
 جامعة قصخ

 اآلداب والعمـػكمّية 

 

 مدتقبل الصضخاف السدضخ في السػاجية العدكخية 

 إعجاد

 مبارؾ عبجهللا مبارؾ آؿ خميفة

 ُقّجمت ىحه الخسالة استكساال لستصّمبات

 اآلداب والعمـػكمّية 

 الساجدتضخ في لمحرػؿ عمى درجة

  الجراسات الجفاعية 

 

 2021 يػنضػ

محفػضة. الحقػؽ  . جسيعمبارؾ عبجهللا مبارؾ آؿ خميفة  .2021 ©



 

  ب

 

 لجشة السشاقذة

 َوُوِفقَ  ،     بتاريخ   مبارؾ عبجهللا مبارؾ آؿ خميفة /مغ الصالب السقّجمة الخسالة اسُتعخضت

 :آت   ىػ عمضيا كسا

وحدب  .أعاله اسسو السحكػر الصالب رسالة قبػؿ عمى وافقشا أدناه، السحكػرة المجشة أعزاء نحغ

تكػف  أف عمى نػافق ونحغ قصخ، جامعة متصمبات مع تتػافق الخسالة ىحه فإف المجشة معمػمات

 .الصالب امتحاف جدء مغ

 مبارؾ عبجهللا مبارؾ آؿ خميفة 

 السذخؼ عمى الخسالة

 الجكتػر/ بياءالجيغ مكاوي دمحم قضمي 

 مشاقر

 حدغ البخاري  .د.أ: االسع 

 مشاقر

 : د. مطيخ أحسج الدعبياالسع 

 مشاقر

 د. بكضل الدنجاني 

 

 :السػافقة تّست

يع الكعبي الجكتػر    ، عسضج كمّية اآلداب والعمـػإبخـا



 

  ت

 

 الُسمخَّص

 

 :الجفاعية الجراساتفي ، ماجدتضخ مبارؾ آؿ خميفة عبج هللامبارؾ  

 .2021يػنضػ

 العشػاف: مدتقبل الصضخاف السدضخ في السػاجيات العدكخية

 / بياءالجيغ مكاوي دمحم قضميالجكتػرالخسالة: السذخؼ عمى 

الصائخات الُسدضخة في الحخب الحجيثة، حضث غضخت ىحه الصائخة شبيعة الحخب ازدادت اىسية 

الجػية بحضث أصبح الستحكع في الصائخة غضخ معخض ألي خصخ حؿيقي، حضث أف االستخجامات 

الستشػعة لمصضخاف السدضخ وفي جسيع السجاالت العدكخية والسجنية وما تحققو مغ انجازات بتكاليف 

لصضخاف السأىػؿ جعميا عشرخًا جاذبًا وبذجة المتالكيا، ولعل تعجد الجوؿ التي معقػلة مقارنًة مع ا

ترشعيا وتعجد الجوؿ السدتخجمة ليا، واستخجاميا مغ قبل بعس التشطيسات ىػ خضخ دلضل عمى 

أف الفتخة السقبمة ستذيج تيافتًا واضحًا عمى اقتشاء واستخجاـ الصائخات السدضخة وستذيج الصائخات 

 صػرًا كبضخًا في اإلمكانيات والسضدات.السدضخة ت

إف الحداسية في فقجاف وخدارة العامل البذخي ىي نقصة ميسة يجب اف ال يدتياف بيا، خاصة 

في ضػء ضعف السقػمات البذخية ألي دولة، وخاصًة دوؿ الذخؽ األوسط، مع مالحطة أف 

دج الجشجي في السعخكة تجشضج وتأىضل وتجريب القػى البذخية تحتاج إلى وقت شػيل قبل أف يُ 

وخاصًة فئة الصياريغ، ويتػقع  وعمى السجى الستػسط أف يكػف ىشاؾ تعاونًا وثيقًا ما بضغ الصضخاف  

السأىػؿ والصضخاف الُسدضخ لسا تتصمبو شبيعة السعخكة السدتقبمية مغ اعتساد عمى تصػيخ تكشػلػجيا 

ات السدتقبمية ىػ االعتساد عمى السعمػمات واالتراالت والحكاء الرشاعي، وستكػف التػجي



 

  ث

 

التكشػلػجيا برػرة أكبخ وسضبجأ اإلحالؿ التجريجي لمصضخاف السدضخ مكاف الصضخاف السأىػؿ لسا 

يحسمو الُسدضخ مغ مدايا عجيجة وحدشات كثضخة قج تفػؽ الصضخاف السأىػؿ، ويتػقع وعمى السجى 

 البعضج أف يكػف السدتقبل لمصائخات السدضخة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ج

 

 شكر وتقجير

 

يدخني أف أوجو شكخي لكل مغ نرحشي أو أرشجني أو وجيشي أو ساىع معي في إعجاد ىحا 

بإيرالي لمسخاجع والسرادر السصمػبة في أي مخحمة مغ مخاحميا أف شكخي مػجو  وقاـ البحث

لجامعة قصخ/ كمية اآلداب والعمػـ ودعسيا لمسجيػدات السبحولة مغ قبل أساتحتشا الكخاـ في 

الجامعة، وأشكخ عمى وجو الخرػص أستاذي الفاضل الجكتػر )بياء الجيغ مكاوي( عمى 

ترحيح وعمى اختيار العشػاف والسػضػع، والذكخ أيزًا لدمالئي مدانجتي وإرشادي بالشرح وال

عمى استزافتي في مػاقعيع أو في مشازليع  القصخيةالعاممضغ والستقاعجيغ مغ القػات السدمحة 

وتدويجي بسعمػمات حػؿ مػضػع بحثي مغ خالؿ تدويجي بشذخات مخترة و مذاركتي خبخاتيع 

 بحثي ىحا محط اىتساـ السخترضغ.الخاصة، سائاًل العمي القجيخ أف يكػف 

  



 

  ح

 

 اإلهجاء

 

 

أُىجي ىحا العسل الستػاضع لكل مغ ساىع في مداعجتي في انجازه، وأخز بالحكخ والجي ووالجتي 

العديديغ والمحاف استسخا في دعسي لتحقضق شسػحاتي العمسية، ومذخؼ الخسالة، والسحاضخيغ 

السصمػب والحي أرجػ مغ هللا أف يشاؿ استحدانكع الكخاـ ، وأسأؿ هللا تعالى أف يكػف في السدتػى 

 ، وهللا مغ وراء القرج.ؾيسة وفائجة عمسية لكل مغ يقخأه  وأف يزيف

  



 

  خ

 

 السحتؽيات فهرس

  ج ........................................................................ شكخ وتقجيخ

  ح ............................................................................ اإلىجاء

 1 ............................................................................ السقجمة

 3 ................................................. لمجراسةاإلشار العاـ  :الفرل األوؿ

 13 ........................... نذأة الصضخاف السدضخ والخغبة في امتالكو :الفرل الثاني

 14 ............................................... السبحث األوؿ: نذأة الصضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاف السدضخ

 25 ..................... السبحث الثاني: الخغبة في امتالؾ الصضخاف السدضخ لمجوؿ والتشطيسات

 35 ............ تالؾ الصضخاف السدضخسباب تشافذ وتدابق الجوؿ في ام: أالفرل الثالث

 36 ................... السبحث األوؿ: الحاجة إلى الصائخات السدضخة ومسضدات الصضخاف السدضخ

 51 ................................. السبحث الثاني: مقارنة الصضخاف السدضخ والصضخاف التقمضجي

 61 ........... أثخ امتالؾ الصضخاف السدضخ عمى األمغ الػششي واإلقميسي: الفرل الخابع

 63 .................................. مغ الػششيالسبحث األوؿ: أثخ الصضخاف السدضخ عمى األ

 70 .................................السبحث الثاني: أثخ الصضخاف السدضخ عمى األمغ اإلقميسي

 74 ......................... السبحث الثالث: مدتقبل الصائخات الُسدضخة  وسالح الجػ التقمضجي

 83 .......................................................................... الخاتسة



 

  د

 

 86 ................................................................................. الشتائج

 89 ........................................................................... التػصضػػػػػػػػػات

 92 .......................................................... قائسة السرادر والسخاجع

 92 .................................................................. لمغة العخبيةالسخاجع با

 93 ................................................................. السخاجع بالمغة االجشبية

 95 ......................................................................... مػاقع االنتخنت

 

  



 

  ذ

 

 قائسة الججاول

  58مقارنة السسضدات والدمبيات بضغ الصضخاف السدضخ والسأىػؿ...........  1ججوؿ رقع 

 79(....................35-مقارنة بضغ الصائخات السدضخة وشائخة )ؼ  2ججوؿ رقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 سقجمةال

تتحجد مجاالت أي معخكة، في واحجة مغ ثالث: بخية، جػية، بحخية، والػاضح أف الجغخاؼيا 

ىػية السعارؾ و بالتالي ىػية الحخب، حضث أف العػامل الجاخمة في  تمعب دورًا رئيدًا في تحجيج

تحجيج ىػية السعارؾ ) أو الحخوب ( تستمظ إمكانيات ىائمة عمى تحجيج شبيعتيا، وتحجد 

الخرائز التي تتػافخ عمضيا أسمحتيا؛ مثمسا تستمظ قػة في استذخاؼ مدتقبل ىحه السعارؾ، في 

حطى ضافة إلى مدتقبل األسمحة، والثابت أف القػات الجػية، تسياؽ مدتقبل الحخب عسػمًا، باإل

في الحخوب السعاصخة؛ حتى لقج بجأنا نذيج حخوبًا تكاد تكػف  بجور متدايج في حجسو وأىسضتو

جػية مائة بالسائة. وال شظ في أف تدايج االعتساد عمى القػة الجػية، يديج مغ أىسية الصضخاف 

 دتقبميا، ميسة أساسية أماـ الفكخ االستخاتيجي السعاصخ.السدضخ، ويجعل مغ الدؤاؿ حػؿ م

يتدايج االعتساد في الحخوب الحجيثة عمى وسائل التكشػلػجيا والتقجـ العمسي حضث اصبحت معطع 

األسمحة مػجية الكتخونيا عغ شخيق الكسبضػتخات أو بػاسصة االقسار الرشاعية لحا اكتدبت 

لحجيثة، ولعل سالح الجػ والفزاء ىػ االقجر عمى جسع السعمػمات أىسية متدايجة في الحخوب ا

تمظ السعمػمات ولمتأثضخ عمى انطسة معمػمات العجو، وسػؼ تعتسج الحخوب السدتقبمية اعتسادا 

  السدضخة.كبضخا عمى حخب السعمػمات التي ستجسعيا الصائخات 

ليامة التي بات كاف مغ أبخز التصػرات التي شيجتيا الحخوب، ىي تمظ السداحة الػاسعة وا

السخصط الدياسي والسخصط العدكخي يػلضيا لمصائخات السدضخة ؛ و لقج ازدادت أىسية الصضخاف 

السدضخ، بعج سيادة نطخيات في الحخب تػلي اىتسامًا لمعشرخ البذخي الحداس العتبارات 

لسعمػمات، سياسية، ؼيسا يػلي الجانب العدكخي اعتبارات أكثخ لمعػامل التالية: االستخبارات وا

التحذضج، والقػة، والدخعة، ويسكششا مالحطة أف نطخيات الحخب الخاشفة، باتت تعتسج عمى القػة 
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الجػية بذكل رئيدي وتفخد لمصضخاف السدضخ السداحة األبخز وعميو، لقج أضحت الصائخة السدضخة، 

الشػع مغ  عساد الحخب السعاصخة، وباتت الحخب تتػقف عمى الدمػؾ العدكخي في استخجاـ ىحا

 الصضخاف أو في كيؽية الترجي لو.

بخزت الصائخات السدضخة في العرخ الحجيث، بػصفيا تصبضق متعجد االستخجامات في السجالضغ 

السجني والعدكخي، وبػصفيا متغضخ ججيج عمى نطخية الحخب، مغ حضث التكمفة البذخية والسادية، 

األدوار، تتدابق عمى امتالكو الجوؿ ومغ حضث شبيعة وسيػلة االستخجاـ، فيي سالح متعجد 

 والجساعات السدمحة عمى حج سػاء. 

تتعجد تصبيقات استخجاـ الصائخات السدضخة في السجاؿ السجني نتيجة لمتصػر السدتسخ في 

إمكانياتيا، حضث أنيا تدتخجـ في البحث العمسي، الخصج اإلعالمي، االستخجاـ التجاري، البحث 

السخور، إشفاء الحخائق، التحؿيقات الجشائية، البحث واإلنقاذ، حخاسة عغ السػارد، مخاؾبة حخكة 

السشذآت ومخاؾبة مخافق البشية التحتية مثل خصػط أنابضب الصاقة التي تسخ عبخ مشاشق غضخ 

مدتقخة، كسا تتراعج أىسية الصائخات السدضخة في السجاؿ العدكخي أيزًا، حضث تختبط درجة 

وتغضخ األسالضب التعبػية، كسا تع تصػيخ قجرات الصائخة مغ حضث  أىسضتيا بالتقجـ التكشػلػجي

 االرتفاع والسجى.

عمى ما سبق فقج جاء ىحا البحث بيجؼ استذخاؼ مدتقبل الصائخات السدضخة، والتصػرات  وبشاءً 

السسكشة والسحتسمة في السجاالت السختمفة: تقشيًا، وفي حقل استخجاميا في الحخوب، وأثخ ذلظ 

عمى الفكخ الحخبي السعاصخ، ويصسح الباحث إلى الػصػؿ إلى نتائج و ترػرات محجدة، بسا 

 ع التػصيات السشاسبة.يتيح لو تقجي
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 الفرل األول

 اإلطار العام لمجراسة

 :تسهيج

تعػػػػػد بجايػػػػة الصضػػػػخاف إلػػػػى محػػػػاوالت االندػػػػاف القجيسػػػػة  فػػػػي محاكػػػػاة الصضػػػػػر، مسػػػػا دفػػػػع بػػػػبعس 

األشخاص والسغامخيغ عمى مخ العرػر بسحاوالت لمصضخاف إما مغ خالؿ القفد مغ مشاشق عالية 

ساعجيو، أو مغ خالؿ استخجاـ القساش السثبت بالحباؿ عمى جدع باالستعانة بأجشحة تثبت عمى  

 18الذخز والقفد بو كشػػع مػغ السطمػة )الباراشػػت(، ؼيسػا تسػت اوؿ تجخبػة ناجحػة لمصضػخاف فػي 

ـ باستخجاـ نسػذج لمبالػف الحخاري، ثع ما لبػث أف صػّشع اكػايميا  شائختػو األولػى عػاـ 1709آب 

مثػػػل الصػػػائخة الذػػػخاعية اعتبخىػػػا كثضػػػخ مػػػغ السػػػؤرخضغ الصػػػائخة  ـ التػػػي كانػػػت نسػذجػػػًا مشدلقػػػا1804

األولى في التاريخ، وتػالت السحاوالت مشح ذلظ الػقت ومػخت الصػائخات بتصػػرات كبضػخة وكثضػخة فػي 

كضمػػمتخ  50الدشضغ التي تمت التجػارب واسػتصاعت شػائخة اإلخػػاف ارايػتا أف ترػل سػخعتيا إلػى 

لتفكضػػػػػخ فػػػػػي الصػػػػػائخات كدػػػػػالح حخبػػػػػي وتػالػػػػػت التجػػػػػارب فػػػػػي الدػػػػػاعة، ومػػػػػغ ذلػػػػػظ الحػػػػػضغ بػػػػػجأ ا

واالختخاعػػػات تباعػػػا،ً وبفزػػػل الثػػػػرة التكشػلػجيػػػة تػػػع ترػػػشيع الصػػػائخات الحاليػػػة سػػػػاء التجاريػػػة أو 

 .1الحخبية لترل إلى مدتػيات مغ األماف والدخعة والتفػؽ لع تكغ البذخية تحمع بيا مغ قبل

ىميػػة والحػػخوب مػػا بػػضغ الػػجوؿ، مسػػا دفػػع العمسػػاء العجيػػج مػػغ الحػػخوب األ 20شػػيجت بجايػػة القػػخف 

والسرػسسضغ إلػػى تخكضػػد جيػػػدىع وابحػاثيع حػػػؿ الصضػػخاف الحخبػػي وذلػظ اسػػتجابًة لمسجيػػػد الحخبػػي 

اسػػتعساؿ الصػػائخات وسػػارعت ولمطػػخوؼ الخاىشػػة آنػػحاؾ، حضػػث تػػع وخػػالؿ الحػػخب العالسيػػة االولػػى 

                                  
 .الخياض، الدعػدية. مكتبة السمظ فيج الػششية. أسخار الصضخاف(. 1997مايػ  30)قصب عبجالعديد إحداف 1
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ي االسػتصالع، االعتػخاض، القرػف وبػجأ الجوؿ الكبػخى المػتالؾ سػالح جػػ واخترػت الصػائخات فػ

سباؽ تحجيث التدميح مػع أولػى الخشاشػات السحسػلػة عمػى الصػائخات، كسػا ضيػخت السطمػة كػسػضمة 

لمشجػػػاة، أمػػػا عمػػػى األرض فقػػػج بشضػػػت السيػػػابط والقػاعػػػج الجػيػػػة الكبػػػخى، وبػػػجأت الصػػػائخات ترػػػشع 

لتحدضغ شائخاتيع لجعميا أكثخ سخعة وبعجىا بحؿ مرسسػ الصائخات جيػدا مزشية بكسيات كبضخة، 

 .وأبعج وجعميا سيمة الؿيادة والتحكع

بفزل التصػر التكشػلػجي وتصػر مفيـػ الػتحكع عػغ بعػج وبػخوز عمػع الػحكاء االصػصشاعي؛ ضيػخ 

شائخات ذات ؾيادة ذاتية أو يتع التحكع مفيػـ الصضخاف السدضخ لألغخاض العدكخية وىي عبارة عغ 

متشيػػػا كػػػامضخات ترػػػػيخ وأجيػػدة استذػػػعار ومعػػػجات اترػػػاالت وأسػػػمحة  بيػػا عػػػغ بعػػػج تحسػػػل عمػػى

متصػػػػّػرة وغضخىػػػػا مػػػػغ الحسػػػػػالت، وىػػػػي شػػػػائخة تخرػػػػز حسػلتيػػػػا ألداء مياميػػػػا السػكػلػػػػة إلضيػػػػا؛ 

كاألجيدة، الكامضخات، والقحائف، واالستخجاـ األكثخ ليا ىػ فػي األغػخاض العدػكخية كاالسػتصالع، 

سا يذيج اسػتخجاميا فػي العسميػات السجنيػة تدايػجا كبضػخا أيزػا مثػل السخاؾبة وتشفضح ىجسات محجدة، ك

مكافحػػة الشضػػخاف والحخائػػق، مخاؾبػػة التجسعػػات، البحػػث عػػغ السفقػػػديغ، مخاؾبػػة حقػػػؿ الػػشفط والغػػاز 

سػػػاء فػػي البػػخ او البحػػخ، ومخاؾبػػة خصػػػط األنابضػػب، وتدػػتخجـ فػػي السيػػاـ الخصػػخة بالشدػػبة لمصػػائخة 

 ئخات الُسدضخة مغ اثبات فعالضتيا في معطع السيسات التي تع تشفضحىا.، وتسكشت الصاالتقمضجية

ازدادت اىسيػػػة الصػػػائخات الُسدػػػضخة فػػػي الحػػػخب الحجيثػػػة، حضػػػث غضػػػخت ىػػػحه الصػػػائخة شبيعػػػة الحػػػخب 

الجػية بحضث أصبح الستحكع في الصائخة غضخ معخض ألي خصخ حؿيقي، وتدايػج دورىػا أىسيػة فػي 

ة إلى تجُشب الخدائخ في األرواح غضخ السبخرة التي تمحق بالسقػاتمضغ العسميات العدكخية، ؼباإلضاف

عمى األرض أو الصياريغ في الجػ في السياـ ذات السجازفة العالية؛ تتسكغ ىحه الصائخات الُسدضخة 

مغ تأمضغ استصالع   تكتيكي حتى ألصػغخ وحػجة مقاتمػة عمػى األرض، كسػا تػػفخ السخاؾبػة الجائسػة 

وذلظ لفتخة أشػؿ مسا تدتصيع أف تتحسمو األشقع البذػخية بفاعميػة، كسػا تدػتصيع  )في الفئة األثقل(
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تػػػأمضغ مخاؾبػػػة اسػػػتخاتيجية دائسػػػة ضػػػسغ مدػػػارح العسميػػػات واسػػػتيجاؼ مػاقػػػع العػػػجو بػػػالعسق وقصػػػع 

خصػط مػاصالتو، لحلظ  فإف أىسية البحث تتسثػل فػي السعخفػة واإللسػاـ التػاـ بػالتصػر التكشػلػػجي 

صػػائخات السدػػضخة ومػػا ىػػػ السدػػتقبل ليػػحا الشػػػع مػػغ الصػػائخات وكيػػف سػػيغضخ شبيعػػة فػػي اسػػتخجاـ ال

السػاجيػػة السقبمػػة مػػا بػػضغ الجضػػػش الشطاميػػة، وشبيعػػة السػاجيػػة مػػا بػػضغ الجضػػػش والتشطيسػػات التػػي 

 اصبحت تستمظ ىحه التكشػلػجيا حتى وإف كاف بسدتػى أقل مغ الجضػش الشطامية.

جراسػػػات التػػػي تحػػػجثت عػػػغ الصػػػائخات السدػػػضخة ، أنػاعيػػػا وأشػػػكاليا ىشػػػاؾ العجيػػػج مػػػغ السقػػػاالت وال

وبعس العسميات التي قامت بيػا، وبػالخغع مػغ تذػعب السػضػػع وأىسضتػو، إال أنػو ال  يػجػج دراسػة 

متخررة وشاممة بكافة جػانبو، ولحلظ ال بج مغ دراسة عمسية تحمضمية تفضج في زيادة السعخفة عغ 

متػصل إلى معمػمات شاممة عشو، ومغ ىشا يشبػع سػبب اختيػار الباحػث الصضخاف الُسدضخ ومدتقبمو ل

لسذكمة الجراسة، وستزيف الجراسة فائجًة عمسية عسيقة بالتعخيف بيػحه الصػائخات وكيؽيػة االسػتفادة 

مشيا والتخصيط ليا عدكخيًا وأمشيًا، ومػا ىػػ مدػتقبل ىػحه الصػائخات وىػل سػتكػف بػجياًل عػغ سػالح 

ضتع االسػػتغشاء عػػغ الصضػػػخاف السقاتػػل التقمضػػجي، وسيدػػتفضج مػػغ ىػػحه الجراسػػػة الجػػػ مدػػتؿباًل وىػػل سػػ

جسيع الجوؿ السيتسة بتصػيخ نفدػيا عدػكخيا وأمشيػًا، لػحلظ قػاـ الباحػث خػالؿ ىػحا البحػث بػالتصخؽ 

إلػػى نذػػأة وتصػػػر الصضػػخاف والصػػائخات الُسدػػضخة ؛ والتػػي ُسػػتحجث تغضػػخًا نػعيػػًا فػػي حػػخوب السدػػتقبل، 

مػػػػى األمػػػػغ الػػػػػششي واسػػػػتثسار ذلػػػػظ فػػػػي تصػػػػػيخ االسػػػػتخاتيجيات  الػششيػػػػة أمشيػػػػًا وتػػػػأثضخ ذلػػػػظ  ع

 وعدكخيًا.

