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مقدمة
ّ
انتشــــرت تكنولوجيــــا المركبــــات الجوية بــــا طيــــار (- )UAVsأو «الدرونز»-
واســــتخدامها ،وأصبحت عنص ًرا أساســــ ًّيا في النزاعات المسلحة في جميع
أنحاء العالم .بداي ًة كان اســــتخدام الطائرة بال طيار في الحروب منذ نحو 20
عا ًما .كان ذلك عندما أطلقت المســــ َّيرات األمريكية النار على قادة «طالبان»
في أفغانستان .أصبحت اليوم الطائرات بال طيار تُستخ َدم في ساحات القتال
التقليدية وغير التقليدية ،من قِ بَــــل الجهات الحكومية ،والجماعات المتمردة
غير الحكومية ،والجماعات اإلرهابية ،والعصابات اإلجرامية ،واألفراد.
يبــــدو أن الطائرات املســــ َّيرة باتت جز ًءا من العتاد العســــكري في احلروب
عســــكري في العالم،
أي صراع
ّ
احلديثــــة ،وأصبحت تشــــغل فكر الدول فــــي ّ
والتوســــع في اســــتخدامها .يو ًما بعد يوم يتزايد اهتمام الدول
نتيجة لتط ّورها
ُّ
املنتجة للســــاح بإنتاج الطائرات املس َّيرة ،الســــتخدامها في تنفيذ عديد من
املهــــا ّم ،كاإلنذار املب ّكر ،واالســــتطالع ،والتجســــس ،وتدميــــر بعض األهداف
األرضيــــة واجلوية ،وجمع املعلومــــات ،حتى إنها أصبحت تُســــتخ َدم من قِ َبل
الهواة واإلعالميني في التصوير اجلوي ألرض املعركة ،ونشــــر الصور ومقاطع
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الفيديو ،للترويج لالنتصارات العســــكرية ،مبا يســــهم في رفع الروح الوطنية،
كما يحصل في أوكرانيا.
في خمس حروب كبرى وقعت بني الدول في السنوات اخلمس املاضية (في
ســــوريا وليبيا وناغورنو كارباخ وفي احلرب اليمنية وفي أوكرانيا) ،قامت هذه
املســــ َّيرات بأدوار هامة وحاســــمة .عزَّز من جناح مها ّم هذه الطائرات إفالتها
ِ
تســــتطع -في كثير من األحوال-
مــــن أنظمة الدفاع اجلوي التقليدية ،التي لم
مصممة في الغالب على كشــــف
رصدها وتدميرهــــا ،كون األنظمة الدفاعية
َّ
واعتراض الطائرات والصواريخ الباليستية ذات املقطع الراداري الكبير.
في احلرب بني روســــيا وأوكرانيا ،حضرت الطائرات بال طيار أكثر من أي
صراع عســــكري آخر ،مبا يعني أن الدولة التي متتلك أقوى طائرات بال طيار
ستكون في وضع جيد على األرجح .في هذا الصراع املستم ّر شهدنا استخدا ًما
خصوصا مــــن جانب أوكرانيا،
كبيــــ ًرا للطائرات بال طيار مــــن كال اجلانبني،
ً
التي اســــتخدمت طراز «بيرقدار» ( )2-Bayraktar TBالتركية الصنع ،والح ًقا
األمريكيــــة واألملانية واحمللية الصنع ،وحتى طائرات الهواة وذات االســــتخدام
التجــــاري .جرى اســــتخدام هذه الطائرات في مجموعــــة متنوعة من األدوار،
مثــــل تنفيذ الضربات ضد أهداف أرضية روســــية ،وتوجيه القصف املدفعي،
ومها ّم استطالع ومراقبة واستهداف وقصف املواقع ،وحتى تسجيالت الفيديو
التي تغ ِّذي مباشــــر ًة عمليات املعلومات .هذه اآلثار اإلســــتراتيجية والتكتيكية
لهذه األنظمة الطائرة تفرض على اخلبراء العســــكريني دراســــتها واستشراف
مســــتقبلها .لهذا فمن الضروري البحث عن أجوبة مقنعة ومنطقية ألسئلة من
َقبيــــل ،ما الدور الذي لعبته وتلعبه الطائــــرة بال طيار في حرب أوكرانيا؟ وما
ً
عاماًل مؤث ًرا في ميزان القوى العســــكري بني
قدراتهــــا؟ وهل ميكــــن أن تكون
الطرفني؟ وما تأثير هذه الطائرات في مستقبل احلرب؟
ً
تطور في المفهوم وفي األداء
أواًلُّ :
موجهة
من المه ّم بداي ًة معرفة أن الطائرات المس َّيرة وبكل بساطة هي طائرات َّ
الســــلك ًّيا ،ويمكنها أن تطير في أي اتجاه أو ارتفاع ،ويجري تشغيلها والتح ُّكم
بهــــا عن بُعد ،ويمكن إطالقها من قاذف أرضي ،أو من فوق أســــطح الســــفن،
أو إســــقاطها من طائرات أخرى ،ويمكن استعادة بعضها مر ًة أخرى إلى مكان
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اإلطــــاق ،أو إلــــى أي مكان آخر بعــــد االنتهاء من مه ّمتهــــا((( ،وبعضها يجري
تفجيره في الموقع المستهدف.
كان أداء الطائرة املســــيرة التركية «بيرقــــدار» ( )2-Bayraktar TBالفتًا في
ســــوريا ،بوصفها بداية قوية لفتت األنظار إليها .فبعد أن تســــ َّببت غارة جوية
ســــورية في مقتل  36جند ًّيا ترك ًّيا يعملون بالقرب من محافظة إدلب شــــمال
ســــوريا في فبراير 2021م ،ر ّدت أنقرة باستخدام «بيرقدار» لتدمير عشرات
الدبابات والدفاعات اجلوية واملدرعات ،ما أسفر عن مقتل املئات من اجلنود
الســــوريني .كانت طائرات « »2-TBالتركية حاســــمة ً
أيضا في كســــر اجلمود
العســــكري في ليبيا ،خالل عملية ما ُس ِّميت بـ«عاصفة السالم» .ضربت هذه
الطائرات املســــ َّيرة مواقع ق ّوات اجليش الوطني الليبي بقيادة اجلنرال خليفة
حفتر ،ومســــاندة تق ُّدم الق ّوات البرية حلكومة فايز السراج ،ما أسهم في دحر
ق ّوات حفتر إلى خارج طرابلس ،تاركني معقلهم في ترهونة(((.
كذلــــك ،في حرب عام 2020م بني أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورنو
كارابــــاخ املُتنازع عليها ،وعلى الرغم من أن الصــــراع كان قصي ًرا ،فقد أثبتت
الطائــــرات بال طيار دورهــــا احملوري ،إذ أظهرت كيف ميكــــن إدماج األنظمة
الطائرة غير املأهولة في عمليات األسلحة املشتركة األكثر تق ُّد ًما .في الواقع،
كانت ترسانة أذربيجان الكبيرة واألكثر تق ُّد ًما من الطائرات املسلحة بال طيار
حجــــ َر الزاوية لنجاحها فــــي الصراع ،وحت َّولت إلى حالة دراســــية بني خبراء
ومجتمــــع الدفاع ،مبا في ذلك «البنتاغــــون» ،لكيفية تغيير الطائرات بال طيار
لطبيعة الصراعات في العصر احلديث.
