
■  الســتيعاب أفضــل لالتجاهــات المســتجدة فــي  لملّخــص   ا
مجــال األبحــاث الصينيــة لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل وتطويرهــا 
ــا،  ــب عليه ــي تترت ــة الت ــات المحتمل ــا واســتخدامها والتبع وامتالكه
RAND تحليــاًل اســتطالعيًا لتحديــد األســس  أجــرت مؤسســة 
ذاتيــة  األنظمــة  تطويــر  حــول  المســتقبلية  لألبحــاث  المبدئيــة 
التشــغيل واســتخدامها فــي الصيــن، بمــا فيهــا الطائــرات بــدون 
ذاتيــة  الســطح   مركبــات  غــواص  بــدون  والغواصــات  طيــار 
التشــغيل. وقــد ركــز هــذا التحليــل االســتطالعي علــى تحديــد 
ــة التشــغيل  ــة ذاتي المراجــع حــول تطويــر الصيــن لألنظمــة البحري
ــار والغواصــات بــدون غــواص  التــي تشــمل الطائــرات بــدون طي
علــى  الخــاص  التركيــز  مــع  قائــد،  بــدون  الســطح  ومركبــات 
األنظمــة المصممــة للبيئــة البحريــة، وذلــك بســبب لعالقتهــا الوثيقــة 
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 
ــج  ــى النتائ ــر الضــوء عل ــذا التقري ــن ه ــي م ــزء المتبق ــلط الج ــتقبلي. ويس ــر المس ــاث والتطوي ــن األبح ــد م المزي

الرئيســية التــي توّصــل إليهــا هــذا المشــروع البحثــي االســتطالعي مقدًمــا التحليــل المبدئــي لتبعاتهــا المحتملــة.
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• ياُلَحــظ أن الصيــن تركــز بشــكل كبيــر علــى تطويــر األنظمــة ذاتيــة 
التشــغيل التــي بدورهــا تتمتــع بالتمويــل والدعــم علــى المســتوى 

ــي. الوطن

ــة التشــغيل التــي تتمتــع بقــدرات اســتخباراتية مــن  • إن المركبــات ذاتي
شــأنها أن ترفــع مــن مســتوى االســتهداف الصينــي بعيــد المــدى.

• تــؤدي المركبــات ذاتيــة التشــغيل التــي تتمتــع بقــدرات المراقبــة 
واالســتطالع دوًرا متزايــًدا فــي مراقبــة النزاعــات اإلقليميــة فــي 

عــرض البحــر.

ــا لهــذه األنظمــة مــع  ــن ُمصــّدًرا عالميً ــح الصي ــع أن تصب • مــن المتوق
ــة التشــغيل. ــات ذاتي ــاج المركب ــا لنظــام إنت اســتمرار تطويره
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المقدمة
بــدأت الصيــن فــي منتصــف التســعينات برنامًجــا شــاماًل للتحديــث العســكري 
يهــدف إلــى تمكيــن قواتهــا المســلحة مــن ردع أيــة نزاعــات إقليميــة شــديدة 
ــن  ــا الصي ــي تتبعه ــراه الت ــا، ودعــم دبلوماســية اإلك الحــدة أو االنتصــار به
فــي النزاعــات اإلقليميــة البحريــة، وتنفيــذ األنــواع األخــرى مــن العمليــات 
العســكرية الالزمــة لحمايــة المصالــح المتناميــة للدولــة.1 وتضــع بكيــن 
ــة  ــة والجوي ــة البحري ــدرات القتالي ــر الق ــألة تطوي ــا مس ــلم أولوياته ــى س عل
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 
ــع،  ــياق األوس ــذا الس ــن ه ــن.2 ضم ــوان أو الصي ــا تاي ــارك فيه ــي ش الجنوب
ــن،  ــه الصي ــز علي ــيًا ترك ــااًل أساس ــغيل مج ــة التش ــة  ذاتي ــت األنظم أصبح
كمــا أن بكيــن قــد حققــت تطــوًرا ملحوًظــا فــي مجــال طــرح منصــات جديــدة 
ــا  ــي أحرزته ــورات الت ــد التط ــرة.3 تتجس ــنوات األخي ــالل الس ــة خ ومتنوع
ــن  ــا الصي ــتثمرت فيه ــي اس ــار الت ــدون طي ــرات ب ــي الطائ ــا ف ــن جليً الصي
الكثيــر مــن األمــوال علــى مــدى عــدة ســنوات، إلــى جانــب التســارع الملحوظ 
الــذي تشــهده بكيــن فــي مجــال تطويــر المركبــات تحــت المــاء غيــر المأهولــة 

ــة.4  ــر المأهول ــات الســطح غي ومركب
يعــود تركيــز الصيــن علــى األنظمــة  ذاتيــة التشــغيل إلــى اســتخدامها 
ــة  ــن جه ــة. وم ــن جه ــة م ــة البحري ــي مجــال النزاعــات اإلقليمي ــل ف المحتم
ــن  ــتفادة م ــي االس ــش الصين ــن للجي ــن الممك ــه م ــن أن ــد الصي ــرى، تعتق أخ
األنظمــة  ذاتيــة التشــغيل فــي نطــاق واســع مــن الحــاالت الطارئــة األخــرى، 
ــعى  ــوارث. وتس ــاالت الك ــي ح ــة ف ــة المحلي ــات اإلغاث ــك عملي ــي ذل ــا ف بم
ــة  ــة  ذاتي ــتخدام األنظم ــرق اس ــاد ط ــى إيج ــة إل ــة الصيني ــات الحكومي الهيئ
ــدرس  ــا ت ــي، كم ــوث الصناع ــة التل ــة كمراقب ــاالت محلي ــي مج ــغيل ف التش

الشــركات الصينيــة اســتخدام األنظمــة ذاتيــة التشــغيل لتســليم الطــرود. 
باإلضافــة إلــى ذلــك تعتبــر الصيــن تصديــر األنظمــة ذاتيــة التشــغيل وســيلةً 
ــد  ــلحة وتوطي ــارة األس ــي لتج ــوق العالم ــي الس ــا ف ــز مكانته ــةً  لتعزي مجدي

ــة. ــدول المتلقي ــع ال ــة م ــية واألمني ــا الدبلوماس عالقاته
 Intelligence Policyأجــرى هــذا التحليــل االســتطالعي مركــز
المصــادر  تحديــد  علــى  ويركــز   RAND لمؤسســة  التابــع   Center
ــري  ــال البح ــي المج ــغيل ف ــة التش ــة ذاتي ــن لألنظم ــر الصي ــة بتطوي المتعلق
ــة  ــات الســطح ذاتي ــة التشــغيل ومركب ــات تحــت المــاء ذاتي ــا المركب ــا فيه بم

التشــغيل والطائــرات بــدون طيــار.

