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ـــروزا  ـــرة ب ـــنوات األخ ـــال يف الس ـــن القت ـــف ميادي ـــكرية يف مختل ـــات العس ـــهدت العملي ش

ـــات  ـــارح العملي ـــر يف مس ـــا الكب ـــا وتأثره ـــت فاعليته ـــة وأثبت ـــر املأهول ـــات غ ـــدور املركب ل

املختلفـــة، ويـــأيت هـــذا بفضـــل تطويرهـــا املســـتمر وتجـــارب التســـليح املختلفـــة التـــي 

ـــة. ـــائر برشي ـــدون خس ـــة وب ـــل تكلف ـــة بأق ـــن العملي ـــكري م ـــدف العس ـــق اله ـــؤدي إىل تحقي  ت

ــايب  ــدة اإلرهـ ــم القاعـ ــد تنظيـ ــة قائـ ــي تصفيـ ــش األمريـ ــن الجيـ ــام أعلـ ــذ أيـ منـ

أميـــن الظواهـــري بعـــد اســـتهداف رشفـــة منزلـــه يف أحـــد أرقـــى أحيـــاء العاصمـــة 

األفغانيـــة كابـــل بصـــاروخ جـــو - أرض »هيلفايـــر«، نســـخة »آر 9 إكـــس«، تـــم 

إطالقـــه مـــن طائـــرة مســـّرة. وتـــم اســـتخدامه يف قتـــل الجـــرال اإليـــراين، قاســـم 

ــالمية،  ــة اإلسـ ــم الدولـ ــادي تنظيـ ــام 2020، وجهـ ــل عـ ــداد يف أوائـ ــليامين، يف بغـ سـ

 املولـــود يف بريطانيـــا واملعـــروف باســـم »الجهـــادي جـــون« يف ســـوريا عـــام 2015.

وشـــهد املـــرح البحـــري عمليـــة نوعيـــة إلغـــراق الطـــراد الـــرويس موســـكوفا، حيـــث 

ـــويش  ـــل تش ـــع لعم ـــة الصن ـــدار« تركي ـــراز »برق ـــن ط ـــرة م ـــرات مس ـــال 3 طائ ـــم إرس ت

وإلهـــاء ألجهـــزة الرصـــد بالطـــراد وإشـــغال منظومـــة الدفـــاع الـــذايت لوحدتـــه وبعـــد 

متابعـــة الهـــدف »كهروبرصيـــا« لضـــامن تحديـــد موقعـــه بدقـــة تـــم نقلهـــا للصـــاروخ 

كمرحلـــة أوىل لتوجيهـــه نحـــو الهـــدف حتـــى ال يصيـــب ســـفينة أخـــرى بالخطـــأ، ثـــم 

ـــرة  ـــارا بالذخ ـــت إنفج ـــارشة أحدث ـــه مب ـــون فأصابت ـــاروخ نبت ـــدد 2 ص ـــه بع ـــت مباغتت مت

املتواجـــدة عـــى الســـفينة والتـــي كانـــت تشـــكل وزنـــا كبـــرا بالنســـبة للحمولـــة مـــا 

ـــة. ـــراد يف النهاي ـــرق الط ـــم غ ـــر وت ـــبء كب ـــت ع ـــم تح ـــع الطاق ـــاذ تض ـــة اإلنق ـــل مهم  جع

ـــة  ـــر املأهول ـــات غ ـــتخدام املركب ـــبوقة يف اس ـــر مس ـــرة غ ـــر طف ـــامل ينتظ ـــدو أن الع ـــا يب وبري

خاصـــة مـــع اعتـــامد الجيـــش األمريـــي ملبلـــغ 750 مليـــون دوالر الســـتكامل أبحـــاث 

ـــرشي  ـــرص الب ـــرة بالعن ـــبة املخاط ـــل نس ـــا يقل ـــات، م ـــن املركب ـــوع م ـــذا الن ـــى ه ـــورة ع متط

ـــي. ـــوم البيولوج ـــل الهج ـــة مث ـــر منطي ـــامت غ ـــات يف هج ـــك املركب ـــتخدام تل ـــى اس  أو حت

ـــول  ـــرى ح ـــات ك ـــام تحدي ـــة أم ـــات الدفاعي ـــورات رشكات الصناع ـــذه التط ـــع كل ه وتض

ـــت  ـــي بات ـــدات الت ـــك التهدي ـــكل تل ـــدى ل ـــة تتص ـــات جوي ـــة دفاع ـــا ألنظم ـــة توفره إمكاني

تحســـم برعـــة بعـــض املعـــارك، ومـــا يزيـــد تعقيـــد التحـــدي هـــو أن هنـــاك انتشـــارا 

ـــك  ـــول تل ـــال وص ـــة ح ـــوارث أمني ـــذر بك ـــا ين ـــامل م ـــول الع ـــة ح ـــات املتطرف ـــا للجامع ملحوظ

ـــة. ـــر املأهول ـــات غ ـــا املركب ـــة لتكنولوجي ـــات اإلرهابي الكيان

المركبات غير المأهولة وسرعة 
الحسم في مسرح العمليات

افتتاحية
العدد
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تعـــد األســـلحة البيولوجيـــة واحـــدة مـــن األكـــر 

ــورت  ــي طـ ــة التـ ــخ البرشيـ ــا يف تاريـ ــكا ورعبـ فتـ

ـــا  ـــة إم ـــة مختلف ـــها أدوات حربي ـــا وجيوش مجموعاته

بغـــرض الدفـــاع عـــن اســـتقرارها أو لغـــزو مناطـــق 

جديـــدة، وحديثـــا تشـــكل هـــذه األســـلحة خطـــورة 

بالغـــة خاصـــة مـــع انتشـــار الجامعـــات اإلرهابيـــة 

ـــامة  ـــازات الس ـــه الغ ـــا تخلف ـــرا مل ـــامل. ونظ ـــول الع ح

ـــا  ـــث أنه ـــة حي ـــات الحي ـــع الكائن ـــى جمي ـــار ع ـــن دم م

ـــؤرق  ـــا ت ـــد أنه ـــوان، نج ـــان أو حي ـــن إنس ـــرق ب ال تف

ــب  ــعى ألن تتجنـ ــي تسـ ــوش التـ ــن الجيـ ــد مـ العديـ

آثارهـــا الخطـــرة.

تقرير - كريم رجب
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املعامل البيلوجية األمريكية حول العامل

تعريف الحرب البيولوجية
ذكـــر موقـــع »ScienceDirect«)1( الـــذي يحتـــوي عـــى قاعـــدة 

بيانـــات علميـــة وبيلوغرافيـــة، تعريفـــا للحـــرب البيولوجيـــة، أو الحـــرب 

ـــة  ـــات حي ـــد لكائن ـــتخدام املتعم ـــا االس ـــة، بأنه ـــة أو امليكروبي الجرثومي

أو ســـموم مشـــتقة منهـــا تتســـبب يف األمـــراض لـــدى البـــرش أو 

الحيوانـــات، أو النباتـــات، خـــال رصاع أو هجـــوم إرهـــايب بهـــدف 

ـــول  ـــن الوص ـــة م ـــرون للحامي ـــن يفتق ـــخاص الذي ـــة األش ـــل أو إعاق قت

ـــة. ـــة تكتيكي ـــة ذات أهمي إىل منطق

ـــت  ـــة اتهم ـــية األوكراني ـــرب الروس ـــن الح ـــاين م ـــبوع الث يف األس

موســـكو الواليـــات املتحـــدة باســـتخدام أوكرانيـــا إلجـــراء أبحـــاث 

ـــل  ـــة مث ـــراض الفتاك ـــن األم ـــة ع ـــر القانوني ـــة غ ـــلحة البيولوجي األس

ـــية  ـــاءات الروس ـــى االدع ـــض نف ـــت األبي ـــن البي ـــره. لك ـــون وغ الطاع

ـــلحة  ـــرات لألس ـــة يف مخت ـــة املزعوم ـــاركة األمريكي ـــوص املش بخص

ـــا  ـــا إياه ـــا، واصف ـــة يف أوكراني ـــلحة كياموي ـــر أس ـــة وتطوي البيولوجي

ـــم كاذبة«. بـ«مزاع

)1( موقع ساينس دايركت، الحرب البيولوجية.. تكتيك قديم قد يعود من خال 

 https://2u.pw/S5UGc :اإلرهاب يف املستقبل، بتاريخ ٢٠١٦

تاريخ الواليات المتحدة وروسيا 
في استخدام األسلحة البيولوجية

نفـــس  الـــرويس  الجيـــش  اســـتخدم   1710 عـــام  يف 

مدينـــة  ســـكان  بـــن  الجـــدري  وبـــاء  نـــرش  أســـلوب 

لهـــا.  الـــروس  حصـــار  أثنـــاء  الســـويدية   رفـــال 

وخـــال الحـــرب األهليـــة األمريكيـــة، كان يعـــرف عـــن القـــوات 

ـــد  ـــن عم ـــزارع ع ـــات يف امل ـــى الحيوان ـــار ع ـــاق الن ـــة إط الفيدرالي

ـــول  ـــوات للحص ـــا الق ـــد عليه ـــي تعتم ـــرك الت ـــث يف ال ـــع الجث ووض

ـــرشب. ـــاه ال ـــى مي ع

ـــاث  ـــرشوع أبح ـــام 1943 م ـــة ع ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــدأت الوالي ب

ـــد  ـــة مريان ـــرك يف والي ـــا دت ـــة يف کمب ـــلحة البيولوجي ـــى األس ع

ومـــا زال هـــذا املوقـــع يخـــدم نفـــس الغـــرض ألغـــراض دفاعيـــة 

حتـــى اآلن)2(.

ـــام  ـــدة ع ـــات املتح ـــن الوالي ـــراء الدولي ـــن الخ ـــق م ـــم فري واته

ـــا  ـــع كوري ـــا م ـــة يف حربه ـــلحة بيولوجي ـــتخدم أس ـــا تس 1952 بأنه

الشـــاملية. كـــام أنتـــج الجيـــش األمريـــي عـــام 1955 كميـــات كبـــرة 

)2( موقع العن، منع أم تصنيع؟.. لغز األسلحة البيولوجية بأوكرانيا، بتاريخ 6 

 https://2u.pw/Y6SE3 :2022 من أبريل
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مـــن بكتريـــا التلريـــات »داء يصيـــب القـــوارض وتنتقـــل عـــدواه 

ـــاس.  ـــة آرکنس ـــف« يف والي ـــن بل ـــع »بای ـــك يف موق ـــان«، وذل لإلنس

ـــواع  ـــف أن ـــتودعا ملختل ـــع مس ـــس املوق ـــح نف ـــام 1965 أصب ويف ع

ـــع  ـــذا املوق ـــر ه ـــن تدم ـــن ع ـــد أعل ـــذا وق ـــة، ه ـــلحة البيولوجي األس

ـــام 1972. ع

ويف عـــام 1956 أعلـــن املشـــر زوکـــوف أن االتحـــاد الســـوفيتي 

ـــة. ـــة وكيميائي ـــلحة بيولوجي ـــر أس ـــا لتطوي ـــينفذ برنامج س

ـــر إىل  ـــدة تش ـــبه مؤك ـــكوك ش ـــاك ش ـــت هن ـــام 1960كان ويف ع

اســـتخدام الجيـــش األمريـــي أســـلحة بيولوجيـــة يف حربـــه يف 

ـــام.  فيتن

ـــفرد  ـــوفيتي »س ـــكر الس ـــار يف املعس ـــع انفج ـــام 1979 وق ويف ع

لفســـك« قتـــل مئـــات األشـــخاص بســـبب إصابتهـــم بالجمـــرة 

ـــن  ـــس يلتس ـــبق بوري ـــرويس األس ـــس ال ـــف الرئي ـــد كش ـــة، وق الخبيث

عـــام 1992 بـــأن هـــذا املعســـكر كان مركـــزا لدراســـة األســـلحة 

ـــة. البيولوجي

ــة  ــاء يف طائفـ ــام أعضـ ــة قـ ــون األمريكيـ ــة أوريغـ و يف واليـ

ـــا  ـــم ببكتري ـــدة مطاع ـــث ع ـــش« بتلوي ـــى »رشي رجنی ـــة تدع ديني

ـــفيات. ـــخصا للمستش ـــون ش ـــا أربع ـــى إثره ـــل ع ـــلمونیا ينق الس

ـــة »يس  ـــة االســـتخبارات األمريكي ـــر وكال ويف عـــام 1989 رصح مدي

ـــة. ـــلحة بيولوجي ـــع أس ـــل تصن ـــى األق ـــرش دول ع ـــأن ع آي اي« ب

ـــك  ـــة متل ـــرشة دول ـــبع ع ـــأن س ـــكوك ب ـــرت ش ـــام 1995 أث يف ع

ـــان تقـــوم طائفـــة أوم بعـــدة محـــاوالت  ـــة. ويف الياب أســـلحة بيولوجي

لنـــرش األوبئـــة، ويف أمريـــكا حصـــل متطـــرف أمريـــي بطـــرق 

ـــون. ـــا الطاع ـــوي بكتري ـــة تح ـــى أنبوب ـــة ع رشعي

ــة  ــرة الخبيثـ ــحوق الجمـ ــل مسـ ــائل تحمـ ــام 2001 رسـ يف عـ

ـــد  ـــا بع ـــر فيه ـــرشت الذع ـــكا ون ـــخاص يف أمري ـــدة أش ـــلت إىل ع أرس

أن تـــويف بضعـــة أشـــخاص بســـببها.

الجهود الدولية للحد من انتشارها
ــة  ــى البرشيـ ــم عـ ــر داهـ ــن خطـ ــكلته مـ ــا شـ ــرا ملـ ونظـ

ـــلحة،  ـــذه األس ـــم ه ـــدة)3( لتجري ـــم املتح ـــعت األم ـــد س ـــت فق والزال

ــدويل  ــع الـ ــة للمجتمـ ــود مطولـ ــة جهـ ــت نتيجـ ــدة كانـ املعاهـ

ــام  ــادر عـ ــف الصـ ــول جنيـ ــة لرتوكـ ــة مكملـ ــاد اتفاقيـ إليجـ

ــلحة  ــتخدام األسـ ــع اسـ ــف منـ ــول جنيـ ــث أن برتوكـ 1925، حيـ

 الكيميائيـــة والبيولوجيـــة، لكنـــه مل مينـــع تطويرهـــا وحيازتهـــا. 

