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ّ
لملخــص ■ الســتيعاب أفضــل لالتجاهــات المســتجدة فــي
ا
النتائج الرئيسية
مجــال األبحــاث الصينيــة لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل وتطويرهــا
وامتالكهــا واســتخدامها والتبعــات المحتملــة التــي تترتــب عليهــا،
• يُال َحــظ أن الصيــن تركــز بشــكل كبيــر علــى تطويــر األنظمــة ذاتيــة
ً
التشــغيل التــي بدورهــا تتمتــع بالتمويــل والدعــم علــى المســتوى
أجــرت مؤسســة RAND
تحليــا اســتطالعيًا لتحديــد األســس
الوطنــي.
المبدئيــة لألبحــاث المســتقبلية حــول تطويــر األنظمــة ذاتيــة
التشــغيل واســتخدامها فــي الصيــن ،بمــا فيهــا الطائــرات بــدون
• إن المركبــات ذاتيــة التشــغيل التــي تتمتــع بقــدرات اســتخباراتية مــن
طيــار والغواصــات بــدون غــواص مركبــات الســطح ذاتيــة
شــأنها أن ترفــع مــن مســتوى االســتهداف الصينــي بعيــد المــدى.
التشــغيل .وقــد ركــز هــذا التحليــل االســتطالعي علــى تحديــد
• تــؤدي المركبــات ذاتيــة التشــغيل التــي تتمتــع بقــدرات المراقبــة
المراجــع حــول تطويــر الصيــن لألنظمــة البحريــة ذاتيــة التشــغيل
دورا متزايــدًا فــي مراقبــة النزاعــات اإلقليميــة فــي
واالســتطالع
ً
التــي تشــمل الطائــرات بــدون طيــار والغواصــات بــدون غــواص
عــرض البحــر.
ومركبــات الســطح بــدون قائــد ،مــع التركيــز الخــاص علــى
• مــن المتوقــع أن تصبــح الصيــن ُمص ـد ًّرا عالميًــا لهــذه األنظمــة مــع
األنظمــة المصممــة للبيئــة البحريــة ،وذلــك بســبب لعالقتهــا الوثيقــة
اســتمرار تطويرهــا لنظــام إنتــاج المركبــات ذاتيــة التشــغيل.
بالنزاعــات الحدوديــة البحريــة فــي كل مــن بحــر الصيــن الشــرقي
وبحــر الصيــن الجنوبــي ،باإلضافــة إلــى التعرف علــى األدوار التي
توكلهــا الصيــن لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل ،وتحليــل اتجاهــات الصيــن
فــي مجــال تطويــر الغواصــات بــدون غــواص ومركبــات الســطح
بــدون قائــد والطائــرات بــدون طيــار ،بمــا فــي ذلــك أبــرز التقنيــات
التــي يســتخدمها الباحثــون الصينيــون؛ واســتعراض االســتخدامات الصينيــة المحتملــة لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل فــي
النزاعــات اإلقليميــة البحريــة فــي بحــر الصيــن الشــرقي وبحــر الصيــن الجنوبــي؛ وتحديــد المجــاالت التــي تتطلــب
المزيــد مــن األبحــاث والتطويــر المســتقبلي .ويســلط الجــزء المتبقــي مــن هــذا التقريــر الضــوء علــى النتائــج
صــل إليهــا هــذا المشــروع البحثــي االســتطالعي مقد ًمــا التحليــل المبدئــي لتبعاتهــا المحتملــة.
الرئيســية التــي تو ّ
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المقدمة

بــدأت الصيــن فــي منتصــف التســعينات برنام ًجــا شـ ً
ـامل للتحديــث العســكري
يهــدف إلــى تمكيــن قواتهــا المســلحة مــن ردع أيــة نزاعــات إقليميــة شــديدة
الحــدة أو االنتصــار بهــا ،ودعــم دبلوماســية اإلكــراه التــي تتبعهــا الصيــن
فــي النزاعــات اإلقليميــة البحريــة ،وتنفيــذ األنــواع األخــرى مــن العمليــات
العســكرية الالزمــة لحمايــة المصالــح المتناميــة للدولــة 1.وتضــع بكيــن
علــى ســلم أولوياتهــا مســألة تطويــر القــدرات القتاليــة البحريــة والجويــة
والصاروخيــة والفضائيــة إلــى جانــب قــدرات حــرب اإلنترنــت ،وذلــك
ضمــن إطــار منهجيــة تعكــس اعتقــاد الصيــن بضــرورة اســتعدادها للتدخــل
العســكري األمريكــي فــي أي نــزاع إقليمــي علــى بحــر الصيــن الشــرقي أو
الجنوبــي شــارك فيهــا تايــوان أو الصيــن 2.ضمــن هــذا الســياق األوســع،
ً
مجــال أساســيًا تركــز عليــه الصيــن،
أصبحــت األنظمــة ذاتيــة التشــغيل
ـورا ملحو ً
ظــا فــي مجــال طــرح منصــات جديــدة
كمــا أن بكيــن قــد حققــت تطـ ً
3
ومتنوعــة خــال الســنوات األخيــرة .تتجســد التطــورات التــي أحرزتهــا
الصيــن جليًــا فــي الطائــرات بــدون طيــار التــي اســتثمرت فيهــا الصيــن
الكثيــر مــن األمــوال علــى مــدى عــدة ســنوات ،إلــى جانــب التســارع الملحوظ
الــذي تشــهده بكيــن فــي مجــال تطويــر المركبــات تحــت المــاء غيــر المأهولــة
4
ومركبــات الســطح غيــر المأهولــة.
يعــود تركيــز الصيــن علــى األنظمــة ذاتيــة التشــغيل إلــى اســتخدامها
المحتمــل فــي مجــال النزاعــات اإلقليميــة البحريــة مــن جهــة .ومــن جهــة
أخــرى ،تعتقــد الصيــن أنــه مــن الممكــن للجيــش الصينــي االســتفادة مــن
األنظمــة ذاتيــة التشــغيل فــي نطــاق واســع مــن الحــاالت الطارئــة األخــرى،
بمــا فــي ذلــك عمليــات اإلغاثــة المحليــة فــي حــاالت الكــوارث .وتســعى
الهيئــات الحكوميــة الصينيــة إلــى إيجــاد طــرق اســتخدام األنظمــة ذاتيــة
التشــغيل فــي مجــاالت محليــة كمراقبــة التلــوث الصناعــي ،كمــا تــدرس

تعتبر الصين تصدير
األنظمة ذاتية التشغيل
ً
ً
مجدية لتعزيز
وسيلة
مكانتها في السوق
العالمي لتجارة األسلحة
وتوطيد عالقاتها
الدبلوماسية واألمنية
مع الدول المتلقية.