أدوار األنظمة ذاتية التشغيل
تســلط المنشــورات الصينيــة حــول األنظمــة ذاتيــة التشــغيل الضــوء علــى 
ــورة.  ــة المذك ــا األنظم ــوم به ــن أن تق ــن الممك ــي م ــن األدوار الت ــدٍد م ع
وتتضمــن هــذه األدوار االســتخبارات والمراقبــة واالســتطالع والمراقبــة 
ــي  ــن الجنوب ــر الصي ــرقي وبح ــن الش ــر الصي ــي بح ــةً ف ــة، خاص البحري
ــة الحــدود واالتصــاالت العســكرية وإرســال واســتقبال والحــرب  ومراقب
اإللكترونيــة وحــرب األلغــام/ اإلجــراءات المضــادة لأللغــام والتطبيقــات 
أو المهمــات القتاليــة ومهــام المســاعدات اإلنســانية واإلغاثــة فــي حــاالت 

ــزالزل. ــة بال ــر المناطــق المنكوب الكــوارث كتصوي
تشــير الدراســات واألبحــاث الصينيــة المتوفــرة أن االســتخبارات 
ــى  ــاع. عل ــذا القط ــي له ــتخدام األساس ــي االس ــتطالع ه ــة واالس والمراقب
أو  طيــار  بــدون  الطائــرات  اســتخدام  الممكــن  فمــن  البعيــد،  المــدى 
الغواصــات بــدون غــواص غيــر المأهولــة فــي االســتهداف مــا وراء 
ــي  ــي ف ــعبي الصين ــر الش ــش التحري ــة لجي ــة التابع ــفن البحري ــق للس األف
طياروالغواصــات  بــدون  الطائــرات  تــؤدي  بينمــا  الحــروب.  فتــرات 
ــة  ــتخبارات والمراقب ــطة االس ــر أنش ــدى القصي ــى الم ــواص عل ــدون غ ب
الســفن  إلــى  باإلضافــة  تايــوان،  فــي  مصالحهــا  حــول  واالســتطالع 
ــن  ــي. وم ــن الجنوب ــر الصي ــرقي وبح ــن الش ــر الصي ــي بح ــودة ف الموج
ناحيــة أخــرى، تــؤدي الطائــرات بــدون طيــار )التــي تحلــق علــى ارتفــاع 
متوســط وتبقــى فــي الجــو فتــرة طويلــة ]MALE[، تحلــق علــى ارتفــاع 
كبيــر وتبقــى فــي الجــو فتــرة طويلــة ]HALE[( إجــراءات المراقبــة علــى 
ــة  ــة ذاتي ــتخدم األنظم ــر. تُس ــذار المبك ــزة اإلن ــدم مي ــات واســعة وتق نطاق
ــر  ــش التحري ــل جي ــن قب ــط م ــس فق ــة، لي ــة البحري ــي المراقب ــغيل ف التش
الشــعبي الصينــي ولكــن أيًضــا مــن وكاالت إنفــاذ القوانيــن البحريــة 
ــة  ــى التحتي ــة تشــييد البن ــى أهمي ــة عل ــة. وتشــدد المصــادر الصيني الصيني
ــة،  ــة البحري ــار للمراقب ــدون طي ــرات ب لدعــم االســتخدام المســتقبلي للطائ
والتــي اســتخدمتها الصيــن بالفعــل فــي جــزر ســينكاكو/ دياويــو المتنــازع 
ــي  ــل ف ــة التشــغيل يتمث عليهــا. وثمــة مجــال آخــر لتوظيــف األنظمــة ذاتي
اســتخدامها لتنفيــذ مهمــات المســاعدة اإلنســانية/ اإلغاثــة فــي حــاالت 
الكــوارث، وذلــك بحســب مــا ذكرتــه التقاريــر حــول اســتخدام هــذه 
األنظمــة خــالل زلــزال سيشــوان الــذي وقــع عامــو2008 واحتماليــة 
ــي  ــة ف ــات الدولي ــم للمهم ــم الدع ــغيل لتقدي ــة التش ــة ذاتي ــتخدام األنظم اس
ــن  ــتقبل وتتضم ــي المس ــوارث ف ــد الك ــة عن ــانية/ اإلغاث ــاعدة اإلنس المس

تصدير  الصين  تعتبر 
التشغيل  ذاتية  األنظمة 

لتعزيز  مجديًة   وسيلًة 
السوق  في  مكانتها 

األسلحة  لتجارة  العالمي 
عالقاتها  وتوطيد 

واألمنية  الدبلوماسية 
المتلقية. الدول  مع 
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ــتقبال االتصــاالت والحــرب  ــات العســكرية األخــرى إرســال واس التطبيق
اإللكترونيــة والهجمــات علــى شــبكة الكهربــاء.5

لهــذه  الموكلــة  المبهمــة حــول األدوار  التفاصيــل  بعــض  نالحــظ 
األنظمــة مســتقباًل، ويشــمل ذلــك التبعــات المحتملــة للجــدل المســتمر 
ــبيل  ــى س ــغيل. عل ــة التش ــة ذاتي ــتخدام األنظم ــات اس ــول سياس ــار ح المث
المثــال، دار جــدل كبيــر مــا بيــن مؤسســات الفكــر والــرأي والقيــادة 
العليــا حــول اســتخدام الصيــن لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل فــي عمليــات 
ــف  ــد الكش ــدل بع ــذا الج ــتعل ه ــروب. واش ــات الح ــر أوق ــي غي ــل ف القت
عــن تفاصيــل أثبتــت نظــر الحكومــة الصينيــة فــي إطــالق ضربــة جويــة 
بطائــرة بــدون طيــار بهــدف القضــاء علــى مهــرب مخــدرات متهــم بقتــل 
13 بحــار صينــي عــام 2011، وذلــك فــي شــهر شــباط )فبرايــر( 2013 
فــي ميانمــار. ولكــن ســرعان مــا تخلــت بكيــن عــن الفكــرة بســبب تخــوف 

ــي.6   ــارة الجــدل الدول ــن إث ــا م ــادة العلي القي

غــواص  بــدون  الصينيــة  الغواصــات  عــن  نبــذة 
قائــد بــدون  الصينيــة  الســطح  ومركبــات 

تزايــد اهتمــام الصيــن بالغواصــات بــدون غــواص خــالل الســنوات األخيــرة 
بشــكل ملحــوظ.7 فخــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، ركــزت الصيــن عملهــا علــى 
األنظمــة البحريــة ذاتيــة التشــغيل، ويتمثــل ذلــك مــن خــالل تخصيــص 15 فريــق 
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 

ــاالت. االتص
المدنيــة  التطبيقــات  مــن  واســعًا  نطاقًــا  الصينيــون  الباحثــون  يتنــاول 
والعســكرية لألنظمــة البحريــة ذاتيــة التشــغيل. وأشــار البروفســور مــا 
ــم الروبــوت فــي جامعــة هاربيــن  تشــونغ لــي )Ma Zhongli(، خبيــر عل
ــت  ــوي تح ــة تنط ــذه األنظم ــة له ــات المدني ــم التطبيق ــى أن أه ــة، إل للهندس
الحمايــة واإلدارة البيئيــة للثــروة الســمكية إال أن “االهتمــام األكبــر للحكومــة 