 مذكمة البحث

تتسثػػػل مذػػػكمة الجراسػػػة فػػػي الدػػػؤاؿ الػػػخئيذ: مػػػا ىػػػػ مدػػػتقبل الصػػػائخات الُسدػػػضخة فػػػي السػاجيػػػات 

 ويتفخع عغ ىحا الدؤاؿ أسئمة فخعية تبحث اإلشكاليات التالية:  العدكخية؟
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 لصضخاف السدضخ وما ىي أسخار جاذبضتيا لمجضػش والتشطيسات؟كيف نذأت فكخة ا .1

 ما ىي اسباب تدابق الجوؿ في امتالؾ الصضخاف السدضخ؟ .2

 ما أثخ امتالؾ الجولة لمصضخاف السدضخ عمى أمشيا الػششي، وما أثخ امتالؾ دوؿ االقميع ليا؟  .3

االستغشاء عغ  ىل ستكػف الصائخات السدضخة بجياًل عغ سالح الجػ مدتؿباًل؟ وىل سضتع .4

 الصضخاف السقاتل التقمضجي؟

 ما ىػ مدتقبل الصائخات الُسدضخة ضسغ السجى السشطػر والستػسط؟ .5

 أهجاف البحث

ييجؼ البحث إلى فيع دور الصائخات السدضخة واالسالضب الستبعة في استخجاميا، وكيؽية االستفادة 

مػضػعة الستخجاميا، مع القرػى مغ امتالكيا لتحقضق األىجاؼ السخجػة مشيا وفق خصط 

محاولة التفكضخ في خصط مدتقبمية سػاء مغ ناحية تصػيخ او استخجاـ ىحه الصائخات لمػصػؿ 

إلى أفزل الصخؽ واألسالضب الستخجاميا، لحلظ البج مغ الجراسة السعسقة والتحمضل العمسي 

 لمصائخات السدضخة واستخجاماتيا  وكسا يمي:

البحث عغ امتالؾ الصضػخاف السدػضخ مػغ قبػل الػجوؿ والتشطيسػات، اإللساـ باألسباب وراء تشامي  .1

وتصػػػر أسػػالضب واسػػتخاتيجية اسػػتخجامو لمػقػػػؼ عمػػى أىسيػػة ىػػحا الشػػػع مػػغ الصضػػخاف والتخصػػيط 

 والدعي المتالكو لسا يػفخه مغ مدايا عجيجة لسغ يستمكو.

ضضخًا نػعيًا فػي مدػارح تغوالحي أحجث إدراؾ أثخ امتالؾ الجولة أو التشطيسات لمصضخاف السدضخ،  .2

 العسميات عمى السدتػى السحمي، اإلقميسي، والعالسي.

الصضخاف السدضخ عمى األمغ الػششي، واستذخاؽ مدػتقبل  السخجػة مغإدراؾ التجاعيات، والفػائج  .3

 و.الصضخاف السدضخ واالستفادة القرػى مغ مضدات
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 فرضيات البحث:

 :بشي البحث عمى الفخضيات التالية

التي تع تشفضحىا مغ قبل الصائخات الُسدػضخة أحػجثت تغضضػخًا نػعيػًا فػي مدػارح العسميػات  العسميات .1

 عمى السدتػى السحمي، اإلقميسي، والعالسي.

شػػػخدي فػػػػي اسػػػتخجاـ الصػػػػائخات الُسدػػػضخة فػػػػي تقمضػػػل ندػػػػبة الخدػػػائخ فػػػػي السعػػػػجات  ىشػػػاؾ أثػػػػخ .2

 واألرواح، وتشفضح عسميات عدكخية بتكاليف معقػلة.

 أهسية البحث

جسػػع تتسثػػل أىسيػػة البحػػث فػػي زيػػادة الثقافػػة والسعخفػػة حػػػؿ مػضػػػع الصضػػخاف السدػػضخ مػػغ خػػالؿ 

محاولػػة تحقضػػق السعخفػػة واإللسػػاـ بػػجور الصػػائخات الُسدػػضخة وأسػػالضب  الستعػػجدة فػػيوالػثػػائق  البيانػػات

 استخجاميا ومدتقبميا:

لجوؿ والجضػش لسػضػع الصضخاف السدضخ والتعسق فػي إبخاز ضخورة اإلدراؾ الرحيح مغ قبل ا .1

 مػضػعو ودراستو، لمتػصل لألسمػب األمثل في التعامل معو.

ضػػخورة التخكضػػد عمػػى أىسيػػة اسػػتخجاـ الصػػائخات الُسدػػضخة فػػي العسميػػات العدػػكخية فػػي الحػػخوب  .2

الحقػائق الحجيثة، مغ خالؿ اسػتغالؿ السعمػمػات التػي يػتع جسعيػا مػغ ىػحه الصػائخات، وإثبػات 

وتفدضخىا إلزالة الذكػؾ حػؿ السػضػع بخمتو وجسع التفاصضل الجؾيقة إلثبػات الػاقػع الحؿيقػي 

 لمصضخاف السدضخ واستقخاء مدتقبمو.

أصػػػبح تخؽػػػيس التكػػػاليف الساديػػػة والسعشػيػػػة فػػػي مضػػػجاف السعخكػػػة وسػػػاحات العسميػػػات الذػػػغل  .3

دػاىع وبذػػكل كبضػخ فػي تحقضػػق الذػاغل لمػجوؿ والجضػػػش، حضػث أف اسػتخجاـ الصضػػخاف السدػضخ ي

https://www.manaraa.com/post/6504/--%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.manaraa.com/post/6504/--%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.manaraa.com/post/6504/--%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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األىجاؼ العسمياتيػة واالسػتخاتيجية بأقػل خدػائخ بذػخية مسكشػة بالجرجػة األولػى وتقمضػل الخدػائخ 

السادية بالجرجة الثانية وىػ مػا يحقػق االسػتخاتيجية الحاليػة لمجضػػش الستقجمػة التػي تخكػد عمػى 

 تحقضق اليجؼ بأقل خدائخ مسكشة.

جاحات الستتالية التي حققيا الصضخاف الُسدضخ الحي أحػجث نقمػة أثبتت الحخوب الحجيثة مجى الش .4

نػعيػػة فػػي مدػػار األحػػجاث فػػي مدػػارح العسميػػات، ومػػا حققػػو ىػػحا الشػػػع مػػغ الصضػػخاف مػػغ قمػػب 

معػػادالت السػاجيػػة العدػػكخية والتػػي مكشػػت القػػػات االرضػػية مػػغ الػصػػل ألىػػجافيا واحتالليػػا 

 بأقل تكاليف مسكشة.  

معخؼيًا ألسباب الجاذبية نحػ امتالؾ الصضخاف السدضخ وضخورة امتالكػو سُيزيف البحث عسقًا  .5

لسا لو مغ انعكاسات عمى األمغ الػششي واإلقميسي ولخبسا الجولي، في الػقت الػحي تذػضخ ؼيػو 

الحقػػائق الػػى اف مدػػتقبل الصضػػخاف ضػػسغ السػػجى الستػسػػط والبعضػػج سػػيعتسج بجرجػػة كبضػػخة عمػػى 

لتكشػلػػػجي الحػػالي والسدػػتقبمي، كسػػا تذػػضخ الحقػػائق الػػى أف الصضػػخاف السدػػضخ بفزػػل التصػػػر ا

بعس الجوؿ قػج بػجأت فعمػياًل فػي إحػالؿ تػجريجي لمصضػخاف السدػضخ مكػاف الصضػخاف التقمضػجي لسػا 

 يػفخه مغ مدايا عطيسة.

 حجود البحث:

 تتسثل حجود البحث بسا يمي: 

ايػة الشرػف األوؿ مػغ العػاـ ـ ولغ 2003: ركد البحث عمى الفتػخة الدمشيػة مػغ الحجود الزمانية

مػػيالدي، حضػػث اف ىػػحه الفتػػخة شػػيجت اسػػتخجامًا مكثفػػًا لمصضػػخاف السدػػضخ فػػي معطػػع أنحػػاء  2020

 الذخؽ االوسط وبعس دوؿ أفخيؿيا.
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التػي تعخضػت لعسميػات تػع  فػي الػجوؿ: ركد البحث عمى مشصقة الذخؽ األوسط الحجود السكانية

 تشفضحىا مغ قبل الصضخاف الُسدضخ.

: ركػػد البحػػث عمػػى الصضػػخاف السدػػضخ كػسػػضمة قتػػاؿ فّعالػػة ُتدػػتخجـ مػػغ قبػػل د السؽضددؽةيةالحددجو 

معطع جضػػش العػالع ومػغ قبػل بعػس التشطيسػات، وذلػظ مػغ خػالؿ تػضػيح نذػأة الصضػخاف السدػضخ 

وأسػػػخار جاذبضتػػػو، واسػػػتخجامو كدػػػالح نػػػػعي يحقػػػق تفػقػػػًا ممسػسػػػًا بتكػػػاليف معقػلػػػة ندػػػبيًا متجشبػػػًا 

 ضػش لمخدائخ البذخية.حداسية بعس الج

 ُمحجدات البحث

 واجيت ىحه الجراسة عجدًا مغ الرعػبات وكسا يمي: 

الرػعػبة فػي مقابمػة بعػس األشػخاص السعشضػضغ مباشػخًة بسػضػػع الصضػخاف السدػضخ بدػبب  .1

 التحجيجات األمشية. 

محجوديػػػػػة السخاجػػػػػع العخبيػػػػػة عػػػػػغ ىػػػػػحا السػضػػػػػػع تحجيػػػػػجًا، واالقترػػػػػار عمػػػػػى السقػػػػػاالت  .2

 ت وبعس السقابالت، مسا قج سضؤدي إلى غياب معمػمات ىامة.والسؤتسخا

تحُفظ الجيات الخسسية السعشية عمى السعمػمات والبيانات الستعمقة بػالصضخاف السدػضخ ونػجرة  .3

 السعمػمات التي تداعج عمى التحمضل والتشبؤ في ىحا السجاؿ.

 مشهجية البحث 

 مػغ السػشيج االسػتقخائيباتبػاع أسػمػب  لإلجابة عمى أسػئمة البحػث وفحػز الفخضػيات قػاـ الباحػث

خػػػالؿ دراسػػػة بعػػػس عسميػػػات الصػػػائخات السدػػػضخة فػػػي أمػػػاكغ محػػػجدة واسػػػتخجاـ السالحطػػػة الحىشيػػػة 

باتبػاع األسػمػب التػاريخي لمخػخوج بشتػائج ذات مػجلػالت عمسيػة، كسػا قػاـ أيزػَا  واستخجاـ السشصق 

والػصػػفي التحمضمػػي لسعخفػػة نذػػأة الصضػػخاف الُسدػػضخ ومخاحػػل تصػػػره، مػػغ خػػالؿ الخجػػػع إلػػى الكتػػب 
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والجراسات الستعمقة بحلظ، واستخجاـ األسمػب الػصفي التحمضمي، ودراسة الحالة والسقابالت لسعخفػة 

التدػػابق فػػي الحرػػػؿ عمضيػػا، أسػػخار جاذبيػػة الصضػػخاف السدػػضخ لجضػػػش العػػالع وبعػػس التشطيسػػات و 

لػصػػػف وفيػػػع أثػػػخ وعالقػػػة امػػػتالؾ الصضػػػخاف السدػػػضخ بػػػاألمغ الػػػػششي واالقميسػػػي، اذ قػػػاـ الباحػػػث 

تدػػميط تػع ثػخ ذلػػظ، كسػا أبتحمضػل بعػس عسميػػات الصضػخاف السدػضخ فػػي بعػس بمػجاف  العػػالع لسعخفػة 

ػ التقمضػجي مػغ خػالؿ حالؿ التجريجي لو مكاف سالح الجعمى مدتقبل الصضخاف السدضخ واإلالزػء 

واالسػػػتفادة مػػػغ نتػػػائج التحمضػػػل  واستذػػػخاؼ مدػػػتقبمو اسػػػتقخاء  الػضػػػع الحػػػالي لمصضػػػخاف بذػػػكل عػػػاـ

لػبعس العسميػات التػي تػع تشفضػحىا، لسعخفػة كيؽيػة االسػتفادة القرػػى مػغ الصضػخاف بذػكل عػاـ ومػغ 

 الصضخاف السدضخ بذكل خاص وبشاء عمى الخصػات اآلتية:

السػضػػػػع مػػػغ خػػػالؿ السخاجػػػع والجراسػػػات الستػػػػفخة والسػػػؤتسخات والستابعػػػة جسػػػع الحقػػػائق عػػػغ  .1

 الضػمية لػسائل اإلعالـ السختمفة.

تحمضػػل الحقػػائق والخػػخوج باسػػتشتاجات محػػجدة إلثبػػات أو نفػػي فخضػػيات البحػػث ومػػغ ثػػع تقػػجيع  .2

 التػصيات.

 الشتائج التطبيقية الستؽقعة مؼ البحث والجهات التي يسكؼ أن تدتفيج مشها:

اصبحت الصائخات الُسدضخة  ذات كفاءة عالية مغ حضث السياـ واالدوار التي تقػـ بيا في الحخوب 

الحجيثة وامكانية مػاكبة التصػر العمسي والتكشػلػجي، وكيؽية استخجاـ الصائخات السدضخة في 

لتقمضجي مياجسة السخافق الحضػية، كسا يتػقع اف تحل الصائخات السدضخة تجريجيًا محل سالح الجػ ا

وتذكل الصائخات السدضخة خصخًا عمى ضسغ السجى الستػسط والبعضج وقج تكػف بجياًل عشو مدتؿباًل، 

مقجرات الجوؿ وخاصة دوؿ الخميج العخبي مغ تعخض مشذآتيا الحضػية واالقترادية لسياجسة 

في  الصائخات السدضخة وبالتالي ال بج مغ وجػد خصط لسػاجية تيجيجاتيا وخاصة بعج ما حرل
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مياجسة السشذآت الشفصية الدعػدية وىحه الخسالة ستكػف مفضجة لجولة قصخ ولمقػات السدمحة 

 القصخية، ويسكغ االستفادة مغ ىحه الجراسة مغ قبل العجيج مغ الجيات :

دوائخ ومؤسدات االرصاد الجػية، مغ خالؿ وضع تقاريخ متػاصمة عغ األحػاؿ الجػّية  .1

 .العدكخّيةلمبالد وفػؽ مدخح العسمّيات 

وحجات الحخب االلكتخونية ووحجات الجفاع الجػي السضجاني مغ خالؿ تخؽيف التذػير  .2

التذػير ، ووحجات .(GPS) السعادي ألجيدة استؿباؿ بيانات ُنطع تحجيج السػقع الجغخافيّ 

عمى مشّرات إشالؽ الرػاريخ )نذخ رقائق معجنّية، مثاًل( وبصاريات الجفاع الجّػ، وتػفضخ 

ؿ إلى صاروخ ُمػجَّو عشج فذل السيسة السعمػ  مات الالزمة لتػجيو الرػاريخ أرض/جػ، التحػُّ

 .أو وجػد ىجؼ حضػي يجب تجمضخه

وحجات الديصخة الجػية السخكدية، ووحجات الديصخة الجػية الستقجمة التي ُتسكِّغ الصائخة  .3

القخيب، والبحث  الُسدضخة مغ الؿياـ بثالث ميّسات أساسّية )العدؿ الجػي، والجعع الجػي 

واإلنقاذ خالؿ القتاؿ(، وؾيادة عسميات السقاتالت االعتخاضّية وتػجضييا، وُمتابعة القاذفات 

 والصائخات الرجيقة أو الحميفة وتػجضييا، وتشطيع حخكة السالحة الجػّية.

وحجات السجفعية مغ خالؿ تعقُّب األىجاؼ وتأشضخىا أو إضاءتيا لياًل، إلسشاد الصائخات  .4

 .ػمّية التي تدتخجـ مشطار الخؤية المضمية، وكذف األىجاؼ الُسعاديةاليج

وحجات الؿيادة والديصخة واالتراالت مغ خالؿ تقػية معضجات البث ومحصات اإلرساؿ،  .5

وتػفضخ السعمػمات الالزمة لسخاكد العسميات العدكخّية والقػات البخّية، وعسميات اإلنقاذ 

 واالستصالع البحخي.
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 ة هيكمية الجراس

تتكػف الجراسة مغ مقجمػة واربعػة فرػػؿ وخاتسػة، حضػث جػاء الفرػل األوؿ بعشػػاف: االشػار العػاـ 

لمجراسة وتشاوؿ  مذكمة الجراسة، ىجؼ الجراسة، فخضػيات الجراسػة، أىسيػة الجراسػة، حػجود الجراسػة، 

يكمضتيا، اما الفرل الثاني والػحي جػاء بعشػػاف نذػأ ة الصضػخاف محجدات الجراسة، مشيجية الجراسة  ـو

السدضخ و أسخار جاذبضتو فقج جاء ضسغ مبحثػضغ، االوؿ تشػاوؿ نذػأة الصضػخاف السدػضخ امػا السبحػث 

الثاني فقج تحجث عغ  اسخار جاذبية الصضخاف السدضخ، وتشاوؿ الفرل الثالػث أسػباب تدػابق الػجوؿ 

ضػخاف السدػضخ والتشطيسات في امتالؾ الصضخاف السدضخ فػي مبحثػضغ يتحػجث أوالىسػا عػغ مسضػدات الص

 والثاني يقارف ما بضغ الصضخاف السدضخ والتقمضجي.

في الفرل الخابع تشاوؿ الباحث مػضػع أثػخ امػتالؾ الػجوؿ لمصضػخاف السدػضخ عمػى األمػغ الػػششي  

واألمػغ االقميسػي ومدػػتقبل الصضػخاف السدػػضخ وسػالح الجػػػ التقمضػجي، ومػػغ ثػع جػػاءت الخاتسػة والتػػي 

 والتػصيات.شسمت االستشتاجات، الخالصة 
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 الفرل الثاني

 نذأة الطيران السدير والرغبة في امتالكه

 تسهيج:

مشػػػح بػػػخوز الصضػػػخاف السػػػأىػؿ  فػػػي بػػػجايات القػػػخف العذػػػخيغ، وبػػػخوز الخغبػػػة فػػػي اسػػػتثسار الصضػػػخاف 

واسػػتخجامو كدػػالح حاسػػع فػػي أرض السعخكػػة، والسحػػاوالت ال تتػقػػف عػػغ صػػشاعة شػػائخة بسضػػدات 

لسدػػػتخجميا فػػػي أرض السعخكػػػة، وكػػػاف التفكضػػػخ يشرػػػب حػػػػؿ أف صػػػشاعة  عاليػػػة تزػػػسغ التفػػػػؽ 

شػػائخة بػػجوف شيػػار تستمػػظ خاصػػيات ومدايػػا متعػػجدة تزػػسغ الػصػػػؿ لعسػػق العػػجو دوف اكتذػػافيا 

وتزسغ استصالعًا دؾيقًا ألرض السعخكة، ومع بخوز ثػرة التكشػلػجيا أصبحت الجوؿ تتدػابق ؼيسػا 

بث اف شيج مضجاف الصػائخات السدػضخة تعػجدًا فػي االنتػاج وتشػعػًا ، وما لىحه الصائخات بضشيا لرشاعة

في السدايا وأثار ذلظ الخغبة الجامحة لجى الجضػش المتالكيػا كسػا اثػارت الصسػػح لػجى التشطيسػات 

المتالؾ ىحا الشػػع مػغ الصػائخات لسػا تستمكػو ىػحه الصػائخات مػغ مضػدات عجيػجة، ولعػل أبػخز مضداتيػا 

 خي مسكغ في انجازىا لسياميا.انيا تزسغ أقل تجخل بذ

امتالكو مسػا يتصمػب  تفدػضخًا الخغبة في مّخ االصضخاف السدضخا بالعجيج مغ السخاحل والتصػرات وأثار 

مغ خالؿ  دراسة عسيقة وشاممة لمخمؽيات التي أسيست في انتذاره الدػخيع شػبو السفػاجو، ويجػب 

ـ فػػػي السشصقػػػة وفػػػي العػػػالع، وأف تػػػتع أف ال تكػػػػف ىػػػحه الجراسػػػة بسعػػػدؿ عػػػغ الدػػػياؽ الدياسػػػي العػػػا

دراستيا في إشار الخالفات الدياسية ورغبة الجوؿ في بدط سيصختيا ونفػذىا وتزػارب السرػالح 

الجوليػة واإلقميسيػة فػػي السشصقػة، ومػػغ الستػقػع أف تمعػب الصػػائخات السدػضخة دورًا فعػػااًل فػي العسميػػات 

لتقشيػة الستقجمػػة التػػي وصػمت إلضيػػا آخػػحًة بعػػضغ الجػيػة لمحػػخوب القادمػػة ،وذلػظ مػػغ خػػالؿ السدايػػا وا

 االعتبار العشرخ البذخي السيع في تشفضح العسميات الجػية السختمفة ، حضث أف تذكضل قػػة ضػاربة
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مدػػػضخة ذات تقشيػػػة عاليػػػة ال يحػػػج مػػػغ وجػػػػد العشرػػػخ البذػػػخي وإنسػػػا يخفػػػس القػػػػى البذػػػخية التػػػي 

دػػضخة فػائػػج فػػي سػػساء وأرض السعخكػػة وفػائػػج أضيػػخت الصػػائخات الس الزػػاربة حضػػثتحتاجيػػا القػػػة 

اقترادية كثضخة ،وتخصت التحجيجات بعكذ الصػائخات التقمضجيػة التػي قضػجت الذػخكات الرػانعة مػغ 

 التحجيجات البذخية . الخحالت لتالئعخالؿ الترسيع ونػع 

 السبحث األول: نذأة الطيدددددددددددددددددددددران السدير

ىسا أوؿ مػغ اختػخع شػائخة  2ندَضضغ افكتػر كارافػديغا واجػرج ماركػنضتايذضخ التاريخ إلى أف الفخ 

بجوف شيار في مصمع القخف العذخيغ، وتسكشت بخيصانيا مغ ترسيع شائخة بػجوف شيػار يػتع الػتحكع 

، لكغ إنتاجيا لع يدتسخ شػيال وخاصة 1916في العاـ ” راديػ“بيا السمكيا بػاسصة جياز إرساؿ 

شية وتعقضجات تصبيؿية، ثع ضيخت بعػج ذلػظ الصػائخات بػجوف شيػار بشػعضيػا بعج تالحق صعػبات تق

والسػجيػػة مػػغ بعػػج، ولكػػغ بػػجايتيا الحؿيؿيػػة عسميػػا تجدػػجت بعػػج ” دروف “الخئيدػػضغ: السحسػلػػة جػػػا 

، وبعجىا بأربع سشػات استخجمت 1960فػؽ روسيا عاـ ” 2يػ “إسقاط شائخة التجدذ األمخيكية 

حػػخب فضتشػػاـ، وقػػج تػػع اسػػتخجاـ الصػػائخات بػػجوف شيػػار أيزػػا فػػي حػػخب فػػي السضػػجاف ألوؿ مػػخة فػػي 

بضغ العخب وإسخائضل، ولكشيا لع تحقق الشتائج العسمياتية السصمػبة فضيػا  1973الدادس مغ أكتػبخ 

لزعف اإلمكانيات التقشية ليحا الشػع مغ الصائخات فػي ذلػظ الػقػت، ؼيسػا أثبتػت الصػائخات السدػضخة 

ضتشاـ في دور االسػتصالع ، حضػث جسعػت معمػمػات اسػتخبارية عػغ مشػاشق فاعمضتيا خالؿ حخب ف

عجيجة تعحر فضيا اسػتخجاـ الصػائخات السأىػلػة وذلػظ لخصػػرة العسميػات العدػكخية فضيػا ، وقػج قامػت 

( ميسة حضث كانت تقػحؼ مػغ شػائخة 3000( بأكثخ مغ )Teledyne Rayns Frisbeeشائخة )
                                  

2 Clark ،Richard ( .2000 .) Uninhabited combat aerial vehicles [Ebrary version]. Retrieved 
from http://citeseerx.ist.psu.edu 
 

http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://citeseerx.ist.psu.edu/
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(C - 130وتػػدود القػػادة السضػػجانضض ) غ بسعمػمػػات تعبػيػػة فػػي الػقػػت الػػحي كانػػت ؼيػػو األقسػػار

   3.الرشاعية غضخ قادرة عمى الحرػؿ عمى ىحه السعمػمات

ذػضخ اصػصالح اشػائخة دوف شيػارا، إلػى الصػائخة، . يتعريف الطائرة بجون طيار )الطدائرة السدديرة 

الػبعس إلػى تػجاوؿ االسػع  التي يجخي التحكع فضيا مغ بعج، وأحياًنا يكػف التحكع ذاتيِّا. كحلظ يعسج

، السأخػذ مغ اسع ذكػخ الشحػل؛ حضػث بػخز ((Drones ادروندا، وفًقا لسرجره في المغة اإلنجمضدية

، عشػػجما ُمضِّػػدت ىػػحه الصػػائخات بأشػػخشة سػػػداء 1945-1939ذلػػظ خػػالؿ الحػػخب العالسيػػة الثانيػػة 

 .4وضعت عمى شػؿ ذيل كل مشيا، لتبجو كحكخ الشحل

. مخ الصضخاف السدػضخ بالعجيػج مػغ السخاحػل بيػجؼ التصػػيخ مطائرات السديرة أهػ الجول السرشعة ل

والتحػػجيث، وتشافدػػت الػػجوؿ ؼيسػػا بضشيػػا لترػػشيع وتصػػػيخ ىػػحا الشػػػع مػػغ الصػػائخات  لػػجوافع عدػػكخية 

بالجرجػػػة االولػػػى  ودوافػػػع اقترػػػادية بالجرجػػػة الثانيػػػة،  ويسكػػػغ اجسػػػاؿ أبػػػخز الػػػجوؿ السرػػػشعة ليػػػحه 

 :الصائخات بسا يمي

 .الؽاليات الستحجة االمريكيةأ. 

