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ـــات  ـــى الصناع ـــن ع ـــر للقامئ ـــد كب ـــكل تح ـــا يش ـــكرية دامئ ـــات العس ـــرح العملي م
ـــن  ـــة أو تكوي ـــروف مناخي ـــن ظ ـــات ب ـــددت التحدي ـــامل، وتع ـــول الع ـــة ح ـــة واألمني الدفاعي
ـــاب  ـــدأ يف أعق ـــورا ب ـــات تط ـــذه الصناع ـــهدت ه ـــك ش ـــة، لذل ـــع طبيعي ـــا أو موان ـــرايف م جغ
ـــور يف  ـــتمر التط ـــة، واس ـــة الثاني ـــرب العاملي ـــاء الح ـــة األوىل وازداد رضاوة أثن ـــرب العاملي الح

ـــاردة. ـــرب الب ـــان الح ـــة إب ـــة الرشس ـــل املنافس ظ
روســـيا  العســـكري  التصنيـــع  يف  العـــامل  قطبـــي  كان  قـــرن  نصـــف  قبـــل 
قائـــدا  األمريكيـــة  املتحـــدة  والواليـــات  الرشقـــي  املعســـكر  مثلـــت  والتـــي 
للمعســـكر الغـــريب، بذلـــوا كل مـــا ميكـــن بغـــرض اســـتقطاب املشـــرين مـــن 
األوســـط.  الـــرشق  منطقـــة  مثـــل  بالرصاعـــات  واملؤججـــة  املتوتـــرة   املناطـــق 
وعـــى مـــدار ســـنوات نجـــح املعســـكر الغـــريب يف جـــذب دول كانـــت ســـابقا ضمـــن 
ـــدد  ـــن ع ـــرة ب ـــة كب ـــه اآلن منافس ـــب علي ـــا ترت ـــي م ـــكر الرشق ـــات املعس ـــتهلكن ملنتج املس
ـــل  ـــوة مث ـــدة بق ـــة صاع ـــوة مصنع ـــواق كق ـــل األس ـــتطاعت أن تدخ ـــي اس ـــدول الت ـــن ال م

ـــن.  الص
ـــد  ـــا،  نج ـــرب يف بدايته ـــم الح ـــا حس ـــي ميكنه ـــلحة والت ـــوى األس ـــة أق ـــوات الجوي الق
ـــة  ـــابقون ملواكب ـــدد يتس ـــن الج ـــى املنتج ـــامل وحت ـــول الع ـــة ح ـــات الدفاعي أن رواد الصناع
ـــى  ـــيطرة ع ـــق الس ـــى تحقي ـــادرة ع ـــات ق ـــم مقات ـــة بتصمي ـــدات املختلف ـــات والتهدي التحدي
ـــب  ـــا ترت ـــات، م ـــق باملقات ـــا يتعل ـــكل م ـــر ل ـــرة التطوي ـــدت وت ـــايل تصاع ـــواء،  وبالت األج

ـــاء. ـــة الس ـــة وردع لحاي ـــيلة حاي ـــاد وس ـــه رضورة إيج علي
ـــا  ـــة كونه ـــة بالغ ـــوش أهمي ـــا الجي ـــية توليه ـــزة أساس ـــة ركي ـــدات الجوي ـــرا ألن التهدي ونظ
ـــامل  ـــول الع ـــوي ح ـــاع الج ـــات الدف ـــي منظوم ـــى مصنع ـــا ع ـــات لزام ـــاء ب ـــي الس تحم
أن يطـــوروا مـــن منتجاتهـــم يك تواكـــب تطـــور أذرع الســـيادة الجويـــة والقضـــاء عـــى 

ـــة. ـــال املختلف ـــن القت ـــوات يف ميادي ـــة أو الق ـــداف الحيوي ـــن األه ـــدات وتأم التهدي
ـــات  ـــي الخدم ـــبة ملنتج ـــر بالنس ـــات التطوي ـــب عملي ـــت يف قل ـــا كان ـــة بدوره ـــوات الربي الق
ـــل  ـــارق بتحوي ـــع الف ـــن صن ـــات م ـــض املنتج ـــت بع ـــامل ومتكن ـــول الع ـــة ح ـــة واألمني الدفاعي
ـــل  ـــة، ب ـــاحة املعرك ـــة يف س ـــح أفضلي ـــا مين ـــو م ـــات وه ـــد للدباب ـــل إىل صائ ـــرد املقات الف
وصـــل التطـــور ببعضهـــا إىل جعلهـــا تســـتهدف املنشـــآت وبعـــض الطائـــرات الرابضـــة 

ـــارات. ـــا يف املط ـــى مدارجه ع
ـــة  ـــاه االقتصادي ـــن املي ـــق، وتأم ـــض املناط ـــت ببع ـــي عصف ـــات الت ـــد أن االضطراب ـــا نج بحري
ـــرة  ـــة والهج ـــات القرصن ـــة عملي ـــا مكافح ـــاز وأيض ـــروات الغ ـــاف ث ـــد اكتش ـــة بع ـــدول خاص لل
ـــت  ـــي بات ـــة والت ـــة املختلف ـــع البحري ـــر القط ـــبابا لتطوي ـــا أس ـــت جميعه ـــة كان ـــر الرشعي غ

ـــه. ـــل وج ـــى أكم ـــا ع ـــوم مبهامه ـــا أن تق ـــتطيع بدوره تس
ـــلحة  ـــاءة األس ـــار كف ـــيا يف اختب ـــببا رئيس ـــت س ـــة كان ـــات املختلف ـــارح العملي ـــل مس ولع
التـــي تـــم تطويرهـــا، ســـواء يف أفغانســـتان أو العـــراق أو ســـوريا أو ليبيـــا أو أوكرانيـــا، 
ـــوب  ـــتوى املطل ـــول إىل املس ـــلحة يف الوص ـــض األس ـــاح بع ـــن نج ـــه اآلن م ـــا نتابع ـــذا م وه

ـــس. ـــة أو التضاري ـــروف املناخي ـــن الظ ـــى تباي ـــب ع ـــة والتغل ـــات مختلف ـــل يف بيئ للعم
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ـــم  ـــد أه ـــة أح ـــرات املقاتل ـــد الطائ تع

ـــو  ـــاح ج ـــاءة أي س ـــم كف ـــارص تقيي عن

ــر  ــا عنـ ــك لكونهـ ــامل، وذلـ يف العـ

ـــذا  ـــه، ل ـــي في ـــة الرئي ـــوة النرياني الق

فـــإن القـــادة العســـكريني يولـــون 

ـــاء  ـــه أثن ـــة بالغ ـــة أهمي ـــرات املقاتل الطائ

وضـــع خطـــط املشـــريات للمعـــدات 

والتســـليح الـــازم لقواتهـــم الجويـــة، 

ـــط  ـــرق األوس ـــة ال ـــة يف منطق خاص

ـــاً  ـــرًح مه ـــت م ـــت ومازال ـــي كان الت

ملجتمـــع الصناعـــات الدفاعيـــة عـــى 

مســـتوى العـــامل، ملـــا لهـــا مـــن 

ـــريات  ـــرية يف املش ـــوقية كب ـــة س حص

ـــق  ـــي املناط ـــبة لباق ـــكرية نس العس

ــامل،  ــرى بالعـ ــة األخـ الجغرافيـ

ـــايس  ـــكل أس ـــة بش ـــي يحرك والت

الراعـــات املســـتمرة واملتجـــددة 

فيهـــا منـــذ عقـــود.

لقـــد واكـــب تطـــور الصناعـــات 

الدفاعيـــة عقـــب إنتهـــاء الحـــرب 

العامليـــة الثانيـــة تشـــكيل الســـوق 

ـــذي  ـــة، وال ـــريات الدفاعي ـــي للمش العامل

ــني  ــني العامليـ ــدة بالقطبـ ــط بشـ أرتبـ

والغـــريب  الرقـــي  للمعســـكرين 

املتحـــدة  الواليـــات  يف  ممثلـــني 

ـــم دول  ـــا قس ـــوفيتي، م ـــاد الس واإلتح

العـــامل مـــن حيـــث التســـليح بشـــكل 

ـــليح  ـــدات وتس ـــه مع ـــون في ـــح تك واض

ــد  ــع أحـ ــل مـ ــة بالكامـ ــش الدولـ جيـ

ـــت  ـــع كان ـــاً، وبالطب ـــكرين حري املعس

ـــا  ـــا طائراته ـــا فيه ـــة مب ـــوات الجوي الق

ـــم  ـــار. وبالرغ ـــذا اإلط ـــن ه ـــة ضم املقاتل

ـــة  ـــوى الجوي ـــض الق ـــاك بع ـــن أن هن م

بـــدأت يف تنويـــع مصـــادر مقاتاتهـــا، إال 

أن مقاتـــات القـــوات الجويـــة يف العـــامل 

كانـــت ذو منـــط شـــبه واحـــد حتـــى 

ـــد  ـــوفيتي يف العق ـــاد الس ـــقط اإلتح س

األخـــري مـــن القـــرن العريـــن.

ـــوفيتي  ـــاد الس ـــار اإلتح ـــد كان إنهي لق

ـــة  ـــات الدفاعي ـــع الصناع ـــبة ملجتم بالنس

الغربيـــة مرحلـــة إنطـــاق جديـــدة 

ــري  ــدد كبـ ــال عـ ــة، إذ أن إنفصـ ومهمـ

ـــذا  ـــن ه ـــت ضم ـــي كان ـــدول الت ـــن ال م

ـــر  ـــن الحك ـــا م ـــي خروجه ـــاد يعن اإلتح

ــة  ــع رغبـ ــوفيتي، ومـ ــي السـ الصناعـ

ـــامل  ـــى الع ـــاح ع ـــا لإلنفت ـــض منه البع

ــول  ــة لدخـ ــل فرصـ ــد مثـ ــريب قـ الغـ

الـــركات الدفاعيـــة الغربيـــة لتلبيـــة 

ــة  ــذا رغبـ ــزز هـ ــب، ويعـ ــذا الطلـ هـ

ــام إىل  ــدول اإلنضـ ــذه الـ ــض هـ بعـ

ــة  ــري الخاصـ ــو ذو املعايـ ــف الناتـ حلـ

ـــر  ـــزم تطوي ـــز بح ـــتلزم التجهي ـــي تس الت

كثيفـــة ومختلفـــة ســـواء بـــراء 

ــل تعديـــات  ــة أو عمـ مقاتـــات غربيـ

ــة  ــية القدميـ ــات الروسـ ــى املقاتـ عـ

ـــو  ـــل النات ـــة عم ـــع منظوم ـــا م لتوليفه

ـــل  ـــن الجي ـــا م ـــت مقاتاته ـــي أصبح الت

ـــا  ـــدم، م ـــع املتق ـــل الراب ـــع والجي الراب

ـــن دول  ـــة م ـــوات جوي ـــاً ق ـــكل حالي ش

ـــات  ـــطول مقات ـــك أس ـــا متتل رشق أوروب

مختلـــط مـــا بـــني طائـــرات روســـية 

املنشـــأ وغربيـــة املنشـــأ.

ويف الـــرق األوســـط الـــذي تأخـــر 

فيـــه ذلـــك اإلحـــال أو التداخـــل بـــني 

ــرازات املقاتـــات لســـاح  ــادر طـ مصـ

ـــريب،  ـــي وغ ـــني رشق ـــد ب الجـــو الواح

اإلرتباطـــات  أن  إىل  ذلـــك  ويرجـــع 

السياســـية والقيـــود املاليـــة هـــي 

ـــد  ـــي تعتم ـــدول الت ـــب ال ـــة ألغل الحاكم

ـــة،  ـــادر رشقي ـــى مص ـــا ع يف مقاتاته

ــن  ــو كل مـ ــلحة جـ ــأن أسـ ــد بـ فنجـ

ــا  ــر وليبيـ ــوريا والجزائـ ــراق وسـ العـ

ــد  ــران تعتمـ ــودان وإيـ ــن والسـ واليمـ

ــن  ــد األول مـ ــى العقـ ــكل كيل حتـ بشـ

القـــرن العريـــن عـــى مصـــادر 

ـــي مل  ـــاس( والت ـــية باألس ـــة )روس رشقي

ـــل الرابـــع،  ترتقـــي أغلبهـــا ملقاتـــات الجي

بينـــا نجـــد الكويـــت والســـعودية 

ـــان  ـــارات وع ـــن واإلم ـــر والبحري وقط

ــل  ــرب وإرسائيـ ــس واملغـ واألردن وتونـ

يرتكـــزو يف طائراتهـــم املقاتلـــة عـــى 

املصـــادر الغربيـــة )الواليـــات املتحـــدة 

– فرنســـا – بريطانيـــا( مبســـتويات 

ـــع  ـــل الراب ـــع والجي ـــل الراب ـــي للجي ترتق
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املتقـــدم، ومتثـــل مـــر إســـتثناء حيـــث إنتهجـــت منـــذ 

ـــت  ـــي جعل ـــليح والت ـــادر التس ـــوع مص ـــدأ تن ـــات مب الثانيني

ـــات  ـــني مقات ـــا ب ـــط م ـــه خلي ـــوي ب ـــاحها الج ـــات س مقات

ـــا(. ـــدة – فرنس ـــات املتح ـــيا – الوالي ـــة )روس ـــة وغربي رشقي

ـــن،  ـــد والعري ـــرن الواح ـــن الق ـــاين م ـــد الث ـــة العق ـــع بداي وم

ـــذي  ـــرى وال ـــو األخ ـــدة تل ـــار واح ـــة تنه ـــض دول املنطق ـــدأت بع ب

ســـاهم فيـــه الحـــراك الكبـــري يف منطقـــة الـــرق األوســـط بعـــد 

ـــار العـــراق عـــام 2003 تاهـــا كل  ـــة يف إنهي ـــت البداي ـــك، إذ كان ذل

ـــهم،  ـــم جيوش ـــا فيه ـــن يف 2011مب ـــا واليم ـــوريا وليبي ـــن س م

ـــل  ـــد ميث ـــن جدي ـــة م ـــوى جوي ـــع ق ـــاء أرب ـــادة بن ـــإن إع ـــذا ف ل

ـــد  ـــني، فق ـــاع العاملي ـــي الدف ـــني مصنع ـــس رشس ب ـــاحة تناف س

بـــدأت العـــراق يف إعـــادة بنـــاء قـــوات جويـــة مـــن جديـــد 

ـــاء  ـــدأت يف إقتن ـــرب، فب ـــاه الغ ـــة تج ـــذه املرحل ـــة يف ه متجه

ـــاء  ـــادة البن ـــدم إلع ـــع املتق ـــل الراب ـــن الجي ـــة م ـــات أمريكي مقات

ـــت  ـــتية قلص ـــات لوجيس ـــت بعقب ـــا قوبل ـــرى، ولكنه ـــرة أخ م

ـــو  ـــاح الج ـــذا بس ـــا ح ـــات م ـــك املقات ـــتخدام تل ـــدرات اس ق

ـــر. ـــل آخ ـــاد البدي ـــى إيج ـــي ع العراق

ما هي مقاتات الجيل 4 و 4++؟

ــريان  ــني الطـ ــع املصنعيـ ــه مجتمـ ــح أطلقـ ــو مصطلـ هـ

ـــود  ـــتة عق ـــال الس ـــات خ ـــات املقات ـــن تصنيف ـــني ضم العاملي

ـــددة  ـــا متع ـــع بأنه ـــل الراب ـــات الجي ـــزت مقات ـــة، إذ متي املاضي

املهـــام، تســـتطيع تنفيـــذ مهـــام جـــو – جـــو و جـــو – أرض 

ـــب  ـــت، إىل جان ـــس الوق ـــام يف نف ـــذه امله ـــب ه ـــر تناس بذخائ

رادارات متطـــورة  متكـــن الطيـــار مـــن إســـتهداف الطائـــرات 

ـــث  ـــريان الحدي ـــص الط ـــة، وخصائ ـــدى الرؤي ـــارج م ـــة خ املعادي

ـــة  ـــدرات معالج ـــددة وق ـــعرات متع ـــزم مستش Fly by wire و ح

ـــدرات  ـــذه الق ـــة ه ـــت كاف ـــد متثل ـــة، وق ـــة الرع ـــات عالي بيان

يف عـــدة مقاتـــات ظهـــرت يف نهايـــة الســـبعينيات وأوائـــل 

مثانينـــات القـــرن املـــايض وهـــي F-15&16&18 األمريكيـــة 

 Mirage-2000الروســـية و MIG-29 الربيطانيـــة و Tornado و

ـــية. الفرنس

ـــات  ـــل ميزاني ـــوفيتي وتقلي ـــاد الس ـــار اإلتح ـــاب إنيه ويف أعق

ـــال  ـــح اإلنتق ـــوص، أصب ـــة الخص ـــى وجه ـــة ع ـــاع الغربي الدف

مـــن اإلنتقـــال إلقتنـــاء مقاتـــات الجيـــل الخامـــس مكلـــف 

ـــات  ـــات وإدماج ـــريان إىل تحديث ـــي الط ـــأ مصنع ـــذا لج ـــة، ل للغاي

إضافيـــة ملقاتـــات الجيـــل الرابـــع متاثـــل يف بعضهـــا مـــا 

متتلكـــة مقاتـــات الجيـــل الخامـــس مثـــل قـــدرات معالجـــة 

بيانـــات فائقـــة الرعـــة، وأمنـــاط ربـــط معلومـــات مـــع 

ـــة أو  ـــات بري ـــت منص ـــواء كان ـــكل آين س ـــرى بش ـــات أخ منص

 ،)AESA( ـــط ـــروين نش ـــح إلك ـــة، ورادارات مس ـــة أو بحري جوي

ـــه  ـــق علي ـــني أطل ـــني الجيل ـــا ب ـــيط م ـــف وس ـــر تصني ـــذا ظه ل

ـــل  ـــرازات مث ـــدة ط ـــت يف ع ـــي متثل ـــل 4++، والت ـــات الجي مقات

F-16V – F-18 Super Hornet – F-15 Stik Eagle إىل جانـــب 

ـــية  ـــل Rafale الفرنس ـــة مث ـــة الخدم ـــم دخول ـــدة ت ـــرازات جدي ط

و Grepin-39 الســـويدية و J-10 الصينيـــة، وسنســـتعرض يف 

ـــة  الجـــدول التـــايل أهـــم بعـــض عنـــارص تقييـــم الطـــرازات املقاتل

ـــط:  ـــرق األوس ـــة ال ـــة مبنطق ـــدث العامل األح

F-16 VF-15EXF-18 SUPER HORNETMirage2000-9RafaleEuro FighterSU-30MIG-29M2الطراز/ اإلمكانيات

F110-GE129 / F100- PW229F110-GE129F414 – GE – 400SNECMA M53-P2M88-4EEJ200AL-37FPRD-33MKاملحرك

ال يوجدثايث اإلتجاهاتال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدتوجية مخارج املحركات

9 طن غر معلوم9.1 طن15.9 طن9.9 طن8.5 طن 13طن 13طنقوة دفع املحرك

1.72 ماخ1.75 ماخ 2 ماخ1.8 ماخ2.2 ماخ1.6 ماخ2.5 ماخ2.02ماخالرعة القصوى 

9Gغر محدودة9G9G9G9G3.2-/+9G9Gالقدرة عى املناورة

16200 مر16100 مر55000قدم50000 قدم60000 قدم 50000 قدم60000 قدم50000 قدمسقف اإلرتفاع

330 مر/ ثانية230 مر/ ثانية315مرم ثانية300مر/ ثانية 285مر/ثانيةغر معلوم342مر/ ثانية304مر/ثانيةمعدل التسليق

13.3 طنغر معلوم10 طنغر معلوم14.5 طن25 طن9.207طنالوزن فارغة

26.5 طن34 طنغر معلوم24.5 طن19.2 طن29.9 طن40.5 طن23طنالوزن بحمولة كاملة

غر معلوم4310 كجمغر معلوم4.7 طنغر معلوم3600 رطلغر معلوم7000 رطلالوقود الداخيل

غر معلوم5090 كجمغر معلوم6.7 طنغر معلومغر معلومغر معلوم2268 رطلالوقود الخارجي

129غر معلوم91911914عدد نقاط التحميل الخارجي

6.5 طن8 طنغر معلوم9.5 طنغر معلومغر معلوم14.75 طن12.7 طنالحمولة الخارجية

APG-83 AESAAPG-82 AESAAPG-79 AESARDY-3RBE-2 AESAECRS MK2 AESAN 010 ZKUK-27ZHUK-MEالرادار

44غر معلوم8غر معلومغر معلومغر معلومغر معلومالتعامل مع األهداف الجوية يف وقت واحد

ال يوجدال يوجديوجدSPECTRAال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدنظم الحرب اإللكرونية الذايت 

12212222عدد املحركات

1700 كم غر معلومغر معلومغر معلوم1328 كم19202 كم860 كماملدى القتايل

يوجديوجدال يوجديوجديوجديوجدال يوجدال يوجدإمكانية التزود بالوقود جواً من مقاتلة أخرى

OSF ال يوجدنظام ذايت  كشف وتعقب كهروبريIRSTIRSTال يوجدFSOيوجدIRSTIRST

4000 ساعةغر معلومغر معلومغر معلومغر معلوم10000 ساعة20000 ساعة12000 ساعة عمر املحرك

غر معلومغر معلومغر معلومغر معلومغر معلوم18000$27000$8000$تكلفة ساعة الطريان

101210666118صواريخ جو- جو
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األسواق املتداخلة يف الرق األوسط وشال إفريقيا:

تعـــد منطقـــة الـــرق األوســـط مـــرًح ممتـــًد مـــن 

الراعـــات، إذ أن املنطقـــة متتـــد مـــن رشق الخليـــج 

العـــريب إىل املحيـــط الهـــادي ومـــن شـــال املتوســـط إىل 

جنـــوب البحـــر األحمـــر بعـــدد عـــرون دولـــة، تتنـــوع 

ـــة  ـــة والغربي ـــرازات الرقي ـــني الط ـــا ب ـــة م ـــا املقاتل طائراته

ـــة  ـــات غربي ـــك مقات ـــاك دول متتل ـــراز، فهن ـــن ط ـــر م بأك

فقـــط مثـــل املغـــرب - تونـــس – إرسائيـــل – الســـعودية – 

ـــت – األردن  ـــر – الكوي ـــن – قط ـــارات – البحري ـــان – اإلم ع

– تركيـــا ، وهنـــاك دول تتســـلح مبقاتـــات رشقيـــة فقـــط 

مثـــل الجزائـــر – الســـودان – ســـوريا، إىل جانـــب القليـــل 

ـــة  ـــات رشقي ـــن مقات ـــج م ـــك مزي ـــي متتل ـــدول الت ـــن ال م

ـــدر  ـــران، وتج ـــراق – إي ـــر - الع ـــل م ـــأ مث ـــة املنش وغربي

اإلشـــارة بـــأن دول مثـــل ليبيـــا – اليمـــن منخرطـــون يف 

قتـــال داخـــيل إنهـــار عـــى إثـــره الجيـــش بالكامـــل وال 

ميكـــن تقييمـــة بشـــكل حقيقـــي حتـــى األن.  