ينصــب علــى االســتخدامات العســكرية”.8
إلــى جانــب العــدد الكبيــر مــن المقــاالت التــي تتحــدث عــن التطــورات 
والتقنيــة  العلميــة  الدوريــات  تناقــش  التكنولوجيــا،  فــي مجــال  األجنبيــة 

والمواقــع اإللكترونيــة الصينيــة عــدًدا مــن الغواصــات الصينيــة بــدون 
غــواص تشــمل األنظمــة اآلتيــة: النمــوذج األولــي للغواصــة بــدون غــواص 
“زيشــوي Zhishui 3( ”3( التــي تحتــوي علــى مروحتيــن خلفيتيــن ونفــاث 
مائــي بقناتيــن؛ النمــوذج األولــي للغواصــة بــدون غــواص “إس بــي ســي3- 
للمالحــة  بكيــن  جامعــة  )طورتــه   )SPC-3 robofish( روبوفيــش” 
الجويــة والفضائيــة(؛ مركبــة هايــان ذاتيــة التشــغيل )Haiyan( باألجنحــة 
الجنــاح  ذات  غــواص  بــدون  الغواصــة  تيانجيــن(؛  )جامعــة  الشــراعية 
اإللكترونــي المتحــرك )طورتهــا كليــة الدراســات البحريــة، جامعــة نــورث 
ــة ذات  ــواص المرن ــدون غ ــيان(؛ الغواصــة ب ــي ش ــك ف ــترن للبوليتكني ويس
ــوم  ــة العل ــة ، جامع ــكا الحديث ــم الميكاني ــا قس ــة )طوره ــف المزدوج الزعان
ــة  ــات تحــت المــاء ذاتي ــي(؛ المركب ــن، مقاطعــة خف ــي الصي ــا ف والتكنولوجي
التشــغيل المــزودة بالطوربيــدات )طورهــا قســم هندســة األســلحة، الجامعــة 

ــان(. ــة، ووه ــة للهندس البحري
المنشــورات  مــن  وغيرهــا  الصينيــة  الدوريــات  مراجعــات  تشــير 
ــي  ــدة ف ــات الرائ ــى أن المؤسس ــال إل ــذا المج ــي ه ــة ف ــع اإللكتروني والمواق
تتضمــن،  غــواص  بــدون  وأبحاثالغواصــات  الدفاعــي  التصنيــع  مجــال 
ــل  ــا مث ــة له ــد التابع ــن المعاه ــا م ــفن وبعًض ــاء الس ــة لبن ــة الصيني المؤسس
معهــد جيانغســو ألبحــاث األتمتــة فــي ليانيونغانــغ ومعهــد البحــث والتطويــر 
رقــم 710 فــي ييتشــانغ ومعهــد البحــث والتطويــر رقــم 704 وجامعــة 
نــورث ويســترن للبوليتكنيــك فــي شــيان، مقاطعــة شانشــي وجامعــة تيانجيــن 

تشير الدراسات واألبحاث 
الصينية إلى أن االستخبارات 
والمراقبة واالستطالع تعتبر 

االستخدام األساسي لهذا 
القطاع.

االختصارات

غواصة ذاتية التحكم  AUV
نظام لوحة البيانات  BBS

المؤسسة الصينية لبناء السفن  CSIC
وزارة الدفاع األمريكية  DoD

بحر الصين الشرقي   ECS
الحرب اإللكترونية  EW

المساعدة اإلنسانية اإلغاثة في حاالت الكوارث  HA/DR
تحلق على ارتفاع كبير وتبقى في الجو فترة طويلة  HALE

االستخبارات والمراقبة واالستطالع  ISR
تحلق على ارتفاع متوسط وتبقى في الجو فترة طويلة  MALE

المركز الوطني لالستخبارات الجوية والفضائية  NASIC
ما وراء األفق  OTH

جيش التحرير الشعبي الصيني  PLA
القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني  PLAAF
قوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني  PLAN

جمهورية الصين الشعبية  PRC
بحر الصين الجنوبي  SCS

اإلدارة الحكومية للمحيطات  SOA
الطائرات بدون طيار  UAV

مركبة القتال الجوي ذاتية التشغيل  UCAV
مركبة السطح ذاتية التشغيل  USV

غواصة بدون غواص  UUV
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ــة  ــي والجامع ــة خف ــي مقاطع ــن ف ــي الصي ــا ف ــوم والتكنولوجي ــة العل وجامع
ــان. ــي ووه ــة ف ــة للهندس البحري

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 
ــي  ــكا ف ــد الميكاني ــة المحيطــات،  ومعه ــة وهندس ــكا المائي ــي للدينامي الرئيس
األكاديميــة الصينيــة للعلــوم فــي بكيــن، والمختبــر الحكومــي لتكنولوجيــا 
الصــوت تحــت المــاء فــي جامعــة هاربيــن للهندســة، باإلضافــة إلــى المختبــر 
المعلومــات  وتكنولوجيــا  المــاء  تحــت  الصوتيــة  لالتصــاالت  الرئيســي 
للعلــوم  الوطنــي  والمختبــر  شــيامن  فــي  التعليــم  وزارة  فــي  البحريــة 
وتكنولوجيــا الحــرب تحــت المــاء فــي شــانغهاي. ورغــم وجــود عــدد كبيــر 
مــن المقــاالت التــي تتحــدث عــن الغواصــات بــدون غــواص، إال أننــا وجدنــا 
عــدًدا محــدوًدا جــًدا مــن المعلومــات حــول مركبــات الســطح ذاتيــة التشــغيل 

ــن. ــا الصي ــي تطوره الت

لمحة عن الطائــرات الصينية بدون طيار الصينية   

ــة  ــا األنظم ــا فيه ــار بم ــدون طي ــرات ب ــن عــدًدا مــن الطائ تســتخدم الصي
ــة  ــار التكتيكي ــدون طي ــارات ب ــن الطي ــواع م ــدة أن ــدى؛ وع ــرة الم قصي
ــرات  ــار؛ والطائ ــدون طي ــرات ب ــي للطائ ــام )ASN-209( التكتيك كنظ
ــدون  ــرة ب ــي طائ ــل )BZK-005(، وه ــتراتيجية مث ــار االس ــدون طي ب
طيــار لالســتطالع تحلــق بارتفــاع متوســط وتبقــى فــي الجــو فتــرة 
ــود  ــا الجه ــت لن ــأن يثب ــل ب ــذا كفي ــغ. وه ــة بيهان ــا جامع ــة طورته طويل
ــا  ــه. ووفقً ــر قدرات ــي لتطوي ــر الشــعبي الصين ــش التحري ــا جي ــي يبذله الت
ــن  ــورت الصي ــة، “ط ــة والفضائي ــتخبارات الجوي ــي لالس ــز الوطن للمرك
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 خــالل العــدد الكبيــر لصــور الطائــرات بــدون طيــار ومركبــات 
القتــال الجــوي ذاتيــة التشــغيل المنتشــرة عبــر اإلنترنــت خــالل الســنوات 
ــار  ــى ذلــك هــو الطائــرات بــدون طي ــال عل ــة. وأبــرز مث ــة الماضي القليل
االســتطالعية التــي تحلــق فــي الجــو لفتــرات طويلــة وكشــفت عنهــا 
ــا ألقــوال  10 وفقً