من خالل عدد من التقارير العســــكرية فــــإن « ،»2-TBالتي ز َّودت بها تركيا
أذربيجان ،د ّم َرت  120دبابة ،و 53عربة قتال مص َّفحة ،و 143قطعة مدفعية،
وعديــــ ًدا من األهداف األخرى ألرمينيا في النزاع األخير بينهما((( .أثبتت هذه
المسيرة سالح ّ
َّ
فعال في الحروب الحديث�ة08( ،
((( جريدة الشرق األوسط ،العميد ركن المتقاعد رزق عقلة الخوالدة ،الطائرات
سبتمبر 2019م) ،تاريخ االطالع 14 :مايو 2022مhttps://bit.ly/3wh5X1R ،
َّ
المسيرة تزعزع استقرار السياسة العالمية 13( ،أغسطس 2021م) ،تاريخ االطالع16 :
((( إندبن�دنت عربي�ة ،جيسون ليل ،الطائرات
مايو 2022مhttps://bit.ly/3sE7E7q ،
(3) Zachary Kallenborn, “Seven (Initial) Drone Warfare Lessons From Ukraine,” Modern War Institute, May 5, 2022,
accessed May 17, 2022, https://bit.ly/3sJGdsP
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سجلَت «بيرقدار» أكثر من
الطائرة أنها ذات فاعلية وعملية في االســــتخدامَّ .
 420ألف ساعة طيران ومهمات في العراق وسوريا ،وفي ناغورنو كاراباخ ضد
ميليشيات أرمنية ،وفي ليبيا ضد جيش خليفة حفتر ،وحتى في إثيوبيا تس َّببت
في يناير 2022م في مقتل  58مدن ًّيا(((.
املثير أنه في كل هذه املواجهات العســــكرية تف َّوقت «بيرقدار» التركية على
األســــلحة واملنظومات الدفاعية الروسية ،وبشــــكل خاص منظومة «بانتسير»
ُوصف بأنها فخر املنظومات الدفاعية املتنقلة من الصناعات
الدفاعية ،التي ت َ
الروسية .نشرت تركيا مقاطع فيديو لتدمير عدد كبير من تلك املنظومات في
سوريا ،التي ظهرت عاجزة متا ًما عن مواجهة «بيرقدار» ،وهو ما اعتُ ِبر «إهانة»
للمنظومة والصناعات الدفاعية الروســــية بشــــكل عا ّم ،وا َّدعت موسكو حينها
تدريبي فقط ،وأن
بــــأن وحدات «بانتســــير» لم ت ُكن في وضع عملياتي وإمنــــا
َّ
ّ
(((
وحدات «بانتسير» ميكنها رصد وتت ُّبع طائرات «بيرقدار» التركية وإسقاطها .
يُســــتثنى من اإلخفاق الذي تعاملت به أنظمــــة الدفاع اجلوي مع «الدرونز»
بوجه عا ّم ،النجاح الذي ح َّققته أنظمة الدفاع اجلوي الســــعودية ،التي تعاملت
بكفاءة عالية مع املســــ َّيرات التي ز ّودت بها إيران جماعة احلوثيني في اليمن.
أطلق احلوثيون على اململكة العربية الســــعودية منذ بدء الصراع في اليمن في
ً
صاروخا باليست ًّيا ،وأطلقوا ً
أيضا أكثر من 851
سبتمبر 2015م أكثر من 430
تصدت ق ّوات الدفاع اجلوي امللكي الســــعودي ملا يقارب %95
طائرة «درونز».
َّ
مــــن هذه الصواريخ و«الدرونــــز»((( .يُعتبر هذا اإلحبــــاط املضا ّد هو األضخم
في تاريخ احلــــروب احلديثة ملضادات دفاع جوي ضد الصواريخ الباليســــتية
ســــجل هذا االنتصار ألنظمة الباترويت األمريكية ،وملدفع الليزر
و«الدرونز» .يُ َّ
الصينــــي اخلطير «الصياد الصامت» ( ،)Silent Hunterالذي اشــــترته اململكة
من شــــركة « »POLY-TECHالصينية خــــال «عاصفة احلزم» ،والذي يبلغ مداه
َّ
(((  ،DWهل ِّ
المسيرة «بيرقدار» التركية مسار حرب أوكراني�ا؟ ( 05مارس 2022م) ،تاريخ االطالع 13 :مايو 2022م،
تغير الطائرات
https://bit.ly/39pdIKm
ّ
لرد االعتب�ار لمنظومة «بانتسير» الدفاعية بعدما «أهانتها» َّ
مسيرات «بيرقدار»
((( القدس العربي ،إسماعيل جمال ،روسيا تسعى
التركية 20( ،ديسمبر 2021م) ،تاريخ االطالع 17 :مارس 2022مhttps://bit.ly/3wumezC ،
ً
((( العربي�ة  ،CNNالمالكي :الحوثيون أطلقوا  430صاروخا على السعودية و« 851درون» 26( ،ديسمبر 2021م) ،تاريخ االطالع17 :
مارس 2022مhttps://cnn.it/37QBpL0 ،
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 4كم ،كما أن اململكة اســــتخدمت وسائل أخرى لتعزيز شبكة دفاعية متكاملة،
للتصدي لتهديدات الطائرات بال طيار.
َّ
خــــال احلــــرب األمريكية علــــى اإلرهاب ،اكتســــبت الطائــــرات بال طيار
صــــورة كأداة للحــــرب غير املتكافئة وغير النظاميــــة .مت َّكن اجليش األمريكي
مــــن القضاء على عديد من قيادات «القاعدة» و«داعش» في ســــوريا والعراق
واليمن وأفغانستان ،من مسافات بعيدة ،كما حصل َّ
مؤخ ًرا في استهداف زعيم
«القاعدة» أمين الظواهري في كابول.
لم ت ُعــــد الواليات املتحــــدة والقوى الكبــــرى األخرى تنفرد مبيزة ســــاحقة
فــــي تكنولوجيــــا الطائرات بال طيــــار .الطائرات الصغيرة بــــا طيار ،مبا في
ذلك النماذج التجارية ،ميكن تكييفها بســــهولة وبتكلفة منخفضة لالستخدام
العســــكري .هذا ما ســــاعد البلْدان األصغر واجلماعــــات املتمردة واملنظمات
اإلرهابيــــة في تكافؤ الفرص 38 .دولة على األقل -مبا في ذلك إيران والعراق
ونيجيريا وباكستان -لديها اآلن طائرات بال طيار في ترساناتها العسكرية.
قد َمت
يبقى أن احلرب في أوكرانيا -أول صراع عســــكري كبير بني دولتنيَّ -
ً
عرضا دراماتيك ًّيا لــــك ِّل من قدرات وحدود تكنولوجيــــا الطائرات بال
للعالــــم
طيــــار ،لدرجة جتعلنا تؤكــــد أنها لن تكون احلرب األخيرة التي ســــتقوم فيها
املس َّيرات بدور جوهري.