الشــركات الصينيــة اســتخدام األنظمــة ذاتيــة التشــغيل لتســليم الطــرود.
باإلضافــة إلــى ذلــك تعتبــر الصيــن تصديــر األنظمــة ذاتيــة التشــغيل وســيلةً
مجديــةً لتعزيــز مكانتهــا فــي الســوق العالمــي لتجــارة األســلحة وتوطيــد
عالقاتهــا الدبلوماســية واألمنيــة مــع الــدول المتلقيــة.
أجــرى هــذا التحليــل االســتطالعي مركــزIntelligence Policy
 Centerالتابــع لمؤسســة  RANDويركــز علــى تحديــد المصــادر
المتعلقــة بتطويــر الصيــن لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل فــي المجــال البحــري
بمــا فيهــا المركبــات تحــت المــاء ذاتيــة التشــغيل ومركبــات الســطح ذاتيــة
التشــغيل والطائــرات بــدون طيــار.

أدوار األنظمة ذاتية التشغيل

تســلط المنشــورات الصينيــة حــول األنظمــة ذاتيــة التشــغيل الضــوء علــى
عــد ٍد مــن األدوار التــي مــن الممكــن أن تقــوم بهــا األنظمــة المذكــورة.
وتتضمــن هــذه األدوار االســتخبارات والمراقبــة واالســتطالع والمراقبــة
البحريــة ،خاصــةً فــي بحــر الصيــن الشــرقي وبحــر الصيــن الجنوبــي
ومراقبــة الحــدود واالتصــاالت العســكرية وإرســال واســتقبال والحــرب
اإللكترونيــة وحــرب األلغــام /اإلجــراءات المضــادة لأللغــام والتطبيقــات
أو المهمــات القتاليــة ومهــام المســاعدات اإلنســانية واإلغاثــة فــي حــاالت
الكــوارث كتصويــر المناطــق المنكوبــة بالــزالزل.
تشــير الدراســات واألبحــاث الصينيــة المتوفــرة أن االســتخبارات
والمراقبــة واالســتطالع هــي االســتخدام األساســي لهــذا القطــاع .علــى
المــدى البعيــد ،فمــن الممكــن اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار أو
الغواصــات بــدون غــواص غيــر المأهولــة فــي االســتهداف مــا وراء
األفــق للســفن البحريــة التابعــة لجيــش التحريــر الشــعبي الصينــي فــي
فتــرات الحــروب .بينمــا تــؤدي الطائــرات بــدون طياروالغواصــات
بــدون غــواص علــى المــدى القصيــر أنشــطة االســتخبارات والمراقبــة
واالســتطالع حــول مصالحهــا فــي تايــوان ،باإلضافــة إلــى الســفن
الموجــودة فــي بحــر الصيــن الشــرقي وبحــر الصيــن الجنوبــي .ومــن
ناحيــة أخــرى ،تــؤدي الطائــرات بــدون طيــار (التــي تحلــق علــى ارتفــاع
متوســط وتبقــى فــي الجــو فتــرة طويلــة [ ،]MALEتحلــق علــى ارتفــاع
كبيــر وتبقــى فــي الجــو فتــرة طويلــة [ )]HALEإجــراءات المراقبــة علــى
نطاقــات واســعة وتقــدم ميــزة اإلنــذار المبكــر .تُســتخدم األنظمــة ذاتيــة
التشــغيل فــي المراقبــة البحريــة ،ليــس فقــط مــن قبــل جيــش التحريــر
الشــعبي الصينــي ولكــن أيضًــا مــن وكاالت إنفــاذ القوانيــن البحريــة
الصينيــة .وتشــدد المصــادر الصينيــة علــى أهميــة تشــييد البنــى التحتيــة
لدعــم االســتخدام المســتقبلي للطائــرات بــدون طيــار للمراقبــة البحريــة،
والتــي اســتخدمتها الصيــن بالفعــل فــي جــزر ســينكاكو /دياويــو المتنــازع
عليهــا .وثمــة مجــال آخــر لتوظيــف األنظمــة ذاتيــة التشــغيل يتمثــل فــي
اســتخدامها لتنفيــذ مهمــات المســاعدة اإلنســانية /اإلغاثــة فــي حــاالت
الكــوارث ،وذلــك بحســب مــا ذكرتــه التقاريــر حــول اســتخدام هــذه
األنظمــة خــال زلــزال سيشــوان الــذي وقــع عامــو 2008واحتماليــة
اســتخدام األنظمــة ذاتيــة التشــغيل لتقديــم الدعــم للمهمــات الدوليــة فــي
المســاعدة اإلنســانية /اإلغاثــة عنــد الكــوارث فــي المســتقبل وتتضمــن
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تشير الدراسات واألبحاث
الصينية إلى أن االستخبارات
والمراقبة واالستطالع تعتبر
االستخدام األساسي لهذا
القطاع.
التطبيقــات العســكرية األخــرى إرســال واســتقبال االتصــاالت والحــرب
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اإللكترونيــة والهجمــات علــى شــبكة الكهربــاء.
نالحــظ بعــض التفاصيــل المبهمــة حــول األدوار الموكلــة لهــذه
ً
مســتقبل ،ويشــمل ذلــك التبعــات المحتملــة للجــدل المســتمر
األنظمــة
المثــار حــول سياســات اســتخدام األنظمــة ذاتيــة التشــغيل .علــى ســبيل
المثــال ،دار جــدل كبيــر مــا بيــن مؤسســات الفكــر والــرأي والقيــادة
العليــا حــول اســتخدام الصيــن لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل فــي عمليــات
القتــل فــي غيــر أوقــات الحــروب .واشــتعل هــذا الجــدل بعــد الكشــف
عــن تفاصيــل أثبتــت نظــر الحكومــة الصينيــة فــي إطــاق ضربــة جويــة
بطائــرة بــدون طيــار بهــدف القضــاء علــى مهــرب مخــدرات متهــم بقتــل
 13بحــار صينــي عــام  ،2011وذلــك فــي شــهر شــباط (فبرايــر) 2013
فــي ميانمــار .ولكــن ســرعان مــا تخلــت بكيــن عــن الفكــرة بســبب تخــوف
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القيــادة العليــا مــن إثــارة الجــدل الدولــي.