المواقــع اإللكترونيــة الصينيــة فــي أواخــر عــام 2013.ا
ــن  ــفت الصي ــط، “كش ــي فق ــام الماض ــي الع ــة، ف ــاع األمريكي وزارة الدف
عــن تفاصيــل متعلقــة بتطويــر أربــع طائــرات بــدون طيــار، ثــالث منهــا 
ــي  ــار الت ــدون طي ــرات ب ــرز الطائ ــن أب ــل األســلحة”11 وم ــة لحم مصمم

ــغ”  ــيانغ لون ــر “ش ــن الطائ ــا، التني ــى تطويره ــن عل ــف الصي تعك

)Xianglong(، التــي تشــبه طائــرة المراقبــة األمريكيــة غلوبــال هــوك 
بــدون طيــار؛ الزاحــف المجنــح “ييلونــغ” )Yilong( ، التــي تشــبه 
ــة؛ والســيف القاطــع  ــر األمريكي ــور وريب ــار بريدات ــدون طي ــرات ب الطائ
“لــي جيــان” )Lijian(، وهــي طائــرة بــدون طيــار شــبحية بجنــاح طائــر. 
يعكــس تطويــر هــذه األنظمــة وغيرهــا مــدى تقــدم قطــاع الطيــران 
الصينــي بشــكل عــام، ويشــير إلــى التركيــز المتزايــد علــى تصديــر 
ــة  ــح”.12 باإلضاف ــف المجن ــار “الزاح ــدون طي ــرة ب ــل الطائ ــة مث األنظم
ــدون  ــرات ب ــن للطائ ــالك الصي ــاع أن “امت ــد وزارة الدف ــك، تعتق ــى ذل إل
طيــار ذات المــدى األبعــد وتطويرهــا ســيرفع مــن قدرتهــا علــى إجــراء 

ــدى”.13   ــة الم ــات طويل ــتطالع والضرب ــات االس عملي
فــي  الجويــة  القــوات  مــن ضبــاط  الكثيــر  ومــن جانبهــم يصــر 
جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي وغيرهــم مــن المحلليــن الصينييــن 
ــار  ــدون طي ــرات ب ــر الطائ ــي تطوي ــم ف ــتمرار بالده ــى ضــرورة اس عل
ــال،  ــى ســبيل المث ــا واســعًا مــن المهــام. عل ــؤدي نطاقً ــي ت المتطــورة الت
يشــدد كل مــن هوانــغ ســوجيان )Huang Sujian ( وزهانــغ زينبينــغ 
لجيــش  الجويــة  القــوات  حاجــة  علــى   )  Zhang Zhengping(
“ذاتيــة  القتاليــة  المنصــات  تطويــر  إلــى  الصينــي  الشــعبي  التحريــر 
التشــغيل والشــبحية، والمحوســبة”.14 ينشــر المحللــون الصينيــون أعــداًدا 
ــارك  ــار،15 وتش ــدون طي ــارات ب ــال الطي ــي مج ــاث ف ــن األبح ــرة م كبي
الكثيــر مــن مؤسســات القطــاع الدفاعــي الصينــي فــي هــذه األبحــاث 
أيًضــا.16 وتتضمــن هــذه المؤسســات مــا يلــي: جامعــة نانجينــغ للمالحــة 
ــد  ــاكاة/ المعه ــات المح ــوث تقني ــغ لبح ــد نانجين ــة، معه ــة والفضائي الجوي
الســتين لــألركان العامــة لجيــش التحريــر الشــعبي الصينــي، جامعــة 
نــورث ويســترن للبوليتكنيــك، مجموعــة شــركات التكنولوجيــا شــيان 
ــن  ــركة بكي ــه إس إن )Xi’an ASN Technology Group(، ش أي
بكيــن  جامعــة  الطيــران،  إلكترونيــات  وتكنولوجيــا  لعلــوم  وايزويــل 
والتكنولوجيــا  للعلــوم  الصيــن  شــركة  والفضائيــة،  الجويــة  للمالحــة 
فــي  فــي الصيــن )البحــث والتطويــر  الطيــران  الفضائيــة، قطاعــات 
ــار  ــدون طي ــرات ب ــاج الطائ ــار(، قاعــدة إنت ــدون طي ــرات ب مجــال الطائ
فــي جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي ومؤسســة الصيــن للتكنولوجيــا 

.)CETC( اإللكترونيــة 

الدعم والتمويل على المســتوى الوطني

التشــغيل بدعــم وتمويــل كبيــر علــى  ذاتيــة  يتمتــع تطويــر األنظمــة 
ــش  ــة لجي ــع األركان العام ــا تضطل ــن. كم ــي الصي ــي ف ــتوى الوطن المس
التوجيهــات  إصــدار  فــي  أساســي  بــدور  الصينــي  الشــعبي  التحريــر 
رفيعــة المســتوى والمتعلقــة ببرامــج األنظمــة ذاتيــة التشــغيل للجيــش 

يتمتع تطوير األنظمةذاتية التشغيل بالدعم والتمويل على 
المستوى الوطني في الصين.
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الصينــي. كمــا تضطلــع الهيئــات الحكوميــة الصينيــة األخــرى أدواًرا 
ــات  ــا تطبيق ــي له ــغيل الت ــة التش ــة ذاتي ــاث األنظم ــم أبح ــي دع ــة ف هام
ــن خــالل إدراج  ــك م ــس ذل ــي، وينعك ــن القوم ــاع واألم ــال الدف ــي مج ف
ــة التشــغيل  ــة ذاتي ــات األنظم ــر لتقني ــن مشــاريع البحــث والتطوي عــدد م
التكنولوجــي،  والتطويــر  للبحــوث  العالــي  القومــي  البرنامــج  تحــت 
ــال  ــبيل المث ــى س ــج 863”. فعل ــم “برنام ــا باس ــروف أيًض ــن المع للصي
شــهر نيســان )إبريــل( 2013، أطلقــت وزارة العلــوم والتكنولوجيــا فــي 
ــة والبحــث  ــات البحري ــاريع التقني ــة مش ــعبية قائم ــن الش ــة الصي جمهوري
والتطويــر المنطويــة تحــت برنامــج 863 لعــام 2014، وتشــمل أنظمــة 
 )wave glider( ”ــدر ــف غالي ــتقلة “وي ــه المس ــة التوجي ــة ذاتي المراقب
وأنظمــة المراقبــة طويلــة المــدى المهجنــة للقــوارب ذاتيــة التشــغيل، 
المحيطــات  لرصــد  طيــار  بــدون  الطائــرات  أنظمــة  إلــى  باإلضافــة 
ــي  ــا شــبكة الرصــد المالحــي ف ــر الســفن وتكنولوجي ــل عب المصممــة للنق