ثانيا :طائرات «بيرقدار» ِّ
تحقق فاعلية قتالية في الحرب األوكرانية
ً
قدمــــت أوكرانيا خــــال حربها ضد روســــيا مفاهيم جديدة حول اســــتخدام
َّ
الطائــــرات بال طيار في النزاعــــات الحديثة بين دولتين ،ما يجعلنا نســــتنتج
بأن الدولة التي تمتلك أقوى طائرات بال طيار ســــتزيد قدراتها في استنزاف
الخصــــم .في األيــــام األولى للحرب في أوكرانيا ،ظهــــرت الطائرات بال طيار
«بيرقدار» التركيــــة مصد ًرا غير متوقع لتحقيق بعــــض االنتصارات والتدمير
للوحدات والدبابات الروســــية .لعبت هذه المس َّيرات التركية الصنع دو ًرا ها ًّما
في الحرب األوكرانية ،ذلك النجاح أثار فضول عديد من الخبراء في الحروب
الجوية .اشترت أوكرانيا منذ عام 2019م ما يقارب  50طائرة «بيرقدار» ،لكن
من غير الواضح عدد الطائرات بال طيار التي تمتلكها أوكرانيا فعل ًّيا من هذا
الطراز ،وما إذا كانت تركيا قد ســــلَّمت كل الطلبيــــات األخيرة .لكن إذا كانت
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أوكرانيا تمتلك جميع الطائرات بال طيار التي طلبتها ،فهل يمكن أن يغ ِّير ذلك
نتيجة حرب البالد مع روسيا؟
مــــن املعلومات حول طائرة «بيرقــــدار» ( )2-TBاملقاتلة أن مداها يصل إلى
ً
ميــــا ،وحتلِّــــق على ارتفاعات متوســــطة بحمولــــة صاروخني مضادين
190
موجهة بأشــــعة الليــــزر ،وال تتجاوز تكلفتهــــا مليون دوالر.
للدبابــــات وذخيرة َّ
أنتجتها شــــركة «بايكار» التركية .زادت هذه الشركة صادراتها سبعة أضعاف
مــــن عام 2006م إلى عام  ،2021وجرى تســــليمها إلى  16بل ًدا ،على ســــبيل
املثال :أوكرانيا وأذربيجان واملغرب وتونس وقطر وقيرغيزستان وتركمانستان.
وفــــى عــــام 2021م كانت بولندا ً
أيضا أول عضو فــــي «الناتو» يعلن عن اقتناء
 24طائــــرة من هذا النوع .ن َّفذت « »2-TBعديــــ ًدا من الهجمات الناجحة ضد
الق ّوات الروســــية .وكانت مســــؤولة وحتى نهاية أبريــــل 2020م عن تدمير ما
يق ُرب من نصف صواريخ أرض-جو الروسية التي جرى تدميرها .د َّمرت كذلك
 6مركبات قتالية مدرعة ،و 5قطع مدفعية مقطوعةً .
أيضا أسهمت  3من هذه
الطائرات املســــ َّيرة في الدعم اإللكتروني لتدمير الطراد الروسي «موسكفا»،
عندما ش َّو َشت وألْ َهت أجهزة الرصد بالطراد ،وشغلت منظومة الدفاع الذاتي
له ،ثم باغتته بصاروخني من طراز «نيبيتون» األوكراني فأصابته مباشرة(((.
حققــــت هذه الطائرات ً
أيضا فوزًا دعائ ًّيا كبي ًرا ألوكرانيا ،إذ ســــاعدت في
توفير ونشر صور ومقاطع فيديو للضربات األوكرانية .يُ َ
نظر إلى الطائرات بال
طيــــار على أنها جزء مه ّم من النجاح األوكراني ومن الدعاية املؤثرة ألوكرانيا،
حتى إنه جرت كتابة أغنية لالحتفال بـ«.»2-TB
مــــع كل ذلــــك ،ال ميكن لطائرة مســــ َّيرة من نــــوع واحد أن ت ِّغير من مســــار
خصوصا إذا اكتشف اخلصم طر ًقا وتكتيكات وأسلحة جديدة للتعامل
احلرب،
ً
معها .وهذا ما يبدو أن اجليش الروســــي جنح فيه إلى درجة كبيرةُ ،مســــقِ ًطا
عــــد ًدا كبي ًرا من طائــــرات «بيرقدار» .من الضروري أن متلــــك الدولة أعدا ًدا
كبيرة ومتنوعة من املســــ َّيرات حتــــى تتمكن من املراوغة علــــى أنظمة الدفاع
اجلوي املعادية ،وتنتشر في كل األجواء ،وتضرب من اجتاهات متع ّددة أهدا ًفا
معادية كثيرة الســــتنزاف اخلصم .هذا مــــا يبدو أن أوكرانيا ِّ
تخطط له حال ًّيا،
”(1) Kallenborn, “Seven (Initial) Drone Warfare Lessons.
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وحتى روسيا ،مبا يؤكد أن املس َّيرات سيزداد استخدامها مع استمرار الصراع
األوكراني-الروسي.
ً
بالمسيرات
ثالثا :دعم الحلفاء ألوكرانيا
َّ
النجــــاح القتالي الذي حققته طائــــرات «بيرقدار» التركية يبدو أنه زاد الرغبة
األوكرانية في االعتماد على المســــ َّيرات ،في ظل افتقاد كييف إلى الطائرات
المقاتلة الكافية والصواريخ الباليستية ،التي يمكن أن تحقق تدمي ًرا لألهداف
الروسية األرضية.
ز َّودت واشنطن أوكرانيا بطائرة بال طيار تكتيكية يُطلَق عليها اسم «Phoenix
ســــاحا ميكن اســــتخدمه مر ًة واحدة،
 »Ghostأو «شــــبح العنقاء» ،وهي تُ َع ّد
ً
وميكن إطالقها بشكل عمودي ،وتستطيع العمل خالل الليل باستخدام أجهزة
استشعار احلركة باألشعة حتت احلمراء .هذه الطائرة املس َّيرة كانت ف ّعالة في
استهداف األهداف األرضية املتوسطة احلجم .أعلنت وزارة الدفاع األمريكية
(البنتاغــــون) أنها ســــلَّمت أكثر من  120طائرة بال طيار من «شــــبح العنقاء»،
خصيصا لالحتياجات األوكرانية مع
التي صممتهــــا الق ّوات اجلوية األمريكية
ً
تصا ُعد احلرب مع روســــيا .تُعتبر «شــــبح العنقاء» أحدث طائرة أمريكية بال
طيار ،وهي صغيرة مبا يكفي حلملها في حقيبة ظهر ،وميكن إطالقها بسهولة
وتفجيرها بعد اصطدامها بهدفهاِّ .
تخطط الواليات املتحدة ً
أيضا لتوفير 580
طائــــرة إضافية بــــا طيار من هذا الطراز((( .يبدو أن هــــذه الطائرات ط َّورت
قدراتها كي تتناســــب مــــع نوع القتال الذي تتوقــــع وزارة الدفاع األمريكية أنه
سيستمر في منطقة دونباس في الشرق األوكراني.
ً
أيضــــا ،وافقــــت الواليات املتحدة على تزويد أوكرانيــــا مبا ال يقل عن 700
طائرة بال طيار األقل تعقي ًدا ذات االســــتخدام الفردي ،أو الكاميكاز ،املس ّماة
« ،»witchbladeوهي نوعان ،النوع األول  300ويبلغ مداه ستة أميال ،والثاني من
نوع  600مبدى يبلغ ً 25
مياًل ،وتطلق ذخائر مك َّثفة على األهداف األرضية(((.
َّ
(((  ،DWمتوفرة وسهلة االستخدام ..هل ِّ
المسيرات مجرى حرب أوكراني�ا؟ ( 15مايو 2022م) ،تاريخ االطالع 13 :مايو 2022م،
تغير
https://bit.ly/3a4TAxp
(2) Fox news, Caitlin McFall, US delivers ‘Phoenix Ghost’ drone designed by US Air Force specifically for Ukrainian
‘needs’, 21 April 2022, Accessed: 16 May 2022, https://fxn.ws/3wrNRcx
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صنع التفيا،
اشــــترت أوكرانيا كذلك  300طائرة اســــتطالع بال طيار مــــن ُ
كذلك تســــتخدم الق ّوات املسلحة األوكرانية في الوقت احلالي طائرات مس َّيرة
استطالعية من شركة «كوانتم سيستم» األملانية ،ومن شركات يابانية(((.
