 قمرا

ا صناعياا عالمياا بحلول عام  35الصين إلطالق مجموعة مكونة من  ل إلى خمسة أمتار . يوفر هذا النظام دقة تص2020قمرا

 ويمكن تحسينها إلى أفضل من متر واحد بمساعدة نظام التعزيز األرضي.

ا  باإلضافة إلى أنظمة االستشعار عن بعد الخاصة برصد األرض وأنظمة المالحة باألقمار الصناعية، تمتلك الصين أيضا

ا صناعياا  34 نهم ثالثة أقمار صناعية تيان ليان مصممة لنقل المدنية والعسكرية والتجارية. ومن بي غراض االتصاالتألقمرا

المعلومات من أقمار االستشعار عن  ظاهرياا لنقلالمعلومات بين األقمار الصناعية األخرى والمحطات األرضية. كما تُستخدم 

خاص بعد إلى المحطات األرضية من أجل التخلص من انقطاع االتصاالت الذي يحدث ببرنامج رحالت الفضاء البشرية ال

 بالصين.

                                                 
26

 Jiang Lianju and Wang Liwen, eds., 2002, pp. 142–143. 
27

 PLA Academy of Military Science (AMS) Military Strategy Studies Department, 2013, p. 181. 
28

 Union of Concerned Scientists, UCS Satellite Database: In-Depth Details on the 1,459 Satellites Currently 

Orbiting Earth،  2017 أبريل، 00نسخة محدثة، آخر تنقيح كان بتاريخ. 
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 2000أقمار االستشعار عن بعد الصينية التي أُطلقت منذ عام  3.1الجدول 

 الدقة الحمولة القمر الصناعي
 الصناعية قيد التشغيل  عيد األقمار

 (2015ديسمبر  31)

بصري -جهاز استشعار كهربائي يوجان
 والرادار ذو الفتحة االصطناعية

 واالستخبارات اإللكترونية

 29 م 10–1

-جهاز استشعار كهربائي غاوفين
 بصري، كاميرا بؤرية

بصري = -جهاز استشعار كهربائي
 م، 800م،  2–م 1>

 م 50كاميرا بؤرية = 

5 

بصري -جهاز استشعار كهربائي هايانغ
 وماسح راداري ألوان

بصري -جهاز استشعار كهربائي
 م 250= 

1 

 3 م 30 بصري-جهاز استشعار كهربائي  هوانجينج

 4 م 0..2 بصري-جهاز استشعار كهربائي جيلين

 3 م 5 جهاز تصوير ثالثي األبعاد تيانهي

 ,Long March 3B Lofts Gaofen-4 to Close Out 2015,” NASASpaceFlight.com“المصادر: 

December 28, 2015; “China’s Ocean Satellites” (中国海洋卫星), Aerospace China (中国航天), 

No. 372, April 2009, pp. 10–11; Wang Qiao, Wu Chuanqing, and Li Qing, “Environment 
Satellite 1 and Its Application in Environmental Monitoring,” Journal of Remote Sensing,  

Vol. 1, 2010, p. 104; Rui C. Barbosa, “China Launches Jilin-1 Mission via Long March 2D,” 
NASASpaceFlight.com, October 7, 2015.  ُيرجى مالحظة أن موقعNASASpaceFlight.com  ليس الموقع

 اإللكتروني الرسمي لناسا ولكنه مصدر مفتوح يتيح الحصول على مصادر ومعلومات حول التطورات في مجال الفضاء.
 = االستخبارات اإللكترونية. ELINT؛ رادار ذو فتحة اصطناعية=  SARبصري؛ -= جهاز استشعار كهربائي EOمالحظة: 

 إمكانيات العمليات الفضائية المضادة  

تمتلك الصين برنامج واسع النطاق خاص بالعمليات الفضائية المضادة ويتضمن برامج األسلحة السيبرانية وأسلحة الطاقة 

ا على  الفضائية الخاصة بالقوى  ألصولاالحركية والطاقة الموجهة والمدار المشترك والحرب اإللكترونية والتي تمثل تهديدا

تُستخدم إمكانيات العمليات الفضائية المضادة الصينية لتنفيذ ما  المعادية من األرض وإلى المدار األرضي الجغرافي المتزامن.

(، ويشبه هذا المصطلح مهام العمليات 空间攻防) يسميه جيش التحرير الشعبي الصيني "عمليات الدفاع والهجوم الفضائي"

ا ما تسميه القوات الجوية األمريكية بمهام التطبيق الفضائ ية المضادة الخاصة بالقوات الجوية األمريكية ولكنه يتضمن أيضا

والتي تتضمن شن هجمات من منصات فضائية ضد أهداف جوية وأرضية. يُعد الهدف الرئيسي من عمليات الدفاع والهجوم 

والتفوق في الفضاء خالل فترة زمنية محددة وفي مكان محدد. الفضائية لجيش التحرير الشعبي هو تحقيق الهيمنة
29
وتتضمن  

العمليات الفضائية المضادة الهجومية والدفاعية سواءا بين المنصات الفضائية بعضها وبعض أو بين المنصات الجوية 

واألرضية والفضائية.
30

 

ضائية المضادة الصينية. منذ اختبار األسلحة يُعد برنامج أسلحة الطاقة الحركية من أبرز جوانب برنامج العمليات الف

والذي أسفر عن تدمير قمر صناعي خارج الخدمة خاص باألرصاد  2007المضادة لألقمار الصناعية الذي أُجري في عام 

ا من اختبارات الصعود المباشر المتعلقة بالعمليات الفضائية المضادة والتي ال ينتج عنها حطام . الجوية، أجرت الصين عددا

واختبار خاص بعملية فضائية مضادة في  2013و 2010وتضمنت هذه االختبارات اختبارات دفاع الصواريخ البالستية في عام 

ا على األقمار الصناعية الموجودة في المدار 2014عام  . الجدير بالذكر أن األنظمة التي تخضع لالختبارات تشكل تهديدا

 علمية عاليةيسمى "مهام  ماأجرت الصين  2013بعد، ولكن في عام  األرضي المنخفض مثل منصات االستشعار عن

االرتفاع" والتي تعتبرها وزارة الدفاع األمريكية بمنزلة اختبار خاص بالعمليات الفضائية المضادة تم تصميمه للوصول إلى 

                                                 
29

 PLA Academy of Military Science (AMS) Military Strategy Studies Department, 2013, p. 182. 
30

 PLA Academy of Military Science (AMS) Military Strategy Studies Department, 2013, p. 182. 
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المدار األرضي المنخفض. فياألقمار الصناعية الموجودة 
31
ين القدرة على شن هجمات على ومن خالل هذا النظام، تمتلك الص 

 وأقمار االتصاالت. (GPSالعالمي )األقمار الصناعية الموجودة في مدارات أعلى مثل نظام تحديد المواقع 

عالوةا على ذلك، أجرت الصين عدداا من اختبارات المدار المشترك التي نتج عنها تداعيات عمليات فضائية مضادة. في 

من نوع شيجيان ببعضهما البعض. ولم تصدر  أفادت التقارير باصطدام قمرين صناعيين، 2010االختبار الذي أُجري في عام 

اختبار لاللتحام األول لمركبة  بمثابةالجيش أي بيان بشأن طبيعة االختبار، ولكن من المتوقع أن تكون المناورة  الحكومة الصينية أو

.2011عام  والتي أُجريت في 1-بمحطة الفضاء تيانقونغ شنتزوالفضاء 
32
ولكن أثار صمت الحكومة الصينية حيال االختبار  

ا اختبار أُجري في عام  حيث أجرت ثالثة أقمار صناعية صينية  مخاوف مشابهة 2013مخاوف بشأن تداعياتها. وأثار أيضا

عمليات تقارب عن كثب وتضمنت محاولة جذب قمر صناعي لقمر صناعي آخر من خالل أذرع روبوتية.
33
، 2016 في يونيو 

ا بذراع روبوتي يُزعم أنه يهدف إلى إزالة الحطام الفضائي. Aolong-1عاودت الصين إطالق قمر صناعي  مزودا
34
وفي الشهر  

ا صناعياا الختبار إمكانيات إعادة التزود بالوقود خالل التواجد بالمدار والتي تشمل كذلك إمكانيات مدارية  ذاته، أطلقت الصين قمرا

مشتركة.
35

 

تقارير بتورط الصين في عمليتي اختراق سيبراني مستهدفة بذلك المنشآت الفضائية الخاصة بالواليات المتحدة أفادت ال

(. يُذكر أن ثمة اقتحام قد ُشن على مختبر الدفع النفاث مما أسفر عن إحكام الجهات المتورطة 3.2األمريكية )انظر جدول 

تبر.سيطرتها كاملة على شبكات الكمبيوتر الخاصة بالمخ
36
وتفتقر التقارير الخاصة بالتدخل الصيني متمثلة في اإلدارة الوطنية  

للمحيطات والغالف الجوي إلى تفاصيل كثيرة بما في ذلك المعلومات الخاصة بنوع الحدث أو مدى خطورته.
37

 

، تم تصويب ليزر صيني على قمر 2006تسعى الصين إلى استخدام أسلحة طاقة موجهة مضادة لألقمار الصناعية. ففي عام 

تابع للواليات المتحدة دون حدوث أضرار جسيمة. بيد أن الغرض من عملية الليزرة غير معروف، فقد تكون نتيجة  استطالع

لمحاوالت الصين تحديد نطاق القمر الصناعي بدالا من التدخل في تشغيله.
38

 

                                                 
31
 Office of the Secretary of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the 

People’s Republic of China 2015, U.S. Department of Defense, 2015, p. 13. 
32

 Rui C. Barbosa, “China’s Shenzhou 9 Successfully Docks with Tiangong-1,” NASASpaceFlight,com, June 18, 2012. 
33

 Brian Weeden, “Dancing in the Dark: The Orbital Rendezvous of SJ-12 and SJ-06F,” Space Review, August 30, 

2010; and Kevin Pollpeter, “China’s Space Robotic Arm Programs,” SITC News Analysis, October 2013.   
34

 “China’s New Orbital Debris Clean-Up Satellite Raises Space Militarization Concerns,” Spaceflight101.com, 

June 29, 2016. 
35

 “China Announces Success in Technology to Refuel Satellites in Orbit,” Xinhua, June 30, 2016. 
36

 Paul K. Martin, Inspector General, National Aeronautics and Space Administration, “NASA Cyber Security: An 

Examination of the Agency’s Information Security,” Testimony Before the Subcommittee on Investigations and 

Oversight, House Committee on Science, Space, and Technology, February 29, 2012, p. 5.   
37

 Mary Pat Flaherty, Jason Samenow, and Lisa Rein, “Chinese Hack U.S. Weather Systems, Satellite Network,” 

Washington Post, November 12, 2014. 
38

 Elaine M. Grossman, “Top Commander: Chinese Interference with U.S. Satellites Uncertain,” World Politics 

Review, October 18, 2006.   
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 لفضائية المضادة،العمليات واالختبارات الصينية للعمليات ا 3.2الجدول 

 بما يشمل االختبارات المتعلقة بتداعيات العمليات الفضائية المضادة

 التقنية السنة  

 
 الطاقة الموجهة

 أُفيد بأن أسلحة الليزر الصينية كشفت األقمار الصناعية األمريكية 2006
 

 الطاقة الحركية

 (KKVباستخدام تقنية الصعود المباشر للمركبات الحركية الفتاكة ) FY-1Cتدمير الصين لقمر األرصاد الجوية  2007
 إجراء الصين الختبار دفاع الصواريخ البالستية في منتصف الطريق 2010
 إجراء الصين الختبار تقنية الصعود المباشر للمركبات الحركية الفتاكة إلى المدار الجغرافي الثابت 2013
 دفاع الصواريخ البالستية في منتصف الطريقإجراء الصين الختبار  2013
 إجراء الصين الختبار تقنية الصعود المباشر للمركبات الحركية الفتاكة 2014
 إجراء اختبار للمركبات الحركية الفتاكة لغرض غير معلن عنه 2015

 

 المدار المشترك

 التقارب عن كثب عمليةمشاركة قمرين صناعيين من نوع شيجيان في  2010
 التقارب عن كثب الختبار تقنيات األذرع الروبوتية عمليةمشاركة ثالثة أقمار صناعية في  2013
 إطالق قمر صناعي مزود بأذرع روبوتية إلزالة الحطام الفضائي 2016
 إطالق قمر صناعي الختبار تقنيات التزود بالوقود خالل التواجد في المدار 2016

 

 االقتحام السيبراني

 اإلبالغ عن اقتحام سيبراني من مختبر الدفع النفاثتم  2012
 تم اإلبالغ عن اقتحام سيبراني من اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي 2014