ــم.17  ــة التحك ــة ذاتي الغواص

األنظمة ذاتية التشــغيل والنزاعات البحرية

ــة  ــة البحري ــة اســتخدامات األنظم ــى أهمي ــون عل ــون الصيني ــد الباحث يؤك
ذاتيــة التشــغيل فــي النزاعــات اإلقليميــة البحريــة فــي الصيــن. وبحســب 
ــن  ــإن الصي ــة ف ــن للهندس ــة هاربي ــن جامع ــا” م ــه البروفســور “م ــا قال م
ظــل  وفــي  مجــاورة.  دول  عــدة  مــع  البحريــة  حدودهــا  “تشــارك 
ــة التشــغيل  ــر الســفن ذاتي ــاه، تعتب ــي تشــهدها هــذه المي ــات الت االضطراب
ــر مــن  ــي الكثي ــود ف ــة بالجن ــةً بالســفن المحمل ــا مقارن ــة وأمانً ــر فعالي أكث
المواقــف. فلهــذه الســفن تكلفــة أقــل و”تتضاعــف قوتهــا إذا نُشــرت عليهــا 

ــار”.18  ــدون طي ــرات ب الطائ
تولــي الكثيــر مــن التحليــالت الصينيــة حــول تطويــر األنظمــة ذاتيــة 
التشــغيل أهميــة كبيرة الســتخداماتها العســكرية، ورغــم هذا، نالحظ تزايًدا 
موازيًــا ألهميــة االســتخدامات المدنيــة لألنظمــة غيــر المأهولــة. وتترتــب 

علــى ذلــك تبعــات متعلقــة النزاعــات اإلقليميــة البحرية فــي الصين، خاصةً 
نظــًرا ألن بكيــن تعتمد بشــكل أساســي علــى األجهزة المدنيــة إلنفاذ القانون 
ــت  ــي آب )أغســطس( 2012، أعلن ــا.19 وف ــق مطالبه ــي تحقي البحــري ف
ــرات  ــع للطائ ــة للمحيطــات عــن خطــط تأســيس 11 موق اإلدارة الحكومي
ــول عــام 2015،  ــة مــع حل ــي المناطــق الســاحلية للمراقب ــار ف ــدون طي ب
وســيتضمن ذلــك ذلــك مراقبــة “أنشــطة االســتصالح والجــرف غيــر 

القانونية”.20

ــازع  ــو المتن ــينكاكو/ دياوي ــزر س ــة لج ــة الحال دراس
ــا عليه

ــار  ــدون طي ــرة ب ــن طائ ــرت الصي ــبتمبر( 2013 نش ــول )س ــي 9 أيل ف
ــو  ــينكاكو/ دياوي ــزر س ــوق ج ــوع )BZK-005( ف ــن ن ــلحة م ــر مس غي
ــوان،  ــن وتاي ــب بهــا كل مــن الصي ــان وتطال ــي تخضــع لســيطرة الياب الت
اليابــان علــى ذلــك بنشــر الطائــرات المقاتلــة.21 يمثــل نشــر  وردت 
الصيــن للطائــرات بــدون طيــار فــوق المناطــق البحريــة المتنــازع عليهــا 
ــار  ــدون طي ــرات ب ــة ودور الطائ ــتقرار األزم ــة الس ــة مهم ــة حال دراس
فــي النزاعــات اإلقليميــة البحريــة. رًدا علــى نشــر الطائــرات بــدون 
 Itsunori( طيــار، أعلــن وزيــر الدفــاع اليابانــي إيتســونوري أونوديــرا
ــرات  ــى الطائ ــار عل ــالق الن ــي إط ــتنظر ف ــان “س Onodera( أن الياب
بــدون طيــار التــي تختــرق المجــال الجــوي اليابانــي” ممــا أدى إلــى 
تصعيــد الموقــف الــذي بقــي محصــوًرا بالمنــاورات منخفضــة الحــدة 
ــك  ــد ذل ــة.22 وبع ــة والياباني ــد الصيني ــفن الصي ــواحل وس ــر الس ــن خف بي
ــى  ــي )Shinzo Abe( عل ــينزو آب ــي ش ــوزراء اليابان ــس ال ــق رئي واف
“للتعامــل مــع  التــي ُوضعــت  اليابانيــة  الذاتــي  الدفــاع  قــوات  خطــة 
ــة”.23 ورًدا  الطائــرات بــدون طيــار التــي تختــرق المجــال الجــوي للدول
ــي  ــاع الوطن ــي، صــرح المتحــدث باســم وزارة الدف ــى تصريحــات آب عل
الصينيــة أن الصيــن ســتعتبر إطــالق النــار علــى أي طائــرة بــدون 
ــن  ــال محــذًرا “ســتتخذ الصي ــة “إعــالن للحــرب” وق ــة بمثاب ــار صيني طي

ــك.24 ــان بذل ــت الياب ــرد” إن قام ــة لل ــراءات حازم إج
تقــدم هــذه الحالــة درًســا مهًمــا يتعلــق بالمخاطــر المرتفعــة الســتخدام 
الطائــرات بــدون طيــار فــي مناطــق الصــراع. فمقابــل اســتجابة اليابــان 
ــة  ــت اللغ ــار، أت ــدون طي ــرات ب ــن الطائ ــر الصي ــة لنش ــريعة والقوي الس
ــي  ــأن أي إجــراء يابان ــر ب ــي والتحذي ــب الصين شــديدة اللهجــة مــن الجان
ــه رد  ــب علي ــا للحــرب ويترت ــيُعتبر إعالنً ــار س ــدون طي ــرة ب ــر طائ يدم
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 
ــد  ــل يعتق ــة. فه ــة األمريكي ــار الصناعي ــار أو األقم ــدون طي ــرات ب الطائ
صنــاع القــرار الصينيــون أن االعتــداءات التــي يقــوم بهــا جيــش التحريــر 
ــة التشــغيل تســتحق رًدا  ــة ذاتي ــة األمريكي ــي ضــد األنظم الشــعبي الصين
مســاويًا للتهديــد الــذي أطلقتــه الصيــن تجــاه اليابــان فــي هــذه الحالــة؟ وهل 
ــتخبارات  ــات االس ــدرات وعملي ــتخدام الق ــو اس ــن نح ــه الصي ــر توج يؤث
ــة  ــات المراقب ــن عملي ــا م ــى موقفه ــة عل ــة واالســتطالع الموازي والمراقب