ـــى  ـــة ع ـــت 103 دول ـــدة ووقع ـــودة للمعاه ـــا مس ـــت بريطاني فقدم

االتفاقيـــة يف 10 أبريـــل 1972 وأصبحـــت نافـــذة يف 26 مـــارس، 1975 

ـــدة  ـــامل. املعاه ـــول الع ـــة ح ـــدة 22 حكوم ـــى املعاه ـــت ع ـــا صدق عندم

ـــن  ـــاج وتخزي ـــر وإنت ـــع تطوي ـــة مبن ـــة موقع ـــزم 165 دول ـــا تل حالي

األســـلحة البيولوجيـــة والســـامة، ويف أكتوبـــر 2011، وقـــع عـــى 

املعاهـــدة 12 دولـــة جديـــدة لكنهـــا مل تصـــدق عليهـــا، ومـــع ذلـــك، فـــإن 

غيـــاب نظـــام رســـمي للتحقـــق مـــن االلتـــزام باملعاهـــدة قـــد حـــد مـــن 

ـــة«  ـــا »دفاعي ـــدة دول أبحاثً ـــت ع ـــن، تابع ـــك الح ـــذ ذل ـــا. ومن فاعليته

عـــن األســـلحة البيولوجيـــة )للتطبيقـــات الدفاعيـــة أو الوقائيـــة(، 

)3( موقع األمم املتحدة، اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة 

البكرتيولوجية )البيولوجية( واألسلحة التكسينية وتدمر تلك األسلحة: 

 https://2u.pw/ZNxsI

ــر األســـلحة البيولوجيـــة.  وهـــو أمـــر ال تحظـــره اتفاقيـــة حظـ

ـــدا  ـــات متزاي ـــي ب ـــد البيولوج ـــببه التهدي ـــذي يس ـــر ال ـــرا ألن الخط ونظ

خاصـــة مـــع انتشـــار الجامعـــات اإلرهابيـــة فـــإن هنـــاك جـــود 

ـــة  ـــارص اإلجرامي ـــب العن ـــر تعق ـــا ع ـــن تداوله ـــد م ـــع أو الح ـــرى ملن أخ

ـــات  ـــع البيان ـــرشاء أو بي ـــة ل ـــال رسي ـــائل اتص ـــتخدم وس ـــي تس الت

ـــد  ـــي ق ـــادى األرضار الت ـــلحة يك تتف ـــن األس ـــوع م ـــذا الن ـــة به املتعلق

ـــبب  ـــد تس ـــات ق ـــلحة إىل جه ـــذه األس ـــول ه ـــال وص ـــا ح ـــج عنه تنت

ـــة)4(. ـــة عاملي كارث

المعضلة العسكرية
تكمـــن املشـــكلة العســـكرية الرئيســـية يف الهجـــوم البيولوجـــي أنـــه، 

ـــا  ـــتغرق أيام ـــد يس ـــاموي، ق ـــووي أو الكي ـــوم الن ـــس الهج ـــى عك وع

ـــوًرا.  ـــة ف ـــوة معادي ـــف ق ـــن يوق ـــايل ل ـــاال وبالت ـــح فع ـــى يصب حت

ـــاج  ـــة مـــع إنت ـــوع مـــن األســـلحة إذا وضـــع يف مقارن كـــام أن هـــذا الن

ـــكل  ـــة بش ـــل تكلف ـــة أق ـــلحة البيولوجي ـــإن األس ـــة، ف ـــلحة النووي األس

ـــا  ـــا، لكنه ـــا متخصص ـــزا وفريق ـــا مجه ـــب إال معم ـــر، وال تتطل كب

ـــذه  ـــة ه ـــة إىل أن فعالي ـــاق. باإلضاف ـــل اإلط ـــة يف مراح ـــر تكلف أك

ـــن  ـــد م ـــرام الواح ـــل الج ـــن أن يقت ـــة، إذ ميك ـــة للغاي ـــلحة فتاك األس

ـــة. ـــرات علمي ـــق تقدي ـــان، وف ـــوين إنس ـــى ملي ـــد ع ـــا يزي ـــم م  الس

وعـــى خـــاف اإلنتـــاج الرخيـــص، فـــإن إطـــاق األســـلحة البيولوجيـــة 

ــق  ــا يُطلـ ــال عندمـ ــبيل املثـ ــى سـ ــة، عـ ــة وصعوبـ ــر تكلفـ أكـ

ـــن  ـــا ميك ـــه م ـــة يف محيط ـــرارة عالي ـــات ح ـــرك درج ـــاروخ يح ص

ـــد  ـــن تزوي ـــد م ـــك الب ـــها، لذل ـــة نفس ـــلحة البيولوجي ـــف األس أن يتل

ـــن أرايض  ـــا م ـــاحة م ـــرب مس ـــل. ول ـــد كام ـــام تري ـــاروخ بنظ الص

الخصـــم تبلـــغ كيلومـــرتا مربعـــا واحـــدا، تحتـــاج إىل ألفـــي دوالر 

مـــع األســـلحة التقليديـــة، أو 800 دوالر مـــن األســـلحة النوويـــة، فيـــام 

ـــاحة،  ـــس املس ـــة يف نف ـــلحة البيولوجي ـــتخدام األس ـــة اس ـــغ تكلف تبل

 دوالرا واحـــدا، لذلـــك تلقـــى األخـــرة رواجـــا يف الـــدول الفقـــرة.

روسيا والمختبرات األمريكية
ـــا،  ـــا زاخاروف ـــية ماري ـــة الروس ـــم الخارجي ـــة باس ـــت املتحدث رصح

ـــفت  ـــية اكتش ـــوات الروس ـــأن الق ـــة، ب ـــرات الصحفي ـــد املؤمت يف أح

وثائـــق يف أوكرانيـــا تفيـــد بـــأن وزارة الصحـــة األوكرانيـــة أمـــرت 

بإتـــاف عينـــات مـــن الطاعـــون والكولـــرا والجمـــرة الخبيثـــة 

ــت  ــرب. ووجهـ ــة الحـ ــل بدايـ ــرى قبـ ــراض األخـ ــببات األمـ ومسـ

املتحدثـــة الروســـية، اتهامـــات إىل حكومـــة كييـــف بأنهـــا تديـــر 

ـــدف  ـــا به ـــرات يف أوكراني ـــدة، مخت ـــات املتح ـــع الوالي ـــاون م بالتع

إنتـــاج أســـلحة بيولوجيـــة. وطالبـــت روســـيا، اإلدارة األمريكيـــة، 

بـــأن تقـــدم تفســـرا للعـــامل عـــن ســـبب دعمهـــا مـــا وصفتـــه 

ـــببات  ـــمل مس ـــا يش ـــكري يف أوكراني ـــي عس ـــج بيولوج ـــه »برنام بأن

ـــق  ـــن طري ـــة ع ـــرة الخبيث ـــون والجم ـــل الطاع ـــة مث ـــراض فتاك ألم

الطيـــور املهاجـــرة بـــن البلديـــن«.

األوكـــراين  الرئيـــس  مـــن  كل  خـــرج  الفـــور،  وعـــى 

ــون ووزارة  ــض والبنتاجـ ــت األبيـ ــي، والبيـ ــر زيلينسـ فولودميـ

الخارجيـــة األمريكيـــة، ببيانـــات منفصلـــة تنفـــي وجـــود 

األوكرانيـــة. األرايض  يف  بيولوجيـــة«  »أســـلحة   مختـــرات 

 https://2u.pw/pDWwk :4( موقع اإلنرتبول، اإلرهاب البيولوجي(



القوات الربية

يوليو 2022 8www.defense-network.com

لكـــن يف 10 مـــارس املـــايض، خرجـــت نائبـــة وزيـــر الخارجيـــة 

األمريـــي للشـــؤون السياســـية، فيكتوريـــا نوالنـــد، بترصيحـــات 

ـــذا  ـــل ه ـــدرت قب ـــي ص ـــع الت ـــض القاط ـــات الرف ـــن بيان ـــة ع مختلف

ـــتامع  ـــة اس ـــام لجن ـــد أم ـــدت نوالن ـــوح، أك ـــام. وبوض ـــخ بأي التاري

يف الكونجـــرس، وجـــود »منشـــآت أبحـــاث بيولوجيـــة« يف أرايض 

ـــع  ـــذه املواق ـــوع ه ـــع وق ـــى من ـــل ع ـــا تعم ـــة إن باده ـــا، قائل أوكراني

ـــا إذا  ـــول م ـــؤال ح ـــى س ـــد، ردا ع ـــت نوالن ـــيا. وقال ـــيطرة روس يف س

ـــدى  ـــر ل ـــة: »تتوف ـــة أو بيولوجي ـــلحة كيميائي ـــا أس ـــت يف أوكراني كان

ـــون  ـــن قلق ـــة. نح ـــاث البيولوجي ـــة باألبح ـــآت خاص ـــا منش أوكراني

مـــن أن القـــوات الروســـية ميكـــن أن تحـــاول بســـط الســـيطرة 

ـــى  ـــن ع ـــع األوكراني ـــل م ـــبب نعم ـــذا الس ـــت: »له ـــا«. وتابع عليه

ـــة  ـــة يف قبض ـــواد البحثي ـــذه امل ـــن ه ـــوع أي م ـــع وق ـــن من ـــم م متكنه

ـــا«. ـــال اقرتابه ـــية ح ـــوات الروس الق

فيـــام نقلـــت صحيفـــة »نيويـــورك تاميـــز«)5( األمريكيـــة عـــن 

مصـــادر مطلعـــة قولهـــا »توجـــد مختـــرات بيولوجيـــة داخـــل 

ـــدد  ـــم لع ـــدة الدع ـــات املتح ـــت الوالي ـــام 2005، قدم ـــذ ع ـــا، ومن أوكراني

ـــف  ـــر مل يتوق ـــة«. األم ـــلحة بيولوجي ـــاج أس ـــع إنت ـــات ملن ـــن املؤسس م

عنـــد ذلـــك، إذ أصـــدرت الخارجيـــة األمريكيـــة بيانـــا توضيحيـــا، 

)5( موقع نيويورك تاميز، النظرية حول مخترات األسلحة البيولوجية املمولة من 

الواليات املتحدة يف أوكرانيا ال أساس لها من الصحة، ليندا كيو، بتاريخ ١١ مارس 
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قالـــت فيـــه إن نوالنـــد كانـــت تشـــر إىل مختـــرات التشـــخيص 

ـــف  ـــي تختل ـــهادتها، والت ـــال ش ـــة خ ـــي األوكراني ـــاع البيولوج والدف

ـــا:  ـــوزارة يف بيانه ـــت ال ـــة. وقال ـــلحة البيولوجي ـــآت األس ـــن منش ع

ـــة  ـــدات البيولوجي ـــدى للتهدي ـــذه تتص ـــي ه ـــاع البيولوج ـــل الدف »معام

ـــا«. ـــاء أوكراني ـــع أنح يف جمي

المختبرات على األراضي األوكرانية
ـــرات  ـــل املخت ـــإن متوي ـــية ف ـــاء روس ـــه وكاالت أنب ـــا ذكرت ـــا مل وطبق

ـــد  ـــة DTRA »للح ـــل وكال ـــن قب ـــة م ـــى  األرايض األوكرني ـــة ع األمريكي

ـــج  ـــو برنام ـــة، وه ـــاع األمريكي ـــوزارة الدف ـــة ل ـــدات« التابع ـــن التهدي م

تعـــاون بيولوجـــي بقيمـــة 2.1 مليـــار دوالر )CBEP(، يف االتحـــاد 

الســـوفييتي الســـابق والـــرشق األوســـط وجنـــوب رشقـــي آســـيا 

ـــا. وأفريقي

ــل يف  ــاك رشكات تعمـ ــية أن هنـ ــاء الروسـ ــرت وكاالت األنبـ وذكـ

أوكرانيـــا هـــي: Metabiota Inc. و Southern Research Institute و 

ـــرون مشـــاريع  ـــث يدي Black & Veatch. باإلضافـــة إىل البنتاجـــون، حي

ـــوكاالت  ـــة وال ـــرات املركزي ـــة املخاب ـــة لوكال ـــة فيدرالي ـــاث بيولوجي وأبح

الحكوميـــة األخـــرى، مـــع مســـؤولن عســـكرين واســـتخبارين 

ــة. ــب حكوميـ ــن يف مناصـ ــابقن وحاليـ ــتوى سـ ــي املسـ  رفيعـ

ـــموًما  ـــا وس ـــات وبكتري ـــام فروس ـــدة بانتظ ـــات املتح ـــج الوالي تنت

مميتـــة يف انتهـــاك مبـــارش التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة لحظـــر األســـلحة 

املعامل البيلوجية بأوكرانيا 



قضايا
الدفاع واألمن

9يوليو 2022 www.defense-network.com

البيولوجيـــة. ويتعـــرض مئـــات اآلالف مـــن األشـــخاص بشـــكل منهجـــي 

ـــتعصية. ـــراض املس ـــن األم ـــا م ـــرة وغره ـــراض الخط ـــببات األم  ملس

الحـــرب  علـــامء  يقـــوم  دبلومـــايس،  وباســـتخدام غطـــاء 

ــرات  ــة يف املختـ ــات االصطناعيـ ــار الفروسـ ــة باختبـ البيولوجيـ

البيولوجيـــة املوزعـــة يف 25 دولـــة حـــول العـــامل، حيـــث 

 ،DTRA يتـــم متويـــل هـــذه املختـــرات مـــن قبـــل وكالـــة

 كجـــزء مـــن برنامـــج عســـكري بقيمـــة 2.1 مليـــار دوالر.

تقـــع املختـــرات البيولوجيـــة املعروفـــة باســـم »ســـيفر« يف دول 

ـــرشق  ـــا، وال ـــا وأوكراني ـــل جورجي ـــابق، مث ـــوفييتي الس ـــاد الس االتح

ــادر  ــا ملصـ ــا. ووفًقـ ــيا وأفريقيـ ــي آسـ ــوب رشقـ ــط وجنـ األوسـ

ـــا يف  ـــرًا بيولوجًي ـــوايل 15 مخت ـــة )DTRA( ح ـــول وكال ـــة، مت مختلف

ـــا: ـــات لــــ10 منه ـــى بيان ـــول ع ـــم الحص ـــا. وت أوكراني

1 -  مركـــز مختـــر ترنوبـــل اإلقليمـــي، ترنوبـــل، شـــارع 

13 فيدكوفيتشـــا، 

2 -  مختـــر خرســـون التشـــخييص )مركـــز خرســـون اإلقليمـــي 

ـــا، 3 ـــون، ش. أوفاروف ـــري(، خرس املخ

3 -  معهـــد الطـــب البيطـــري التابـــع لألكادمييـــة الوطنيـــة للعلـــوم 

ـــا الزراعيـــة يف أوكراني

4 -  مختـــر التشـــخيص فينيتســـا )مركـــز مختـــر فينيتســـا 

اإلقليمـــي(، فينيتســـا، ســـانت. مالينوفســـي، 11

5 -  مختـــر تشـــخيص ترانســـكارباثيان )مركـــز مختـــر 

شـــارع.  أوزجـــورود،  اإلقليمـــي(،  ترانســـكارباثيان 

 .Sobranetskaya، 96 6

ــر  ــز املختـ ــك )مركـ ــخيص دنيروبرتوفسـ ــر التشـ 6 - مختـ

اإلقليمـــي دنيروبرتوفـــس، دنيروبيرتوفســـك ، شـــارع 

شـــميت ، 26 / شـــارع. فلســـفي، 39 أ

ــب  ــي للطـ ــك اإلقليمـ ــة دنيروبيرتوفسـ ــر مقاطعـ 7 -  مختـ

البيطـــري، دنيروبيرتوفســـك، كروفـــا أيف، 48

8 -  معهـــد أبحـــاث لفـــوف لألوبئـــة والصحـــة، وزارة الصحـــة 

األوكرانيـــة، لفـــوف، شـــارع غريـــن، 12

ــري،  ــب البيطـ ــي للطـ ــوف اإلقليمـ ــة لفـ ــر مقاطعـ 9 -  مختـ

ــلوفا، 7 ــارع بروميسـ ــوف، شـ لفـ

ـــة  ـــرات اإلقليمي ـــز املخت ـــوف )مرك ـــخيص لف ـــر التش 10 -  مخت

ـــكا، 27 ـــانت. كروبيارس ـــوف، س ـــوف(، لف لف

وأســـهبت وســـائل اإلعـــام الروســـية يف رصـــد حـــاالت وفـــاة 

وإعيـــاء لجنـــود ومدنيـــن يعملـــون يف أو بالقـــرب مـــن املراكـــز 

البيولوجيـــة التـــي تحـــدث عنهـــا التقريـــر، باإلضافـــة إىل نـــرش 
ـــة  ـــاع األمريكي ـــوزارة الدف ـــة ل ـــة التابع ـــرات البيولوجي ـــط للمخت خرائ

»بنتاجـــون« حـــول العـــامل وبالطبـــع يف أوكرانيـــا.