 ,Kevin Pollpeter, Eric Anderson, and Fan Yang, China Dreamالمصدر: هذه نسخة معدلة من الجدول الوارد في 
Space Dream: China’s Progress in Space Technologies and Implications for the United States, 

Institute on Global Conflict and Cooperation, March 2015, p. 86. 
 = المدار الجغرافي الثابت. GEO= المركبات الحركية الفتاكة،  KKV: مالحظة

 

ا، فإن الصين تصب تركيزها على استغالل الموارد الهائلة في تطوير اإلمكانيات الخاصة بتعطيل اتصاالت األقمار  وأخيرا

ا إلشارتها الضعيفة.األقمار الصناعية المالحيةالصناعية وإشارات  . إن المالحات الفضائية عرضة لألعطال بشكل خاص نظرا
39

 

  

                                                 
39
 Office of the Secretary of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the 

People’s Republic of China 2011, U.S. Department of Defense, 2011, p. 37.   
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 قوات الدعم االستراتيجي .4

باألهمية المتزايدة للفضاء بالنسبة إلى عمليات جيش التحرير الشعبي الصيني، بدأنا في  هذه الخلفية المتعلقةوفي ظل 

استكشاف الهيكل التنظيمي لبرنامج الفضاء الخاص بالجيش. وحين اتجهت الصين إلى تحسين اإلمكانيات الفضائية والعمليات 

والت الدعوات من بعض المسؤولين في األوساط المعنية بالفضاء لتنظيم برنامج الفضائية المضادة ذات الصلة وتوسعها، ت

الفضاء الصيني تحت إدارة هيئة تنفيذية. وفقاا لما صرح به المهندسون البارزون في برنامج الفضاء الصيني، فإن اختالف 

األزمات مثلما حدث في زلزال ونتشوان  التسلسل القيادي في العديد من المؤسسات عرقل قدرة برامج الفضاء على التصدي إلى

.2008في عام 
40

 

الهيكل القيادي لبرنامج الفضاء الصيني مع بعض  حول إعادة تنظيموقد أجرى المحللون العسكريون الصينيون مناقشات 

م األكثر المحددة. وكان محللو القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ه يتولى القيادة دوائرهمجماعات الضغط حتى 

أكثر الفروع صخباا من بين هؤالء المؤيدين. فقد رأى هؤالء المحللون أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني تعد من 

ا في الناحية التقنية مقارنة بباقي الفروع، ولذا تعد خدمتهم واحدة من أفضل الخدمات التي تتولى األمور المتعلقة بتقنيات  تميزا

من  أنهاعبها على نحو جيد. وقد عرضوا الحجة الثانية التي تصف مستقبل العمليات العسكرية في الفضاء على الفضاء وتستو

ضمن صالحيات المنصات المأهولة، مثل السفن الفضائية. ووفقاا لهذه الحجة، فإن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي 

ة تعتبر من أفضل مقدمي الخدمات في هذا الصدد والمناسبة لتولي هذه الصيني باعتبارها المسؤولة عن السفن الفضائية المأهول

في بمثيالتها  تقتديالمهمة. أما بالنسبة للحجة الثالثة فإنها ترتكز على أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني يجب أن 

قيادة برامج الفضاء. الجيوش األخرى في
41
ات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني رؤية مختلفة لدور القو فثمةومع ذلك،  

. ووففاا لهذه الرؤية، فإن دور القوات الجوية لجيش 2013في إصداره لعام  Science of Military Strategy كتابترد في 

ر التحرير الشعبي الصيني في الفضاء يكمن في استهالك المعلومات المستمدة من الفضاء، ولكن الحقاا في المستقبل، عند تطو

ا، ستقوم القوات الجوية  سفنال الفضائية، واألسلحة المضادة لألقمار الصناعية المنطلقة من الجو، وأسلحة الليزر المنقولة جوا

لجيش التحرير الشعبي الصيني باالضطالع بدور أكبر في برنامج الفضاء الصيني.
42

 

لصيني )المعروفة سابقاا بفرقة المدفعية الثانية القوة الصاروخية التابعة لجيش التحرير الشعبي ا سالح ثاني وهووثمة 

ببرنامج الفضاء الصيني. ووفقاا لمصدر داخلي في حمالت  عبر عن اهتمامهالتابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني( 

ا  االصواريخ، فإن القوة الصاروخية ستلعب دورا في عمليات الفضاء. مهما
43
 في حين أنه يقلل من دور القوات الجوية لجيش 

تتنبأ  2013في إصدارها لعام  Science of Military Strategyمجلة التحرير الشعبي الصيني في العمليات الفضائية، إال أن 

ا عما سبق بدورالقوة الصاروخية  باضطالع كما يصفه النص على إنها مؤسسة فضائية بحكم طبيعتها ألن الرؤوس  .أكثر بروزا

                                                 
40

 People’s Daily"وفقاا للعلماء: يجب على الصين دمج الموارد الفضائية لتحسين عمليات التصدي لحاالت الطواريء، وذلك حسبما جاء في  

Online,  March 4, 2009.   
41

 Kevin Pollpeter, “The PLAAFالجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني فيما يتعلق بالفضاء، راجع لالطالع على مزيد من آراء محللي القوات 

and the Integration of Air and Space Power,” in Richard P. Hallion, Roger Cliff, and Phillip C. Saunders, The 

Chinese Air Force: Evolving Concepts, Roles, and Capabilities, Washington, D.C.: National Defense University 

Press, 2012, pp. 165–190. 
42

 PLA Academy of Military Science (AMS) Military Strategy Studies Department, 2013, pp. 223–224. 

43
 Yu Jixun, ed., Science of Second Artillery Campaigns (第二炮兵战役学), Beijing: National Defense University 

Press, 2004, pp. 70 and 142.   
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ا أنه يمكن تعديل الحربية للصواريخ البالستية تسافر  عبر الفضاء للوصول إلى أهدافها المحددة. كما الحظت المجلة أيضا

الصواريخ البالستية بمجهود ضئيل إلى مركبات إطالق أو قاذفات صعود مباشر لألسلحة المضادة لألقمار الصناعية.
44

 

لصينية أال تنقل برنامج الفضاء للخدمتين، الضغط ُمنِيَت بالفشل. وعليه، فقد قررت القيادة العسكرية ا جهود جماعاتإال أن 

جيش  ونقله إلى مؤسسة جديدة كلياا وهي قوات الدعم االستراتيجي. وبدالا من إنشاء منظمة تختص فقط بمهام الفضاء، قام

 اتيجي.التحرير الشعبي الصيني بدمج مهام الفضاء مع الحروب اإللكترونية والمهام السيبرانية تحت إشراف قوات الدعم االستر

في هذا الفصل، نتناول عملية إنشاء قوات الدعم االستراتيجي مع افتراض أنه يجب إدماج التصورات المتعلقة بالبرنامج 

الفضائي الخاص بجيش التحرير الشعبي الصيني مع التصورات المتعلقة بالهيكل التنظيمي لقوات الدعم االستراتيجي. وعند 

ا أهمية  إنشاء قوات الدعم االستراتيجي، لم يبرز جيش التحرير الشعبي الصيني أهمية العمليات الفضائية فحسب، بل أيضا

عمليات المعلومات ذات الصلة بكل األنواع، والحاجة إلى وضع وحدات الحرب المعلوماتية تحت قيادة واحدة. وفي الواقع، يبدو 

الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر الثامن عشر للحزب أن عملية إنشاء قوات الدعم االستراتيجي ما هي إال نتاج عن "قرارات" 

الشيوعي الصيني لتحسين "قيادة النوع الجديد من القوات المقاتلة."
45

 

ا من سلسلة كبيرة من اإلصالحات التي تهدف  2015ديسمبر  31إنشاء قوات الدعم االستراتيجي بتاريخ  كانت عملية جزءا

يستجيب للحاالت الطارئة على نحو أفضل، والمساهمة في جعله قوة قتالية أكثر  جيش التحرير الشعبي الصيني حتى تنظيمإلى 

، وذلك من خالل إعداد هيكل قوة من شأنه تمكين العمليات المشتركة على نحو أفضل. لم تسهم هذه اإلصالحات في إنشاء فاعلية

ا منفصالا القوات البرية  ا في استبدال األربعة ، واستبدال المدفعية الثانية بالقوباعتبارها سالحا ة الصاروخية فقط، بل ساهمت أيضا

أقسام األساسية التي تتمثل في هيئة األركان العامة، والهيئة العامة للشؤون السياسية، وهيئة اللوجستيات العامة، والهيئة العامة 

لسابق الذي يتشكل من سبع مناطق للتسليح بخمس عشرة هيئة، ومكاتب، ولجان وظيفية، كما أنها ألغت نظام القيادة اإلقليمي ا

التي من المقرر إكمالها في  ،عسكرية تهيمن عليها القوات البرية، واستبدلته بخمس مسارح للعمليات. تهدف هذه اإلصالحات

، وتختص مسارح العمليات بخوض الحروب، )للجنة العسكرية المركزيةتكون القيادة العامة فيه )إنشاء نظام  ، إلى2121عام 

(.军委管总、 战区主战、 军种主建) الخدمات تختص ببناء القوات"أما 
46

 

من المعلومات الرسمية بشأن مهام القوات  لم يُعلن إال عن القليلوعلى الرغم من أهمية قوات الدعم االستراتيجي، 

من نوع جديد "قوة تشغيلية  بمثابةشي جين بينغ، فإن قوات الدعم االستراتيجي وتشكيالتها. ووفقاا لما أورده الرئيس الصيني 

 " لجيش التحرير الشعبي التشغيليةللحفاظ على األمن القومي" و "نقطة نمو مهمة" في صالح "النوعية الجديدة من القدرة 

  

                                                 
44

 PLA Academy of Military Science (AMS) Military Strategy Studies Department, 2013, pp. 229–230. 
45

 “Decision of the Central Committee of the Communist Party of China on Some Major Issues Concerning 

Comprehensively Deepening the Reform,” Xinhua, January 16, 2014. 
46

 “The CMC’s Opinions on Deepening National Defense and Military Reform” (中央军委关于深化国防和军队改

革的意见 (全文)), January 1, 2016. 
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التابع لقوات الدعم االستراتيجي على أهمية تكامل األنظمة ) ضباط الفيلقالصيني. خالل مراسم افتتاح المؤسسة، شجع الرئيس 

体系融合والتكامل الم )( دني العسكري军民融合 عند تنفيذ مهام قوات الدعم االستراتيجي، عالوة على "العمل بجد )

لتحقيق قفزة التنمية في المناطق الرئيسية" و"المشاركة في تطوير وبناء قوة دعم استراتيجية قوية وحديثة."
47

 

اتيجي تأسست لتقديم "الدعم المتحدث الرسمي عن وزارة الدفاع الوطني، فإن قوات الدعم االستروفقاا لما أورده 

االستراتيجي القوي واألساسي والمتواصل لتحقيق تكامل اإلمكانيات." كما صرح المتحدث الرسمي أن قوات الدعم 

االستراتيجي سوف تعمل على "تحسين هيكل القوات العسكرية، وإمكانيات الدعم الشامل."
48

 

القوات  وصف دعت كاتب إحدى المقاالت الصينية إلىمن المعلومات الرسمية  لم يعلن إال عن القليلوعالوة على ذلك، 

بأنها "غامضة".
49
وعلى الرغم من ذلك، ثمة بعض الموارد األخرى التي قدمت معلومات إضافية بشأن قوات الدعم  

ت الدعم االستراتيجي تعد ، فإن قواChina Military Onlineاالستراتيجي. ووفقاا لمقال نُِشر في الموقع اإللكتروني الرسمي 

عنصر مهم في العمليات المشتركة التي تدعم العمليات في ميدان المعركة من خالل تقديم المعلومات والدعم االستراتيجي  بمثابة

لتشكيل ما يعرف "بمظلة المعلومات" للخدمات األخرى.
50
 Liberation Army Dailyوباإلضافة إلى ذلك، نُِشر مقال في  

لدعم االستراتيجي بالمجال الفضائي والسيبراني: "للوفاء باشتراطات إنشاء قوة فضائية وسيبرانية هائلة، تم إنشاء يربط قوات ا

قوات الدعم االستراتيجي إليجاد نوع جديد من القوة التشغيلية من شأنها حماية أمن البلد."
51

 

لبحرية، ورئيس اللجنة االستشارية لخبراء المعلومات المتقاعد، ورئيس أمن شبكة ا العميد البحريوفقاا لمقابلة أُجريت مع 

اإللكتروني، ونُِشَرت فيما بعد على الموقع اإللكتروني  People’s Daily"يين زهو"، والذي ظهر للمرة األولى في موقع 

الوطني، ذكر أن قوات الدعم االستراتيجي هي عنصر مهم في العمليات المشتركة. لوزارة الدفاع
52
مهمة قوات كما صرح أن  

الدعم االستراتيجي تقتصر على تقديم الدعم في المعركة حتى يتسنى لجيش التحرير الشعبي الصيني تحقيق الهيمنة في الفضاء، 

ا أن قوات الدعم االستراتيجي ال تعد قوة تشغيل مستقلة،  والفضاء السيبراني، والمجاالت الكهرومغناطيسية. كما صرح أيضا

 ة مهمة في العمليات المشتركة التي ستدمج إجراءاتها مع الجيش والبحرية والقوة الجوية والقوة واصفاا إياها بأنها "قو

  

                                                 
47

 Wang Shibin and An Puzhong, “Xi Jinping Confers Military Flags to Chinese People’s Liberation Army Ground 

Force, Rocket Force, and Strategic Rocket Force” (习近平向中国人民解放军陆军火箭军战略支援部队授予军旗

并致训词), China Military Net (中国军网), January 1, 2016. 