نبــذة عــن الغواصــات الصينيــة بــدون غــواص
ومركبــات الســطح الصينيــة بــدون قائــد

تزايــد اهتمــام الصيــن بالغواصــات بــدون غــواص خــال الســنوات األخيــرة
بشــكل ملحــوظ 7.فخــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،ركــزت الصيــن عملهــا علــى
األنظمــة البحريــة ذاتيــة التشــغيل ،ويتمثــل ذلــك مــن خــال تخصيــص  15فريــق
علــى األقــل مــن أهم الجامعات والمعاهــد البحثية إلجراء األبحــاث حول الغواصات
بــدون غــواص ومركبــات الســطح بــدون قائــد ،والتدفــق الكبيــر للتمويــل الحكومــي
القــادم فــي معظمــه مــن جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي .وتشــير التقاريــر إلــى
أن المجــاالت الرئيســية لهــذه األبحــاث تتضمــن تطويــر أنظمــة التطويــر وتقنيــات
االتصــاالت.
يتنــاول الباحثــون الصينيــون نطاقًــا واســعًا مــن التطبيقــات المدنيــة
والعســكرية لألنظمــة البحريــة ذاتيــة التشــغيل .وأشــار البروفســور مــا
تشــونغ لــي ( ،)Ma Zhongliخبيــر علــم الروبــوت فــي جامعــة هاربيــن
للهندســة ،إلــى أن أهــم التطبيقــات المدنيــة لهــذه األنظمــة تنطــوي تحــت
الحمايــة واإلدارة البيئيــة للثــروة الســمكية إال أن “االهتمــام األكبــر للحكومــة
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ينصــب علــى االســتخدامات العســكرية”.
إلــى جانــب العــدد الكبيــر مــن المقــاالت التــي تتحــدث عــن التطــورات
األجنبيــة فــي مجــال التكنولوجيــا ،تناقــش الدوريــات العلميــة والتقنيــة

االختصارات
AUV

غواصة ذاتية التحكم

CSIC

المؤسسة الصينية لبناء السفن

ECS

بحر الصين الشرقي

BBS

DoD

EW

نظام لوحة البيانات

وزارة الدفاع األمريكية
الحرب اإللكترونية

 HA/DRالمساعدة اإلنسانية اإلغاثة في حاالت الكوارث
HALE
ISR

MALE

تحلق على ارتفاع كبير وتبقى في الجو فترة طويلة
االستخبارات والمراقبة واالستطالع

تحلق على ارتفاع متوسط وتبقى في الجو فترة طويلة

NASIC

المركز الوطني لالستخبارات الجوية والفضائية

PLA

جيش التحرير الشعبي الصيني

OTH

ما وراء األفق

PLAAF

القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني

PRC

جمهورية الصين الشعبية

PLAN
SCS

SOA

UAV

قوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
بحر الصين الجنوبي

اإلدارة الحكومية للمحيطات
الطائرات بدون طيار

UCAV

مركبة القتال الجوي ذاتية التشغيل

UUV

غواصة بدون غواص

USV

مركبة السطح ذاتية التشغيل

والمواقــع اإللكترونيــة الصينيــة عــددًا مــن الغواصــات الصينيــة بــدون
غــواص تشــمل األنظمــة اآلتيــة :النمــوذج األولــي للغواصــة بــدون غــواص
“زيشــوي  )Zhishui 3( ”3التــي تحتــوي علــى مروحتيــن خلفيتيــن ونفــاث
مائــي بقناتيــن؛ النمــوذج األولــي للغواصــة بــدون غــواص “إس بــي ســي-3
روبوفيــش” (( )SPC-3 robofishطورتــه جامعــة بكيــن للمالحــة
الجويــة والفضائيــة)؛ مركبــة هايــان ذاتيــة التشــغيل ( )Haiyanباألجنحــة
الشــراعية (جامعــة تيانجيــن)؛ الغواصــة بــدون غــواص ذات الجنــاح
اإللكترونــي المتحــرك (طورتهــا كليــة الدراســات البحريــة ،جامعــة نــورث
ويســترن للبوليتكنيــك فــي شــيان)؛ الغواصــة بــدون غــواص المرنــة ذات
الزعانــف المزدوجــة (طورهــا قســم الميكانيــكا الحديثــة  ،جامعــة العلــوم
والتكنولوجيــا فــي الصيــن ،مقاطعــة خفــي)؛ المركبــات تحــت المــاء ذاتيــة
التشــغيل المــزودة بالطوربيــدات (طورهــا قســم هندســة األســلحة ،الجامعــة
البحريــة للهندســة ،ووهــان).
تشــير مراجعــات الدوريــات الصينيــة وغيرهــا مــن المنشــورات
والمواقــع اإللكترونيــة فــي هــذا المجــال إلــى أن المؤسســات الرائــدة فــي
مجــال التصنيــع الدفاعــي وأبحاثالغواصــات بــدون غــواص تتضمــن،
المؤسســة الصينيــة لبنــاء الســفن وبعضًــا مــن المعاهــد التابعــة لهــا مثــل
معهــد جيانغســو ألبحــاث األتمتــة فــي ليانيونغانــغ ومعهــد البحــث والتطويــر
رقــم  710فــي ييتشــانغ ومعهــد البحــث والتطويــر رقــم  704وجامعــة
نــورث ويســترن للبوليتكنيــك فــي شــيان ،مقاطعــة شانشــي وجامعــة تيانجيــن
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يتمتع تطوير األنظمةذاتية التشغيل بالدعم والتمويل على
المستوى الوطني في الصين.
وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي الصيــن فــي مقاطعــة خفــي والجامعــة
البحريــة للهندســة فــي ووهــان.
تخصــص الصيــن “مختبــرات رئيســية” ألبحــاث الغواصــات بــدون
غــواص وتطويرهــا ،والتــي تشــمل المختبــر الرئيســي الوطنــي للعلــوم
والتكنولوجيــا فــي مراقبــة المعلومــات تحــت ســطح المــاء وكليــة الدراســات
المائيــة فــي جامعــة نــورث ويســترن للبوليتكنيــك فــي شــيان والمختبــر
الرئيســي للديناميــكا المائيــة وهندســة المحيطــات ،ومعهــد الميكانيــكا فــي
األكاديميــة الصينيــة للعلــوم فــي بكيــن ،والمختبــر الحكومــي لتكنولوجيــا
الصــوت تحــت المــاء فــي جامعــة هاربيــن للهندســة ،باإلضافــة إلــى المختبــر
الرئيســي لالتصــاالت الصوتيــة تحــت المــاء وتكنولوجيــا المعلومــات
البحريــة فــي وزارة التعليــم فــي شــيامن والمختبــر الوطنــي للعلــوم
وتكنولوجيــا الحــرب تحــت المــاء فــي شــانغهاي .ورغــم وجــود عــدد كبيــر
مــن المقــاالت التــي تتحــدث عــن الغواصــات بــدون غــواص ،إال أننــا وجدنــا
عــددًا محــدودًا جـدًا مــن المعلومــات حــول مركبــات الســطح ذاتيــة التشــغيل
التــي تطورهــا الصيــن.