تصنــــع أوكرانيا ً
أيضــــا مجموعة مــــن الطائرات بال طيار احمللية ،تشــــمل
هــــذه الطائرات « ،»Spectator-M1كما أنهــــا تنتج طائرات بال طيار مثل «-UJ
 »22و« ،»Punisherالتــــي ميكنها ضرب أهــــداف على األرض ،وتعتمد األخيرة
علــــى طائرة بال طيار مصاحبة من طــــراز « »Spectreلتحديد أهدافهاً .
أيضا
خصوصا طائرة
يســــتخدم اجليش األوكراني طائرات مســــ َّيرة محلية الصنع،
ً
«ليليكا ،»100-التي تزن نحو خمســــة كيلوغرامات ومن إنتاج شركة «ديفيرو»،
ومقرها مدينة دنيبرو بوســــط أوكرانيا((( .كذلك هناك طائرة بال طيار أخرى
مصنوعة في أوكرانيا ،تُس َّمى « ،»SM Furia-A1تُستخ َدم للبحث عن األهداف،
يكلِّــــف كل منها نحو  25000دوالر .ود َّمرت املســــيرة «فوريا» ،مؤخ ًرا ،نظا ًما
روس ًّيا لقاذفات الصواريخ املتع ّددة «أوراغان»(((.
ساعدت هذه الطائرات بال طيار الصغيرة اجلاهزة في أغراض االستخبارات
واملراقبة واالســــتطالع  ،))ISRفي جميع أنحاء البالد .يشير بعض التقديرات
إلى أن ترسانة الطائرات بال طيار األوكرانية غير العسكرية تقترب من 6000
طائرة يســــتخدمها ،إضاف ًة إلى اجليش ،مجموعة واسعة من اجلهات الفاعلة،
مبا في ذلك كل من ق ّوات األمن الرســــمية ،واجلماعات شبه العسكرية ،وغير
املقاتلــــن((( .ال يوجــــد لدينا أرقــــام نهائية لعدد ضربــــات الطائرات بال طيار
التي ن َّفذتها الق ّوات األوكرانية ،وقد تكون محدودة ،إال أنها أســــهمت في جمع
املعلومات عن مواقع صواريخ ومدفعية اجليش الروســــي ،وتشكيالته القتالية،
ودروعه ،وفي تسهيل حتركات الق ّوات األوكرانية ،وم َّكنتها من الضرب في وقت
التحــــرك ،وفي تت ُّبع وتعطيل خطوط اإلمداد وأنظمة الدفاع اجلوي والســــفن
الروسية ،وكذلك املساعدة في التخطيط العسكري.
(1) Military Factory, Athlon-Avia A1-CM Furia (Fury), 30 April 2022, 15 August 2022, https://bit.ly/3pgw0Ca
(2) The Kiev Independent, A Game of Drones: Ukraine builds up UAV fleet, 26 July 2022, 15 August 2022, https://bit.

ly/3CeQJxE
(3) .Ibid.
(4) STIMSON, Elias Yousif, Drone Warfare in Ukraine: Understanding the Landscape, 30 June, Accessed: 15 August
2022, https://bit.ly/3Qt399u
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ما يســــ ِّهل التوسع في اســــتخدام املس َّيرات أنها تُباع بأســــعار رخيصة في
مواقــــع التجارة اإللكترونيــــة .من الواضح اآلن أن أوكرانيــــا ،بدافع الضرورة،
ح َّولــــت هذه الطائرات بال طيار اجلاهزة « ،»off-the-shelf dronesالتي ميكن
شراؤها مقابل ما بني  5000و 10000دوالر ،إلى شيء ما بني إمكانية إطالق
موجه بد َّقة ،أو حتويلها إلى سالح تفجير ذاتي كاميكازي ضد الدبابات
صاروخ َّ
(((
الروســــية  .يعمل املتطوعون املدنيون من املهندســــن األوكرانيني ،منذ الغزو
الروســــي للقرم في عــــام 2014م ،على تعديل الطائــــرات التجارية بال طيار
لالستخدام العســــكري .وفي حني أن هذه الطائرات بال طيار ميكن إسقاطها
فإن ذلك ال ميثل مشــــكلة كبيرة،
بســــهولة ،مثل نظيراتها
املصممة عســــكر ًّياّ ،
َّ
نظ ًرا إلى تكلفتها املنخفضة.
كل احلقائــــق الســــابقة تعني الدور املتزايد الذي يُتو َّقــــع أن تلعبه الطائرات
املس َّيرة حال طال أمد احلرب األوكرانية .بالتالي فبعد أن حت َّولت أوكرانيا إلى
ُمســــتق ِبل لهذه الطائرات من دول عديدة ،فمن احملتمل أنها ستخلق تهديدات
حقيقية لألســــطول اجلوي الروســــي ،وســــتكون األهداف األرضية الروسية
مع َّرضــــة لتدمير أكثــــر .لكن مبا أن الطائرة بال طيــــار ميكنها مهاجمة هدف
فإن هــــذا يحتاج إلى أن
واحــــد فقــــط في كل مرة ،كدبابــــة أو قطعة مدفعيةّ ،
ميتلك األوكرانيون عد ًدا كبي ًرا من املس َّيرات.

تدريجيا
المسيرات الروسية تدخل الحرب
رابعا:
ً
ًّ
َّ
في بداية الغزو الروسي ألوكرانيا لم ي ُكن الجيش الروسي يعتمد على «الدرونز»
وتحسنت المهارات الروسية.
كثي ًرا ،لكن مع تق ُّدم الحرب ازدادت الحاجة إليها،
َّ
أصبحت روسيا تحلِّق بنفس العدد ،إن لم ي ُكن أكثر من أوكرانيا ،من طائراتها
خصوصــــا لمها ّم االســــتخبارات والمراقبة واالســــتطالع .ويفتقر
بــــا طيار،
ً
األوكرانيون إلى األسلحة الكافية إلسقاطها ،أو حتى اكتشافها لالختباء منها.
يستخدم الروس املس َّيرات إما في التدمير السريع املباشر للق ّوات األوكرانية،
وإما في التقاط اإلحداثيات لتمر ُكز الق ّوات األوكرانية وإرســــالها إلى أسلحة
روسيا بعيدة املدى ،مبا في ذلك مدافع الهاوتزر وقذائف الهاون .في دونباس،
(1) THE DRIVE, TYLER ROGOWAY, Ukraine Situation Report: Shadowy Long-Range Kamikaze Drone Strikes Again, 20
august 2022, Accessed: 21 August 2022, https://bit.ly/3CjbJ6H
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وهي منطقة في شــــرق أوكرانيا ،أصبح محور احلملة العســــكرية الروسية هو
استهداف املدفعية األوكرانية بالنيران املضادة الروسية ،وبالطائرات بال طيار.
ميتلك اجليش الروسي عدة طائرات مس َّيرة ،لكن لم يظهر أنه استخدم في
أوكرانيــــا كل األنواع التي بحوزته حتــــى اآلن ،رمبا خو ًفا من تدميرها من قِ َبل
الدفاعات األوكرانية ،أو أنه ال ميلك األعداد الكافية منها .ميلك الروس عدي ًدا
من املســــ َّيرات ،منها »10-Orlan« :متع ّددة األغراض واألكثر استخدا ًما ،وهي
طائرة استطالع ومراقبة صغيرة مص َّممة لتت ُّبع األجسام بعيدة املدى واحمللية
في املناطق التي يصعب الوصــــول إليها ،ط َّورها «مركز التكنولوجيا اخلاصة»
في مدينة سانت بطرســــبرغ ،وتبلغ تكلفتها نحو  120.000-80.000دوالر،
حســــب النوع واملواصفات .لم تنشر موســــكو هذه الطائرات القتالية بال طيار
في أوكرانيا إال في مــــارس 2022م ،وبعدد محدود((( .جنح اجليش األوكراني
خصوصا
في تدمير أكثر من  50طائرة من هذا النوع ،حسب بعض التقارير،
ً
(((
من قِ َبل املدفعية األوكرانية املضادة للطائرات من نوع «خورتيتسيا» .