إن الشـــكل الحـــايل لســـوق املقاتـــات يف منطقـــة 

ـــباب  ـــذور وأس ـــه ج ـــا ل ـــال إفريقي ـــط وش ـــرق األوس ال

ــع  ــاس تنبـ ــا يف األسـ ــرن، ولكنهـ ــف قـ ــى النصـ تتخطـ

ـــذ  ـــارش منف ـــكل مب ـــه بش ـــيايس دويل وج ـــف س ـــن موق م

ـــل  ـــى األق ـــدد أو ع ـــدر مح ـــو ملص ـــلحة الج ـــريات ألس املش

تجـــاه ســـواء كان رشقـــي أو غـــريب، ويوضـــح الجـــدول 

التـــايل مصـــادر مشـــريات دول املنطقـــة طبقـــاً لحقـــب 

زمنيـــة عريـــة:

1950s1960s1970s1980s1990s2000s2010s2020sالدولة / الفرة الزمنية

-املغرب
أمرييك – 
سوفيتي 

 أمرييك-أمرييك-أمرييكفرني

سوفيتيسوفيتيسوفيتي-الجزائر
بياروسيا - 

أوكرانيا
-روسياروسيا

----أمرييك-أمرييك -تونس

أمرييك-ليبيا
فرني – 
سوفيتي 

-----

مر
بريطاين - 
سوفيتي 

سوفيتي
سوفيتي – 

فرني - أمرييك
فرني – أمرييك 

- صيني
أمرييكأمرييك

رويس – فرني 
– أمرييك 

رويس – فرني 
– أمرييك 

-السودان
صيني - 
سوفيتي

-
صيني – 
أمرييك

-أوكراينصينيصيني

أمرييكالسعودية
بريطاين – 

أمرييك
 أمرييك – 
بريطاين 

بريطاين – 
أمرييك

بريطاين – 
أمرييك

-أمرييكبريطاين 

--رويس-----اليمن

أمرييكبريطاينبريطاينبريطاين--عان
أمرييك - 
بريطاين

-

فرنيأمرييك أمرييك فرنيفرنيفرنيبريطاين-اإلمارات

-فرنيفرني-بريطاين-قطر
فرني – بريطاين - 

أمرييك
أمرييك

أمرييك--أمرييكأمرييك---البحرين

بريطاين-الكويت
فرني – 

أمرييك
فرني – 
أمرييك 

- إيطاليا--

العراق
سوفيتي – 
بريطاين 

سوفيتي – 
بريطاين 

سوفيتي - 
فرني

صيني – فرني 
– سوفيتي

--
أمرييك – 

رويس
-

أمرييكأمرييكأمرييكإيران
صيني – كوريا الشالية 

-   سوفيتي
---صيني 

سوريا
إيطايل – سوفيتي – بريطاين 

– أمرييك – بريطاين 
سوفيتي

تشكيوسلوفاكيا – 
سوفيتي – بولندا 

تشيك – سوفيتي 
– ليبيا 

سوفيتي
بيارويس - 

سوفيتي
رويسسوفيتي

بريطايناألردن
باكستان - بريطاين – 

أمرييك 
فرني – إيراين – 
بريطاين – أمرييك 

أمرييك فرني
 هولندا – 
أمرييك 

أمرييك - 
هولندا

-

فرنيإرسائيل
فرني – 

أمرييك
أمرييكأمرييكأمرييكأمرييكأمرييكأمرييك

-أمرييكأمرييكأمرييكأمرييكأمرييكأمرييكأمرييكتركيا
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لـــذا فـــإن املواقـــف بـــني الـــدول هـــي مـــا تســـمح أو 

ـــادي  ـــف اإلقتص ـــب املوق ـــة، إىل جان ـــات الدفاعي ـــع املبيع متن

للدولـــة الـــذي قـــد يُحجـــم قـــدرات اإلقتنـــاء والتحديـــث 

ـــدول  ـــيل لل ـــف الداخ ـــراين، أو املوق ـــو اإلي ـــاح الج ـــال س كح

املصنعـــة التـــي قـــد تعرقـــل إجـــراءات تســـهيل املبيعـــات 

ـــورات  ـــدي، أو  التط ـــو الهن ـــاح الج ـــع س ـــدث م ـــا ح ـــل م مث

ــال  ــاء كحـ ــرار اإلقتنـ ــل قـ ــد تؤجـ ــي قـ ــة التـ التكنولوجيـ

ســـاح الجـــو الكويتـــي مـــع الــــF-18Super Hornet وموقـــف 

ـــات الــــ  ـــدث ملقات ـــة األح ـــن الفئ ـــارايت م ـــو اإلم ـــاح الج س

 .F4وهـــي الــــ Rafale

ومـــع هـــذا فـــإن العامـــل املشـــرك لنجـــاح املشـــريات 

ـــج  ـــة للمنِت ـــة الذهني ـــتمرارية الصوري ـــان إس ـــن يف ض يكم

ـــاج  ـــل يحت ـــو عام ـــة، وه ـــة باملنطق ـــات الدفاعي ـــام املؤسس أم

إىل خطـــة طويلـــة األمـــد يتـــم اإلســـتثار فيهـــا بشـــكل 

ـــات  ـــات ومتطلب ـــتراف إحتياج ـــا اس ـــق معه ـــال ويتواف فع

تلـــك األســـواق التـــي ال تتميـــز بالتوحـــد يف املواصفـــات 

ــا  ــال، مـ ــبيل املثـ ــى سـ ــة عـ ــوق األوروبيـ ــال السـ كحـ

ـــرق  ـــة ال ـــة ملنطق ـــال فعال ـــوط إتص ـــاء خط ـــتدعي إبق يس

ـــرية  ـــوقية كب ـــة س ـــاز بحص ـــي متت ـــا والت ـــط وتوجهاته األوس

ـــامل.    ـــتوى الع ـــى مس ع

 

 إتجاهات التداخل املستقبلية

ـــواع  ـــة يف أن ـــواق املتداخل ـــوح األس ـــن وض ـــم م ـــى الرغ ع

ــواق  ــم األسـ ــط، إال أن حجـ ــرق األوسـ ــا يف الـ مقاتاتهـ

ـــك  ـــزداد، وبذل ـــد ت ـــل ق ـــك التداخ ـــز ذل ـــل حي ـــد تدخ ـــي ق الت

ـــم  ـــيع حصصه ـــدد لتوس ـــني ج ـــام مصنع ـــواب أم ـــح األب يفت

ـــدول  ـــك ال ـــا تل ـــا فيه ـــدة مب ـــواق الجدي ـــك األس ـــوقية لتل الس

ـــدرات  ـــت مق ـــة هدم ـــات داخلي ـــا رصاع ـــت به ـــا زال ـــي م الت

ـــايل  ـــدويل الح ـــف ال ـــا، إذ أن املوق ـــل ليبي ـــة مث ـــا الجوي قوته

ـــا  ـــا تبعه ـــة وم ـــية – األوكراني ـــرب الروس ـــن الح ـــج عل النات

مـــن إجـــراءات إقتصاديـــة وصناعيـــة وتجاريـــة بـــني دول 

ــد يبـــر  ــيا، قـ ــد روسـ ــان واســـراليا ضـ ــة واليابـ غربيـ

بزعزعـــة ســـوق املقاتـــات الروســـية الراســـخة باملنطقـــة 

ـــة  ـــك إلحتالي ـــا، وذل ـــران - ليبي ـــراق - إي ـــر – الع ـــل الجزائ مث

ــراءات  ــك اإلجـ ــية بتلـ ــة الروسـ ــط الصناعيـ ــر الخطـ تأثـ

ـــغلة  ـــو املش ـــلحة الج ـــد أس ـــايل تج ـــادة، وبالت ـــة املض الدولي

ــتقبلية  ــرة مسـ ــها يف مخاطـ ــية نفسـ ــات الروسـ للمقاتـ

حـــال اإلســـتمرار يف اإلعتـــاد األحـــادي عـــى الصناعـــات 

الجويـــة الروســـية.

ــا  ــل فرنسـ ــات مثـ ــة للمقاتـ ــدول املصنعـ ــإن الـ ــذا فـ لـ

ـــني  ـــتان والص ـــدة وباكس ـــات املتح ـــويد والوالي ـــا والس وإيطالي

وكوريـــا الجنوبيـــة والهنـــد، قـــد تجـــد فـــرص تســـويقية 

ــن  ــاً مـ ــة، إنطاقـ ــر املقبلـ ــوام العـ ــال األعـ ــدة خـ واعـ

ـــة  ـــا العملياتي ـــي إحتياجاته ـــات تلب ـــوقية ملقات ـــات س متطلب

ـــادم،  ـــد الق ـــال العق ـــتزيد خ ـــا س ـــؤرشات أنه ـــري امل ـــي تش الت

ـــرب  ـــط وغ ـــاب يف رشق ووس ـــات إره ـــا موجه ـــي تدفعه والت

إفريقيـــا، وعـــدم حســـم التنافـــس عـــى ضفتـــي الخليـــج 

ـــرفع  ـــي س ـــران الت ـــة وإي ـــدول الخليجي ـــني ال ـــا ب ـــريب م الع

ـــادة  ـــن إع ـــتمكنها م ـــي س ـــة الت ـــات اإلقتصادي ـــا العقوب عنه

تســـليح قواتهـــا الجويـــة املتهالكـــة بشـــكل كبـــري .   

Bell 412EPi شركة أوغندية تتعاقد على طائرات

أعلنـــت رشكـــة  Bell Textron Inc إحـــدى رشكات 

ــت  ــورك تحـ ــة نيويـ ــة يف بورصـ Textron Inc املدرجـ

ـــع  ـــة رشاء م ـــع إتفاقي ـــن توقي ـــز NYSE: TXT(( ع الرم

ــل رشاء  ــن أجـ ــة مـ ــة BAR Aviation  األوغنديـ رشكـ

ـــكل  ـــي بش ـــاء الطب ـــام اإلج ـــرات Bell 412EPi مله طائ

ــدا. ــاز يف أوغنـ ــط والغـ ــاريع النفـ دوري ضمن مشـ

BAR Aviation  هـــي رشكـــة طـــريان رائـــدة يف أوغنـــدا 

ـــة يف  ـــا االحرافي ـــة وخدماته ـــا العالي ـــة بجودته معروف

النقـــل الجـــوي يف أوغنـــدا واملنطقـــة املحيطة، مـــن 

بـــني خدماتهـــا العديـــدة تقـــدم الركة خدمـــات 

اإلجـــاء الطبـــي الجـــوي للمجتمعـــات البعيـــدة 

ـــة. ـــاالت الطارئ ـــل للح ـــي العاج ـــم الطب ـــا بالدع وربطه

ــس  ــس اإلدارة والرئيـ ــس مجلـ ــري رئيـ ــك ترابـ ــع إريـ وقـ

ــريال  ــب األدمـ ــريان، ونائـ ــو للطـ ــة داسـ ــذي لركـ التنفيـ

أريســـتيدس أليكســـوبولوس، املديـــر العـــام للتســـليح 

ـــيدة  ـــن الس ـــور م ـــا بحض ـــة يف أثين ـــاع اليوناني ـــوزارة الدف ب

ــية،  ــلحة الفرنسـ ــوات املسـ ــرة القـ ــاريل وزيـ ــس بـ فلورنـ

والســـيد نيكـــوالوس باناجيوتوبولـــوس وزيـــر الدفـــاع الوطنـــي 

اليونـــاين، عقـــد لـــراء ســـت طائـــرات إضافيـــة جديـــدة 

ـــد  ـــأيت بع ـــذي ي ـــد ال ـــد الجدي ـــذا العق ـــال. ه ـــراز راف ـــن ط م

ـــيزيد  ـــر 2021، س ـــال يف يناي ـــى 18 راف ـــان ع ـــول اليون حص

ــة. ــة اليونانيـ ــوات الجويـ ــح القـ ــرة لصالـ إىل 24 طائـ

بعـــد وصـــول أول ســـت طائـــرات رافـــال لســـاح الجـــو 

ــر 2022،  ــة يف 19 ينايـ ــرا الجويـ ــدة تاناغـ ــاين بقاعـ اليونـ

ســـيتم نـــر 18 رافـــال ضمـــن العقـــد األول بالكامـــل يف 

اليونـــان بحلـــول صيـــف عـــام 2023، وســـيتم بعـــد ذلـــك 

ـــدًءا  ـــك ب ـــد ذل ـــة بع ـــتة اإلضافي ـــال الس ـــات راف ـــليم مقات تس

مـــن صيـــف 2024.

ـــة  ـــة اليوناني ـــا الحكوم ـــايف رض ـــر اإلض ـــذا األم ـــس ه يعك

الكبـــري عـــن الصفـــات التشـــغيلية لطائـــرة رافـــال، فضـــاً 

عـــن تصميمهـــا عـــى تعزيـــز القـــدرات القتاليـــة لســـاح 

ـــان  ـــاد وض ـــيادة الب ـــان س ـــل ض ـــن أج ـــاين م ـــو اليون الج

ــتقر  ــري مسـ ــيايس غـ ــياق جيوسـ ــكانها يف سـ ــن سـ أمـ

بشـــكل متزايـــد.

اليونان تستلم ستة مقاتالت رافال إضافية
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كارلو مانكويس

تعيين كارلو مانكوسي الرئيس التنفيذي 
Eurofighter Jagdflugzeug GmbH لشركة

بي أيه إي سيستمز تحصل على عقد بـ590 مليون جنيه 
إسترليني لدعم أسطول طائرات هوك في المملكة المتحدة

يؤمــن العقــد البالــغ قيمتــه 590 مليــون جنيــه 

ــز، موطــن  إســرليني مئــات الوظائــف يف شــال ويل

ــن  ــؤولة ع ــم 4 واملس ــريان رق ــب الط ــة تدري مدرس

ــني يف  ــن املقاتل ــن الطياري ــادم م ــل الق ــب الجي تدري

ــدة. ــة املتح اململك

 Hawk T2 باإلضافــة إىل توفــري الدعــم ألســطول 

 BAE التابــع لســاح الجــو امللــيك الربيطــاين، ســتوفر

 Red Arrows صيانــة خاصــة لفريــق العــرض Systems

ــتمرار  ــن اس ــا يضم ــيك، م ــو املل ــاح الج ــز لس املمي

ــدة. ــة املتح ــي للمملك ــفري عامل ــطول Hawk كس أس

أعلــن ســاح الجــو امللــيك الربيطــاين عــن طائــرة هوك 

ــار لتدريــب الطياريــن  بصفتهــا الطائــرة النفــاث املخت

الذيــن ســيؤهلون للعمــل عــى طائــرات تايفــون و إف 

35- والجيــل القــادم مــن الطائــرات املقاتلــة.

تعيـــني املســـاهمون يف يوروفايـــر 

ـــس  ـــب الرئي ـــويس يف منص ـــو مانك كارل

 Eurofighter ـــة ـــد لرك ـــذي الجدي التنفي

ــن 1  ــاًرا مـ Jagdflugzeug GmbH اعتبـ

ـــر 2022. يناي

 Eurofighter إىل  كارلـــو  ينضـــم 

قادًمـــا مـــن ليونـــاردو، حيـــث شـــغل 

ــا كان  ــب العليـ ــن املناصـ ــلة مـ سلسـ

 Fighter Line of رئيـــس  آخرهـــا 

Business  هنـــاك حيـــث كان مســـؤوالً 

 Joint Strikeـــر و ـــج يوروفاي ـــن برام ع

Fighter لقســـم ليونـــاردو للطائـــرات.