48
 Ren Xu, “Ministry of National Defense Spokesperson Takes Media Inquiries on Deepening National Defense and 

Military Reform” (国防部新闻发言人就深化国防和军队改革有关问题接受媒体专访), China Military Net (中国

军网), January 1, 2016. 

49
 Qiu Yue, “Our Military’s Strategic Support Force Is What Type of Military Force?” (我军战略支援部队是一支

什么样的军事力量？), China Military Online (中国军网), January 5, 2016. 

50
 Ni Guanghui, “Our Military’s Secretive First Strategic Support Force” (揭秘我军首支战略支援部队), China 

Military Online (中国军网), January 24, 2016. 

51
 “The Reader for Chairman Xi Jinping’s Important Expositions on National Defense and Military Reform (2016 

Edition) on Resolutely Winning the Battle to Deepen National Defense and Military Reform – On Completely 

Implementing the Strategy on Reforming and Strengthening the Military” (习主席国防和军队建设重要论述读本

（2016年版）坚决打赢深化国防和军队改革这场攻坚战—关于全面实施改革强军战略), Liberation Army 

Daily (解放军报), May 26, 2016, p. 4. 

52
 “Expert: The Strategic Support Force Will Be Critical for Victory During the Entire Operation” (专家:战略支援

部队将贯穿作战全过程 是致胜关键), People’s Daily Online (人民网), January 5, 2016. 
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، فإن مهمة قوات الدعم االستراتيجي تكمن في تقديم الدعم المتعلق باالستخبارات والمراقبة أورده بينالصاروخية." ووفقاا لما 

االستراتيجي بإدارة المالحة واستطالع األقمار الصناعية، باإلضافة إلى واالستطالع والمالحة. وبذلك، ستقوم قوات الدعم 

حماية المجاالت السيبرانية والكهرومغناطيسية.
53

 

أكد ضابط سابق في المدفعية الثانية يُدعى سونج زهونجبينج أن قوات الدعم االستراتيجي تعد خدمة مستقلة "فريدة في هذا 

ستراتيجي يسهم في تربع جيش التحرير الشعبي الصيني على المقدمة مقارنة بالجيش العالم"، وأن مفهوم قوات الدعم اال

األمريكي فيما يتعلق بتنظيم قوات الحروب المعلوماتية. فبينما يقوم الجيش األمريكي بتوزيع قوات الحروب المعلوماتية بين 

قوات الحروب المعلوماتية لجيش التحرير  الخدمات على نحو غير فعال، تصب قوات الدعم االستراتيجي تركيزها على وضع

الشعبي الصيني تحت قيادة واحدة، وذلك حسبما صرح. كما أضاف أن قوات الدعم االستراتيجي تتشكل من قوة سيبرانية تتألف 

من وحدات الدفاع والهجوم الشبكي، وقوة فضائية مسؤولة بشكل أساسي عن استطالع ومالحة األقمار الصناعية، ووحدات 

اإللكترونية المسؤولة عن مواجهة رادار واتصاالت العدو. وأن هدف قوات الدعم االستراتيجي يتمثل في تحقيق هيمنة  ربالح

ا أن القوات الجوية  سيبرانية وكهرومغناطيسية، ولكن سونج لم يذكر أنها تستهدف تحقيق الهيمنة الفضائية. كما صرح أيضا

الوظائف الفضائية إلى قوات الدعم االستراتيجي، بما في ذلك عملية الطائرة لجيش التحرير الشعبي الصيني ستقوم بنقل 

المقال (، ولكنها ستحتفظ بوظائف الدفاع الصاروخي والعمليات الفضائية المضادة. وورد في Shenlongالفضائية تشينولونج )

يجي تتألف من وحدات من هيئة األركان تصريح ألحد المعلقين العسكريين يُدعى دو سونجتاو بأن قوات الدعم االسترات نفسه

العامة، والهيئة العامة للتسليح، وهيئة اللوجستيات العامة.
54

 

ا، أشار كتاب أحد المقاالت المنشورة على موقع إلكتروني صيني غير رسمي معني بتغطية المواضيع العسكرية في  وأخيرا

ثة مستويات من الخدمات تتمثل في الثالث خدمات التقليدية؛ كثير من األحيان أن جيش التحرير الشعبي الصيني يتشكل من ثال

، والقوات الجوية، والبحرية، ويتمثل المستوى الثاني في القوة الصاروخية، ويتمثل المستوى الثالث في "القوات القوات البرية

فضائية، وسيبرانية، تتألف من وحدات  بأنها(. ويصف المقال قوات الدعم االستراتيجي 天-网军السيبرانية الفضائية" )

وحروب إلكترونية، وحروب نفسية، وأنها مسؤولة عن عمليات األقمار الصناعية.
55

 

فاالفتقار إلى مصادر موثوقة لمعرفة تشكيالت قوات الدعم االستراتيجي ومهامها وقياداتها يعكس رغبة الصين في التعتيم 

ا أن جيش التحرير الشعبي الصيني ال على العديد من الجوانب ذات الصلة باألنشطة الفضائية العسك رية. وقد يوحي ذلك أيضا

يزال في مرحلة أولية من عملية إعادة التنظيم الكبرى، و بعض الجوانب ال تزال قيد اإلنجاز، وقد يعمل جيش التحرير الشعبي 

ا، وذلك إلى جانب اإلصالحات واالختبا رات التي تُجرى على الصيني على إجراء تغييرات أو تحسينات بينما يمضي قدما

 العميات أو التدريبات العسكرية.

 التنظيم والقيادة

يجري تزويد قوات الدعم االستراتيجي المسؤولة صورياا عن المهام الفضائية والسيبرانية والحرب اإللكترونية ببيانات 

أننا تمكنا من جمع عدد من مستفيضة ُجمعت بغرض تنظيمها وإدارتها. وعلى الرغم من التعتيم الذي تفرضه الصين، إال 

ا إلى إصدارات جيش التحرير الشعبي الصيني الرسمية وشبه الرسمية  عناصر تنظيم قوات الدعم االستراتيجي وقيادتها استنادا

والتكنولوجيا وغيرها من مصادر اللغة الصينية  الرسمية الصينية للفضاءوالمنشورات الموجودة على المواقع اإللكترونية 

 لجميع.المتاحة ل

                                                 
53

 Qiu Yue, 2016. 
54

 "Expert Says the Strategic Support Force Independently Becomes a Military Concept Ahead of the U.S. Military "

(专家称战略支援部队独立成军 理念领先于美军) وذلك حسب ما ذكر في موقع ،sina.com 2102يناير  8، في. 

55
 “The Strategic Support Force Is Actually a Space-Cyber Force: It Will Change Warfare” (战略支援部队其实就

是天网军：将改变战争), war.163.com, November 1, 2015.  163وعلى الرغم من أن موقع.com  ا غير رسمي وغير يعد مصدرا

 موثوق، يظل الموقع جهة مفيدة لتقديم معلومات مفتوحة المصدر بشأن التطورات العسكرية واألمنية الصينية.
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شؤون قوات الدعم  بالمجلة المصورة التابعة لجيش التحرير الشعبي الصينيعلى سبيل المثال، تناولت أربع صفحات 

ا ذات صلة بالفضاء قوات الدعم االستراتيجي على  توضح أن مهمةوالحرب اإللكترونية  -االستراتيجي حيث استعرضت صورا

اإللكترونية.الفضاء والحرب  تتضمن مجاليأقل تقدير 
56
وحدات خاصة  قد تشكلت منويبدو فعالا أن قوات الدعم االستراتيجي  

وتشمل  بها. لالضطالع بالمهام المنوطة إنشاؤهامن هيئة األركان العامة واإلدارة العامة للتسليح عالوة على وحدات جديدة تم 

航(天系统部)) الوحدتان الجديدتان هيئة أنظمة الفضاء
 57

مهام الفضائية الخاصة بقوات الدعم االستراتيجي المعنية بتنفيذ ال 

(网络系统部وإدارة أنظمة الشبكة )
 58  

المعنية بتنفيذ المهام السيبرانية والحرب اإللكترونية الخاصة بقوات الدعم  

 االستراتيجي. وتتضمن الوحدات ذات الصلة بالفضاء داخل هيئة أنظمة الفضاء وجود مراكز إطالق ومراكز التحكم في القمر

. كما تتكون الوحدات األخرى داخل قوات الدعم االستراتيجي من معاهد السابقة للتسليحالصناعي من خالل اإلدارة العامة 

السابقةبحوث تابعة لهيئة األركان العامة 
59
وقد تتضمن كذلك وحدات من اإلدارات الثالثة والرابعة التابعة لهيئة األركان العامة  

والمسؤولة عن استخبارات اإلشارات والتدابير المضادة اإللكترونية والرادار على التوالي، عالوة على الهيئة المعلوماتية 

والمسؤولة بدورها عن شؤون االتصاالت.
60

 

ا على برنامج الفضاء  فيلقاالستراتيجي في  ات الدعمويتمثل الهيكل التنظيمي لقو ا كبيرا الضباط والذي يعتمد اعتمادا

ليو  الفريق أول( والمفوض السياسي 中将جين ) جاو(. ووفقاا لمصادر رسمية، يتولى الفريق 4.1والقوات البرية )انظر جدول 

ته ضابطاا سابقاا في المدفعية الثانية ثم شغل منصب بصف جاو( قيادة قوات الدعم االستراتيجي. وقد خدم الفريق 上将فوليان )

ا ألكاديمية العلوم 2014. في عام 2011رئيس أركان المدفعية الثانية عام  ، تولى منصب مساعد رئيس األركان العامة ثم قائدا

ألكاديمية  بالمنطقة العسكرية وأصغر قائد ذي رتبةوهو أصغر ضابط تولى منصب ضابط  1959عام  جاوالعسكرية. ُولد 

العلوم العسكرية.
61
حياته المهنية كاملة داخل بكين أو حولها. وقد شغل سابقاا منصب  أما الفريق أول ليو فوليان، فقد أمضى 

 المفوض السياسي للفرقة العسكرية السابعة والعشرين

                                                 
56 Yang Yunfang, “The Strategic Support Force Joint Victory” (战略支援部队新型战力联合制胜), PLA Pictorial  

(解放军报), No. 935, 2016/1, pp. 32–35. 

57 “Announcement of Tender for New Space Electronic Equipment” (航天装备新品电子元器件科研项目招标公

告), All Military Weapons and Equipment Purchasing Information Network (全军武器装备采购信息网), August 4, 

2016. The source is the Central Military Commission Equipment Development Department (中央军委装备发展部), 

the PLA entity in charge of equipment development and design under the latest PLA reforms. 
58 “Class-A Qualification List for Integrated Information System” (涉密信息系统集成甲级资质单位名录), 

National Secrecy Science and Technology Evaluation Center (国家保密科技测评中心), November 18, 2016.  