ومبوجـــب اتفاقيـــة تـــم توقيعهـــا يف عـــام 2005، بـــن وزارة الدفـــاع 

األمريكيـــة ووزارة الصحـــة األوكرانيـــة، يُحظـــر عـــى الحكومـــة 

املحليـــة الكشـــف عـــن معلومـــات »حساســـة« حـــول الرنامـــج 

ـــرة  ـــراض الخط ـــببات األم ـــل مس ـــة بنق ـــا ملزم ـــي. وأوكراني األمري

ـــك،  ـــى ذل ـــاوة ع ـــة. ع ـــوث البيولوجي ـــراء البح ـــون إلج إىل البنتاغ

ـــة  ـــة املتعلق ـــول إىل أرسار الدول ـــن الوص ـــي م ـــش األمري ـــن الجي متك

ـــة)6(. ـــاريع الجاري باملش

)6( موقع وكالة سبوتنيك الروسية، املخترات البيولوجية األمريكية يف أوكرانيا، 
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الوقاية والتأهب والمواجهة
تتوقـــف مواجهـــة حـــادث بيولوجـــي، ســـواء أكان طبيعيـــا أم 

ـــن  ـــددة.  وم ـــات متع ـــن قطاع ـــيق ب ـــى التنس ـــدا، ع ـــا أم متعم عرضي

ـــدويل  ـــن ال ـــاك حاجـــة ماســـة للتعـــاون عـــى الصعيدي الواضـــح أن هن

ـــع  ـــة ملن ـــب واملواجه ـــرتاتيجيات للتأه ـــة اس ـــي ورضورة صياغ واإلقليم

ـــا  ـــد للبكتري ـــتخدام املتعم ـــن االس ـــة م ـــي والوقاي ـــاب البيولوج اإلره

ــان  ــدد اإلنسـ ــي تهـ ــة التـ ــموم البيولوجيـ ــات أو السـ أو الفروسـ

والحيـــوان والزراعـــة، واتخـــاذ تدابـــر مضـــادة فعالـــة يف إطـــار 

ـــة. ـــة عاملي ـــرتاتيجية أمني اس

ـــذا  ـــة ه ـــبة ملواجه ـــات مناس ـــدول ميزاني ـــد ال ـــب أن تعتم ـــام يج ك

النـــوع مـــن الحـــرب الصامتـــة، مثـــل مـــا قامـــت بـــه الواليـــات 

ـــث  ـــة، حي ـــبتمر 2011 اإلرهابي ـــامت س ـــد هج ـــة بع ـــدة األمريكي املتح

ـــدرع  ـــرشوع »ال ـــوش م ـــورج ب ـــبق ج ـــي األس ـــس األمري ـــق الرئي أطل

ــار دوالر  ــة 80 اىل 100 مليـ ــو 2004 مبيزانيـ ــي« يف يوليـ البيولوجـ

بهـــدف الدفـــاع البيولوجـــي. ومل تتوقـــف الواليـــات املتحـــدة عـــن 

ـــوث  ـــل البح ـــة مث ـــلحة البيولوجي ـــة باألس ـــطة املتعلق ـــة األنش متابع

ـــادة  ـــة، وزي ـــدات الوقائي ـــن املع ـــا، وتخزي ـــة واقتنائه ـــة باألدوي املتعلق

ـــب  ـــن تأه ـــب تحس ـــفها، إىل جان ـــة وكش ـــل البيولوجي ـــة العوام مراقب

ـــفيات. ـــة واملستش الدول

ـــدول  ـــون ال ـــب أن تك ـــدات يج ـــة التهدي ـــل مواجه ـــن أج ـــه م أي أن

ـــائل  ـــط ووس ـــر خط ـــي ع ـــاع البيولوج ـــرتاتيجيات للدف ـــة باس متأهب

ـــف  ـــوي، وكش ـــد الحي ـــه بالرص ـــه ومكافحت ـــوم ومنع ـــد الهج لتحدي

ـــادة  ـــة مض ـــر طبي ـــر تداب ـــة إىل تطوي ـــا باإلضاف ـــدات ومراقبته التهدي

ـــة نظـــرا  ـــاك العقاقـــر ورفـــع كفـــاءة القطاعـــات الصحي ـــة بامت فاعل

ـــدي. ـــر تقلي ـــر غ ألن الخط
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الهند اختبرت بنجاح صواريخ محلية مضادة للدبابات 
ــزر  ــة بالليـ ــخ موجهـ ــاح صواريـ ــد بنجـ ــرت الهنـ اختـ

القتـــال  دبابـــة  مـــن   )ATGMs( للدبابـــات  مضـــادة 

بالقـــرب   KK Ranges يف  أرجـــون   )MBT( الرئيســـية 

ماهاراشـــرتا. واليـــة  يف   Ahmednagar منطقـــة   مـــن 

 ATGM صواريـــخ  إن  دفاعيـــة  مصـــادر  وقالـــت 

املطـــورة محلًيـــا واملوجهـــة بالليـــزر قـــد تـــم اختبارهـــا 

والتطويـــر  البحـــث  منظمـــة  قبـــل  مـــن  بنجـــاح 

مـــن  بدعـــم  الهنـــدي  والجيـــش   )DRDO( الدفاعيـــة 

.)ACC & S( املدرعـــات  ســـاح  ومدرســـة   مركـــز 

بنجـــاح  ودمـــرت  بدقـــة  الصواريـــخ  ورضبـــت 

واألقـــى.  األدىن  املـــدى  مـــن  كل  يف  األهـــداف 

وســـجلت أنظمـــة القيـــاس عـــن بعـــد التـــي تـــم 

للصواريـــخ. ُمرضًيـــا  طـــران  أداء  للبعثـــة   نرشهـــا 

متعـــددة  إطـــاق  بقـــدرة  الصـــاروخ  تطويـــر  تـــم 

ــر يف  ــث والتطويـ ــة البحـ ــل مؤسسـ ــن قبـ ــات مـ املنصـ

مـــع  بالتعـــاون  بـــوين  ومقرهـــا   )ARDE( التســـلح 

 )HEMRL( الطاقـــة  عاليـــة  املـــواد  أبحـــاث  مختـــر 

.)IRDE( األدوات  وتطويـــر  أبحـــاث   ومؤسســـة 

 MBT Arjun ويخضـــع حالًيـــا لتجـــارب تقييـــم تقنـــي

عيـــار 120 ملـــم. يقفـــل الصـــاروخ األهـــداف ويتتبعهـــا 

 مبســـاعدة تحديـــد الليـــزر لضـــامن دقـــة الربـــة.

ــة  ــزر األصليـ ــة بالليـ ــخ ATGM املوجهـ ــتخدم صواريـ تسـ

ـــار  ـــديد االنفج ـــات ش ـــاًدا للدباب ـــا مض ـــا حربًي ـــل رأًس بالكام

ـــدروع  ـــن ال ـــة م ـــة املحمي ـــات املدرع ـــر املركب )HEAT( لتدم

 التفاعليـــة )ERA( يف نطاقـــات تـــرتاوح مـــن 1.5 كـــم إىل 5 كم.

الدفـــاع  وزارة  يف  والتطويـــر  البحـــث  وزيـــر  وهنـــأ 

ريـــدي  ســـاتيش  جـــي  الدكتـــور   DRDO ورئيـــس 

 ATGM الفـــرق املرتبطـــة باختبـــار إطـــاق صواريـــخ

 ATGM قـــدرة  اتســـاق  إن  وقـــال  بالليـــزر.  املوجهـــة 

الحـــد  إىل  األدىن  الحـــد  مـــن  األهـــداف  إرشاك  عـــى 

ــارب. ــال التجـ ــاح خـ ــه بنجـ ــم تأسيسـ ــد تـ ــى قـ  األقـ

ـــر  ـــرب وتدم ـــايس ل ـــكل أس ـــخ ATGM بش ـــت صواري ُصمم

ـــخ  ـــل الصواري ـــن نق ـــدة. ميك ـــة بش ـــكرية املدرع ـــات العس املركب

بواســـطة جنـــدي واحـــد، إىل أســـلحة كبـــرة محمولـــة عـــى حامـــل 

ـــا للنقـــل وإطـــاق  ـــب فرقـــة أو فريًق ـــي تتطل ـــم، والت ثـــايث القوائ

 النـــار، إىل أنظمـــة الصواريـــخ املركبـــة عـــى املركبـــات والطائـــرات.

ـــث  ـــى باح ـــة ع ـــخ املوجه ـــن الصواري ـــوع م ـــذا الن ـــد ه ويعتم

ــزر أو رادار  ــث ليـ ــرصي )IIR(، أو باحـ ــايئ بـ ــر كهربـ تصويـ

W-band يف أنـــف الصـــاروخ. هـــذه هـــي صواريـــخ »أطلـــق 

وانـــس« حيـــث ميكـــن للمشـــغل أن يرتاجـــع مبـــارشة بعـــد 

إطـــاق النـــار حيـــث مل يعـــد هنـــاك حاجـــة إىل مزيـــد مـــن 

التوجيـــه.

أخبار
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ــامل  ــتيقظ العـ ــايض اسـ ــان املـ يف  14 أبريل/نيسـ

عـــى خـــر غـــرق موســـكوفا الطـــراد األضخـــم يف 

ـــل  ـــدل متواص ـــط ج ـــية وس ـــة الروس ـــطول البحري أس

حـــول ســـبب غرقـــه بـــن روايـــة أوكرانيـــة تؤكـــد 

رضب الطـــراد بصواريـــخ نبتـــون املضـــادة للســـفن، 

ـــق يف  ـــرق إىل حري ـــع الغ ـــية ترج ـــرى روس ـــة أخ ورواي

مخـــزن للذخـــرة عـــى مـــن الطـــراد.

ـــة  ـــن فئ ـــدة م ـــفينة الرائ ـــكوفا« الس ـــر »موس وتعت

ـــة  ـــخ املوجه ـــرادات الصواري “Project 1164 Atlant” لط

ـــام 1983  ـــة ع ـــت الخدم ـــية ودخل ـــة الروس يف البحري

تحـــت اســـم »غلـــوري« ثـــم يف عـــام 1996 حملـــت 

ـــايل. ـــمها الح اس

 ربان/ أحمد محمد عى
 زميل كلية الدفاع املشرتك بفرنسا
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الطراد موسكوفا 

 املواصفات الفنية والتكتيكية 

الطول: 185 م.

العرض: 21 م.

الرسعة االقتصادية: 35 عقدة.

الرادارات: 

 MR-800 ثايث األبعاد بعيد املدى

 MR-710 ثايث األبعاد

MG-332   سونار

التحكم باألسلحة: 

SA-N-6 SAM control - SA-N-4 SAM control

فرع الحرب اإللكرتونية 

A&B/Side Globe

MR-404/Rum

التسليح: 

ــطح  ــطح / سـ ــخ سـ ــة. P-500 Bazalt  صواريـ ــخ 16 قاذفـ صواريـ

مضـــادة للســـفن

P-500 Bazalt مواصفات الصاروخ 

الرسعة  2.5 ماخ.

وزن الرأس الحريب 1000 كج شديد االنفجار.

املدى 500 كم.

التوجيه راداري نشط و شبه نشط.

ــادة  ــة مضـ ــوي S-300F منظومـ ــاع جـ ــخ دفـ ــة صواريـ 64 قاذفـ

ــخ ــرات و الصواريـ للطائـ

S-300F مواصفات الصاروخ

املدى 90 كم.

الرسعة 4 ماخ.

40 قاذفة صواريخ OSA-M دفاع جوي قصر املدى

10 قاذفات طوربيد 533 ملم

مدفع 130 ملم

AK-630close  12 منظومة

Ka-25 or Ka-27 Helicopter   طائرة واحدة

ـــخة  ـــر نس ـــي تعت ـــكوفا« والت ـــة »موس ـــفينة الحربي ـــكلت  الس - ش

ـــدى »إس300-« دوًرا  ـــدة امل ـــوي بعي ـــاع الج ـــة الدف ـــن منظوم ـــة م بحري

ـــاء  ـــط أثن ـــر املتوس ـــرت يف البح ـــام 2008 وأبح ـــا ع ـــرب جورجي يف ح

ــارصت  ــام حـ ــام 2013 كـ ــوريا عـ ــرويس يف سـ ــم  الـ ــة الدعـ عمليـ

أوكرانيـــا أثنـــاء عمليـــة ضـــم شـــبه جزيـــرة القـــرم يف 2014.

ـــكرية  ـــة العس ـــة  للحمل ـــة موجع ـــكل رضب ـــراد ش ـــذا الط ـــرق ه - إن غ

ـــوب  ـــرشق وجن ـــدة ب ـــامت جدي ـــتعد لهج ـــت تس ـــت كان ـــكو يف وق ملوس

ـــر  ـــة للتصدي ـــر قابل ـــرادات غ ـــإن الط ـــوم  ف ـــو معل ـــام ه ـــا وك أوكراني

وهـــي خاصـــة فقـــط بالـــدول املصنعـــة لهـــا ومتتلكهـــا الواليـــات 

املتحـــدة األمريكيـــة وروســـيا والصـــن وبريطانيـــا فقـــط. 

 خطة التدمر 

ــة  ــون األوكرانيـ ــخ نبتـ ــرويس بصواريـ ــراد الـ ــة الطـ ــت إصابـ متـ

ـــر  ـــو« أرض بح ـــاروخ »إل 35 ي ـــن ص ـــور م ـــوذج مط ـــي من ـــع وه الصن

ـــراين يف 2014  ـــش األوك ـــة الجي ـــا مبعرف ـــم تطويره ـــع ت ـــوفيتية الصن س

ـــة يف  ـــاءة عالي ـــت كف ـــرى وأثبت ـــرة أخ ـــام 2019 م ـــا ع ـــم تطويره ـــم ت ث

ـــرت. ـــى 280 كيلوم ـــداف حت ـــة األه إصاب

إن القصـــف األوكـــراين للطـــراد الـــرويس تـــم بســـيناريو شـــامل 
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صاروخ »نبتون« األوكراني

ـــن  ـــرة م ـــرات مس ـــال 3 طائ ـــم إرس ـــث ت ـــم حي ـــكري محك ـــك عس وتكتي

طـــراز »برقـــدار« تركيـــة الصنـــع لعمـــل تشـــويش وإلهـــاء ألجهـــزة 

ـــم  ـــم ت ـــه ث ـــذايت لوحدت ـــاع ال ـــة الدف ـــغال منظوم ـــراد وإش ـــد بالط الرص

ـــارشة. ـــه مب ـــون فأصابت ـــاروخ نبت ـــدد 2 ص ـــه بع مباغتت

صـــاروخ »نبتـــون« هـــو نســـخه أوكرانيـــة مصنعـــه محليـــا مـــن 

ـــة 8×8  ـــن مركب ـــق م ـــفن ويطل ـــاد للس ـــرويس Kh 35 املض ـــاروخ ال الص

ـــرت. ـــو م ـــدى 280 كيل ـــداف مب ـــى أه ـــاحل ع ـــن الس م

ـــل  ـــن أص ـــرام  م ـــو ج ـــزن 150 كلي ـــريب ي ـــرأس ح ـــزود ب ـــاروخ م والص

ـــع  ـــل م ـــم للتعام ـــو مصم ـــرام وه ـــو ج ـــغ 780 كلي ـــاروخ البال وزن الص

أهـــداف بـــوزن 5000 طـــن مثـــل ســـفن القتـــال الرئيســـية أو ســـفن 

ـــكري. ـــزال العس ـــم واإلن الدع

أسلوب تنفيذ الهجوم 

ــراد  ــن أن الطـ ــة يتبـ ــة والتكتيكيـ ــات الفنيـ ــتعراض املواصفـ باسـ

ـــة  ـــداف الجوي ـــع األه ـــل م ـــعرات للتعام ـــة ومستش ـــك رادارات متنوع ميتل

ـــاع  ـــخ الدف ـــن صواري ـــة م ـــا مختلف ـــك أنواع ـــام ميتل ـــة ك ـــفن املعادي والس

ـــل  ـــدي مث ـــرة امل ـــل »إس 300« والقص ـــطة مث ـــدة واملتوس ـــوي البعي الج

ـــداف  ـــد األه ـــر ض ـــاذ األخ ـــي امل ـــي ه ـــات الت ـــب الرشاش »إس 8 » بجان

ـــاض. ـــديدة االنخف ش

ـــن  ـــون م ـــيناريو مك ـــاك س ـــراد فهن ـــذا الط ـــتهداف ه ـــم اس ـــى يت وحت

ـــدف  ـــر اله ـــط س ـــتمرة لخ ـــة املس ـــدأ باملتابع ـــراءات تب ـــن اإلج ـــد م العدي

ـــة  ـــفن املخصص ـــرات أو الس ـــطة الطائ ـــع بواس ـــد والتتب ـــق الرص ـــن طري ع

ـــراد  ـــة بالط ـــرادارات الخاص ـــاغلة ال ـــم مش ـــام يت ـــتطاع( ك ـــائل االس )وس

ـــداف  ـــم إىل أه ـــاه الطاق ـــت انتب ـــرتوين ولف ـــويش اإللك ـــق التش ـــن طري ع

ـــو  ـــي وه ـــوم الرئي ـــى الهج ـــه ع ـــدايئ للتموي ـــكل ع ـــر بش ـــرى تظه أخ

ـــار  ـــدون طي ـــرة ب ـــر طائ ـــث تط ـــي. حي ـــداع التكتي ـــرف بالخ ـــا يع م

ملتابعـــة الهـــدف »كهروبرصيـــا« لتضمـــن التحديـــد الدقيـــق ملوقـــع 

ـــدف  ـــو اله ـــه نح ـــة أوىل لتوجيه ـــاروخ كمرحل ـــا للص ـــم تنقله ـــراد ث الط

ـــخ  ـــرتب الصواري ـــد اق ـــأ، وعن ـــرى بالخط ـــفينة أخ ـــب س ـــى ال يصي حت

ــدف  ــى الهـ ــا عـ ــه ذاتيـ ــا وتوجـ ــح راداراهـ ــة تفتـ ــة الثانيـ للمرحلـ

ـــدف  ـــى اله ـــوم ع ـــذ الهج ـــاء لتنفي ـــطح امل ـــى س ـــدا ع ـــض ج وتنخف

ـــع  ـــطح . م ـــطح / س ـــخ س ـــة يف صواري ـــة ذاتي ـــي خاصي ـــص وه املخص

ـــدة  ـــرة املتواج ـــار بالذخ ـــدث إنفج ـــارشة ح ـــة مب ـــراد برب ـــة الط إصاب

ـــا  ـــة م ـــبة للحمول ـــرا بالنس ـــا كب ـــكل وزن ـــي تش ـــفينة والت ـــى الس ع

ـــر. ـــبء كب ـــت ع ـــم تح ـــع الطاق ـــاذ تض ـــه اإلنق ـــل مهم جع

 النظرة التحليلية للهجوم األوكراين 

اســـتخدام مبـــادئ الخـــداع التكتيـــي يف الهجـــوم حيـــث قامـــت 

الســـلطات األوكرانيـــة باســـتخدام الطائـــرات املوجهـــة بـــدون طيـــار 

ملشـــاغلة وســـائل اإلنـــذار عـــى الطـــراد الـــرويس.