سياســـة  مـــع  متاشـــياً  وذلـــك 

ــر  ــا يوروفايـ ــي تتبعهـ ــاوب التـ التنـ

ويخلـــف  ســـنوات،  ثـــاث  ملـــدة 

هريمـــان كايســـن الـــذي شـــغل 

منصـــب، الرئيـــس التنفيـــذي لركـــة 

ــاد  ــر 2019وعـ Eurofighter مـــن ينايـ

 BAE Systems رشكـــة  إىل  هريمـــان 

ــا  ــًرا إداريًـ ــه مديـ ــم تعيينـ ــث تـ حيـ

Future Combat Air Systems ألعـــال

ــة يف  ــريته املهنيـ ــو مسـ ــدأ كارلـ بـ

ليونـــاردو عـــام 1981 بعـــد حصولـــه 

عـــى شـــهادة يف الهندســـة مـــن 

ــم  ــو، وإنضـ ــو يف تورينـ البوليتكنيكـ

ــج  ــس اإلدارة وولفجانـ ــه يف مجلـ إليـ

ــا  ــه رئيًسـ ــم تعيينـ ــذي تـ ــل، الـ جامـ

وآنـــدي  التنفيذيـــة،  للعمليـــات 

ـــًرا  ـــه مدي ـــم تعيين ـــذي ت ـــتون ال إدليس

ــا. تنفيذيًـ
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تأثير التهديدات الجوية 
بالشرق األوسط على 

مشتريات أنظمة الدفاع الجوي

عـــى مـــدار عقـــود ســـابقه كانـــت التهديـــدات الجويـــة 

أحـــد الركائـــز األساســـية التـــي تضعهـــا الجيـــوش ضمـــن 

رؤيتهـــا املســـتقبلية للمشـــريات الدفاعيـــة، وذلـــك 

ـــا  ـــاً وبعضه ـــازال ثابت ـــا م ـــل بعضه ـــدة عوام ـــاً بع إرتباط

ـــن  ـــاً، فم ـــري جذري ـــر تغ ـــارع واآلخ ـــكل متس ـــور بش تط

ـــة  ـــل أنظم ـــس عم ـــة بأس ـــة الخاص ـــة التنظيمي الناحي

الدفـــاع الجـــوي عـــى إختـــاف مصنعيهـــا، مازالـــت 

ـــارص  ـــث أن عن ـــري، حي ـــا مل تتغ ـــارص عمله ـــس وعن أس

ـــة  ـــدات الجوي ـــات التهدي ـــل معلوم ـــر تنق ـــذار املبك اإلن

ـــدد  ـــي تح ـــيطرة الت ـــادة والس ـــز القي ـــفة إىل مراك املكتش

ـــداف إىل  ـــص األه ـــم تخص ـــن ث ـــتباك وم ـــات اإلش أولوي

وحـــدات النـــريان لعنـــارص الدفـــاع الجـــوي لتتبعهـــا 

ــة  ــائلها النريانيـ ــال وسـ ــن خـ ــا مـ ــل معهـ والتعامـ

ـــني  ـــو تأم ـــي أال وه ـــدف الرئي ـــق اله ـــة، لتحق املختلف

األهـــداف الحيويـــة أو القـــوات املنتـــرة يف مناطـــق 

ـــات. ـــرح العملي ـــن م ـــة م مختلف

وإرتباطـــاً بهـــذا فـــإن ســـوق املبيعـــات العســـكرية 

ألنظمـــة الدفـــاع الجـــوي ليســـت بعيـــدة عـــن مـــا 

ـــا  ـــاص في ـــكل خ ـــركز بش ـــي س ـــره، والت ـــبق ذك س

بعـــد عـــى منظومـــات الدفـــاع الجـــوي متوســـطة 

ــرت  ــي مـ ــة، التـ ــة العربيـ ــدى باملنطقـ ــدة املـ وبعيـ

خـــال العقـــود املاضيـــة بتغـــريات متعـــددة أدت إىل 

ـــاع  ـــة الدف ـــن أنظم ـــة م ـــذه املنطق ـــات ه ـــري متطلب تغي

الجـــوي، فعـــى ســـبيل املثـــال؛ كانـــت جيـــوش كل 

ـــر  ـــر والجزائ ـــعودية وم ـــوريا والس ـــراق وس ـــن الع م

وليبيـــا وإرسائيـــل تعتـــرب مـــن األســـواق األساســـية 

ملشـــريات أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي حتـــى إنتهـــاء حقبـــة 

ـــة  ـــة الحاصل ـــريات اإلقليمي ـــع التغ ـــاردة، وم ـــرب الب الح

يف العقديـــن التاليـــني، خرجـــت كل مـــن أســـواق العـــراق 

وســـوريا وليبيـــا مـــن قوائـــم املشـــريات الخاصـــة 

ـــاع الجـــوي، يف حـــني دخلـــت كل مـــن  بأنظمـــة الدف

ـــذا  ـــرى له ـــة أخ ـــن ناحي ـــر م ـــت وقط ـــارات والكوي اإلم

ـــادر  ـــاف مص ـــن إخت ـــم م ـــري، بالرغ ـــكل كب ـــوق بش الس

ـــة  ـــج يف أنظم ـــة دول الخلي ـــة ملجموع ـــاد املختلف اإلعت

ـــادة  ـــام إع ـــكل ع ـــت بش ـــا مثل ـــوي، إال أنه ـــا الج دفاعه

إتـــزان لســـوق مشـــريات املنطقـــة العربيـــة.
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الدول: أسواق أنطمة الدفاع الجوي باملنطقة العربية:

أثـــرت عوامـــل اإلرتبـــاط الســـيايس الـــدويل يف تحديـــد 

مصـــادر املشـــريات ألنظمـــة الدفـــاع الجـــوي متوســـطة 

وبعيـــدة املـــدى باملنطقـــة العربيـــة، فنجـــد هنـــا كل مـــن 

الجزائـــر والســـودان وســـوريا مازالـــت تعتمـــد يف مصـــادر 

ـــركات  ـــات ال ـــى منتج ـــوي ع ـــاع الج ـــة الدف ـــليحها ألنظم تس

ـــارت  ـــعودية واإلم ـــني أن الس ـــري، يف ح ـــكل ح ـــية بش الروس

ويتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن هنـــاك نســـبة كبـــرية 

SA- منظومـــات الدفـــاع الجـــوي تحتـــاج إىل إحـــال مثـــل

HAWK – 200/6/3/2 لكونهـــم مـــن أجيـــال تقنيـــة مـــن العقـــود 

ـــل إىل  ـــد وص ـــة فق ـــم تحديث ـــذي ت ـــم ال ـــى بعضه ـــة، حت املاضي

ـــإن  ـــبق ف ـــا س ـــاً مب ـــرايض، وإرتباط ـــره اإلف ـــى لعم ـــد األق الح

ســـوق املنطقـــة العربيـــة بـــه فـــرص كبـــرية للـــركات الدفاعيـــة 

ـــري  ـــة تعت ـــات يف منطق ـــص مبيع ـــى بحص ـــيك تحظ ـــة، ل العاملي

ـــاً. ـــامل إلتهاب ـــق الع ـــر مناط ـــن أك م

ـــية  ـــات الروس ـــات املنتج ـــرص املبيع ـــأن ف ـــنجد ب ـــا س وهن

إلحـــال منظومـــات الدفـــاع الجـــوي 

يف  املـــدى  وبعيـــدة  متوســـطة 

وقطـــر والبحريـــن والكويـــت وإرسائيـــل واألردن تعتمـــد يف 

مصـــادر تســـليحها عـــى الـــركات األمريكيـــة، وبالنســـبة 

ـــرح  ـــي يُ ـــة الت ـــطتها التدريبي ـــى أنش ـــظ ع ـــي ياح ـــر الت مل

بهـــا الجيـــش املـــري خـــال األعـــوام الســـابقة، يتضـــح 

ـــليح،  ـــادر التس ـــن مص ـــوع م ـــج متن ـــى مزي ـــد ع ـــا تعتم بأنه

ــوي رويس  ــاع جـ ــات دفـ ــك منظومـ ــا متتلـ ــد بأنهـ فنجـ

وأمريكيـــة يف آن واحـــد.

ـــواق،  ـــك األس ـــبق يف تل ـــهارها املس ـــراً إلنتش ـــرب نظ ـــة أك املنطق

ـــى  ـــية ع ـــركات الروس ـــول ال ـــة حص ـــر حتمي ـــك ال يف وذل

ـــة  ـــريات دولي ـــاك تغ ـــات، فهن ـــن املبيع ـــرية م ـــة الكب ـــك الكعك تل

ـــن أن  ـــواق م ـــال ألس ـــحت املج ـــتمر أفس ـــت وتس ـــرية حدث كب

تنفتـــح عـــى مصـــادر مختلفـــة عـــن مـــا أعتـــادت عليـــه 

ـــابقة  ـــوام الس ـــال األع ـــنجد خ ـــابقة، فس ـــرياتها الس يف مش

ــوق  ــول للسـ ــة يف الدخـ ــركات الصينيـ ــاح الـ ــال نجـ كمثـ

ـــد مـــن املنافســـة  املغـــريب كأول قـــدم لهـــا يف املنطقـــة، مـــا يزي

مـــع باقـــي املنتجـــني خاصـــة الـــركات الروســـية بشـــكل 

ـــني يف  ـــني األوروبي ـــض املنتج ـــعي بع ـــب س ـــديئ، إىل جان مب

ـــن  ـــك ع ـــة، ناهي ـــدة يف املنطق ـــوقية جدي ـــة س ـــاص حص إقتن

نجـــاح بعـــض الـــركات باملنطقـــة مـــن تصنيـــع أنظمـــة 

دفـــاع جـــوي متوســـطة وبعيـــدة املـــدى جعلتهـــا تحقـــق 

ـــاك  ـــل، وهن ـــل إرسائي ـــذايت مث ـــاء ال ـــن اإلكتف ـــري م ـــزء كب ج

دول بـــدأت يف مشـــاريع مشـــابهة ولكنهـــا مل 

ـــوب  ـــة املطل ـــتوى املنافس ـــى األن ملس ـــل حت تص

ـــا. ـــارات وتركي ـــل اإلم ـــوق مث ـــول الس لدخ

المنظومات األجنبية بجيوش المنطقة:

الدولة/ 
املنظومة

SA-2PatriotSA-3HAWKSA-6THAD
 BUK-

M2
S-300

Sky 
Guard

Tian-
50 -longs-200

*املغرب 
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خصائص وأنواع التهديدات بالمنطقة

الصوراريخ البالستية
أصبحـــت الصواريـــخ الباليســـتية أحـــد أدوات الـــردع 
ـــداف  ـــة األه ـــى إصاب ـــا ع ـــك لقدراته ـــوش، وذل ـــية للجي الرئيس
الحيويـــة للعـــدو يف العمـــق، مـــع القـــدرة عـــى إيصـــال 
ـــك  ـــداف، لذل ـــك األه ـــة إىل تل ـــرية ومنتوع ـــة كب ـــوة تدمريي ق
ـــك  ـــوش متتل ـــع جي ـــا أرب ـــة به ـــة العربي ـــأن املنطق ـــنجد ب س
ترســـانة قويـــة مـــن الصواريـــخ البالســـتية، وهـــم إيـــران 
وســـوريا والســـعودية وإرسائيـــل، وعـــى الرغـــم مـــن أن 
الربنامـــج النـــووي اإليـــراين هـــو األبـــرز عـــى الســـاحة، 
ـــة  ـــتية قوي ـــدرات باليس ـــا ق ـــاث لديه ـــدول الث ـــي ال إال أن باق
ـــعودية  ـــة كالس ـــادر أجنبي ـــن مص ـــت م ـــواء كان ـــة، س ومتنوع
وســـوريا أو محليـــة الصنـــع مثـــل إرسائيـــل، لـــذا فوجـــود 
ـــل  ـــا كام ـــال جميعه ـــي تتط ـــة الت ـــانات الصاروخي ـــذه الرس ه
ـــز  ـــة وتعزي ـــيتطلب إضاف ـــوار، س ـــدول الج ـــاين ل ـــاق الث النط
ــدى  ــث املـ ــن حيـ ــخ مـ ــذه الصواريـ ــدي لهـ ــدرات التصـ قـ

وقـــدرات املنـــاورة والكثافـــة النريانيـــة.    

الصواريخ الجوالة
عـــى الرغـــم مـــن أن مفهـــوم الصواريـــخ الجوالـــة قـــد 
ــة  ــوك األمريكيـ ــخ التوماهـ ــى صواريـ ــط عـ ــر فقـ يفـ
ـــواع  ـــاك أن ـــر، إال أن هن ـــف كيلوم ـــا األل ـــى مداه ـــي يتخط الت
ـــكل  ـــدى بش ـــث امل ـــن حي ـــدرات م ـــل يف الق ـــرب أق ـــرى تعت أخ
ـــزة  ـــص املمي ـــس الخصائ ـــاً لنف ـــز تقريب ـــا تتمي ـــري ولكنه كب
للوصاريـــخ الجوالـــة مـــن حيـــث القـــدرة عـــى الطـــريان 
عـــى إرتفاعـــات منخفضـــة، وإصابـــة أهـــداف تصـــل إىل 

الطائرات املقاتلة
ـــة  ـــرة أنظم ـــه فك ـــت ألجل ـــذي تكون ـــدي الل ـــدي التقلي ـــو التح وه
الدفـــاع الجـــوي، والتـــي تتطـــور إمكانياتهـــا يـــوم بعـــد يـــوم، 
فلـــم تعـــد مميزاتهـــا األساســـية هـــي الرعـــة والقـــدرة عـــى 
ـــا  ـــض طرازاته ـــوي يف بع ـــت تحت ـــا أصبح ـــرية، ولكنه ـــاورة الكب املن
ــة  ــة، وبصمـ ــة قويـ ــة ذاتيـ ــرب إلكرونيـ ــدرات حـ ــة قـ الحديثـ
ـــات  ـــارج مدي ـــن خ ـــق م ـــدى تطل ـــدة امل ـــر بعي ـــل، وذخائ ـــة أق راداري
ـــرة  ـــت الطائ ـــابق كان ـــي الس ـــوي. فف ـــاع الج ـــة الدف ـــب أنظم أغل
ـــة  ـــا التقليدي ـــداف بذخائره ـــد األه ـــى أح ـــري ع ـــني تغ ـــة ح املقاتل
ـــدف  ـــام »ه ـــكل ع ـــوي بش ـــاع الج ـــة الدف ـــبه ألنظم ـــكل بالنس تش
واحـــد« أمـــا األن فبإســـتطاعة طائـــرة مقاتلـــة واحـــدة حمـــل 
ـــة  ـــدى أنظم ـــارج م ـــن خ ـــق م ـــة تطل ـــر موجه ـــل 4 ذخائ ـــى األق ع
ـــبه  ـــكل بالنس ـــا يش ـــد، م ـــدف واح ـــى ه ـــارة ع ـــوي لإلغ ـــاع الج الدف
ـــا  ـــدة، م ـــن واح ـــدالً م ـــداف« ب ـــة أه ـــوي »أربع ـــاع الج ـــة الدف ألنظم
ـــس  ـــا يف نف ـــل معه ـــراد التعام ـــداف امل ـــدد األه ـــن ع ـــف م ضاع

500 كـــم، وتقنيـــات توجيـــة وماحـــة ومتييـــز األهـــداف 
ـــات  ـــة للبيان ـــة إعاق ـــل يف بيئ ـــى العم ـــدرة ع ـــع ق ـــددة، م متع
ـــذه  ـــريان. ه ـــاء الط ـــة أثن ـــار األصطناعي ـــن األق ـــة م املقدم
األنـــواع أصبحـــت متاحـــة لبعـــض الجيـــوش يف املنطقـــة 
العربيـــة، فنجـــد بـــأن إرسائيـــل لديهـــا أكـــر مـــن طـــراز 
ـــي  ـــران الت ـــاً إي ـــيل، وأيض ـــع مح ـــة ذو تصني ـــك النوعي ـــن تل م
ـــارة يف  ـــأيت مث ـــدأ ي ـــاً ب ـــيل أيض ـــع مح ـــج تصني ـــدأت برنام ب
األعـــوام األخـــرية بظهـــور طـــرازات مختلفـــة للصواريـــخ 
ـــض  ـــي بع ـــي تقتن ـــج الت ـــض دول الخلي ـــاً بع ـــة، وأيض الجوال
ـــع  ـــك فم ـــة، لذل ـــاناتها القتالي ـــن ترس ـــة ضم ـــواع األوروبي األن
إنتشـــار تلـــك النوعيـــة مـــن الصواريـــخ تضاعـــف ســـقف 
ـــذه  ـــة ه ـــائل ملجابه ـــن وس ـــث ع ـــة للبح ـــدات اإلقليمي التهدي

النوعيـــة مـــن الذخائـــر الجويـــة.
    

الطائرات بدون طيار:
أصبحـــت الطائـــرات بـــدون طيـــار أحـــد األســـلحة التـــي 
التـــي تســـلط عليهـــا األضـــواء ســـواء مـــن املتخصصـــني 
ــض  ــتخدامها يف بعـ ــي اسـ ــك لتنامـ ــم، وذلـ ــن غريهـ أو مـ
ـــرب  ـــل الح ـــابقة مث ـــوام الس ـــكرية يف األع ـــات العس املواجه
ـــة –  ـــرب األذربيجاني ـــاً الح ـــورية وأيض ـــة والس ـــة الليبي األهلي
ـــز  ـــة، وتتمي ـــية – األوكراني ـــرب الروس ـــرياً الح ـــة وأخ األرميني
الطائـــرات بـــدون طيـــار بفئاتهـــا الثـــاث )االســـتطاع – 
ـــة  ـــة ضعيف ـــة راداري ـــا ذو بصم ـــة( بأنه ـــلحة – اإلنتحاري املس
ـــا  ـــة وفقدانه ـــريان بطيئ ـــات ط ـــده ورسع ـــة زهي ـــة مالي وتكليف
يســـاوي صفـــر خســـائر بريـــة، مـــع إتســـاع مدياتهـــا 
ـــا  ـــي تواجهه ـــات الت ـــرز التحدي ـــت أب ـــني أصبح ـــد ح ـــني بع ح

ـــام. ـــكل ع ـــوي بش ـــاع الج ـــة الدف أنظم

ـــراءات  ـــا بإج ـــداف ومصاحبته ـــذه األه ـــري ه ـــب صغ ـــت، بجان الوق
ـــة  ـــرات املقاتل ـــد الطائ ـــإن تهدي ـــذا ف ـــة، ل ـــة متنوع ـــة إلكروني إعاق
مل يقـــل أهميتـــة ولكنـــه ينتظـــر رصاع عســـكري بـــني قوتـــني 

ـــة.       ـــر نتاج ـــى يظه ـــني حت متكافئت

منظومات الدفاع الجوي متوسطة وبعيدة املدى الحديثة:
ــاع  ــات دفـ ــور منظومـ ــرية ظهـ ــنوات األخـ ــهدت السـ شـ
ـــتوى  ـــى مس ـــة ع ـــدى متنوع ـــدة امل ـــطة وبعي ـــوي متوس ج
العـــامل، ومل تقتـــر فقـــط كـــا كان ســـائداً فيـــا قبـــل 
ـــوق  ـــن س ـــط، ولك ـــة فق ـــية واألمريكي ـــركات الروس ـــى ال ع
الصناعـــات الدفاعيـــة إنضـــم إليـــه يف هـــذه الفئـــه مـــن 
املنتجـــات مصنعيـــني فرنســـيني وأملـــان وصينيـــني وايضـــاً 
ـــاف  ـــني، بخ ـــى إيراني ـــني وحت ـــني وإرسائيلي ـــني جنوبي كوري
ـــض  ـــا بع ـــي لديه ـــة الت ـــة واإلماراتي ـــركات الركي ـــض ال بع

املنظومـــات ولكنهـــا مازالـــت يف مرحلـــة التجـــارب. 
50 -TianlongTHAD

املدىمتحرك / ثابتالدولة املصنعةاملنظومة
التصدي للصواريخ 

البالستية
قدرة التوجية 
الكهروبري

PatriotUSAغر متاحمتاحبعيد املدىثابت

THAADUSAغر متاحمتاحبعيد املدىثابت

S-400RUSغر متاحمتاحبعيد املدىمتحرك

S-500RUSغر متاحمتاحبعيد املدىمتحرك

S-550RUSغر متاحمتاحبعيد املدىمتحرك

BUK M2RUSمتاحغر متاحمتوسط املدىمتحرك

SAMP/T
FRANCE – IT-

ALY
متاحغر متاحمتوسط املدىثابت

IRISTGERMANغر متاحغر متاحمتوسط املدىثابت

KM - SAMSOUTH KOREAغر متاحغر متاحمتوسط املدىثابت

BARAKISRAELغر متاحغر متاحمتوسط املديثابت

DAVID SLINGISRAELمتاحغر متاحمتوسط املدىثابت
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السعودية تبدأ توطين صناعة منظومات الثاد محليًا 

المراحل النهائية إلستكمال منظومة Aegis فى بولندا

ـــات  ـــة للصناع ـــة العام ـــت الهيئ وقع

العربيـــة  اململكـــة  يف  العســـكرية 

ــع  ــة مـ ــعودية )GAMI( اتفاقيـ السـ

رشكـــة لوكهيـــد مارتـــن يف معـــرض 

ــد  ــذي عقـ ــي 2022 الـ ــاع العاملـ الدفـ

ــارس يف  ــن 6 إىل 9 مـ ــرة مـ يف الفـ

ــاع  ــام الدفـ ــني نظـ ــاض لتوطـ الريـ

الصاروخـــي لارتفاعـــات العاليـــة 

)ثـــاد(.

ــم  ــي تـ ــة التـ ــب االتفاقيـ ومبوجـ

ـــيتم  ـــارس، س ـــا يف 7 م ـــان عنه اإلع

للتصنيـــع يف  تنفيـــذ مروعـــني 

املحـــيل  لإلنتـــاج  األول  اململكـــة: 

لقـــاذف الصواريـــخ االعراضيـــة ، 

ـــخ  ـــوات الصواري ـــع عب ـــاين لتصني والث

االعراضيـــة يف البـــاد.