، مفراًل ميسًا في ترشيع وتصػيخ الصائخات السدضخة 2001سبتسبخ  11تعتبخ أحجاث 

واستخجاماتيا، حضث نربت الػاليات الستحجة االمخيكية نفديا قائجًة لسعخكة مكافحة االرىاب 

الُسرشعة بالتشافذ إلنتاج  ابتجاءًا مغ افغاندتاف والعخاؽ، االمخ الحي دفع بالذخكات االمخيكية

الصائخات السدضخة وبيعيا لمجير االمخيكي، واصبح ىحا الشػع مغ الصائخات سالحًا أساسيًا في 

                                  
3 Builder carl H .(1994). The Icarus Syndrome. New Brunswick, Canada. ME , Transaction 

Publishers . 
مخكد الجديخة الجوحة، قصخ. الصائخات دوف شيار: التقشية واألثخ العدكخي واالستخاتيجي،  (.2019 مايػ 30.)عمي الحىب 4

 لمجراسات االستخاتيجية.
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الجير االمخيكي ما لبث اف تع تصػيخ تمظ الصائخات وتدويجىا باألسمحة وتع استخجاميا وتجخبتيا 

ىحه الصائخات سالحًا ميسا ، كسا اصبحت 2003والعخاؽ عاـ  2001في كل مغ افغاندتاف عاـ 

وال يسكغ االستغشاء عشو في االجيدة االمشية االمخيكية وخاصًة وكالة االستخبارات السخكدية 

 CIA (Central Intelligence Agency.) األمضخكية

أحجثت الػاليات الستحجة قفدة كبضخة في اعتسادىا عمى الصائخات السدضخة خالؿ العقج الساضي، إذ 

( شائخة فقط عشج وقػع 200( آالؼ شائخة مقارنًة مع )7شائخاتيا حاليًا بحػالي )يبمغ تعجاد 

، األمخ الحي مكشيا مغ سحب الكثضخ مغ جشػدىا الستػاججيغ في كل 2001أيمػؿ  11أحجاث 

 . 5مغ العخاؽ وأفغاندتاف، واستعاضتيع بسزاعفة عجد الصمعات الجػية لمصائخات السدضخة 

األمخيكية في عسميات مالحقتيا لمعشاصخ االرىابية في إقميع الذخؽ األوسط تدتخجـ القػات 

 ,Predatorوتحجيجًا دوؿ األزمات ؼيو )أفغاندتاف، العخاؽ، اليسغ وسػريا(، الصائخات السدضخة )

Global Hawk, and Reaper وجسيعيا تتدمح برػاريخ ذات تقشية عالية مثل الراروخ ،)

(، وعمى الخغع مغ التحجيجات الكثضخة التي تفخضيا Hellfireسعخوؼ بػػ)السػجو بأشعة المضدر وال

حكػمة الػاليات الستحجة عمى بيع شائخاتيا السدضخة لجوؿ الذخؽ األوسط مغ غضخ إسخائضل، إال 

أنيا قامت مؤخخًا وتحت ضغط مغ الذخكات الرانعة ببيع بعس أنػاعيا، مثل شائخة 

(Predator( لمعخاؽ وشائخة )Reaperلإلمارات العخبية الستحجة )6. 

: تترجر روسيا حتى اآلف عخش ترشيع وسائل الجفاع الجػي والرػاريخ، إال ب. روسددددددددددددددددددديا

أنيا ونتيجة التغضخات الجولية واالقميسية واالقترادية فإنيا صسست عمى التخكضد عمى صشاعة 

                                  

الصائخات  صجمة :السػاجية العدكخية الججيجة في الخميج العخبي أو ثػرة ثالثة في الحخوب (. 2019. )عسخ نجضب 5 
 .15ص  السسمكة الستحجة،.لشجف  .صحيفة رأي الضـػ .السدضخة والرػاريخ السجشحة في صخاعات السدتقبل

 دابق.السخجع ال  6
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حات الخوسية تخكد عمى الترسيع عمى الصائخات السدضخة، وفي أكثخ مغ مشاسبة كانت الترخي

انتاج شائخات مدضخة يسكشيا اختخاؽ االجػاء السعادية دوف أف يتع اكتذافيا، ويكػف اليجؼ مشيا 

 تدعى لتصػيخكسا الؿياـ بسياـ استخبارية مدمحة وتشفضح ميسات استصالع بالعسق السعادي، 

 تقتخب مغ سخعة الرػت. شائخة مدضخة يسكشيا التحمضق عمى ارتفاعات شاىقة وبدخعات

 : إسددددددددددددددددددددرائيل

 – 2010أتاح التقجـ التكشػلػجي في مجاؿ صشاعة الصائخات السدضخة إلسخائضل خالؿ الفتخة مػغ)

( ترجيخ أعجاد كبضخة مغ ىحه الصائخات لعجة دوؿ في العالع بسبمغ إجسالي وصل إلى 2018

 . 7( مميار دوالر أمخيكي4,6)

تتفػؽ إسخائضل في مجاؿ التكشػلػجيا بذكل عاـ، وبذكل خاص في مجاؿ ترشيع الصائخات  

السدضخة واالتراالت الخاصة بيا، كسا تستمظ اسخائضل تعاونًا وثيقًا مع الذخكات االمخيكية 

الستخررة في ىحه السجاؿ، ويتشػع االنتاج االسخائضمي مغ ىحه الصائخات مغ الصائخات التكتيكية 

خة والتي احجثت ثػرة في عسل القػات االرضية التكتيكية  الى الصائخات االستخاتيجية التي الرغض

اصبحت تشفح مياـ استصالعية عسيقة خارج الحجود االسخائضمية وفي السياه االقميسية والجولية، كسا 

ضغ، تشفح ىحه الصائخات عسميات استصالع واسعة الشصاؽ في مشاشق سضشاء بيجؼ مالحقة االرىابض

وتشفح ايزًا عسميات استيجاؼ محجدة في قصاع غدة، اما الػاجية الذسالية إلسخائضل فإف الصائخات 

                                  
تع استخجاعو عمى الخابط االلكتخوني  . [Ebrary](. إسخائضل مغ أكبخ مرّجري الجروف في العالع.2019مجمي نطضخ. )7

https://aawsat.com/home/article. 
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السدضخة االسخائضمية تدتبيح كل مغ السشاشق الدػرية والمبشانية بعسميات استصالع مكثفة وترػيخ 

 ذخية.جػي مثبتًة قجرة تمظ الصائخات عمى انجاز مياميا بجقة ودوف التعخض ألي خدارة ب

تعج إسخائضل مغ الجوؿ الخائجة عالسيا في مجاؿ ترشيع واستخجاـ الصائخات السدضخة، حضث لعبت 

ـ وحتى اآلف، وقج 1982ىحه الصائخات دورًا فعااًل في العسميات العدكخية مشح اجتياح لبشاف عاـ 

الجور اليجػمي في تخاوح ىحا الجور ما بضغ التقمضجي كاالستصالع والسخاؾبة وجسع السعمػمات إلى 

متابعة األىجاؼ الثابتة والستحخكة في مضجاف السعخكة ومذاغمة مشرات وقػاذؼ الرػاريخ حاؿ 

 . (Scout، ومغ أبخز الصائخات التي قامت بيحا الجور الصائخة )اكتذافيا

ضة لعبت الصائخات السدضخة اإلسخائضمية أيزًا دورًا فعااًل في العسميات األمشية، أثشاء االنتفا 

 450الفمدصضشية لسالحقة عشاصخ فرائل السقاومة الفمدصضشية، ومغ أبخزىا الصائخات )

HermesHERON-1 ,SEARCHER-2, السدودة بكامضخات وأجيدة رصج متصػرة تعسل )

(. )فؤاد، Hellfireلياًل ونيارًا، كسا أنيا تحسل صػاريخ أمخيكية مػجيو بأشعة المضدر والسعخوفة بػػ)

2003.) 

 .دددددريؼالد د.

تشػػػػافذ الرػػػػضغ وبرػػػػػرة قػيػػػػة الرػػػػشاعات االمخيكيػػػػة واالسػػػػخائضمية فػػػػي مجػػػػاؿ الصضػػػػخاف السدػػػػضخ، 

وانتذخت مبيعات الصػائخات السدػضخة الرػضشية فػي معطػع دوؿ الذػخؽ لػيذ بفزػل تصػرىػا بحدػب، 

ى وانسا بدبب  شبيعة الداسة الرضشة االقل التدامًا بػالقضػد عمػى مبيعػات االسػمحة بذػكل عػاـ وعمػ

مبيعػػات تكشػلػجيػػا الصػػائخات السدػػضخة بذػػكل خػػاص، وقػػج سػػيمت الشداعػػات االقميسيػػة والجوليػػة مػػغ 

عسميػػػات بيػػػع الصػػػػائخات السدػػػضخة والتػػػػي تعتبخىػػػا الرػػػضغ سػػػػاحة تجػػػارب لصائخاتيػػػػا بيػػػجؼ تصػػػػػيخ 

وتحػػػجيث تمػػػظ الصػػػائخات، ولعػػػل االزمػػػة اليسشيػػػة كانػػػت محػػػط انطػػػار الرػػػضغ لبيػػػع العجيػػػج مػػػغ ىػػػحه 
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لبعس الجوؿ، ؼيسا تع بيع اكثخ مغ شائخة مدضخة مدمحة لمجير العخاقي وىػي مدػتخجمة الصائخات 

 حاليًا في العخاؽ وبرػرة رسسية.

لالسػػػتخجاـ  الصػػػائخات السدػػػضخة ( نػًعػػػا مػػػغ25ـ مػػػغ صػػػشع )2010تسكشػػػت الرػػػضغ بحمػػػػؿ العػػػاـ 

 (، التػػػػي تدػػػػتخجـ لعسميػػػػػات Cai-Hong(CH))ومػػػػغ أبخزىػػػػا سمدػػػػمة الصػػػػائخات العدػػػػكخي، 

( ولكػػػػغ لػػػػيذ Predator)االسػػػػتصالع واالسػػػػتيجاؼ، وىػػػػي مذػػػػابية لمصػػػػائخة األمخيكيػػػػة السدػػػػساة 

(وىػي مذػابية لمصػائخة األمخيكيػة Wing Long-2، وكحلظ سمدػة الصػائخات )بسدتػاىا التكشػلػجي

(، لكغ أيزًا ليذ بسدتػاىا التكشػلػجي، ومع ذلظ فإف كػال الصػائختضغ جضػجتضغ Reaperالسدساة )

الكفاية مقارنة بالصائخات األمخيكية مغ حضث التكمفة األقل بكثضخ، إذ تباع الصائخة الرضشية  بسا ؼيو

 .8( ممضػف دوالر100( ماليضغ دوالر، بضشسا سعخ نطضختيا األمضخكية لشحػ )5الػاحجة بحػالي )

مممسسمكػػة العخبيػػة الدػػعػدية والعػػخاؽ فقػػط أكثػػخ مػػغ ثالثػػضغ شػػائخة 2014باعػػت الرػػضغ مشػػح العػػاـ 

( ممضػػف دوالر، وباعػت مشػح العػاـ 700، فػي صػفقات تديػج ؾيستيػا عػغ )(CH-4)نػػع مدضخة مػغ 

 .9( لإلمارات وجسيػرية مرخ العخبيةWing Long-2ـ عجد مغ شائخات )2017

أعمشػت خػالؿ العقػج األوؿ مػغ القػخف الحػالي إنتػاج شػائخة دوف شيػار ألغػخاض  ددددرانإيددددددددددددددددددد -ىػ 

، أعمشت تصػيخ أكبخ شائخة استصالعية قتالية مدػضخة، أشمقػت عمضيػا 2013في عاـ  استصالعية، 

كمع، ويذاع اف تصػر القجرات اإليخانية  2000أمتار، ومجى شضخاف يرل إلى  7افصخسا، بصػؿ 

                                  
مخكد الجديخة الجوحة، قصخ. الصائخات دوف شيار: التقشية واألثخ العدكخي واالستخاتيجي،  (.2019 مايػ 30.)عمي الحىب8

 لمجراسات االستخاتيجية.
 .الرضشية في سساء الذخؽ األوسطالقتل الخخيز. الجروف . (2018الجديخة ) 9

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/10/4. 
 

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/10/4
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/10/4
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يعػػػد إلػػى اسػػتحػاذىا عمػػى شػػائخة تجدػػذ أمضخكيػػة دوف شيػػار مػػغ شػػخاز اآر كضػػػ فػػي ىػػحا السجػػاؿ 

 .2012سضشتضشضلا كانت قج أسقصتيا أثشاء اختخاقيا مجاليا الجػي أواخخ  170

 . تركدددددددددددددددددددياوػ 

عشػػجما بػػجأت  ـ2007عػػاـ دخمػػت تخكيػػا متػػأخخة إلػػى مجػػاؿ ترػػشيع الصػػائخات السدػػضخة، وكػػاف ذلػػظ 

أمػػػػا اآلف فيػػػػي تشػػػػافذ دواًل مثػػػػل الػاليػػػػات الستحػػػػجة (، TB2لصػػػػائخة السدػػػػضخة )بضخقػػػػجار برػػػػشاعة ا

( 60تدػمع الجػير التخكػي مػؤخخًا )والرضغ كأكبخ مشتج ومدتخجـ ليػحا الشػػع مػغ الصػائخات، حضػث 

شػػائخة مدػػضخة مػػغ نػػػع اأقدػػػنغػرا االسػػتصالعية القتاليػػة السرػػشعة فػػي تخكيػػا، وتقػػػـ حاليػػًا شػػخكة 

( شػػػائخات مػػػغ نػػػػع ابضخقػػػجارا لحدػػػاب دولػػػة قصػػػخ، وعػػػجد آخػػػخ غضػػػخ معػػػخوؼ 6إنتػػػاج )ابيكػػػارا ب

 .10لحداب دولة أوكخانيا

اسػػتخجمت تخكيػػا الصائخاتالسدػػضخة عمصالدػػاحتضغ الدػػػرية والعخاؾيػػة لسخاؾبػػة الحػػجود واسػػتيجاؼ مقػػاتمي 

دورًا ميسػًا  لعبت ىحه الصائخاتحدب العساؿ الكخدستانيا وعشاصخ تشطيع اداعرا اإلرىابي، حضث 

فػي العسميػػات العدػػكخية )درع الفػػخات، غرػغ الديتػػػف ونبػػع الدػػالـ( المػػاتي نفػػحتيا وتشفػػحىا القػػػات 

 .السدمحة التخكية شساؿ سػريا

 . بخيصانيا، فخنداف الجانسارؾ.دول متفرقةز. 

 أشهر الطائرات الُسديرة السدتخجمة في العالػ
الع ويعتسج ذلظ عمى الغخض مغ اسػتخجاميا، وبػالخغع تتعجد الصائخات السدضخة السدتخجمة حػؿ الع

مػػػغ وجػػػػد شػػػائخات مدػػػضخة السػػػتخجامات مجنيػػػة، إال أف الصػػػائخات السدػػػضخة السخررػػػة لألغػػػخاض 
 العدكخية ىي مغ تترجر السذيج، ويسكغ إجساؿ تمظ األنػاع بسا يمي:

                                  
ط االلكتخوني عمى الخاب  2021فبخايخ  2(. الصائخات دوف شيار. تع استخجاعو بتاريخ 2019الحىب، عمي. ) 10

http://studies.aljazeera.net 
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شائخة  ، وىي2009: صشاعة أمخيكية، وكانت أوؿ رحمة ليا عاـ براديتؽر سي "أفشجر" .1

وتستمظ الصائخة وسائل استذعار متعجدة شغ.  8.2، يرل وزنيا عشج اإلقالع إلى مدضخة

 3ونقاط تعمضق خارجية ومخادع أسمحة داخل جدع الصائخة، برػرة تجعميا قادرة عمى حسل 

ويسكغ لمصائخة أف تحمق األسمحة السختمفة، التي تزع صػاريخ، وقشابل مػجية، أششاف مغ 

ساعة، ويسكشيا  20كع/ ساعة، ومجة شضخاف مترل ترل إلى  745بدخعة ترل إلى 

 .11ألف متخ 17التحمضق عمى ارتفاعات ترل إلى 

قتالية،  شائخة إسخائضمية. صشاعة إسخائضمية وتعخؼ أيزا بػاأيتافا، وىي هيرون "تي بي" .2

يدتخجميا الجير اإلسخائضمي، ويسكشيا قجر كبضخ مغ األسمحة وأنطسة االتراؿ، ويذسل 

ساعة في  30ويسكغ لمصائخة أف تبقى  أرضا، وقشابل مػجية. -تدميحيا صػاريخ اجػ 

 12.كع/ الداعة 400ػ، بدخعة تتجاوز الج

شغ ويسكغ  5.6ويرل وزف إقالعيا إلى . صشاعة بخيصانية "سكاي غارديؼ" 9 -م كيؽ  .3

شغ مغ الرػاريخ والقشابل السػجية، ويسكغ لمصائخة أف تحمق عمى  1.8لمصائخة حسل 

لجػ كع/ساعة، ويسكشيا البقاء في ا 388ألف متخ، بدخعة ترل إلى  13ارتفاعات تتجاوز 

 . 13ساعة 40لسجة 

، وسالح الجػ السمكي البخيصاني، الجير األمخيكي. يدتخجميا براديتؽر بي "إم كيؽ ريبر" .4

والقػات الجػية إليصاليا وفخندا وإسبانيا، وىي مخكبة مدضخة تع ترسيسيا وفقا لسعايضخ حمف 

                                  
11 Sputnkknews. (2020).https://arabic.sputniknews.com/military/. 
 .بضغ الخياؿ والػاقع. أبػ ضبي: مخكد زايج لمتشدضق والستابعة 21( الثػرة التكشػلػجية وحخوب القخف 2003فؤاد، نبضل. ) 12
13 Clark ،Richard( .2000 .)Uninhabited combat aerial vehicles [Ebrary version]. Retrieved 

from http://citeseerx.ist.psu.edu 

http://arabic.sputniknews.com/infographics/20190918/1042913629.html
http://arabic.sputniknews.com/infographics/20190918/1042913629.html
http://arabic.sputniknews.com/infographics/20190918/1042913629.html
http://arabic.sputniknews.com/military/20200121/1044125871.html
http://arabic.sputniknews.com/military/20191201/1043575014.html
https://arabic.sputniknews.com/military/202001281044208165%D8%A8%D9%8A%D9%25
http://citeseerx.ist.psu.edu/
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ساعة متػاصمة،  27شساؿ األشمدي )الشاتػ(، ويسكغ لمصائخة أف تبقى في الجػ لسجة 

ألف متخ،  17 كع/ ساعة، ويسكشيا التحمضق عمى ارتفاعات تتجاوز 444وسخعتيا ترل إلى 

شغ مغ وسائل الخصج العدكخي واألسمحة، غالبضتيا في نقاط  1.7وترل حسػلة الصائخة إلى 

 .14ويذسل تدميح الصائخة صػاريخ وأنطسة رادار، وقشابل مػجية تعمضق خارجية،

. صشاعة صضشية، تع تصػيخىا بػاسصة شخكة اكاسظا، وكاف أوؿ ضيػر ليا "5 -"سي إتش  .5

ويسكغ لمصائخ الؿياـ ."ريبخ 9تذبو الصائخة السدضخة األمخيكية اإـ كضػ ، وىي 2016عاـ 

بسياـ قتالية، إضافة إلى مياـ االستصالع والعسميات االستخباراتية، يرل وزف إقالعيا إلى 

ويزع تدميح الصائخة صػاريخ مزادة لمجروع، .شغ 1.2شغ، وحسػلتيا مغ األسمحة  3.3

كع/ ساعة، ويسكشيا البقاء في الجػ لسجة  218تيا إلى إضافة إلى أسمحة أخخى، وترل سخع

 .15ساعة مترمة 60

ترشعيا شخكة  شائخة مدضخةا، وىي 2 -تعخؼ أيزا بػاسسارت آي . 00يبهؽن يؽنايتج  .6

ا اإلماراتية، وتدتخجـ الجدائخ  ا، وىي شائخة 54 -تمظ الصائخة تحت اسع االجدائخ اأدكـػ

شغ، ويسكشيا الؿياـ بسياـ االستصالع، إضافة إلى  1متعجدة السياـ ترل حسػلتيا إلى 

كع/ ساعة، ويسكشيا البقاء في  218قجرتيا عمى تشفضح مياـ قتالية، وترل سخعة الصائخة إلى 

 .16كغ 1500ساعة، ويرل وزف إقالعيا إلى  120الجػ لسجة 

                                  
 دابق.الخجع الس 14
 .القتل الخخيز. الجروف الرضشية في سساء الذخؽ األوسط. (2018الجديخة )15

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/10/4. 
 