لمحة عن الطائــرات الصينية بدون طيار الصينية
تســتخدم الصيــن عــددًا مــن الطائــرات بــدون طيــار بمــا فيهــا األنظمــة
قصيــرة المــدى؛ وعــدة أنــواع مــن الطيــارات بــدون طيــار التكتيكيــة
كنظــام ( )ASN-209التكتيكــي للطائــرات بــدون طيــار؛ والطائــرات
بــدون طيــار االســتراتيجية مثــل ( ،)BZK-005وهــي طائــرة بــدون
طيــار لالســتطالع تحلــق بارتفــاع متوســط وتبقــى فــي الجــو فتــرة
طويلــة طورتهــا جامعــة بيهانــغ .وهــذا كفيــل بــأن يثبــت لنــا الجهــود
التــي يبذلهــا جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي لتطويــر قدراتــه .ووفقًــا
للمركــز الوطنــي لالســتخبارات الجويــة والفضائيــة“ ،طــورت الصيــن
نطاقًــا واســعًا مــن الطائــرات بــدون طيــار تشــمل األنظمــة الشــبحية
طويلــة المــدى القــادرة علــى إجــراء االســتطالعات والضربات” 9 .تســتمر
أهميــة الطائــرات بــدون طيــار بالتزايــد لــدى الجيــش الصينــي ،وينعكــس
ذلــك مــن خــال العــدد الكبيــر لصــور الطائــرات بــدون طيــار ومركبــات
القتــال الجــوي ذاتيــة التشــغيل المنتشــرة عبــر اإلنترنــت خــال الســنوات
القليلــة الماضيــة .وأبــرز مثــال علــى ذلــك هــو الطائــرات بــدون طيــار
االســتطالعية التــي تحلــق فــي الجــو لفتــرات طويلــة وكشــفت عنهــا
المواقــع اإللكترونيــة الصينيــة فــي أواخــر عــام  10 .2013وفقًــا ألقــوال
وزارة الدفــاع األمريكيــة ،فــي العــام الماضــي فقــط“ ،كشــفت الصيــن
عــن تفاصيــل متعلقــة بتطويــر أربــع طائــرات بــدون طيــار ،ثــاث منهــا
مصممــة لحمــل األســلحة”  11ومــن أبــرز الطائــرات بــدون طيــار التــي
تعكــف الصيــن علــى تطويرهــا ،التنيــن الطائــر “شــيانغ لونــغ”

( ،)Xianglongالتــي تشــبه طائــرة المراقبــة األمريكيــة غلوبــال هــوك
بــدون طيــار؛ الزاحــف المجنــح “ييلونــغ” ( ، )Yilongالتــي تشــبه
الطائــرات بــدون طيــار بريداتــور وريبــر األمريكيــة؛ والســيف القاطــع
“لــي جيــان” ( ،)Lijianوهــي طائــرة بــدون طيــار شــبحية بجنــاح طائــر.
يعكــس تطويــر هــذه األنظمــة وغيرهــا مــدى تقــدم قطــاع الطيــران
الصينــي بشــكل عــام ،ويشــير إلــى التركيــز المتزايــد علــى تصديــر
األنظمــة مثــل الطائــرة بــدون طيــار “الزاحــف المجنــح” 12 .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،تعتقــد وزارة الدفــاع أن “امتــاك الصيــن للطائــرات بــدون
طيــار ذات المــدى األبعــد وتطويرهــا ســيرفع مــن قدرتهــا علــى إجــراء
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عمليــات االســتطالع والضربــات طويلــة المــدى”.
ومــن جانبهــم يصــر الكثيــر مــن ضبــاط القــوات الجويــة فــي
جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي وغيرهــم مــن المحلليــن الصينييــن
علــى ضــرورة اســتمرار بالدهــم فــي تطويــر الطائــرات بــدون طيــار
المتطــورة التــي تــؤدي نطاقًــا واس ـعًا مــن المهــام .علــى ســبيل المثــال،
يشــدد كل مــن هوانــغ ســوجيان ( ) Huang Sujianوزهانــغ زينبينــغ
( ) Zhang Zhengpingعلــى حاجــة القــوات الجويــة لجيــش
التحريــر الشــعبي الصينــي إلــى تطويــر المنصــات القتاليــة “ذاتيــة
التشــغيل والشــبحية ،والمحوســبة” 14 .ينشــر المحللــون الصينيــون أعــدادًا
كبيــرة مــن األبحــاث فــي مجــال الطيــارات بــدون طيــار 15 ،وتشــارك
الكثيــر مــن مؤسســات القطــاع الدفاعــي الصينــي فــي هــذه األبحــاث
ضــا 16 .وتتضمــن هــذه المؤسســات مــا يلــي :جامعــة نانجينــغ للمالحــة
أي ً
الجويــة والفضائيــة ،معهــد نانجينــغ لبحــوث تقنيــات المحــاكاة /المعهــد
الســتين لــأركان العامــة لجيــش التحريــر الشــعبي الصينــي ،جامعــة
نــورث ويســترن للبوليتكنيــك ،مجموعــة شــركات التكنولوجيــا شــيان
أيــه إس إن ( ،)Xi’an ASN Technology Groupشــركة بكيــن
وايزويــل لعلــوم وتكنولوجيــا إلكترونيــات الطيــران ،جامعــة بكيــن
للمالحــة الجويــة والفضائيــة ،شــركة الصيــن للعلــوم والتكنولوجيــا
الفضائيــة ،قطاعــات الطيــران فــي الصيــن (البحــث والتطويــر فــي
مجــال الطائــرات بــدون طيــار) ،قاعــدة إنتــاج الطائــرات بــدون طيــار
فــي جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي ومؤسســة الصيــن للتكنولوجيــا
اإللكترونيــة (.)CETC

الدعم والتمويل على المســتوى الوطني

ا

يتمتــع تطويــر األنظمــة ذاتيــة التشــغيل بدعــم وتمويــل كبيــر علــى
المســتوى الوطنــي فــي الصيــن .كمــا تضطلــع األركان العامــة لجيــش
التحريــر الشــعبي الصينــي بــدور أساســي فــي إصــدار التوجيهــات
رفيعــة المســتوى والمتعلقــة ببرامــج األنظمــة ذاتيــة التشــغيل للجيــش
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أدوارا
الصينــي .كمــا تضطلــع الهيئــات الحكوميــة الصينيــة األخــرى
ً
هامــة فــي دعــم أبحــاث األنظمــة ذاتيــة التشــغيل التــي لهــا تطبيقــات
فــي مجــال الدفــاع واألمــن القومــي ،وينعكــس ذلــك مــن خــال إدراج
عــدد مــن مشــاريع البحــث والتطويــر لتقنيــات األنظمــة ذاتيــة التشــغيل
تحــت البرنامــج القومــي العالــي للبحــوث والتطويــر التكنولوجــي،
للصيــن المعــروف أيضًــا باســم “برنامــج  .”863فعلــى ســبيل المثــال
شــهر نيســان (إبريــل)  ،2013أطلقــت وزارة العلــوم والتكنولوجيــا فــي
جمهوريــة الصيــن الشــعبية قائمــة مشــاريع التقنيــات البحريــة والبحــث
والتطويــر المنطويــة تحــت برنامــج  863لعــام  ،2014وتشــمل أنظمــة
المراقبــة ذاتيــة التوجيــه المســتقلة “ويــف غاليــدر” ()wave glider
وأنظمــة المراقبــة طويلــة المــدى المهجنــة للقــوارب ذاتيــة التشــغيل،
باإلضافــة إلــى أنظمــة الطائــرات بــدون طيــار لرصــد المحيطــات
المصممــة للنقــل عبــر الســفن وتكنولوجيــا شــبكة الرصــد المالحــي فــي
17
الغواصــة ذاتيــة التحكــم.