وقـــال قاســـم امليـــاين نائـــب الهيئـــة 

العامـــة للصناعـــة العســـكرية، إن 

ـــان  ـــن يخدم ـــني هذي ـــي التوط مروع

ــة  ــات الوطنيـ ــرب األولويـ ــكل أكـ بشـ

لهـــذا القطـــاع الواعـــد، عـــى طـــول 

ومـــع  هـــذه،  التوطـــني  رحلـــة 

العاقـــات القويـــة مـــع رشكائنـــا يف 

ــع أن  ــن املتوقـ ــني، مـ ــاع الدوليـ الدفـ

ـــوي  ـــاع الج ـــة الدف ـــز جاهزي ـــم تعزي يت

ـــري ». ـــكل كب ـــة بش ـــات العالي لإلرتفاع

هيـــل  جـــون  األدمـــريال  قـــال 
ــي  ــاع الصاروخـ ــة الدفـ ــر وكالـ مديـ
 Aegis األمريكيـــة، إن مجمـــع نظـــام
Ashore يف Redzikowo ببولنـــدا مـــن 
ـــزال  ـــن ال ي ـــًا، لك ـــدو مكتم ـــارج يب الخ
هنـــاك عمـــل جـــار إلكـــال النظـــام 

ــل. بالداخـ
تســـببت مشـــاكل البنـــاء يف تأخـــري 
إنشـــاء القـــدرة التشـــغيلية ملوقـــع 
الدفـــاع الصاروخـــي إيجيـــس آشـــور 
ـــا  ـــنوات تقريًب ـــع س ـــدة أرب ـــدا مل يف بولن
املهندســـني  وفيلـــق   MDA وتعمـــل 
بالجيـــش لتعويـــض الوقـــت الضائـــع.

 Aegis Ashore ــع ــك MDA موقـ متتلـ
عامـــاً واحـــًدا يف Deveslu برومانيـــا 
ــذو  ــزم أن تحـ ــام 2016 وتعتـ ــذ عـ منـ
ـــاين  ـــع الث ـــع املوق ـــة م ـــا برع حذوه

ــت  ــام 2018. وتوقعـ ــدا يف عـ يف بولنـ
الوكالـــة بعـــد إعـــادة تقييـــم املوقـــف 
ـــل  ـــزًا للعم ـــع جاه ـــون املوق ـــن يك ـــه ل أن

يف أي وقـــت ســـابق.

وقـــال اللفتنانـــت جـــرال صموئيـــل 
ــدول  ــل ، إن الجـ ــلف هيـ ــز ، سـ جريفـ
الزمنـــي تأثـــر أيًضـــا بســـوء األحـــوال 
الجويـــة ومشـــاكل زيـــادة القـــوى 

ــوارد األخـــرى. ــة واملـ العاملـ
يف العـــام املـــايض ، تـــم دمـــج 
يف   Aegis SPY-1 رادار  مصفوفـــات 
ـــدد«. ـــد املح ـــل املوع ـــاء »قب ـــة البن عملي
ـــدي  ـــع Aegis Ashore البولن ـــد موق يع
جـــزًءا مـــن النهـــج األورويب للدفـــاع 
ـــدات  ـــد التهدي ـــي ض ـــي اإلقليم الصاروخ
 Aegis ــفن ــن سـ ــران ويتضمـ ــن إيـ مـ
ـــرادارات  ـــع ال ـــط م ـــى الرب ـــادرة ع الق
ــبانيا ورادار  ــا بإسـ ــزة يف روتـ املتمركـ
AN / TPY-2 يف تركيـــا )يعمـــل منـــذ 
ـــر  ـــور اآلخ ـــس آش ـــع إيجي 2011( و موق

يف رومانيـــا.
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الصواريخ 
المضادة 
للدبابات 

 تعددية المهام في مواجهة قوة التدريع

ـــة  ـــورية فاعلي ـــة الس ـــال األزم ـــات خ ـــرزت العملي أب

 ،ATGM الصواريـــخ املوجهـــة املضـــادة للدبابـــات

فمنـــذ أول يـــوم بـــدأ فيـــه تســـليح الجاعـــات 

املســـلحة تـــم اســـتخدام الصواريـــخ ضـــد الجيـــش 

ــش  ــيطرة الجيـ ــرت سـ ــا انحـ ــوري، وتدريجيـ السـ

الســـيطرة  األرض حتـــى فقـــد  الســـوري عـــى 

 عـــى مســـاحات شاســـعة مـــن األرايض الســـورية.

كـــا تـــم اســـتخدام الصواريـــخ املوجهـــة املضـــادة 

الدشـــم والتحصينـــات  ATGM يف رضب  للدبابـــات 

ـــات،  ـــارات ورضب املروحي ـــة يف املط ـــات الرابض واملقات

ولهـــذا فليـــس غريبـــا أن تســـلح الواليـــات املتحـــدة 

والتـــي   TOW بصواريـــخ  املســـلحة  الجاعـــات 

تـــم اســـتخدامها بكفـــاءة بعـــد مـــدة قليلـــة مـــن 

التدريـــب، ولكـــن هـــذه الصواريـــخ كانـــت متعـــددة 

املهـــام خاصـــة بعـــد أن اســـتخدمت لـــرب املبـــاين 

مثـــل مراكـــز قيـــادة الجيـــش الســـوري ومل تقتـــر 

ــع  ــتخدام الواسـ ــات، وكان االسـ ــى الدبابـ ــط عـ فقـ

 ATGM للصواريـــخ املوجهـــة املضـــادة للدبابـــات

يف الـــرق األوســـط خـــال عمليـــات الحـــرب 

 عـــى االرهـــاب منـــذ عـــام 2011 وحتـــى اآلن.

وهـــذا مـــا أظهـــر ملصنعـــي ATGM رضورة تطويـــر 

ـــا  ـــا م ـــدة وأيض ـــدات الجدي ـــة التهدي ـــخ ملواكب الصواري

ــج  ــن نتائـ ــه مـ ــخ أن تحققـ ــذه الصواريـ ــن لهـ ميكـ

ـــط  ـــت فق ـــام وليس ـــددة امله ـــرؤوس متع ـــت ال فأصبح

رأس مـــرادف الخـــراق الـــدروع.
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ــر  ــةSAGEM  لتطويـ ــار رشكـ ــم اختيـ ــام 2010 تـ يف عـ
ـــددة  ـــات متع ـــادة للدباب ـــلحة مض ـــن أس ـــد م ـــل جدي ـــاج جي وإنت
ـــام  ـــمرب ع ـــراء. ويف ديس ـــت الحم ـــعة تح ـــل باألش ـــام تعم امله
ــاروخ  ــاج صـ ــة MBDA إلنتـ ــع رشكـ ــد مـ ــم التعاقـ 2011 تـ
ـــاروخ  ـــتبداله بالص ـــام الس ـــدد امله ـــس متع ـــل الخام ـــن الجي م
 Saab Bofors رشكـــة  فـــازت   2015 عـــام  ويف   .  MILAN
Dynamics Switzerland  بعقـــد مـــن رشكـــة MBDA إلنتـــاج 
ـــل  ـــن الجي ـــام MMP  م ـــام لنظ ـــددة امله ـــة متع ـــرؤوس الحربي ال
الخامـــس. ويف عـــام 2016 قامـــت MBDA بعـــدة اختبـــارات 
عـــى النظـــام وقدرتـــه عـــى اخـــراق الـــدروع التفاعليـــة. 
ـــية  ـــغيلية قاس ـــارب تش ـــاروخ لتج ـــع الص ـــام 2017 خض ويف ع
يف عـــدة بيئـــات بـــاردة وحـــارة وقـــد أثبـــت كفـــاءة عمـــل 
يف جميـــع األجـــواء وتـــم تســـليم الدفعـــة األوىل للجيـــش 

الفرنـــي عـــام 2017 مكونـــة مـــن 50صـــاروخ.

MMPمزايا نظام
يعتـــرب نظـــام MMP الجيـــل الخامـــس مـــن الصواريـــخ 
ـــم  ـــذي ت ـــام( Top Attack وال ـــددة امله ـــات )متع ـــادة للدباب املض
الركيـــز عـــى زيـــادة مرونـــة الصـــاروخ لاشـــتباك مـــع حزمـــة 
ـــايل  ـــل الح ـــات الجي ـــن دباب ـــددة م ـــداف املتع ـــن األه ـــعة م واس
أو املســـتقبيل واألفـــراد والدشـــم واملخابـــئ، وتؤكـــد رشكـــة 
MBDA عـــى أن الصـــاروخ ميتلـــك دقـــة عاليـــة التضاهـــى حتـــى 
ـــي  ـــة وه ـــزة أهمي ـــذه املي ـــق، وله ـــة املطل ـــدى رؤي ـــارج م يف خ
ـــات  ـــع عرب ـــتباك م ـــا االش ـــني عليه ـــخ يتع ـــرق الصواري أن ف
ـــورة.  ـــة ومتط ـــي حديث ـــم بالرم ـــف وتحك ـــة تهدي ـــك أنظم  متل
ـــايئ التوجيـــه، األول  ـــا حربيـــا ثن وميتلـــك نظـــام MMP رأس
ـــة  ـــة عالي ـــريا نهاري ـــاين كام ـــراء، والث ـــت الحم ـــعة تح باألش
الدقـــة. باإلضافـــة إىل نظـــام GPS للتحديـــد واإلرشـــاد، 
وجهـــاز تحديـــد ليـــزرى متقـــدم، وشاشـــة رقميـــة 
ـــاف  ـــن األلي ـــات م ـــة بيان ـــاروخ وصل ـــك الص ـــل. وميتل بالكام

ـــم يف  ـــن التحك ـــرد م ـــن الف ـــي متك ـــة Fiberoptic والت البري
 man(الصـــاروخ لاشـــتباك مـــع أهـــداف ال ميكـــن رؤيتهـــا
controlling the loop(  وربطهـــا مثـــا مـــع درون أو طائـــرة 
ــة  ــدى رؤيـ ــارج مـ ــدف خـ ــى الهـ ــق عـ ــة تطبـ مروحيـ
ــاق.  ــم اإلطـ ــدف ويتـ ــته الهـ ــدى شاشـ ــر لـ ــرد ويظهـ  الفـ
 drone ـــت ـــث متكن ـــر 2021 حي ـــة يف يناي ـــت تجرب ـــد أجري وق
مـــن تحديـــد دبابـــة خـــارج مـــدى رؤيـــة الفـــرد )اليـــراه 
ـــة ـــاف البري ـــة األلي ـــات إىل وصل ـــل البيان ـــم نق ـــارشة( وت مب

Fiberoptic  وتـــم اإلطـــاق عـــى الهـــدف وتدمـــريه، وهـــذه 
ــاروخ.  ــة الصـ ــن فاعليـ ــد مـ ــدا تزيـ ــورة جـ ــة متطـ  خاصيـ
وتؤكـــد رشكـــة MBDA أن الصـــاروخ ميتلـــك رأســـا حربيـــا 
ـــب  ـــى حس ـــه ع ـــم في ـــن التحك ـــام ميك ـــدد امله ـــورا ومتع متط
الهـــدف، وهـــو تـــراديف ميكنـــه اخـــراق 1000ملـــم مـــن 
التدريـــع عـــايل الصابـــة والـــدروع التفاعليـــة، و2000ملـــم 
مـــن الخرســـانة، ويســـتخدم الصـــاروخ نظـــام دفـــع عـــى 
ـــة.  ـــن املغلق ـــل األماك ـــن داخ ـــاق م ـــن اإلط ـــه م ـــني ميكن  مرحلت
ـــل  ـــور ليص ـــم ويط ـــداه 4كل ـــم وم ـــام 27كج ـــغ وزن النظ يبل
ـــو- أرض  ـــراز ج ـــر ط ـــم تطوي ـــام 2020 ت ـــم، ويف ع إىل 8 كل
ــم  ــة وتـ ــزوارق الريعـ ــد الـ ــطح ضـ ــطح- سـ ــراز سـ وطـ

.THeMIS  دمجـــه مـــع الروبـــورت

يف أواخـــر الثانينيـــات أرادت الواليـــات املتحـــدة تطويـــر 

ــو  ــاروخ Dragon وهـ ــف الصـ ــات يخلـ ــاد للدبابـ ــاروخ مضـ صـ

ــات  ــور الدبابـ ــع تطـ ــن مـ ــدا ولكـ ــد جـ ــليك جيـ ــاروخ سـ صـ

ــدا  ــيك عقـ ــش األمريـ ــح الجيـ ــا منـ ــاص بهـ ــع الخـ والتدريـ

ـــم  ـــم تصمي ـــا لــــDragon، وت ـــون بدي ـــد ليك ـــاروخ جدي ـــر ص لتطوي

 Raytheon Missiles ــي ــني رشكتـ ــرك بـ ــروع مشـ Javelin مبـ

ــري  ــة تدمـ ــت أول تجربـ Defense &  و Lockheed Martin ونجحـ

عـــام 1994 مبـــدى 2 كلـــم، وعـــام 1995 بـــدأ اإلنتـــاج الضخـــم 

ـــة. ـــره إىل 20 دول ـــم تصدي ـــيك وت ـــش األمري ـــدى الجي ـــال ل  لإلح

بـــرز اســـم Javelin  خـــال العمليـــات يف أفغانســـتان والعـــراق، 

ــة  ــة الجبليـ ــدا فالطبيعـ ــع معقـ ــتان كان الوضـ ــى افغانسـ ففـ

  Javelin ـــاح ـــن نج ـــيك، ولك ـــش األمري ـــام الجي ـــا أم ـــت عائق كان

يف عمليـــات الجبـــال ضـــد طالبـــان جعـــل منـــه صاروخـــا ذو 

موثوقيـــة عاليـــة، أمـــا يف العـــراق فتـــم تدمـــري العديـــد مـــن 

الدبابـــات والعربـــات العســـكرية وبعـــض املخابـــئ. 

  Javelin :مزايا نظام

تقدمـــا  األســـلحة  أكـــر  مـــن   Javelin نظـــام  يعتـــرب 

يف العـــامل نظـــرا لتطويـــره املســـتمر طبقـــا ملســـتجدات 

 Top الســـاحة العســـكرية والتهديـــدات، وهـــو مـــن فئـــة

Attack ويعتمـــد عـــى تكنولوجيـــا )fire and forget(، كـــا 

يعتمـــد عـــى نظـــام حـــراري يكشـــف الحـــد األدىن مـــن 

 الحـــرارة ليـــا ويعتمـــد عـــى كامـــريا نهاريـــة عاليـــة الدقـــة. 

ـــم  ـــن، ويت ـــن فردي ـــون م ـــم مك ـــن طاق ـــام م ـــغيل النظ ـــم تش يت

اإلطـــاق بطريقـــة توجيـــه ذاتيـــة GPS ويتـــم الهجـــوم مـــن 

األعـــى ضـــد الدبابـــات حيـــث كثافـــة التدريـــع أقـــل، ويتـــم 

الهجـــوم املبـــارش ضـــد املخـــاىبء والتحصينـــات، وتـــم تحديـــث رأس 

 .FGM-148F ـــم ـــت اس ـــام تح ـــدد امله ـــون متع ـــث يك ـــريب بحي  ح

يطلـــق الصـــاروخ مـــن حاويـــة تســـتخدم ملـــرة واحـــدة فقـــط 

ـــة  ـــال 15ثاني ـــه خ ـــاين وتفعيل ـــاروخ الث ـــتخدام الص ـــن اس وميك

ويعمـــل يف جميـــع األحـــوال الجويـــة وميكـــن التحكـــم يف طريقـــة 

ــاروخ  ــك الصـ ــة أو Top Attack وميلـ ــت عاديـ ــاق إن كانـ اإلطـ

ـــن  ـــى م ـــة حت ـــراز دباب ـــري أي ط ـــن تدم ـــه م ـــا متكن ـــا ترادفي رأس

ـــى  ـــع ع ـــام دف ـــاروخ نظ ـــتخدم الص ـــر. ويس ـــد التطوي ـــل قي الجي

ـــة . ـــن املغلق ـــل االماك ـــن داخ ـــاق م ـــن اإلط ـــه م ـــني ميكن مرحلت

ويطـــور  م   2.500 ومـــداه  كجـــم   27 النظـــام  وزن  يبلـــغ 

الطـــراز   إطـــاق   2021 عـــام  وشـــهد  م،   5000 إىل  ليصـــل 

االســـم  نفـــس  وســـيحمل  كليـــا  الجديـــد   FGM-148G

 Javelin  ليحـــل محـــل الطـــراز FGM-148F متعـــدد املهـــام.

وميتـــاز الطـــراز FGM-148G بخفـــة الـــوزن أقـــل بــــ%30 مـــن 

ســـابقه، وقلـــة التكلفـــة، وتحســـني فـــرص اإلصابـــة، وتحســـني 

ـــا غـــري مـــربد لتحســـني  ـــث يســـتخدم رأســـا حراري ـــه حي نظـــم التوجي

ـــرص  ـــني ف ـــه وتحس ـــرف علي ـــدف والتع ـــد اله ـــرف وتحدي ـــد والتع الرص

تدمـــري األهـــداف غـــري املدرعـــة مثـــل األفـــراد والحوائـــط، ومـــن 

ـــام 2050. ـــى ع ـــة حت ـــتمر يف الخدم ـــط أن يس املخط

عمليات دمج املنظومة

يف مـــارس 2021 تـــم دمـــج Javelin و Stinger عـــى عربـــة 

ــس  ــة يف نفـ ــة والربيـ ــدات الجويـ ــة التهديـ ــة ملواجهـ خفيفـ

ـــس  ـــتباك يف نف ـــركة يف االش ـــة املش ـــت املنظوم ـــت، ونجح الوق

ــام  ــني نظـ ــل تحسـ ــذا بفضـ ــة ودرون، وهـ ــد دبابـ ــت ضـ الوقـ

الرصـــد والتحديـــد لـــدى جافلـــني FGM-148G الـــذي زاد مـــن 

ـــال  ـــاف خ ـــة أضع ـــل وثاث ـــال اللي ـــف خ ـــة للضع ـــاق الرؤي نط

النهـــار يف جميـــع األحـــوال الجويـــة.

ـــات  ـــة دباب ـــا لقاتل ـــات Stryker لتحويه ـــج Javelin بعرب ـــم دم ت

مبـــروع 2022 وبعـــد نجـــاح االختبـــارات تـــم تجهيـــز بعـــض 

ـــة،  ـــل العرب ـــن داخ ـــا م ـــم إطاقه ـــة Javelin ويت ـــرازات مبنظوم الط

وهـــي فعالـــة جـــدا يف حـــرب املـــدن، وأثنـــاء معـــارك تحريـــر 

املوصـــل كانـــت منظومـــة Javelin فعالـــة جـــدا ضـــد العربـــات 

ـــاك  ـــزة Top Attack وهن ـــك مي ـــه ميل ـــع كون ـــة ذات التدري املفخخ

ـــاروخ  ـــة الص ـــري إىل فاعلي ـــكرية تش ـــادر العس ـــن املص ـــد م العدي

ـــام. ـــذه امله يف ه

Javelin والذكاء االصطناعي: 

ال شـــك يف أن معرفـــة الجيـــش األمريـــيك ألهميـــة الروبوتـــات 

ــي يف  ــبب الرئيـ ــت السـ ــتقبلية كانـ ــة واملسـ ــام الحاليـ يف املهـ

عمـــل أول وأضخـــم منـــاورة بالروبوتـــات يف العـــامل، وكان مـــن 

ـــي  ـــة والت ـــري املأهول ـــة QinetiQ Titan غ ـــج Javelin بالعرب ـــا دم بينه

تـــزن 1 طـــن فقـــط، ويتـــم التحكـــم فيهـــا عـــن بعـــد وتتطـــور 

ـــدن  ـــات امل ـــار يف عملي ـــح االختب ـــا نج ـــم وأيض ـــة التحك ـــون ذاتي لتك

ـــا. ـــات يف التفي ـــور دباب ـــد طاب ـــن ض ـــات الكائ وعملي
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MMPفرنسا  

Javelinالواليات المتحدة
Kornetروسيا

ـــادة  ـــلحة املض ـــار األس ـــل يف مض ـــاع طوي ـــا ب ـــيا له روس

للدبابـــات والقـــت العديـــد مـــن أســـلحتها شـــهرة واســـعة 

ـــرت  ـــي ظه ـــة Malyutka الت ـــا منظوم ـــيا، ومنه ـــارج روس خ

خـــال حـــرب أكتوبـــر1973 واســـتخدمتها قـــوات املشـــاة 

املريـــة بفاعليـــة تامـــة ومتكنـــت مـــن إلحـــاق خســـائر 

فادحـــة يف املدرعـــات اإلرسائيليـــة، ويف عـــام 1994 بـــدأت 

اختبـــارات إلحـــال منظومـــة صـــاروخ Kornet والتـــي 

كانـــت تســـتهدف مـــدى أكـــرب واخـــراق أكـــرب وفاعليـــة 
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ــات  ــورة الدبابـ ــاري خطـ ــة لتجـ ــدروع التفاعليـ ــد الـ ضـ

ــن  ــاروخ مـ ــاد الصـ ــم اعتـ ــام 1998 تـ ــة، ويف عـ الحديثـ

 .Konkurs قبـــل الجيـــش الـــرويس ليخلـــف الصـــاروخ 

ــع Kornet يف  ــتباك مـ ــة اشـ ــن أول حالـ ــاغ عـ ــم اإلبـ تـ

ـــني  M1A1 Abrams، ويف  ـــري دبابات ـــم تدم ـــراق 2003 وت الع

عـــام 2006 تـــم اســـتخدام كورنيـــت عـــى نطـــاق أوســـع 

يف حـــرب لبنـــان بـــني حـــزب اللـــه وإرسائيـــل وتعـــددت 

ــاب  ــني إعطـ ــات Merkava بـ ــن دبابـ ــد مـ ــات العديـ إصابـ

ـــد(،  ـــام TROPHY بع ـــاج نظ ـــم إدم ـــد ت ـــن ق ـــري )مل يك وتدم

وتـــم اســـتخدامه يف حـــرب غـــزة 2014 ولكـــن اإلصابـــات 

ــات  ــى دبابـ ــام TROPHY عـ ــغيل نظـ ــبب تشـ ــت بسـ قلـ

Merkava ، وخـــال األزمـــة الســـورية كان الكورنيـــت يســـتخدم 

مـــن خـــال حـــزب اللـــه وتنظيـــم داعـــش والـــذي حصـــل 

ــازن الجيـــش الســـوري التـــي اســـتوىل  عليـــه مـــن مخـ

ـــني  ـــرم 2014 ب ـــرب الق ـــا يف ح ـــتخدامه أيض ـــم اس ـــا، وت عليه

ـــقوطه  ـــن س ـــل م ـــاروخ جع ـــاح الص ـــا، نج ـــيا وأوكراني روس

ـــى  ـــدا ع ـــريا ج ـــيئا خط ـــة ش ـــات اإلرهابي ـــدي الجاع يف أي

الجيـــوش النظاميـــة.