مخكد  ، األمارات العخبية الستحجة.بضغ الخياؿ والػاقع. أبػ ضبي 21الثػرة التكشػلػجية وحخوب القخف  .(2003نبضل. ) فؤاد،16

 .زايج لمتشدضق والستابعة

http://arabic.sputniknews.com/military/20200121/1044125871.html
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/10/4
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/10/4
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ترسسيا شخكة اجشخاؿ أتػميكذا، لتكػف . أمخيكية الرشع، سي "غراي إيغل" 1 -إم كيؽ  .7

والسخاؾبة. ترل  االستصالع العدكخي شائخة مدضخة قتالية، إضافة إلى قجرتيا عمى أداء مياـ 

كغ، مغ األسمحة السختمفة، التي تذسل صػاريخ، وأنطسة اتراؿ،  488ئخة إلى حسػلة الصا

شغ، ويسكشيا التحمضق عمى ارتفاعات ترل إلى أكثخ  1.6إلى  وزنخا عشج اإلقالعويرل 

كع/ ساعة، ويسكغ لمصائخة أف تبقى في الجػ لسجة  300آالؼ متخ، وسخعة تتجاوز  10مغ 

 .17 ساعة مترمة 25

، يدتخجميا مخكبة مدضخة قتاليةا، وىي 2تعخؼ بػاويشغ لػنغ . صشاعة صضشية، ويشغ لؽنغ .8

ا، أقل تصػرا. يسكغ لمصائخة 1الجير الرضشي، ويػجج مشيا شخاز سابق يحسل اسع اويشغ لػنغ 

تشفضح مياـ االستصالع العدكخي، وتشفضح ضخبات جػية ضج أىجاؼ معادية، ويسكشيا حسل 

اط تعمضق خارجية، ويسكغ لمصائخة أف نرف شغ مغ الرػاريخ والقشابل السػجية، عمى نق

كع/ ساعة، وتدتصيع  368ساعة، وترل سخعتيا القرػى إلى  32تبقى في الجػ لسجة 

 .18آالؼ مت 10التحمضق عمى ارتفاعات ترل إلى أكثخ مغ 

، جير الػاليات الستحجة األمخيكيةيدتخجميا بي "هانتر". صشاعة امريكية، و 5 -إم كيؽ  .9

كغ مغ  220وتع تصػيخىا لتكػف شائخة مدضخة متعجدة السياـ، ويسكغ لمصائخة حسل أكثخ مغ 

وسائل االستصالع العدكخي، واألسمحة، التي تذسل صػاريخ وقشابل مػجية. يسكغ لمصائخة 

كع/ الداعة،  220متخ، بدخعة تتجاوز آالؼ  6أف تحمق عمى ارتفاعات ترل إلى 

 .19ساعة متػاصمة 21وتدتصيع البقاء في الجػ لسجة 

                                  
17  ttps://arabic.sputniknews.com/military/202001281044208165 
 دابق.السخجع ال 18
19 Sputnkknews. (2020).https://arabic.sputniknews.com/military/. 

http://arabic.sputniknews.com/arab_world/20200119/1044113418.html
http://arabic.sputniknews.com/military/20190801/1042530205.html
http://arabic.sputniknews.com/military/20200119/1044106311.html
http://arabic.sputniknews.com/military/20190314/1039747544.html
https://arabic.sputniknews.com/military/202001281044208165%D8%A8%D9%8A%D9%25
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، ويسكشيا 2017في الجير التخكي مشح عاـ تي إيه آي "أنكا". صشاعة تركية، وتعسل  .10

والسخاؾبة، ويسكغ لمصائخة أف تشفح مياـ قتالية، بسا تحسمو مغ  لعدكخي االستصالع اتشفضح مياـ 

 1.6أسمحة تذسل قشابل دؾيقة التػجيو، وصػاريخ مػجية، ويرل وزف إقالع الصائخة إلى 

ساعة، والتحمضق عمى ارتفاعات ترل إلى أكثخ مغ  24شغ، ويسكشيا البقاء في الجػ لسجة 

 .20آالؼ متخ 10

الصضخاف السدضخ محط انطػار العػالع رغبػًة فػي اسػتثساره عدػكخيا واقترػاديًا، وأف أحػجاث  لقج أصبح

، كانػػػت مفرػػػاًل ميسػػػًا فػػػي ثػػػػرة ترػػػشيع الصػػػائخات السدػػػضخة ودفعػػػت بالػاليػػػات 2001سػػػبتسبخ  11

الستحػػػجة االمخيكيػػػة لترػػػشيع وتصػػػػيخ ىػػػحا الشػػػػع مػػػغ الصػػػائخات بالتعػػػاوف مػػػع الذػػػخكات اإلسػػػخائضمية 

فػػي مجػػاؿ الصضػػخاف السدػػضخ وكانػػت ىػػحه الرػػشاعة الستصػػػرة حكػػخًا عمػػى الػاليػػات الستحػػجة الستفػقػػة 

وإسخائضل، مسا دفع بخوسيا لسجاراتيا في تصػيخ نفديا بيحا االتجاه، في الػقت الحي استثسخت ؼيو 

الخوسػػي واجتاحػػت برػػشاعتيا سػػػؽ الصػػائخات السدػػضخة وباعػػت ىػػحه  –الرػػضغ التشػػافذ االمخيكػػي 

يا لسعطع دوؿ الذخؽ االوسط ليذ بفزل تصػرىا فحدب، وانسا بدػبب  شبيعػة الدياسػة التكشػلػج

الرػػػضشة األقػػػل التدامػػػًا بػػػالقضػد عمػػػى مبيعػػػات األسػػػمحة، كسػػػا يػػػخى الباحػػػث بػػػأف الشداعػػػات االقميسيػػػة 

والجوليػػػة كانػػػت سػػػببًا ميسػػػا فػػػي تصػػػػر الصضػػػخاف السدػػػضخ وتشػػػامي شػػػعبضتو، كسػػػا ال تػػػداؿ السحػػػاوالت 

 .الػصػؿ لصائخة مدضخة بسضدات عالية تزسغ التفػؽ  لسدتخجميا في أرض السعخكة مدتسخة في

 

 

                                  
فبخايخ  2(. تصػر صشاعة الجروف وكيف ترّجرت تخكيا ىحا القصاع عالسًيا. تع استخجاعو بتاريخ 2019أبػ ريا، مجج. ) 20

 https://www.noonpost.comااللكتخوني  عمى الخابط 2021
 

http://arabic.sputniknews.com/science/20200113/1044039603.html
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 السبحث الثاني: الرغبة في امتالك الطيران السدير لمجول والتشعيسات

البضئػة االسػتخاتيجية العالسيػة تتسضػد حاليػًا بكثضػخ مػغ االضػصخاب ،ويذػػبيا الكثضػخ بػأف يسكغ القػؿ 

سػجػػػات السػػػؤثخة فػػػي صػػػشع القػػػخار االسػػػتخاتيجي، وتػاجػػػو العجيػػػج مػػػغ مػػػغ التيػػػارات الستزػػػاربة  وال

التحػػػجيات األمشيػػػة واالقترػػػادية، األمػػػخ الػػػحي يػػػجفع بالؿيػػػادة االسػػػتخاتيجية ألي دولػػػة لمبحػػػث عػػػغ 

ومتشػعػة  استخبارات ُمسضدة، ذات مػجلػؿ عسمػي فػي سػاحة العسميػات، وُمشتجػة مػغ مرػادر مػثػقػة

السجػػػاالت االسػػػتخبارية : الدياسػػػية واالقترػػػادية والعدػػػكخية   ذو اعتساديػػػة عاليػػػة، وتغصػػػي كافػػػة

والسعمػماتيػػػة والتقشيػػػة واإللكتخونيػػػة، حضػػػث أف االسػػػتخبارات ىػػػي الخافػػػج الػػػخئيذ لرػػػياغة الدياسػػػة 

الجفاعيػػػة لمجولػػػة وىػػػي األسػػػاس فػػػي تحمضػػػل البضئػػػة السحميػػػة، واالقميسيػػػة والجوليػػػة، وتعتبػػػخ االجيػػػدة 

غ تػػفضخ معمػمػػات كاؼيػة وبسػا يقمػػل مػغ عشرػخ السفاجػػأة ألدنػى حػػج االسػتخبارية ىػي السدػػؤولة عػ

 مسكغ حضث اف السخخجات االستخبارية ىي التي  ُيبشى عمضيا القخار بكافة مدتػياتو.

كػحلظ ، فػػإف البضئػػة االسػتخاتيجية العالسيػػة الدػػائجة فػي العقػػجيغ االخضػػخيغ والستسثمػة بعػػجـ  االسػػتقخار 

ألزمات االقترادية العالسية، دفع بالعجيج مغ الػجوؿ وعمػى رأسػيا الػجوؿ الجولي واالقميسي مقخونًا با

، وخاصًة الجفاعية مشيا معتسجًة عمى الجروس السدتفادة مغ 21العطسى بتعجيل بعس استخاتيجياتيا

السػاجيات العدكخية الدابقة السختمفة، ولعل التعجيل األىع في بعس ىحه االستخاتيجيات كاف ىػػ 

لبذخية بػضغ صػفػؼ الجضػػش ألدنػى حػج مسكػغ مػغ خػالؿ اسػتثسار التكشػلػجيػا تخؽيس الخدائخ ا

الستاحػػة ، والتػػي تسكػػغ الجولػػة مػػغ تشفضػػح سياسػػاتيا الخارجيػػة ومحاربػػة خرسيا)جضػشػػًا وتشطيسػػات( 

                                  
ىي أداة لمػصػؿ إلى تحقضق األىجاؼ السػضػعية، وىي بيحا السعشى تخكد عمى األسالضب واألدوات وصػاًل  االستخاتيجية 21

إلى تمظ األىجاؼ، و يسكغ تعخيفيا بأنيا اعمع و فغ استخجاـ الػسائل والقجرات الستاحة، وفي إشار عسمية متكاممة يتع 
ضغ صشاع القخار عمى تحقضق أىجاؼ سياستيع العميا في أوقات إعجادىا والتخصيط ليا، بيجؼ خمق ىامر مغ حخية العسل يع

 /https://political-encyclopedia.org/dictionary الدمع و الحخب.
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وإجباره عمػى اإلذعػاف دوف اشػتباؾ مباشػخ )وجيػًا لػجػو( ودوف احػتالؿ فعمػي عمػى األرض والػحي 

لشػػػاحي وخاصػػًة التكمفػػة البذػػخية السجربػػة، حضػػث وجػػجت ىػػحه الػػجوؿ بػػأف يعتبػػخ مكمفػػًا مػػغ جسيػػع ا

الصضخاف السدضخ بجسيع فئاتو )السدتػى التكتيكي، مدتػى العسميػات، والسدػتػى االسػتخاتيجي( قػادر 

عمػػى تحقضػػػق ذلػػظ وبأقػػػل تكمفػػػة مسكشػػة، لسػػػا يبثػػػو ىػػحا الشػػػػع مػػغ الصضػػػخاف مػػػغ رعػػب فػػػي صػػػفػؼ 

تيجاؼ الخرػـ وترفضتيع دوف الحاجة إللقاء الؿبس عمضيع في الجضػش والتشطيسات، ويزسغ اس

حالة السػاجية مع التشطيسات، أما في حاالت السػاجية مع الجضػش السشطسة فأنيػا تزػسغ الحػاؽ 

اكبػػخ قػػجر مسكػػغ مػػغ الخدػػائخ بيػػع مػػغ خػػالؿ تحقضػػق سػػيادة جػيػػة متػاصػػمة فػػي سػػساء الخرػػع 

سػػاعة  24تػػأمضغ اسػػتصالع دائػػع عمػػى مػػجار الػػػ  بفزػػل الصضػػخاف السدػػضخ الػػحي اصػػبح قػػادرًا عمػػى

محققػػًا حسايػػة جػيػػة لمقػػػات االرضػػية والقػػػات الجػيػػة وتحضضػػج انطسػػة الػػجفاع الجػيػػة وقػػػات سػػالح 

 الجػ لمخرع.

ىػػحه االسػػتخاتيجيات، وكػػخد فعػػل لمتشطيسػػات السدػػمحة عمضيػػا ،فقػػج دفعػػت بيػػا إلػػى تغضضػػخ تكتيكاتيػػا 

الصضػػخاف والػػحي اصػػبح غضػػخ مقترػػخًا عمػػى الجضػػػش، حضػػث  العدػػكخية وشػػجعتيا عمػػى امػػتالؾ ىػػحا

اصػػبحت تكشػلػجيػػا الصضػػخاف السدػػضخ متاحػػة لمجسيػػع وبتكمفػػة معقػلػػة، وبػػالخغع مػػغ اخػػتالؼ وتفػػػؽ 

التكشػلػجيػػػػا السدػػػػتخجمة مػػػػغ قبػػػػل الجضػػػػػش الشطاميػػػػة عػػػػغ التكشػلػجيػػػػا الستػػػػػفخة لػػػػجى التشطيسػػػػات 

مػػػى امػػػتالؾ الصضػػػخاف السدػػػضخ حتػػػى وإف كانػػػت االخػػػخى، إال اف ىػػػحه التشطيسػػػات اصػػػبحت تخكػػػد ع

بتكشػلػجيا بجائية نػعا ما، ووججت ىحه التشطيسات اف استخجاـ الجضػػش السشطسػة لمصضػخاف السدػضخ 

قج افقج التشطيع السػاجيػة الفعميػة ومشعػو مػغ احػجاث خدػائخ بذػخية فػي صػفػؼ الجضػػش الشطاميػة 

جاميا إللحػاؽ الخدػائخ بخرػسو حتػى واف ولحلظ اصبح يبحث عػغ تصػػيخ أسػمحتو الُسدػضخة واسػتخ

 كانت بديصة، واستثسار ذلظ اعالميًا وبسا يرب في مرمحة التشطيع.
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 االستخجامات العدكرية  لمطائرات السديرة

شػػيج العقػػج االخضػػخ مػػغ القػػخف العذػػخوف وبػػجايات القػػخف الحػػادي والعذػػخيغ عسميػػات كثضػػخة ومتعػػجدة 

ميسػػػػات اسػػػػتصالعية، اسػػػػتخبارية، وعسميػػػػات اسػػػػتيجاؼ بسذػػػػاركة الصػػػػائخات السدػػػػضخة، سػػػػػاء فػػػػي 

 Collateralلألشػػػػخاص ولمسػاقػػػػع، وبػػػػالخغع مػػػػغ االثػػػػار الجانبيػػػػة الكبضػػػػخة ليػػػػحه العسميػػػػات )

Damage( إال أف الصائخات السدضخة حققت  نجاحًا بشدبة ،)وندخد خالؿ ذلظ أبخز تمظ 90 ،)%

 العسميات وكسا يمي:  

القجس اقاسع سميسانيا ومقتل نائب رئيذ ىضئة الحذج الذعبي  .  مقتل قائج فضمقالعددددددراق .1

بالقخب مغ مصار بغجاد الجولي بػاسصة  2020العخاقي ا أبػ ميجي السيشجسا  مصمع عاـ 

 ىجسة مغ الصائخات السدضخة االمخيكية. 

. مقتل قائج تشطيع القاعجة ااسامة بغ الدفا مغ خالؿ مجاىسة نفحتيا القػات الخاصة باكدتان .2

، وكاف الفزل في ذلظ يعػد إلى 2011االمخيكية بالتعاوف مع الجير الباكدتاني عاـ 

 العسميات االستصالعية الستػاصمة مغ قبل الصائخات السدضخة.

بػاسصة  2011. مقتل  الؿيادي في تشطيع القاعجة الذيخ ا أنػر العػلقيا عاـ  اليدددددددددددددسؼ .3

 خكاتو لسجة شػيمة.شائخة مدضخة أمخيكية، بعج متابعة تح

استخجمت القػات األمخيكية في حخب الخميج . حرب الخميج الثانية )عاصفة الرحراء  .4

( لتدويج القادة السضجانضضغ برػر Pioneerـ الصائخة السدضخة  اإلسخائضمية )1991الثانية عاـ 

ألقسار جػية حجيثة ألرض السعخكة، ولسلء الفجػات في السعمػمات االستخبارية السقجمة مغ ا
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االصصشاعية وشائخات االستصالع السأىػلة بدبب قجرتيا عمى البقاء في الجػ لعجة 

 . 22ساعات

 :ترشيف الطائرات السديرة حدب االستخجام

نطػػخًا لتعػػجد انػػػاع واحجػػاـ واشػػكاؿ الصػػائخات السدػػضخة فقػػج تػػع ترػػشيفيا وفقػػًا لػػحلظ، ولعػػل الترػػشيف 

 : 23األبخز ليا ىػ الترشيف االمخيكي وكسا يمي

وىػػي التػػي تصمػػق بالضػػج  .(Mini UAVs)الطددائرات السددديرة الرددغيرة وزندداي )التكتيكيددة   أ.

( كمػػع، أي عمػػى مدػػتػى 2( كغػػع، وتعسػػل ضػػسغ مػػجى افقػػي ال يتعػػجى )9ويكػػػف وزنيػػا أقػػل مػػغ )

 سخية فسا دوف ضسغ السدتػى التعبػي.

. وىػي التػي تصمػق (Light UAVs)تعبدؽي  -الطائرات السدديرة الخييفدة وزنداي )تكتيكدي ب.

كغػع(، وتعسػل ضػسغ مػجى 25-9,5مغ قاذؼ ميكانيكي ومغ مجراج غضخ مسيػجة، وزنيػا مػا بػضغ )

( كمػػػع وبارتفػػػاع اقػػػل مػػػغ الستػسػػػط، أي تكػػػػف عمػػػى مدػػػتػى لػػػػاء فسػػػا دوف 16افقػػػي ال يتعػػػجى )

 وضسغ السدتػى التعبػي.

التػػي تصمػػق مػػغ  وىػػي .(Mid UAVs)الطددائرات السددديرة الستؽسددطة وزندداي )عسميدداتي   جػ.

( شػػغ، وتعسػػل ضػػسغ مػػجى افقػػي أقػػل مػػغ 1مػػجراج مسيػػجة او غضػػخ مسيػػجة كػػػف وزنيػػا أقػػل مػػغ )

( ألػػف قػػجـ فػػػؽ سػػصح األرض، أي أنيػػا تعسػػل عمػػى مدػػتػى 18( كمػػع وبارتفػػاع يرػػل الػػى )50)

 فخقة ضسغ السدتػى العسمياتي.

                                  
22Keane, John and Carr, Stephen ( .2013 .) A Brief History of Early Unmanned Aircraft . 
23 https://www.e-education.psu.edu/geog892/node/5 
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سدددددتراتيجي  ا -بعيدددددجة السدددددج  )عسميددددداتي –الطدددددائرات السدددددديرة متؽسدددددطة االرتفدددددا   د.

(Medium -Altitude Long Endurance  وىي التي تصمق مػغ قػاعػج جػيػة او ميػابط .

( كمػػع وبارتفػػاع 200مخررػػة، كػػػف وزنيػػا أكثػػخ مػػغ شػػغ، وتعسػػل ضػػسغ مػػجى افقػػي أكثػػخ مػػغ )

( ألف قجـ فػؽ سصح األرض، أي أنيا تعسل عمى مدتػى مدخح عسميات وضسغ 27يرل الى )

 السدتػى االستخاتيجي. 

 High-Altitude))اسدتراتيجي   -الطدائرات السدديرة عاليدة االرتفدا / بعيدجة السدج   ػ.ى

Long Endurance ( شغ، وتعسل 4. وىي التي تصمق مغ قػاعج جػية كػف وزنيا أكثخ مغ )

( ألف قجـ فػؽ سصح األرض، أي أنيا تعسل عمػى 70ضسغ مجى بعضج ججًا وبارتفاع يرل الى )

 السدتػى االستخاتيجي. 

 وبشاء عمى ما سبق فإف االستخجامات العدكخية واألمشية لمصضخاف السدضخ تشجرج ضسغ:

 األمغ واالستصالع والسخاؾبة لمسذبػىضغ والسالحقضغ. أ.

 مكافحة اإلرىاب، التحؿيقات الجشائية، والبحث واالنقاذ. ب.

رقابػػػػو ، ومخاؾبػػػػة الحػػػػجود وعسميػػػػات الذػػػػخشة و الدػػػػيصخة عمػػػػى السطػػػػاىخات وأعسػػػػاؿ الذػػػػغب جػ.

 السيخبضغ غضخىا مغ األنذصة غضخ السذخوعة.

 أبرز التشعيسات التي تستمغ الطائرات السديرة

يكسػػغ الخصػػخ األكبػػخ مػػغ الصػػائخات السدػػّضخة فػػي إمكانيػػة اسػػتخجاميا مػػغ ِقبػػل السشطسػػات اإلرىابيػػة 

 لديػلة ترشيعيا، حضث عسل عشاصخ تشطيع اداعػرا االرىػابي عمػى شػخاء شػائخات مدػضخة تجاريػة

مػػػػغ األسػػػػػاؽ، واسػػػػتخجمػىا فػػػػي عسميػػػػات االسػػػػتصالع التعبػػػػػي، إذ تكػػػػػف ىػػػػحه الصػػػػائخات مػػػػدودة 
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بكػػامضخات لمبػػث التمفديػػػني السباشػػخ، كسػػا اسػػتخجمػىا فػػي العسميػػات اليجػميػػة مػػغ خػػالؿ تحسضميػػا 

 .24بستفجخات وصاعق تفجضخ مؤقت

الصػائخات السدػضخة وىػي  تستمظ الفرػائل الفمدػصضشية )حسػاس والجيػاد اإلسػالمي( عػجدًا محػجود مػغ

 15محمية الرشع وبجائية بجرجة كبضخة، حضث تدتيجؼ إسخائضل كل جيج لتصػػيخ ىػحه القػجرة، ففػي 

ـ تػػع اغتيػػاؿ السيشػػجس ادمحم الػػدواريا فػػي تػػػنذ، والػػحي يشدػػب لػػو تصػػػيخ الصػػائخات 2015يشػػايخ 

 الػػبصرا فػػػي ـ تػػع اغتيػػاؿ السيشػػػجس افػػادي2018السدػػضخة لػػجى حخكػػة حسػػػاس، وفػػي نيدػػاف عػػػاـ 

مالضديا، والحي كاف يعسل عمى تصػيخ االتراؿ السذفخ بضغ السذغل عمػى األرض وبػضغ الصػائخات 

 .25السدضخة

(، واستخجمػىا ضج وحجات مغ الجير الدعػدي 2kشّػر الحػثضػف الصائخة السدضخة )قاصف 

ت مبخمجة مدبقا، بقاعجة االعشجا الجػية بسحافطة الحجا اليسشية، حضث تتبع ىحه الصائخة إحجاثيا

ا وكال الصائختضغ 1أي ال يتحكع فضيا شيار باستخجاـ الفضجيػ، ويستمظ الحػثضػف شائخة اقاصف 

 .26تذبو تساما الشساذج اإليخانية، برخؼ الشطخ عغ ادعاءات الحػثضضغ بترشيعيا داخل اليسغ

، 1وىػػػي )مخصػػػاد/( أنػػػػاع مػػػغ الصػػػائخات السدػػػضخة وبأعػػػجاد قمضمػػػة، 4يستمػػػظ احػػػدب هللاا المبشػػػاني )

، أيػب وشائخة ياسخ/ معخاب(، وجسيعيا ندػخ مقمػجة لمصػائخات السدػضخة اإليخانيػة، حضػث 2ومخصاد/

ـ، واالسع اإليخاني ليا ىػ اشيضج 2012استخجـ الحدب الصائخة السدضخة اأيػبا داخل إسخائضل عاـ 

                                  
)غضخ معمشة( مقجمة لكمية  الحئاب السشفخدة لجى عرابة داعر اإلرىابية، دراسة، ، 2016سج بداـ، أح  24

 مكافحة االىاب التابعة لمقػات السدمحة االردنية.
مجيخية االستخبارات العدكخية،  1مقابمة شخرية، العقضج الخكغ الستقاعج زيغ العابجيغ الحدباف، رئيذ الذعبة/ 25

 .2020 خسبتسب 22، في مشدلو القػات السدمحة االردنية
خبارات، القػات مقابمة شخرية، العقضج الخكغ الستقاعج نزاؿ أبػ زيج، رئيذ شعبة التجريب في مجرسة االست 26

 .2020سبتسبخ  25، في مشدلو حة االردنيةالسدم
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حمضػػػق لسدػػػافات ، وتستػػػاز الصػػػائخة بقػػػجرتيا عمػػػى الت2013ا، وقػػػج تكػػػخرت الحادثػػػة فػػػي عػػػاـ 129

 .27( صػاريخ صغضخة4شػيمة، كسا يسكغ أف تحسل )

 االستخجامات السجنية الطائرات السديرة

 والتػسع وتصػرىاحتسية ألىسضتيا  الذغل الذاغل لمحكػمات كشتيجة الصائخات السدضخة أصبحت

 مغ ستخجامياا يحققيا لسا استخجاميا ضسغ رؤيا فتحت آفاقًا متعجدة في السجاؿ السجني نطخا في

 جػىخية ومغ استخجاـ الصائخات السدضخة السجنية: وإضافات مدايا عجيجة

 :السجال العمسي .1

البضئة والحضػانات الشػادرة ومتابعػة اليجػخات  وحسايةمخاؾبو التغضخات البضئية تصػيخ القصاع الدراعي و 

خ البػخاكضغ وفػىاتيػا السػسسية لمصضػر واالسساؾ والحضتػاف والحضػانػات فػي رحالتيػا الدػشػية، ترػػي

االنيػػػار، الؽيزػػػانات، الدػػػجود واليصػػػػالت، متابعػػػة  الضيػػػا، مخاؾبػػػةالتػػػي يرػػػعب الػصػػػػؿ البذػػػخي 

 الالزمة.الطػاىخ البحخية وعسل الجراسات والبحػث العمسية 

 . السجال االعالمي .2

 .أ. الترػيخ الجػي لمسؤتسخات والسيخجانات واالعالـ والعخوض الجػية

 ب. الخبط التمفديػني والبث السباشخ التمفديػني واالذاعي. 