األنظمة ذاتية التشــغيل والنزاعات البحرية
يؤكــد الباحثــون الصينيــون علــى أهميــة اســتخدامات األنظمــة البحريــة
ذاتيــة التشــغيل فــي النزاعــات اإلقليميــة البحريــة فــي الصيــن .وبحســب
مــا قالــه البروفســور “مــا” مــن جامعــة هاربيــن للهندســة فــإن الصيــن
“تشــارك حدودهــا البحريــة مــع عــدة دول مجــاورة .وفــي ظــل
االضطرابــات التــي تشــهدها هــذه الميــاه ،تعتبــر الســفن ذاتيــة التشــغيل
أكثــر فعاليــة وأمانًــا مقارنــةً بالســفن المحملــة بالجنــود فــي الكثيــر مــن
المواقــف .فلهــذه الســفن تكلفــة أقــل و”تتضاعــف قوتهــا إذا نُشــرت عليهــا
18
الطائــرات بــدون طيــار”.
تولــي الكثيــر مــن التحليــات الصينيــة حــول تطويــر األنظمــة ذاتيــة
التشــغيل أهميــة كبيرة الســتخداماتها العســكرية ،ورغــم هذا ،نالحظ تزايدًا
موازيًــا ألهميــة االســتخدامات المدنيــة لألنظمــة غيــر المأهولــة .وتترتــب

يؤكد الباحثون الصينيون
على أهمية استخدامات
األنظمة البحرية ذاتية
التشغيل في النزاعات
اإلقليمية البحرية في
الصين.

علــى ذلــك تبعــات متعلقــة النزاعــات اإلقليميــة البحرية فــي الصين ،خاصةً
ـرا ألن بكيــن تعتمد بشــكل أساســي علــى األجهزة المدنيــة إلنفاذ القانون
نظـ ً
19
البحــري فــي تحقيــق مطالبهــا .وفــي آب (أغســطس)  ،2012أعلنــت
اإلدارة الحكوميــة للمحيطــات عــن خطــط تأســيس  11موقــع للطائــرات
بــدون طيــار فــي المناطــق الســاحلية للمراقبــة مــع حلــول عــام ،2015
وســيتضمن ذلــك ذلــك مراقبــة “أنشــطة االســتصالح والجــرف غيــر
20
القانونية”.

دراســة الحالــة لجــزر ســينكاكو /دياويــو المتنــازع
عليهــا
فــي  9أيلــول (ســبتمبر)  2013نشــرت الصيــن طائــرة بــدون طيــار
غيــر مســلحة مــن نــوع ( )BZK-005فــوق جــزر ســينكاكو /دياويــو
التــي تخضــع لســيطرة اليابــان وتطالــب بهــا كل مــن الصيــن وتايــوان،
وردت اليابــان علــى ذلــك بنشــر الطائــرات المقاتلــة 21 .يمثــل نشــر
الصيــن للطائــرات بــدون طيــار فــوق المناطــق البحريــة المتنــازع عليهــا
دراســة حالــة مهمــة الســتقرار األزمــة ودور الطائــرات بــدون طيــار
فــي النزاعــات اإلقليميــة البحريــة .ردًا علــى نشــر الطائــرات بــدون
طيــار ،أعلــن وزيــر الدفــاع اليابانــي إيتســونوري أونوديــرا (Itsunori
 )Onoderaأن اليابــان “ســتنظر فــي إطــاق النــار علــى الطائــرات
بــدون طيــار التــي تختــرق المجــال الجــوي اليابانــي” ممــا أدى إلــى
تصعيــد الموقــف الــذي بقــي
محصــورا بالمنــاورات منخفضــة الحــدة
ً
22
بيــن خفــر الســواحل وســفن الصيــد الصينيــة واليابانيــة .وبعــد ذلــك
وافــق رئيــس الــوزراء اليابانــي شــينزو آبــي ( )Shinzo Abeعلــى
خطــة قــوات الدفــاع الذاتــي اليابانيــة التــي ُوضعــت “للتعامــل مــع
الطائــرات بــدون طيــار التــي تختــرق المجــال الجــوي للدولــة” 23 .وردًا
علــى تصريحــات آبــي ،صــرح المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الوطنــي
الصينيــة أن الصيــن ســتعتبر إطــاق النــار علــى أي طائــرة بــدون
ـذرا “ســتتخذ الصيــن
طيــار صينيــة بمثابــة “إعــان للحــرب” وقــال محـ ً
24
إجــراءات حازمــة للــرد” إن قامــت اليابــان بذلــك.
ســا مه ًمــا يتعلــق بالمخاطــر المرتفعــة الســتخدام
تقــدم هــذه الحالــة در ً
الطائــرات بــدون طيــار فــي مناطــق الصــراع .فمقابــل اســتجابة اليابــان
الســريعة والقويــة لنشــر الصيــن الطائــرات بــدون طيــار ،أتــت اللغــة
شــديدة اللهجــة مــن الجانــب الصينــي والتحذيــر بــأن أي إجــراء يابانــي
يدمــر طائــرة بــدون طيــار ســيُعتبر إعالنًــا للحــرب ويترتــب عليــه رد
مماثــل .وهنــا يتضــح لنــا أن األفعــال والتصريحــات مــن الجانــب الصينــي
قــد رفعــت مــن احتماليــة تصعيــد الموقــف 25 .ويثيــر النهــج الــذي تتبعــه
الصيــن التســاؤالت حــول تبعــات الهجمــات الصينيــة المحتملــة علــى
الطائــرات بــدون طيــار أو األقمــار الصناعيــة األمريكيــة .فهــل يعتقــد
صنــاع القــرار الصينيــون أن االعتــداءات التــي يقــوم بهــا جيــش التحريــر
الشــعبي الصينــي ضــد األنظمــة األمريكيــة ذاتيــة التشــغيل تســتحق ردًا
مســاويًا للتهديــد الــذي أطلقتــه الصيــن تجــاه اليابــان فــي هــذه الحالــة؟ وهل
يؤثــر توجــه الصيــن نحــو اســتخدام القــدرات وعمليــات االســتخبارات
والمراقبــة واالســتطالع الموازيــة علــى موقفهــا مــن عمليــات المراقبــة
26
األمريكيــة؟
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االســتخدامات المدنيــة األخــرى لألنظمــة ذاتيــة
التشــغيل فــي الصيــن
تلجــأ بعــض الهيئــات الحكوميــة المدنيــة فــي الصيــن إلــى اســتخدام
األنظمــة غيــر المأهولــة للتعامــل مــع عــدد مــن المشــكالت المحليــة.
وأبــرز مثــال علــى ذلــك هــو اســتخدام األنظمــة ذاتيــة التشــغيل فــي
عمليــات اإلغاثــة فــي حــاالت الكــوارث ،فقــد اســتخدمت الصيــن
الطائــرات بــدون طيــار ،التــي طورهــا معهــد تطبيقــات االستشــعار عــن
بعــد التابــع لألكاديميــة الصينيــة للعلــوم ،لتصويــر المناطــق المنكوبــة
بالزلــزال فــي لوشــان عــام  27 .2013بينمــا تســتخدم وزارة حمايــة
البيئــة الطائــرات بــدون طيــار لمراقبــة مصــادر التلــوث الصناعــي فــي
بكيــن ومقاطعتــي شانشــي وخبــي 28 .وتحدثــت مصــادر عــن اختبــار
الصيــن لطائــرة بــدون طيــار قــادرة علــى رش المــواد الكيميائيــة التــي
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تج ّمــد الملوثــات.
تفيــد التقاريــر بــأن الصيــن قــد أنشــأت قاعدة مدنيــة للبحــث والتطوير
فــي مجــال الطائــرات بــدون طيــار فــي تــاي يــوان باســتثمار تبلــغ قيمتــه
 322.6مليــون دوالر أمريكــي ،وهــذا يعكــس أهميــة االســتخدامات
غيــر العســكرية لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تبــدي
عــا مــا باالســتخدامات التجاريــة
الشــركات الصينيــة اهتما ًمــا محــدودًا نو ً
لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل .علــى ســبيل المثــال ،تــدرس شــركة أن إس
إف إكســبرس ( ،)SF Expressإحــدى أكبــر شــركات التوصيــل فــي
الصيــن ،اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار لتوصيــل الطــرود بــإذن مــن
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حكومــة جمهوريــة الصيــن الشــعبية.
فــي شــهر آآب (أغســطس)  ،2014أوردت منشــورات األعمــال
الصينيــة أن االســتخدام التجــاري للطائــرات بــدون طيــار سيتوســع بشــكل
كبيــر فــي الســنوات القادمــة مــع دخــول المزيــد مــن الشــركات الصينيــة
إلــى هــذا الســوق .وتمحــور التقريــر حــول شــركة داجنــغ إنوفيشــنز
للعلــوم والتكنولوجيــا (DaJing Innovations Science and
 )Technology Companyالتــي تنتــج الطائــرات بــدون طيــار
لتصويــر مقاطــع الفيديــو والتقــاط الصــور والمراقبــة وتوصيــل
الطــرود 31 .ال شــك أن جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي سيســتفيد مــن
تقنيــات الطائــرات بــدون طيــار التــي ينتجهــا الســوق التجــاري ،ومــع
ذلــك يبقــى االســتثمار الحكومــي والعســكري الدافــع الرئيســي لتطويــر
التقنيــات الجديــدة للطائــرات بــدون طيــار.
ا