يوجــــد لدى الروس كذلك الطائرة املســــ َّيرة «كوب-بــــا» ( )KUB-BLAذاتية
التفجيــــر ،التي اســــتُخدِ مت في ســــوريا وليبيــــا .جرى رصد هذه املســــ ّيَرات
االنتحارية الروســــية ،التي تتميــــز بالقدرة على حتديد األهداف باســــتخدام
الذكاء الصناعي ،في صور الغزو املستمر ألوكرانيا .تتميز هذه املس َّيرة بصغر
حجمهــــا ،مما يصعب رصدها من قِ َبل أنظمة الدفاع اجلوي التقليدية .وتتمتع
بقدرات خارقة في تفجير نفسها بأهداف أرضية على ارتفاعات مختلفة .جرى
تصميم « »Kubمن قِ بَل شــــركة « »Zala Aeroالتابعة ملجموعة «كالشــــينكوف»،
ويبلــــغ وزنها  3كغم ،وأقصى قــــدرة على البقاء في اجلــــو  30دقيقة ،وتتمتع
الطائرة بســــرعة قياسية بالنســــبة إلى الطائرات الصغيرة املماثلة ،تصل إلى
 130كم/الساعة ،في الوقت الذي ميكنها فيه مباغتة الهدف عمود ًّيا من أعلى
إلى أسفل (((.استُخدِ َمت هذه املس َّيرة الكاميكازية ،حسب مقاطع الفيديو التي
َّ
(((  ،DWمتوفرة وسهلة االستخدام ..هل ِّ
المسيرات مجرى حرب أوكراني�ا؟ مرجع سابق.
تغير
(2) THE DEFENSE POST, RONALD WATKINS , Russia Lost 50 Orlan Drones in Ukraine: Report, 24 MAY 2022, Accessed:
17 August 2022, https://bit.ly/3CcTeRo
((( سكاي نيوز العربي�ة ،قدرات خارقة للطائرة الروسية «االنتحارية» ،محمد فرج 26( ،ين�اير 2022م) ،تاريخ االطالع  22مايو 2022م،
https://bit.ly/3yRHe5R
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ظهرت في وسائل التواصل االجتماعي ،في تنفيذ غارة جوية على وزارة املالية
في وسط كييف.
ط َّور الروس ً
أيضا طائرة مســــ َّيرة تتمتع بقدرات ذاتية وذكاء صناعي تُس َّمى
مخصصة ،إضافة إلى التدمير األرضي،
«النسيت» ( ،)LANCETوهي أول طائرة
َّ
فــــي «التفخيخ اجلوي» لتدمير الطائرات بــــا طيار املعادية ،من خالل إطالق
تتفجر في اجلو .سرعة الطائرة تبلغ  300كم/ساعة ،ملضاعفة السرعة
ذخائر َّ
منصة
التي تستخدمها عادة الطائرات بال طيار احلالية ،ويجري إطالقها من َّ
إطالق أرضية أو بحرية .يصل مدى الرحلة إلى  40كم ،أو  30دقيقة ،بسرعة
تتــــراوح بني  110-80كم/ســــاعة .حتتوي على نظام توجيه متعــــ ّدد القنوات،
وميكــــن جتهيزه بكاميرا تليفزيونية لنقل صورة الهدف لتأكيد اإلصابة .وجرى
رصد هذه الطائرة وهي تضرب أهدا ًفا أرضية في إدلب الســــورية((( .أظهرت
مقاطــــع فيديو أن اجلنود األوكرانيني أســــقطوا أربع طائــــرات من هذا النوع
فــــي أثناء محاوالتها مهاجمــــة مواقع الق ّوات املســــلحة األوكرانية في منطقة
زابوروجي (.)Zaporozhye
هناك من يرى أن موســــكو تُعتبر متأخرة في تكنولوجيا الطائرات بال طيار
مقارن ًة بأمريكا ،لكن ال ميكن التك ُّهن بصحة هذه املعلومة .رمبا كان السبب في
عدم تطوير روسيا لطائرات مســــ َّيرة ،مبستويات متقدمة ،ثقتهم بصواريخهم
الباليســــتية وطائراتهــــم املقاتلة ،التي كلَّفتهم كثي ًرا مــــن النفقات ،والتي كانوا
يعتقدون أنها ســــتدمر أي شيء يحلق في األجواء أو ميشي على األرض .على
النقيــــض من ذلك ،يبلغ ســــعر طائــــرة « »2-TBالتركية خمســــة ماليني دوالر
فقط((( ،ويصل ســــعر صاروخها « ،»MAM-Lالذي استُخدِ م في ناغورنو كاراباخ
وخلَّف أث ًرا مدم ًرا 100 ،ألف دوالر فقط((( .وهذه حســــبة رمبا أخطأ الروس
في فهم معادلتها ،وبالتأكيد فإنها ســــتكون من الدروس الهامة التي ستأخذها
روسيا في احلسبان ،سواء خالل مسيرة احلرب األوكرانية هذه أو في حروبهم
املستقبلية.
(1) European security&defence, Yury Laskin, Russia Developing LANCET UAV for «Air Mining”, 27 april 2021.
Accessed: 22 may 2022, https://bit.ly/3sOp4OG
(2) Military today, Aircraft, Bayraktar TB2-, Accessed August 2022 ,24, https://bit.ly/3KeXqlA

َّ
المسيرة تزعزع استقرار السياسة العالمية ،مرجع سابق.
((( إندبن�دنت عربي�ة ،جيسون ليل ،الطائرات
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دخلت روســــيا احلرب بترسانة هائلة من الطائرات بال طيار ،لكنها خسرت
خصوصا االستطالعية من قِ بَل الدفاعات اجلوية األوكرانية،
عد ًدا كبي ًرا منها،
ً
أو بســــبب أعطال تقنية تس َّببت في سقوطها والتشويش عليها .يجري التداول
بغض النظر عن مدى د ّقته ،أن روسيا استنفدت معظم
في اإلعالم األمريكيّ ،
املوجهة بدقة ،باإلضافــــة إلى عديد من الطائــــرات بال طيار التي
أســــلحتها
َّ
اســــتخدمتها ملســــاعدة املدفعية بعيدة املدى في ضرب أهــــداف في أوكرانيا.
يُضاف إلى ذلك أن الصواريخ األمريكية ،التي جرى تزويد أوكرانيا بها ،د َّمرت
أعدا ًدا كبيرة من مســــتودعات الذخيرة الروســــية ،ما زاد حاجة موســــكو إلى
الطائرات املس َّيرة للتعامل معها.
لهذا تكافح صناعة الدفاع الروسية لبناء طائرات بال طيار مسلحة بكميات
كبيرة ،أو اســــتيرادها من قِ بَل حلفائها ،كدولة مثل إيران .احتمال تسليم مئات
الطائرات اإليرانية املســــلحة وغير املســــلحة بال ط ّيار إلى روســــيا وارد ،ألنه
سيســــاعد الكرملني في جتديد أســــطوله ،الذي تك َّبد خســــائر فادحة خالل
احلملة العسكرية التي قد تطول.