ــة؟26  األمريكي

يؤكد الباحثون الصينيون 
على أهمية استخدامات 

األنظمة البحرية ذاتية 
التشغيل في النزاعات 
اإلقليمية البحرية في 

الصين.
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المدنيــة األخــرى لألنظمــة ذاتيــة  االســتخدامات 
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 
الصيــن  اســتخدمت  فقــد  الكــوارث،  حــاالت  فــي  اإلغاثــة  عمليــات 
الطائــرات بــدون طيــار، التــي طورهــا معهــد تطبيقــات االستشــعار عــن 
بعــد التابــع لألكاديميــة الصينيــة للعلــوم، لتصويــر المناطــق المنكوبــة 
27 بينمــا تســتخدم وزارة حمايــة 

2013.ا بالزلــزال فــي لوشــان عــام 
ــار لمراقبــة مصــادر التلــوث الصناعــي فــي  البيئــة الطائــرات بــدون طي
بكيــن ومقاطعتــي شانشــي وخبــي.28 وتحدثــت مصــادر عــن اختبــار 
ــي  ــة الت ــى رش المــواد الكيميائي ــادرة عل ــار ق ــدون طي ــرة ب ــن لطائ الصي

تجّمــد الملوثــات.29
تفيــد التقاريــر بــأن الصيــن قــد أنشــأت قاعدة مدنيــة للبحــث والتطوير 
فــي مجــال الطائــرات بــدون طيــار فــي تــاي يــوان باســتثمار تبلــغ قيمتــه 
322.6 مليــون دوالر أمريكــي، وهــذا يعكــس أهميــة االســتخدامات 
ــدي  ــك، تب ــى ذل ــة إل ــغيل. باإلضاف ــة التش ــة ذاتي ــكرية لألنظم ــر العس غي
الشــركات الصينيــة اهتماًمــا محــدوًدا نوًعــا مــا باالســتخدامات التجاريــة 
لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل. علــى ســبيل المثــال، تــدرس شــركة أن إس 
إف إكســبرس )SF Express(، إحــدى أكبــر شــركات التوصيــل فــي 
الصيــن، اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار لتوصيــل الطــرود بــإذن مــن 

ــن الشــعبية.30  ــة الصي ــة جمهوري حكوم
فــي شــهر آآب )أغســطس( 2014، أوردت 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 
 DaJing Innovations Science and( والتكنولوجيــا  للعلــوم 
بــدون طيــار  الطائــرات  تنتــج  التــي   )Technology Company
وتوصيــل  والمراقبــة  الصــور  والتقــاط  الفيديــو  مقاطــع  لتصويــر 
ــن  ــتفيد م ــي سيس ــر الشــعبي الصين ــش التحري الطــرود.31 ال شــك أن جي
ــع  ــاري، وم ــوق التج ــا الس ــي ينتجه ــار الت ــدون طي ــرات ب ــات الطائ تقني
ــر  ــي لتطوي ــع الرئيس ــكري الداف ــي والعس ــتثمار الحكوم ــى االس ــك يبق ذل

ــار.  ــدون طي ــرات ب ــدة للطائ ــات الجدي التقني

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 
ــد  ــة. وق ــات المحتمل ــذه اإليجابي ــن ه ــر م ــى الكثي ــة الضــوء عل اإلعالمي
ــة  ــات العســكرية األمريكي ــة التشــغيل فــي العملي اســتُخدمت األنظمــة ذاتي
ــن  ــي ع ــعبي الصين ــر الش ــش التحري ــه جي ــور راقب ــو تط ــرة، وه األخي
ــة  ــة أهمي ــر المأهول ــة غي ــون أن لألنظم ــون الصيني ــد المحلل ــب. ويعتق كث
ــة  ــتخدام األنظم ــى اس ــن إل ــأت الصي ــيناريوهات. لج ــدة س ــي ع ــرة ف كبي
ذاتيــة التشــغيل لتقليــل التكاليــف،33 وهــذا يتضــح مــن االســتثمارات 
التــي جمعتهــا فــي مجــال تطويــر األنظمــة ذاتيــة التشــغيل  الكبيــرة 
خــالل 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 

ــغيل. ــة التش ــة ذاتي ــار األنظم ــة النتش ــر المحتمل ــة والمخاط البحري
ــتخبارات  ــات االس ــدم خدم ــي تق ــار الت ــدون طي ــرات ب ــؤدي الطائ ت
ــة(  ــار الصناعي ــة لألقم ــبكة قوي ــود ش ــع وج ــتطالع )م ــة واالس والمراقب
دوًرا فــي تطويــر قــدرة الصيــن علــى تحديــد أهــداف األعــداء مــن 
مســافات بعيــدة وتقــدم تحســينات فــي القــدرة علــى الصواريــخ البالســتية 
المــدى.  طويلــة  للضربــات  األخــرى  واألنظمــة  للســفن  المضــادة 
ــدون  ــدون طياروالغواصــات ب ــرات ب ــك، تعــزز الطائ ــى ذل ــة إل باإلضاف
غــواص ومركبــات الســطح بــدون قائــد قــدرات جيــش التحريــر الشــعبي 
الصينــي فــي عــدة مجــاالت، كاســتخدام ممتلــكات الفضــاء وقــدرات 
أو  المــدى  بعيــد  لالســتهداف  واالســتطالع  والمراقبــة  االســتخبارات 
ــن  ــتطالع ضم ــة واالس ــتخبارات والمراقب ــات االس ــى خدم الحصــول عل
ســيناريو إقليمــي )يتضمــن تايــوان وبحــر الصيــن الشــرقي والجنوبــي(. 
ــى  ــة. وعل ــات الجوي ــدرات الضرب ــن ق ــلحة م ــة المس ــزز األنظم ــا تع كم
وجــه العمــوم، ووفقًــا لتصريــح أحــد المحلليــن الصينييــن فــإن الطائــرات 
بــدون طيــار “ســتصبح الخــط القتالــي األول فــي النزاعــات الحديثــة”.34 
يبــدو أن هــذا التقييــم يغفــل اعتمــاد الكثيــر مــن األنظمــة ذاتيــة 
ــا يعــرض  ــة، مم ــر محصن ــة غي ــى أنظمــة اتصــاالت فضائي التشــغيل عل
قدرتهــا وفعالتيهــا للخطــر فــي ظــل “بيئــة كهرومغناطيســية معقــدة”، 
وهــو مــا يتوقعــه جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي فــي حــروب مســتقبلية. 