 نفل صػر مباشخة لمحػادث او الحخائق لسختمف وسائل االعالـ.ج. 

 الخياضية والسدابقات.ترػيخ الجساىضخ بدخعة فائقة والسباريات د. 

 ىػ. نقل متابعة اجتساعات القسع الجولية والسؤتسخات ومخاؾبة السشاشق السحيصة. 

 
                                  

 مخجع سابق. 27
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الؿياـ بعسميات السدح الجغخافي الجػي والبحث عغ الثخوات السعجنية والػشفط  :جال التجاري الس .3

مخاؾبػػػة السشذػػػآت العامػػػة ومخافقيػػػا والعػػػاممضغ فضيػػػا، مخاؾبػػػة الدػػػفغ فػػػي اعػػػالي البحػػػار، والغػػػاز، 

البزػػػائع حضػػػث مخاؾبػػػة خصػػػػط التجػػػارة والسػاصػػػالت البخيػػػة والبحخيػػػة والدػػػكظ الحجيجيػػػة، نقػػػل 

والستخررػػػة فػػػي البيػػػع عبػػػخ االنتخنػػػت فػػػي نقػػػل البزػػػائع كسػػػا  (masonشػػػخكو ) تدػػػتخجميا

تدػػػميع البزػػائع لمعسػػػالء، مسػػا يعػػػدز نسػػػ التجػػػارة السػػػتخجاميا فػػي  (Google)تدػػعى شػػخكو 

 االلكتخونية عبخ االنتخنت.

 : يذسل ىحا السجاؿ الجػانب التالية:السجال الترفيهي

الذخري  ستستاع في اوقات الفخاغ وفي السدابقات والتشافذمغ قبل االفخاد لمتخؼيو واال. التدمية 1

 بضغ االفخاد

الخياضية وفائقة الجقة لمسباريات ونقل صػر دؾيقة ومختمفة  لمعخوض الجػيةترػيخ احتخافي . 2

 والسدابقات.

  .ترػيخ االفالـ الدضشسائية ودعع الػكاالت واإلعالنية في بث ونذخ االخبار. 3

ختامػػًا، يػػخى الباحػػث أف عػػجـ االسػػتقخار االقميسػػي والػػجولي والشكدػػات االقترػػادية التػػي تعػػخض ليػػا 

العالع باإلضافة الى الجروس السدتفادة مغ السػاجيات الدابقة قػج دفػع الػجوؿ لتغضضػخ اسػتخاتيجياتيا 

سػا يحسمػو مػغ بسا يتعمق بتشفضػح سياسػاتيا الخارجيػة، وجعميػا تتػجػو نحػػ الصضػخاف الحخبػي الُسدػضخ ل

الؿيػػػاـ بسيسػػػات اسػػػتصالعية وجسػػػع معمػمػػػات دؾيقػػػة وآنيػػػة، وتشفضػػػح امكانيػػػات عاليػػػة ومػثػقػػػة فػػػي 

ضخبات دؾيقة ضج أىجاؼ محجدة )ىجؼ نقصة، ىجؼ مشصقة( وبتكاليف معقػلة ندبًيا، مسا يجعل 

سػػا الصضػػخاف السدػػضخ محػػط اىتسػػاـ الػػجوؿ ويخشػػحو ليكػػػف الدػػالح السفزػػل لمعجيػػج مػػغ الجضػػػش، ؼي

اصػػبحت التشطيسػػات السدػػمحة تػػجرؾ بأنيػػا لػػغ تدػػتصيع مػاجيػػة الجضػػػش السشطسػػة دوف الحرػػػؿ 

عمى ىحه التكشػلػجيا والتي اصػبحت بسثابػة اسػالح ردع ا لسػغ يستمكيػا، كػل ذلػظ يجػحب الجضػػش 
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والتشطيسات المتالؾ ىحه التكشػلػجيا ويجعميا تتشافذ مع نطخائيسا لتحقضق اىجافيسا وبأقل تكاليف 

 سكشة.م

 خالصةال

نخمز مسا سبق إلى أف سخ جاذبية الصضخاف السدضخ سػاء لمجوؿ والجضػش الشطامية أو 

لمتشطيسات السدمحة يكسغ في البضئة االستخاتيجية الدائجة والستسثمة بعجـ االستقخار االقميسي 

ي عمع والجولي والشكدات االقترادية التي تعخض ليا العالع والثػرة التكشػلػجية الحالية ف

البخمجيات واالتراالت دفع بالجوؿ والحكػمات إلى استثساره في مجاؿ الدياسة الخارجية لمجولة 

مغ خالؿ ايجاد أسمحة نػعية ومغ ضسشيا الصضخاف السدضخ لألغخاض العدكخية، كسا أصبحت 

مجولة تبحث عغ استثسار الصضخاف السدضخ لألغخاض السجنية والحي يعتبخ داعسًا لمدياسة الجفاعية ل

بذكل غضخ مباشخ مغ حضث تعديد االقتراد والتجارة والسداىسة بذكل غضخ مباشخ في الجيج 

 العدكخي.

كسػػا سػػاىست الثػػػرة التكشػلػجيػػة بتصػػػيخ صػػشاعة الصػػائخات السدػػضخة وصػػشاعة معػػجات االسػػتصالع 

تي يدتصيع بكافة أنػاعو مسا أدى الى تقمضل الػقت الالـز لمحرػؿ عمى السعمػمات االستخبارية ال

القػػػػادة عمػػػػى مختمػػػػف السدػػػػتػيات اسػػػػتغالليا فػػػػي عسميػػػػة صػػػػشع القػػػػخار، ويعتقػػػػج أف الفتػػػػخة السقبمػػػػة 

لمصػػػػائخات السدػػػػضخة ستذػػػػيج ثػػػػػرة حؿيؿيػػػػة عمػػػػى الرػػػػعضج التعبػػػػػي واالسػػػػتخاتيجي لسػػػػا وفختػػػػو ثػػػػػرة 

االترػػػاالت فػػػي نيايػػػة القػػػخف الساضػػػي مػػػغ إمكانيػػػات ىائمػػػة ومعقػػػجة فػػػي مجػػػاؿ اسػػػتخجاـ الصيػػػف 

 كيخومغشاشيدي.ال
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( مػػػػػػغ الػػػػػػجوؿ السرػػػػػػشعة لمصػػػػػػائخات السدػػػػػػضخة 3الذػػػػػػخؽ األوسػػػػػػط وحػػػػػػجه )يتػاجػػػػػػج ضػػػػػػسغ مشصقػػػػػػة 

( دوؿ ُتعتبخ صاحبة الرجارة 6اليجػمية )إسخائضل، إيخاف وتخكيا(، وذلظ مغ أصل )االستصالعية 

 عمى مدتػى العالع في ىحا السجاؿ.

تبحػػث التشطيسػػػات السدػػمحة كسػػػا الػػجوؿ إلػػػى حيػػازة تكشػلػجيػػػا الصضػػخاف السدػػػضخ حضػػث اف اسػػػتخجاـ 

الصضػػخاف السدػػضخ مػػغ قبػػل الجضػػػش ضػػج التشطيسػػات السدػػمحة قػػج أثػػخ عمػػى تػسػػع نفػذىػػا وجعميػػا 

تشكفػػػو لمػػػجاخل، ولػػػحلظ فػػػإف التشطيسػػػات ستدػػػعى وبكػػػل وسػػػضمة مسكشػػػة لمحرػػػػؿ عمػػػى الصػػػائخات 

مسكغ، األمخ الحي سيقػد الى مػاجيات مدتقبمية ما بػضغ الجضػػش والتشطيسػات  السدضخة وبأي ثسغ

بيجؼ حخمانيا مغ امتالؾ ىحه التكشػلػجيا، مسا سضػثخ سمبًا عمى األمغ الػششي وانعكاسػات ذلػظ 

 عمى دوؿ اإلقميع.

تتشػػػػع تصبيقػػػات اسػػػتخجاـ الصػػػائخات السدػػػضخة فػػػي جسيػػػع السجػػػاالت العدػػػكخية، السجػػػاالت العمسيػػػة، 

االعالمية، االقترادية واالجتساعية، مسا يعشي ضخورة البحث عغ االسمػب االمثل لتػضيف ىػحه 

 لػػى اسػػتخجاـ الصػػائخات السدػػضخة السدػػتخجمةإالتكشػلػجيػػا وبسػػا يخػػجـ األمػػغ الػػػششي، وقػػج يقػػػد ذلػػظ 

 تجاريًا في إيراؿ بعس السيسات المػجدتية خؽيفة الػزف لمػحجات العدكخية.في السضجاف.

إف االستخجامات الستشػعة لمصضخاف السدضخ وفي جسيع السجاالت العدكخية والسجنية وما تحققو ىحه 

ة الصػػائخات مػػغ انجػػازات بتكػػاليف معقػلػػة مقارنػػًة مػػع الصضػػخاف السػػأىػؿ جعميػػا عشرػػخًا جاذبػػًا وبذػػج

المتالكيػػا، ولعػػل تعػػجد الػػجوؿ التػػي ترػػشعيا وتعػػجد الػػجوؿ السدػػتخجمة واسػػتخجاميا مػػغ قبػػل بعػػس 

التشطيسػػػات ىػػػػ خضػػػخ دلضػػػل عمػػػى أف الفتػػػخة السقبمػػػة ستذػػػيج تيافتػػػًا واضػػػحًا عمػػػى اقتشػػػاء واسػػػتخجاـ 

 الصائخات السدضخة وستذيج الصائخات السدضخة تصػرًا كبضخًا في االمكانيات والسضدات.
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 الثالثالفرل 

 سباب تشافس وتدابق الجول في امتالك الطيران السديرأ

 تسهيج:

يتشاوؿ ىحا الفرل حؿيقة التشافذ الجولي الحالي والتدابق في امتالؾ الصضخاف السدضخ، مغ خالؿ 

الحاجة إلى الصائخات السدضخة سػاء مغ الشاحية الدياسية، العدكخية، واالقترادية، وكيف دراسة 

خ بسسضداتو الستعجدة يتفػؽ عمى الصضخاف السأىػؿ في العجيج مغ السػاضيع، حضث أف الصضخاف السدض

 بخالصة.ومغ ثع الخخوج  تع عسل مقارنة ما بضغ السسضدات والدمبيات لكل نػع مغ الصضخاف

التشػػػافذ حدػػػب الشطػػػخة الػاقعيػػػة فػػػي العالقػػػات الجوليػػػة ضػػػاىخة قجيسػػػة بػػػضغ الذػػػعػب واألمػػػع، حضػػػث 

مرػالحيا بػجوافع مختمفػة فػي جػػ مػغ عػجـ التكػافؤ والفػضػى وغيػاب سػمصة تدعى الػجوؿ لتحقضػق 

عالسيػة فػػؽ قػميػة، معتسػػجيغ فػي ذلػظ عمػى مػػا يسمكػػف مػغ إمكانيػات وقػػجرات تذػكل نقػاط قػػػتيع 

وتفػػػقيع إذ أف القػػػة ىػػي السؤشػػخ الزػػخوري الػػحي يزػػسغ لمػػجوؿ خػػػض رىػػاف أي تشػػافذ دولػػي 

لطاىخة التشافذ الػجولي، بضشسػا  -السجرسة الػاقعية-أنرار  والفػز بو، لكغ تبقى ىحه رؤية وتفدضخ

فػي الحؿيقػػة وجػج الكثضػػخ مػغ السػػجارس والشطخيػات األخػػخى التػي ليػػا نطػخة مغػػايخة ليػحا الصػػخح عمػػى 

التػػي تعتبػػخ التشػػافذ الػػجولي فػػي نصػػاؽ األخػػالؽ والؿػػيع الجيسػقخاشيػػة،  -السجرسػػة المضبخاليػػة-غػػخار 

، وفي ضل وجػد مؤسدات فػػؽ قػميػة دوليػة تشطسػو أمػخ مخغػػب وفي إشار حخية اقتراد الدػؽ 

بضشسا السجرسة الساركدية )التبعية( التي تخى غضخ ذلظ عمػى  إلقامة الدالـ وحفظ األمغ العالسضضغ،

اعتبػار أف التشػػافذ يشحرػخ فػػي جيػة واحجة)التبعيػػة(، فػػي الغالػب بػػضغ دوؿ السخكػد الستقجمػػة التػػي 

ؿ ثػػخوات دوؿ السحػػيط الُستخمفػػة، وىػػحا مػػا يخبخنػػا بػػو التػػاريخ الػػحي تدػػعى لتعطػػيع فػائػػجىا باسػػتغال
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يعػػػػج بأحػػػػجاث التشػػػػافذ مػػػػغ أجػػػػل السدػػػػتعسخات الػػػػحي كػػػػاف سػػػػبب أساسػػػػي فػػػػي اشػػػػعاؿ الحػػػػخبضغ 

 .28العالسضتضغ

يػػػخى الباحػػػث أنػػػو ومػػػغ خػػػالؿ الشطػػػخ الػػػى تعخيػػػف التشػػػافذ حدػػػب وجيػػػات نطػػػخ جسيػػػع السػػػجارس 

بػػػالقػة، األمػػػغ، الخغبػػػة  عػػػا تمتقػػػي فػػػي عػامػػػل مذػػػتخكة تتعمػػػقيوالشطػػػخات السختمفػػػة إليػػػو، بأنيػػػا جس

بالتػسع وبدط الشفػذ، ولعل امتالؾ الصضػخاف السدػضخ ىػػ أحػج مجػاالت ىػحا التشػافذ والػحي يعصػي 

أفزػػمية لسػػغ يستمكػػو ويجعػػل الخرػػع عػػاجدًا عػػغ خػػػض معخكػػة دفاعيػػة متكافئػػة وتحخمػػو مضػػدات 

 ىجسات الصضخاف السدضخ الفتاكة. تجعمو ضعيفًا ولخبسا واىشًا أماـ عجيجة قج

ودراسػػة الحالػػة والسقػػابالت  التحمضمػػي،باسػػتخجاـ األسػػمػب الػصػػفي  قػػاـ الباحػػث خػػالؿ ىػػحا الفرػػل

لسعخفػػة أسػػباب تشػػافذ وتدػػابق الػػجوؿ المػػتالؾ الصضػػخاف السدػػضخ، مػػغ خػػالؿ العػػػدة الػػى السخاجػػع 

 د مغ الفشضضغ السصمعضغ.الفشية السخترة بسضدات الصائخات واستخجاماتيا وااللتقاء بعج

 السبحث األول: الحاجة إلى الطائرات السديرة ومسيزات الطيران السدير

ىشالظ العجيج مغ األسباب والجوافع التي تذجع الجوؿ والجضػش السشطسة عمى امتالؾ الصضخاف 

السدضخ، سػاء كانت دوافع أو أسباب سياسية أو اقترادية.... إلخ، وبغس الشطخ عغ االسباب 

الجوافع فإف السسضدات التي يتستع بيا الصضخاف السدضخ تفتح اآلفاؽ نحػ مدتقبل واعج لمجوؿ و 

تصبيقات استخجاـ الصائخات السدضخة في السجاؿ السجني  حضث تتعجدالستدمحة بيحا الدالح، 

وتدتخجـ في البحث العمسي، الخصج االعالمي، االستخجاـ التجاري، االستخجاـ التخفضيي، البحث 

                                  
العالقات الجولية، دراسة بحثية  السخكد الجيسقخاشي  فيضاىخة التشافذ الجولي  (.2014يػنضػ  10 ) .حسجي دمحم نحيخ 28

 .العخبي
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السػارد، مخاؾبة حخكة السخور، إشفاء الحخائق، التحؿيقات الجشائية، البحث واإلنقاذ، حخاسة عغ 

السشذآت ومخاؾبة مخافق البشية التحتية مثل خصػط أنابضب الصاقة التي تسخ عبخ مشاشق غضخ 

 مدتقخة.

تتراعج أىسية الصائخات السدضخة في السجاؿ العدكخي أيزًا، حضث تختبط درجة أىسضتيا بالتقجـ 

التكشػلػجي وتغضخ األسالضب التعبػية، فقج تع تصػيخ أنطسة تػجيو الصائخة وإضافة نطاـ مالحة 

 ( ورادار، كسا تع تصػيخ قجرات الصائخة مغ حضث االرتفاعGPSعبخ األقسار االصصشاعية)

جى، وأعصضت مدألة الكذف الخاداري اىتساما خاصا وصل إلى حج محاكاة تكشػلػجيا الصائخة والس

 الخؽية في ترسيع ـياكل بعس الصائخات السدضخة.

نتيجة لديادة االعتساد عمى الصائخات السدضخة مغ قبل الجضػش الحجيثة في مختمف اعساؿ الحخب، 

وأف تدعى كثضخ مغ الجوؿ إلى إحالليا ولػ بذكل فإنو مغ الستػقع أف يدداد الصمب عمى اقتشائيا 

جدئي محل الصائخات الحخبية السأىػلة كالسقاتالت والقاذفات التقمضجية والشػوية، وذلظ لمتقمضل مغ 

 الخدائخ البذخية والسادية، وبالتالي فإنيا ستأخح دورًا أكبخ في حخوب السدتقبل.

 الحاجة إلى الطائرات السديرة

 29.األسباب الدياسية

  البذريةحداسية الدياسييؼ مؼ العؽامل  أ.
أثشػػػػاء حػػػػخب الخمػػػػيج تػجيػػػػت اإلدارة األمخيكيػػػػة نحػػػػػ اسػػػػتخجاـ األسػػػػمحة التػػػػي تخمػػػػي مػػػػغ بعػػػػج  
(standoff weapons والتػػػي تزػػػسغ عػػػجـ اقتػػػخاب الصيػػػاريغ مػػػغ مشصقػػػة الخصػػػخ، وذلػػػظ  ، )

                                  
29 Chuck Horner.( December 6, 2005).Every Man a Tiger: The Gulf War Air Campaign. 
(Commander Series) Mass Market Paperback – Illustrated. 
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لزػػػػساف سػػػػالمة االعشرػػػػخ البذػػػػخيا الػػػػحي تػلػػػػجت لجيػػػػو قشاعػػػػات بػجػػػػػده فػػػػي معخكػػػػة لػػػػيذ مػػػػغ 
سػػػمبًا عمػػػى صػػػانع القػػػخار  السفػػػخوض تػػػجخل حكػمتػػػو فضيػػػا، حضػػػث أف ىػػػحه القشاعػػػات قػػػج تػػػشعكذ

اجتساعو مع )شػارزكػؼ( ضػخورة ضػساف وليحا الدبب كاف الخئيذ )بػش( قج أكج في  الدياسي،
سػالمة القػػات األمخيكيػػة سػػاء البخيػػة أو الجػيػة أو البحخيػػة ، وليػحا الدػػبب كػاف قائػػج سػالح الجػػػ 
األمخيكػػي فػػي حػػخب الخمػػيج )تذػػاؾ ىػػػنخ( قػػػج مػػشح الرػػالحية الكاممػػة لتخصػػيط وتشفضػػح السعخكػػػة 

 الجػية والحي ركد في كتابو 
(Every Man A Tigerإف الع ) امل البذخي ىػ األىع الحي يجب السحافطػة عميػو ، وليػحا قػخر

اىػنخا  أف العسميات الجػيػة سػتتخح شػابع التشفضػح عػغ بعػج مدػتخجمًا صػػاريخ )تػمػا ىػػؾ( بعضػجة 

 السجى ثع استخجاـ الصائخات القاذفة وعمى ارتفاعات عالية .

 حداسية الدياسييؼ مؼ الخدائر البذرية ب.

ة عالية وغضخ مبخرة، في صفػؼ القػات قػج ُيطيػخ صػانع القػخار الدياسػي إف وقػع خدائخ بذخي  

في قخاره وأنػو قػج قػاد بػالده لسدػتشقع الحػخب دوف أي مبػخر، يدػتحضل التخصػيط  عمى  أنو قج أخصأ

او تشفضح أي معخكة دوف وقػع اي خدائخ بذخية، ويطيخ تقجيخ الخدائخ البذخية في تقاديخ مػقف 

تقاريخ  التي يعتسج عمضيا صانع القخار العدكخي والحي يعتبخ مدؤواًل اماـ ىضئة الخكغ مغ ضسغ ال

السدتػى الدياسي عغ قخاره، فعسمية الػصػؿ إلى األىجاؼ بحاجة لمسخور فػؽ مشاشق ذات تيجيج 

عالي وخرػصًا أف معطع الجوؿ في العالع تستمظ وسائل دفاعية عالية الجػدة ، وأذكخ ىشا قرػة 

لػػحي أسػػقط فػػػؽ البػسػػشة برػػاروخ حػػخاري محسػػػؿ عمػػى الكتػػف ، حضػػث احتمػػت الصيػػار )غػػخادي( ا

قرػػػػة )غػػػػخادي( السختبػػػػة األولػػػػى فػػػػي وسػػػػائل اإلعػػػػالـ ، وشػػػػكمت عسميػػػػة إنقػػػػاذه معزػػػػمة لػػػػإلدارة 

األمخيكية التي حاولت تبخيخ إسقاط شائختػو بأخصػاء فػي التخصػيط ، ولكػغ األىػع فػي ىػحه الحادثػة 

التفكضخ فػي اسػتخجاـ الصػائخات السقاتمػة السدػضخة وخررػت السضدانيػة أنيا دفعػت اإلدارة األمخيكيػة بػ

 السصمػبة لػزارة الجفاع إلجخاء األبحاث في ىحا السجاؿ . 
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 .30األسباب االقترادية

  تكمفة السشعؽمة أ.

( صػػػاروخ تػمػػاىػؾ فػػي األسػػبػع األوؿ وبتكمفػػػة 250أثشػػاء حػػخب الخمػػيج أشمػػػق مػػا يديػػج عمػػى ) 

 ثانيػة،( مميار دوالر لمراروخ الػاحج وبجوف القجرة عمى استخجاـ أي جدء مػغ الرػاروخ مػخة 1.1)

 ممضػػف  20والتػي تبمػغ كمفتيػا  16إف مقارنة ذلظ مع تكمفة الصائخة السقاتمة السدضخة مثػل شػائخة ؼ 

دوالر ويسكغ إعػادة اسػتخجاميا بعػج مػجة شػكمت بػجياًل مغخيػًا لمرػػاريخ السػجيػة حضػث يسكشيػا أداء 

  وجو.السيسة عمى أكسل 

  تجريب الطياريؼ ب.

ممضػػف دوالر لمصيػار الػاحػج ،  2.2إف عسمية تجريب شيار مقاتل عسميػة مكمفػة جػجًا قػج ترػل إلػى 

الحػجيث ىشػا عػغ العامػل البذػخي الػحي يذػكل محػػرًا وىحا إذا كشػا نتحػجث عػغ الصيػار كػأداة ولكػغ 

أساسػػػيًا فػػػي أي مشطسػػػة عدػػػكخية أو غضخىػػػا ، وخدػػػارة العامػػػل البذػػػخي ال تقترػػػخ عمػػػى الجانػػػب 

 السادي فقط بل يتعجى ذلظ إلى العجيج مغ الشػاحي السعشػية . 

   السحاكاة جػ.

ى شائخات مدػضخة أقػل كمفػة مػغ أما في مجاؿ التجريب أف تحػيل شائخات مقاتمة قجيسة جاىدة إل   

وقػػػج ضيػػػخت آثػػػار ىػػػحا التحػيػػػل جميػػػًا فػػػي سػػػالح الجػػػػ  ججيػػػجة،محاولػػػة تصػػػػيخ وترػػػشيع شػػػائخة 

األمخيكػػي الػػحي يعتسػػج عمػػى ترػػسيع وتصػػػيخ شػػائخات مدػػضخة تكػػػف بسثابػػة أىػػجاؼ جػيػػة لتػػجريب 

فاع الجػػي عمػى الصياريغ عمى رماية الرػاريخ جػ/جػ أو السجافع الخشاشة أو تجريب وحػجات الػج

                                  
30US Navy Public Affairs . (APR 93).Tomahawk cruise Missile fact sheet. 
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رمايػػة صػػػاريخ أرض / جػػػ ، إلػػى محاولػػة إعػػادة اسػػتخجاـ الصائػػػخات القجيسػػة السػجػػػدة فػػي مقػػابخ 

 الصائخات األمخيكية وتحػيميا إلى شائخات مدضخة مقاتمة . 