 الدراســـة املتأنيـــة إلمكانيـــات العـــدو واســـتغال نقـــاط الضعـــف، 

ـــخ )إس 8(  ـــام صواري ـــادم نظ ـــتغال  تق ـــون باس ـــام األوكراني ـــث ق حي

للدفـــاع الجـــوي املنخفـــض بجانـــب عنـــرص املفاجـــأة وعـــدم توقـــع 

ـــدون  ـــرات ب ـــتخدام طائ ـــم اس ـــام ت ـــوم، ك ـــذا الهج ـــراد له ـــم الط طاق

طيـــار ملضايقـــة الطـــراد وإبقـــاء دفاعاتـــه الجويـــة مشـــتتة قبـــل 

إطـــاق الصواريـــخ مـــن بطاريـــة مخفيـــة بالقـــرب مـــن أوديســـا.

 الدروس املستفادة من الهجوم األوكراين 

ـــاليب  ـــتحداث أس ـــم واس ـــايل للطاق ـــب القت ـــامم بالتدري رضورة االهت

جديـــدة طبقـــا للتحديثـــات املنتظـــرة يف أنظمـــة التســـليح العاملـــي.  إعـــادة 



القوات البحرية

يوليو 2022 16www.defense-network.com

ـــث  ـــة حي ـــائل البحري ـــى الوس ـــلحة ع ـــس األس ـــن تكدي ـــر يف أماك النظ

ـــي. ـــوم الصاروخ ـــج الهج ـــم نتائ ـــبب يف تعظي ـــلحة تس ـــس األس أن تكدي

ـــة باإلنقـــاذ  ـــم املعاون ـــم التعـــاون لتقدي إعـــادة النظـــر يف أســـلوب تنظي

ـــاذ  ـــازم إلنق ـــم ال ـــم الدع ـــن تقدي ـــية م ـــوات الروس ـــن الق ـــث مل تتمك حي

ـــراين. ـــي األوك ـــوم الصاروخ ـــد الهج ـــرق بع ـــن الغ ـــراد م الط

 دراســـة أســـاليب جديـــدة لتصميـــم الســـفن الحربيـــة مبـــا يعنـــى 

ـــو  ـــل طف ـــح أفض ـــا يتي ـــة مب ـــل البيني ـــع والفواص ـــيم القواط ـــادة تقس إع

ـــة. ـــرتة ممكن ـــول ف ـــاىب ألط إيج

النتائج املرتتبة عى الهجوم األوكراين 

ـــع  ـــرويس إىل ترسي ـــب ال ـــيدعو الجان ـــكافا« س ـــرة »موس ـــرق املدم  غ

عمليـــة الســـيطرة عـــى أوديســـا وحرمـــان الجانـــب األوكـــراين مـــن 

ـــا إىل  ـــيم أوكراني ـــيناريو تقس ـــد س ـــذا يؤك ـــود وه ـــر األس ـــذ البح مناف

رشقيـــة وغربيـــة مـــا يـــؤدى إىل تغيـــر وضـــع أوكرانيـــا الغربيـــة 

ـــة. ـــواطئ بحري ـــا ش ـــة ب ـــة حبيس ـــون دول لتك

 إثـــارة الجـــدل حـــول »الســـفينة مقابـــل الصـــاروخ« فالصواريـــخ 

ـــة  ـــر متكافئ ـــزة غ ـــف مي ـــن األضع ـــح املتحارب ـــفن متن ـــادة للس املض

ـــخ  ـــار الصواري ـــك إىل انتش ـــد أدى ذل ـــوى وق ـــة األق ـــوات البحري ـــد الق ض

ـــد  ـــكل متزاي ـــدرة بش ـــر ق ـــص واألك ـــة واألرخ ـــفن الحديث ـــادة للس املض

ـــادة  ـــخ املض ـــال الصواري ـــن إرس ـــة وميك ـــلحة العاملي ـــوق األس ـــر س ع

ـــة  ـــرة أو فرقاط ـــة مدم ـــن تكلف ـــرتاب م ـــرة دون االق ـــات كب ـــفن بكمي للس

ـــا(. ـــة يف أوديس ـــن بطاري ـــدة )م واح

ــاحل  ــة السـ ــية قبالـ ــة الروسـ ــطول البحريـ ــع أسـ ــظ تراجـ   لُوحـ

ـــاوف  ـــى مخ ـــة ع ـــة محتمل ـــا، يف عام ـــد جنوب ـــاه أبع ـــراين يف اتج األوك

بشـــأن التهديـــد الـــذي تشـــكله الصواريـــخ األوكرانيـــة عـــى القطـــع 

البحريـــة الروســـية، ووفقـــاً ملجلـــة »ناشـــيونال إنرتســـت« فـــإذا كان 

ـــة  ـــة ناجح ـــة أوكراني ـــة صاروخي ـــرويس رضب ـــراد ال ـــرق الط ـــبب غ س

فـــإن العمليـــة ســـتصنف عـــى أنهـــا األكـــر منـــذ واقعـــة إغـــراق 

الطـــراد األرجنتينـــي الجـــرال بلغرانـــو بواســـطة غواصـــة بريطانيـــة 

أثنـــاء حـــرب الفوكانـــد يف عـــام  1982. 

ـــع  ـــام توق ـــر م ـــول بكث ـــرتة أط ـــزو لف ـــة الغ ـــتمرار عملي ـــل اس  يف ظ

ـــر  ـــطول البح ـــد يف أس ـــراد الرائ ـــرق الط ـــروف غ ـــل ظ ـــن وىف ظ الكرمل

ــيكون  ــيا سـ ــدرة يف روسـ ــر قـ ــطحي األكـ ــل السـ ــود واملقاتـ األسـ

ـــة  ـــوات البحري ـــة للق ـــروح املعنوي ـــى ال ـــلبيا ع ـــيا س ـــرا نفس ـــاك تأث هن

ـــية. الروس

 الخامتة 

 إن العمليـــات البحريـــة الحديثـــة يكمـــن رس نجاحهـــا يف تنظيـــم 

التعـــاون الجيـــد بـــن األفـــرع الرئيســـية للقـــوات املســـلحة وكذلـــك 

ـــدات  ـــة ووح ـــة املقاتل ـــدات البحري ـــن الوح ـــاون ب ـــم التع ـــاليب تنظي أس

الدعـــم املســـاندة عـــاوة عـــى التدريـــب الجيـــد ألطقـــم الوحـــدات 

ــن  ــز بـ ــة يف التمييـ ــا القتاليـ ــادة مهارتهـ ــة وزيـ ــة املقاتلـ البحريـ

ـــت  ـــة يف الوق ـــدات املختلف ـــع التهدي ـــل م ـــى التعام ـــدرة ع ـــداف والق األه

املناســـب.

املراجع  األجنبية 

Russian Navy Weapons 1-

Ships of Russia 2-

Russian Navy History 3-

A Brief Guide to the Russian Navy 4-

 Ukraine Intelligence & Security Activities and Operations  5-

 Handbook Washington, D.C.: International Business Publications,

USA

املراجع باللغة العربية 

 Гвардейский ордена -— وزارة دفـــاع االتحـــاد الـــرويس

 —  »Нахимова ракетный крейсер »Москва
ــرا  ــرق متأثـ ــكفا« غـ ــراد »موسـ ــية: الطـ ــاع الروسـ ــر الدفـ تقريـ

بعاصفـــة أثنـــاء ســـحبه بتاريـــخ  14 إبريـــل 2022.

TB2 بيرقدار
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مستقبل الطائرات 
بدون طيار في عمليات 

مكافحة اإلرهاب
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قضايا
الدفاع واألمن

ـــم  ـــم تنظي ـــل زعي ـــدن مقت ـــو باي ـــي ج ـــس األمري ـــن الرئي ـــطس 2022 أعل يف 2 أغس

ـــرات  ـــة املخاب ـــدة وكال ـــد أن رص ـــك بع ـــتان، وذل ـــري يف أفغانس ـــن الظاه ـــدة أمي القاع

املركزيـــة األمريكيـــة بأحـــد املنـــازل يف كابـــل، وتـــم تتبعـــه بشـــكل دقيـــق إىل أن 

ـــن  ـــاً، وم ـــدة برصي ـــد تواج ـــم تأكي ـــه ليت ـــن ب ـــذي يقطُ ـــزل الل ـــة املن ـــر يف رشف ظه

 Unmanned Aerial( ـــة ـــار األمريكي ـــدون طي ـــرات ب ـــدى الطائ ـــه إح ـــت علي ـــم أطلق ثَ

Vehicle UAV( التـــي كانـــت تحلـــق يف أجـــواء كابـــل صـــاروخ موجهـــة مضـــاد 

ـــي  ـــور، لتنته ـــى الف ـــة ع ـــارش أدى إىل مقتل ـــكل مب ـــر( بش ـــح هلفاي ـــات )يرج للدباب

ـــة  ـــامت اإلرهابي ـــر التنظي ـــاين أخط ـــل ث ـــذي ميث ـــدة ال ـــم القاع ـــول تنظي ـــد فص أح

ـــة،  ـــم الدولي ـــن األقالي ـــد م ـــه يف العدي ـــرش أذرع ـــذي تنت ـــامل، وال ـــتوى الع ـــى مس ع

ـــار  ـــدون طي ـــرات ب ـــرص الطائ ـــود عن ـــة وج ـــن أهمي ـــرى ع ـــرة أخ ـــث م ـــود الحدي وليع

ـــاب . ـــة اإلره ـــامل مكافح ـــلحة يف أع املس

تقرير - أحمد عادل - بشوي رأفت 
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صورة أرشيفية لزعيما تنظيم القاعدة أسامة بن الدن وأيمن الظواهري

ملاذا الطائرات بدون طيار
ـــدول  ـــة أوىل ال ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــر الوالي تعت
ـــد  ـــار يف العدي ـــدون طي ـــرات ب ـــت الطائ ـــي وظف الت
ــة  ــذ بدايـ ــة منـ ــة واملخابراتيـ ــام القتاليـ ــن املهـ مـ
األلفيـــة الحاليـــة، ويرجـــع ذلـــك يف األســـاس إىل 
ــذه  ــرة يف هـ ــزات املتوافـ ــص واملميـ ــك الخصائـ تلـ
النوعيـــة مـــن املعـــدات الحديثـــة، خاصـــة يف 
ـــم  ـــت تت ـــواء كان ـــة س ـــتخبارات املختلف ـــام االس مه
ـــدى  ـــع مب ـــا تتمت ـــايب، إذ أنه ـــلبي أو إيج ـــكل س بش
عمـــل كبـــر مقارنـــة بباقـــي الطائـــرات املقاتلـــة 
ـــاء  ـــن البق ـــا م ـــا ميكنه ـــة، م ـــرت املأهول أو الهليكوب
يف منطقـــة العمـــل املطلوبـــة أكـــر قـــدر ممكـــن 
ـــة  ـــاعة دون الحاج ـــى الــــ 24 س ـــد يتخط ـــذي ق وال
ــص  ــايل تقليـ ــرى، وبالتـ ــرة أخـ ــتبدالها بطائـ إلسـ
أعـــداد الطائـــرات الواجـــب توافرهـــا أثنـــاء تنفيـــذ 

املهـــام بشـــكل ملحـــوظ، مـــا يزيـــل عامـــل عـــى 
ــال  ــار – حـ ــرشي – الطيـ ــرص البـ ــرة للعنـ املخاطـ
حـــدوث أى خلـــل يـــؤدي إىل ســـقوط الطائـــرة يف 

مناطـــق العـــدو.
باإلضافـــة إىل أن الطائـــرات بـــدون طيـــار UAV تعتـــر 
ـــات  ـــن متطلب ـــد م ـــة العدي ـــى تلبي ـــادرة ع ـــات ق منص
ـــا  ـــن تجهيزه ـــتخبارية، إذ ميك ـــة واالس ـــام القتالي امله
ـــة،  ـــة وتلفزيوني مبعـــدات مســـتقبات إشـــارية وراداري
ـــاز،  ـــة بإمتي ـــرب إلكرتوني ـــرة ح ـــك طائ ـــح بذل فتصب
ــواع  ــة األنـ ــة مختلفـ ــر موجهـ ــا بذخائـ أو تحميلهـ
ـــرة  ـــا طائ ـــام يجعله ـــخ، م ـــل أو صواري ـــواء قناب س
هجوميـــة قـــادرة عـــى تنفيـــذ مهـــام ضـــد 
ــا، وباألخـــص  ــة مبختلـــف أنواعهـ ــداف الريـ األهـ
ضـــد األهـــداف املتحركـــة مـــن دبابـــات ومدرعـــات 
ومركبـــات، إال أن أعـــامل مكافحـــة اإلرهـــاب نظـــراً 
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طائرة بدون طيار مجهزة بحاويات استطالع إلكتروني

ـــراد  ـــل األف ـــع مث ـــة التدري ـــر خفيف ـــا تعت ألن أهدافه
ـــات  ـــة أو مركب ـــات ناري ـــتقيل دراج ـــن أو مس املرتجل
رباعيـــة الدفـــع، فهـــي  ال تتطلـــب ذخائـــر ثقيلـــة 
ــاج  ــا تحتـ ــة GBU ولكنهـ ــل املوجهـ ــل القنابـ مثـ
إىل صواريـــخ مضـــادة للدبابـــات خفيفـــة الـــوزن 
وعاليـــة الدقـــة وذو شـــحنه تدمريـــة محـــدودة، 
ـــد  ـــد تتواج ـــارص ق ـــتهداف عن ـــن اس ـــا م ـــام ميكنه م
ـــا  ـــاق أذى مبحيطه ـــة دون إلح ـــق مدني ـــط مناط وس

ـــدين.   امل
ـــة  ـــر تكلف ـــرى، إذ تعت ـــة أخ ـــة إقتصادي ـــاك زاوي وهن
إقتنـــاء طائـــرات بـــدون طيـــار أقـــل بكثـــر مـــن 
ـــف  ـــة مبختل ـــر مأهول ـــرات الغ ـــن الطائ ـــاء أى م إقتن
ـــي  ـــب الت ـــرات التدري ـــت طائ ـــى وإن كان ـــا، حت أنواعه
تســـتخدمها بعـــض الـــدول يف أعـــامل مكافحـــة التمـــرد 
بأمريـــكا الجنوبيـــة وجنـــوب رشق آســـيا، إذ يســـتوجب 

ـــن  ـــن مؤهل ـــة توفـــر طياري ـــرات املأهول ـــاء الطائ إقتن
ـــاث  ـــاج إىل ث ـــد يحت ـــر ق ـــو أم ـــفء، وه ـــكل ك بش
ـــف  ـــن تكالي ـــتتبعه م ـــا يس ـــل، وم ـــى األق ـــوام ع أع
ماليـــة ولوجيســـتية متعـــددة ومســـتدامة لضـــامن 
عمـــل تلـــك الطائـــرات. وعـــى خـــاف ذلـــك فـــإن 
ـــة  ـــاري الــــUAV ال يســـتلزم عنـــارص برشي توفـــر طي
مامثلـــة املســـتوى للطيـــاري الطائـــرات املأهولـــة، 
ـــي  ـــرة يف الــــ UAV الت ـــات املتواف ـــبب التكنولوجي بس
ــغليها  ــى مشـ ــة عـ ــرة للغايـ ــاء كثـ ــف أعبـ تخفـ

ـــة.  ـــة أو بدني ـــت طبي ـــواء كان س
ُمصدري الطائرات بدون طيار 

ــى  ــدة عـ ــود دول عديـ ــن وجـ ــم مـ ــى الرغـ عـ
مســـتوى العـــامل تُصنـــع طائـــرات بـــدون طيـــار 
متعـــددة االســـتخدامات، إال أننـــا ســـركز بشـــكل 
خـــاص عـــى الـــدول التـــي تُصنـــع الفئـــه التـــى 
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ميكـــن توظيفهـــا يف أعـــامل مكافحـــة اإلرهـــاب 
ونجحـــت يف تصديرهـــا خـــال األعـــوام املاضيـــة، 
العمـــل يف  الــــUAV ميكنهـــا  وهـــي فئـــات مـــن 
ـــدرة  ـــع الق ـــم، م ـــى الـ200ك ـــدة تتخط ـــات بعي مدي
ـــواء  ـــة س ـــة الدق ـــة عالي ـــر موجه ـــل ذخائ ـــى حم ع
مـــن الصواريـــخ أو القنابـــل الذكيـــة، مـــا ميكنهـــا مـــن 
إصابـــة أهدافهـــا دون إلحـــاق أرضار مبحيطهـــا ناتجـــة 
عـــن معامـــات خطـــأ اإلنحـــراف، وأيضـــاً أنـــواع 
التـــي تســـتطيع تنفيـــذ مهـــام الرصـــد   UAV الــــ