The National Secrecy Science and Technology Evaluation Center (国家保密科技测评中心) is a Chinese 

government entity in charge of protecting Chinese science and technology information security. 
59 “China PLA Strategic Support Force Network Systems Department 56th Research Institute” (中国人民解放军战

略支援部队网络系统部第五十六研究所), China Graduate Student Enrollment Information Network, May 24, 

2017; and “China PLA GSD 58th Research Institute (中国人民解放军总参第五十八研究所), China Graduate 

Student Enrollment Information Network, September 13, 2016. 
60
 “Laser Ranging Systems Project Sole Source Announcement (激光探测定位系统项目单一来源采购公示公告), 

Beijing Guotai Jianzhong Management and Consulting Co. Ltd., October 31, 2016; and “Partial List of Expert 

Report Topics,” Journal of Radars, Excel spreadsheet، غير مؤرخ. 
61

 “Gao Jin Becomes PLA's Youngest Military Region-Level Chief,” Want China Times, December 25, 2014. 
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 . قيادة قوات الدعم االستراتيجي4.1الجدول 

 الرتبة /الدرجة المنصب االسم

 جين جاو

(高津) 

 منطقة عسكرية/ فريق قائد

 ليو فوليان

(刘福连) 

  فريق أول منطقة عسكرية/ مفوض سياسي

 ليو شانغفو

(刘尚福) 

 نائب قائد منطقة عسكرية/ لواء نائب قائد/ رئيس أركان

 راو كايسون
(饶开勋) 

 قائد فرق/ لواء نائب قائد

 لو جيانتشنغ
(吕建成) 

 نائب قائد منطقة عسكرية/ فريق نائب المفوض السياسي

 فنغ جيانهو
(冯建华) 

رئيس اللجنة المركزية لفحص 
 االنضباط

 نائب قائد منطقة عسكرية/ لواء

 شانغ هونغ
(尚宏) 

 نائب قائد منطقة عسكرية/ لواء قائد هيئة أنظمة الفضاء

 كانغ تشونيوان
(康春元) 

المفوض السياسي لهيئة أنظمة 
 الفضاء

 نائب قائد منطقة عسكرية/ لواء 

 تشنغ كونج 
(郑俊杰) 

 نائب قائد منطقة عسكرية/ لواء قائد هيئة أنظمة الشبكة

 تشاي ليانغشاو
(柴绍良) 

المفوض السياسي لهيئة أنظمة 
 الشبكة

 نائب قائد منطقة عسكرية/ فريق

 

وشغل منصب المفوض السياسي لحامية بكين، كما تولى منصب المفوض السياسي فريق عسكري في المنطقة العسكرية بكين 

العسكرية قبل تعيينه في قوات الدعم االستراتيجي.لمنطقة بكين 
62

   

وتتناول المصادر الرسمية وغير الرسمية مستوى ثاٍن من القيادة المنوطة للقائد والمفوض السياسي والتي تتألف من قادة 

ا ألركان قوات مركز اإلطالق السابقين وضباط القوات البرية. وقد تم تعيين اللواء ليو شانغفو رسمياا بصفته نائباا لل قائد ورئيسا

الدعم االستراتيجي.
63
وقد سبق وتولى ليو منصب قائد مركز شيتشانغ إلطالق األقمار الصناعية ونائباا لقائد برنامج الرحالت  

ا منصب نائب قائد الهيئة العامة للتسليح. الفضائية البشرية ورئيس الهيئة العامة للتسليح وتولى مؤخرا
64

 

                                                 
62

 “Beijing MR Political Commissar Liu Fulian Biography” (北京军区政委刘福连简历, Ta Kong Pao, July 31, 

2013. 
63

 “The Third Stage of the Lunar Exploration Project Chang’e 5 Transitions to the Final Research and Development 

Stage” (探月三期嫦娥五号任务转入正样研制阶段), State Administration for Science and Technology and 

Industry for National Defense, February 19, 2016. 
64

 “The Scoop: Two Major Generals Become Commanders of the Strategic Support Force” (独家报道：两少将任

战略支援部队副司令)，Da Gong Bao (大公报), January 6, 2016. 
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يكون اعتمادنا على التقارير غير الرسمية. يتولى اللواء/ رين في الدرجة الثانية من القيادة، فيجب أن بالنسبة لألعضاء اآلخ

راو كايكسون، ضابط سابق بالقوات البرية الذي شغل منصب قائد إدارة عمليات هيئة األركان العامة، منصب نائب قائد.
65
 

اسي قد شغل العديد من المناصب، كان آخرها منصب نائب المفوض وأفيد بأن الفريق/ لو جيانتشنغ بصفته نائب المفوض السي

السياسي للمنطقة العسكرية جينان. كما تفيد التقارير بأن اللواء/ فنغ جيانهو يتولى منصب رئيس اللجنة المركزية لفحص 

ا إلدارة االنضباط التابعة لقوات الدعم االستراتيجي ومدير هيئة الشؤون السياسية التابعة للمؤسسة. وقد  تم تعيينه سابقاا رئيسا

الجهاز التابع لإلدارة العامة للشؤون السياسية ونائباا لمدير إدارة الشؤون السياسية التابعة لإلدارة العامة للتسليح.
66

 

أما باقي األعضاء في فريق القيادة، فيتألفون من القادة والمفوضين السياسيين لهيئة أنظمة الفضاء التابعة لقوات الدعم  

منصب االستراتيجي وهيئة أنظمة الشبكة. وتفيد التقارير بأن اللواء/ شانغ هونغ هو قائد هيئة أنظمة الفضاء والذي شغل سابقاا 

األقمار الصناعية.لمركز جيوغوان إلطالق  مدير
67
كما أفيد بأن اللواء/ كانغ تشونيوان هو المفوض السياسي وقد خدم سابقاا  

في القوات البرية وشغل منصب النائب السابق للمفوض السياسي لمنطقة النتشو العسكرية.  ضابطاا
68
ويتولى اللواء/ تشنغ  

ق لمدير اإلدارة الثالثة التابعة لهيئة األركان العامة حيث شغل تشنغ منصب النائب الساب ،جونغ قيادة هيئة أنظمة الشبكة

والمسؤول عن استخبارات اإلشارات والقائد السابق لجامعة هندسة المعلومات التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.
69
وتفيد  

 التقارير أن 
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للهيئة العامة للشؤون السياسية  أميناامنصب  المفوض السياسي لهيئة أنظمة الشبكة هو الفريق/ تشاي ليانغشاو، والذي شغل سابقاا

ا لهيئة الشؤون  ا إلدارة التنظيم التابعة للهيئة العامة للشؤون السياسية ومديرا لمنطقة تشنغدو العسكرية ونائباا  السياسيةومديرا

العامة للتسليح. بالهيئةللمفوض السياسي 
70

 

الفضائي والسيبراني. على سبيل المثال، شغل وانغ تشاويو تندرج ضمن هذا المستوى وحدات إضافية ذات صلة بالمجال 

منصب المفوض السياسي السابق لمركز جيوغوان إلطالق األقمار الصناعية
71
ا سياسياا سابقااوقد تم تعيينه "  لقاعدة  مفوضا

قوات دعم استراتيجي معينة."
72
تعيينه بصفته وأشير أن تشو هونغ بين، الممثل العسكري لمجلس الشعب الصيني الذي تم  

ا سياسياا لوحدة غير معروفة تابعة لقوات الدعم االستراتيجي، مفوضا
73
في منصب المفوض السياسي لوحدة  2014تم تعيينه عام  

الصيني. لبرنامج الفضاءالقياس عن بعد والتتبع والتحكم  توفيرغير معروفة تابعة للهيئة العامة للتسليح والمشاركة في 
74
وتشير  

قوات  أحد مكاتبمنصب مدير " يشغللألكاديمية الصينية للعلوم،  التابعالعضو األكاديمي/ تشو تشي شين  إلى أنمقالة ثالثة 

."الدعم االستراتيجي
75
يُذكر أن تشو تولت سابقاا منصب مدير معهد بكين لالستشعار عن بعد، 

76
ا باسم مكتب   المعروف أيضا

امة وهي وحدة تابعة لمكتب تكنولوجيا الهيئة الثانية التابعة لهيئة األركان بحوث تكنولوجيا الفضاء التابع لهيئة األركان الع

العامة.
77

 

ا على األقل من معهد بحوث سابق تابع لهيئة األركان العامة. ونشرموقع  وتتألف قوات الدعم االستراتيجي أيضا

Liberation Army Daily  لقوة دعم استراتيجية معينة."اإللكتروني مقاالا لتانغ شوهاي بعنوان "معهد بحوث تابع
78
 

ا في " وقد ."أحد مكاتب األبحاث التابعة لقوات الدعم االستراتيجيسبق وأن ُصنف تانغ عضوا
79
ويُذكر أن معهد البحوث  

السادس والخمسين التابع لهيئة األركان العامة السابقة تابع لهيئة أنظمة الشبكة التابعة لقوات الدعم االستراتيجي.
80
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شف عن مزيد من المعلومات حول قيادة قوات الدعم االستراتيجي وتنظيمها أثناء زيارة الرئيس شي إلى مقر وقد تم الك

قوات الدعم االستراتيجي فيما يبدو أنه المبنى السابق لمقر الهيئة العامة للتسليح. وأفاد تقرير نشره تليفزيون الصين المركزي 

ن في المقام األول من ضباط جيش بجانب أفراد القوات الجوية والبحرية. لم حول زيارة شي بوجود موظفين في المقر يتألفو

يرصد الفيديو وجود ضباط من القوات الصاروخية.
81
 قائمة بالضباط معروفي الهوية. 4.2ويوضح الجدول  

 بعض ضباط قوات الدعم االستراتيجي معروفي الهوية 4.2الجدول 

 السابقةالمؤسسة  المنصب االسم )الصيني( االسم

هيئة الشؤون السياسية التابعة للهيئة العامة  مدير 万明贵 وان مينغ
 للتسليح

هيئة الشؤون السياسية التابعة للهيئة العامة  مدير 陈金荣 تشن جين رونغ
 للتسليح

هيئة الشؤون السياسية التابعة للهيئة العامة  نائب المدير 肖子峰 تشياو زيفنغ
 للتسليح

 هيئة التنظيم التابعة للهيئة العامة للتسليح المديرنائب  胡瑜海 هو يوهاي

 هيئة األركان العامة نائب المدير 张志辉 تشانغ زهيهوي

 هيئة األركان العامة نائب المدير 程坚 تشينغ جيان

 مركز شيان لمراقبة األقمار الصناعية نائب المدير 余培军 يو بيجون

األركان هيئة الدعم اإلداري التابعة لهيئة  مدير 孙波 صن بو
 العامة

 وحدة الهيئة العامة للتسليح غير المحددة المدير 林玉南 لين يونان

 مركز جيوغوان إلطالق األقمار الصناعية مفوض سياسي 夏晓鹏 شيا شياوبينغ

 مركز جيوغوان إلطالق األقمار الصناعية قائد 尚宏 شانغ هونغ

 الصناعيةمركز جيوغوان إلطالق األقمار  رئيس أركان 邹利鹏 زو ليبينج

 مركز شيشانج األقمار الصناعية نائب قائد 易自谦 يي زيكيان

 مركز تايوان إلطالق األقمار الصناعية مفوض سياسي 吴卫林 وو ويلين

 هيئة البنية التحتية اإللكترونية والمعلوماتية نائب المدير 王国玉 وانج جويو

القوات الجوية ، القيادةهيئة من هيئات  نائب رئيس أركان 冯爱旺 فينج ايوانج
 لمنطقة بكين العسكرية

 .2016" زيارة تشي جين بينغ لمنظمة قوات الدعم االستراتيجي اليوم،"المصدر: 
 = القوات الجوية لمنطقة بكين العسكرية. BJMRAF؛ محددة= غير  UIمالحظة: 

 قوات الدعم االستراتيجي وتشكيلها فهم دور

في ظل عدم توفر معلومات رسمية عن قوات الدعم االستراتيجي، ال تمثل المعلومات الواردة في هذه الباب سوى بعض 

لم يقتصر دورنا على تلخيص ما االفتراضات المتعلقة بدور قوات الدعم االستراتيجي وتشكيلها. أثناء عرض هذه االفتراضات، 

ا تصورنا عن قوات الدعم االستراتيجي. لتوضيح السمات الرسمية  اطلعنا عليه من مصادر رسمية وغير رسمية، بل سنقدم أيضا

مصطلحات جيش التحرير بعض التعريفات المأخوذة من  جزئياا علىالتي تميز قوات الدعم االستراتيجي، نعتمد في هذا النقاش 

( والتي قدمها جيش التحرير الشعبي في إحدى المصطلحات العسكريةعد باسم )يُشار إليها فيما ب الشعبي الصيني العسكرية

 قاموس عام ألفراد جيش التحرير الشعبي. بمثابةنشراته الرسمية لتكون 

إذا كانت تلك القوات تمثل  يتمثل في ماالدور الفعلي لقوات الدعم االستراتيجي  والسؤال األول الذي يجب طرحه لتحديد

ا مستقالا   فيسونج زهونجبينج، أو أنها مجرد قوات سيتم دمج وحداتها  الثانية السابقينحسبما ذكر أحد ضباط المدفعية  سالحا

، تشير كلمة المصطلحات العسكريةالمتقاعد يين زهو. طبقاا لما تضمنته  العقيد البحريعمليات الخدمات األخرى حسبما ذكر 

                                                 
81

 “Xi Jinping Visits Strategic Support Force Organization Today,” (习近平今日视察战略支援部队机关), China 

News Online (中国新闻网), August 29, 2016. 
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إحدى الوحدات التابعة لكتيبة أو تشكيل عسكري أكبر، والتي تتولى  (1)"إلى ما يلي:  -budui (部队 ) -قوة )أو وحدة( 

أحد أقسام الجيش. مثل القوات الموجودة في بكين ووحدات  (2)مهام الدعم.  المسؤولية المباشرة عن إحدى المهام التشغيلية أو

مصطلح عام يشير إلى أي قوات عسكرية." (3)المدفعية ووحدات القوات الجوية. 
82
( إلى 军种)السالح ير مصطلح بينما يش 

 "أحد أنواع الفرق العسكرية الرئيسية المصنفة حسب نطاق تشغيل أساسي وتسليح قتالي معين."