الخالصة والتبعات
تشــجع المزايــا التــي تتمتــع بهــا األنظمــة ذاتيــة التشــغيل علــى اســتخدامها
فهــي تتميــز بــاألداء المتطــور والقــدرة المتزايــدة علــى خــوض المخاطــر
وتقليــل التكاليــف 32 .وتســلط مقــاالت الدوريــات الصينيــة والتقاريــر
اإلعالميــة الضــوء علــى الكثيــر مــن هــذه اإليجابيــات المحتملــة .وقــد
اس ـتُخدمت األنظمــة ذاتيــة التشــغيل فــي العمليــات العســكرية األمريكيــة
األخيــرة ،وهــو تطــور راقبــه جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي عــن
كثــب .ويعتقــد المحللــون الصينيــون أن لألنظمــة غيــر المأهولــة أهميــة
كبيــرة فــي عــدة ســيناريوهات .لجــأت الصيــن إلــى اســتخدام األنظمــة
ذاتيــة التشــغيل لتقليــل التكاليــف 33 ،وهــذا يتضــح مــن االســتثمارات
الكبيــرة التــي جمعتهــا فــي مجــال تطويــر األنظمــة ذاتيــة التشــغيل
خــال الســنوات األخيــرة .يترتــب علــى ذلــك تبعــات هامــة ضمــن عــدة
مجــاالت تهــم الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،والتــي تشــمل تحديــث جيــش
التحريــر الشــعبي الصينــي وتعامــل الصيــن مــع نزاعاتهــا اإلقليميــة
البحريــة والمخاطــر المحتملــة النتشــار األنظمــة ذاتيــة التشــغيل.
تــؤدي الطائــرات بــدون طيــار التــي تقــدم خدمــات االســتخبارات
والمراقبــة واالســتطالع (مــع وجــود شــبكة قويــة لألقمــار الصناعيــة)
دورا فــي تطويــر قــدرة الصيــن علــى تحديــد أهــداف األعــداء مــن
ً
مســافات بعيــدة وتقــدم تحســينات فــي القــدرة علــى الصواريــخ البالســتية
المضــادة للســفن واألنظمــة األخــرى للضربــات طويلــة المــدى.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تعــزز الطائــرات بــدون طياروالغواصــات بــدون
غــواص ومركبــات الســطح بــدون قائــد قــدرات جيــش التحريــر الشــعبي
الصينــي فــي عــدة مجــاالت ،كاســتخدام ممتلــكات الفضــاء وقــدرات
االســتخبارات والمراقبــة واالســتطالع لالســتهداف بعيــد المــدى أو
الحصــول علــى خدمــات االســتخبارات والمراقبــة واالســتطالع ضمــن
ســيناريو إقليمــي (يتضمــن تايــوان وبحــر الصيــن الشــرقي والجنوبــي).
كمــا تعــزز األنظمــة المســلحة مــن قــدرات الضربــات الجويــة .وعلــى
وجــه العمــوم ،ووفقًــا لتصريــح أحــد المحلليــن الصينييــن فــإن الطائــرات
34
بــدون طيــار “ســتصبح الخــط القتالــي األول فــي النزاعــات الحديثــة”.
يبــدو أن هــذا التقييــم يغفــل اعتمــاد الكثيــر مــن األنظمــة ذاتيــة
التشــغيل علــى أنظمــة اتصــاالت فضائيــة غيــر محصنــة ،ممــا يعــرض
قدرتهــا وفعالتيهــا للخطــر فــي ظــل “بيئــة كهرومغناطيســية معقــدة”،
وهــو مــا يتوقعــه جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي فــي حــروب مســتقبلية.