واالســـتطاع مبختلـــف صـــورة.
تحديات استخدام الطائرات يف مكافحة االرهاب

عـــى الرغـــم مـــن املميـــزات التـــي تـــم ذكرهـــا 
ـــاب  ـــة اإلره ـــات مكافح ـــدات عملي ـــابقاً، إال أن تعقي س
يبـــدو أنهـــا تتجـــه إىل أن تكـــون أكـــر تعقيـــداً، 
فقـــد ســـمحت الظـــروف السياســـية والعملياتيـــة 
 UAVـــتخدام الــــ ـــن اس ـــن م ـــن املاضي ـــال العقدي خ
ـــف  ـــن التصني ـــف ضم ـــدول توص ـــل ب ـــق عم يف مناط
الفاشـــلة« مثـــل أفغانســـتان  الـــدويل بــــ »الـــدول 
ــا،  ــوريا وليبيـ ــال وسـ ــن والصومـ ــراق واليمـ والعـ
وهـــي دول مل تعـــد متتلـــك جيوشـــا نظاميـــة، 
ـــات  ـــدي ألى اخرتاق ـــتطيع ردع أو التص ـــايل ال تس وبالت
ـــل  ـــة داخ ـــارص إرهابي ـــتهدف عن ـــي تس ـــدول الت ـــن ال م
تلـــك الـــدول، مـــا أعطـــى حريـــة عمـــل واســـعة 
للغايـــة لـــدول مثـــل الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة 
ـــامل  ـــذ أع ـــن أن تنف ـــل م ـــة وإرسائي ـــيا اإلتحادي وروس
ـــدول  ـــض ال ـــامق بع ـــة يف أع ـــتخباراتية أو عملياتي اس

املذكـــورة بشـــكل يـــكاد يكـــون منتظـــم.
ولكـــن مـــع بـــروز تشـــابكات سياســـية بـــدأت 
ـــامت  ـــض التنظي ـــل بع ـــن تداخ ـــق، م ـــر يف األف تظه
ــة  ــا إرهابيـ ــدول بأنهـ ــض الـ ــا بعـ ــي تصنفهـ التـ

دون اعـــرتاف دول أخـــرى بذلـــك التصنيـــف )مثـــل 
ـــا  ـــره تركي ـــذي تعت ـــتاين( ال ـــامل الكردس ـــزب الع ح
ـــن  ـــن ح ـــارصة م ـــتهدف عن ـــاً، وتس ـــامً إرهابي تنظي
ــك  ــرتاف تلـ ــراق دون اعـ ــوريا والعـ ــر يف سـ آلخـ
الـــدول بالتصنيـــف الـــرتيك، فـــإن تصاعـــد وتـــرة 
ـــن أى  ـــيادتها م ـــي س ـــى تحم ـــذه ل ـــليح دول كه تس
ـــب  ـــن الصع ـــل م ـــد يجع ـــا، ق ـــة له ـــات أجنبي اخرتاق
ـــة  ـــامل مكافح ـــتخدام الــــUAV يف أع ـــك اس ـــد ذل بع
ـــق  ـــك يف مناط ـــع كذل ـــون الوض ـــد يك ـــاب، وق اإلره
أخـــرى بعـــد وقـــت قريـــب مثـــل ليبيـــا، وبالتـــايل 
ـــاص  ـــكل خ ـــاً بش ـــة الــــUAV تدريجي ـــص فاعلي تتقل
ـــك  ـــوده يف تل ـــارص املوج ـــتهداف العن ـــامل اس يف أع
الـــدول، وأيضـــاً تتقلـــص قـــدرة الرصـــد واملتابعـــة 
ــرض  ــامالت التعـ ــادة احتـ ــة لزيـ ــتمرة نتيجـ املسـ
لإلســـقاط أو اإلعـــرتاض مـــن قبـــل تلـــك الـــدول.  

مســـتقبل الطائـــرات بـــدون طيـــار يف مكافحـــة 
اإلرهـــاب

ـــواء  ـــامل، س ـــهدها الع ـــي يش ـــرات الت ـــل املتغ يف ظ
ــارع  ــة، أو تسـ ــية واألمنيـ ــات السياسـ ــن التقلبـ مـ
ـــة الــــ ـــد صناع ـــة، تج ـــورات التكنولوجي ـــرة التط وت
ـــرة  ـــات عامليـــة متغ ـــب دينامي UAV نفســـها يف قل
املتطلبـــات والتحديـــات، ملـــا لذلـــك مـــن تقليـــص 
ـــرات،  ـــك الطائ ـــا تل ـــع به ـــت تتمت ـــي كان ـــزات الت املمي
وذلـــك مـــن خـــال إعـــادة بنـــاء بعـــض الـــدول 
ـــا،  ـــة به ـــوي الخاص ـــاع الج ـــات الدف ـــة ملنظوم الهش
واقتنـــاء مقاتـــات اعرتاضيـــة لحاميـــة ســـامئها، 
ـــا  ـــق الــــ UAV ومينعه ـــى تحلي ـــر ع ـــا يؤث ـــو م وه
مـــن تأديـــة مهامهـــا ســـواء االســـتطاعية أو 

ــتهدافية. االسـ
 UAV لـــذا فقـــد تتجـــه الـــرشكات املصنعـــة للــــ

عدد دول املستوردةالطرازالدولة

Wing Long-1 / Wing Long-2 /CH-415الصن

MQ-1 Predator - MQ-4 Global Hawk - MQ-9 Reaper4الواليات املتحدة األمريكية

Mohager-6 / Mohager-23إيران 

Bayraktar TB24تركيا

HERON - Aerostar - Hunter - Searcher - Hermes-45018 - إرسائيل

Orlan -10E1 - روسيا

الدول املصنعة للطائرات بدون طيار املشاركة يف مكافحة االرهاب
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إىل بنـــاء منـــاذج تســـتطيع تلبيـــة املتطلبـــات 
وجـــود  ظـــل  يف  والعملياتيـــة  االســـتخباراتية 
تهديـــدات باالعـــرتاض أو اإلســـقاط، وقـــد يكـــون 
 UAV ـــوم الــــ ـــة مفه ـــادة صياغ ـــال إع ـــن خ ـــك م ذل
يف العمليـــات االســـتخباراتية، وبشـــكل أخـــص يف 
ــد ال  ــة، فقـ ــارص اإلرهابيـ ــتهداف العنـ ــام اسـ مهـ
ــادة  ــة إىل إعـ تحتـــاج أعـــامل االســـتطاع املختلفـ
ــبب  ــر، بسـ ــكل كبـ ــوم بشـ ــك املفهـ ــة ذلـ صياغـ
ـــت  ـــواء كان ـــرة س ـــتطاع املتوف ـــائل االس ـــدد وس تع
إلكرتونيـــة مثـــل األقـــامر اإلصطناعيـــة والهواتـــف 
ـــد  ـــدرات رص ـــك ق ـــي متتل ـــرات الت ـــة أو الطائ املحمول
ــة  ــائل برشيـ ــال وسـ ــن خـ ــدى، أو مـ ــدة املـ بعيـ
ـــى األرض أو  ـــة ع ـــزة املخابراتي ـــارص األجه ـــل عن مث

ــن. ــم املجنديـ عمائهـ
ولكـــن بالنســـبة ملهـــام اســـتهداف العنـــارص 
ــذا  ــر يف هـ ــة األكـ ــتمثل العقبـ ــة، فسـ اإلرهابيـ
ـــوم  ـــن مفه ـــتغناء ع ـــم االس ـــد يت ـــك فق ـــياق، لذل الس

ـــا  ـــة، وتحويله ـــداف اإلرهابي الــــ UAV يف رضب األه
ــات  ــة مبواصفـ ــة الدقـ ــة عاليـ ــر موجهـ إىل ذخائـ
ــة  ــداف دقيقـ ــة أهـ ــى إصابـ ــادرة عـ ــة، قـ خاصـ
للغايـــة وعـــى مســـافات بعيـــدة خـــارج حـــدود 
تلـــك الـــدول، وبأقـــل أرضار  تدمريـــة ممكنـــة يف 
ــة.  ــق مدنيـ ــط مناطـ ــداف وسـ ــة أهـ ــال إصابـ حـ
ـــون  ـــد ال يك ـــرتيات ق ـــوق املش ـــإن س ـــذا ف ـــع ه وم
بذلـــك الحجـــم الكبـــر عـــى األقـــل يف املســـتقبل 
ـــتلبي  ـــليح س ـــن التس ـــة م ـــذه النوعي ـــب، إذ أن ه القري
فقـــط بشـــكل مبـــديئ احتياجـــات عـــدد محـــدود 
ـــزة  ـــص أجه ـــة، وباألخ ـــرات العاملي ـــزة املخاب ـــن أجه م
ـــة  ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــل الوالي ـــي مث ـــدول العظم ال
ـــاق  ـــاع نط ـــك التس ـــا، وذل ـــا وبريطاني ـــيا وأملاني وروس
عمـــل أجهـــزة مخابـــرات هـــذه الـــدول يف العديـــد 
ــن  ــرة مـ ــود كبـ ــز جهـ ــامل، ولرتكيـ ــن دول العـ مـ
عملهـــا عـــى التنظيـــامت اإلرهابيـــة التـــي تعتـــر 

مـــن أوىل عدائياتهـــا.
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تاتا أرم: مشروع طائرة C-295 بالتعاون 
مع إيرباص على المسار الصحيح

رشكــة TATA Advanced Systems Limited رشكــة فرعيــة لـ 

ــة  ــة خاص ــع دفاعي ــة تصني ــرزت كرشك ــي ب TATA Sons الت

رائــدة يف الهنــد، تنتــج باالشــرتاك مــع Airbus أكــر مــن 40 

مــن 56 طائــرة نقــل C-295 يف الهنــد.

وتحــدث الرئيــس التنفيــذي لرشكــة TASL والعضــو املنتــدب 

ســوكاران ســينج بشــكل مكثــف عــن أنظمــة اإللكرتونيــات 

ــي  ــا والت ــاؤها محلًي ــم إنش ــي ت ــدة الت ــات الجدي والبرصي

ســتطرحها الرشكــة، إىل جانــب الحاجــة إىل الدفــع لتطويــر 

ــى  ــي ع ــامد الحقيق ــل االعت ــن أج ــية م ــات األساس التقني

الــذات يف قطــاع الدفــاع الهنــدي. موضحــا أن الرشكــة 

ــتباقي. ــتثامر االس ــى االس ــد ع تعتم

ــاون  ــح يف التع ــق الصحي ــى الطري ــاف أن كل يشء ع وأض

ــه كان  ــرا إىل أن ــرة. مش ــاج الطائ ــأن إنت ــاص بش ــع إيرب م

ــى أن  ــدا ع ــًرا. مؤك ــياء مبك ــض األش ــدأ بع ــب أن تب يج

الرشاكــة مــع رشكــة إيربــاص قويــة وهــم يدركــون أن املنتج 

الــذي ســنصنعه يف الهنــد ســيكون بأســعار معقولــة عــى 

ــة.  ــة املتبادل ــى الثق ــة ع ــة قامئ ــامل. الرشاك ــتوى الع مس

الهنــد ســوف تطلــب املزيــد مــن C-295، لذلــك ســيتم إنتــاج 

ــد. ــرة يف الهن ــن 56 طائ ــر م أك

ــا قــال  وفيــام يتعلــق باملنتجــات التــي ســيتم طرحهــا قريًب

ــة  ــن األنظم ــكل م ــات ل ــا طلب ــة لديه ــوكاران إن الرشك س

ــد  ــر. لق ــة للتصدي ــات الضوئي ــك اإللكرتوني ــة وكذل األرضي

قمنــا بالفعــل بتزويــد الجيــش الهنــدي باإللكرتونيــات 

الضوئيــة التــي ميكنهــا رؤيــة مســافة 20 كــم. وقــد 

طورنــا اآلن أنظمــة جديــدة ميكنهــا أن تــرى مــن 40 إىل 50 

كيلومــرتًا، وهــذه أحــدث األنظمــة، نحــن أيًضــا نضــع هــذه 

األنظمــة عــى القــوارب والســفن حتــى تتمكــن من توســيع 

ــات  ــر اإللكرتوني ــى تطوي ــل ع ــن نعم ــا. نح ــدى وصوله م

ــد  ــن بالتأكي ــك، نح ــا إىل ذل ــة وم ــا الجوي ــة ملنصاتن الضوئي

بصــدد ابتــكار العديــد مــن األنظمــة غــر املأهولــة والذخــرة 

الخفيفــة وأنظمــة األســلحة الدقيقــة. مشــرا إىل أن هنــاك 

ــذا  ــع ه ــا صن ــي ميكنه ــدان الت ــن البل ــًدا م ــل ج ــدد قلي ع

ــة.  ــن األنظم ــوع م الن

هــذه املنصــات عــى األقــل مــن منظــور الهنــد هــي منصــات 

ــد.  ــا يف الهن ــا وصنعه ــم تصميمه ــايل ت ــل الت ــن الجي م

ــذكاء  الــيء الجديــد الــذي ســنفعله هــو تطبيــق كامــل لل

االصطناعــي، نحــن نصــدر جميــع هياكلنــا الجويــة وأنظمــة 

ــكرية. األرض العس

تركــز رشكــة Tata Advanced Systems Limited، عــى توفر 

حلــول متكاملــة للفضــاء والدفــاع واألمــن الداخــيل. يف أقــل 

 Tata Advanced ــة ــت رشك ــان، أصبح ــن الزم ــد م ــن عق م

ــث  ــي، حي ــران العامل ــوق الط ــاًم يف س ــا مه Systems العًب

أصبحــت الرشيــك التصنيعــي األول ملصنعــي املعــدات األصلية 

العامليــن وكذلــك منظمــة البحــث والتطويــر الدفاعيــة 

ــاء  ــع أنح ــدرات يف جمي ــا ق ــد. لديه ــة الهن ــة لحكوم التابع

ــم  ــن التصمي ــاع م ــران والدف ــة الط ــة أنظم ــلة قيم سلس

ــي  ــلحة، وه ــرات واألس ــة الطائ ــل ألنظم ــع الكام إىل التجمي

تتمتــع مبوقــع جيــد يف املجــاالت التــي تشــمل الصواريــخ 

والــرادارات واألنظمــة الجويــة غــر املأهولــة وأنظمــة 

ــيل. ــن الداخ ــات واألم ــم واإللكرتوني ــادة والتحك القي

أخبار
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الدفاع الجوي الصاروخي 
الموحد بالمنطقة العربية.. 

المخاطر والفرص
ـــة  ـــة العربي ـــهده املنطق ـــذي تش ـــراك ال ـــار الح يف إط

بقـــوة يف هـــذه الحظـــة الزمنيـــة الفارقـــة، حيـــث 

ـــوى  ـــكيل ق ـــادة تش ـــات إلع ـــاك إرهاص ـــأن هن ـــدو ب يب

ــب  ــك عقـ ــد، وذلـ ــن جديـ ــا مـ ــة وتوازناتهـ املنطقـ

عقديـــن ماضيـــن شـــهدا زوال قـــوى عربيـــة مـــن 

ـــع  ـــة م ـــرتاتيجية عميق ـــات اس ـــوء فراغ ـــهد، ونش املش

ـــا  ـــل بعضه ـــاورة يتص ـــة مج ـــوى إقليمي ـــود رؤى لق وج

ـــت  ـــذا يف الوق ـــع ه ـــأيت م ـــريب. وي ـــهد الع ـــوة باملش بق

ـــعى  ـــة تس ـــوى دولي ـــن ق ـــه م ـــات نابع ـــايل إطروح الح

ـــريب  ـــم الع ـــن دول اإلقلي ـــون م ـــي مك ـــان أمن ـــاء كي لبن

ـــة  ـــرتكة تعاوني ـــول مش ـــاد حل ـــة، إليج ـــر عربي ودول غ

ــة  ــدات املتعاظمـ ــع التهديـ ــل مـ ــاهم يف التعامـ تسـ

ــخ  ــدات الصواريـ ــي تهديـ ــاً، وهـ ــة حاليـ يف املنطقـ

الباليســـتية والطائـــرات بـــدون طيـــار. 