Kornet مزايا نظام

   تعتـــرب عائلـــة الصـــاروخ  Kornet مـــن أهـــم انظمـــة 

الصواريـــخ املوجهـــة املضـــادة للدبابـــات، حيـــث أنـــه تـــم 

ـــارح  ـــى مس ـــروب ع ـــارك وح ـــدة مع ـــا يف ع ـــتخدامها فعلي اس

ـــري  ـــت يف تدم ـــد نجح ـــامل، وق ـــول الع ـــة ح ـــات مختلف عملي

أهدافهـــا، ويربـــع  EM -Kornet عـــى رأس هـــذه العائلـــة 

مبـــدى 10 كلـــم وقـــدرة اخـــراق 1.300 ملـــم حتـــى يف الـــدروع 

ERA الحديثـــة والعربـــات املدرعـــة الخفيفـــة والتحصينـــات 

ـــدرون  ـــض وال ـــاع منخف ـــى ارتف ـــات ع ـــة إىل املروحي باإلضاف

ـــض. ـــتوى منخف ـــى مس ـــا ع ـــب أيض ـــم القري ـــرات الدع  وطائ

هدفـــني  قصـــف  بإمكانيـــة   EM –Kornet ميتـــاز 

ــد  ــدف واحـ ــف هـ ــت، وقصـ ــس الوقـ ــني يف نفـ مختلفـ

ــرة  ــداف الخطـ ــد األهـ ــد ضـ ــت واحـ ــني يف وقـ بصاروخـ

 4 عـــى  الواحـــدة  الحاويـــة  وتحتـــوي  واملحصنـــة، 

صواريـــخ ميكـــن دمـــج مـــن 2 إىل 4 عـــى عربـــة النمـــر 

ــدة. ــة الواحـ ــى العربـ ــاروخ عـ ــن  8 إىل 16 صـ ــي مـ  يعنـ

ـــط  ـــول خ ـــى ط ـــزر ع ـــه اللي ـــى توجي ـــد ع ـــاروخ يعتم الص

ـــل إىل  ـــدى يص ـــزري مب ـــث لي ـــه باح ـــة ) SACLOS ( وب الرؤي

ـــات  ـــاع وآلي ـــاه واالرتف ـــة باالتج ـــديد دقيق ـــات تس ـــم وآلي 15كل

ـــا: ـــني وه ـــى صاروخ ـــام ع ـــوي النظ ـــراري ويحت ـــه ح توجي

9M113M-2  وهـــو الســـاح الرئيـــي مضـــاد للتدريـــع 

ـــدى  ـــار مب ـــديد االنفج ـــراديف ش ـــريب ت ـــى رأس ح ـــوي ع يحت

ـــم. ـــم ووزن 31 كج 8 كل

ـــدى 10  ـــري مب ـــادي التفج ـــاروخ أح ـــو ص 9M113FM-3 وه

ـــم. ـــم ووزن 33 كج كل

ــني  ــري ليتوفكـ ــد دميـ ــام 2021 أكـ ــمرب عـ     ويف ديسـ

 EM –Kornet ـــتقلة إن ـــكرية املس ـــة العس ـــر املجل ـــس تحري رئي

ـــى وأي درع  ـــام TROPHY اإلرسائي ـــى نظ ـــب ع ـــه التغل ميكن

تفاعـــيل ERA وذلـــك بإطـــاق صاروخـــني بشـــعاع ليـــزر 

ـــة  ـــام الحاي ـــدع نظ ـــا يخ ـــري م ـــي قص ـــل زمن ـــد بفاص واح

النشـــط TROPHY اإلرسائيـــيل.

   كـــا ذكرنـــا أنـــه ميكـــن دمـــج Kornet عـــى عربـــات 

 BMP-3 ــات ــاروخ ومدرعـ ــل إىل 16 صـ ــدد يصـ ــر بعـ النمـ

ـــة إىل  ـــة أو مدرع ـــول أي عرب ـــن أن تتح ـــدد وميك ـــس الع بنف

قاتلـــة دبابـــات يف ســـاحة املعركـــة. 

ــن  ــاك طرازيـ ــية وهنـ ــعرات املغناطيسـ ــه باملستشـ توجيهـ

منـــه بوســـائل إطـــاق مختلفـــة )OTA( الهجـــوم الـــرأيس 

 Lock  ـــل ـــني يفع ـــا الحالت ـــارش، ويف كلت ـــوم املب أو DA الهج

ــار  ــاروخ )fire and forget(، عيـ ــق الصـ ــم ينطلـ ــدف ثـ الهـ

الـــرأس الحـــريب150 ملـــم، وكالعـــادة القـــاذف يســـتخدم 

ـــا  ـــن مزاي ـــة، وم ـــة الحديث ـــواذف الغربي ـــدة ككل الق ـــرة واح مل

ـــن  ـــن املمك ـــدى 20 م وم ـــن م ـــه م ـــة إطاق ـــاروخ إمكاني الص

إطاقـــه بزاويـــة 45 درجـــة، وهـــو ذو كفـــاءة عاليـــة يف 

ـــى 1200م. ـــدى حت ـــادة امل ـــارب لزي ـــري تج ـــدن وتج ـــال امل قت

ـــاع  ـــع Thales ووزارة الدف ـــت SAAB م ـــام 2002 عمل  يف ع

ـــص  ـــدى مخص ـــري امل ـــاح ATGM قص ـــى س ـــة ع الربيطاني

لفـــرد املشـــاة العـــادي ميكنـــه التـــدرب عليـــه برعـــة، 

ـــدي  ـــى أي جن ـــره ع ـــن ن ـــج وميك ـــدى 15 كل ـــه اليتع ووزن

يف أي مـــكان ويكـــون متعـــدد املهـــام.

NLAW مزايا نظام

ــل  ــدى يصـ ــم مبـ ــاروخ NLAW 12.5 كجـ ــغ وزن صـ يبلـ

ثـــواين فقـــط   5 800 م ميكـــن تشـــغيله خـــال  إىل 

ـــاعة  ـــال س ـــه خ ـــدرب علي ـــغيله والت ـــهولة تش ـــاز بس وميت

ــذا  ــم، وهـ ــى 600 ملـ ــدروع حتـ ــراق الـ ــتطيع اخـ ويسـ

ـــوزن  ـــف ال ـــدي، خفي ـــع جن ـــاح آىل م ـــل س ـــه مبث ـــاه أن معن

وفعـــال ويجعـــل مـــن كل جنـــدي فـــردا خطـــريا، ويتـــم 

NLAWالسويد

ــة  ــم أنظمـ ــن أهـ ــة مـ ــة Spike اإلرسائيليـ ــرب عائلـ تعتـ

ــن 6  ــون مـ ــي تتكـ ــامل وهـ ــخ ATGM  يف العـ الصواريـ

أنظمـــة مبهـــام مختلفـــة ومديـــات مختلفـــة تبـــدأ مـــن 

 800 م وحتـــى 30 كلـــم بأنظمـــة توجيـــه مختلفـــة. 

يعتـــرب الصـــاروخ ER  Spikeالـــذي دخـــل الخدمـــة عـــام 

ــل إىل 8  ــداه يصـ ــون مـ ــة كـ ــم األنظمـ ــن أهـ 1998 مـ

ـــم،  ـــل 98 كج ـــه بالكام ـــغ وزن ـــا، ويبل ـــور دامئ ـــم ويط كل

ــى  ــرق حتـ ــراديف يخـ ــريب تـ ــى رأس حـ ــوى عـ ويحتـ

ـــم  ـــر للدش ـــة، ورأس آخ ـــدروع ERA الحديث ـــم يف ال 1000 مل

ـــم  ـــدن، ويت ـــرب امل ـــة يف ح ـــاءة عالي ـــات، ذو كف والتحصين

ـــام  ـــربد ونظ ـــري م ـــوين غ ـــراري تلفزي ـــام ح ـــه بنظ توجيه

IIR راداري ميليمـــري، وهـــذا يوســـع مـــن مجـــال 

ــق  ــن طريـ ــتهدافها عـ ــا واسـ ــداف وتتبعهـ ــازة األهـ حيـ

ـــر  ـــدف وآخ ـــف اله ـــع لكش ـــا واس ـــة أوله ـــني للرؤي مجال

ــاروخ  ــك الصـ ــه. ميتلـ ــدف وتوجيهـ ــد الهـ ــق لتحديـ ضيـ

 Lock الــــ الـــرأىس حيـــث يفعـــل  ميـــزة )OTA( الهجـــوم 

ـــة  ـــل الخدم ـــام 2014 ودخ ـــره ع ـــدأ تطوي ـــي ب ـــاروخ صين ص

عـــام 2020 ويعتـــرب نســـخة مـــن Javelin األمريـــيك مـــن 

حيـــث املـــدى وقـــدرات االخـــراق، يبلـــغ مـــدى الصـــاروخ 

ــم، ووزن  ــى 800 ملـ ــراق حتـ ــى االخـ ــدرة عـ 2.500 م وقـ

 )OTA( ـــوم ـــني يف الهج ـــتخدم منط ـــم، ويس ـــاروخ 13 كج الص

ـــني  ـــك باحث ـــارش، ميتل ـــوم املب ـــرأيس أو DA الهج ـــوم ال الهج

ـــاروخ  ـــتخدم الص ـــوين، ويس ـــراء وتلفزي ـــت الحم ـــعة تح باألش

نظـــام دفـــع عـــى مرحلتـــني ميكنـــه مـــن اإلطـــاق مـــن 

ـــر  ـــدة للتصدي ـــخ ع ـــه نس ـــد من ـــة، ويوج ـــن املغلق ـــل األماك داخ

ـــدرون. ـــن ال ـــاق م ـــرى لإلط وأخ

عـــى الهـــدف ثـــم ينطلـــق بنمطـــني )fire and forget( و 

fire observe and update(( حيـــث ميكـــن تغـــري الهـــدف 

حتـــى آخـــر لحظـــة.

 Spike ـــة ـــد يف عائل ـــدى األبع ـــاروخ ذو امل Spike NOLS الص

ــر  ــري إىل تطويـ ــات تشـ ــاك معلومـ ــم وهنـ ــدى 25 كلـ مبـ

ـــرض  ـــام 2009 يف مع ـــه ع ـــف عن ـــم الكش ـــم، ت ـــدى 30 كل مب

ــوين  ــراري/ تلفزيـ ــه حـ ــام توجيـ ــك نظـ ــنغافورة، ميلـ سـ

والقصـــور الـــذايت ميتلـــك ميـــزة تحديـــد األهـــداف مـــن 

طـــرف ثالـــث مثـــل الـــدرون وأنظمـــة C4I((، يبلـــغ وزن 

الصـــاروخ 71 كجـــم يحتـــوي عـــى رأس حـــريب تـــراديف 

ـــة ورأس  ـــدروع ERA الحديث ـــم يف ال ـــى 1000 مل ـــرق حت يخ

ـــدد  ـــري وتع ـــاروخ الكب ـــدى الص ـــات، م ـــم والتحصين ـــر للدش آخ

ـــبا  ـــا مناس ـــه صاروخ ـــت من ـــا جعل ـــه وتطوره ـــرق توجيه ط

ـــات  ـــات واملدرع ـــى العرب ـــه ع ـــن دمج ـــات فيمك ـــدة منص لع

واملروحيـــات والســـفن.

Spikeاسرائيل

 HJ-12 الصين
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ــرب  ــام 2005 ويعتـ ــة عـ ــل الخدمـ ــي دخـ ــاروخ صينـ صـ
نســـخة مـــن Kornet الـــرويس، يبلـــغ مـــدى الصـــاروخ 5 
ـــى  ـــراق حت ـــى االخ ـــدرة ع ـــا بق ـــا ترادفي ـــك رأس ـــم وميتل كل
1200 ملـــم، ووزن الصـــاروخ 37 كجـــم ويســـتخدم منـــط 
الهجـــوم DA الهجـــوم املبـــارش، وميتلـــك باحثـــني راداري 

وليـــزري وميكـــن دمجـــه مـــع العربـــات واملدرعـــات.

ـــن  ـــخة م ـــو نس ـــام 2016 وه ـــه ع ـــاب عن ـــف النق ـــم كش ت

الصـــاروخ الـــروىس Fagot  وميلـــك رأســـا حربيـــا ترادفيـــا 

ـــة  ـــدروع ERA الحديث ـــم يف ال ـــراق 500 مل ـــى االخ ـــدرة ع بق

ـــل  ـــام بالكام ـــم، وزن النظ ـــدى 5.5 كل ـــات مب ـــم والتحصين والدش

35 كجـــم ويعتمـــد الصـــاروخ عـــى نظـــام توجيـــه ليـــزري 

ـــويش. ـــاوم للتش مق

ــرض  ــاروخ يف معـ ــن الصـ ــة مـ ــخة التجريبيـ ــرض النسـ ــم عـ تـ
اإلمـــارات عـــام 2005 وخضـــع للتجـــارب حتـــى عـــام 2015 ودخـــل 
ـــم،  ـــداه 2.5 كل ـــم وم ـــاروخ 15 كج ـــغ وزن الص ـــام 2017، يبل ـــة ع الخدم
ويوجـــه بالليـــزر شـــبه األوتوماتيـــيك املحصـــن ضـــد التشـــويش، 
ـــدروع  ـــم يف ال ـــراق 550 مل ـــى االخ ـــدرة ع ـــا بق ـــا ترادفي ـــك رأس ميتل
ERA الحديثـــة والدشـــم والتحصينـــات، يوجـــد نســـخة أردنيـــة مـــن 
.Jadara Equipment & Defense Systems ـــة ـــاج رشك ـــن إنت ـــاروخ م الص

ـــام 2005،  ـــاروخ ع ـــر الص ـــع وتطوي ـــد تصني ـــع عق ـــم توقي ت

اجتـــاز االختبـــارات ودخـــل الخدمـــة عـــام 2015 ويعتـــرب أول 

صـــاروخ تـــريك موجـــه متوســـط املـــدى مضـــاد للدبابـــات، 

ـــى  ـــدرة ع ـــم بق ـــدى 4 كل ـــم ومب ـــاروخ 25 كج ـــغ وزن الص يبل

ــم  ــة والدشـ ــدروع ERA الحديثـ ــم يف الـ ــراق 1000 ملـ االخـ

ـــراري  ـــث ح ـــى باح ـــاروخ ع ـــه الص ـــد توجي ـــات، يعتم والتحصين

باألشـــعة تحـــت الحمـــراء ونظـــام IIR راداري ميليمـــري ونظـــام 

ــاوم للتشـــويش للنســـختني UMTAS و  ــه ليـــزري مقـ توجيـ

ــرك  ــروع مشـ ــو مـ ــام 2009 وهـ ــة عـ ــل الخدمـ دخـ
إيطـــايل/ برازيـــيل منـــذ عـــام 1985، وتـــم تطويـــر آخـــر 
ـــك  ـــل، ميل ـــة بالكام ـــي برازيلي ـــام 2012 وه ـــه ع ـــخة من نس
ـــة  ـــدروع ERA الحديث ـــم يف ال ـــراق 700 مل ـــى االخ ـــدرة ع ق
ـــام بالكامـــل  ـــم ووزن النظ ـــدى 4 كل ـــات مب ـــم والتحصين والدش
ـــدوي  ـــه ي ـــي توجي ـــى نظام ـــاروخ ع ـــد الص ـــم، يعتم 42 كج

ـــط. ـــبه نش ـــزري ش ولي

تـــم كشـــف النقـــاب عـــن الصـــاروخ عـــام 2018 يف معـــرض 

جنـــوب إفريقيـــا AAD 2018 تحـــت اســـم )Terminator-AT(  وميلـــك 

ـــدروع  ـــم يف ال ـــراق500 مل ـــى االخ ـــا بقدرةع ـــا ترادفي ـــا حربي رأس

ـــم،  ـــل 16 كج ـــام بالكام ـــم، وزن النظ ـــدى 2.5 كل ـــة مب ERA الحديث

ويعتمـــد توجيـــه الصـــاروخ عـــى باحـــث ليـــزري عـــى خـــط 

 الرؤيـــة شـــبه أوتوماتيـــيك وميلـــك رأســـا حربيـــا إضافيـــا متشـــظى.

ــخ  ــة للصواريـ ــه العامـ ــم التوجيـ ــض نظـ ــرد بعـ ــوف نـ وسـ

ـــني  ـــابه ب ـــه التش ـــا أوج ـــات ATGM وم ـــادة للدباب ـــة املض املوجه

ـــوب  ـــا وعي ـــريب ومزاي ـــا والغ ـــي منه ـــة الرق ـــن األنظم ـــد م العدي

كل نظـــام.

كوريا الشماليةالصين  HJ-9A/BBulsae - 3

هـــو نســـخة مـــنD  Kornet دخـــل الخدمـــة عـــام 2012 
ـــراق 1100  ـــى االخ ـــا بقدرةع ـــا ترادفي ـــا حربي ـــك رأس وميل
ــات  ــم والتحصينـ ــة والدشـ ــدروع ERA الحديثـ ــم يف الـ ملـ
ـــل  ـــام بالكام ـــا، وزن النظ ـــم لي ـــارا و3 كل ـــم نه ـــدى 7.5 كل مب
ـــدوي  ـــه ي ـــي توجي ـــى نظام ـــاروخ ع ـــد الص ـــم، يعتم 40 كج

ـــويش. ـــاوم للتش ـــزري مق ولي

Shershenبيالروسيا

Amogaha-IIIالهند

MSS1.2  البرازيل

Jadara Terminatorاالردن

ـــرض OMTAS  DefExpoتركياCorsarاوكرانيا ـــام 2020 يف مع ـــه ع ـــاب عن ـــف النق ـــم كش ت
ــراق650  ــى االخـ ــا بقدرةعـ ــا ترادفيـ ــا حربيـ ــك رأسـ وميلـ
ملـــم يف الـــدروع ERA الحديثـــة مبـــدى 2.5 كلـــم، وزن 
ـــى  ـــاروخ ع ـــه الص ـــد توجي ـــم، يعتم ـــل 18 كج ـــام بالكام النظ
ـــام IIR راداري  ـــراء ونظ ـــت الحم ـــعة تح ـــراري باألش ـــث ح باح
ـــك  ـــد )CLU( وميتل ـــن بع ـــغيل ع ـــة التش ـــع إمكاني ـــري م ميليم
 )LOBL( الهجـــوم الـــرأيس، وميـــزة )OTA(  الصـــاروخ ميـــزة

ـــاق. ـــد اإلط ـــدف بع ـــى اله ـــل ع القف

OMTAS وميتلـــك الصـــاروخ ميـــزة )OTA( الهجـــوم الـــرأيس 

ـــاروخ  ـــق الص ـــم ينطل ـــدف ث ـــى اله ـــل الــــLock ع ـــث يفع حي

ـــث  ـــني )fire and forget( و fire observe and update(( حي بنمط

ـــخة  ـــد نس ـــة، ويوج ـــر لحظ ـــى آخ ـــدف حت ـــري اله ـــن تغ ميك

ـــم  ـــدى 8 كل ـــة مب ـــات املدرع ـــات والعرب ـــدى للمروحي ـــة امل طويل

.UMTAS تحـــت اســـم
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ـــطة  ـــرادار النش ـــات ال ـــق موج ـــن طري ـــه ع ـــو التوجي ه

وغـــري النشـــطة للبحـــث عـــن الهـــدف وتتبعـــه عـــى 

ـــث  ـــق الباح ـــن طري ـــذا ع ـــدة، وه ـــة أو بعي ـــافات قريب مس

ـــدف  ـــر اله ـــي أث ـــذي يقتف ـــاق ال ـــدة اإلط ـــرداري يف قاع ال

ـــه. ـــاء حركت ـــى أثن حت

 - املميزات

ـــافات  ـــى مس ـــداف ع ـــري األه ـــع وتدم ـــف وتتب 1 - كش

ـــر.  ـــم أو أك ـــل إىل 10 كل ـــدة تص بعي

2 - تتبع الهدف أثناء حركته. 