في آب )أغسطس( 2014، ذكرت 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 
ــي  ــاالت ف ــتطالع واالتص ــة واالس ــتخبارات والمراقب ــة االس ــل أنظم مح
ــة  ــة ذاتي ــزود األنظم ــل أن ت ــن المحتم ــذه المجــاالت م ــي ه الفضــاء، وف

ــا.  ــض المزاي ــي ببع ــعبي الصين ــر الش ــش التحري ــم جي التحك
ــا فــي  ومــن المتوقــع أن تلعــب األنظمــة ذاتيــة التشــغيل دوًرا متناميً
ــينكاكو/  ــزر س ــي ج ــات ف ــا النزاع ــا فيه ــة بم ــات اإلقليمي ــة النزاع مراقب
دياويــو المجــاورة وفــي نــزاع بكيــن مــع المطالبــات المنافســة ببحــر 
ــر  ــيس أو تطوي ــرة لتأس ــة كبي ــاك احتمالي ــدو أن هن ــي. يب ــن الجنوب الصي
ــة فــي المناطــق المتنــازع عليهــا لدعــم اســتخدام الطائــرات  البنــى التحتي
ــة  ــز اإلدارة الحكومي ــواص. وترك ــدون غ ــار أوالغواصــات ب ــدون طي ب
ذاتيــة  األنظمــة  لتشــغيل  التحتيــة  بنيتهــا  تطويــر  علــى  للمحيطــات 
ــعال  ــة إش ــن احتمالي ــد م ــا يزي ــرقي، مم ــن الش ــر الصي ــي بح ــغيل ف التش
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 
ــه  ــز علي ــا رك ــو م ــا وه ــاض تكلفته ــاالت انخف ــذه المج ــي ه ــغيل ف التش
ــى ســبيل  ــي التصريحــات العامــة. عل ــع الدفاعــي ف ــو قطــاع التصني ممثل
ــي  ــذي ف ــغ” )Song Hong( موظــف تنفي ــال، أشــار “ســونغ هون المث
 China( ”ــل ــاينا إيغ ــركة “تش ــي ش ــار ف ــدون طي ــرات ب ــع الطائ تصني
اســتخدام  أن  للمحيطــات،  الحكوميــة  اإلدارة  تدعــم  التــي   ،)Eagle
إلــى ادخــار الكثيــر مــن األمــوال  الطائــرات بــدون طيــار ســيؤدي 
البشــرية.35 واإلشــكال  القــوة  التــي تعتمــد علــى  بالمنصــات  مقارنــةً 
المحتمــل الوحيــد هــو أن التصعيــد قــد يدفــع الصيــن إلــى اســتخدام إحــدى 
هــذه األنظمــة فــي مناطــق النــزاع، كمــا يظهــر مــن خــالل التصريحــات 
الصينيــة واليابانيــة حــول احتماليــة إطــالق النــار علــى الطائــرات بــدون 
طيــار التــي تحــوم بالقــرب مــن جــزر ســينكاكو/ دياويــو.ال تــزال طريقــة 
ــك  ــة، وذل ــر واضح ــة وغي ــوع مبهم ــذا الموض ــال ه ــن حي ــر الصي تفكي
ــادر  ــي المص ــد ف ــا إدارة التصعي ــول قضاي ــاش ح ــة النق ــبب محدودي بس

ــرة. المتوف
ــات  ــق الوالي ــر قل ــات تثي ــه تبع ــون ل ــد يك ــر ق ــور آخ ــاك تط وهن
بســبب  التشــغيل  ذاتيــة  لألنظمــة  العالمــي  وهواالنتشــار  المتحــدة 
الصيــن.  مــن  قيــود تصديرهــا  بيعهــا ومحدوديــة  أســعار  انخفــاض 
الــدول  مــن  للكثيــر  بالنســبة  أول مصــدر عالمــي  الصيــن  ســتصبح 
ــر أن  ــض التقاري ــورد بع ــة؛ وت ــذه األنظم ــاء ه ــى اقتن ــعى إل ــي تس الت
ــرات  ــة للطائ ــة العالمي ــة المالي ــف القيم ــن نص ــر م ــتنتج أكث ــن س الصي
ــر  ــن أســواق التصدي ــادم. تســتهدف الصي ــد الق ــار خــالل العق ــدون طي ب
لطائــرات بــدون طيــار مــن طــراز بريديتــور CH4 التــي تعتبــر خيــاًرا 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــا.36 عل ــاض تكلفته ــدول النخف ــن ال ــر م ــبًا للكثي مناس
ــا  ــة الســعودية لبيعه ــة مــع المملكــة العربي ــن مؤخــًرا صفق ــت الصي وقّع
ــق  ــي تحل ــراز “Wing Loong” الت ــن ط ــار م ــدون طي ــرات ب الطائ
 ،]MALE[ علــى ارتفــاع متوســط وتبقــى فــي الجــو فتــرة طويلــة
ــة   ــات الدقيق ــذ الضرب ــا تنفي ــا فيه ــكرية بم ــتخدامات عس ــدة اس ــا ع وله

واالســتطالع الطويــل وبعيــد المــدى.37

المجــاالت التي تتطلب البحث اإلضافي والتطورات 
المتوقعة المستقبلية 

ــة  ــب األبحــاث اإلضافي ــي عــدة مجــاالت تتطل حــدد هــذا المشــروع التجريب
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 
ــي  ــة التشــغيل؟ مــا هــي العوامــل الرئيســية الت غــواص وســفن الســطح ذاتي
ــرز  ــد؟ مــا هــي أب ــا إدارة التصعي ــي تجــاه قضاي ــر الصين ــى التفكي ــر عل تؤث
ــدور  ــة التشــغيل؟ مــا ال مصــادر التمويــل المخصــص لبرامــج األنظمــة ذاتي
ــه كل مــن األركان العامــة ودوائــر التســليح فــي ســالح البحريــة  ــذي تلعب ال
وســالج 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 
ــغيل  ــة التش ــاث األنظمةذاتي ــي أبح ــاركة ف ــة األخــرى المش ــد البحثي والمعاه
والتقنيــات المتعلقــة بهــا؟ إلــى أي مــدى تتشــكل مجتمعــات مشــغلي األنظمــة 
غيــر المأهولــة ضمــن ســالح البحريــة وســالج 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 
ــغيل  ــة التش ــة ذاتي ــر األنظم ــعبي لنش ــر الش ــش التحري ــدى يخطــط جي أي م
ــتطالع  ــة واالس ــتخبارات والمراقب ــدرات االس ــل ق ــم أو تحــل مح ــي تدع الت
أو  فضائيــة  هجمــات  بفعــل  فعاليتهــا  تراجــع  حــال  فــي  واالتصــاالت 
إلكترونيــة؟ مــا هــي التبعــات المترتبــة علــى تشــغيل الصيــن لألنظمــة ذاتيــة 
ــي التعامــل مــع أنشــطة  ــن ف ــذي تتبعــه بكي ــا يخــص النهــج ال التشــغيل، فيم

ثمة تطور آخر قد يكون له 
تبعات تثير قلق الواليات 

المتحدة وهو االنتشار 
العالمي لألنظمة ذاتية 

التشغيل بسبب انخفاض 
أسعارها وقلة القيود على 

تصديرها. 
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المراقبــة األمريكيــة داخــل المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة للصيــن؟ وأخيــًرا، 
هــل تــؤدي النمــاذج األوليــة ومجــاالت التشــغيل المتشــابهة بيــن الطائــرات 
ــس  ــط النف ــد مــن ضب ــق المزي ــى تحقي ــة إل ــة والصيني ــار األمريكي ــدون طي ب