تقرير - أحمد عادل
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ـــوة  ـــة بق ـــة العربي ـــهده املنطق ـــذي تش ـــراك ال ـــار الح يف إط

ـــاك  ـــأن هن ـــدو ب ـــث يب ـــة، حي ـــة الفارق ـــة الزمني ـــذه الحظ يف ه

ـــن  ـــا م ـــة وتوازناته ـــوى املنطق ـــكيل ق ـــادة تش ـــات إلع إرهاص

جديـــد، وذلـــك عقـــب عقديـــن ماضيـــن شـــهدا زوال قـــوى 

ـــة  ـــرتاتيجية عميق ـــات اس ـــوء فراغ ـــهد، ونش ـــن املش ـــة م عربي

ـــا  ـــل بعضه ـــاورة يتص ـــة مج ـــوى إقليمي ـــود رؤى لق ـــع وج م

ـــايل  ـــت الح ـــذا يف الوق ـــع ه ـــأيت م ـــريب. وي ـــهد الع ـــوة باملش بق

ـــان  ـــاء كي ـــعى لبن ـــة تس ـــوى دولي ـــن ق ـــه م ـــات نابع إطروح

ـــة،  ـــر عربي ـــريب ودول غ ـــم الع ـــن دول اإلقلي ـــون م ـــي مك أمن

ـــع  ـــل م ـــاهم يف التعام ـــة تس ـــرتكة تعاوني ـــول مش ـــاد حل إليج

التهديـــدات املتعاظمـــة يف املنطقـــة حاليـــاً، وهـــي تهديـــدات 

ـــار. ـــدون طي ـــرات ب ـــتية والطائ ـــخ الباليس الصواري

 

أوالً: مفهوم الدفاع الجوي والصاروخي باملنطقة: َمن 
ضد َمن؟

من هم قوى التهديد باملنطقة:

ـــد  ـــة، أح ـــد باملنطق ـــوى التهدي ـــي ق ـــن ه ـــد م ـــر تحدي يعت

ـــاع  ـــه الدف ـــكون علي ـــا يس ـــح مل ـــوم صحي ـــاء مفه ـــز بن ركائ

الجـــوي والصاروخـــي للـــدول العربيـــة باملنطقـــة، وهـــي 

نقطـــة الخـــاف والتشـــتت األكـــر يف هـــذه املرحلـــة، إذ ال 

ـــق  ـــه تواف ـــريب لدي ـــع ع ـــى تجم ـــريب أو حت ـــامع ع ـــد إج يوج

ـــا  ـــة، وم ـــد للمنطق ـــل تهدي ـــي متث ـــدول الت ـــي ال ـــن ه ـــى م ع

ـــات  ـــد، وأولوي ـــث التهدي ـــن حي ـــدول م ـــك ال ـــات تل ـــي ترتيب ه

التعامـــل معهـــا، وياحـــظ  بـــأن املنطقـــة العربيـــة قـــد 

ـــات  ـــد إتجاه ـــث تحدي ـــن حي ـــر م ـــكل كب ـــمة بش ـــون مقس تك

ــي  ــد الرشقـ ــأن الحـ ــد بـ ــا، فنجـ ــية لهـ ــد الرئيسـ التهديـ

ــراق،  ــريب والعـ ــج العـ ــة يف دول الخليـ ــة، واملتمثلـ للمنطقـ

ـــة  ـــران كدول ـــن إي ـــي م ـــا األمن ـــول موقفه ـــدة ح ـــت موح ليس

ــه  ــة املُكونـ ــدول العربيـ ــن أن الـ ــم، يف حـ ــوار لإلقليـ جـ

ـــوريا  ـــم س ـــة وه ـــة العربي ـــي للمنطق ـــاميل الرشق ـــد الش للح

والعـــراق، قابعـــن حاليـــاً يف تصنيـــف الـــدول الفاشـــلة، 

ـــارج  ـــيات خ ـــار امليليش ـــة وإنتش ـــات الخارجي ـــث اإلخرتاق حي

ـــة. ـــزة الدول ـــاق أجه نط

ـــا  ـــامل إفريقي ـــة يف ش ـــدول العربي ـــة ال ـــن أن مجموع يف ح

لديهـــا أيضـــاً أنـــواع وإتجاهـــات تهديـــد متباينـــة، فنجـــد 

ـــات،  ـــدات واإلتجاه ـــن التهدي ـــدر م ـــر ق ـــا أك ـــرص لديه ـــأن م ب
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مركز قيادة امريكي في منطقة الخليج العربي

ــي  ــا القومـ ــى أمنهـ ــران عـ ــورة إيـ ــن بخطـ ــا تؤمـ إذ أنهـ

ــرى أن  ــا تـ ــريب، ولكنهـ ــج العـ ــة دول الخليـ ــط بكتلـ املرتبـ

ـــس  ـــاً ولي ـــون دفاعي ـــب أن يك ـــد يج ـــذا التهدي ـــع ه ـــل م التعام

ــرتيك يف رشق  ــج الـ ــأن النهـ ــرى بـ ــاً تـ ــاً، وأيضـ هجوميـ

ـــار، يف  ـــع يف اإلعتب ـــد يوض ـــي تهدي ـــوار الليب ـــط والج املتوس

ـــايئ  ـــن امل ـــة باألم ـــة خاص ـــكلة وجودي ـــاك مش ـــن أن هن ح

ــدايئ، إىل  ــكل عـ ــوب بشـ ــا يف الجنـ ــا إثيوبيـ ــف فيهـ تقـ

ـــرص  ـــت م ـــي نجح ـــة الت ـــامت اإلرهابي ـــد التنظي ـــب تهدي جان

ــة، وأخـــراً،  ــنوات املاضيـ ــا خـــال السـ يف التعامـــل معهـ

هنـــاك دولـــة جـــوار )إرسائيـــل( كانـــت لعقـــود طويلـــة 

ـــاملة، إال  ـــروب ش ـــع ح ـــت أرب ـــرص، تضمن ـــر مل ـــدو األك الع

أن الوضـــع حاليـــاً يشـــهد حالـــة ســـام ســـيايس مل يتـــم 

تعميقـــه ليكـــون شـــاماً عـــى أرض الواقـــع، فهـــي حتـــى اآلن 

ـــذا  ـــوريا، ل ـــل س ـــة مث ـــة عربي ـــكرياً أرايض دول ـــتهدف عس تس

فإرسائيـــل مل تنتقـــل بعـــد إىل موضـــع الدولـــة الصديقـــة التـــي 

ـــخة  ـــات راس ـــاك عاق ـــح هن ـــن أن تصب ـــن م ـــا تتمك مبوجبه

ومســـتدامة مـــع جوارهـــا، لهـــذا فهـــي قـــد تتحـــول يف 

ـــرتاتيجية. ـــرات اس ـــة تغ ـــا نتيج ـــع جواره ـــدو م ـــتقبل لع املس

ـــا  ـــد بأنه ـــاً، فنج ـــة جنوب ـــدول العربي ـــف ال ـــتكامالً ملوق واس

ــن(  ــويت – اليمـ ــال – جيبـ ــودان – الصومـ ــا )السـ جميعهـ

تعـــاين مـــش إقتتـــال داخـــيل وعـــدم اســـتقرار ســـيايس 

عـــدا جيبـــويت، لـــذا فهـــي دول غـــر قـــادرة يف الوقـــت 

الحـــايل عـــى النظـــر خـــارج حدودهـــا وتقييـــم الوضـــع 

ـــريب  ـــد الغ ـــا الح ـــه. أم ـــاء علي ـــن البن ـــي ميك ـــكل حقيق بش

ـــام  ـــرب ه ـــر واملغ ـــا الجزائ ـــأن دولت ـــد ب ـــة، فنج ـــدول العربي لل

ـــل  ـــن دول مث ـــض، يف ح ـــام البع ـــدودان لبعضه ـــدوان الل الع

ـــدودة، ال  ـــة املح ـــم اإلقتصادي ـــس بإمكانياته ـــا وتون موريتاني

يؤثـــران بشـــكل فعـــى يف املشـــهد املحيـــط بهـــم. وبنـــاء 

عـــى مـــا ســـبق، ســـنجد بـــأن املنطقـــة العربيـــة لديهـــا 

خمســـة تهديـــدات خارجيـــة متفاوتـــة الدرجـــات، منهـــم 

أربعـــة دول وهـــم: إيـــران – تركيـــا – إرسائيـــل – إثيوبيـــا، 

ـــامت  ـــل يف التنظي ـــس يتمث ـــي خام ـــد عامل ـــة إىل تهدي باإلضاف

ـــف  ـــرص وتعري ـــر ح ـــأ الكب ـــن الخط ـــيكون م ـــة، وس اإلرهابي

التهديـــد مـــن ِقَبـــل منظـــور واحـــد دون تضمـــن باقـــي 

ـــاع  ـــة الدف ـــيس منظوم ـــرتاتيجية تأس ـــن اس ـــدات ضم التهدي

الجـــوي والصاروخـــي املوحـــد للمنطقـــة العربيـــة.    
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التهديدات وإمكانياتها و إتجاهاتها:

ـــة  ـــرشوع منظوم ـــرح م ـــم ط ـــي يت ـــدات الت ـــل التهدي تتمث

ــكل  ــا بشـ ــل معهـ ــي للتعامـ ــوي والصاروخـ ــاع الجـ الدفـ

إجـــاميل مـــن ثـــاث عنـــارص:

- صواريخ باليستية.

- صواريخ جوالة.

- طائرات بدون طيار.

ــل  ــن إرسائيـ ــاً كل مـ ــا جميعـ ــارص متتلكهـ ــي عنـ وهـ

ـــث،  ـــاين والثال ـــد الث ـــا البن ـــا منه ـــك تركي ـــام متتل ـــران، بين وإي

ومتتلـــك بعـــض التنظيـــامت اإلرهابيـــة البنـــد الثالـــث، وال 

متتلـــك إثيوبيـــا أى مـــن هـــذه العنـــارص الثـــاث.

وتعتـــر الصواريـــخ الجوالـــة والطائـــرات بـــدون طيـــار 

ـــاع  ـــبكة دف ـــاً ش ـــك نظري ـــي متتل ـــدول الت ـــن لل ـــارص ميك عن

ـــرص  ـــل م ـــر مث ـــكل كب ـــا بش ـــل معه ـــة التعام ـــوي تقليدي ج

ـــت –  ـــن – الكوي ـــارات – البحري ـــر – اإلم ـــعودية – الجزائ – الس

ـــتية  ـــخ الباليس ـــد الصواري ـــرص تهدي ـــام عن ـــر – االردن، بين قط

ـــاع  ـــة الدف ـــل منظوم ـــة داخ ـــات إضافي ـــود مكون ـــتلزم وج يس

الجـــوي، متمثلـــه يف اإلنـــذار املبكـــر باالقـــامر الصناعيـــة 

ورادارات بعيـــدة املـــدى، وأيضـــاً منظومـــات دفـــاع جـــوي 

ــتية  ــخ البالسـ ــدي للصواريـ ــتطيع التصـ ــي تسـ وصاروخـ

ـــوي  ـــاع الج ـــات الدف ـــتطيع منظوم ـــي ال تس ـــا الت بخصائصه

ـــا.         ـــدي له ـــة التص العادي

ـــخ  ـــاث الصواري ـــد الث ـــارص التهدي ـــات عن ـــاوت إمكاني وتتف

ـــار  ـــدون طي ـــرات ب ـــة – الطائ ـــخ الجوال ـــتية – الصواري الباليس

ـــخ  ـــأن الصواري ـــد ب ـــم، فنج ـــص كل منه ـــاوت خصائ ـــراً لتف نظ

ـــاع  ـــات الدف ـــي منظوم ـــى تخط ـــدرة ع ـــا الق ـــتية لديه الباليس

ــة التـــي تســـتطيع التصـــدي للطائـــرات  الجـــوي التقليديـ

ــة إىل  ــن 300مرت/ثانيـ ــرتاوح مـ ــات تـ ــة ذو رسعـ النفاثـ

700مرت/ثانيـــة، بينـــام الصواريـــخ الباليســـتية حـــن 

إنطاقهـــا تأخـــذ مســـارات خـــارج الغـــاف الجـــوي – يف 

حالـــة الصواريـــخ بعيـــدة املـــدى – ثـــم تعـــود وتدخلـــه 

ـــن  ـــدأ م ـــات تب ـــتهدافة برسع ـــراد اس ـــدف امل ـــاق اله ـــى نط أع

ـــي  ـــك فه ـــة، لذل ـــل إىل 7000مرت/ثاني ـــة وتص 1900مرت/ثاني

ـــدي  ـــدرات تص ـــا ق ـــي لديه ـــاع صاروخ ـــات دف ـــاج ملنظوم تحت

ـــدالت. ـــذه املع ـــئ ه تكاف

ـــرض  ـــد يف ـــات التهدي ـــدد اتجاه ـــإن تع ـــذا، ف ـــب ه إيل جان

بشـــكل كبـــر مضاعفـــة قـــدرات التصـــدي املطلوبـــة، إذ 

وجـــود ثـــاث قـــوى متتلـــك قـــدرات صاروخيـــة مبحيـــط 

ـــل  ـــة أن تعم ـــوش العربي ـــى الجي ـــم ع ـــة يحت ـــة العربي املنطق

ـــة  ـــة حقيقي ـــع رؤي ـــق م ـــة تتس ـــرتاتيجية مواجه ـــى اس ع

ـــدات  ـــذه التهدي ـــة ه ـــخه يف مواجه ـــة راس ـــدات، وقناع للتهدي

ـــن  ـــا لألم ـــة العلي ـــب املصلح ـــب تغلي ـــي، إىل جان ـــكل حقيق بش

القومـــي العـــريب عـــى رؤى فرديـــة قـــد تكـــون قـــارصة 

ـــد. ـــة التهدي ـــد ملواجه ـــن املوح ـــرة التكوي ـــى فك ـــر ع تؤث

اسرتاتيجية الدفاع الجوي والصاروخي:

ـــن  ـــف م ـــد تختل ـــار ق ـــذا اإلط ـــرتاتيجية يف ه ـــاء اس إن بن

عقيـــدة عســـكرية ألخـــرى، إذ أن هنـــاك اســـرتاتيجات قـــد 

ــذار املبكـــر  ــا إجـــراءات اإلنـ ــا ورؤيتهـ تتبنـــى يف تكوينهـ

واملتابعـــة والقيـــادة والســـيطرة لتحديـــد مهـــام التصـــدي 

ــى  ــف عـ ــد تضيـ ــرتاتيجيات قـ ــاك اسـ ــه، وهنـ وأولوياتـ

املراحـــل الســـابقة مبـــدأ تدمـــر مصـــادر النـــران ســـواء 

ـــة أو  ـــة الثابت ـــتية والجوال ـــخ الباليس ـــواذف الصواري ـــت ق كان

ـــرات  ـــى الطائ ـــيطرة ع ـــاق والس ـــات اإلط ـــة، أو محط املتحرك

بـــدون طيـــار ، وهـــو عنـــرص يتطلـــب مـــوارد عســـكرية 

ـــى  ـــدرة ع ـــك الق ـــتلزم ذل ـــة، إذ يس ـــة للغاي ـــة ومكلف مضاف

ــذه  ــد هـ ــتمر لرصـ ــكل مسـ ــدو بشـ ــق العـ ــتطاع عمـ اسـ

األهـــداف، ومـــن ثـــم مـــوارد عســـكرية أخـــرى تســـتطيع 

توجيـــة رضبـــات رسيعـــة ودقيقـــة لتدمرهـــا حـــال 

إكتشـــافها، مـــن خـــال رضبـــات مكونـــة مـــن طائـــرات 

مقاتلـــة جاهـــزة لاســـتجابة، أو صواريـــخ بعيـــدة املـــدى 

دقيقـــة، ويف حـــال أى مـــن األســـلوبن فهـــام معرضـــان 

لتهديـــد مـــن وســـائل الدفـــاع الجـــوي ومقاتـــات العـــدو 

التـــي يتوقـــع بشـــكل كبـــر أن تتواجـــد لتأمـــن عمقـــه.   

متطلبات التكوين واالستدامة:

إن بنـــاء اســـرتاتيجية موحـــدة إلنشـــاء نظـــام دفاعـــي 

ـــوات  ـــو أوىل الخط ـــة، ه ـــد باملنطق ـــي موح ـــوي وصاروخ ج

التـــي يجـــب إنهائهـــا بشـــكل صحيـــح، والتـــي ســـتحتاج 

يف مضمونهـــا إىل تعريـــف املفهـــوم، إذ أن بعـــض العقائـــد 

ــم،  ــد مهـ ــا بنـ ــن مفهومهـ ــدرج ضمـ ــدد تُـ ــذا الصـ يف هـ

وهـــو تدمـــر مصـــادر التهديـــد كأحـــد مراحـــل التصـــدي 

ـــوارد  ـــب م ـــذا يتطل ـــي، وه ـــوي والصاروخ ـــاع الج ـــام الدف لنظ

ـــرسح  ـــتدام يف م ـــل املس ـــى العم ـــادرة ع ـــة ق ـــة مضاف هجومي

ـــات  ـــتية ومحط ـــخ الباليس ـــواذف الصواري ـــر ق ـــات لتدم العملي

التحكـــم واإلطـــاق للطائـــرات بـــدون طيـــار التـــي تكـــون 

جميعهـــا يف األغلـــب متحركـــة وليســـت منصـــات ثابتـــة. 