ا مستقالا ثمة ثالثة عوامل تشير إلى أن قوات الدعم االستراتيجي ليست  ا سالحا . العامل األول والذي ربما يكون أكثر إقناعا

ا من جانب جيش التحرير الشعبي  القوات ال كإحدى الخدمات، مما  باعتبارها إحدىيتمثل في تصنيف تلك القوات تصنيفاا واضحا

لثاني في تشكيل األخرى المحددة بمعرفة الجيش. يتمثل العامل ا واألسلحةيشير إلى اختالف فعلي بين قوات الدعم االستراتيجي 

قوات الدعم االستراتيجي والذي يتشكل غالباا من ضباط الجيش إلى جانب عدد قليل من ضباط القوات الجوية المستعان بهم  فيلق

حسب الحاجة. كما أنه لم تعرض أي صور ألفراد قوات الدعم االستراتيجي زياا محدداا خاص بهم، مما يشير إلى أنها أحد 

التشكيالت المشتركة.
83

 

( إلى "األسلحة والقوات 支援. يشير مصطلح "الدعم")الدعم االستراتيجيو الدعميرتبط العامل الثالث بتعريف كل من 

الخاضعة للقيادة المباشرة من جانب وحدة معينة تعمل على مساعدة وحدات أخرى أو تقديم الدعم لعمليات مجاورة لها."
84
 

jituan (作战集团 )إلى "الدعم المقدم إلى وحدات تشغيلية أخرى  "الدعم االستراتيجي"وعلى النقيض، يشير مصطلح 

إلى الدولة لتحقيق أحد األهداف االستراتيجية." ربما كان هذا الدعم في صورة وحدات أو دعم ناري أو إمكانيات أنظمة قيادة  أو

( أو اللوجستيات.C4ISRوتحكم واتصاالت وأجهزة كمبيوتر واستخبارات ومراقبة واستطالع )
85
ويشير مصطلح "تشغيلي"  

jituan  في هذا السياق إلى "مختلف القوات المشتركة في إحدى الحمالت والتي تدخل مؤقتاا ضمن تشكيل قوة أكبر لتنفيذ إحدى

العمليات التشغيلية."
86

 

من وحدات القوات التعزيزية المكونة  باعتبارها إحدىإلى هذه التعريفات في وصفه قوات الدعم االستراتيجي  يينيستند 

وصفه إحدى المقاالت التي نشرها الموقع  يدعم. كما والحرب اإللكترونيةفضائية وإلكترونية ووحدات المهام السيبرية 

حول أحد التدريبات المشتركة التي شارك فيها أفراد من قوات الدعم االستراتيجي حيث  العملياتاإللكتروني التابع لقيادة مسرح 

البرامج الخبيثة من أحد أنظمة الحاسوب قبل شن هجوم سيبراني على المتسببين في تلك البرامج.  تمثل دورهم في إزالة بعض

ا عن إحدى وحدات القوات الصاروخية. كما تصدت قوات الدعم االستراتيجي لهجوم إلكتروني دفاعا
87

 

يذ مهام قوات الدعم ( عند تنف体系融合كما يشير تشديد الرئيس الصيني شي جين بينج على أهمية "تكامل األنظمة" )

تعريفاا لمصطلح تكامل األنظمة، غير  المصطلحات العسكريةاالستراتيجي إلى الدور الداعم الذي تؤديه تلك القوات. ال تتضمن 

إلى درجة عالية من التكامل بين التشكيالت القيادية والمنصات وأنظمة التسليح  المصطلحأنه طبقاا لعدد من المصادر يشير 

لومات لتشكيل قوة تشغيلية مركزية متكاملة. يستند تكامل األنظمة إلى التقييم المؤدي إلى الحكم بأن األنشطة القتالية وأنظمة المع

بين المنصات لم تعد من العوامل التي تحسم المعركة، بل إن المعارك تحسم اآلن بالتنافس بين أنظمة الحرب اإللكترونية 

نصر حليف الجيوش المتفوقة في الربط بين المنصات وأنظمة التسليح وأنظمة المعلومات المعادية. وحسب هذا التقييم، يكون ال
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االستخبارية الفعالة والخلفية الشاملة عن ميدان المعركة. العملياتالدعم إلى جانب  وعمليات
88
يرتبط مصطلح تكامل األنظمة  

سبق مناقشتها، والذي يؤكد على أهمية السيطرة على عمليات األنظمة المتنافسة التي  بشدة بمفهوم جيش التحرير الشعبي عن

 المعلومات ودقة الهجمات والعمليات المشتركة.

تشير كل هذه التعريفات إلى أن قوات الدعم االستراتيجي ليست قوة مستقلة، بل تمثل إحدى القوات التي تستهدف تعزيز 

المخالف الذي قدمه ضابط سابق في المدفعية الثانية يُدعى سونج  ومهام قيادة مسرح العمليات. ال يدعم هذا الدليل الرأي األسلحة

زهونجبينج، حيث يرى أن قوات الدعم االستراتيجي تمثل إحدى الخدمات. رغم ذلك، قد تعمل قوات الدعم االستراتيجي على 

عم االستراتيجي الفعلية أحياناا . كما قد تؤدي مهام قوات الداألسلحة نفسهعمل  باألسلوب نفسهتجنيد قواتها وتدريبها وإعدادها 

( 1المحورين التاليين: ) إلىالتقييم  هذاإلى صعوبة التمييز بين مفهوم الخدمة والقوة من حيث انطباقه على تلك القوات. يستند 

رجي ( تحديد الفضاء الخا2تعريف الخدمة على أنها "أحد أنواع الفرق العسكرية التي تختص بنطاق تشغيل أساسي معين.": و )

المجاالت التي "أصبحت تشكل ميادين النفوذ في التنافس  باعتباره أحد 2015والفضاء اإللكتروني في بيان وزارة الدفاع عام 

االستراتيجي." وعليه، فإن مسؤوليات قوات الدعم االستراتيجي المتعلقة بالمهام الفضائية والمهام السيبرانية قد تشير إلى أن 

ل "نطاقين تشغيليين أساسيين" يؤهالنها لتصبح خدمة مستقلة. رغم صعوبة إثبات ذلك في الوقت مسؤولية تلك القوات تشم

  المستقلة بوصفها من الميادينالتطورات المستمرة واإلمكانيات المتنامية في مجال الحروب السيبرانية والفضاء  فإنالحالي، 

 المستقلة الكاملة، كما حدث مع المدفعية الثانية. قد تؤدي إلى تحول قوات الدعم االستراتيجي إلى إحدى الخدمات

بالمنطقة العسكرية، مما  بوصفه ضابط ذي رتبةقوات الدعم االستراتيجي "جاو"  لقائديؤكد هذا الرأي الرتبة العسكرية  

صدد، ربما كان يجعل تلك القوات تتساوى من الناحية البيروقراطية مع غيرها من الخدمات وقيادات مسرح العمليات. في هذا ال

ا، يتمثل في قيادتها على يد ضابط  ا مشتركا بالمنطقة  ذي رتبةبين قوات الدعم االستراتيجي والمدفعية الثانية السابقة قاسما

ا إلى إمكانية  باعتبارها أحد األسلحةالعسكرية والتعامل معها  المستقلة، وذلك رغم كونها أحد األسلحة القتالية. قد يشير ذلك أيضا

ظى قوات الدعم االستراتيجي بتمثيل داخل اللجنة العسكرية المركزية.أن تح
89

 

في هذا التقرير ال تدعم رأي سونج زهونجبينج في قوات الدعم االستراتيجي  التي تمت مراجعتهارغم أن المصادر 

هذه المصادر تؤيد وصفه بخصوص "تفردها على مستوى العالم." بينما ال تعتبر قوات  فإنالمستقلة،  باعتبارها أحد األسلحة

ا  القيادات الموحدة في الجيش األمريكي،  إحدىالدعم االستراتيجي خدمة مستقلة أو إحدى قيادات مسرح العمليات، ال تبدو أيضا

ا عن الحروب الفضائية والسيبر ية. وبينما تعتمد قيادات الجيش األمريكي الموحدة على مثل القيادة االستراتيجية المسؤولة أيضا

الخدمات لتوفير األفراد والمعدات، تتشكل قوات الدعم االستراتيجي ضمن أحد القوات التي يكون أغلب تشكيلها من ضباط 

الجيش.
90
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 ,Qin Lixin and Zhang Yi, “A Limited Definition of System Integration” (体系融合小意)انظر على سبيل المثال:  
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 . الهيكل التنظيمي لقوات الدعم االستراتيجي في المهام الفضائية5

داخل نظام قيادة جيش التحرير الشعبي، كما أنه  تشكيل رئيسيةعملية إعادة  بمثابةالستراتيجي قوات الدعم ا إنشاءيُعد 

خطوة مهمة لتعزيز العمليات المشتركة. لإلحاطة باالختالفات بين الهيكل التنظيمي لقوات الدعم االستراتيجي في العمليات 

لفضائية، نعرض الفضائية وتنظيم البرامج الفضائية في فترة ما قبل اإلصالح وتأثير هذه االختالفات المحتمل على العمليات ا

ا إلى ما تم جمعه من أدلة حتى تاريخه، وتشكيل برنامجها  لكم مقارنة بين هيكل تنظيمي مقترح لبرنامج الصين الفضائي، استنادا

 إنشاء قوات الدعم االستراتيجي. قبلالفضائي 

 اإلصالح قبلمؤسسة الفضاء الصينية 

سسات جمعت بين القطاع العسكري والقطاع الحكومي اإلصالح من مجموعة مؤ قبلتألفت مؤسسة الفضاء الصينية 

والصناعات الدفاعية.
91
لم تكن الصين تعين جهة تنفيذية مسؤولة عن الفضاء، كبعض القيادات الفضائية، كما لم يكن بها أية  

تابعة للجيش ال كقيادة العنصر الوظيفي المشترك للفضاءخالل العمليات العسكرية،  أصولها الفضائيةمؤسسة مكلفة بمراقبة 

الصين الفضائي، حيث كانت مسؤولة عن البحث  برنامج( العنصر األساسي في GADشكَّلت الهيئة العامة للتسليح ) األمريكي.

والتطوير في مجال المركبات الفضائية وإطالق المركبات وتشغيل مراكز اإلطالق ووسائل القياس عن بعد والتتبع والتحكم. 