3 - حايـــة املطلـــق حيـــث الكشـــف واإلطـــاق مـــن 

مســـافات بعيـــدة. 

4 - العمل يف جميع األجواء. 

5 - مفاجأة العدو وال مينحه وقتا للرد. 

6 - ميكن اإلطاق أثناء التحرك.

 - العيوب 

ـــت  ـــاده إن كان ـــرادار وإخ ـــل ال ـــف عم ـــة كش 1 - إمكاني

ــل  ــة مثـ ــرب إلكرونيـ ــراءات حـ ــك إجـ ــات متتلـ الدبابـ

املريكافـــا. 

2 - يجب الركيز عى الهدف حتى إصابته. 

ــافات  ــم يف املسـ ــى الطاقـ ــورة عـ ــد خطـ 3 - يوجـ

ـــدف  ـــى اله ـــاق ع ـــتمرار يف اإلغ ـــبب االس ـــة بس القريب

حتـــى إصابتـــه. 

ـــزر  ـــعاع لي ـــطة ش ـــدف بواس ـــى اله ـــاق ع ـــو اإلطب وه

يطلـــق مـــن قاعـــدة اإلطـــاق عـــى الهـــدف بشـــكل 

ـــه  ـــرف بالتوجي ـــا يع ـــو م ـــه، وه ـــى إصابت ـــتمر حت مس

الليـــزري شـــبه النشـــط، أمـــا إن كان مـــن الصـــاروخ 

نفســـه فيســـمى التوجيـــه الليـــزري النشـــط.

 - املميزات 

1 - القـــدرة عـــى رضب األهـــداف الثابتـــة واملتحركـــة 

ـــدة.  ـــافات بعي ـــى مس ع

2 - العمل يف جميع األجواء. 

3 - إمكانية التوجيه من خال طرف ثالث. 

 4 - القـــدرة عـــى رضب األهـــداف عـــى مســـافات بعيـــدة.

 - العيوب 

1 - االستمرار يف اإلضاءة عى الهدف. 

2 - ميكن التشتييت من خال الدخان أو املياه. 

ـــدو  ـــف الع ـــا يكتش ـــغل عندم ـــف املش ـــة كش 3 - إمكاني

ـــزر. ـــعاع اللي ش

4 - يحتاج إىل تدريب طويل ومكثف. 
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تصنيف التوجيه 

ــات  ــادة للدباب ــخ املض ــن الصواري ــل األول م ــور الجي ــذ ظه من

ــه  ــة التوجي ــدى ودق ــي امل ــة وه ــة صعب ــاك معادل ــت هن وكان

والــوزن، عندمــا يخــف الــوزن يقــل املــدى ويكــون التوجيــه 

صعبــا ويتطلــب جنديــا ذو تدريــب عــال، وعندمــا يزيــد املــدى 

وتتعــدل الدقــة يزيــد الــوزن، لــذا عكــف مصنعــو الصورايــخ 

عــى تحقيــق املعادلــة الصعبــة وســاعدهم يف ذلــك التطــور 

ــخ  ــذه الصواري ــابقة، فه ــروب الس ــربات الح ــي وخ التكنولوج

ــة بالكامــل  ــة مدرع ــادة ألوي ــا اســتطاع إب ــا م ــة منه املحمول

كــا حــدث يف حــرب أكتوبــر 1973 واســتطاعت قوات املشــاة 

ــدرع يف  ــواء 190 م ــدرع والل ــواء 600 م ــادة الل ــة إب املري

 Malyutka ــاروخ ــا لص ــذا بزوغ ــيل، وكان ه ــش اإلرسائي الجي

 املوجــه بالتليســكوب والســلك، وهــو يعتــرب مــن الجيــل األول. 

وقــد شــهد ســوق الصواريــخ املضــادة للدبابــات بشــكل عــام 

منــوا بســبب الراعــات غــري النمطيــة والحــرب عــى اإلرهاب 

الــذي شــكل منطــا جديــدا مــن الحــروب، وعــى الرغــم مــن 

امتــاك الجاعــات اإلرهابيــة لهــذا الســاح الفعــال ومنحهــم 

أفضليــة خصوصــا يف األماكــن الســكنية إال أن امتــاك نفــس 

ــلحتهم  ــم أس ــد أه ــتهداف أح ــل يف اس ــه الفض ــاح كان ل الس

 وهــي الســيارات املفخخــة كــا حــدث يف املوصــل والرقــة. 

ــذا  ــور ه ــم يف تط ــل األه ــم ب ــد أه ــه أح ــة التوجي وأنظم

الســاح الفعــال، فلــم يعــد يســتخدم فقــط ملحاربــة الدبابــات 

ــاء  ــراج الكهرب ــات وأب ــم والتحصين ــري الدش ــل تدم ــط، ب فق

اللوجيســتي  الدعــم  وعربــات  املدرعــات  واالتصــاالت، 

ــخصيات  ــيارات الش ــا وس ــة يف مطارته ــرات الرابض والطائ

الهامــة وغريهــا، وهنــا ســنربز أهــم مميــزات أنظمــة 

ــاروخ. ــاءة الص ــا يف كف ــه ودوره التوجي

االشعة تحت الحمراء 1

التوجيه الراداري2

الليزر 3

نظـــام توجيـــه ســـلبي يســـتخدم الحـــرارة املنبعثـــة 

ـــث  ـــق باح ـــن طري ـــريه ع ـــفه وتدم ـــدف لكش ـــن اله م

حـــراري يف مقدمـــة الصـــاروخ  وهـــو عبـــارة عـــن 

ـــت  ـــعة تح ـــاط األش ـــوم بالتق ـــزات تق ـــة تجهي مجموع

ـــا  ـــا وتحويله ـــدف وتحليله ـــا اله ـــي يصدره ـــراء الت الحم

ــو  ــه نحـ ــاروخ وتوجهـ ــم بالصـ ــارات تتحكـ إىل إشـ

هدفـــه.

 - املميزات: 

1 - ذاتيـــة التوجيـــه مـــا يجعـــل املطلـــق يغـــادر 

ـــدف  ـــن ه ـــث ع ـــارشة والبح ـــاق مب ـــد اإلط ـــه بع مكان

ـــر.  آخ

ــة  ــر دقـ ــراري اآلن أكـ ــاروخ الحـ ــح الصـ 2 - أصبـ

ــه  ــث أنـ ــادة حيـ ــراءات املضـ ــد اإلجـ ــة ضـ وحصانـ

ــرارة. ــن الحـ ــد األدىن مـ ــف الحـ يكشـ

3 - ســـهولة كشف العدو وتحديده خاصة ليا.

4 - كشـــف الوضع امليداين بالكامل.

5 - صعوبة اإلفات منه.

6 - سهولة التدريب واالستخدام.

 - العيوب 

1 - قـــر املـــدى حيـــث تصـــل مبـــدى اليتعـــدى 5 

كلـــم. 

ــل  ــق قنابـ ــن طريـ ــه عـ ــت منـ ــة التفلـ 2 - إمكانيـ

ــة.  ــرات الحراريـ ــان والكـ الدخـ

3 - ارتفـــاع ســـعر الصـــاروخ بســـبب الباحـــث 

الصـــاروخ.  رأس  يف  الحـــراري 
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ــبقا دون  ــار مسـ ــن املسـ ــن تخزيـ ــارة عـ ــو عبـ وهـ

ـــن  ـــة ع ـــار والرحل ـــني املس ـــيق ب ـــي والتنس ـــل خارج تدخ

ـــى  ـــا حت ـــأ ذاتي ـــح الخط ـــم تصحي ـــر ويت ـــق الكمبيوت طري

إصابـــة الهـــدف.

 - املزايا

1 - مناســـبة جدا يف املسافات الطويلة. 

2 - من الصعب التشـــويش عليها.

3 - يســـهل قيادتها من الخلف.

 - العيوب

ـــن  ـــن املمك ـــة وإال فم ـــال الرحل ـــيق خ ـــب التنس 1 - يج

ـــدف.  ـــد اله ـــايل يفق ـــدف وبالت ـــكان اله ـــري م تغي

2 - إمكانيـــة اكتشـــاف الصـــاروخ خـــال رحتلـــه 

والتعامـــل معـــه.

مـــن الواضـــح هنـــا أن طـــرق توجيـــه 

العقيـــدة  مـــن  نابعـــة  الصواريـــخ 

فمثـــا  املصنعـــة  للدولـــة  القتاليـــة 

ـــزر  ـــراء واللي ـــت الحم ـــعة تح ـــة باألش ـــخ املوجه الصواري

معظمهـــا مـــن الغـــرب »أوروبـــا والواليـــات املتحـــدة«، 

ــراداري  ــزري والـ ــه الليـ ــخ ذات التوجيـ ــا الصواريـ أمـ

ـــيا«،  ـــرق »روس ـــا يف ال ـــد نجده ـــدى األبع ـــي ذات امل وه

ـــدة  ـــس العقي ـــون نف ـــن ميلك ـــا الذي ـــة زبائنه ـــكل دول ول

ــات. ــس العدائيـ ــة ونفـ القتاليـ

الغربية األسلحة 

ــة  ــراق عاليـ ــى االخـ ــا عـ ــرب قدرتهـ ــلحة الغـ فأسـ

ـــة  ـــا باهظ ـــا أنه ـــه ك ـــة التوجي ـــوزن ودقيق ـــة ال وخفيف

ـــب  ـــتعال والتدري ـــهلة االس ـــدى وس ـــرية امل ـــن وقص الثم

ــل  ــدا مثـ ــة جـ ــا فعالـ ــرازات ولكنهـ ــم الطـ يف معظـ

 NLAWـــويدي ـــي MMP والس ـــيكJavelin  والفرن األمري

ــا تعتمـــد عـــى منطـــني  و Spikeاإلرسائيـــيل. معظمهـ

ـــوم  ـــرأيس أو )DA( الهج ـــوم ال ـــوم )OTA( الهج يف الهج

املبـــارش، ومتعـــددة التوجيـــه وأيضـــا متعـــددة املهـــام 

ـــاق. ـــات اإلط ـــددة منص ـــد ومتع ـــريب الواح ـــرأس الح لل

الرقية  األسلحة 

ثقيلـــة الـــوزن وطويلـــة املـــدى وذات توجيـــه راداري 

ـــع  ـــل KORNET ذائ ـــة مث ـــراق عالي ـــدرة اخ ـــزري وق ولي

الصيـــت وراســـني للدبابـــات والدشـــم والتحصينـــات.
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الصاروخ/ 
املواصفات

الدولة 
املصنعة

املدى 
االقى

إخراق
تدريع

إخراق 
تحصينات

منط التوجيه
عدد مرات التوجيه 

بعد اإلطاق
هجوم من 

أعى
استخدام 

القاذف
نظام الدفع

MMP2000ملم1000ملم4كلمفرنسا
اشعة تحت الحمراء +ليزر 
+تلفزيوىن +GPS+سلىك 

تحكم حتى 
اخر لحظة

مرحلتنيمرة واحدة يوجد

Javelin
الواليات 
املتحدة

1000ملم800ملم2.5كلم
اشعة تحت الحمراء 

+تلفزيوىن
مرحلتنيمرة واحدةيوجدمرة واحدة

Kornetغري معلوماليوجد5مراتليزر +رادارى1300ملم1300ملم10كلمروسيا
مرحلة 
واحدة

NLAW800ملم800ملم800مالسويد
القصور الذاىت +خط البر 

املتوقع
مرحلتنيمرة واحدةيوجدمرة واحدة

SpikeERحرارى+ تلفزيوىن +رادارى1000ملم1000ملم8كلمارسائيل
تحكم حتى 
اخر لحظة

مرحلتنيغري معلوميوجد

Spike
NOLS

1000ملم1000ملم25كلمارسائيل
حرارى +تلفزيوىن +قصور 

C4I+ ذاىت
تحكم حتى 
اخر لحظة

مرحلتنيغري معلوميوجد

HJ - 12مرحلتنيمرة واحدةيوجدمرة واحدةحرارى+ تلفزيوىن800ملم800ملم2.5كلمالصني

HJ - 9A/Bغري معلوماليوجدمرتنيليزر +رادارى1200ملم1200ملم5كلمالصني
مرحلة 
واحدة

Corsarغري معلوماليوجدمرة واحدةليزر شبه اتوماتيىك550ملم550ملم2.5كلماوكرانيا
مرحلة 
واحدة

MSS1.2غري معلومغري معلوممرة واحدةيدوى /ليزر شبه نشط500ملم700ملم4كلمالربازيل
مرحلة 
واحدة

3 - Bulsae
كوريا 

الشالية
غري معلومغري معلوممرة واحدةليزر400ملم500ملم5.5كلم

مرحلة 
واحدة

OMTASاشعة تحت الحمراء / ليزر1000ملم1000ملم4كلمتركيا
تحكم حتى 
اخر لحظة

مرحلتنيغري معلوميوجد

UMTAS1000ملم1000ملم8كلمتركيا
اشعة تحت الحمراء / 

ليزر+ردارى
تحكم حتى 
اخر لحظة

غري معلوميوجد
مرحلة 
واحدة

 Amogaha
- III

اشعة تحت الحمراء /ردارى650ملم650ملم2.5كلمالهند
تحكم حتى 
اخر لحظة

غري معلوميوجد
مرحلة 
واحدة

Terminator - AT500ملم500ملم2.5كلماالردن
ليزر+خط رؤية شبه 

اتوماتيىك
غري معلوماليوجدغري معلوم

مرحلة 
واحدة

Shershen1100ملم1100ملم7.5كلمبياروسيا
توجيه يدوى وليزرى مقاوم 

للتشويش
غري معلومغري معلوممرة واحدة

مرحلة 
واحدة

ــى أدق  ــلك أو مبعنـ ــق السـ ــن طريـ ــه عـ ــو التوجيـ وهـ

اإلشـــارات املرســـلة إليـــه عـــن طريـــق الســـلك )األليـــاف 

الضوئيـــة( وهـــو يســـمح بتوجيـــه الصـــاروخ مـــا بعـــد 

مـــدى الرؤيـــة.

 - املميزات 

1 - التوجيه يف املسافات املتوسطة.

2 - صعوبة التشويش عليه. 

3 - التحكم فيه آلخر لحظة.

- العيوب 

1 - التواجـــد يف نفـــس مـــكان اإلطـــاق حتـــى تدمـــري 

الهـــدف.

2 - ميكن التشتيت بالدخان أو املطر والضباب. 

3 - التدريب الجيد والطويل.

التوجيه السلكى4
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العمليات بين النمطية وغير النمطية

    تعتـــرب الصواريـــخ املضـــادة للدبابـــات مـــن األســـلحة 

الفعالـــة جـــدا يف الحـــرب، وظهـــر هـــذا جليـــا عـــى 

ــن  ــوري، وميكـ ــي والسـ ــاين والعراقـ ــرح األفغـ املـ

ــخ  ــدرات الصواريـ ــي لقـ ــور الحقيقـ ــول أن الظهـ القـ

 املضـــادة للدبابـــات كان يف حـــرب أكتوبـــر 1973. 

ــويس  ــاة السـ ــة لقنـ ــوات املريـ ــور القـ ــد عبـ فبعـ

ــدد يف  ــت املحـ ــو الوقـ ــط وهـ ــاعة فقـ ــف سـ بنصـ

خطـــة بـــرج الحـــام اإلرسائيليـــة اندفعـــت الدبابـــات 

ـــن  ـــيل، ولك ـــل الرم ـــى الت ـــا ع ـــة إىل مواقعه االرسائيلي

ســـبقتها فـــرق اصطيـــاد الدبابـــات مـــن قـــوات 

املشـــاة املريـــة، وكان الســـاح الرئيـــي لهـــذه 

الفـــرق هـــو الصـــاروخ Malyutka الـــذي تدربـــوا 

عليـــه طـــوال عـــام 1973. وتشـــري بعـــض املصـــادر 

إىل أن املقاتـــل الواحـــد كان يطلـــق مـــا يقـــرب مـــن 

ـــذا  ـــة، وه ـــداف مختلف ـــى أه ـــوم ع ـــاروخ يف الي 25ص

 يفـــر الخســـائر الفادحـــة يف املدرعـــات اإلرسئيليـــة. 

ـــى  ـــا، فف ـــة بأكمله ـــات مدرع ـــاط هج ـــم إحب ـــث ت حي

ـــوم  ـــذا الي ـــة ه ـــت حصيل ـــر 1973 كان ـــن أكتوب ـــابع م الس
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فقـــط تتجـــاوز 60 دبابـــة إرسائيليـــة كان للصـــاروخ 

Malyutka نصيـــب األســـد يف تدمريهـــا, ويقـــول 

ـــام  ـــروا يف األي ـــني خ ـــزوج أن اإلرسائيلي ـــرال هرت الج

الثاثـــة األوىل للحـــرب 400 دبابـــة عـــى الجبهتـــني 

ـــادة  ـــخ املض ـــت الصواري ـــد أثبت ـــورية. لق ـــة والس املري

ـــذه  ـــلحة به ـــاة املس ـــر أن املش ـــرب أكتوب ـــات يف ح للدباب

الصواريـــخ ميكنهـــا أن تحبـــط هجومـــا مدرعـــا بـــل 

ـــل  ـــن قب ـــا م ـــتخدمت به ـــي اس ـــة الت ـــره والطريق وتدم

ـــات  ـــتخدام املدرع ـــم اس ـــريت مفاهي ـــري غ ـــش امل الجي

ـــن  ـــزأ م ـــزءا ال يتج ـــات ج ـــل الدباب ـــرق قت ـــت ف ـــل جعل ب

ـــة. ـــرق املدرع الف

ــتخدم  ــة اسـ ــة اإليرانيـ ــرب العراقيـ ــال الحـ     وخـ

الجانبـــني مـــن قـــوات املشـــاة املســـلحة الصواريـــخ 

املضـــادة للدبابـــات اســـتخداما واســـعا، فكبـــدت 

ـــة،  ـــائر فادح ـــة خس ـــات العراقي ـــة املدرع ـــاة اإليراني املش

وبعدهـــا بأربعـــة ســـنوات عـــام 1984 اســـتخدمت املشـــاة 

ـــة  ـــاءة عالي ـــات بكف ـــادة للدباب ـــخ املض ـــة الصواري العراقي

ـــذا  ـــة وكان ه ـــات اإليراني ـــني للمدرع ـــاع صاع وردت الص

تكـــرارا لـــدروس حـــرب أكتوبـــر.

 Kornet وظهـــر الســـاح الـــرويس الجديـــد وهـــو    

ـــوات  ـــد الق ـــراق وكب ـــرب الع ـــتخدامه يف ح ـــم اس ـــا ت أيض

ـــن  ـــة Abrams ولك ـــة يف الدباب ـــائر فادح ـــة خس األمريكي

ـــن ىف  ـــراق، ولك ـــرب الع ـــال ح ـــرة خ ـــتخدم بك مل يس

حـــرب لبنـــان عـــام 2006 بـــني إرسئيـــل وحـــزب اللـــه تـــم 

اســـتخدام Kornet بشـــكل واســـع وكبـــد اإلرسئيليـــني 

ـــري  ـــث تش ـــم Merkava حي ـــرية يف دباباته ـــائر كب خس

بعـــض املصـــادر إىل أن أكـــر مـــن 55 دبابـــة منهـــا 

.Kornet 25 دبابـــة إصابـــات قاتلـــة جـــراء اســـتخدام 

ـــرباء  ـــرى للخ ـــرة أخ ـــلحة ATGM م ـــة أس ـــرت أهمي وظه

العســـكريني بالرغـــم مـــن تطـــور الدبابـــات وتطـــور 

التدريـــع ولكـــن كان مـــن أهـــم دروس حـــرب لبنـــان 

2006 ظهـــور نظـــام Trophy)APS( وهـــو نظـــام 

 ATGM ـــات ـــادة للدباب ـــة املض ـــخ املوجه ـــري الصواري تدم

املوجـــود عـــى Merkava وأثبـــت فاعليتـــه يف حـــرب 

ــدة  ــة واحـ ــري دبابـ ــم تدمـ ــث مل يتـ ــزة 2014 حيـ غـ

خـــال عميلـــة الجـــرف الصامـــد.