كشــــف البيت األبيض في األسبوع األول من يوليو 2022م أن روسيا تسعى
للحصول على مئات من طائرات االســــتطالع بال طيار املسلحة وغير املسلحة
من إيران ،الســــتخدامها في احلرب في أوكرانيا .يعكس ذلك حاجة موســــكو
إلى ســــد فجوة حرجة في ســــاحة املعركــــة ،والعثور على مــــورد طويل األجل
لتكنولوجيا قتالية حاســــمة .ذكر مســــؤولون أمريكيون أن إيران تستع ّد لتوفير
ما يصل إلى  300طائرة مســــ َّيرة ،وســــتبدأ في تدريب الق ّوات الروسية على
كيفية اســــتخدامها .وقال مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان في
إن وف ًدا روســــ ًّيا زار مطا ًرا
بيان أصدره البيت األبيض وأوردته شــــبكة «ّ »CNN
في وسط إيران مرتني على األقل ،خالل الفترة من  08يونيو وحتى  05يوليو
2022م ،لفحــــص الطائرات بال طيــــار التي ميكن شــــراؤها .وذكر البيان أن
الروس استعرضوا طائرات «شاهد »191-و«شاهد ،»129-وف ًقا لصور األقمار
الصناعية التي ز َّود البيت األبيض بها صحيفة «نيويورك تاميز»(((.
(1) The New York times, Eric Schmitt, Thomas Gibbons-Neff and John IsmayAs, Russia Runs Low on Drones, Iran Plans
to Step In, U.S. Officials Say,17 July 2022, Accessed: 16 August 2022, https://nyti.ms/3QuJZA6
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نقل معهد دراســــات احلرب ،وهو مركز أبحاث مق ّره الواليات املتحدة ،عن
إن إيران سلَّمت
مستشار مكتب الرئيس األوكراني أوليكسي أريستوفيتش ،قوله ّ
 46طائرة بال طيار من طراز «شاهد  »129ذات الضربات الثقيلة إلى روسيا،
وأن احلكومة األوكرانية أشارت بالفعل إلى استخدام هذه الطائرات بال طيار
فــــي القتال في أوكرانيا ،التي قد تســــعى الق ّوات الروســــية إلى اســــتخدامها
مدفعي عالــــي احلركة و َّفرته
ملهاجمة نظــــام « ،»HIMARSوهو نظــــام صاروخ
ّ
الواليــــات املتحدة ألوكرانيــــا((( .إذا حدث ذلك ح ًّقا فقد يكون تط ّو ًرا كبي ًرا في
ال َعالقات الروســــية-اإليرانية ،التي بدأ تعاونها العسكري في إثارة قلق البلدان
األخرى ،كدول مجلس التعاون اخلليجي.
وقد نفت روســــيا األخبار املتداولة حول تزويد إيران لها باملســــ َّيرات ،رمبا
رغب ًة في عدم إظهار ضعفها ،وأن لديها ما يكفي من مس َّيرات ،لكن اخلبرات
اإليرانية في جتميع وصناعة املســــ َّيرات واســــتخدامها تزيد احتماالت وجود
هــــذه الصفقة .فإيران لها تاريخ طويل فــــي تزويد حلفائها بهذه «الدرونز» ،إذ
ز َّو َدت إيــــران «حــــزب اهلل» في لبنان بتكنولوجيا الطائــــرات بال طيار ،وز َّو َدت
كذلك «املتمردين احلوثيني» في اليمن ،الذين يهاجمون الســــعودية واإلمارات،
ً
وأيضا «امليليشــــيات الشــــيعية» في العراق ،التي ن َّفــــذت ضربات ضد الق ّوات
العراقية واألمريكية.

المسيرات
خامسا :فاعلية الدفاعات الجوية ضد
َّ
ً
استعدت روسيا منذ عام 2015م للحرب المضادة للطائرات بال طيار ،وبذلوا
َّ
جهــــو ًدا مب ِّكرة في الحــــرب اإللكترونية ،وتطوير تكتيــــكات وإجراءات جديدة
للكشف عن الطائرات بال طيار واالشتباك معها .تعلَّم الروس كذلك من دروس
الحروب األخيرة التي اســــتخدمت فيها المس َّيرات ،كتجربتهم في سوريا ،وفي
حــــرب ناغورنو كاراباخ ،ومن الحوثييــــن في اليمن ،وأخي ًرا الصراع الليبي بين
حكومة الوفــــاق الوطني المدعومة من تركيا والجيــــش الوطني الليبي بقيادة
حفتر.
(1) IRAN international, Russia Starts Using Iranian Drones In Ukraine – Reports, 8 Jun 2022, Accessed: 17 August 2022,
https://bit.ly/3A4uN5I
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من محاوالت التطوير التي أحدثوها ،على ســــبيل املثال ،جرى حتديث نظام
«بانتســــير-إس  1إم» الصاروخي أرض-جو « ،»Pantsyr-S1Mليكون قاد ًرا على
اكتشــــاف وتدمير جميع أنواع الطائــــرات بال طيار .جرى جتهيز «بانتســــير»
بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت ،لتعزيز مدى اإلصابة من  20إلى 30
كيلومت ًرا ،كذلك حتسني قدرات التخ ِّفي والتشويش في النظام ،باإلضافة إلى
زيادة معدل إطالق النار(((.
رغم ذلك ،كان الروس بطيئني في دراسة أنواع وقدرات املس َّيرات األوكرانية،
ونشــــر مضاداتهــــم الدفاعية في األماكن املناســــبة ضد الطائــــرات بال طيار
وحسنت أنظمة دفاعها اجلوي
األوكرانية .لكن مع تق ُّدم احلرب ،تعلَّمت روسيا
َّ
وأســــقطت عدي ًدا من الطائرات بــــا طيار األوكرانية ،وشوشــــت عليها .لقد
َّ
نظ َمت روسيا دفاعها اجلوي األرضي بشكل أفضل في منطقة دونباس ،حيث
حت َّول تركيز احلرب ،وبالتالي أصبحت احلرب اإللكترونية والدفاعات اجلوية
لروسيا أفضل تنظي ًما وميدن ًة ،مقارن ًة ببداية احلرب.
وف ًقا إلفادة وزارة الدفاع الروســــية ،بلغ عدد الطائرات بال طيار األوكرانية
التي جرى إسقاطها منذ بدء ما يُس َّمى بـ«العملية العسكرية اخلاصة» الروسية
في أوكرانيا حتى  13يونيو 2022م نحو  1188مســــ َّيرة ،منها  12طائرة بال
طيــــار تركية الصنع مــــن طراز «بيرقدار» .أصبحت الطائــــرات األوكرانية بال
ط ّيار أقل فاعلية في هذه املرحلة اجلديدة من احلرب.
زاد في الفترة األخيرة االستخدام الروسي لرادارات اإلنذار املبكر ،للتع ُّرف
علــــى الطائــــرات بال طيــــار ،وإدخال بعض مــــن أنظمة احلــــرب اإللكترونية
للتشــــويش عليها وتعطيل اتصاالتهاَ .ميْ َد َن الروس عد ًدا من أنظمة التشويش
املختلفــــة ،مثــــل « »2-Borisoglebskو« ،»4-Krasukhaالتي تعمل بشــــكل ف ّعال.
كذلك استخدموا أسلحة مختلفة ،مثل املدافع الرشاشة واألنظمة الصاروخية،
مثــــل نظام الصواريخ « ،»Torإلســــقاط الطائرات بال طيــــار ،وأضافوا كذلك
الذكاء الصناعي(((.