 Xi’an Satelliteمركز مراقبة الفضاء في بكين ومركز شيان لمراقبة األقمار الصناعية ) في موجودةوكانت هذه المنشآت 

Control Center باإلضافة إلى عدد من محطات القياس عن بعد والتتبع والتحكم األرضية المحلية والدولية وسفن التتبع )

وتايوان بمقاطعة شانشي وشيشانج بمقاطعة سيشوان ووينشانج والمراقبة وأربعة مراكز إطالق تقع في جيكوان بمنغوليا الداخلية 

بمقاطعة هاينان. كما كانت الهيئة العامة للتسليح مسؤولة عن برنامج رحالت الفضاء البشرية الصينية تحت إدارة وكالة رحالت 

الفضاء المأهولة الصينية.
92

 

ا في العمليات الفضائية من خالل عدد من لعبت هيئة األركان العامة باإلضافة إلى الهيئة العامة للتسليح،  ا دورا أيضا

 الوحدات االستخبارية ووحدات الحرب اإللكترونية. تشمل هذه الوحدات ما يلي:

 ا بالهيئة الثانية(، وكانت تتولى مسؤولية جمع المعلومات االستخبارية وتحليلها. تتميز  :االستخبارات هيئة )تُعرف أيضا

ن السمات التي تميز مكتب االستطالع الوطني األمريكي مع اعتماد جيش التحرير الشعبي هيئة االستخبارات بالعديد م

المتزايد على نظام االستخبارات والمراقبة واالستطالع الفضائي وقيادة محطات االستقبال المجهزة الستقبال 

 الستطالع الفضائي الجهة المنفذةالمعلومات االستخبارية المستمدة من الفضاء. بدت هيئة االستخبارات التابعة لمكتب ا

األنشطة.لهذه 
93
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 لمعرفة المزيد عن المهام الفضائية الصينية وتنظيمها قبل اإلصالح. Pollpeter, Anderson, and Fan, 2015راجع  
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  ا بالهيئة الثالثة(، وكانت مسؤولة عن استخبارات اإلشارة وعمليات شبكات الحواسب، الهيئة الفنية: )وتُعرف أيضا

كان الممكن أن تشارك في جمع اتصاالت األقمار الصناعية األجنبية. لذا
94

 

  ا بالهيئة الرابعة( وكانت مسؤولة عن عمليات الحرب هيئة التدابير اإللكترونية المضادة والرادار: )تُعرف أيضا

اإللكترونية والرادار. تشمل أدوارها في العمليات الفضائية التشويش على اتصاالت األقمار الصناعية وإشارات نظام 

تحديد المواقع العالمي.
95

 

 ش التحرير الشعبي بما في ذلك اتصاالت األقمار الهيئة المعلوماتية: وكانت مسؤولة عن إدارة شبكة اتصاالت جي

الصناعية.
96

 

 ( مكتب المالحة عبر األقمار الصناعية中国卫星导航系统管理办 وكان يمثل إحدى المؤسسات المشتركة :)

عن مهام تطوير أنظمة المالحة عبر األقمار الصناعية  كان مسؤوالا تعمل تحت قيادة هيئة األركان العامة حيث التي 

وتصنيعها.وتحديثها  BeiDouالصينية 
97

 

كما كان لكل من هيئة األركان العامة والمدفعية الثانية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي دورها في مؤسسة الفضاء 

الصينية. شاركت كل من المدفعية الثانية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي في مهام الدفاع الصاروخية، بينما كانت 

ا عن مهام التدمير المتحركة بالصعود المباشر وإطالق األقمار الصناعية المتنقلة.المدفعية الثاني  ة مسؤولة أيضا

ا في مؤسسة الفضاء الصينية إلى جانب الجيش. تُعد هيئة الدولة للعلوم  كما لعبت بعض المؤسسات المدنية دورا

مية، حيث تنظم أنشطة الصناعات الدفاعية بما في ذلك والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني إحدى هيئات اتخاذ القرار التنظي

والصناعة للدفاع الوطني البرنامج الصيني الستكشاف القمر.  صناعة الفضاء. كما تدير هيئة الدولة للعلوم والتكنولوجيا

وطني عملية اإلشراف تتولى هيئة الفضاء الوطنية الصينية التابعة لهيئة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع ال كما

 أنشطة صناعة الفضاء. على

كما يوجد بالصين عدد من المؤسسات التي تضطلع بجمع معلومات االستشعار عن بعد ومعالجتها ونشرها. تشمل هذه 

 الوحدات ما يلي:

 ( المركز الوطني الصيني لالستشعار عن بعد中国遥感中心.ويتبع وزارة العلوم والتكنولوجيا :) 

 مركز بيانات أقما( ر رصد الموارد وتطبيقاتها中国资源卫星应用中心 يمثل إحدى الجهات التابعة لهيئة الفضاء :)

 الوطنية الصينية التابعة لهيئة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني ولجنة التطوير واإلصالح الوطني.

 ( المركز الوطني ألقمار األرصاد الجوية国家卫星气象中心يتبع اإلدارة الوطنية :) .الصينية لألرصاد الجوية 
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95
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 China Satellite Navigation Office, “Report on the Development of the BeiDou Satellite Navigation System 

(Version 2.2),” December 2013, p. 1 .  
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 ( مركز المسح باألقمار الصناعية وتطبيقات الخرائط国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心 :)

 إدارة مكتب المسح والخرائط التابع لوزارة األراضي والموارد. ويتبع

 ( الخدمة الوطنية لتطبيقات مراقبة المحيطات باألقمار الصناعية中国卫星海洋应用中心 وتتبع اإلدارة :)

 ات التابعة لوزارة األراضي والموارد.الوطنية للمحيط

كما تتولى أكاديمية الصين للعلوم إدارة عدد من مؤسسات الفضاء العاملة في أنشطة علوم الفضاء واالستشعار عن بعد 

ا من معاهد األبحاث مثل معهد شنغهاي للبصريات والميكانيكا الدقيقة  األرضي. تشمل هذه المؤسسات المراصد الفضائية وعددا

لليزر( ومعهد البصريات والميكانيكا الدقيقة والفيزياء )البصريات( ومعهد فيزياء الطاقة العالية )الليزر(. رغم تركيز مهمة )ا

أكاديمية الصين للعلوم في المقام األول على الجانب العلمي، فقد تؤدي طبيعة استخدام التقنيات الفضائية المزدوجة إلى اشتراكها 

ى سبيل المثال، يمكن االستفادة من تقنيات الرصد الفضائي في تعزيز الوعي الفضائي الظرفي. يستخدم في عمليات عسكرية. عل

سم. 70–50مرصد شنغهاي الفضائي كاشفات نطاقات تعمل بالليزر لتحديد نطاق أي جسم في الفضاء في حدود 
98
فاعتماد  

وم الصينية في العمليات الفضائية المضادة. عالوة على ذلك، المرصد على تقنية الليزر قد يؤيد احتمالية مشاركة أكاديمية العل

وتعمل هذه المحطات  —في بكين وسانيا وكاشجار  —تدير أكاديمية الصين للعلوم ثالث محطات لبيانات االستشعار عن بعد 

 على استقبال بيانات االستشعار عن بعد من األقمار الصناعية.

 مؤسسة الفضاء الصينية بعد اإلصالح

افتقرت مؤسسة الفضاء الصيني قبل اإلصالح إلى وجود وكالة تشرف على جميع العمليات الفضائية التي يقوم بها الجيش 

على الرغم من وجود عدة وحدات كوحدة هيئة األركان العامة، والهيئة العامة للتسليح، وإدارة الخدمات، ووحدة الهياكل 

المؤسسة الفضائية الصينية بعد اإلصالح بسد هذه الفجوة، حيث أسندت مهام وحدة هيئة األركان  اعتنتالصاروخية المدنية. 

والهيئة العامة للتسليح، مثل إطالق األقمار الصناعية وتنفيذ العمليات، إلى قوات الدعم االستراتيجي. ومع ذلك، فليس هناك دليل 

 رنامج الصين الفضائي إلى قوات الدعم االستراتيجي.هذا اإلصالح قد نقل الجوانب األخرى المهمة لب على أن

كما لم نجد دليالا على أن الوحدات التابعة للخدمات قد تم إسنادها لقوات الدعم االستراتيجي أو أن الواحدات المسؤولة عن 

اعها لقوات الدعم مهمات الصعود المباشر للفضاء المضاد والدفاع الصاروخي وإطالق األقمار الصناعية المتنقلة قد تم إخض

االستراتيجي
99
وفي الحقيقة، فإن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني تواصل تنفيذها لمهمة "الحرب الجوية  

 أي في اليوم السابق لقيام، 2016أغسطس  28والفضائية المتكاملة" الخاصة بها من خالل وحدات نظام الدفاع الصاروخي. في 

مقال في الصحافة الصينية الرسمية حول القدرات الجوية  ذكرلقوات الدعم االستراتيجي، وقد  الرئيس شي بأول زيارة له

ا  ا قائما وقدرات نظام الدفاع الصاروخي للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، أن قوات الدفاع الجوي تجري تطويرا

 من أجل إحراز ومتوسط وعال دى، وذي ارتفاع منخفضنظام تشغيلي متكامل قصير ومتوسط وطويل المعلى االبتكار لتكوين 
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 “Our Country’s Substantial Achievements in Countering the Threat of Space Debris” (我国应对空间碎片威胁成

果丰硕), Ministry of Industry and Information Technology, May 19, 2014.   

99
 ومع ذلك، فمن المهم مالحظة أنه بالنظر للطبيعة السرية للكثير من النواحي الخاصة ببرنامج الفضاء العسكري الصيني، فمن المرجح أن جيش 

 لصيني قد يفضل إخفاء بعض تفاصيل إعادة التنظيم.التحرير الشعبي ا
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تقدم كامل في قدرة دفاع صاروخي وجوي تحت ظروف معلوماتية ولبناء درع سماوي للدفاع عن األمن الجوي والفضائي 

للدولة."
100

 

ت التابعة كما أنه ليس هناك دليل يوضح أن منظمات الفضاء المدنية قد خضعت لقوات الدعم االستراتيجي أو أن الوحدا

لجهاز البحث والتطوير الخاصة بالهيئة العامة للتسليح قد تم نقلها إلى قوات الدعم االستراتيجي. إن الطبيعة التشغيلية لقوات 

الدعم االستراتيجي وبناء إدارة تطوير المعدات تحت إشراف اللجنة العسكرية المركزية قد تكون تجاوزت الحاجة ألن ترث 

يجي هذه التنظيمات. وعلى الرغم من ذلك، فإنه قد تم إشراك قوات الدعم االستراتيجي في برامج البحث قوات الدعم االسترات

. وعلى سبيل المثال، فقد تم تحديد نائب رئيس األقمار الصناعية الصينية والتحكم بهالمراكز إطالق  باعتبارها مشغالا والتطوير 

الصيني الستكشاف القمر. ا لرئيس البرنامجنائبا قوات الدعم االستراتيجي اللواء ليو شانغفو 
101
ومع ذلك، فإنه بشكل غريب  

ا يتبع الهيئة العامة للتسليح على األقل قدذكر آنفاا،  وبناءا على ما ا بحثياا واحدا خضع لقوات الدعم االستراتيجي بدالا  يبدو أن معهدا

 من إدارة تطوير المعدات.

قيادة وكالة رحالت الفضاء المأهولة الصينية. وسابقاا تحت إشراف الهيئة العامة كما أن قوات الدعم االستراتيجي ال تملك 

للتسليح، تم إخضاع وكالة رحالت الفضاء المأهولة الصينية إلدارة تطوير المعدات.
102
أسباب ممكنة قد تتسبب في  وثمة أربعة 

، قد يكون بسبب أن برنامج رحالت الفضاء البشرية ال زال يعتبر  ا تشغيلياا كامالا هذا. أوالا ا تطويرياا ولن يكون برنامجا برنامجا

. ثانياا، فوضع وكالة رحالت الفضاء المأهولة الصينية ضمن 2023طناا بحلول عام  60الصين محطة فضاء تزن  تستكملحتى 

ثل عقبة تنظيم عسكري تشغيلي قد يعني عسكرة صريحة لبرنامج الصين لرحالت الفضاء البشرية والذي من الممكن أن يم

للتعاون مع الشركاء األجانب المحتملين مثل اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء )ناسا( أو الوكالة األوروبية للفضاء وقد 

يطرح التساؤل حول التزام الصين المعلن باالستخدام السلمي للفضاء الخارجي. هناك سبب ثالث محتمل وهو أن جيش التحرير 

تبر أن برنامج رحالت الفضاء المأهولة ذو قيمة ضئيلة بالنسبة للعمليات العسكرية. وتجدر اإلشارة إلى أن الشعبي الصيني قد يع

هذا االحتمال قد يتعارض مع تقييمات كثير من المحللين الصينيين الذين يرون أن المهمات العسكرية المأهولة أكثر كفاءة من 

المهمات الروبوتية.
103
قد يكون هو األكثر منطقية، فهو طبيعة برنامج رحالت الفضاء البشرية الذي الرابع، والذي  السببأما  

يعد برنامج بحث وتطوير على المستوى الوطني. يتطلب البرنامج قيادياا برتبة عالية والذي يستطيع قيادة أكثر من 

مسعى. يقع هذا الدور على والتي اشتركت في تحقيق هذا ال والوزارات الحكوميةالعسكرية  القواتمؤسسة من مختلف  3000

عاتق مدير الهيئة العامة للتسليح والذي تضعه رتبته العسكرية فوق وزراء الحكومة وتوصله بشكل مباشر برئيس الصين. 