ــي؟  ــب الصين مــن الجان
مجاالت تستحق المتابعة

عنــد دراســة هــذه القضايــا الحاليــة، علــى المحلليــن االنتبــاه إلــى عــدد مــن 
ــة  ــة ذاتي ــام باألنظم ــيزداد االهتم ــل س ــة: ه ــتقبلية المحتمل ــورات المس التط
التشــغيل فــي حــال أدى التباطــؤ االقتصــادي إلــى تقليــص ميزانيــة الدفــاع؟ 
ــي  ــكار ف ــط االبت ــى تثبي ــة إل ــية والبيروقراطي ــة المؤسس ــتؤدي الثقاف ــل س ه
تطويراألنظمــة ذاتيــة التشــغيل واســتخدامها فــي الصيــن أم التشــجيع عليــه؟ 
هــل هنــاك مناصريــن صينييــن لألنظمــة ذاتيــة التشــغيل، ســواًء بيــن مشــغلي 

ــر الشــعبي؟ هــذه األنظمــة أو فــي المناصــب الرفيعــة فــي جيــش التحري

هــل هنــاك ضابــط متقــدم فــي جيــش التحريــر الشــعبي لــه دور أساســي 
فــي دعــم تطويــر األنظمــة ذاتيــة التشــغيل، كمــا فعــل األميــرال ليــو هواكينــج 
ــالت  ــة لحام ــوات البحري ــالك ق ــى امت ــجع عل ــذي ش )Liu Huaqing( ال
ــن  ــور معارضي ــل سنشــهد ظه ــر الشــعبي؟ ه ــش التحري ــي جي ــرات ف الطائ
ــة التشــغيل ونشــرها  ــة ذاتي ــر األنظم ــرى أن تطوي ــي ت ــات الت ــن المجتمع م
ــا  ــد تحــل محله ــي ق ــج الت ــات البرام ــة كميزاني ــح البيروقراطي ــدد المصال يه
األنظمــة ذاتيــة التشــغيل؟ كيــف ستســتفيد الصيــن مــن أبحــاث األنظمــة 
ــة  ــة واألمني ــام الدفاعي ــي المه ــتخداماتها ف ــي اس ــة ف ــغيل التجاري ــة التش ذاتي
ــا يتميــز باالبتــكار فــي تطويــر األنظمــة  مســتقباًل؟ هــل ســتتبع الصيــن نهًج
ــدة  ــات المتح ــه الوالي ــا فعلت ــتقلد م ــا س ــتخدامها، أم أنه ــغيل واس ــة التش ذاتي
ــيطرة  ــادة والس ــات القي ــن تحدي ــتواجه الصي ــف س ــدول؟ كي ــن ال ــا م وغيره
واالتصــاالت والشــبكات؟ كيــف ســتنظر الصيــن فــي مســائل السياســات 
المتعلقــة بالقــدرات ذاتيــة التحكــم؟ كيــف ســتتعامل الصيــن مــع التناقــض مــا 

ــة؟  ــات التقليدي ــة والسياس ــن التطــورات التقني بي
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مالحظة حول المصادر
ــة  ــة والتقني ــة والعلمي ــن المجــالت األكاديمي ــدًدا م ــق المشــروع ع ــدد فري ح
مثــل  األخــرى  الثانويــة  والمصــادر  اإللكترونيــة  والمواقــع  والصحــف 
البيانــات والمواقــع اإللكترونيــة  النقاشــية عبــر نظــام لوحــة  المنتديــات 
مــن  معلومــات  علــى  تحتــوي  والتــي  الجيــش  مناصــرو  ينشــئها  التــي 
ذاتيــة  لألنظمــة  الصيــن  تطويــر  حــول  قيّمــة  تكــون  أن  المحتمــل 
الصينيــة: باللغــة  الهامــة  المنشــورات  بعــض  تتضمــن  التشــغيل. 
المجنــح(; الصــاروخ  )مجلــة   ]Winged Missile Journal[ ا  飞航导弹
الحاســوبية(; )المحــاكاة   ]Computer Simulation[ ا  计算机仿真
التجريبيــة(; )الميكانيــكا   ]Experimental Mechanics[ ا  实验力学
Systems Engineering and Electron�[ ا  系统工程与电子技术术

 Mine[ ا  水雷战与舰船防护 واإللكترونيــات(;  األنظمــة  )هندســة   ]ics
Warfare and Ship Self�Defense[ )حــرب األلغــام والدفــاع عــن النفــس 
 ]Ship Electronic Engineering[ ا 舰船电子工程 ;)عــن طريــق الســفن
 National Defense Science[ ا 国防科技术 ;)الهندســة اإللكترونيــة للســفن(
国防技术术基 ;)العلــوم والتكنولوجيــا الدفاعيــة الوطنيــة( ]and Technology
础 ا ]Technology Foundation of National Defense[ )مؤسســة تكنولوجيا 
الدفــاع الوطنــي(; 环球军事 ا ]World Military[ )العالــم العســكري(; و
)القيــادة   ]Command Control and Simulation[ ا  指挥控制与仿真
والســيطرة والمحــاكاة(. نعتقــد أن هــذه المصــادر مهمــة جــًدا لعــدة أســباب، 
ــي هــذه المصــادر واتصــال  ــر مــن مؤلف ــاءات المؤسســية للكثي ــا االنتم أوله
ــة  ــن. باإلضاف ــي الصي ــي ف ــع الدفاع ــاع التصني ــالت بقط ــذه المج ــض ه بع
إلــى ذلــك، تكشــف دراســة المنشــورات حــول العــروض الجويــة مثــل 
معــرض زوهــاي للطيــران والمنتديــات النقاشــية عبــر لوحــة نظــام البيانــات 
التــي ينشــرها مناصــرو الجيــش الصينــي، عــدًدا مــن التفاصيــل حــول 
ــع  ــاع تصني ــق بقط ــا يتعل ــةً فيم ــغيل وخاص ــة التش ــة ذاتي ــورات األنظم تط
ــال كشــفت الصيــن عــن الطائــرة  ــار. علــى ســبيل المث الطائــرات بــدون طي
ــى  ــادرة عل ــن طــراز )Yilong( أو )Wing Loong( الق ــار م ــدون طي ب
تأديــة مهــام االســتطالع والهجمــات األرضيــة عــام 2012 ضمــن فعاليــات 
معــرض زوهــاي للطيــران بوصفهــا بديــالً قليــل التكلفــة للنمــاذج األمريكيــة 
ــدون  ــر ب ــرة هليكوبت ــر طائ ــن أكب ــن ع ــفت الصي ــا كش ــرائيلية.38 كم واإلس
ــرين  ــي تش ــران ف ــاي للطي ــرض زوه ــات مع ــن فعالي ــار V-750 ضم طي
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