  البحث واإلنقاذ د.

ضػػث إف الجانػػب األكثػػخ تكمفػػة بالشدػػبة لدػػالح الجػػػ ىػػػ عسميػػة البحػػث واإلنقػػاذ أثشػػاء العسميػػات، ح

يزصخ سالح الجػ إلى تخريز وحجات كاممػة لتػجريبيع عمػى عسميػات البحػث واإلنقػاذ لصيػاريغ 

أسقصت شائخاتيع فػؽ أرض السعخكة ، وىحه الػحجات ىي األكثخ تكمفة بالشدبة ألي قػػة عدػكخية 

جػية تخغب ججيًا بإنقاذ أفخادىا، ومغ جانب آخخ تزػصخ ىػحه الػحػجات الػجخػؿ عسيقػًا فػي أرض 

مسا يعخض حيػاتيع لمخصػخ وبالتػالي السعػجات والصػائخات التػي يدػتخجمػنيا ، وأذكػخ ىشػا أف  العجو

سالح الجػ األمخيكي قػج خرػز مضدانيػة ضػخسة وبالتعػاوف مػع البحخيػة لتجيضػد شػائخات خاصػة 

ومعجات معقجة يقػـ بتذغضميا كػادر ضػخع يتصمػب تػجريبًا خاصػًا ومكمفػًا ، وىػحه السعػجات والكػػادر 

ضتيػػا أثشػػاء وبعػػج حػػخب الخمػػيج التػػي أبػػخزت آفػػاؽ ججيػػجة فػػي مجػػاؿ الحػػخب الجػيػػة مثػػل ضيػػخت أىس

 الصائخات السقاتمة السدضخة .

 األسباب العدكرية

  القؽاعج األمامية أ.

تبقػػػى الرػػػػاريخ العػػػابخة لمقػػػارات السصمقػػػة مػػػغ البحػػػخ أو الجػػػػ ذات أىسيػػػة خاصػػػة حضػػػث أنيػػػا ال  

الرػػػاريخ محػػجدة مػػغ حضػػث قػػػة الشػػار التػػي تػفخىػػا ضػػج  تحتػػاج إلػػى قػاعػػج متقجمػػة ، ولكػػغ ىػػحه

األىػػجاؼ ، ومحجوديػػة التػػجخل البذػػخي فػػي مخحمػػة التعػػخؼ الشيػػائي عمػػى اليػػجؼ وخاصػػة إذا كػػاف 



 

41 

 

اليجؼ متحخكًا ، ومغ ناحية أخخى فإف أجيدة التػجيو ليحه الرػاريخ تعتسج عمى معمػمات تغػحى 

 .   31خجاع أجيدة التػجيو بػسائل بديصة بيا قبل إشالقيا وىحا يجعل مغ الديل أحياناً 

  القؽة الشارية ب.

( رشػػل مػػغ الستفجػػخات أي مػػا يعػػادؿ 1000فػي مجػػاؿ قػػػة الشػػار فػػإف الرػػػاريخ محػػجدة بحسػلػػة ) 

( قشبمػػة بحجػػع كػػخة التػػػشذ األرضػػي وىػػحه الكسيػػػة مػػغ الستفجػػخات قػػج تػػػؤدي عسميػػا ضػػج مػػػا 600)

يدػػػسى باألىػػػجاؼ الصخيػػػة مثػػػل صػػػحػف البحػػػث ألجيػػػدة الػػػخادار أو الصػػػائخات التػػػي تقػػػف بػػػالعخاء 

ألرضية ، وىحا يزع تحجيجًا عمى عجد األىجاؼ التي تدتصيع ىحه الرػاريخ وبعس السعدكخات ا

التعامل معيػا ، وأذكػخ ىشػا حػخب الخمػيج حضػث اسػتخجمت صػػاريخ )تػمػاىػؾ( فػي ضػخب مخاكػد 

 .32االتراالت والخادارات غضخ السحرشة

  تعبية االستخجام جػ.

ا وىػحا يزػع تحجيػجًا عمػى اتجػاه تدتخجـ الرػاريخ أسمػب الصضخاف السشخفس لمػصػؿ إلػى أىػجافي

اليجػـ ودرجة االنقزاض ، وىحا بحج ذاتو يحجد نػعيػة االنفجػار الػحي تػلػجه ىػحه الرػػاريخ إلػى 

انفجػػار سػػصحي ولػػيذ انفجػػار بػػالعسق ، مسػػا يعػػدز الفكػػخة الدػػابقة بػػأف ىػػحه الرػػػاريخ ال يسكػػغ 

قػجرة عمػى االختػخاؽ والتفجضػخ استخجاميا لتجمضخ أىجاؼ محرػشة والتػي تحتػاج إلػى أسػمحة تستمػظ ال

بالعسق وىحا الشػع مغ األسمحة يكػف مرسسًا بقذخة قاسػية وسػسيكة لػحلظ تكػػف ثقضمػة وإف محاولػة 

دمجيػػا مػػع صػػاروخ شػيػػل السػػجى يػػؤدي إلػػى تقرػػضخ مػػجاه ، وبػػالخغع مػػغ ىػػحا حػػاوؿ سػػالح الجػػػ 

عمػػػى ىػػػحه ( بػػػخاس خػػػارؽ متفجػػػخ لسحاولػػػة التغمػػػب   AGM-86cاألمخيكػػػي تصػػػػيخ صػػػاروخ )
                                  

 . عمى الخابطريخ الباليدتية العابخة لمقاراتكيف تعسل الرػا(. 2017ديدسبخ  18قشاة العخبية. ) 31
https://www.alarabiya.net/science/2017/12/18. 

32 https://www.army-technology.com/features/feature-the-10-longest-range-intercontinental-allistic-
missiles-icbm/، 3 November 2013 (Last Updated January 20th, 2020 

https://www.alarabiya.net/science/2017/12/18
https://www.alarabiya.net/science/2017/12/18
https://www.army-technology.com/features/feature-the-10-longest-range-intercontinental-allistic-missiles-icbm/
https://www.army-technology.com/features/feature-the-10-longest-range-intercontinental-allistic-missiles-icbm/
https://www.army-technology.com/features/feature-the-10-longest-range-intercontinental-allistic-missiles-icbm/
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ـ وكػػػاف متػقعػػػًا أف يشتيػػػي التصػػػػيخ بعػػػج ثػػػالث 1999السذػػػكمة ، حضػػػث ابتػػػجأ ىػػػحا البخنػػػامج عػػػاـ 

سشػات وال يػجج حتػى اآلف مػا يؤكػج عمػى االنتيػاء مػغ ىػحا التصػػيخ أو إمكانيػة نجاحػو إال بعػس 

الترػػخيحات األمخيكيػػة خػػالؿ الحػػخب عمػػى اإلرىػػاب فػػي أفغاندػػتاف ، حضػػث صػػخح بػجػػػد إمكانيػػة 

شػػػالؽ صػػػػاريخ قػػػادرة عمػػػى اختػػػخاؽ جبػػػاؿ أفغاندػػػتاف عمسػػػًا بػػػأف نطػػػاـ تػجيػػػو ىػػػحا الشػػػػع مػػػغ إل

قػجمًا وىػحه ال  50الرػاريخ ىػ نطاـ تمفديػني يبمغ الخصأ الجائخي السحتسل لجقػة اإلصػابة حػػالي 

تػػػػفخ إصػػػابة دؾيقػػػة ليػػػجؼ محرػػػغ صػػػغضخ ندػػػبيًا مثػػػل مالجػػػو الصػػػائخات أو مخاكػػػد االترػػػاالت 

( رشػل مػغ 2000مدػضخة تدػتصيع رفػع ) 16األرض ، وبسقابل ذلظ أف شائخة ؼ  السحرشة تحت

القشابػػل تػجيػػو بػػػالمضدر تقػػجر عمػػى التعامػػػل مػػع أي ىػػػجؼ محرػػغ وبجقػػة متشاـيػػػة وبخصػػأ دائػػػخي 

 أقجاـ .  3محتسل يرل إلى 

إف األىجاؼ الستحخكة ىي األسػيل كذػفا فػي سػاحة السعخكػة سػػاء مػغ الػبػار السترػاعج  د.

السحخؾ أو مغ األشعة التحت حسخاء السشبعثة مغ السحخؾ ولكغ ىحه األىجاؼ ليدت نجًا  أو دخاف

( ممضػػف دوالر 1 – 0.5( ممضػػف دوالر فالجبابػة الثقضمػة قػج تبمػغ تكمفتيػا )1.1لرػاروخ يبمػغ ثسشػو )

 .33( ألف دوالر500 – 250ومخكبة إشالؽ صاروخ سكػد تتخاوح كمفتيا بضغ )

  اإلصابةدقة  ىػ.
تعتسج صػاريخ )تػماىػؾ( وغضخىا مغ األسمحة بعضجة السجى عمػى أنطسػة مالحيػة مختمفػة  (1)

( ونطػػاـ التػجيػػو التمفديػػػني INSأذكػػخ مشيػػا نطػػاـ تحجيػػج السػقػػع العػػالسي ونطػػاـ السالحػػة الجػيػػة )
في مخاحل الدالح األخضخة إلى اليجؼ ، وكل ىحه األنطسة تحتسل الخصػأ فػي إيرػاؿ الدػالح إلػى 

لرحيح ويكػف الخصػأ الشػاتج إمػا عػغ ميكانيكيػة عسػل نطػاـ التػجيػو أو خصػأ فػي بخمجيػة اليجؼ ا
الشطػػاـ ومػقػػع اليػػجؼ ، وىػػحا الخصػػأ الشػػاتج ال يسكػػغ تعجيمػػو إذا مػػا تػػع إشػػالؽ الرػػاروخ مسػػا قػػج 

                                  
33 Moving targeting indicator, ndindect,https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/moving-target OCT 21- 
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يػػؤدي إلػػى إمكانيػػة إصػػابة ىػػحا الدػػالح ألىػػجاؼ مجنيػػة تػػؤدي إلػػى مذػػاكل سياسػػية وضػػغط دولػػي 
جسػػة كسػػػا حػػجث لرػػػػاريخ )تػمػػاىػؾ( األمخيكيػػػة التػػي أشمقػػػت عمػػى أفغاندػػػتاف عمػػى الجولػػػة السيا

ولكشيػػا اسػػتقخت فػػي الباكدػػتاف ، وكثضػػخ مػػغ ىػػحه األمثمػػة فػػي حػػخب الخمػػيج والحػػخب األخضػػخة ضػػج 
 .34اإلرىاب في أفغاندتاف

( إف الحػػل لسثػػل ىػػحه السذػػكمة اقتخحػػو عػػجدًا مػػغ العدػػكخيػف الػػحيغ يػػجعسػف مذػػخوع الصػػائخات 2)

قاتمػػة السدػػضخة ، حضػػث أنيػػا سػػتكػف قػػادرة عمػػى نقػػل صػػػرة حيػػة فػريػػة إلػػى مذػػغل الصػػائخة الػػحي الس

سيقخر إف كاف إشالؽ الدالح سضؤدي بو إلى ىجفو الرحيح ، ويؤكج السرػسسػف ألجيػدة الػتحكع 

( التػي ستدػتخجـ سػتكػف عمػى DATA LINKوالدػيصخة عمػى ىػحه الصػائخة إف وصػمة السعمػمػات )

 الدخعة والجقة . درجة عالية مغ 

إف إحجى االعتبارات األساسية في الصائخات السقاتمػة السدػضخة أنيػا لػغ تكػػف بػجوف وسػائل  (3)

 16لمجفاع عغ الشفذ مثل صػاريخ )تػمػاىػؾ( ، فيػحه الصػائخات مػجػػدة فعميػًا وىػي شػائخات ؼ 

يكػف وأخخيػػػات مثميػػػا ليسػػػا السقػػػجرة عمػػػى حسػػػل صػػػػاريخ جػ/جػػػػ لمػػػجفاع عػػػغ الػػػشفذ ، حضػػػث سػػػ

السذػػػغل ليػػػحه الصػػػائخات عمػػػى درايػػػة تامػػػة بػػػالخصخ الػػػحي سػػػضػاجيو بػاسػػػصة شػػػائخات االسػػػتصالع 

( وتدػػتصيع ىػػحه الصػػائخات خػػػض معػػارؾ جػيػػة J STARS( و )AWACSوالكذػػف السبكػػخ )

 قخيبة وبعضجة عمى حج سػاء . 

 العسميات

العدػػػكخية إال أف إف الصػػػائخات السقاتمػػػة السدػػػضخة تتعػػػخض لشقػػػج شػػػجيج مػػػغ بعػػػس األوسػػػاط  أ.

السقتخحػػات السػػتخجاميا سػػيكػف مقترػػخًا فػػي البجايػػة عمػػى عسميػػات اقسػػع الػػجفاعات الجػيػػة لمعػػجوا  

                                  
34 John P. Rafferty, Tomahawk: Additional Information, https://www.britannica.com/technology/Tomahawk-cruise-

missile/additional-info#history, DEC2018. 

 

https://www.britannica.com/technology/Tomahawk-cruise-missile/additional-info#history
https://www.britannica.com/technology/Tomahawk-cruise-missile/additional-info#history
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(SEAD لتخؽيػػػف الخصػػػخ الرػػػادر مػػػغ الػػػجفاعات األرضػػػية، ألف الكثضػػػخ مػػػغ العسميػػػات الجػيػػػة )

تتعػػػخض لمفذػػػل أو عػػػجـ تحقضػػػق ميستيػػػا نتيجػػػة وجػػػػد دفاعػػػات أرضػػػية فػػػي مشصقػػػة اليػػػجؼ حضػػػث 

تكػف الصػػائخات السدػػضخة السقاتمػػة الحػػل األمثػػل لمتعامػػل مػػع ىػػحه الػػجفاعات بػػجوف تعػػخيس حيػػاة سػػ

الصياريغ لمخصخ ، حضث ستجخل ىحه الصائخات مشصقة اليجؼ لمتخمز مغ الجفاعات ثع يأتي دور 

 الصائخات السقاتمة لمتعامل مع اليجؼ وضساف نجاح السيسة .   

مخصػػأ وخرػصػػًا عشػػج اسػػتخجاـ القػػػة الجػيػػة ، ففػػي فػػي أي مدػػخح عسميػػات ىشػػاؾ مجػػاؿ ل ب.

حػػخب الخمػػيج كػػاف الدػػبب السباشػػخ بفذػػل الكثضػػخ مػػغ اليجسػػات الجػيػػة رد الفعػػل البذػػخي ، وأذكػػخ 

ىشػػا تجخبػػػة شيػػار أمخيكػػػي تكػػػخرت أكثػػخ مػػػغ مػػخة ، فأثشػػػاء اليجػػػػـ عمػػى ىػػػجؼ فػػي مشصقػػػة كثيفػػػة 

ضػػج صػػػاريخ أرض / جػػػ ، ومػػا الػػجفاعات قػػج يزػػصخ الصيػػار لمػػجفاع عػػغ نفدػػو فػػي أي لحطػػة 

( السدػتخجـ ضػج الػخادارات حضػث HARM( كانػت تصمػق صػاروخ )  F-4Cحػجث ىػػ أف شػائخة )

أف آليػػة عسػػل ىػػحا الرػػاروخ ىػػػ التقػػخب بارتفػػاع مػػشخفس ثػػع االرتفػػاع قبػػل الػصػػػؿ إلػػى اليػػجؼ 

ومػػػغ ثػػػع االنقزػػػاض باتجػػػاه اليػػػجؼ وقػػػج أضػػػصخ ىػػػحا الترػػػخؼ الصبيعػػػي لمرػػػاروخ العجيػػػج مػػػغ 

جػ معادي وىحا بالتػالي عػخض  –لصياريغ لمتحػؿ عغ ىجفيع نتيجة اعتقادىع أنو صاروخ أرض ا

% مغ العسميات الجػية في حخب الخميج لمفذل أو التحػؿ إلػى أىػجاؼ أخػخى تكػػف 24ما يقارب 

 في كثضخ مغ األحياف غضخ واضحة . 

 .   الدالح السدير والسعزمة التكشؽلؽجية

ئخة السقاتمة السدضخة ىع الصياريغ ، ولكغ الخبخاء العدكخيػف إف أكثخ معارضي الصا أ.

متأكجوف مغ أف التقجـ التقشي اليائل والزغط الدياسي سيكػف ليسا كبضخ األثخ في التحػؿ نحػ 

الصائخات السقاتمة السدضخة ، ومسا ال شظ ؼيو أف وجػد نسػذج أولي سيداعج في عسمية التحػؿ 
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دات خاصة ستؤدي بالصياريغ إلى الخغبة في التحػؿ نحػ الصائخات ىحه وسيكػف ليحه الصائخة مسض

 السدضخة لسا تػفخه مغ قجرات قتالية عالية . 

ومسا الشظ ؼيو أف تػضيف الصائخات السقاتمة السدضخة عسمية تجخل فضيا ناحية ميسة ججًا  ب.

ضث يقـػ وىي عسمية االتراؿ والديصخة عمى الصائخة وىػ ما يدسى بػصمة السعمػمات ، ح

الباحثػف حاليًا عمى تصػيخىا لمحرػؿ عمى مشطػمة خالية مغ الدمبيات واألخصاء ويتػقعػا أف 

يكػف لجييع السشطػمة السشاسبة خالؿ العقج القادـ معتسجيغ عمى تصػيخ أنطسة اتراالت فزائية 

 مغ غضخ السسكغ السداس بيا إلكتخونيًا أو التذػير عمضيا .

 عسميات االستهجاف

الصائخات السدضخة بعسميات استيجاؼ كاممة نطخًا لقجرتيا عمى تتبع األىجاؼ وتجمضخىا بسا تقػـ 

خاؽ تستمكو مغ صػاريخ مػجية، وقج استخجمت ىحه الصائخة في تشفضح عجة مياـ في اليسغ والع

 قج يتع استخجاـ الصائخات األقل تصػرًا نفديا كقحيفة مػجية نطخاً وأفغاندتاف وبشدبة دقة عالية، و 

إلمكانية التحكع بسدارىا وتػجضييا إلى اليجؼ الحي قج يكػف مػقع راداري أو معجات دفاع جػي، 

 اضج مخافق حضػية سعػدية.1ونجج ذلظ في استخجاـ الحػثضضغ الستكخر لصائخة اقاصف/ 

تقػـ الصائخات السدضخة بعسميات استيجاؼ غضخ مباشخة مغ خالؿ إضاءة اليجؼ بأشعة المضدر لضتع 

خه بالصائخات السقاتمة األخخى، وكحلظ تدويج وحجات السجفعية باإلحجاثيات الجؾيقة لسػاقع العجو تجمض

وترحيح نضخانيا مغ الجػ، كسا تديع الصائخات السدضخة أيزًا في عسميات تزمضل الخادارات مغ 

تيا، خالؿ تحمضق مجسػعة كبضخة مغ األىجاؼ الصائخة الذكمية لضتع اشباع رادارات العجو وتذتض

حضث تع استخجاـ ىحا الشػع مغ العسميات مغ قبل إسخائضل ضج األىجاؼ الدػرية في حخب البقاع 

تقػـ الصائخات السدضخة بجور تجريبي عمى عسميات االستيجاؼ مغ خالؿ إشالؽ . 1982عاـ 
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رة الصائخة السدضخة نفديا كيجؼ لتجريب شػاقع الجفاع الجػي، وتستمظ ىحه الصائخة إمكانية السشاو 

العالية ويسكغ استعادتيا حدب درجة إصابتيا أو عجـ إصابتيا، وكسا ىػ مدتخجـ مغ قبل معطع 

 أسمحة الجفاع الجػي في السشصقة.

 .عسميات االستطال 

أصػػػػػبحت معطػػػػػع دوؿ إقمػػػػػيع الذػػػػػخؽ األوسػػػػػط تدػػػػػتخجـ الصػػػػػائخات السدػػػػػضخة بكثافػػػػػة فػػػػػي عسميػػػػػات 

مدػتػردة لمصػائخات السدػضخة، إذ يػػفخ االسػتصالع االستصالع الجػي، سػاء أكانت دوؿ مرشعة أو 

%( مػػغ السعمػمػػات االسػػتخباراتية عػػغ قػػػات العػػجو، وبالتػػالي فػػإف ليػػا دورًا 95الجػػػي مػػا يقػػارب )

كبضػخًا فػػي كدػب السعخكػػة التػػي لػع تعػػج تعتسػػج عمػى الكثػػخة العجديػة فػػي األفػػخاد والسعػجات فقػػط، وإنسػػا 

 جثة والسػثػقة.تعتسج أيزًا عمى تػافخ السعمػمات السح

( 90يسكغ لمصائخات السدضخة التقاط الرػر مػغ االرتفاعػات الذػاىقة وبداويػة انحػخاؼ تقتػخب مػغ )

درجة وىػ ما يسكغ الصائخة مغ أف تحمق فػؽ مشصقة جغخاؼية معضشة بضشسا تقػـ بجسع الرػػر مػغ 

ات تقشيػة عاليػة لمخؤيػة مشصقة ثانية، وىحه االمكانية ناتجة عغ تدويج الصائخات السدضخة بكامضخات ذ

المضميػػػة والشياريػػػة وفػػػي ضػػػخوؼ الصقػػػذ الدػػػضئة، حضػػػث يػػػجخل فػػػي ىػػػحه التقشيػػػة السػجػػػات الخاداريػػػة، 

 األشعة تحت الحسخاء، األشعة فػؽ البشفدجية، ومعجات التكثيف الزػئي.

تكػػػػف ميسػػػة الصػػػائخة السدػػػضخة أثشػػػاء عسميػػػة االسػػػتصالع، التحمضػػػق فػػػػؽ مدػػػخح العسميػػػات ومشػػػاشق  

ىتساـ لجسع السعمػمات عغ األرض والسػانع الصبيعية، أعساؿ التحرضغ والحفخ وبشاء الدػاتخ، اال

مػاقع العجو، التحخكات العدكخية، مػاقع بصاريات الرػاريخ والسجفعيػة، وفػي األردف يػتع اسػتخجاـ 

 ىحه الصائخات بكثافة لسخاؾبة السشاشق الحجودية وخرػصًا الذسالية.
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 .وحفظ الدالمعسميات السراقبة 

تقـػ الصائخات السدضخة بسيسة السخاؾبة األمشية بتتبع ومخاؾبة أىجاؼ ثابتة ومتحخكة، وكسا ىػ 

مدتخجـ بفعالية في إسخائضل، حضث يجخي التعخؼ عمى ىحه األىجاؼ مغ خالؿ معمػمات 

يبمغ استخبارية يتع الحرػؿ عمضيا بػسائل متعجدة مثل الخصج الياتفي أو عسضل عمى األرض 

عغ مكاف وجػد اليجؼ، يأتي بعج ذلظ دور الصائخة التي تتعقب اليجؼ لضتع استيجافو مغ قبل 

 الصائخة نفديا أو مغ قبل وسائل وشائخات أخخى في السػقع.

تعشى الصائخات السدضخة بسيسة السخاؾبة التعبػية، فيحه الصائخات ىي أفزل وسضمة لتحجيج األىػجاؼ 

المضػػدر لضػػتع تػػجمضخىا بالصػػائخات السقاتمػػة األخػػخى، وتعسػػل كػػحلظ عمػػى الستحخكػػة وإضػػاءتيا بأشػػعة 

 ترػيخ مػاقع الزخبات الجػية والسجفعية لتقضيع نتائجيا.