في آب (أغسطس)  ،2014ذكرت إحدى منشورات األعمال
الصينية التوسع المتوقع لالستخدامات التجارية للطائرات بدون
طيار خالل السنوات القادمة مع دخول المزيد من الشركات
الصينية إلى هذا السوق.
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ومــن جهــة أخــرى ،مــن الممكــن أن تحــل األنظمــة ذاتيــة التشــغيل
محــل أنظمــة االســتخبارات والمراقبــة واالســتطالع واالتصــاالت فــي
الفضــاء ،وفــي هــذه المجــاالت مــن المحتمــل أن تــزود األنظمــة ذاتيــة
التحكــم جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي ببعــض المزايــا.
ومــن المتوقــع أن تلعــب األنظمــة ذاتيــة التشــغيل
دورا متناميًــا فــي
ً
مراقبــة النزاعــات اإلقليميــة بمــا فيهــا النزاعــات فــي جــزر ســينكاكو/
دياويــو المجــاورة وفــي نــزاع بكيــن مــع المطالبــات المنافســة ببحــر
الصيــن الجنوبــي .يبــدو أن هنــاك احتماليــة كبيــرة لتأســيس أو تطويــر
البنــى التحتيــة فــي المناطــق المتنــازع عليهــا لدعــم اســتخدام الطائــرات
بــدون طيــار أوالغواصــات بــدون غــواص .وتركــز اإلدارة الحكوميــة
للمحيطــات علــى تطويــر بنيتهــا التحتيــة لتشــغيل األنظمــة ذاتيــة
التشــغيل فــي بحــر الصيــن الشــرقي ،ممــا يزيــد مــن احتماليــة إشــعال
التوتــر مــع اليابــان .ويتوقــع أن تقــع أحــداث مشــابهة فــي بحــر الصيــن
الجنوبــي حيــث يبــدو أن حــدة التوتــرات ســتزداد مــع التنقيــب عــن النفــط
واســتصالح األراضــي واألنشــطة األخــرى مــن الجانــب الصينــي .ومــن
األســباب التــي تدفــع الصيــن إلــى زيــادة اعتمادهــا علــى األنظمــة ذاتيــة
التشــغيل فــي هــذه المجــاالت انخفــاض تكلفتهــا وهــو مــا ركــز عليــه
ممثلــو قطــاع التصنيــع الدفاعــي فــي التصريحــات العامــة .علــى ســبيل
المثــال ،أشــار “ســونغ هونــغ” ( )Song Hongموظــف تنفيــذي فــي
تصنيــع الطائــرات بــدون طيــار فــي شــركة “تشــاينا إيغــل” (China
 ،)Eagleالتــي تدعــم اإلدارة الحكوميــة للمحيطــات ،أن اســتخدام
الطائــرات بــدون طيــار ســيؤدي إلــى ادخــار الكثيــر مــن األمــوال
مقارنــةً بالمنصــات التــي تعتمــد علــى القــوة البشــرية 35 .واإلشــكال
المحتمــل الوحيــد هــو أن التصعيــد قــد يدفــع الصيــن إلــى اســتخدام إحــدى
هــذه األنظمــة فــي مناطــق النــزاع ،كمــا يظهــر مــن خــال التصريحــات
الصينيــة واليابانيــة حــول احتماليــة إطــاق النــار علــى الطائــرات بــدون
طيــار التــي تحــوم بالقــرب مــن جــزر ســينكاكو /دياويــو.ال تــزال طريقــة
تفكيــر الصيــن حيــال هــذا الموضــوع مبهمــة وغيــر واضحــة ،وذلــك
بســبب محدوديــة النقــاش حــول قضايــا إدارة التصعيــد فــي المصــادر
المتوفــرة.
وهنــاك تطــور آخــر قــد يكــون لــه تبعــات تثيــر قلــق الواليــات
المتحــدة وهواالنتشــار العالمــي لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل بســبب
انخفــاض أســعار بيعهــا ومحدوديــة قيــود تصديرهــا مــن الصيــن.
ســتصبح الصيــن أول مصــدر عالمــي بالنســبة للكثيــر مــن الــدول
التــي تســعى إلــى اقتنــاء هــذه األنظمــة؛ وتــورد بعــض التقاريــر أن
الصيــن ســتنتج أكثــر مــن نصــف القيمــة الماليــة العالميــة للطائــرات
بــدون طيــار خــال العقــد القــادم .تســتهدف الصيــن أســواق التصديــر
ـارا
لطائــرات بــدون طيــار مــن طــراز بريديتــور  CH4التــي تعتبــر خيـ ً
مناســبًا للكثيــر مــن الــدول النخفــاض تكلفتهــا 36 .علــى ســبيل المثــال،
ـرا صفقــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية لبيعهــا
وقّعــت الصيــن مؤخـ ً
الطائــرات بــدون طيــار مــن طــراز “ ”Wing Loongالتــي تحلــق
علــى ارتفــاع متوســط وتبقــى فــي الجــو فتــرة طويلــة [،]MALE
ولهــا عــدة اســتخدامات عســكرية بمــا فيهــا تنفيــذ الضربــات الدقيقــة
37
واالســتطالع الطويــل وبعيــد المــدى.

ثمة تطور آخر قد يكون له
تبعات تثير قلق الواليات
المتحدة وهو االنتشار
العالمي لألنظمة ذاتية
التشغيل بسبب انخفاض
أسعارها وقلة القيود على
تصديرها.

المجــاالت التي تتطلب البحث اإلضافي والتطورات
المستقبلية المتوقعة
حــدد هــذا المشــروع التجريبــي عــدة مجــاالت تتطلــب األبحــاث اإلضافيــة
فــي مجــال تطويــر الصيــن لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل واســتخدامها باإلضافــة
إلــى التطــورات المســتقبلية التــي تهــم المحلليــن وصنــاع القــرار.

المجــاالت التي تتطلب البحث اإلضافي
هنــاك بعــض المجــاالت الرئيســية التــي تتطلــب المزيــد مــن البحــث لتحقيــق
فهــم أفضــل وهــي :مــا هــي أبــرز التطــورات فــي مجــال الغواصــات بــدون
غــواص وســفن الســطح ذاتيــة التشــغيل؟ مــا هــي العوامــل الرئيســية التــي
تؤثــر علــى التفكيــر الصينــي تجــاه قضايــا إدارة التصعيــد؟ مــا هــي أبــرز
مصــادر التمويــل المخصــص لبرامــج األنظمــة ذاتيــة التشــغيل؟ مــا الــدور
الــذي تلعبــه كل مــن األركان العامــة ودوائــر التســليح فــي ســاح البحريــة
وســاج الجــو وفرقــة المدفعيــة الثانيــة فــي جيــش التحريــر الشــعبي ضمــن
مجــال أبحــاث األنظمــة ذاتيــة التشــغيل وتطويرهــا وحيازتهــا؟ مــا هــو دور
وتأثيــر اللجــان العلميــة والتكنولوجيــة ذات الصلــة؟ مــا هــي الجامعــات
والمعاهــد البحثيــة األخــرى المشــاركة فــي أبحــاث األنظمةذاتيــة التشــغيل
والتقنيــات المتعلقــة بهــا؟ إلــى أي مــدى تتشــكل مجتمعــات مشــغلي األنظمــة
غيــر المأهولــة ضمــن ســاح البحريــة وســاج الجــو وخفــر الســواحل
الصينــي ،وهــل هنــاك مــن يدعمهــا أو يرعاهــا؟ مــا هــي الــدول التــي مــن
المحتمــل أن تســتقبل صــادرات األنظمــة ذاتيــة التشــغيل مــن الصيــن؟ إلــى
أي مــدى يخطــط جيــش التحريــر الشــعبي لنشــر األنظمــة ذاتيــة التشــغيل
التــي تدعــم أو تحــل محــل قــدرات االســتخبارات والمراقبــة واالســتطالع
واالتصــاالت فــي حــال تراجــع فعاليتهــا بفعــل هجمــات فضائيــة أو
إلكترونيــة؟ مــا هــي التبعــات المترتبــة علــى تشــغيل الصيــن لألنظمــة ذاتيــة
التشــغيل ،فيمــا يخــص النهــج الــذي تتبعــه بكيــن فــي التعامــل مــع أنشــطة