ــات  ــادة للدبابـ ــة املضـ ــخ املوجهـ ــة الصواريـ فاعليـ

املتحـــدة تســـلح بهـــا  الواليـــات  ATGM جعلـــت 

بعـــض  ســـلحت  حيـــث  الســـورية  الجاعـــات 

واســـتخدمتها   TOW بصواريـــخ  الجاعـــات 

الجيـــش  دبابـــات  تدمـــري  الجاعـــات يف  هـــذه 

ــدرج.  ــى املـ ــي عـ ــه وهـ ــا مقاتاتـ ــوري وأيضـ  السـ

 ATGM ــلحة ــج بأسـ ــت تعـ ــوريا كانـ ــرب يف سـ الحـ

ــازن  ــن مخـ ــا مـ ــول عليهـ ــم الحصـ ــي تـ ــا التـ منهـ

الجيـــش الســـوري ومنهـــا املقـــدم كنـــوع مـــن 

الواليـــات  مـــن  املســـلحة  للجاعـــات  الدعـــم  

ــلحة  ــذه األسـ ــن هـ ــة، ومـ ــدول الغربيـ ــدة والـ املتحـ

 HJ*8 و  الفرنـــى   MILANو الـــرويس   Kornet

 الصينـــى وFagot الـــرويس و konkours الـــرويس. 

الجاعـــات  كل هـــذه األســـلحة كانـــت بحـــوزة 

املســـلحة واإلرهابيـــة املختلفـــة مـــن بينهـــا تنظيـــم 

داعـــش الـــذي أظهـــر يف أحـــد إصدارتـــه اســـتخدام 

ـــوي  ـــزال ج ـــة إن ـــد عملي ـــرويس ض ـــاروخ  Fagot ال الص

 باملروحيـــات الروســـية  MI - 8وMI24 يف ســـوريا. 

ـــادات  ـــتخدامها كمض ـــف اس ـــلحة ATGM مل يتوق إن أس

للدبابـــات فقـــط ولكـــن اتســـع اســـتخدامها إىل 

ـــراد،  ـــى األف ـــات وحت ـــات والتحصين ـــتهداف املروحي اس

فأصبحـــت متعـــددة املهـــام وال ميكـــن الذهـــاب 

ــا. ــة بدونهـ للمعركـ

    أظهـــرت العمليـــات األخـــرية عـــدم قـــدرة الدبابـــات 

ـــود  ـــى الصم ـــد ع ـــل الجدي ـــن الجي ـــى م ـــات حت واملدرع

أمـــام أســـلحة ATGM فالقـــدرة عـــى االخـــراق التـــي 

ـــة  ـــة العالي ـــلحة والدق ـــض األس ـــم يف بع ـــدت 1.500 مل تع

ـــم  ـــدى اآلن 10 كل ـــذي يتع ـــدى ال ـــه وامل ـــة التوجي وتعددي

والهجـــوم الـــرأيس وخفـــة الـــوزن وســـهولة التدريـــب 

ـــل  ـــح قات ـــى أن يصب ـــادرا ع ـــدين ق ـــن امل ـــت م ـــي جعل الت

دبابـــة يف غضـــون أيـــام إن مل يكـــن ســـاعات، قـــادر 

ـــاد  ـــات واصطي ـــة والغاب ـــوارع واألزق ـــال يف الش ـــى القت ع

ــوء  ــر لجـ ــا يفـ ــذا مـ ــهولة وهـ ــكل سـ ــات بـ الدبابـ

ـــا بــــ  الواليـــات املتحـــدة وحلـــف الناتـــو إىل تســـليح أوكراني

Javelin و NLAWوPanzerfaust خفيفـــة الـــوزن وســـهلة 

التدريـــب وعاليـــة الدقـــة، ولكـــن كـــا ذكرنـــا ظهـــور 

ـــذا  ـــام وه ـــت امله ـــات صعب ـــة للدباب ـــة الذاتي ـــة الحاي أنظم

ـــة. ـــاروخ والدباب ـــني الص ـــدى ب ـــراع األب ال
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ATGM تطوير وتحديث أنظمة

    فاعليـــة الصواريـــخ املضـــادة للدبابـــات منـــذ الحـــرب 

العامليـــة الثانيـــة وحـــرب أكتوبـــر وظهـــور حـــروب املـــدن 

واملتمرديـــن أظهـــرت تزايـــد خطـــر أســـلحة ATGM عـــى 

الدبابـــات مـــن أفـــراد املشـــاة الراجلـــة، وأجـــربت مصنعـــي 

الدبابـــات عـــى زيـــادة وتطويـــر التدريـــع ودمـــج أنظمـــة 

الحايـــة الذاتيـــة للدبابـــات عـــى غـــرار Trophy وأنظمـــة 

إلكرونيـــة للتشـــويش عـــى الصواريـــخ، وجعلـــت أيضـــا 

مصنعـــي أنظمـــة ATGM يعملـــون عـــى تطويـــر القـــدرة 

ـــه  ـــة التوجي ـــة وأنظم ـــرؤوس الباحث ـــر ال ـــة وتطوي االخراقي

 التـــي أصبحـــت اآلن توجـــه بــــ C4I وأيضـــا توجـــه بطـــرف ثالث. 

ـــث عـــن  ـــور عـــاد مـــرة أخـــرى الحدي ولكـــن مـــع  كل هـــذا التط

ـــاج  ـــيك إنت ـــروع األمري ـــذا امل ـــة، ه ـــة الحركي ـــلحة الطاق أس

رشكـــة Lockheed Martin الـــذي بـــدأ عـــام 1981 خـــال الحـــرب 

ــة. ــية واقتصاديـ ــروف سياسـ ــف لظـ ــن توقـ ــاردة ولكـ  البـ

 CKEM( Compact Kinetic( ـــروع ـــاد م ـــام 2009 ع ـــي ع فف

Energy Missile صواريـــخ الطاقـــة الحركيـــة متعـــددة 

املهـــام وهـــو نظـــام صواريـــخ مضـــاد للدبابـــات تتعـــدى 

رسعتـــه 5 مـــاخ دون االحتيـــاج إىل حشـــوة متفجـــرة 

ـــا  ـــر LOSAT وأيض ـــط النظ ـــق خ ـــن طري ـــه ع )HEAT( يوج

ـــات  ـــة للدباب ـــة الذاتي ـــة الحاي ـــد أنظم ـــأنها أن تحي ـــن ش م

ــل  ــرية، ويعمـ ــة كبـ ــور برعـ ــدأت تتطـ ــي بـ )APS( والتـ

النظـــام بالوقـــود الجـــاف وميكـــن للوصـــول إىل رسعـــة 6 

ـــن  ـــات م ـــادة للدباب ـــخ املض ـــإن الصواري ـــا ف ـــن هن ـــاخ وم م

ـــات  ـــة للدباب ـــة الذاتي ـــات الحاي ـــاوز منظوم ـــن أن تتج املمك

ــل  ــذي يقـ ــاروخ الـ ــة وزن الصـ ــة إىل خفـ )APS(  باإلضافـ

ــتتجاوز 99%   ــي سـ ــل التـ ــبة القتـ ــم، ونسـ ــن 50 كجـ عـ

ـــتقبلية.  ـــة املس ـــة اإللكروني ـــد األنظم ـــة ض ـــتكون فاعل  وس

ـــوفيتية  ـــات الس ـــر الدباب ـــة خط ـــاؤه ملواجه ـــم إنش ـــام ت النظ

ـــة  ـــرية رسيع ـــون الذخ ـــدد وتك ـــل ع ـــا بأق ـــة إيقافه وإمكاني

 T - ـــة ـــى دباب ـــام ع ـــرب النظ ـــام 2007 اخت ـــة، ويف ع وفعال

ـــا  ـــاح، وأيض ـــا بنج ـــم تدمريه ـــيل وت ـــدرع )ERA( تفاع 72  ب

ـــاح. ـــا بنج ـــم تدمريه ـــة M - 60 وت ـــى دباب ـــام ع ـــرب النظ اخت
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ــة  ــة الحاليـ ــية – األوكرانيـ ــرب الروسـ ــادت الحـ أعـ

تســـليط الضـــوء مـــرة أخـــرى عـــى أهميـــة وتأثـــري 

الصواريـــخ ســـطح – ســـطح يف مجابهـــة القطـــع 

ـــة  ـــات املتداول ـــب املعلوم ـــك عق ـــرية، وذل ـــة الكب البحري

حـــول إصابـــة الطـــراد الـــرويس Moskva بصـــاروخ 

ـــرب  ـــود بالق ـــر األس ـــه يف البح ـــفن وغرق ـــاد للس مض

ــا. ــة أوديسـ ــام مدينـ ــراين أمـ ــاحل األوكـ ــن السـ  مـ

ـــراين  ـــاروخ أوك ـــون الص ـــول ك ـــات ح ـــت املعلوم وتباين

الصنـــع أو كان ضمـــن املســـاعدات الربيطانيـــة التـــي 

قدمتهـــا لنـــدن ألوكرانيـــا، هـــذا بالرغـــم مـــن عـــدم 

ــع  ــن قطـ ــر ألي مـ ــايت ظاهـ ــود أي دور عمليـ وجـ

األســـطول األوكـــراين يف البحـــر األســـود، وســـيطرة 

األســـطول الـــرويس بشـــكل كامـــل عـــى منطقـــة 

ـــراز  ـــاد إب ـــرويس أع ـــراد ال ـــراق الط ـــات، إال أن إغ العملي

ـــخ يف  ـــن الصواري ـــة م ـــك النوعي ـــام لتل ـــدور اله ـــك ال ذل

مســـارح العمليـــات البحريـــة الحديثـــة. 

ـــقيه  ـــكري بش ـــع العس ـــادت املجتم ـــة أع ـــذه الرب ه

مصنعـــا كان أو مســـتخدم إىل رضورة إعـــادة تقييـــم 

تأثـــري صواريـــخ ســـطح – ســـطح يف مـــرح 

ــت  ــواء كانـ ــة سـ ــا كافـ ــك بأنواعهـ ــات، وذلـ العمليـ

ـــطحية  ـــة أو س ـــاحلية أو جوي ـــات س ـــن منص ـــق م تطل

ـــا  ـــون فيه ـــاالت تك ـــة يف ح ـــطحية، خاص ـــت س أو تح

موازيـــن القـــوى بـــني الطرفـــني املتحاربـــني غـــري 

متكافئـــة مـــن حيـــث القـــدرات أو األعـــداد، فهـــذه 

ـــن  ـــة م ـــك النوعي ـــال تل ـــجل أع ـــاف لس ـــة تض الواقع

ـــود  ـــاث عق ـــال ث ـــة خ ـــات مختلف ـــخ يف رصاع الصواري

ـــة  ـــري البحري ـــب تدم ـــتينيات عق ـــني الس ـــا ب ـــة م متتابع

ــاروخ  ــات بصـ ــة إيـ ــرة اإلرسائيليـ ــة للمدمـ املريـ

ســـطح – ســـطح يف عـــام 1967، والحـــادث الثـــاين 

عـــام 1982 عندمـــا أغرقـــت األرجنتـــني املدمـــرة 

ـــد،  ـــرب الفوكان ـــارك ح ـــاء مع ـــيفلد أثن ـــة ش الربيطاني

 USS Stark ـــة ـــة األمريكي ـــة الفرقاط ـــا كان بإصاب وآخره

عـــام 1987بصاروخـــني ســـطح – ســـطح عراقيـــني 

ـــة –  ـــرب العراقي ـــرة الح ـــاء ف ـــريب أثن ـــج الع يف الخلي

اإليرانيـــة. 

قضايا
الدفاع واألمن

القوات البحرية

أبريل 2022 38www.defense-network.com2022 39أبريل www.defense-network.com

الصواريخ 
سطح – سطح..  
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ما هي الصواريخ املضادة للسفن؟
ـــاً  ـــي حالي ـــاح الرئي ـــفن الس ـــادة للس ـــخ املض ـــرب الصواري تعت

ـــد إ ـــا، فق ـــا كان حجمه ـــة أي ـــة قتالي ـــة بحري ألي قطع
ـــي  ـــة الت ـــرية واملتباين ـــرية الكب ـــات ذات األع ـــتبدلت املدفعي اس
كانـــت التســـليح الرئيـــي للقطـــع البحريـــة القتاليـــة منـــذ قـــرون 
مضـــت بصواريـــخ موجهـــة أصبحـــت قـــادرة عـــى إصابـــة 
أهـــداف خـــارج مـــدى الرؤيـــة البـــري بعـــرات األميـــال وبدقـــة 
ـــم  ـــوث يف نظ ـــم البح ـــال تراك ـــن خ ـــك م ـــة، وذل ـــة متناهي إصاب
ـــث  ـــن حي ـــواء م ـــا، س ـــف تخصصاته ـــة مبختل ـــليح الحديث التس
ـــخ، أو  ـــك الصواري ـــة لتل ـــة الدافع ـــركات الصاروخي ـــدرات املح ق
ـــريان  ـــن الط ـــا م ـــي متكنه ـــة الت ـــة البحري ـــزة املاح ـــور أجه تط
ـــا  ـــا يعطيه ـــاء، م ـــطح امل ـــس س ـــكاد تام ـــات ت ـــى ارتفاع ع
ـــل  ـــدف قب ـــن اله ـــدا م ـــة ج ـــافات قريب ـــول إىل مس ـــدرة الوص ق
ـــن  ـــي متك ـــة الت ـــال الحديث ـــور األجي ـــع تط ـــا، م ـــافها راداري اكتش
ـــا  ـــدف م ـــو اله ـــارش نح ـــري مب ـــار غ ـــلوك مس ـــن س ـــاروخ م الص
ـــة  ـــس مبنطق ـــتغال التضاري ـــب أو اس ـــى تجن ـــادرا ع ـــه ق يجعل

ـــات.   العملي
ــا  ــدد أنواعهـ ــفن بتعـ ــادة للسـ ــخ املضـ ــز الصواريـ وتتميـ
وفئاتهـــا، فهنـــاك فئـــة تطلـــق مـــن عـــى منصـــات 
بريـــة، وأخـــرى تطلـــق مـــن منصـــات جويـــة، إىل جانـــب 
ــطح  ــوق سـ ــواء فـ ــة سـ ــات بحريـ ــن منصـ ــة مـ املنطلقـ
البحـــر أو تحـــت ســـطح البحـــر وهنـــاك مـــا يتميـــز 
ــات.  ــذه املنصـ ــة هـ ــى كافـ ــن عـ ــاق مـ ــات إطـ  بإمكانيـ
ـــخ  ـــى الصواري ـــوء ع ـــلط الض ـــايس سنس ـــكل أس ـــا بش وهن
ـــا  ـــة، ملركزيته ـــات بحري ـــن منص ـــة م ـــطح املنطلق ـــطح – س س

ـــر  ـــة لتطوي ـــركات املصنع ـــن ال ـــخ م ـــي تض ـــتثارات الت االس
طرازاتهـــا الخاصـــة لتكـــون متقدمـــة يف ســـوق التنافـــس 
ـــة  ـــار نوعي ـــع يف االعتب ـــع الوض ـــني، م ـــني املصنع ـــدويل ب ال
ـــخ  ـــري للصواري ـــدرات التدم ـــز ق ـــل حي ـــدأت تدخ ـــي ب ـــام الت امله

ـــطح. ـــطح – س س
سوق املصنعني:

ــطح –  ــخ سـ ــة للصواريـ ــدول املصنعـ ــة الـ ــرب رشيحـ تعتـ
ـــاً  ـــا حالي ـــل عدده ـــرية، إذ يص ـــامل كب ـــتوى الع ـــى مس ـــطح ع س
ــتقل  ــكل مسـ ــا بشـ ــا طرازاتهـ ــج رشكاتهـ ــة تنتـ إىل 17 دولـ
ـــركة  ـــج مش ـــى برام ـــل ع ـــا تعم ـــن دوله ـــل م ـــاً، وقلي تقريب

ـــة  ـــت دفاعي ـــواء كان ـــة س ـــكرية البحري ـــال العس ـــة األع يف كاف
ـــى  ـــا ع ـــاف مصنعيه ـــة باخت ـــك الفئ ـــدرات تل ـــة، ولق أو هجومي
ـــن  ـــا م ـــض طرازاته ـــة يف بع ـــة والربي ـــداف البحري ـــة األه إصاب

ـــة.    ـــدرات املاح ـــة وق ـــة اإلصاب ـــل ودق ـــات العم ـــث مدي حي
ـــك  ـــات تل ـــن مكون ـــون م ـــات كل مك ـــورت إمكاني ـــد تط ولق
ـــة  ـــابقة، مدفوع ـــود الس ـــال العق ـــري خ ـــكل كب ـــخ بش الصواري
ـــض  ـــاء بع ـــا أثن ـــم تحقيقه ـــي ت ـــا الت ـــي بنتائجه ـــكل رئي بش
الحـــرورب الســـابقة، فرغـــم قلتهـــا إال أنهـــا كانـــت مؤثـــر للغايـــة 
يف مـــرح العمليـــات البحـــري، يعززهـــا يف هـــذا أن كافـــة 
ـــرف  ـــن الط ـــة م ـــت ُمحقق ـــة كان ـــتخدام الناجح ـــجات االس س
ـــة  ـــرة اإلرسائيلي ـــأن املدم ـــنجد ب ـــلح، فس ـــراع املس ـــف بال األضع
ـــا  ـــذي كان مهزوم ـــري ال ـــش امل ـــل الجي ـــن قب ـــت م ـــات أغرق إي
ـــت  ـــيفلد أغرق ـــة ش ـــرة اإلنجليزي ـــا املدم ـــرب 1967، وأيض يف ح
ـــد، إىل  ـــزر الفوكان ـــرب ج ـــاء ح ـــني أثن ـــش األرجنت ـــل جي ـــن قب م
ـــاء  ـــراق أثن ـــن الع ـــتارك م ـــة س ـــرة األمريكي ـــة املدم ـــب إصاب جان
ـــى أن  ـــت ع ـــي تحدث ـــاء الت ـــا األنب ـــج األوىل، وآخره ـــرب الخلي ح
ـــرة  ـــرب الدائ ـــكفا يف الح ـــرويس موس ـــراد ال ـــراق الط ـــبب إغ س

ـــراين. ـــاروخ أوك ـــو ص ـــا ه اآلن بأوكراني
ـــذا  ـــري  ه ـــة تأث ـــة متباين ـــرات زمني ـــى ف ـــر ع ـــا يظه وهن
النـــوع مـــن التســـليح البحـــري يف مســـارح العمليـــات، وإن كانـــت 
كافـــة النجاحـــات املحققـــة ســـابقاً تـــأيت مـــن الطـــرف األضعـــف، 
فـــا هـــو التأثـــري  حـــني يتـــم االســـتخدام مـــن الطـــرف 
ـــع  ـــاو م ـــرف متس ـــل ط ـــن قب ـــر م ـــل تقدي ـــى أق ـــوى، أو ع األق
الطـــرف اآلخـــر، إىل جانـــب حجـــم التطـــور التقنـــي الناتـــج 
ـــرى  ـــة أخ ـــن جه ـــة، وم ـــن جه ـــارب م ـــك التج ـــف تل ـــن توظي ع

ـــاج  ـــأن إنت ـــر ب ـــيا، ويذك ـــد وروس ـــا أو الهن ـــا وإيطالي ـــل فرنس مث
ـــات  ـــريف يف الصناع ـــم مع ـــن تراك ـــج ع ـــدول اآلن نات ـــذه ال ه
ـــي أدى  ـــم التناف ـــم والزخ ـــذا الراك ـــود، ه ـــد لعق ـــة ميت الدفاعي
إىل وجـــود طيـــف واســـع مـــن الصواريـــخ ذات اإلمكانيـــات 
املتنوعـــة التـــي تســـمح بوجـــود خيـــارات تشـــغيل متعـــددة 
ـــة  ـــر العاق ـــاً يُظه ـــط، وأيض ـــرق األوس ـــدول ال ـــتخدمني ب للمس
ـــة  ـــع البحري ـــن القط ـــريات م ـــدر املش ـــني مص ـــا ب ـــة م الطردي
القتاليـــة وبـــني الصواريـــخ ســـطح – ســـطح التـــي تتســـلح بهـــا، 
ـــخ  ـــواع الصواري ـــة وأن ـــدول املصنع ـــايل ال ـــدول الت ـــح الج ويوض