ـــا  ـــة جوانبه ـــة بكاف ـــة تحتي ـــن بني ـــة تكوي ـــأيت مرحل ـــم ت ث
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)اإلنـــذار املبكـــر املشـــرتك والقيـــادة والســـيطرة – قـــدرات 

الدفـــاع اإليجـــايب – قـــدرات مهاجمـــة مصـــادر التهديـــد( 

قـــادرة عـــى االســـتجابة الرسيعـــة للتهديـــدات املتنوعـــة 

ومختلفـــة اإلتجاهـــات، بحيـــث تتحـــول تدريجيـــاً مـــن أداة 

ـــة  ـــل تكلف ـــي تُِص ـــد الت ـــوى التهدي ـــدى، إىل أداة ردع لق للتص

العمـــل العـــدايئ املتوقـــع مـــن تلـــك القـــوى إىل أن تكـــون 

ــوة  ــول لخطـ ــا، أو تتحـ ــن تنفيذهـ ــدوى مـ ــس ذو جـ ليـ

ـــة  ـــوة ضاغط ـــون خط ـــن أن تك ـــدالً م ـــم ب ـــتنزاف للخص اس

عـــى املنطقـــة العربيـــة.  

وأخـــراً يتـــم وضـــع نهـــج مشـــرتيات موحـــد لكتلـــة 

ـــي  ـــوي والصاروخ ـــاع الج ـــار الدف ـــة يف إط ـــوش العربي الجي

ـــات  ـــخ امليزاني ـــج ض ـــذا النه ـــال ه ـــن خ ـــم م ـــد، ويت املوح

ـــذا  ـــن ه ـــدى لتام ـــد امل ـــتثامر بعي ـــد لاس ـــذا البن ـــة له املخصص

ـــن  ـــواء م ـــط، س ـــدى املتوس ـــى امل ـــر ع ـــكل أك ـــب بش الجان

ـــات  ـــي متطلب ـــكل يلب ـــرتيات بش ـــادر املش ـــع مص ـــال تنوي خ

التهديـــد بشـــكل أرسع، أو مـــن خـــال التصنيـــع املشـــرتك 

ـــدء  ـــال الب ـــرة ح ـــرتاتيجية كب ـــد اس ـــه فوائ ـــيكون ل ـــذي س ال

يف تنفيـــذ خطواتـــة.  

ثانياً:  القدرات العربية: املتاح واملطلوب:
متتلـــك الجيـــوش العربيـــة نظريـــاً مختلـــف منظومـــات 

ــك إىل  ــع ذلـ ــاً، ويرجـ ــة عامليـ ــوي املُصنعـ ــاع الجـ الدفـ

تراكـــم املشـــرتيات العربيـــة املتنوعـــة عـــى مـــدار 

العقـــود املاضيـــة، إذ كانـــت تتبنـــى بعـــض جيـــوش دول 

الخليـــج العـــريب واألردن إبتـــداًء مـــن ســـبعينيات القـــرن 

ـــدى  ـــطة امل ـــوي متوس ـــاع ج ـــات دف ـــايض رشاء منظوم امل

غربيـــة، وباألخـــص أمريكيـــة وبريطانيـــة، يف حـــن أن 

ــر  ــا والجزائـ ــراق وليبيـ ــوريا والعـ ــرص وسـ ــل مـ دوًل مثـ

ــينيات  ــة يف خمسـ ــها الحديثـ ــن جيوشـ ــة تكويـ يف بدايـ

القـــرن املـــايض، كانـــت تقتنـــي مشـــرتياتها مـــن 

ـــك  ـــض تل ـــت بع ـــم نوع ـــذ، ث ـــوفيتية حينئ ـــات الس الصناع

الـــدول مـــن مصـــادر مشـــرتياتها نتيجـــة تغـــر ظـــروف 

ــل  ــة مثـ ــات أمريكيـ ــدأت يف رشاء منظومـ ــية وبـ سياسـ

مـــرص، وبالتـــايل أصبـــح هنـــاك تنـــوع فريـــد باملنطقـــة 

ـــداف  ـــة األه ـــة لحامي ـــل قوي ـــة عم ـــكيل منظوم ـــح تش يتي

ــة. ــة العربيـ الحيويـ
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التهديـــدات قدرات الصد الواجب توافرها:
ـــوى  ـــاً للق ـــودة حالي ـــدرات املوج ـــم الق ـــامل حج ـــن إج ميك

ـــل  ـــر، يف ظ ـــالفة الذك ـــة س ـــة باملنطق ـــة املحيط ـــر عربي الغ

عـــدم تحديـــد واضـــح لدولـــة التهديـــد وتجاهـــه، لذلـــك 

ـــرة  ـــتية املتوف ـــة الباليس ـــدرات الصاروخي ـــار الق ـــيتم إعتب س

ـــد، إذ  ـــة التهدي ـــن معادل ـــل ضم ـــران وإرسائي ـــن إي ـــدى كل م ل

ـــه بــــ  ـــزب الل ـــدى ح ـــتية ل ـــخ الباليس ـــداد الصواري ـــدر أع تق

ـــا  ـــم إطاقه ـــا يت ـــات، أغلبه ـــف املدي ـــاروخ1 مختل 3000 ص

مـــن قـــواذف متحركـــة عـــى عربـــات، والبعـــض منهـــا 

يتـــم إطاقـــة مـــن منصـــات ثابتـــة مـــن داخـــل كهـــوف 

ـــك  ـــا متتل ـــل، فإنه ـــبة إلرسائي ـــران، وبالنس ـــل إي ـــة داخ جبلي

سلســـلة مـــن الصواريـــخ الباليســـتية مختلفـــة املديـــات 

تصـــل أقصاهـــا إىل 4800كـــم2، ولكنهـــا غـــر معلومـــة 

ـــل  ـــا إرسائي ـــي تفره ـــديدة الت ـــة الش ـــراً للرسي ـــداد نظ األع

عـــى برامجهـــا الصاروخيـــة الباليســـتية.

ـــا يف  ـــب توافره ـــدي الواج ـــات التص ـــد معام ـــد تحدي وعن

منظومـــة الدفـــاع الجـــوي والصاروخـــي العربيـــة، فـــإن 

ـــن  ـــاركة ضم ـــة مش ـــة يف كل دول ـــداف الحيوي ـــد األه تحدي

هـــذا التحالـــف يعـــد عنـــرصاً أساســـياً لتحديـــد األعـــداد 

ــي،  ــوي والصاروخـ ــاع الجـ ــب الدفـ ــن كتائـ ــة مـ املطلوبـ

ــذه  ــا يف هـ ــب توافرهـ ــة الواجـ ــص العملياتيـ والخصائـ

ـــن  ـــر م ـــزون الذخائ ـــاب مخ ـــة إىل حس ـــب، باإلضاف الكتائ

ــرة  ــب توافـ ــب الواجـ ــك الكتائـ ــة بتلـ ــخ الخاصـ الصواريـ

لضـــامن اســـتمرار  حاميـــة األهـــداف املخصصـــة لـــكل 

ــتية  ــخ الباليسـ ــدي للصواريـ ــدالت التصـ ــا، إذ أن معـ منهـ

تقـــدر بإطـــاق 2:4 صـــاروخ دفـــاع صاروخـــي لتدمـــر 

ــال  ــي – يف حـ ــذا يعنـ ــد، وهـ ــتي واحـ ــاروخ باليسـ صـ

حســـاب قـــدرات إيـــران الصاروخيـــة فقـــط – بوجـــوب 

الجـــوي  الدفـــاع  توافـــر مخـــزون مـــن صواريـــخ 

ــع  مـ ــاروخ،  صـ  12000  :6000 بــــ  ــدر  يقـ ــي  والصاروخـ

ـــى  ـــتوزع ع ـــداد س ـــذه األع ـــأن ه ـــار ب ـــع يف اإلعتب الوض

كامـــل الـــدول العربيـــة املشـــاركة يف منظومـــة الدفـــاع 

ــي.    ــوي والصاروخـ الجـ

ثالثـــاً: مبادرات التحالفات املطروحة:
املشرتكة: العربية  القوة 

هـــي قـــوة تـــم إقـــرتاح إنشـــاءها مـــن قبـــل الرئيـــس 

 Iran has 3,000 ballistic missiles, many that can reach Israel - US general –  )1(

. JERUSALEMPOST – 15/3/2022 - https://bit.ly/3S8Uzhy

. Missile of Israel  - CSIS – 10/8/2021 - https://bit.ly/3PJ7KnD   )2(

املـــرصي عـــام 2015، وكانـــت تهـــدف إىل إحيـــاء الدفـــاع 

املشـــرتك العـــريب الغـــر مفعـــل داخـــل جامعـــة الـــدول 

العربيـــة، وقـــد نصـــت يف مادتهـــا الثانيـــة باآليت«تنشـــأ 

ــكرية  ــة عسـ ــوة عربيـ ــول قـ ــذا الروتوكـ ــب هـ مبوجـ

ـــراف  ـــدول األط ـــا ال ـــارك فيه ـــع، تش ـــل الرسي ـــرتكة للتدخ مش

ـــا  ـــات مب ـــدات والتحدي ـــة التهدي ـــا مواجه ـــا، هدفه اختياري

ـــس  ـــي مت ـــة، والت ـــامت اإلرهابي ـــدات التنظي ـــك تهدي يف ذل

ــراف  ــدول األطـ ــن الـ ــتقرار أي مـ ــامة واسـ ــن وسـ أمـ

ــريب«  ــي العـ ــن القومـ ــارشا لألمـ ــدا مبـ ــكل تهديـ وتشـ

ويف  مادتهـــا الســـابعة فيـــام يخـــص القيـــادة بـــاآليت » 

ـــا  ـــى أرضه ـــة ع ـــذ املهم ـــي تنف ـــرف الت ـــة الط ـــن الدول تع

ـــراف  ـــدول األط ـــن ال ـــات م ـــرسح العملي ـــة مل ـــادة ميداني قي

ـــاء األركان،  ـــس رؤس ـــر مجل ـــرسح، وتخط ـــذا امل ـــة به املعني

ـــس  ـــوىل مجل ـــن، يت ـــذا التعي ـــع له ـــود مان ـــة وج ويف حال

ــتكمل  ــادرة مل يسـ ــا مبـ ــك«3، ولكنهـ ــاء األركان ذلـ رؤسـ

إجـــراء تشـــكيلها حتـــى اآلن نتيجـــة لظـــروف سياســـية.

قوة درع الجزيرة:

ــات،  ــاءها يف الثامنينـ ــم إنشـ ــي تـ ــوة التـ ــي القـ وهـ

ــج  ــى الخليـ ــه عـ ــة املطلـ ــدول العربيـ ــن الـ ــكلت مـ وشـ

ــعودية –  ــت – السـ ــم الكويـ ــراق وهـ ــدا العـ ــريب عـ العـ

ـــا  ـــم دمجه ـــد ت ـــامن، وق ـــارات – ع ـــر – اإلم ـــن – قط البحري

ــدة يف  ــة املوحـ ــكرية الخليجيـ ــادة العسـ ــراً بالقيـ مؤخـ

إفتتـــاح مقرهـــا الجديـــد بالريـــاض يف نوفمـــر 20214 

ــرص  ــي، وتقتـ ــاون الخليجـ ــس التعـ ــار دول مجلـ يف إطـ

ـــط،  ـــس فق ـــن دول املجل ـــاع ع ـــوة يف الدف ـــذه الق ـــام ه مه

وبإشـــرتاك كافـــة األفـــرع واألســـلحة يف تلـــك الـــدول، 

ــوات  ــك القـ ــن تلـ ــرتكة بـ ــاورات مشـ ــم منـ ــث تتـ حيـ

باســـتمرار ســـواء فيـــام بينهـــم أو مبشـــاركة دول مـــن 

خـــارج املجلـــس.

العريب: الناتو 

هـــي فكـــرة أثـــرت يف فـــرتات عديـــدة مؤخـــراً مـــن 

ـــك  ـــاص، وذل ـــكل خ ـــة بش ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــل الوالي قب

ــامد  ــتطيع اإلعتـ ــل تسـ ــاد تكتـ ــعيها إليجـ ــار سـ يف إطـ

ـــبب  ـــا، بس ـــرتك معه ـــكل مش ـــة بش ـــن املنطق ـــه يف أم علي

)3(  النص الكامل لروتوكول تشكيل القوة العربية املشرتكة، العربية، 13/8/2015، 

. https://bit.ly/3PMowCm

)4(  إفتتاح مقر القيادة العسكرية املوحدة، مجلس التعاون الخليجي، 22/11/2021، 

. https://bit.ly/3cRjru4
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ـــة  ـــكرية ملواجه ـــا العس ـــة موارده ـــد كاف ـــا لحش محاوالته

إيـــران يف جنـــوب رشق آســـيا، لـــذا فـــإن هـــذا املقـــرتح 

يف األســـاس يضـــع إيـــران عـــدواً مبـــارشاً، يف حـــن أن 

ــج  ــك، وال تنتهـ ــا كذلـ ــة ال تعترهـ ــدول العربيـ ــض الـ بعـ

مبـــدأ العـــداء واإلنضـــامم لتحالفـــات تبنـــى عـــى 

مهاجمـــة اآلخـــر، لذلـــك فـــإن مقـــرتح الناتـــو العـــريب 

ـــتقبل  ـــور يف املس ـــرى الن ـــن ي ـــه ل ـــر أن ـــكل كب ـــح بش يرج

ـــه  ـــس نجاح ـــر أس ـــدم تواف ـــك لع ـــل، وذل ـــى األق ـــب ع القري

ــرة يف  ــا مؤثـ ــف دول بعينهـ ــى مواقـ ــد عـ ــي تعتمـ التـ

ـــة إىل رضورة  ـــعودية5، باإلضاف ـــرص والس ـــل م ـــة مث املنطق

توافـــر إرادة سياســـية لـــدول ألغلـــب دول املنطقـــة تـــرى 

يف ردع إيـــران بالقـــوة االســـتباقية رضورة، وهـــو مـــا ال 

يوجـــد اآلن.    

ومـــن املخاطـــر الجامـــة التـــي ســـترتافق مـــع هـــذا 

الناتـــو العـــريب، هـــو أنهـــا ســـتجعل – حـــال مهاجمـــة 

إيـــران – دول الخليـــج العـــريب هـــي خـــط الدفـــاع األول 

ـــزء  ـــاص ج ـــئ إمتص ـــا عب ـــيكون عليه ـــل، إذ س ـــن إرسائي ع

ـــل  ـــى إرسائي ـــتطلق ع ـــي س ـــة الت ـــخ اإليراني ـــن الصواري م

ـــن  ـــة، يف ح ـــتباقية أو إنتقامي ـــات اس ـــت رضب ـــواء كان س

ـــة  ـــدول العربي ـــرة لل ـــدة بامل ـــر مفي ـــتصبح غ ـــل س أن إرسائي

خاصـــة دول الخليـــج حـــال مهاجمـــة إيـــران لهـــم، 

لذلـــك فـــإن املســـتفيد األول وقـــد يكـــون الوحيـــد مـــن 

هـــذه الفكـــرة هـــي إرسائيـــل فقـــط دون غرهـــا، حتـــى 

الواليـــات املتحـــدة، فأصولهـــا منتـــرشة بـــدول الخليـــج 

بشـــكل أســـايس، مـــام ســـيجعلها تلقـــى نفـــس مصـــر 

دول الخليـــج مـــن حيـــث الخســـائر.

مخاطر التحالفات املســـتحدثة من خارج املنطقة: 

ــرة،  ــا خطـ ــد ذاتهـ ــف يف حـ ــادرات التحالـ ــد مبـ ال تعـ

ـــا  ـــد حالته ـــة يف أش ـــة العربي ـــإن املنطق ـــس، ف ـــى العك ع

ـــة  ـــتطيع مجابه ـــد يس ـــي موح ـــريب أمن ـــع ع ـــود تجم لوج

التهديـــدات التـــي تتعاظـــم مـــع مـــرور الوقـــت، ولكـــن 

ـــن  ـــارج تكم ـــن الخ ـــة م ـــف اآلتي ـــادرات التحال ـــر مب مخاط

ـــن  ـــرى األم ـــة، ت ـــر عربي ـــة غ ـــة رؤي ـــل صبغ ـــا تحم يف أنه

مـــن منظورهـــا خـــارج املنطقـــة التـــي تعترهـــا أحـــدى 

املناطـــق االســـرتاتيجية التـــي تؤثـــر عليهـــا، مـــع عـــدم 

ــة  ــية والقوميـ ــل السياسـ ــار العوامـ ــع يف اإلعتبـ الوضـ

ـــة  ـــة املنطق ـــع خصوصي ـــا م ـــاء عليه ـــة للبن ـــة الازم والديني

DW، 29/6/2022، https://bit. ،5(  “ناتو رشق أوسطي” .. من العدو وهل يضم إرسائيل(

. ly/3cQATyX

ــن  ــة مـ ــراد تطبيقـ ــخ املـ ــاف النسـ ــى خـ ــة، عـ العربيـ

ــة  ــة والجغرافيـ ــص الدينيـ ــوذج األورويب ذو الخصائـ النمـ

ـــذي  ـــة، وال ـــة العربي ـــن املنطق ـــاً ع ـــة كلي ـــة املختلف والعرقي

ـــات طائفيـــة  ـــرون عقب ـــدار ق ـــى م ـــا ع ـــى مبوجبه تخط

ـــن  ـــة ع ـــت ناتج ـــاالت كان ـــض الح ـــة يف بع ـــة وديني وإثني

ــرون  ــة لقـ ــم األوروبيـ ــهدتها األمـ ــه شـ ــروب طاحنـ حـ

عديـــدة.