8

ـرا،
المراقبــة األمريكيــة داخــل المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة للصيــن؟ وأخيـ ً
هــل تــؤدي النمــاذج األوليــة ومجــاالت التشــغيل المتشــابهة بيــن الطائــرات
بــدون طيــار األمريكيــة والصينيــة إلــى تحقيــق المزيــد مــن ضبــط النفــس
مــن الجانــب الصينــي؟
مجاالت تستحق المتابعة
عنــد دراســة هــذه القضايــا الحاليــة ،علــى المحلليــن االنتبــاه إلــى عــدد مــن
التطــورات المســتقبلية المحتملــة :هــل ســيزداد االهتمــام باألنظمــة ذاتيــة
التشــغيل فــي حــال أدى التباطــؤ االقتصــادي إلــى تقليــص ميزانيــة الدفــاع؟
هــل ســتؤدي الثقافــة المؤسســية والبيروقراطيــة إلــى تثبيــط االبتــكار فــي
تطويراألنظمــة ذاتيــة التشــغيل واســتخدامها فــي الصيــن أم التشــجيع عليــه؟
هــل هنــاك مناصريــن صينييــن لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل ،ســوا ًء بيــن مشــغلي
هــذه األنظمــة أو فــي المناصــب الرفيعــة فــي جيــش التحريــر الشــعبي؟

هــل هنــاك ضابــط متقــدم فــي جيــش التحريــر الشــعبي لــه دور أساســي
فــي دعــم تطويــر األنظمــة ذاتيــة التشــغيل ،كمــا فعــل األميــرال ليــو هواكينــج
( )Liu Huaqingالــذي شــجع علــى امتــاك قــوات البحريــة لحامــات
الطائــرات فــي جيــش التحريــر الشــعبي؟ هــل سنشــهد ظهــور معارضيــن
مــن المجتمعــات التــي تــرى أن تطويــر األنظمــة ذاتيــة التشــغيل ونشــرها
يهــدد المصالــح البيروقراطيــة كميزانيــات البرامــج التــي قــد تحــل محلهــا
األنظمــة ذاتيــة التشــغيل؟ كيــف ستســتفيد الصيــن مــن أبحــاث األنظمــة
ذاتيــة التشــغيل التجاريــة فــي اســتخداماتها فــي المهــام الدفاعيــة واألمنيــة
مسـ ً
ـتقبل؟ هــل ســتتبع الصيــن نه ًجــا يتميــز باالبتــكار فــي تطويــر األنظمــة
ذاتيــة التشــغيل واســتخدامها ،أم أنهــا ســتقلد مــا فعلتــه الواليــات المتحــدة
وغيرهــا مــن الــدول؟ كيــف ســتواجه الصيــن تحديــات القيــادة والســيطرة
واالتصــاالت والشــبكات؟ كيــف ســتنظر الصيــن فــي مســائل السياســات
المتعلقــة بالقــدرات ذاتيــة التحكــم؟ كيــف ســتتعامل الصيــن مــع التناقــض مــا
بيــن التطــورات التقنيــة والسياســات التقليديــة؟

9

مالحظة حول المصادر
حــدد فريــق المشــروع عــددًا مــن المجــات األكاديميــة والعلميــة والتقنيــة
والصحــف والمواقــع اإللكترونيــة والمصــادر الثانويــة األخــرى مثــل
المنتديــات النقاشــية عبــر نظــام لوحــة البيانــات والمواقــع اإللكترونيــة
التــي ينشــئها مناصــرو الجيــش والتــي تحتــوي علــى معلومــات مــن
المحتمــل أن تكــون قيّمــة حــول تطويــر الصيــن لألنظمــة ذاتيــة
التشــغيل .تتضمــن بعــض المنشــورات الهامــة باللغــة الصينيــة:
( ]Winged Missile Journal[ 飞航导弹مجلــة الصــاروخ المجنــح);
( ]Computer Simulation[ 计算机仿真المحــاكاة الحاســوبية);
( ]Experimental Mechanics[ 实验力学الميكانيــكا التجريبيــة);
Systems Engineering and Electron�[ 系统工程与电子技术术
( ]icsهندســة األنظمــة واإللكترونيــات); Mine[ 水雷战与舰船防护
( ]Warfare and Ship Self-Defenseحــرب األلغــام والدفــاع عــن النفــس
عــن طريــق الســفن); ]Ship Electronic Engineering[ 舰船电子工程
(الهندســة اإللكترونيــة للســفن); National Defense Science[ 国防科技
( ]and Technologyالعلــوم والتكنولوجيــا الدفاعيــة الوطنيــة); 国防技术基
( ]Technology Foundation of National Defense[ 础مؤسســة تكنولوجيا
الدفــاع الوطنــي); ( ]World Military[ 环球军事العالــم العســكري); و
( ]Command Control and Simulation[ 指挥控制与仿真القيــادة
والســيطرة والمحــاكاة) .نعتقــد أن هــذه المصــادر مهمــة ج ـدًا لعــدة أســباب،
أولهــا االنتمــاءات المؤسســية للكثيــر مــن مؤلفــي هــذه المصــادر واتصــال
بعــض هــذه المجــات بقطــاع التصنيــع الدفاعــي فــي الصيــن .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،تكشــف دراســة المنشــورات حــول العــروض الجويــة مثــل
معــرض زوهــاي للطيــران والمنتديــات النقاشــية عبــر لوحــة نظــام البيانــات
التــي ينشــرها مناصــرو الجيــش الصينــي ،عــددًا مــن التفاصيــل حــول
تطــورات األنظمــة ذاتيــة التشــغيل وخاصــةً فيمــا يتعلــق بقطــاع تصنيــع
الطائــرات بــدون طيــار .علــى ســبيل المثــال كشــفت الصيــن عــن الطائــرة
بــدون طيــار مــن طــراز ( )Yilongأو ( )Wing Loongالقــادرة علــى
تأديــة مهــام االســتطالع والهجمــات األرضيــة عــام  2012ضمــن فعاليــات
معــرض زوهــاي للطيــران بوصفهــا بديـاً قليــل التكلفــة للنمــاذج األمريكيــة
واإلســرائيلية 38.كمــا كشــفت الصيــن عــن أكبــر طائــرة هليكوبتــر بــدون
طيــار  V-750ضمــن فعاليــات معــرض زوهــاي للطيــران فــي تشــرين
39
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