نطػػػخًا لقػػػجرة الصػػػائخات السدػػػضخة عمػػػى التحمضػػػق فػػػػؽ مشػػػاشق االىتسػػػاـ لفتػػػخات شػيمػػػة، لمبحػػػث عػػػغ 

فإنيا مشاسبة لسياـ حفػظ الدػالـ التحخكات العدكخية وعغ أعساؿ التحرضغ والحفخ وبشاء الدػاتخ، 

التي تبخز فضيا الحاجة لسخاؾبة الحجود وخصػػط وقػف إشػالؽ الشػار، وفػي اإلقمػيع العجيػج مػغ الػجوؿ 

التي تذارؾ بفعالية في عسميات حفظ الدالـ )األردف، مرخ وتػنذ(، والتي يسكشيا االستفادة مغ 

 ىحه االمكانية.

ات القخصػػشة ومكافحػػة التيػػخب مػػغ العقػبػػات واالتجػػار مخاؾبػػة الدػػفغ فػػي اعػػالي البحػػار ضػػج عسميػػ

بالبذػػػػخ والسػػػػػاد السسشػعػػػػة، ومخاؾبػػػػة الحػػػػجود ضػػػػج التيخيػػػػب والسخػػػػجرات وحخكػػػػة السيػػػػاجخيغ غضػػػػخ 

 الذخعضضغ.

 . عسميات الحرب اإللكترونية واالتراالت

خصخ ؾ فػؽ أرض السعخكة لفتخات شػيمة دوف أف يكػف ىشا الصائخات السدضخة امكانية البقاءلجى 

عمى الصياريغ، ووجػدىا في الخصػط األمامية يجعميا أقخب ألجيدة اتراؿ ورادارات العجو، مسا 
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يديع في زيادة قػة تأثضخ التذػير عمى اتراالت العجو، إذا ما تع تدويج الصائخة بسعجات 

نطخًا و ودت بعس شائخاتيا بيحه االمكانية، ليحه الغاية، وىحا أمخ تبخع ؼيو إسخائضل التي ز خاصة

إلمكانية البقاء فػؽ أرض السعخكة لفتخات شػيمة يسكغ استخجاـ الصائخات السدضخة في حسل 

معضجات بث راديػية، تؤمغ االتراالت الالسمكية ما بضغ الػحجات العدكخية ومخاكد الؿيادة 

 والديصخة في السشاشق الشائية.

 .جراءات السزادة لمطائرات السديرةاإل

ميسا تػسعت أدوار الصائخات السدضخة وتقجمت بالتكشػلػجيػا فإنيػا سػتبقى بحاجػة العشرػخ البذػخي  

)السذغل( الحي يزيف إلضياالقجرة عمى التعامل مع الستغضخات، كسا أف العقل البذخي ىػ صػاحب 

ليػًا الفزل في تصػيخ الصائخات السدضخة، وبالتالي ىػ األقػجر عمػى ابتكػار إجػخاءات مزػادة ليػا، تا

 :35أىع ىحه اإلجخاءات

  ال خالؼ عمى أف خيارات مػاجية تيجيجات الصائخات السدضخة الكبضخة والكبضخة ججًا تتساثل

 مع االجخاءات السزادة لمصائخات السأىػلة.

  إف خيارات مػاجية الصائخات السدضخة الستػسصة والرغضخة الحجع محجودة ومكمفة، إذ

رخية، واألجياؿ الحجيثة مشيا ُترسيع محخكاتيا لتعسل يتعحر كذفيا بػاسصة السخاؾبات الب

برػت مشخفس يتعحر سساعو باأُلذف السجخدة، وتكػف ـياكميا ذات مقصع أمامي 

 وجانبي )مقصع راداري( صغضخ ندبيًا.

                                  
35Arthur Holland Michel ,December 3, 2018 Policy Watch 3045 Counter-Drone 
Capabilities in the Middle East and Beyond: A Primer,  

 

https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/arthur-holland-michel
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  بالشدبة لخادارات الجفاع الجػي فيي مرسسة لكذف الصائخات الكبضخة، وصػاريخيا مكمفة

يا في التعامل مع الصائخات السدضخة الستػسصة والرغضخة، خرػصًا اذا ما تع استخجام

حضث يكمف الراروخ في مشطػمة الباتخيػت ممضػف دوالر، ؼيسا قج تبمغ ؾيسة الصائخة دوف 

 ( دوالر فقط، لحلظ فإف أندب االجخاءات ليا تتمخز بسايمي:500شيار نحػ )

و يسكغ استخجاـ السدتذعخات البرخية (   نطخًا لرعػبة الخصج الخاداري لمصائخات السدضخة، فإن1)

التي تتكػف مغ تمدكػب ذي مجاؿ رؤية واسعة، ُيكّبخ الخؤية لألىجاؼ الجػية التي تبعج مدافة 

( كع، واستخجاـ السدتذعخات الرػتية، التي تخصج السػجات الرػتية لسدافة ترل لػ 30ترل لػ)

 ( كع مغ جسيع االتجاىات.20)

لسجفعية السزادة لمصائخات مثل االذضمكاا، نطخًا لتكمفتيا السعقػلة التخكضد عمى استخجاـ ا (2)

بالسقارنة مع الرػاريخ، ولفعالضتيا في التعامل مع االىجاؼ ذات السقصع الخاداري الرغضخ، 

 .واألىجاؼ الجػية الدخيعة

تخكضب رشاشات السجفعية السزادة لمصائخات عمى قػاعج ذات نطع ىضجروليكية وكيخبائية  (3)

 ائقة الدخعة تدتخجـ لمتفتير والتتبع، مسا يديع في تقمضل زمغ رد الفعل.ف

نطاـ تذػير الكتخوني لتعصضل عسمية التحكع بالصائخة السدضخة والديصخة عمضيا بجاًل (  استخجاـ 4)

 مغ خالؿ أشخاص مخترضغ بالبخمجيات. مغ السذغل األصمي

جيج لع يجخب عسميًا ويقػـ عمى فكخة نذخ يسكغ استخجاـ الذبكات الراروخية، وىي تصبضق ج(5)

شبكة كبضخة في شخيق الصائخات السدضخة التعبػية والعسمياتية، إذا ما كانت ىحه الصائخات تحمق 

 100عمى شكل سخب وعمى ارتفاع مشخفس، ومثاؿ عمضيا السذخوع الياباني االذبكة الراروخية 
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أف الجير األمخيكي قج شػر  ، ُيذار إلى36(Skywall100Net Bazookaحائط الدساءا )

 عمى ىحا األسمػب لضتع حسل الذبكة بصائخة مدضخة تالحق شائخة مدضخة معادية.

شػرت القػات الجػية األمخيكية نطاـ لضدر يعسل عمى اسقاط الرػاريخ والصائخات السدضخة، (6)

مغ )الكمػريغ، بحضث يتع تحسضل شعاع المضدر بقجرة كيخبائية كبضخة ججًا مغ خالؿ عبػره بخميط 

الضػديغ وماء األكدجضغ(، ومغ ثع تدميصو عمى السشاشق الحداسة في الراروخ أو الصائخة 

 السدضخة، مثل دوائخىا الكيخبائية وخداف الػقػد، فتتعصل وتدقط الصائخة.

ال يذتخط حيازة تكشػلػجيا متصػرة لتصػيخ إجخاءات مزادة لمصائخات السدضخة، فالتفكضخ (7)

بجع الحي يشطخ إلى خارج الرشجوؽ، ىػ الصخيق لمػصػؿ لمػسضمة األندب، ومثاؿ الخالؽ الس

( واط مغ قبل العشاصخ اإلرىابية لمتأثضخ 0,7 –  0,1ذلظ استخجاـ مؤشخ المضدر التجاري بقجرة )

عمى مدتذعخات الصائخة السدضخة ومشعيا مغ إتساـ ميستيا، وكحلظ استخجاـ الذخشة اليػلشجية 

 ة الصائخات السدضخة. الشدػر لسالحق

أف الحاجة المتالؾ الصائخات الُسدضخة تشُبع مغ األسباب  يخى الباحث في نياية ىحا السبحث

السػجبة لحلظ، سػاء كانت عدكخية أو مجنية، وأف ىحه األسباب والجوافع  خمقت نػعًا مغ التشافذ 

لسالكو مدايا متعجدة  ما  بضغ الجوؿ المتالؾ ىحا الدالح لسا يحسمو مغ حدشات كثضخة تعصي

كسا تحخمو مغ خػض معخكة دفاعية ناجحة،  وتحـخ الخرع مغ االستفادة مغ أسمحتو التقمضجية،

امتالؾ الصائخة السدضخة بالشدبة لمقػات الجػية ىي بسثابة الديصخة عمى ااألرض  وبالتالي ،فإف

                                  
36Andrew Tarantola, March 3, 2016 ,The Sky Wall 100 is a net-launching anti-drone 
bazooka 

 
 
 

https://www.engadget.com/about/editors/andrew-tarantola/
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ذا ما احتميا السياجع الحضػيةا في تعبية القػات األرضية )األرض الحضػية  ىي األرض التي إ

 أصبح السجافع في وضع ال يتسكغ ؼيو مغ خػض معخكة دفاعية ناجحة(.

 السبحث الثاني: مقارنة الطيران السدير والطيران التقميجي

تعتسج القػات البخية في جسيع أنحاء العالع وبرػرة كبضخة عمى السشطػمات الجػية مغ أجل إنجاز 

التكشػلػجي مخاحل كبضخة في أنػاع الصائخات السدتخجمة في السعخكة، ميساتيا، حضث وصل التقجـ 

ففي حضغ ال يداؿ الصضخاف السأىػؿ ىػ الشطاـ الخائج السدتخجـ، إال أف الصضخاف السدضخ يحجث 

تقجمًا مصخدًا، عمسًا اف كال الشطامضغ )السأىػؿ والُسدضخ( ليسا مدايا وعضػب، حضث يدتخجـ الجير 

 سل كل مشيسا اآلخخ في ساحة العسميات.كال الشطامضغ ليك

بالخغع مغ وجػد بعس السدايا الخائجة في أنطسة الصائخات السأىػلة، إال أف ليا أيزا مداوئ 

واضحة، حضث ال يداؿ االعامل البذخيا يختكب أخصاًء مغ حضغ آلخخ، حضث يمعب الخصأ البذخي 

ػع حػادث كارثية، نتيجة اخفاقات فخدية دوًرا كبضًخا في حػادث الصائخات السأىػلة ويؤدي إلى وق

تذسل الثقة السفخشة، والخضا عغ الحات، وضعف التشدضق بضغ الصػاقع، فزال عغ عبء العسل 

 السختفع.

 .مسيزات الطائرات السديرة

. تتسضد الصائخات السدضخة برغخ الحجع مقارنًة مع الصائخات السأىػلة الحجػ السقبؽل أ.

ىحا الحجع الرغضخ ندبيًا ذو السقاشع الخادارية الرغضخة يؤمغ ليا تخؽية التي تؤدي نفذ مياميا، 

 معقػلة عغ رادارات العجو، كسا يزسغ ليا صعػبة اكتذافيا برخيًا مغ األرض.
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. يؤمغ الصضخاف السدضخ بضئة أقل ارىاقًا لمعامل البذخي وأكثخ أمانا ، وبسا العامل البذري  ب.

ضث يسكغ لمصائخة السدضخة أف تصضخ لداعات أشػؿ دوف التأثخ يسشحو بضئة أفزل لرشع القخار، ح

 بالحاجات البذخية الصبيعية )التعب، اإلرىاؽ، الشعاس.....إلخ(.

. تتسكغ الصائخة السدضخة مغ الدضخ بدخعات عالية وبيامر أماف عاؿ، الدرعة واألمان جػ.

ريات أمغ الحجود او خاصًة إذا تع بخمجتيا مدبقًا ضسغ مدار معضغ، ويدتخجـ ذلظ في دو 

 السخاؾبة الجػية.

بالخغع مغ أف تكاليف صشاعة الصائخة السدضخة عالية ندبيًا، إال أنيا  .التكمفة السادية د.

تبقى مشخفزة التكاليف مقارنًة مع الصائخة السأىػلة مغ ناحية تأىضل الصياريغ وتجريبيع ورواتبيع 

 ونفقاتيع الرحية ....إلخ.

. الصائخة السدضخة ليا امكانية الصضخاف إلى مشاشق خصخة يرعب ؽاجهةتقميل أخطار الس ىػ.

عمى الصضخاف السأىػؿ وصػليا، ، فيي قادرة عمى الصضخاف لفتخات شػيمة مغ الدمغ داخل بضئة 

 معادية دوف الخػؼ مغ تعخض مذغميا إلى الخصخ.

ء في الجػ لسجة ترل إلى .  الصائخة السدضخة ليا امكانية البقااالستدددددسرارية في التحميق و.

 ساعة، تقػـ بالسياـ الستكخرة والستالحقة دوف الحاجة لميبػط واالقالع مخة بعج اخخى. 30

 . الصائخة السدضخة تشفح العجيج مغ السياـ السجنية والعدكخية، حضث تدصيع تشفضح السهام الستعجدةز. 

التغصية اإلذاعية أو التمفديػنية،  الترػيخ البرخي أو الحخاري لمسشصقة، ؾياس السدح الجضػلػجي،

ويسكغ لسذغمي ىحه الصائخات وبديػلة تدميع السشاوبات ما بضشيع دوف ايقاؼ تذغضميا، كسا تتسكغ 

 ىحه الصائخات مغ  إنقاذ األرواح مغ خالؿ االستصالع الستقجـ في السضجاف بتكاليف معقػلة.
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قل اثشاء شضخانيا مقارنة مع الصائخات السدضخة تتعخض لسخاشخ أ. انخفاض الخطؽرة ح.

الخصػرة التي تتعخض ليا الصائخة السأىػلة، فيي أصغخ حجسًا ويرعب رصجىا الكتخونيا كسا 

 يرعب رصجىا برخيًا.

. تتستع الصائخة السدضخة باستيجاؼ أكثخ دقة ولجييا امكانية الخماية مغ الجقة واالستهجاف ط.

 الجانبية لمسجنضضغ والبشية التحتية. مدافات بعضجة وآمشة وبالتالي تقمضل األضخار

. ال يتصمب استخجاميا وتذغضميا تجريبا مكثفًا كسا ىػ الحاؿ في سهؽلة االستخجام ي.

التجريب عمى الصائخات السأىػلة، كسا انيا تػفخ الػقت والجيج في جسيع الشػاحي االدارية 

 والعسمياتية.

مذغل أي مغ انػاع الصائخات السدضخة   . تدتغخؽ عسمية تأىضلمجة تأهيل العامل البذري  ؾ.

سشػات ونرف ( عمى األقل لتأىضل الصيار السقاتل  4مجة سشة ونرف عمى األكثخ  مقارنًة بػ )

ناـيظ عغ حاجة ىحا الصيار لخبخة مضجانية قج تصػؿ حدب  37عمى إحجى الصائخات السأىػلة

 العسميات الجارية.

 سمبيات الطيران السدير 

ُمكمفة ندبيًا عمى السجى القرضخ لغايات االنتاج ومػاكبة التصػرات  .يةالتكمفة الساد أ.

التكشػلػجية  )قج تشخفس التكاليف مع مخور الػقت(، كسا يسكغ أف يدبب الخصأ البذخي في 

 أجيدة التحكع عغ بعج في تحصع الصائخة.

                                  
مقابمة شخرية مع العقضج الخكغ الصيار )متقاعج( رفعت عمي الجعاويغ، رئيذ شعبة التقضيع في سالح الجػ  37

 .2021يشايخ  3السمكي االردني سابقًا. في مشدلو بتاريخ 
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، (Software. يعتسج عسل الصائخة عمى البخمجيات االلكتخونية )القرصشة والتذؽيش ب.

ويعتسج ايزًا عمى االتراالت السذفخة،  األمخ الحي قج يعخضيا لمتذػير وفي حاالت معضشة 

يذار إلى أف ايخاف قج استصاعت الديصخة عمى أحج الصائخات األمخيكية الُسدضخة في  لمقخصشة.

، وبالخغع مغ عجـ التيقغ مغ صحة ىحه 2012ديدسبخ  4مشصقة الخميج العخبي  بتاريخ 

 ة إال انو يجب اف تؤخح بالحدباف.السعمػم

. نطخًا العتساد عسل الصائخات الُسدضخة عمى تكشػلػجيا الحػاسضب األعطال التقشية جػ.

واالتراالت، فإف األعصاؿ التقشية واردة وبذكل ججي، مسا يجعل مغ عسل الصائخة غضخ مػثػؽ 

 بالذكل السصمػب.مئة بالسئة، وقج يشتج عشو سقػط الصائخة أو عجـ تشفضحىا لسيستيا 

. إف تجخل العشرخ البذخي بعسل الصائخات السدضخة يفتح الباب عمى السدألة األخالقية د.

لجى ُمذغل الصائخة ، حضث أنو مجخد  مرخاعيو بقزية االسدألة الشفديةا واالسدألة االخالؾيةا

جدذ، أو الشقخ عمى أحج األزرار فإف الستحكع بعسل الصائخة يدتصيع إشالؽ الشار، أو الت

الترػيخ واستخجاميا في غضخ الغاية السخررة ليا، مسا قج يزخ بالسيسة وبدسعة الجضػش 

ونداىتيا، حضث ال تداؿ بعس الثقافات والذعػب تؤمغ بأف استخجاـ الصائخات الُسدضخة ىي نػع 

 مغ الُجبغ والخػؼ لجى مدتخجميا وانيا كألعاب الفضجيػ وتخمػ مغ القخارات األخالؾية.

. الصائخات الُسدضخة قج تدبب  Collateral Damage)االضرار الُسراحبة/الجانبية ىػ.

األضخار الجانبية اثشاء انقزاضيا عمى اليجؼ، مثل قتل السجنضضغ وإلحاؽ الزخر بالسستمكات 

 السجنية.
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 .مسيزات الطيران السأهؽل

ة السعخكة، تتشػع ما . يتػافخ ىشاؾ مجسػعة واسعة الشصاؽ مغ الخيارات في ساحالتدددشؽ  أ.

بضغ شائخات الشقل بأصشافيا، الصائخات العامػدية بأصشافيا، القاذفات التعبػية واالستخاتيجية ، مسا 

يعشي مجسػعة واسعة مغ القجرات لسجسػعة واسعة مغ السياـ الجػية،  وىحا عمى الشؿيس مغ 

تاحة، حضث تدتصيع الصائخات الصضخاف السدضخ وبرفة عامة، ونطخًا إلى اتداع نصاؽ الخيارات الس

السأىػلة حسل السديج مغ الحخائخ لتحقضق آثار أكبخ في مضجاف السعخكة، حضث انو ولغاية شيخ 

والمضدر  GPS، كانت أكبخ القشابل التي تع تجيضدىا لصائخة مدضخة ىي قشابل  2014مايػ 

رشل،  500× ، مع حسػلة قرػى مغ قشبمتضغ  GBU-12و  GBU-38رشل  500السػجية 

 1000×  36رشل قشابل، أو قشابل  500×  52مغ حسل  B-52ؼيسا تتسكغ  قاذفة القشابل 

، وىي مقاتمة أصغخ حجسا يسكغ أف تحسل شحشة أسمحة مغ أصل F-16رشل، كسا اف شائخة 

 .38رشل القشابل 2000×  4

والقجرة عمى  . تػفخ الصائخات السأىػلة مدايا الدخعةالدرعة والقجرة عمى السشاورة والرؤية ب.

 السشاورة ، مسا يدسح باستجابة أكثخ ديشاميكية في السعخكة وتػضيف األسمحة برػرة صحيحة.

. صسع الصضخاف السأىػؿ السقاتل القجرة عمى تحسل كافة ظروف الطقس واألحؽال الجؽية جػ.

لطخوؼ لتحسل كافة الطخوؼ الجػية، كسا اف وجػد العامل البذخي )الصّيار( يسكشو مغ مقاومة ا

 الجػية الستغضخة السفاجئة.

                                  
38 Jacquelyn Schneider Julia MacDonald.( June 16, 2014). Are Manned or Unmanned 
Aircraft Better on the Battlefield  
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. يتسضد الصضخاف السأىػؿ باالستجابة العالية االستجابة الفؽرية ورد الفعل الدريع د.

 لمستغضخات في أرض السعخكة، ولجييا قخة عمى القتاؿ الجػي.

 .سمبيات الطيران السأهؽل
ستخجاـ اجيدة . إف وجػد الصيار داخل قسخة الؿيادة )ضضق السكاف واالعامل البذري  أ.

صغخ حجع  أفالتشفذ عمى االرتفاعات العالية( يبؿيو تحت ضغط ىائل في العسميات، حضث 
الجفاع و القسخة والػضع الشفدي لمصيار الحي يحاوؿ تجشب األخصاء وتجشب الصضخاف السعادي 

 الجػية السعادية، كل ىحا يحج مغ كفاءتو ومغ كفاءة الصائخة التي يدتخجميا. 
 . ذلظ نتيجة وجػد العامل البذخي )الصّيار(.ية ساعات الطيرانمحجودب.    

. نطخًا الحتػاء الصائخة عمى معجات كثضخة متشػعة بجءًا مغ غخفة الصيار األعطال التقشية جػ.

(Cockpit) مخورًا باألجداء الستحخكة الستعجدة وصياريج الػقػد ومعجات االقالع واليبػط. 

  .البرخي يجعميا عخضة الكتذاؼ الخادار، والكذف . السحركاتالحجػ الكبير وصؽت  د.

. تعتبخ ىحه الشقصة مغ أبخز الشقاط الدمبية عمى الصضخاف مجة تأهيل العامل البذري  ىػ.
سشػات  4( مجة  حػالي 16-السأىػؿ السقاتل، حضث تدتغخؽ عسمية تأىضل الصيار عمى شائخة )ؼ

 ما يمي: ، تتػزع عمى39ونرف ليربح شيارًا مقاتالً 
 ( ثالث سشػات ونرف كتجريب أساسي عمى الصضخاف، لضتخخج بعجىا كصيار ُمبتجئ.1)
 ( مجة سشة كاممة تجريب تأسيذ عمى الصائخة لمتجريب كصيار مقاتل.2)

 الحاجة لمتدود بالػقػد نتيجة ضخامة السحخكات واالستيالؾ العالي لمػقػد. و.

ػبة السقارنة في مجاؿ الفاعمية ما بضغ الصائخات . بالخغع مغ صعمقارنة السسيزات والدمبيات

لعجـ وجػد العشرخ البذخي في الُسدضخة مشيا، إال أف ىشالظ عجد مغ السدضخة والصائخات السأىػلة 

 :أدناه  1كسا ىػ مبضغ بالججوؿ رقع  أوجو االختالؼ
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40 Jean- paulYaacoub and others.( 2020 May8). Security analysis of drones systems: Attacks, 
limitations, and recommendations. USA. 
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ىشالػظ قاسػسًا مذػتخكًا  مػا بػضغ الشػػعضغ مػغ الصضػخاف أال  يخى الباحث ومغ خالؿ الججوؿ أعاله أف

وىػػػػ االجقػػػة واالسػػػتيجاؼا، وعمػػػى الػػػخغع مػػػغ أف الصػػػائخات السأىػلػػػة قػػػادرة عمػػػى حسػػػل السديػػػج مػػػغ 

الػحخائخ ذات العائػج األكبػػخ، إال أنيػا قػػادرة أيزػا عمػى حسػػل نفػذ األسػػمحة ذات العائػج السػػشخفس 

 GBU-12فعمػػى سػػبضل السثػػاؿ فػػإف قشبمػػة ىضمفػػايخ وقشبمػػة  التػػي تحسميػػا الصػػائخات غضػػخ السأىػلػػة،

، فإنيػػا جسيعػػًا تدتخشػػج بسدػػتػيات مساثمػػة مػػغ الجقػػة سػػػاء ُأشمقػػت مػػغ شػػائخة GBU-38 GPSو

مدػػضخة أو مأىػلػػة، مسػػا يعشػػي أف الجقػػة ال تتعمػػق بػسػػضمة إيرػػاؿ الدػػالح وإنسػػا تتعمػػق بالتكشػلػجيػػا 

 التي يحسميا الدالح نفدو ليرل اليجؼ.