(1) The defense post, Russia’s Upgraded Pantsyr to ‘Counter Any Type of Drone’ 1 December 2021. Accessed: 17 August
2022, https://bit.ly/3QCwz5q
(2) INSIDER, Alia Shoaib, Ukraine’s drones are becoming increasingly ineffective as Russia ramps up its electronic
warfare and air defenses, 3 July 2022, Accessed: 7 August 2022, https://bit.ly/3Q99SoU
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لكــــن يواجــــه الروس بعــــض الصعوبات في اكتشــــاف املســــ َّيرات الصغيرة
األوكرانية ،التي تعمل بالطاقة الكهربائية ،مثل « »witchbladeأو «،»Spectators
التي تستخدم محركات كهربائية تعمل بالبطاريات ،إذ يصعب اكتشاف كلتيهما
ألنه ال يوجد بهما بصمة حرارية لألشعة حتت احلمراء ،ما يص ِّعب من عملية
كشفهما من قِ بل الرادارات الروسية((( .في ما يتعلق بباقي املس َّيرات الروسية،
يبدو أن النظام الروسي للحرب اإللكترونية ضد الطائرات املس َّيرة األوكرانية
مصمــــم لتحديد مواقع الطائرات بال طيار ،والتشــــويش عليها وتعطيلها على
َّ
(((
مســــافة تصــــل إلى  4كيلومترات  .لم ي ُكن الروس فــــي بداية احلرب ميلكون
هذه القدرة ،لكن أنظمة التشويش اخلاصة بهم تط ّورت خالل مسيرة احلرب.
ك َّيــــف اجليش الروســــي أنظمة دفاعه اجلوي من مدافــــع وصواريخ وحرب
إلكترونية ،وزاد فاعليتها ضد املس َّيرات األوكرانية ،واألبعد من ذلك أنهم بدؤوا
ســــاحا ليزر ًّيا قاد ًرا على التعامل مع هذه املســــ َّيرات
يل ِّمحــــون إلى امتالكهم
ً
بفاعلية أكبر .كان استخدام الليزر لتعمية األقمار الصناعية في يوم من األيام
ً
خيــــااًل من عالم اخليال العلمي ،لكن الواليات املتحدة والصني وروســــيا تعمل
على أنواع مختلفة من هذه األسلحة منذ سنوات.
سبق أن كشف الرئيس الروسي فالدميير بوتني في عام 2018م عن سالح
ليزر روسي للدفاع اجلوي ومضاد لألقمار الصناعية .وكشف الروس أن لديهم
عدة أنظمة ليزرية ،أهمها نظام يسمى « ،»Zadiraونظام « ،»Peresvetإذ ا َّدعت
روسيا أنهما قادران على حرق طائرة مس َّيرة على بُعد  5كيلومترات في غضون
ثوان فقط ،وأن هذه األســــلحة جرى نشــــرها في أوكرانيا الستخدامها في
ٍ 5
(((
الصــــراع الدائر في أوكرانيا ،حلرق الطائرات بال طيار األوكرانية  .مع ذلك،
ال يوجد حتى اآلن تقارير أو مصادر موثوقة تثبت أن الروس استخدموا أنظمة
ليزرية فعل ًّيا في حتقيق إصابات ضد املس َّيرات األوكرانية ،وإمنا جرى التدمير
بواسطة أسلحة الدفاع اجلوي التقليدية.
(1) ASIA TIMES, STEPHEN BRYEN, Russian counter-drone capabilities are improving, 20 June 2022, Accessed 21

August 2022, https://bit.ly/3AADgPx
(2) Aero time hub, VALIUS VENCKUNAS , «Helpless»: Russian anti-drone EW system attacked by Ukrainian drone, 12
august, Accessed: 17 August 2022, https://bit.ly/3PD9DSg
((( موقع الجزيرة ،تكنولوجيا ليزر «زاديرا» الروسية في مواجهة المسيرات الغربي�ة 21( ،مايو 2022م) ،تاريخ االطالع 22 :مايو 2022م،
https://bit.ly/3lwbZ8y
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وحال أثبتت هذه األســــلحة الليزرية الروســــية عمل ًّيا أنها قادرة على تدمير
الطائــــرات بال طيار ،فقد يفقــــد األوكرانيون هذه امليزة ،مبا يســــمح للروس
جوي ،وتأمني ألهدافهــــم األرضية .وعلى الرغم من أن
باحلصــــول على تف ُّوق
ّ
انتشار هذه األسلحة الليزرية قد يعطي الدفاعات اجلوية األرضية ميزة أمام
املســــ َّيرات ،فإ ّنــــه لن تتمكن كل الــــدول من احلصول على هــــذه التقنية ،التي
ســــتبقى حتتكرها الدول املط ِّورة لها ،لتبقى املســــ َّيرات تهديــــ ًدا جو ًّيا وأرض ًّيا
ً
فاعاًل في مستقبل احلرب.
يقــــوم كال اجلانبني الروســــي واألوكراني باســــتخدامات جديــــدة ومبتكرة
للمركبات اجلوية غير املأهولة ،ســــواء كانت الطائرات بال طيار باهظة الثمن
التي ترســــلها احلكومــــات الغربية ،أو النماذج الرخيصــــة اجلاهزة التي جرى
تكييفها للحرب .أوضح الصراع فــــي أوكرانيا بالفعل أن «حرب الطائرات بال
طيار» هي جزء ال يتجزأ من جميع احلروب اآلن .متتلك العشــــرات من الدول
وسيتعنَّي على اجليوش في
اآلن القدرة على اســــتخدام هذه األسلحة الفتاكة،
َّ
كل مكان التك ُّيف مع هذا التط ّور.
المسيرة في مستقبل الحروب
سادسا :تأثير الطائرات
ً
َّ
يق ِّدم الصراع في أوكرانيا عد ًدا من الدروس األولية ،ســــتؤثر حت ًما في تفكير
المخططين وصانعي السياســــات العســــكرية والقادة العســــكريين وشــــركات
التصنيع العســــكري ،حول مستقبل قدرات الطائرات بال طيار .وبينما يستم ّر
الصــــراع في أوكرانيا ،فقــــد تظهر دروس جديدة ،إال أنها لن تضيف إال فار ًقا
ً
بسيطا إلى هذه النقاط:
1.التكلفة املنخفضة لهذه الطائرات املس َّيرة مقابل القدرة العسكرية الكبيرة
التي ِّ
املتقدمة عسكر ًّيا أو
توفرها سـ ــتجعل الدول تتسـ ــابق لشـ ــرائها من الدول
ِّ
صناعتها بقدرات ذاتية :تُعتبر املس َّيرات رخيصة ج ًّدا مقارن ًة بتكلفة الطائرات
املقاتلة باهظة الثمن ،التي قد تكون ُعرضة لالعتراض والتدمير ،مع خســــارة
الطيارين الذين تســــتثمر الدول في تدريبهم مبالغ ضخمة ويصعب تعويضهم
بالســــرعة املطلوبة ،أو مقارن ًة مع الصواريخ الباليســــتية باهظة الثمن ً
أيضا،
خصوصا ذات السرعات أقل من سرعة الصوت،
التي ميكن اعتراض أغلبها،
ً
املخصصة لها.