ا تحتوعلى الرغم من أن إدارة تطوير المعدات التي تم تشكيلها  ا ضئيالا في  مؤخرا إشراف اللجنة العسكرية المركزية تلعب دورا

لها،  قائَداة جيش التحرير الشعبي الصيني، عن طريق االحتفاظ بالرئيس السابق للهيئة العامة للتسليح تشانغ يوشيا بيروقراطي

 فهي تظل قادرة على توفير قيادة شاملة لبرنامج رحالت الفضاء البشرية بالكامل.  
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102
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الفضائية  C4ISRبإطالق معدات  الدعم االستراتيجي تقوم كون قواتلذلك، فإن الدليل حتى اآلن يدعم فقط  ونتيجة

الوحيد الذي تلعبه قوات الدعم االستراتيجي في هذا الصدد والمدعوم بمصادر هو  دور الفضاء المضادالصينية وإدارتها. إن 

المهمة المدارية المشتركة باستخدام أقمار صناعية مسلحة لمهاجمة األقمار الصناعية األخرى. أما المهمات األخرى المتعلقة 

خل وحدة األنظمة الفضائية الخاصة بها. قد تكون بالفضاء المضاد يبدو أنها تكمن داخل قوات الدعم االستراتيجي ولكن ليس دا

وحدة األنظمة الشبكية، على سبيل المثال، مسؤولة عن مهمة الحرب اإللكترونية ضد اتصاالت األقمار الصناعية وإشارات 

 .المرتبطة باألرضالمالحة والمهمة السيبرانية ضد المنشآت الفضائية واألقمار الصناعية 

ن هذا ال يعني أن عناصر الفضاء المضاد من القوة الصاروخية أو القوة الجوية لم يتم نقلها لقوات وعلى الرغم من ذلك، فإ

ا  ا للغاية بشأن جهوده الخاصة بالفضاء المضاد كما أنه لم يعترف أبدا الدعم االستراتيجي. هذا وقد كان الجيش الصيني متكتما

صناعية، باستثناء اختبار األسلحة المضادة لألقمار الصناعية الذي بوجود برامج تطوير خاصة باألسلحة المضادة لألقمار ال

ا 2007قامت به عام  في الفضاء  بدور أي من وحداته. وهكذا، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني قد ال يعترف صراحة أبدا

ا عن هذا الجزء ، بما في ذلك قوات الدعم االستراتيجي، أو من الممكن أن يفصح فقط عن معلومات عامة أو المضاد محدودة جدا

 من مهمته.
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 . االستنتاجات6

، يقصد بها تمكين جيش التحرير 2015ديسمبر  31إن جهود جيش التحرير الشعبي الصيني لإلصالح، والتي قد بدأت في 

 فيأساسي من هذه الجهود  ويتمثل جزءالشعبي الصيني من القتال والفوز في الحروب الحديثة ضد عدو متقدم تكنولوجياا للغاية. 

اإلصالح التنظيمي والذي تم تخصيصه لتمكين جيش التحرير الشعبي الصيني من القيام بالعمليات المشتركة. وجزء أساسي من 

، والعمليات السيبرانية وإمكانيات جديد من أجل دمج الفضاء وتشكيلهذا اإلصالح التنظيمي هو بناء قوات الدعم االستراتيجي، 

بشأن  رسمية ضئيلة. وبالرغم من وجود معلومات الصيني بشكل أفضلإللكترونية في عمليات جيش التحرير الشعبي الحروب ا

قوات الدعم االستراتيجي، فإن الدليل المتاح يوضح أن قوات الدعم االستراتيجي تبدو أنها تتكون من وحدات هيئة األركان 

 العامة والهيئة العامة للتسليح السابقتين.

 على غرار ما هو قائم في الوالياتيذ دورها، فإن قوات الدعم االستراتيجي ال تبدو أنها خدمة أو قيادة عسكرية موحدة وبتنف

دورهم يظل غير واضح،  فإنالمتحدة. وبالرغم من العدد القليل ألفراد القوات الجوية والبحرية في قوات الدعم االستراتيجي، 

ا تشغيلياا. وبناءا على ذلك، فإن قوات الدعم ومن الممكن أن يكون سبب ذلك هو أنه م يقومون بمهمة اتصال وليس دورا

لها األصلية المشتركة  إيكال المهمةيعمل بها في المقام األول أفراد الجيش ولكن يتم  -االستراتيجي ال تبدو أنها منظمة فريدة 

نيات الحروب اإللكترونية. وهكذا، فإن قوات الدعم دعم كل الخدمات عن طريق اإلمكانيات الفضائية والسيبرانية وإمكا وهي

االستراتيجي تأتي في طليعة جيش التحرير الشعبي الصيني في تطوير اإلمكانيات المشتركة للقتال في "الحروب المعلوماتية 

 المحلية."

ن قيادة قوات الدعم في المصادر الرسمية وغير الرسمية بشأ تنعكسإن أهمية الدور الفضائي لقوات الدعم االستراتيجي 

باعتباره لقوات الدعم االستراتيجي قد يكون تعليمياا، لسببين. خبرته  قائدااجين  جاواالستراتيجي ووحداتها. كما أن تعيين الفريق 

د في وظيفة قائفي المدفعية الثانية والتي زودته بالخبرة العملية في مجال الفضاء. وربما األكثر أهمية من ذلك، وضعه  ضابطاا

العلوم العسكرية والذي وضعه في طليعة جهود جيش التحرير الشعبي الصيني لفهم القتال في الحروب المعلوماتية  أكاديمية

ا  ألن تصبحوالتكيف معها، وهي خلفية قد تكون أساسية  اأكثر  وأن يصبح دورهاقوات الدعم االستراتيجي أكثر رسوخا . تحديدا

ا سابقاافي قوات الدعم االستراتيجي  باعتباره نائب القائدفو إن الهوية الرسمية للواء ليو شانغ لمركز شيتشانغ إلطالق  وقائدا

. كما تدعم هوية ضباط الهيئة الفضاء الصينياألقمار الصناعية لهو دليل قوي على دور قوات الدعم االستراتيجي في برنامج 

 لقائل بأن قوات الدعم االستراتيجي تدير برنامج الفضاء العسكري.التقييم ا الفضاء الصينيالعامة للتسليح المشتركين في برنامج 

األولى واألساسية فيما يتعلق بالفضاء  الوظيفةهذا وتقوم قوات الدعم االستراتيجي بدورها في المهمة الفضائية بطريقتين. 

ية. كما تزود إمكانيات لقوة تشغيلية من خالل مهمات شبكة الكمبيوتر واالتصاالت والعمليات الفضائ C4ISRهي دعم 

C4ISR  الخاصة بقوات الدعم االستراتيجي النسيج الرابط بين الوحدات التي تمكن جيش التحرير الشعبي الصيني من القيام

بأنها جيش التحرير الشعبي الصيني  يصفهابالعمليات المشتركة بكفاءة ومن مالحقة حرب األنظمة المتنافسة بنجاح والتي 

للفوز بالحروب الحديثة. تقوم قوات الدعم االستراتيجي بهذا الدور عن طريق إطالق نظام قمر صناعي  الطريقة األساسية

صيني وتشغيله بالرغم من أن دورها في توفير أجهزة إطالق فضائية متنقلة يظل غير واضح. كما تلعب قوات الدعم 

ا رئيسياا في دعم أنواع عمليات ا االستراتيجي من خالل أجهزتها ستعراض قوة الفضاء الجوي التي يتوقع جيش التحرير دورا

 الشعبي الصيني أن يحتاجها في السيناريوهات المستقبلية.
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( لتنفيذ مهمة قوات الدعم 军民融合هذا ويقترح الرئيس شي، الذي يحث على استخدام التكامل المدني العسكري )

، 2015وزارة الدفاع الصادر عام  لبياناالستراتيجي، أن القوة سوف تقوم بدمج الهيئات المدنية في هذه العمليات. ووفقاا 

التكامل المدني العسكري يشمل "البناء واالستغالل المشتركين للبنية التحتية العسكرية والمدنية، وعمليات االستكشاف  فإن

كة للبحر وللفضاء الخارجي والجو، واالستخدام المشترك لهذه المصادر في المسح ورسم الخرائط، والمالحة واألرصاد المشتر

الجوية وأطياف الترددات" وذلك لجعل "المصادر العسكرية والمدنية ... أكثر توافقاا وتكامالا وسهل الوصول إليها بشكل 

ا في العمليات الفضائية والسيبرانية مشترك." كما أن دمج المؤسسات المدنية في ال ا مهما عمليات العسكرية يبدو أنه يلعب دورا

من المنظمات المدنية، التي تشمل وزارة العلوم والتكنولوجيا وإدارة األرصاد الجوية الصينية وأكاديمية  تلعب الكثيرالصينية. 

ا في برنامج   سياا إذا أجريت العمليات الفضائية بكفاءة.  وقد تبدو عامالا رئي الفضاء الصينيالصين للعلوم، دورا

، مهام العمليات المضادة في الفضاء. على الرغم من عدم وجود معلومات كافية المهمة األخرىومن الوظائف الفضائية 

ر يبدو أن إدارة أنظمة الفضاء التابعة لقوات الدعم االستراتيجي هي المسؤولة عن عمليات المدا فإنهخاصة بهذه القضية 

األقمار الصناعية. ومن المتوقع أن تكون مسؤولة  األقمار الصناعية علىالمشترك المضادة في الفضاء التي تشمل هجمات 

كذلك عن المهام الخاصة بالعمليات المضادة في الفضاء إال أن المنشورات الصينية توفر معلومات محدودة عن قاذفات الصعود 

صناعية، وإمكانيات أسلحة الطاقة الموجهة، ويرجع ذلك إلى الطبيعة السرية لبرنامج المباشر لألسلحة المضادة لألقمار ال

 العمليات المضادة في الفضاء الصينية.

من الواضح أن هناك مهام أخرى خاصة بالعمليات المضادة في الفضاء التي تقوم بها قوات الدعم االستراتيجي تنفذها إدارة 

ؤولة عن التشويش على اتصاالت األقمار الصناعية، وإشارات نظام تحديد المواقع العالمي، أنظمة الشبكة، والتي يبدو أنها مس

واختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالمنشآت الفضائية، وكذلك األقمار الصناعية الخاصة بهذه المنشآت. الدور الرئيسي المباشر 

السيبري والكهرومغناطيسي )وهو خارج نطاق هذا التقرير(. لقوات الدعم االستراتيجي في الحروب القتالية هو في المجالين 

استجابة تنظيمية لمفهوم جيش التحرير الشعبي الخاص بشبكة الحرب  هينتيجة لذلك، يبدو أن قوات الدعم االستراتيجي 

قوة المشتركة.اإللكترونية المتكاملة التي تؤكد على الجمع بين كل من القوى السيبرانية وقوى الحرب اإللكترونية في ال
104
 

 هيالخبراء االستراتيجين لجيش التحرير الشعبي يرون أن حرب الفضاء والحرب السيبرانية  ألنعالوة على ذلك، نتيجة 

ا في  إلى جانبمكونات مهمة للردع االستراتيجي  ا مهما القوى النووية والتقليدية، فإن قوات الدعم االستراتيجي تستعد للعب دورا

 االستراتيجي للصين بشكل أكبر، والقيام بعمليات الردع.تطوير موقف الردع 

بعد العملية المحكمة لقوات الدعم االستراتيجي التي تدعم عمليات جيش التحرير الشعبي المشتركة. على الرغم من  تتبينلم 

لقيادة مسرح العمليات أثناء العمليات العسكرية،  مرافقةأنه من المنطقي افتراض أن وحدات قوات الدعم االستراتيجي ستكون 

ما إذا كانت قوات الدعم االستراتيجي ستزيد القوات التي تقع تحت مستوى قيادة مسرح العمليات. على  فإنه من غير المعلوم

م إسنادها سابقاا إلى موقف مكاتب االستطالع الفني التي كانت قد ت درسناهاسبيل المثال، ال تتطرق المنشورات الصينية التي 

ا من نظام تشرف عليه اإلدارة الثالثة لهيئة األركان العامة السابقة. بناءا على آخر تحليل،  للمناطق العسكرية، ولكنها كانت جزءا

هناك بعض التشعب في الواجبات بين قوات الدعم االستراتيجي، ومكتب االتصاالت والمعلومات التابع  من أنوعلى الرغم 

أي، —دعم المعلوماتان المشتركة الخاصة باللجنة العسكرية المركزية مع قوات الدعم االستراتيجي المسؤولة عن لهيئة األرك

 ومكتب المعلومات —اتباع االستخبارات، والمراقبة واالستطالع لتمكين األهداف التشغيلية واالستراتيجية أثناء العمليات المشتركة

  

                                                 
104

 Kevin Pollpeter, “Controlling the Information Domain: Space, Cyber, and Electronicراجع، على سبيل المثال، 

Warfare,” in Ashley Tellis and Travis Tanner, eds., Strategic Asia: 2012-13: China’s Military Challenge, Seattle, 

Wash.: National Bureau of Asian Research, 2012, pp. 181–182. 
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أي، ضمان التكامل واألداء الوظيفي للقيادة والتحكم في أنظمة المعلومات —وماتتأمين المعلواالتصاالت المسؤول عن 

واالتصاالت.
105
المشاركة بقدر من التنسيق ومشاركة المعلومات أثناء العمليات  سيحتاج كالهما على األرجح إلىفي الواقع،  

 المشتركة.