ـــا: ـــن رشكاته ـــة م املُنتج

Otomat

املدى سنة الصنعالدولة املصنعةالصاروخ
3M -54220كم2006روسيا

P-700 Granite600كم1983روسيا
Mosquito250كم1980روسيا
Harpoon280كم1977الواليات املتحدة
Otomat210كم1977فرنسا – إيطاليا
Exocet180كم1975فرنسا

Sea Eagle110كم1985بريطانيا
RBS - 15200كم1998السويد

NAVAL Strike185كم2009النرويج
NSM185كم2007النرويج

Nepton300كم2021أوكرانيا
Brahmos3600كم2006رو�سي - هندي
Atmaca220كم2017تركي

SOM250كم2006تركيا
XASM-3150كم2016اليابان

Hsiung Feng III400كم2007تايوان
Gabriel80كم1985إسرائيل

Hae Sung - I150كم2005كوريا الشمالية
MANSUP100كم2009البرازيل

NOR180كم2004إيران
YJ-62400كم2004الصين

ــض  ــاك بعـ ــأن هنـ ــابق بـ ــدول السـ ــظ يف الجـ وياحـ

الصواريـــخ يرجـــع تاريخهـــا إىل أربعـــة عقـــود مضـــت، 

ولكنهـــا توجـــد حتـــى اآلن يف القـــوات البحريـــة لـــدول 

كثـــرية، وذلـــك نتيجـــة للتحديثـــات التـــي يتـــم إدخالهـــا 

ــذي  ــه الـ ــاروخ ذاتـ ــراز الصـ ــى طـ ــتمر عـ ــكل مسـ بشـ

ــاً  ــظ أيضـ ــاً، وياحـ ــه دوليـ ــاً يف مبيعاتـ ــى رواجـ يلقـ

ــور  ــاً أي ظهـ ــهد تقريبـ ــعينيات مل تشـ ــرة التسـ ــأن فـ بـ

لصواريـــخ جديـــدة، ويرجـــع ذلـــك إىل فـــرة مـــا بعـــد 

انهيـــار االتحـــاد الســـوفيتي وتراجـــع ميزانيـــات الـــدول 

ـــركات  ـــات ال ـــى مبيع ـــارشة ع ـــر مب ـــا أث ـــام، م ـــكل ع بش

ــات  ــى املروعـ ــاق عـ ــم اإلنفـ ــص حجـ ــايل تقليـ وبالتـ

ـــدة.     ـــخ جدي ـــم صواري ـــاريع تصمي ـــة مبش ـــة املتعلق البحثي
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خلفية رسيعة ملصدري املنطقة + جدول
ـــات  ـــد املتطلب ـــني يف س ـــطح العاملي ـــطح – س ـــخ س ـــي الصواري ـــري ملصنع ـــم الكب ـــاهم الحج يس
ـــية،  ـــباب السياس ـــة أو األس ـــات أو التكلف ـــث املواصف ـــن حي ـــواء م ـــة، س ـــات املختلف ـــة للبحري املختلف
ـــح  ـــط، ويوض ـــرق األوس ـــريات دول ال ـــادر مش ـــات مص ـــوح يف إتجاه ـــر بوض ـــا يظه ـــو م وه

ـــم( ـــي مصم ـــكل توضيح ـــل ش ـــات: )بفض ـــذه اإلتجاه ـــايل ه ـــدول الت الج

خريطة المستخدمين بالمنطقة العربية:
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روسيأمريكي

سويدي

RBS - 15

Harpoon

فرنسي

Exocet

Moskit

إيطالي

Otomat

مستقبل السوق بالمنطقة:
ـــط  ـــرق األوس ـــة ال ـــد أن منطق ـــبق، نج ـــا س ـــاً مب ارتباط
تتلقـــى مشـــرياتها الحديثـــة مـــن الصواريـــخ ســـطح – 
ســـطح مـــن خمـــس دول رئيســـية )روســـيا – الواليـــات 
ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــويد( ع ـــا – الس ـــا – إيطالي ـــدة – فرنس املتح
ـــامل،  ـــن الع ـــي م ـــف الرق ـــرى يف النص ـــادر أخ ـــود مص وج
ـــة  ـــب املشـــريات مـــن القطـــع البحري ـــك إىل أن أغل ويرجـــع ذل
ـــذا  ـــة، له ـــن دول غربي ـــاً م ـــا تقريب ـــأيت جميعه ـــة ت للمنطق
ـــال  ـــريات خ ـــو املش ـــاه نح ـــتمر اإلتج ـــع أن يس ـــن املتوق فم
ـــاك  ـــوال، إال أن هن ـــس املن ـــى نف ـــة ع ـــنوات القادم ـــس س الخم

ـــذا  ـــر ه ـــؤرشاً إىل ك ـــي م ـــد تعط ـــي ق ـــوادر الت ـــض الب بع
ـــدأت  ـــي ب ـــدة الت ـــات الجدي ـــال العاق ـــن خ ـــك م ـــط، وذل النم
بعـــض دول املنطقـــة يف فتحهـــا مـــن خـــال رشاكات دفاعيـــة 
ـــي  ـــراكات الت ـــال ال ـــرق، كح ـــن دول ال ـــركات م ـــع ال م
متـــت بـــني رشكات دفاعيـــة إماراتيـــة وكوريـــة جنوبيـــة، 
مـــا قـــد يســـاهم يف فتـــح دول خليجيـــة أخـــرى بشـــكل 
ـــي  ـــعودية الت ـــة الس ـــراكات، خاص ـــس ال ـــى نف ـــي ع تدريج
تطمـــح بـــأن تكـــون للصناعـــت الدفاعيـــة الوطنيـــة بهـــا 
ـــة.  ـــر املقبل ـــنوات الع ـــال الس ـــرية خ ـــة كب ـــة تصديري حص
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اليونان 
)FDI HN( تنطلق لبناء ثالث فرقاطات جديدة

تعاون بين
F126 لتجهيز فرقاطات Thalesو HENSOLDT

ـــوبولوس  ـــتيدس أليكس ـــريال أريس ـــن األدم ـــع كل م وق

ــري  ــاين، وبيـ ــة اليونـ ــريات الدفاعيـ ــر إدارة املشـ مديـ

ــذي  ــس التنفيـ ــس اإلدارة والرئيـ ــس مجلـ ــك رئيـ إريـ

ملجموعـــة NAVAL GROUP يف 24 مـــارس املـــايض، 

بحضـــور وزيـــر الدفـــاع اليونـــاين ووزيـــرة الدفـــاع 

ـــع  ـــة م ـــات بحري ـــاث فرقاط ـــاء ث ـــداً لبن ـــية، عق الفرنس

ـــدة  ـــاء م ـــة أثن ـــة فرقاط ـــة إضاف ـــار ألولوي ـــة خي إتاح

العقـــد، إىل جانـــب تأمـــني الدعـــم الفنـــي والتدريبـــي 

ـــد  ـــاً توري ـــود أيض ـــمل العق ـــد، وتش ـــود التعاق ـــل بن لكام

 .MU90 طوربيـــدات طـــراز

يـــأيت هـــذا يف ظـــل اســـتكال الراكـــة االســـراتيجية 

بـــني اليونـــان وفرنســـا التـــي شـــهدت يف أكتوبـــر املـــايض 

التصديـــق عـــى اتفاقيـــة دفاعيـــة بـــني البلديـــن، إذ 

ـــرية،  ـــة قص ـــرة زمني ـــة يف ف ـــدات البحري ـــلم الوح ستس

ــني،  ــليم أول وحدتـ ــام 2025 تسـ ــهد عـ ــث سيشـ حيـ

ـــر  ـــام 2026، ويوف ـــة يف ع ـــدة الثالث ـــلم الوح ـــا ستس بين

ـــة  ـــات البحري ـــني الصناع ـــرا ب ـــا مثم ـــد تعاون ـــذا التعاق ه

يف فرنســـا واليونـــان بشـــكل مشـــرك، فقـــد بحثـــت 

ـــن رشكاء  ـــة ع ـــهور املاضي ـــال الش NAVAL GROUP خ

صناعيـــني يف اليونـــان لبنـــاء تعـــاون ناجـــح عـــى 

ـــن. ـــني البلدي ـــل ب ـــدى الطوي امل

ـــتوى  ـــة املس ـــدرات عالي ـــات FDI HN بق ـــز فرقاط وتتمي

ـــري،  ـــرح البح ـــة يف امل ـــاالت العملياتي ـــع املج يف جمي

ســـواء كانـــت املضـــادة للســـفن أو الغواصـــات أو 

الطائـــرات أو العمليـــات الخاصـــة، إذ تعتمـــد يف نظـــم 

THALES SEA FIRE الدفـــاع الجـــوي عـــى

  Thales ــة ــع رشكـ ــدا مـ ــة  HENSOLDTعقـ ــت رشكـ وقعـ

ـــددة  ـــات متع ـــري TRS-4D إىل الفرقاط ـــا البح ـــليم راداره لتس

ــم  ــة، إذ تـ ــة األملانيـ ــتقبلية F126 يف البحريـ ــراض املسـ األغـ

ـــدث  ـــي أح ـــام 2020 وه ـــة F126 يف ع ـــى الفرقاط ـــد ع التعاق

ـــن  ـــة الــــ F126 م ـــون صفق ـــة. تتك ـــة األملاني ـــة للبحري فرقاط

ــني(؛  ــفينتني أخريـ ــة سـ ــار إضافـ ــع خيـ ــع )مـ ــع قطـ أربـ

ـــع  ـــن املتوق ـــب، وم ـــار والتدري ـــا االختب ـــج أيًض ـــن الربنام يتضم

ـــج  ـــتمر الربنام ـــام 2028 وسيس ـــة األوىل يف ع ـــليم الفرقاط تس

ـــنوات. ـــر س ـــن ع ـــر م ـــه ألك بأكمل

ـــخته  ـــن HENSOLDT يف نس ـــت رادار TRS-4D م ـــيتم تثبي س

ـــيتم  ـــة، س ـــة ثابت ـــات راداري ـــة مصفوف ـــع أربع ـــدوارة م ـــري ال غ

تكامـــل الـــرادار عـــى الســـفن مـــن قبـــل Thales  لتقديـــم 

ـــة. ـــات األملاني ـــع املتطلب ـــق م ـــايل يتواف ـــام قت نظ

وقـــال نائـــب رئيـــس«Thales Above Water Systems«: يســـعدنا 

العمـــل مـــع HENSOLDT ومنـــح Frigates F126 مجموعـــة 

ـــع  ـــة، تتمت ـــات األملاني ـــع املتطلب ـــا م ـــق متاًم ـــعرات تتواف مستش

القـــوات البحريـــة والصناعـــة األملانيـــة والهولنديـــة بتاريـــخ 

ـــج  ـــق نتائ ـــع تحقي ـــب م ـــا إىل جن ـــل جنًب ـــن العم ـــل م طوي

ـــد .” ـــذا الجه ـــة ه ـــع إىل مواصل ـــن نتطل ـــة ونح هائل

ـــرادارات  ـــدة ال ـــس وح ـــب رئي ـــر نائ ـــوس رومثاي ـــال مارك وق

TRS- ـــر ـــيتم ن ـــة يف  :”HENSOLDT” س ـــة واألرضي البحري

4D ومكوناتـــه املتطـــورة عـــى مـــن العديـــد مـــن ســـفن 

ـــم  ـــن القواس ـــة م ـــة عالي ـــر درج ـــا يوف ـــة م ـــة األملاني البحري

ـــاء«.  ـــركة للعم املش

ــة  ــة األملانيـ ــفن البحريـ ــاون األورويب لسـ ــر التعـ و يوفـ

 TRS-4D ـــل رادارات ـــة، تعم ـــعار قوي ـــزة استش ـــة أجه مجموع

ـــة  ـــفن البحري ـــن س ـــى م ـــة ع ـــدارات مختلف ـــل يف إص بالفع

 Corvette K130 و F125 ــة ــا الفرقاطـ ــن بينهـ ــة، مـ األملانيـ

)الدفعـــة الثانيـــة( وتســـتفيد مـــن التحســـينات املســـتمرة 

واملزايـــا فيـــا يتعلـــق بـــإدارة قطـــع الغيـــار والتدريـــب، 

ـــل  ـــن قب ـــبًقا م ـــار TRS-4D NR مس ـــم اختي ـــبب ت ـــذا الس له

البحريـــة األملانيـــة.
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الفرقاطة البولندية الجديدة 
Miecznik 

مجموعة نافال تسلم
 OPV 87 الرابع واألخير لألرجنتين

 Arrowhead-140PL  ـــم ـــور لتصمي ـــن تص ـــف ع ـــم الكش ت
 Miecznik ـــدي ـــة البولن ـــراء الفرقاط ـــاره ل ـــم اختي ـــذي ت وال
ــر  ــل يف مؤمتـ ــن إبريـ ــبوع األول مـ Swordfish(( يف األسـ
ـــم  ـــن التصمي ـــاب ع ـــف النق ـــتضافه PGZ، وكش ـــي اس صحف
ـــات  ـــبه فرقاط ـــي تش ـــة  Arrowhead-140PLوالت األول لفرقاط
البحريـــة امللكيـــة مـــن النـــوع 31 ولكنهـــا محّســـنة مبتطلبـــات 
ـــدا،  ـــا ببولن البحريـــة البولنديـــة، يف مؤمتـــر صحفـــي يف غديني
حيـــث قـــدم مديـــرو املـــروع أنظمـــة الفرقاطـــات املســـتقبلية 
واســـتثارات البنيـــة التحتيـــة املطلوبـــة لتنفيـــذ املـــروع 

ـــفن. ـــم الس ـــص تصمي وخصائ
ســـتتعاون PGZ مـــع ثـــاث رشكات رئيســـية خـــال 
ــن  ــؤولة عـ ــوك مسـ ــة بابكـ ــتكون رشكـ ــروع، وسـ املـ
ـــفن  ـــاء الس ـــواض بن ـــغيل أح ـــة AH140 وتش ـــم الفرقاط تصمي
 ،  Remontowa Shipbuilding SA و    PGZ Stocznia Wojenna
ـــدة(  ـــة املتح ـــس )اململك ـــوىل تالي ـــوف تت ـــة  PGZ، وس التابع
 MBDA UK ـــتوفر ـــات، وس ـــل للفرقاط ـــال املتكام ـــام القت نظ
  Cezary Cierza ـــدم ـــث ق ـــخ، حي ـــلحة والصواري أنظمـــة األس
ـــة  ـــروع وملح ـــول امل ـــات ح ـــج Miecznik ، معلوم ـــر برنام مدي
 Wojciech عامـــة عـــن التقـــدم املحـــرز حتـــى اآلن، أوضـــح
 PGZ يف Miecznik ــج ــروع برنامـ ــر مـ Nowodziński  مديـ
ـــم  ـــى التصمي ـــون ع ـــوا يعمل ـــا زال ـــم م Stocznia Wojenna  أنه
ـــات  ـــض االختاف ـــايئ بع ـــم النه ـــون للتصمي ـــد يك األويل وق

ـــة. ـــة البولندي ـــات البحري ـــا ملتطلب وفًق
ـــر،  ـــا املؤمت ـــف عنه ـــي كش ـــات الت ـــب املعلوم وبحس

يبلـــغ طـــول فرقاطـــات ميتشـــنيك 138.7 مـــرًا، 
وعرضهـــا 19.7 مـــرًا، وعمقهـــا 5.5 مـــرًا، 

مـــع إزاحـــة حـــوايل 7000 طـــن، وســـتكون 

ـــا،  ـــدة 30 يوًم ـــر مل ـــل يف البح ـــى العم ـــادرة ع ـــات ق الفرقاط
وســـتكون الرعـــة القصـــوى 28 عقـــدة، واملـــدى عنـــد 18 
ـــيتكون  ـــري، وس ـــل بح ـــن 6000 مي ـــر م ـــيكون أك ـــدة س عق
ـــات  ـــن الفرقاط ـــخًصا، لك ـــوايل 100-120 ش ـــن ح ـــم م الطاق
ــل إىل 160  ــا يصـ ــتيعاب مـ ــى اسـ ــادرة عـ ــتكون قـ سـ
ـــة  ـــات SSM رباعي ـــة بــــ 4 قاذف ـــلح الفرقاط ـــخًصا، وستس ش
مـــع صواريـــخ RBS-15 mk3 / mk4 مثبتـــة يف نقـــاط 
ـــاق  ـــا بــــ 32 خليةإط ـــم تزويده ـــفينة، وت ـــى الس ـــة ع مختلف
عمـــودي VLS ، وســـتقوم MBDA  بتزويدهـــا بنظـــام 
ـــدة  ـــة واح ـــر إىل أن خلي ـــوي Sea Ceptor ، وبالنظ ـــاع الج الدف
ميكنهـــا حمـــل أربعـــة صواريـــخ CAMM ، فـــإن أقـــى 
ـــراز.  ـــس الط ـــن نف ـــا م ـــيكون 128 صاروًخ ـــل لــــ VLS س  حم
ــات  ــا إىل أن الفرقاطـ ــي أيًضـ ــم التوضيحـ ــري الرسـ ويشـ
ـــار35  ـــم وآخرعي ـــع 76 مل ـــلحة مبدف ـــتكون مس ـــدة س الجدي
ـــدات  ـــاق طوربي ـــل وإط ـــى حم ـــادرة ع ـــتكون ق ـــم، وس مل
ــزة  ــتكون مجهـ ــات، وسـ ــدات الغواصـ ــد تهديـ MU-90 ضـ
 ،NS -50 مدعـــم بـــرادار  SM-400 AESA S-band بـــرادار
إىل جانـــب ســـونار األعـــاق  CAPTASمركـــب عـــى بـــدن 
.)ASW( الســـفينة ألغـــراض الحـــرب املضـــادة للغواصـــات
وفًقـــا للمعلومـــات التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن 
وســـائل اإلعـــام البولنديـــة ، تحـــدث بـــاوي لوليفيتـــش 
ومارســـني   ،  PGZ Stocznia Wojenna رشكـــة  رئيـــس 
ـــفن،  ـــاء الس ـــة Remontowa لبن ـــس رشك ـــيك - رئي رينجويلس
ـــدة يف  ـــفن املوح ـــاء الس ـــواض بن ـــتعداد أح ـــة اس ـــن كيفي ع

الكونســـورتيوم لهـــذه املهمـــة.
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 تـــم تســـليم آخـــر ســـفينة دوريـــة بحريـــة أرجنتينيـــة

ـــاري  ـــل الج ـــف إبري  )OPV Contraalmirante Cordero(  منتص

إىل البحريـــة األرجنتينيـــة يف كونكارنـــو بحضـــور فرانسيســـكو 

كافيـــريو وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الـــدويل يف وزارة الدفـــاع 

األرجنتينيـــة، ونائـــب األدمـــريال إنريـــيك أنطونيـــو تراينـــا 

ـــب  ـــو نائ ـــة، وآالن غيل ـــة األرجنتيني ـــس أركان البحري ـــب رئي نائ

 الرئيـــس التنفيـــذي التنميـــة الدوليـــة يف نافـــال جـــروب. 

 Naval ـــه ـــذي وقعت التســـليم يعـــد الجـــزء األخـــري مـــن العقـــد ال

ـــفن  ـــع س ـــد أرب ـــام 2019 لتزوي ـــني يف ع ـــع األرجنت Group م

ـــده  ـــليم يف موع ـــاح التس ـــق نج ـــة)OPV(، تحق ـــة بحري دوري

 Piriou و Kership و Naval Group بفضـــل التعـــاون الوثيـــق بـــني

ـــة.  ـــة األرجنتيني ـــع البحري ـــب م ـــا إىل جن ـــوا جنًب ـــن عمل ، الذي

ـــه  ـــم قياس ـــذي ت ـــاز، ال ـــاء املمت ـــا العم ـــام لرض ـــدل الع إن املع

ـــج. ـــذا الربنام ـــاز له ـــد األداء املمت ـــا يؤك ـــبة ٪97 ، م بنس