من قِ َبل أنظمة الدفاع اجلوي
َّ
19

الطائرات المس َّيرة في الحرب األوكرانية ..سالح ف ّعال في مستقبل الحروب

www.Rasanah-iiis.org

2.تعـ ـ ُّـدد املهـ ــا ّم التـ ــي تقوم بها املس ـ ـ َّيرات ج ًّوا وب ـ ـ ًّرا ،وفي وقت الس ـ ـلْم واحلرب:
تو ِّفر هذه املس َّيرات فرصة االشتباك مع خطوط العد ّو األمامية لتسهيل تق ُّدم
الق ّوات البرية ،وتخفيف خسائرها البشرية واملعداتية ،وكذلك إلقاء الصواريخ
والقنابل ،لتدمير متوينات العد ّو ومســــتودعاته وق ّواته االحتياطية في املناطق
اخللفيــــة .كذلك ســــتكون الطائرات املســــ َّيرة ً
بدياًل للطائرات االســــتطالعية
التقليديــــة ،كي تقوم مبها ّم فريدة ومختلفة ،إذ تصبح قادرة على االستشــــعار
األمامي ،ما يعني أنها ستطير قبل الطائرات املأهولة كي حتلل منطقة القتال
وجتمــــع معلومات عن الق ّوات املعادية املوجودة عليها ،وميكنها في ذات الوقت
تنفيــــذ «حرب إلكترونية» عن طريق التشــــويش علــــى رادارات العد ّو وأجهزته
اإللكترونية وأنظمة دفاعه اجلوي وإعمائها.
ً
تعدياًل على
حدث
3.هـ ــذه الطائـ ــرات املس ـ ـ َّيرة من خالل احلـ ــروب األخيرة سـ ــتُ ِ
مفهوم «السـ ــيادة اجلوية» على سـ ــماء املعارك :حت ًما ،ســــيتط ّور دور الطائرات
املس َّيرة في حرمان العد ّو من احلصول على التف ُّوق اجلوي على مسرح احلرب.
ال شــــك في أن روســــيا كافحت لفرض تف ُّوق جوي على أوكرانيا ،لكن يبدو أن
الطائــــرات بــــا طيار ،إضاف ًة بالطبــــع إلى الدفاعات األرضيــــة التي ز َّود بها
الغرب أوكرانيا ،منعت روســــيا من احلصول على السيادة اجلوية املطلقة على
ســــماء أوكرانيا .هذا ع َّقد بطبيعة احلال مها ّم اإلسناد القتالي القريب للق ّوات
خصوصا في كييف ،وأجبر الق ّوات اجلوية الروسية
البرية الروسية األرضية،
ً
علــــى التحليق على ارتفاعات عالية .امليزة في الطائرات املســــ َّيرة أنه حتى لو
جنح العد ّو في تدمير كل مد َّرجات الطائرات فإن الطائرات بال طيار ال حتتاج
أن
إلى مطارات مج َّهزة لإلقالع ،وميكنها الطيران من أي مكان .من
املرجح إ ًذا ّ
َّ
الدول املتقدمة في تطوير املســــ َّيرات ستجعل الطائرات بال طيار تسهم ً
أيضا
بإنشــــاء حقول ألغام جوية ،إذ تطير الطائرات بال طيار وتســــتهدف الطائرات
القريبــــة بأنواعها بوابل من املتفجرات والشــــظايا ،مبا يجعلها تشــــ ِّكل نظا ًما
ً
وفاعاًل.
دفاع ًّيا جو ًّيا طائ ًرا
متخصصة ضد هذه املس َّيرات،
4.رغم تطوير بعض الدول ألنظمة دفاع جوي
ِّ
فـ ــإنّ األمـ ــر يتط َّلب مسـ ـ ً
ـتقباًل مواكبـ ــة الدفاعـ ــات اجلوية للتط ّور املسـ ــتم ّر في
الطائرات املس َّيرة :ال يزال ،حتى اآلن ،التعامل مع املس َّيرات يجري في الغالب
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عــــن طريق األنظمة الدفاعية التقليدية ،كنظام الباتريوت أو الثاد املكلف ج ًّدا
مقارن ًة بتكلفة الطائرة املســــيرة .لذلك من احملتمل أن االســــتثمار في صناعة
مضادات جوية ضد هذه املس َّيرات ســــيكون على أجندة الصناعات الدفاعية
في العالم ،في الســــنوات املقبلة .على األرجح ،تُعتبر أسلحة الليزر هي اجليل
التالي من تكنولوجيا األسلحة التي ستط ّورها اجليوش ملواجهة التهديد املتزايد
تتقدم فيها
من الطائرات املســــ َّيرة ،والتي يبدو أن الصني فــــي الوقت احلالي َّ
أكثر من غيرها.

الخالصة
سجلت األزمة األوكرانية أول حرب واسعة النطاق تُستخ َدم فيها الطائرات بال
َّ
طيار العســــكرية والتجارية على نطاق واسع .وبينما يشهد الصراع الحالي في
منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا استخدا ًما ً
ثقياًل وف ّع ًااًل للطائرات بال طيار،
ًيتوقع أن تستم ّر المســــ َّيرات في لعب دور حاسم لكل من الجيشين األوكراني
والروســــي ،حال اســــتم ّرت الحرب .وهذا يعني أن هذه الحرب ستســــتم ّر في
تقديم بعض األفكار حول تط ّور الطائرات بال طيار ،وتأثيرها المســــتقبلي في
حروب القرن الحادي والعشرين.
تُعتبر دول مجلس التعاون اخلليجي معن ّية بفهم العقائد واملفاهيم والقدرات
التكنولوجيــــة إليــــران ،حول توظيف الطائرات بال طيار ،ســــواء مباشــــرة من
أراضيها أو من خالل اســــتخدامها من قِ َبل امليليشــــيات التابعة لها في اليمن
وسوريا والعراق ولبنان .وال شك أن اململكة العربية السعودية تُعتبر أكثر الدول
ً
تعاماًل مع املســــ َّيرات التي أطلقها احلوثــــي ،وأن الرياض ط َّورت
فــــي العالــــم
أساليبها وتقنياتها في املواجهة ،وال تزال تشتري وتط ِّور قدرات دفاعية إضافية
ضد املســــ َّيرات اإليرانية ،التي ستســــعى إيران إلى استخدامها في استهداف
املرافق احليوية للمملكة ،ســــواء من األراضي اإليرانية أو من قِ َبل ميليشياتها
املسلحة في املنطقة.
كذلــــك ،فأمام دول مجلس التعاون اخلليجي خطر أن تســــتخدم اجلماعات
اإلرهابية أو التنظيمات ذات امليول الطائفية املدعومة من إيران هذه املس َّيرات
ضد أهداف حيوية في اخلليج .وما يس ِّهل على اجلماعات اإلرهابية استخدام
املس َّيرات سهولة تقنيتها وتصنيعها وتشغيلها ،أو احلصول عليها جاهزة من دول
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كإيران أو تركيا .عالو ًة على ذلك ،فتكلفتها منخفضة بالنســــبة إلى اجلماعات
ُقدر تكلفة إنتاج بعض الطائرات بأقل من  15ألف دوالر .رأينا
اإلرهابيــــة ،إذ ت َّ
كيف أن إيران الداعم األول للتطرف في العالم قد ز َّودت ميليشياتها املنتشرة
فــــي املنطقة بأعداد كبيرة ومتنوعة من املســــ َّيرات ،لتحقيق ودعم سياســــتها
اخلارجية .كذلك استخدم تنظيم داعش هذه الطائرات في السنوات التي تلت
عام 2013م.
فإن النظام الدولي ليس مســــتبع ًدا أن يواجه قري ًبا جولة جديدة من
أخي ًراّ ،
النزاعات ،تكون فيه الطائرات املس َّيرة حاضرة االستخدام وبقوة ،مبا يعني أن
العالم بحاجة إلى معايير ومبادئ توجيهية واضحة الســــتخدام الطائرات بال
طيار ،وف ًقا للقانون اإلنســــاني الدولي ،وإجــــراء تعديالت على قوانني احلرب
كذلك.
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