الشعبي مناورات عسكرية كبرى تضم قوات  كل هذه األشياء غير المعلومة عندما يجري جيش التحرير ربما تتكتشف

ا  الدعم االستراتيجي مع إبراز الكيفية التي ستدعم بها قوات جيش التحرير الشعبي األخرى. على سبيل المثال، ذكرت مؤخرا

القوات تقارير وسائل اإلعالم الرسمية أن كالا من قوات الدعم االستراتيجي، والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، و

 2016البرية من جميع قيادات مسرح العمليات الخمس قد شاركوا في تدريبات عسكرية كبرى من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر 

في قاعدة التدريب العسكري تشوريخه في منغوليا الداخلية.
106
حيث إن بعض التفاصيل الخاصة بهذه التدريبات أصبحت  

الشعبي تي من خاللها تدعم قوات الدعم االستراتيجي األقسام األخرى لجيش التحرير متوفرة، فإن ذلك من شأنه جعل العملية ال

ا  .أكثر وضوحا

هناك شيء آخر مهم غير معروف وهو الكيفية التي تنسق بها هيئة أنظمة الفضاء التابعة لقوات الدعم االستراتيجي مع 

ا تقوم بمهام في ا لفضاء. يبدو أن هناك حاجة إلنشاء قيادة مشتركة تابعة لقيادة الخدمات العسكرية والوكاالت المدنية التي أيضا

مسرح العمليات لكي تعمل على قيادة عمليات قوات الفضاء. على سبيل المثال، في حال كانت القوة الصاروخية مسؤولة عن 

يجي التي تعمل على توفير مهام قاذفات الصعود المباشر لألسلحة المضادة لألقمار الصناعية، فإن وحدات قوات الدعم االسترات

ما إلبالغ وحدات القوة الصاروخية بالموقع المداري لألقمار الصناعية المستهدفة.  آليةالوعي بالموقع في الفضاء ستحتاج إلى 

الفضائي من جيش التحرير الشعبي هيكل القيادة والسيطرة لطلب مواد مثل صور األقمار  C4ISRسيحتاج مستهلكوا نظام 

 الصناعية.

عما  تساؤالا وجود هيكل واضح للقيادة والسيطرة للتحكم في جميع جوانب مؤسسة الفضاء لجيش التحرير الشعبي  يثير عدم

إذا كان جيش التحرير الشعبي سيشكل قوة فضائية. يبدو أن مؤسسة الفضاء الصينية بعد اإلصالح ال تفعل شيئاا يذكر لتحسين 

واقع، كان من الممكن أن يصدر جيش التحرير الشعبي مجموعة أكثر صرامة من لبرنامج الفضاء. في ال المجزأةالطبيعة 

قرارات اإلصالحات التنظيمية مثل إنشاء هيئة تنفيذية للفضاء على نحو ما حث عليه بعض المعلقين أو توكيل خدمة محددة 

فعية الثانية أن ذلك سيكون ضرورياا بمهمة الفضاء بأكملها مثل بعض القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي، وأكد محللو المد

ومنحها  األسلحةقوات فضائية من  اقتطاعلضمان االستخدام األكثر كفاءة إلمكانيات الفضاء العسكري. تلك الخطوة تتطلب 

قد قرر لقوات الدعم االستراتيجي أو "قوة الفضاء" المستقلة التي اُنشئت حديثاا. كما ُذكر سابقاا، يبدو أن جيش التحرير الشعبي 

 .ميدان حرب مستقالا أن هذه الخطوة سابقة ألوانها، ورهناا بأن يصبح الفضاء 

بناءا على هذه التقييمات، فإنه يبدو أن الهدف الرئيسي من إنشاء قوات الدعم االستراتيجي يتكون من شقين كما يلي: الشق 

ة الخاصة بجيش التحرير الشعبي لتنظيم واحد بهدف األول، إسناد مسؤولية تطوير القوات الفضائية، وقوات الحرب المعلوماتي

جيش التحرير الشعبي تجاه الطبيعة األساسية لعمليات الفضاء،  تشير رؤيةبشكل أفضل في القوة المشتركة.  إمكانياتهمادمج 

كرسة لهذه المهمة هذه المهمات الحاسمة إلى منظمة واحدة م إسنادوالمعلومات في المعارك الحربية الحديثة إلى أن الجيش قرر 

ال تتكبد أعباء المهمات القديمة الخاصة بالخدمات أو التركيز على البحث والتطوير للهيئة العامة للتسليح السابقة. في نهاية 

األمر، هدف قوات الدعم االستراتيجي هو خدمة جهود جيش التحرير الشعبي لإلصالح الشامل من خالل جعل جيش التحرير 

قادرة على االستجابة بشكل فعال للحاالت الطارئة. ال يقصد بذلك بالضرورة ترشيد الهيكل التنظيمي  الشعبي قوة مشتركة

 للمؤسسة الفضائية الصينية بشكل كامل.
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April 1, 2017. 
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. استلزم خفض الهيئات العامة األربعة الحاجة إلى وحدات ضرورية والغرض الثاني األكثر عملية قد يكون بيروقراطياا

العامة والهيئة العامة للتسليح لكي يتم وضعها تحت قيادة أخرى. بدالا من تحديد أي من الخدمات  تحت قيادة هيئة األركان

ستستحوذ على أي من الوحدات، فإن الخيار األسهل بيروقراطياا هو إنشاء منظمة منفصلة قادرة على استيعاب هذه الوحدات. 

ية لجيش التحرير الشعبي، والقوة الصاروخية على الموارد وقد يكون ذلك وسيلة لتجنب المنافسة الحادة بين القوات الجو

واإلمكانيات ذات الصلة. وبالمثل، فإن تقليل المناطق العسكرية السبع إلى خمس من قيادات مسرح العمليات ال يستلزم فقط 

ا تسريح الموظفين. يشير إنشاء قوات الدعم االستراتيجي باإلضافة إلى تعيي ن موظفين من المناطق إقصاء الوحدات ولكن أيضا

العسكرية لديها إلى أن قوات جيش التحرير الشعبي قد استخدمت قوات الدعم االستراتيجي إلبقاء الضباط الذين لم يتم اختيارهم 

لتولي مناصب معينة في المناطق العسكرية. على الرغم من أن تاريخ العديد من قادة قوات الدعم االستراتيجي يشير إلى أنهم 

ا إلى أن بعض القادة خاصة المفوضين السياسيين ليس لديهم أي خبرة سابقة فيما يتعلق مؤهلين  لمناصبهم، فإنه يشير أيضا

بالحرب اإللكترونية أو السيبرانية أو حرب الفضاء. من المتوقع أن يتغير ذلك مع مرور الوقت وارتقاء الضباط صغار السن 

 إلى رتب عليا.

هيكلة جيش التحرير الشعبي ليس من المفاجئ أن تظل بعض التساؤالت قائمة. قوات الدعم  في هذه المرحلة الخاصة بإعادة

االستراتيجي ال تزال قيد التطوير. يتوقع جيش التحرير الشعبي أن يستغرق تنفيذ اإلصالحات األخيرة عدة سنوات، وقد تنتهي 

إلضافة إلى األنباء من الجوانب األخرى الخاصة بإعادة . يشير اإلعالن عن إنشاء قوات الدعم االستراتيجي با2020بحلول عام 

ا بناءا على تاريخ محدد  2015ديسمبر  31تنظيم جيش التحرير الشعبي في  إلى أن الموعد النهائي لتأسيسها قد يكون محددا

لتحرير الشعبي لتنفيذ ُمسبقاا، مثل نهاية الخطة الخمسية الثانية عشر بدالا من التحديد بناءا على االستعداد الفعلي لجيش ا

اإلصالحات المتوقعة بالكامل. صدر بيان عن المفوض السياسي لقوات الدعم االستراتيجي ليو فوليان بأن العديد من 

"التناقضات"
107
يتعين حلها، باإلضافة إلى أن المقاالت اإلخبارية تشجع موظفي قوات الدعم االستراتيجي لبدء إجراء دراسة  

ا إلى أن متعمقة لطبيعة قوات ا لدعم االستراتيجي ومهامها، وممارسة "الديمقراطية العسكرية" في هذه الدراسة، وتشير أيضا

جيش التحرير الشعبي اليزال يحاول معرفة الكيفية التي ستقوم بها قوات الدعم االستراتيجي بتنفيذ المهام بالتحديد.
108
يشير  

ا صعبااالتقييم في مقال آخر إلى أن وضع "خطة البناء" لقوات الدعم االستراتيجي  لجيش التحرير الشعبي، وأنه  يعتبر اختبارا

.قوة كما أن هذا األمر لن يكتملسيكون من الصعب التخطيط لتكوين 
109
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تيجي. المسار المقدم من قوات الدعم ومع ذلك ال يجب االستهانة باألهمية التي تكمن وراء إنشاء قوات الدعم االسترا

االستراتيجي لمواصلة تطوير قوات الحرب المعلوماتية الخاصة بجيش التحرير الشعبي بما في ذلك القوات الفضائية يفسح 

المجال أمام دمج هذه اإلمكانيات في معارك جيش التحرير الشعبي الحربية من خالل تنمية العقيدة، والموظفين. يشير إنشاء 

ظمة مكلفة بمهام الحرب المعلوماتية إلى ضرورة وضع مبادئ لتوجيه استخدامها في وقت الحرب وتطورها في وقت السلم. من

ا من الممكن أن يشير بناء قوات الدعم االستراتيجي إلى الحاجة إلى تطوير سبل تعزيز مقاتلي الحروب المعلوماتية  أيضا

ختصار، فإن الحرب المعلوماتية التي تشمل حرب الفضاء، والتي اعتبرها محللو ومشاركتهم في مهام قيادة مسرح العمليات. با

ا للحرب، يبدو أنها قد دخلت فترة تطوير هائل والتي من الممكن  ا حاسما جيش التحرير الشعبي الصيني منذ وقت طويل عنصرا

استراتيجيو الجيش الصيني أن العمليات أن تؤثر بشكل كبير على العمليات العسكرية للواليات المتحدة.  في الحقيقة، يرى 

الفضائية العسكرية مكون رئيسي للردع االستراتيجي، ووسيلة فعالة لمواجهة تدخل جيش الواليات المتحدة في المنطقة، 

 األبعد. على المسافاتأهمية متزايدة للعمليات الداعمة التي تهدف لحماية مصالح الصين المتصاعدة  وذو
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تتطرق هذه الدراسة لتنظيم مؤسسة الفضاء العسكرية الصينية، ومهامها، ُمركًزا على الهيكل التنظيمي لقوات الدعم االستراتيجي التابعة لجيش التحرير الشعبي. 
تم إنشاء قوات الدعم االستراتيجي في 31 ديسمبر 2015 في جزء من عملية إعادة تنظيم كبرى للجيش الصيني، كما تولت هذه القوات مهمة تطوير معظم 

قدرات جيش التحرير الشعبي الصيني الخاصة بالفضاء واستخدامها. هذا ويدل إنشاء قوات الدعم االستراتيجي على تحول مهم في تحديد أولوية جيش التحرير 
الشعبي للفضاء كما يدل على الدور المتزايد لقدرات هذا الجيش. يرى االستراتيجيون العسكريون الصينيون أن العمليات والقدرات الفضائية العسكرية هي 

مكون أساسي للردع االستراتيجي، كما أنها مهمة لتمكين جيش التحرير الشعبي الصيني من الدخول في الحروب المحلية المعلوماتية ومواجهة التدخل العسكري 
األمريكي في المنطقة كما أنها ضرورية لدعم العمليات التي تهدف لحماية مصالح الصين المتصاعدة في األماكن األبعد من العالم. تتمثل الوظيفة الرئيسية للمكون 
الفضائي لقوات الدعم االستراتيجي في إطالق األقمار الصناعية وتشغيلها لتقديم قدرات القيادة، والتحكم، واالتصاالت، وأجهزة الكمبيوتر، والمخابرات، والمراقبة، 

واالستطالع لجيش التحرير الشعبي الصيني. ومن الواضح أن الحرب المعلوماتية التي تشمل حرب الفضاء، والتي تم تصنيفها من ِقبل محللي جيش التحرير 
الشعبي الصيني على أنها عنصر فعال للعمليات العسكرية المستقبلية، قد دخلت مرحلة جديدة من التطور، والذي قد استلزم فيها التركيز على الحرب المعلوماتية 

والفضائية والضربات الدقيقة بعيدة المدى والمتطلبات المتعلقة بإجراء العمليات على مسافات طويلة من الصين، بناء نوع جديد ومختلف من التنظيم.     
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