ــة،  ــة العربيـ ــي باملنطقـ ــوذج تحالفـ ــق منـ ــد تطبيـ وعنـ

ــي  ــل التـ ــف إرسائيـ ــار موقـ ــع يف اإلعتبـ ــب أن يوضـ فيجـ

ـــم  ـــى الرغ ـــة، ع ـــدول العربي ـــض ال ـــدو لبع ـــل ع ـــت متث مازال

ـــت  ـــا مازال ـــة، إذ أنه ـــائدة يف املنطق ـــام الس ـــواء الس ـــن أج م

ـــب  ـــان، إىل جان ـــوريا ولبن ـــل س ـــة مث ـــل أرايض دول عربي تحت

ــطيني يف  ــعب الفلسـ ــوق الشـ ــتمرة لحقـ ــتباحتها املسـ اسـ

ـــاج  ـــة إدم ـــتبلغ تكلف ـــا، وس ـــة ومياهه ـــل األرايض املحتل كام

ـــى  ـــة ع ـــار جام ـــريب أخط ـــل ع ـــكرياً( يف تكت ـــل )عس إرسائي

ـــاء  ـــك إحي ـــكل ذل ـــامي، إذ سيش ـــريب واإلس ـــي الع ـــن القوم األم

ـــي يف  ـــرف الدين ـــو التط ـــدود لنم ـــر مح ـــد وغ ـــب وممت خص

ـــى  ـــة حت ـــعبية العربي ـــدة الش ـــب القاع ـــة ككل، إذ أن أغل املنطق

اآلن تـــرى يف إرسئيـــل عـــدو لهـــا، وبالتـــايل حـــن تـــرى 

ـــل يف رشاكات عســـكرية مـــع دول  ـــك الشـــعوب دمـــج إرسائي تل

عربيـــة، ســـيكون ذلـــك مثـــار شـــحن معنـــوى عاطفـــي ودينـــي 

كبـــر، ستســـتغله الجامعـــات الدينيـــة املتطرفـــة بشـــكل مثـــايل 

ـــح  ـــكل رصي ـــداء بش ـــل الع ـــا، وتحوي ـــعبية له ـــدة ش ـــاء قاع لبن

ـــل بشـــكل  ـــي ســـتندرج يف هـــذه الـــرشاكات، مـــا ميث ـــدول الت لل

واضـــح، بـــدء موجـــة تطـــرف دينـــي مصحـــوب بأعـــامل 

ـــب  ـــة. إىل جان ـــة العربي ـــورة باملنطق ـــديدة الخط ـــة ش إرهابي

تهديـــد قواعـــد الســـلم املجتمعـــي والقواعـــد الراســـخة يف 

قوميـــات دول املنطقـــة، مـــا ينـــذر عـــى املـــدى املتوســـط 

ـــي  ـــة، والت ـــة العربي ـــوش املنطق ـــد جي ـــدع عقائ ـــل بتص والطوي

تســـتقي أفرادهـــا مـــن البيئـــة املجتمعيـــة التـــي ســـتكون 

ـــوش  ـــرة الجي ـــى فك ـــارشة ع ـــينعكس مب ـــا س ـــة م ـــة للغاي هش

ـــا،  ـــد ذاته ـــة يف ح ـــة الوطني ـــرة القومي ـــايل فك ـــة وبالت القومي

ـــاً.     ـــايل جذري ـــة الح ـــكل املنطق ـــر ش ـــذر بتغ ـــا ين ـــو م وه

رابعـــاً: نحو منوذج دفاع جوي وصاروخي 
املنطقة: مفهوم  يناسب 

إن بنـــاء منظومـــة دفـــاع جـــوي وصاروخـــي عـــريب 

ناجـــح، يجـــب أن يراعـــي يف إنشـــاءة عوامـــل تضمـــن 

ــتدام،  ــكل مسـ ــة بشـ ــة املطلوبـ ــام الدفاعيـ ــق املهـ تحقيـ
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صاروخ باتريوت

ومتثـــل أهـــم عوامـــل النجـــاح اآليت:

التهديد توحيد 

وذلـــك مبراعـــاة املخاطـــر التـــي تهـــدد كل الـــدول 

ــة يف  ــة الراغبـ ــدول العربيـ ــل الـ ــى األقـ ــة، أو عـ العربيـ

ــا  ــام ذكرنـ ــنجد – كـ ــف، إذ سـ ــذا التحالـ ــامم لهـ اإلنضـ

ـــة  ـــان باملنطق ـــر عربيت ـــان غ ـــاك دولت ـــأن هن ـــابقاً – ب س

لديهـــم صواريـــخ باليســـتية وجوالـــة وطائـــرات بـــدون 

ــران  ــم إيـ ــريب، وهـ ــي العـ ــن القومـ ــدد األمـ ــار تهـ طيـ

ــل. وإرسائيـ

ربط اإلمكانـــات التصنيعية العربية 

إذ توجـــد حاليـــا برامـــج تصنيعيـــة عربيـــة يف طـــور 

ـــعودية،  ـــارات والس ـــة يف اإلم ـــد، خاص ـــكل واع ـــاق بش اإلنط

ــة  وحـــن تكويـــن رشاكات مـــع دول ذات عراقـــة تصينيـ

ـــتطيع  ـــرة تس ـــرص كب ـــاك ف ـــإن هن ـــرص، ف ـــكرية كم عس

ــواء  ــة سـ ــكرية العربيـ ــات العسـ ــا رشكات الصناعـ منهـ

ــاع  ــة دفـ ــاك منظومـ ــن إمتـ ــة، مـ ــة أو حكوميـ خاصـ

ــة بالكامـــل يف غضـــون 10:8  جـــوي وصاروخـــي عربيـ

ـــة  ـــة وفكري ـــة وبرشي ـــوارد مالي ـــاك م ـــل، فهن ـــنوات عم س

ميكـــن مـــن خـــال العمـــل املشـــرتك الوصـــول إلكتفـــاء 

ـــي  ـــي تاق ـــة الت ـــلحة الحرج ـــض األس ـــن بع ـــريب م ذايت ع

ــة(  ــرة ماليـ ــود وفـ ــم وجـ ــة )رغـ ــدول العربيـ ــا الـ فيهـ

صعوبـــة يف إقتـــاء مـــا يلـــزم منهـــا لســـد اإلحتياجـــات 

ــة.   الدفاعيـ

بنـــاء رشاكات دولية عى أرضية عربية:

ميكـــن يف حـــال تكويـــن رشاكات عربيـــة قويـــة عـــى 

مســـتوى الـــدول العربيـــة التـــي لديهـــا قواعـــد صناعيـــة 

ـــن  ـــعودية( م ـــارات – الس ـــرص – اإلم ـــدة )م ـــكرية واع عس

فتـــح مجـــال للـــرشاكات مـــع نظراهـــم عـــى مســـتوى 

ــي  ــي أمامـ ــر العاملـ ــق التطويـ ــح أفـ ــام يفتـ ــامل، مـ العـ

ـــدارس  ـــزات امل ـــف ممي ـــاً يضي ـــد، وأيض ـــريب الجدي ـــج الع املنت

الصناعيـــة الدوليـــة خاصـــة األمريكيـــة والفرنســـية 

واألملانيـــة والروســـية والكوريـــة الجنوبيـــة يف هـــذا 

املجـــال، مـــا يجعلهـــا جاذبـــة أكـــر لاســـتثامرات 

ــن  ــة مـ ــى حصـ ــول عـ ــد الحصـ ــي تريـ ــة التـ الخارجيـ

ــد.  ــي الجديـ ــل الصناعـ التكتـ
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الجيش األمريكي يكمل اختبار القبة الحديدية 
 White Sands Missile أثبـــت اختبـــار بالذخـــرة الحيـــة يف

ــه  ــة لديـ ــاة البحريـ ــاح مشـ ــيكو أن سـ ــو مكسـ Range يف نيـ

ـــل.  ـــه رافائي ـــا ذكرت ـــا مل ـــة« ، وفًق ـــة الحديدي ـــة للقب ـــدرات دفاعي »ق

ـــوي  ـــاع الج ـــام الدف ـــًرا نظ ـــي مؤخ ـــش األمري ـــر الجي ـــام اخت ك

يف نفـــس النطـــاق. )أنظمـــة الدفـــاع املتطـــورة رافائيـــل(

أكمـــل الجيـــش األمريـــي اختبـــار اعـــرتاض نظـــام الدفـــاع 

الجـــوي القبـــة الحديديـــة، وهـــو الحـــدث الثـــاين مـــن نوعـــه 

 منـــذ تزويـــد الخدمـــة ببطاريتـــن يف نهايـــة عـــام 2020.

وتـــم إجـــراء االختبـــار الـــذي تـــم الكشـــف عنـــه مؤخـــًرا يف 

ـــم  ـــذي ت ـــيكو، وال ـــو مكس ـــة ني White Sands Missile Range، بوالي

إجـــراؤه يف منتصـــف يونيـــو، بالتعـــاون مـــع منظمـــة الدفـــاع 

ـــاع  ـــن وزارة الدف ـــادر ع ـــان ص ـــا لبي ـــة، وفًق ـــي اإلرسائيلي الصاروخ

ـــال  ـــه خ ـــة، إن ـــر املنظم ـــل، مدي ـــيه باتي ـــال موش ـــة. ق اإلرسائيلي

ــام كان  ــدات، بينـ ــع التهديـ ــام جميـ ــرتض النظـ ــار »اعـ االختبـ

ـــارت  ـــة«. وأش ـــة األمريكي ـــع األنظم ـــادل م ـــغيل املتب ـــاً للتش قاب

ـــاق أول  ـــو إط ـــمة نح ـــوة حاس ـــذ خط ـــار اتخ ـــوزارة إىل أن االختب ال

.« )IDDS-A( ـــام ـــش النظ ـــات جي ـــة. بطاري ـــة الحديدي ـــاع للقب  دف

ـــة  ـــس رشك ـــذي ورئي ـــس التنفي ـــب الرئي ـــامن، نائ ـــي يونج ـــال بين وق

رافائيـــل ألنظمـــة الدفـــاع املتقدمـــة: »كجـــزء مـــن التدريـــب العمليـــايت 

ـــام،  ـــغيل النظ ـــة بتش ـــوات األمريكي ـــت الق ـــي، قام ـــش األمري للجي

والـــذي كان يعمـــل بكفـــاءة مثاليـــة ضـــد مجموعـــة متنوعـــة 

ـــة«. ـــات مختلف ـــن نطاق ـــة م ـــداف املعرتض ـــدات واأله ـــن التهدي  م

وأشـــارت ترصيحـــات مـــن وزارة الدفـــاع ورافائيـــل إىل أن 

ــة  ــوات العملياتيـ ــتخدام القـ ــام السـ ــز النظـ ــار »يجهـ االختبـ

ــر  ــي مبعايـ ــه يفـ ــن أنـ ــد مـ ــال التأكـ ــن خـ ــة مـ األمريكيـ

ـــال  ـــكل فع ـــيعمل بش ـــام س ـــي وأن النظ ـــش األمري ـــامة الجي س

ـــي«. ـــوي والصاروخ ـــاع الج ـــة للدف ـــة AMD األمريكي ـــل بني  داخ

ووفًقـــا للبيانـــات، يخطـــط الجيـــش األمريـــي إلدخـــال 

ــل  ــش كحـ ــة للجيـ ــة الحديديـ ــاع القبـ ــام دفـ ــي نظـ بطاريتـ

ـــة  ـــام القب ـــة نظ ـــرشت الخدم ـــي. ن ـــاع الصاروخ ـــت للدف مؤق

 الحديديـــة يف جـــوام منـــذ خريـــف عـــام 2021.

ــون،  ــان جيبسـ ــرال بريـ ــور جـ ــال امليجـ وقـ

ــاع  ــف للدفـ ــدد الوظائـ ــق متعـ ــر الفريـ مديـ

ـــي:  ـــش األمري ـــي بالجي ـــوي والصاروخ الج

التنفيـــذ  أن  أن نفهـــم  املهـــم  »مـــن 

ـــذا  ـــج ه ـــى دم ـــدرة ع ـــق بالق ـــدة يتعل ـــات املتح ـــبة للوالي بالنس

ــن  ــار، نحـ ــا اختبـ ــوي لدينـ ــاع الجـ ــورة الدفـ ــام يف صـ النظـ

بحاجـــة إىل دمـــج هـــذا يف هيكلنـــا األمريـــي، ومنـــح الثقـــة 

ـــان«. ـــام بأم ـــذا النظ ـــج ه ـــا دم ـــه ميكنن ـــن أن ـــا اإلقليمي  لقادتن

ــتخدام  ــة لاسـ ــة مصممـ ــة الحديديـ ــان أن القبـ ــاف البيـ وأضـ

يف املواقـــع الثابتـــة وشـــبه الثابتـــة للدفـــاع ضـــد »صواريـــخ 

الطائـــرات بـــدون  كـــروز دون الصوتيـــة )CM(، وأنظمـــة 

والصواريـــخ،   ،)UAS(  3 و   2 املجموعتـــن  مـــن  طيـــار 

ــم  ــام يتـ ــارة إىل نظـ ــاون«. يف إشـ ــف الهـ ــة، وقذائـ واملدفعيـ

ـــوزن. ـــب ال ـــار حس ـــدون طي ـــرات ب ـــف الطائ ـــه تصني ـــن خال  م

ســـاح  قيـــام  مـــن  أســـبوعن  بعـــد  االختبـــار  يـــأيت 

ناجـــح  اختبـــار  بإجـــراء  األمريكيـــة  البحريـــة  مشـــاة 

املـــدى. نفـــس  يف   Tamir الحديديـــة  القبـــة   لصـــاروخ 

طـــورت رافائيـــل يف أوائـــل العقـــد األول مـــن القـــرن الحـــايل القبـــة 

الحديديـــة، التـــي تســـتخدم راداًرا مـــن رشكـــة Elta Systems التابعـــة 

ـــدة،  ـــات املتح ـــة. يف الوالي ـــة اإلرسائيلي ـــات الجوي ـــة الصناع لرشك

 تتعـــاون Rafael مـــع Raytheon Technologies إلنتـــاج النظـــام.

ــرات  ــرة أن »املتغـ ــة األخـ ــات اإلرسائيليـ ــاء يف الترصيحـ وجـ

املســـتقبلية لرنامـــج IFPC ]القـــدرة غـــر املبـــارشة للحاميـــة 

ـــة  ـــل الطاق ـــا مث ـــال التكنولوجي ـــمل إدخ ـــق[ تش ـــن الحرائ م

املوجهـــة«. تـــم عـــرض إضافـــة تكنولوجيـــا الطاقـــة 

الحديديـــة  القبـــة  الليـــزر - إىل نظـــام  أو  املوجهـــة - 

ــل. ــا زار إرسائيـ ــدن عندمـ ــو بايـ ــي جـ ــس األمريـ  للرئيـ

كانـــت القبـــة الحديديـــة نشـــطة ألكـــر مـــن عقـــد مـــع 

ــد  ــة ضـ ــتخدامه يف البدايـ ــم اسـ ــيل. وتـ ــش اإلرسائيـ الجيـ

ـــه  ـــزة، لكن ـــاع غ ـــن قط ـــدى م ـــرة امل ـــخ قص ـــدات الصواري تهدي

ـــذ ذلـــك الحـــن عـــى ترقيـــات ملواجهـــة أنـــواع عديـــدة  حصـــل من

ـــا  ـــف علًن ـــم الكش ـــو 2021، ت ـــئة. يف ماي ـــدات الناش ـــن التهدي م

ـــال. ـــاء القت ـــرة أثن ـــار ألول م ـــدون طي ـــرة ب ـــا لطائ ـــن اعرتاضه  ع

ــي  ــة، وهـ ــي اإلرسائيليـ ــاع الصاروخـ ــة الدفـ ــود منظمـ تقـ

قســـم مـــن مديريـــة البحـــث والتطويـــر الدفاعيـــة بـــوزارة 

ـــددة  ـــة متع ـــوي اإلرسائيلي ـــاع الج ـــة الدف ـــر أنظم ـــاع، تطوي الدف

ــدز  ــة، ودايفيـ ــة الحديديـ ــك القبـ ــا يف ذلـ ــتويات، مبـ املسـ

ـــرس  ـــم الكونج ـــد دع ـــاع داوود«، وأرو. لق ـــلينج »مق س

ـــاون  ـــة. وتتع ـــة الثاث ـــع األنظم ـــي جمي األمري

IMDO مـــع وكالـــة الدفـــاع الصاروخـــي 

.Arrow-4 األمريكيـــة عـــى أنظمـــة مثـــل
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معلومات

تاريخ صناعة المقاتالت من 1950 - 2020
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