فػػػػؽ الصضػػػخاف السدػػػضخ عمػػػى الصضػػػخاف السػػػأىػؿ مػػػغ ناحيػػػة الحجػػػع األقػػػل والػػػحي يزػػػسغ لمصػػػائخة يت

استػػػػػػػسخارية التحمضػػق لسػػجة أشػػػؿ دوف اكتذػػافيا مػػغ قبػػل الػػجفاع الجػػػي السعػػادي، كسػػا اف التكمفػػة 

لًة السادية لمصضخاف السدضخ أقل وأعصالو التقشية مشخفزة نػعػًا مػا، كسػا يػؤمغ الصضػخاف السدػضخ سػيػ 

فػػي االسػػتخجاـ ومػػجة أقرػػخ بكثضػػخ لتأىضػػل العامػػل البذػػخي )الُسذػػغل(، فػػي الػقػػت الػػحي يتسضػػد ؼيػػو 

الصضػخاف السػػأىػؿ بتشػػػع شائخاتػػو والقػجرة عمػػى العسػػل بػػالطخوؼ الجػيػة السختمفػػة، وإمكانيػػة الدػػيصخة 

واعػػج  أف الصضػػخاف السدػػضخ يشتطػػخه مدػػتقبل كسددا يددر  الباحددثعمػػى التذػػػير االلكتخونػػي السزػػاد، 

التقػػػجـ التكشػلػػػػجي الحػػػالي وأف الصضػػػخاف السدػػػضخ بفزػػػل حجسػػػو وصػػػعػبة اكتذػػػافو يػػػؤمغ نتيجػػػة 

عشرخ السفاجأة السصمػػب فػي الحػخب، ؼيسػا سػضبقى عشرػخ القخصشة/التذػػير االلكتخونػي تيجيػجًا 

 رئيديًا لمصضخاف السدضخ والحي قج يسكغ تجاوزه مع التصػر العمسي مدتؿباًل.

القػػػػة، خاف السدػػػضخ مػػػغ خػػػالؿ الستصمبػػػات الجفاعيػػػة لمجولػػػة واف الخغبػػػة بػػػامتالؾ تشبػػػع الحاجػػػة لمصضػػػ

السحافطػػة عمػػػى األمػػػغ، الخغبػػػة بالتػسػػػع وبدػػػط الشفػػػػذ، جعػػػل الػػػجوؿ تتشػػػافذ ؼيسػػػا بضشيػػػا المػػػتالؾ 

اسػػمحة  نػعيػػة ولعػػل امػػتالؾ الصضػػخاف السدػػضخ ىػػػ أحػػج االسػػمحة الشػعيػػة التػػي سػػتقبل عمضيػػا الػػجوؿ 

شجيج لمحرػؿ عمى االفزمية وجعل الخرػع عػاجدًا عػغ خػػض معخكػة دفاعيػة مدتؿباًل وبذغف 
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متكافئػػػة وتحخمػػػو مضػػػدات عجيػػػجة  قػػػج تجعمػػػو ضػػػعيفًا ولخبسػػػا واىشػػػًا أمػػػاـ ىجسػػػات الصضػػػخاف السدػػػضخ 

الفتاكػػػة، مسػػػا يتػػػيح لمػػػجوؿ فػػػخض شػػػخوشيا والحرػػػػؿ عمػػػى مكتدػػػبات متعػػػجدة بػػػجوافع سياسػػػية أو 

 سشة.اقترادية ىجفيا الشيائي ىػ اليي

بالخغع مغ نقاط الزعف التي تػاجو استخجاـ الصائخات السدضخة عدػكخيًا، إال أف حدػشات امتالكيػا 

تتفػػػؽ عمػػى سػػضئاتيا، وسػػيكػف التقػػجـ العمسػػي خػػالؿ الفتػػخة السقبمػػة قػػادرًا عمػػى تجػػاوز ىػػحه الدػػضئات 

سختمفػة( ويتػقػع والتي مغ ابخزىػا )الزػعف أمػاـ التذػػير االلكتخونػي، والتػأثخ بػاألحػاؿ الجػيػة ال

أف تداىع الثػرة التكشػلػجية بتصػيخ صشاعة الصائخات السدضخة  وتجشضبيا العجيج مغ نقاط الزعف 

لزػػساف تشفضػػػح ميستيػػػا ولمحرػػػػؿ عمػػػى السعمػمػػػات االسػػتخبارية التػػػي تدػػػانج القػػػادة عمػػػى مختمػػػف 

 السدتػيات في صشاعة قخاره العدكخي.

جًا، ويذسل نػعيات متعجدة مغ األسمحة، ونطخًا لقجرتيا إف مجاؿ حسػلة الصائخات السدضخة واسع ج

عمى البقاء في الجػ، فيي مشاسبة لحسل العجيج مغ السعجات مثل: معضجات البث الخاديػية، وكحلظ 

ُيعصػػػى أجيػػػدة االستذػػػعار السدػػػتخجمة فػػػي السجػػػاالت العمسيػػػة وعسميػػػات االستكذػػػاؼ، جسيػػػع ذلػػػظ 

السػػتخجاـ الصػػائخة السدػػضخة فػػي أكثػػخ مػػغ واجػػب فػػي  صػػاحب القػػخار إمكانيػػات أكبػػخ فػػي التخصػػيط

 السيسة الػاحجة.  

سضبقى ىاجذ الخدائخ البذخية والتكاليف السادية في عالع الصائخات ىػ محط أنطار الجضػش في 

السدػػتقبل، ونتيجػػة لػػحلظ سيدػػػتسخ الصمػػب الستدايػػج عمػػػى اقتشػػاء الصضػػخاف السدػػػضخ، فػػي ضػػل ارتفػػػاع 

 كمفة صيانتو مقارنًة بالصائخات السدضخة.تكاليف الصضخاف السأىػؿ و 

إف الحداسية في فقجاف وخدارة العامل البذخي ىي نقصػة ميسػة يجػب اف ال يدػتياف بيػا، خاصػة 

فػػي ضػػػء ضػػعف السقػمػػات البذػػخية ألي دولػػة، وخاصػػًة دوؿ الذػػخؽ األوسػػط، مػػع مالحطػػة أف 

تجشضج وتأىضل وتجريب القػى البذخية تحتاج إلى وقت شػيل قبل أف ُيدج الجشجي بغس الشطخ عغ 
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و في السضػجاف وخاصػًة فئػة الصيػاريغ، ومػغ ىشػا فػإف الحػجيث ال يقترػخ عمػى خدػارة رتبتو أو ميشت

روح بذػػخية وإنسػػا يذػػسل كػػع مػػغ الػقػػت يحتػػاج لتػػجريب وتأىضػػل شيػػار ججيػػج قبػػل اف يرػػبح جػػاىدًا 

 لتشفضح السيسات الستعجدة.
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 الفرل الرابع

 واإلقميسيأثر امتالك الطيران السدير عمى األمؼ الؽطشي 

 تسهيج

يتشاوؿ ىحا الفرل تعخيفًا لألمغ الػششي واالمغ االقميسي بذكل عاـ، كسا تع دراسة أبخز ىجسات 

كػا لتكخيخ الشفط في الدعػدية الصائخات السدضخة في اليسغ، واليجسة التي تعخضت ليا محصة أرام

االقترادية وااليجولػجية، ومجى الخدائخ التي نتجت عشيا ضسغ االبعاد الدياسية، العدكخية، و 

تأثضخ ذلظ عمى األمغ الػششي واالقميسي بذكل عاـ وتحجيجًا دولة قصخ، كسا تع استعخاض انتذار 

 الصائخات السدضخة في اإلقميع ومدتقبل الصائخات الُسدضخة وسالح الجػ التقمضجي.

جولة باستخجاـ الػسائل عمى أراضي ال ُيعخؼ األمغ الػششي  بأنو ىػ تػفضخ الحساية لمسػاششضغ

األمشية الستاحة، وىػ قجرة الجولة عمى رد أي عجواف محتسل مغ خالؿ إعجاد شامل لكافة مػارد 

الجولة الحكػمية والعدكخية والقصاع الخاص والسػاششضغ، حضث تدعى الجوؿ إلى تػفضخ كافة 

 والقػة العدكخية رالػسائل التي تداىع في مػاجية االعتجاءات العدكخية مغ خالؿ بشاء الجي

واألمشية لخدع الجوؿ السجاورة والجساعات الستصخفة الجاخمية والخارجية لتحقضق مفيػـ األمغ 

الذامل مغ خالؿ اعتبار الُبعج الدياسي )السداوة والعجالة(، الُبعج العدكخي)دور القػات 

ػلػجي )استيعاب السدمحة(، الُبعج االقترادي )استيعاب األزمات االقترادية( والبعج األيجي

 .41االختالفات الجيشية والعخؾية والفكخية(

                                  
مقابمة شخرية، العقضج الخكغ الستقاعج لؤي نػاؼ قصير، رئيذ شعبة السرادر العمشية في مجيخية  41

 .2020ديدسبخ  21االستخبارات العدكخية، في مشدلو بتاريخ 
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مغ تحقضق أمغ عجد مغ الجوؿ السجتسعة ضسغ بقعة جغخاؼية ُمحجدة  أما األمغ اإلقميسي فيػ

خالؿ تعاوف ىحه الجوؿ في إدارة خالفاتيا ونداعاتيا  تفاديًا  لمجخػؿ في  الحخوب والديصخة عمى 

قػاعج الدمػؾ الستفق عمضيا واحتخاـ الحجود القائسة، عجـ السعاضل األمشية ضسغ عجد مغ 

استخجاـ القػة، احتخاـ اتفاؾيات التدميح ومشع التحخكات العدكخية غضخ السعمشة والحج مغ التدمح، 

وقج يذسل تحجيج مشاشق مشدوعة الدالح، كل ذلظ بيجؼ الػصػؿ الى أمغ شامل ضسغ بقعة 

 .42الػششي لكل دولةاإلقميع وبسا يداىع في تحقضق األمغ 

قاـ الباحث خالؿ ىحا الفرل باستخجاـ األسمػب الػصفي ودراسة الحالة لػصف وفيع أثخ 

وعالقة امتالؾ الصضخاف السدضخ باألمغ الػششي واإلقميسي، إذ قاـ الباحث بتحمضل بعس عسميات 

كسا قاـ  الصضخاف السدضخ )دراسة حالة( التي حجثت في بعس بمجاف العالع، لسعخفة أثخ ذلظ،

الباحث بتدميط الزػء عمى مدتقبل الصضخاف الُسدضخ واإلحالؿ التجريجي لو مكاف سالح الجػ 

التقمضجي مغ خالؿ استقخاء  الػضع الحالي لمصضخاف بذكل عاـ واالستفادة مغ نتائج التحمضل 

لبعس العسميات التي تع تشفضحىا، وكحلظ عسل مقابالت مع بعس السخترضغ العدكخيضغ 

نضضغ في ىحا السجاؿ؛ مغ محممضغ في مجاؿ الصضخاف أو مخترػف في مجاؿ تكشػلػجيا والسج

السعمػمات  لسعخفة كيؽية االستفادة القرػى مغ الصضخاف بذكل عاـ ومغ الصضخاف السدضخ بذكل 

 خاص.

 

 

                                  
 مخجع سابق. 42
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 السبحث األول: أثر الطيران السدير عمى األمؼ الؽطشي

لستاحة لمجولة لتعديد أمشيا الػششي الذامل مغ كافة تعتبخ الصائخات السدضخة ىي إحجى الػسائل ا

الجػانب سػاء الدياسية، العدكخية، أو االقترادية، حضث أف الخرائز والسضدات التي يتستع بيا 

الصضخاف السدضخ يجعل مشو أداة مثالية لتعديد األمغ الػششي الذامل إذا  ما اسُتخجـ مغ قبل 

تالكو مغ قبل التشطيسات أو األفخاد داخل الجولة تجاعيات الجولة بالذكل الرحيح، ؼيسا يحسل ام

سمبية، كسا أف تجخل الصضخاف السدضخ األجشبي في دولة  ما قج يشعكذ سمبًا عمى األمغ الػششي 

 نتيجة عجد القػات السدمحة مغ صج ىحه اليجسات نتيجة صعػبة اكتذافيا او تسضضدىا. 

 هجسات الطائرات السديرة في اليسؼ

الكثضػخ مػغ الغػارات باسػتخجاـ الصػائخات السدػضخة  2002اليات الستحجة االمخيكية مشح عاـ  تذغ الػ 
في اليسغ تحت مدسى استيجاؼ تشطيع القاعجة اإلرىابي، ؼيسػا ارتفعػت ىجسػات الصػائخات الُسدػضخة 

( ضػخبة خػالؿ عػامضغ 176دونالج تخامبا بذكل كبضخ ونفحت حػػالي )افي عيج الخئيذ األمخيكي 
( غػػػػارة خػػػػالؿ ثسػػػػاف 154(، ؼيسػػػػا نفػػػػحت إدارة الػػػػخئيذ الدػػػػابق ابػػػػاراؾ أوبامػػػػاا )2018و 2017)

( ألػف قتضػل 57سشػات، وىحه الزخبات تدببت بجمار ىائل وكبضخ في البشى التحتية، ونتج عشيا )
مػػغ السػػجنضضغ  كسػػا تػػػفي بزػػعة آالؼ بدػػبب الجػػػع والسػػخض نتيجػػة الحػػخب التػػي يذػػشيا التحػػالف 

غ قبل الػاليات الستحجة األمخيكية، وتتحجث بعس السرادر بأف ثمث القتمى في العخبي السجعـػ م
كػػانػا مػػغ  2018خػػالؿ عػػاـ  الػػيسغالغػػارات الجػيػػة التػػي تذػػشيا الصػػائخات األمخيكيػػة الُسدػػضخة فػػي 

 .43السجنضضغ وليذ مغ تشطيع القاعجة اإلرىابي
 .أبرز هجسات الطائرات السديرة في اليسؼ والخدائر التي نتجت عشها

 مجني. 40غارة في ابضغ نتج عتيا مقتل  20تشفضح  2010-2009ما بضغ عامي  أ.

                                  
43 Maggie Michael. (November 14, 2018). Hidden toll of US drone strikes in Yemen.  The 
Associated Press and Maad al-Zikry. USA. 

 

http://www.alansaar.net/?s=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://www.militarytimes.com/author/maggie-michael
https://www.militarytimes.com/author/maggie-michael
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 غ ومشاشق في شبػة.بضإعمى نرار الذخيعةا أاغارة بعج سيصخة  29تشفضح  2011عاـ  ب.

 ( مجني.400غارة ونتج عشيا مقتل ) 80تع تشفضح  2012عاـ  جػ.

( مجني في حزخمػت، ونتيجػة 131( غارة ونتج عشيا مقتل  )31تع تشفضح ) 2013عاـ  د.

 لحلظ قاـ البخلساف اليسشي بالترػيت لرالح عجـ استخجاـ الصائخات بجوف شيار في البالد.

فػػي محافطػػة البيزػػاء ومقتػػل عػػجد غضػػخ معػػخوؼ يعتقػػج بػػانيع مػػغ  تشفضػػح غػػارة 2014عػاـ  ىػ.

 تشطيع القاعجة.

الػػى  31( غػػارة ونػػتج عشيػػا فقػػج قتمػػت تمػػظ الغػػارات مػػا بػػضغ ) 36تػػع تشفضػػح ) 2018عػػاـ  و.

 ( ُيعتقج بأنيع مغ السجنضضغ.15الى  8(، مشيع ما بضغ)42

 44التجاةيات االستراتيجية المتالك الحؽثييؼ لمطيران السدير

التي تيجد مسخات السالحة و السدضخ لمحػثضضغ سػاء شائخات استصالعية أو انتحارية  الصضخافأصبح 

الجولية، سالحا استخاتيجيا لمحخكة قج يتع تصػيخه ليكػف أكثخ تيجيجا عمى األمغ الجػية والبحخية 

ت التيجيج السدضخ لمحػثضضغ مػانو ومصارات دوؿ الخميج تح الصضخافوضع ، كسا قميسي والجولياإل

بذكل ججي، وقج تتع مياجسة مشابع وشخكات الشفط ومرانع حضػية وشخكات انتاج الصاقة وتكخيخ 

 .لجوؿ الخميج واالقتراديالبتخوؿ وتحمية السياه مسا سضشعكذ سمبا عمى الػضع األمشي 

 امتالؾ جساعة مدمحة يسشية خارج إشار الجولة مثل جساعة الحػثضضغ ليحه التكشػلػجيا قجإف 

وصػؿ ، ؼيسا يعتبخ مدمحة أخخى يبعث السخاوؼ مغ وصػؿ تقشية الدالح السدضخ إلى جساعات 

سدارات الدالـ في اليسغ ويفخض واقعا تيجيجًا لمثل ىحا الدالح التكشػلػجي إلى يج الحػثضضغ 

                                  
ي. مخكد بضشػف لمجراسات والبحػث. دراسة مفرمة حػؿ  الصضخاف السدضخ التابع لجساعة الحػث (.2020سبتسبخ  11. )يػسف ىادي 44

 صشعاء، اليسغ.
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ات واالغتياالت الدياسية عدكخيا عمى الحكع بالقػة، وقج تدتخجـ ىحه التكشػلػجيا في الترؽي

 .بالمدتؿ

بقاء ىحه التكشػلػجيا في يج الحػثضضغ ستكخر قرة امتالؾ حدب هللا ودعسو بيا لمحػثضضغ، 

وستدعى جساعة الحػثي إلى تذكضل تشطيسات شائؽية أخخى في السشصقة ودعسيا بالدالح 

السدضخ لتحقضق تػازف سخيع في القػة مع األنطسة التي تدتيجفيا، ويتػقع أف خبخاء في تشطيسات 

في الدعػدية والكػيت قج أصبحػا يستمكػف القجرة عمى التعامل مع تكشػلػجيا الدالح شيعية 

  .السدضخ

يخى الباحث أف ىشالظ العجيج مغ التجاعيات الدمبية نتيجة استخجاـ الصضخاف الُسدضخ مغ قبل أي 

سشية دولة ضج دولة اخخى أو ضج التشطيسات الستػاججة عمى أراضي الجولة نفديا، وفي الحالة الي

فإف مالحقة تشطيع القاعجة في الجديخة العخبية وتحجيجًا عمى األراضي اليسشية ىػ جيج دولي 

وبسػافقة الحكػمة اليسشية آنحاؾ والتي كانت شخيكًا أيزًا في الجيج الجولي ضج اإلرىاب وضج 

طيع القاعجة في تشطيع القاعجة تحجيجًا، ونطخًا الفتقار الحكػمة اليسشية آنحاؾ القجرة عمى مالحقة تش

السحافطات اليسشية تع الدساح لمصضخاف األمخيكي بذغ غارات تدتيجؼ التشطيع  بتدييالت جػية 

اليسشية والزعف الدياسي لمجولة أصبحت األجػاء اليسشية  –يسشية، ونتيجة لمخالفات اليسشية 

ت حقػؽ مدتباحة مغ قبل الصضخاف السدضخ لمتحالف ضج اإلرىاب، ويتيع اليسشضػف ومشطسا

االنداف أف ضخبات الصضخاف السدضخ لمتحالف الجولي  عبارة عغ ضخبات عذػائية غضخ دؾيقة وال 

تدتشج ىجساتيا الى معمػمات صحيحة ونتج عغ ذلظ مقتل العجيج مغ األبخياء، مسا أثار قزايا 

ف ماـية االنعكاسات األخالؾية والقانػنية الستخجاـ الصائخات السدضخة، ويسكغ حاليًا وص

 االوضاع الحالية في اليسغ كسا يمي:
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التجمضخ شبو الكامل لمبشية التحتية لمسحافطات الذخؾية في اليسغ والتي كانت أصاًل تعاني  أ.

 مغ ضعف البشية التحتية الستآكمة نتيجة التيسير الستػاصل مغ الجولة آنحاؾ.

مأوى أو مالذ آمغ نتيجة الغارات  والسػاششضغ دوف بقاء العجيج مغ العائالت اليسشية  ب.

الستػاصمة مغ قبل الصضخاف السدضخ والزخبات العذػائية غضخ الجؾيقة والتي في معطسيا تدتشج الى 

 معمػمات قاـ بإيراليا عجد مغ الستعاونضغ مع القػات األمخيكية.

مسجارس انتذار الجيل واألمية بضغ سكاف السحافطات الذخؾية نتيجة الخػؼ مغ الحىاب ل جػ.

 التي يسكغ اف تكػف ىجفًا لمصضخاف السدضخ في أي لحطة.

تخدي األوضاع االقترادية وانتذار الفقخ واغالؽ االسػاؽ نتيجة الخػؼ مغ ضخبات  د.

 الصضخاف السدضخ السفاجئة.

إثارة الشعخات القبمية في ىحه السحافطات نتيجة االتيامات الستبادلة ما بضغ الؿبائل  ىػ.

  الحمف الجولي ضج االرىاب.بالتعاوف مع 

معاناة واسعة مغ آالؼ الدكاف اليسشضضغ مغ االضصخابات الشفدية السختبصة بالخػؼ مغ  و.

العير في ضل الصائخات السدضخة بسا في ذلظ الرجمات، والقمق، ومعاناة مغ سساع صػت أزيد 

 مدتسخ مغ ىحه الصائخات.

امتالؾ الصائخات السدضخة حتى وغغ سعي بعس التشطيسات االرىابية في اليسغ نحػ  ز.

كانت متأخخة في التكشػلػجيا، حضث وجج التشطيسات االرىابية مجى فاعمية ىحه الصائخات في 

 إحجاث الخعب لجى الخرع.

ح.  إثارة شيية الجوؿ السجاورة )إيخاف( في التجخل في مدار األزمة ومحاولة تدويج التشطيسات 

 الصضخاف السدضخ في سبضل تحقضق مصامع اقميسية واقترادية.السدمحة بأنػاع محجدة ومصػرة مغ 
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يخى الباحث وبعج دراسة الحالة اليسشية وفق تعخيف األمغ الػششي ضسغ أبعاده األربعة نجج أف 

الصضخاف السدضخ قج أثخ سمبًا عمى األمغ الػششي اليسشي وساىع وبرػرة فاعمة في تسديق األمغ 

 ى ليا ومذ ذلظ مغ سيادة الجولة:الػششي وجعل اليسغ في حالة  يخث

. إف تػػجخل الصضػػخاف السدػػضخ بػػاليسغ قػػج سػػمب اإلرادة البعددج الدياسددي )السددداواة والعجالددة  أ.

الدياسية لمجولة وجعميا دولة مشقػصة الديادة  ووصمت لسخحمة العجد عغ إيقاؼ تمػظ اليجسػات، 

عشػو خالفػػات سياسػػية ال زالػػت مسػا سػػسح لػػبعس التشطيسػات االخػػخى بسعػػادة الحكػمػة اليسشيػػة نذػػأ 

جارية لغاية اآلف وقج يصػؿ أمػجىا وال يسكػغ الحػج اف يتشبػأ بشتػائج ذلػظ عمػى السػجى الصػيػل، كسػا 

أفػػػخز ذلػػػظ بػػػخوز جساعػػػات سياسػػػية محػػػجدة بعضشيػػػا غضػػػخ مخغػػػػب بيػػػا تحػػػاوؿ االسػػػتئثار بالدػػػمصة 

عػجؿ والفػخص الستكافئػة فػي وحخماف اآلخخيغ مغ السذاركة مسا انعكذ سمبًا عمػى مبػجأ السدػاوة وال

الػصػػػػؿ لمدػػػػمصة، كسػػػا سػػػػسح ذلػػػظ بتػػػػجخل دوؿ اقميسيػػػة فػػػػي محػػػاوالت لتحقضػػػػق مصػػػامع سياسػػػػية 

 واقترادية.

. تػجخل الصضػخاف السدػضخ فػي الػيسغ قػج انػتقز مػغ الُبعج العدكري)دور القدؽات السددمحة  ب.

خية العػػػاجدة عػػػغ وقػػػف دور القػػػػات السدػػػمحة بػػػاليسغ، وأفقػػػج الذػػػعب اليسشػػػي الثقػػػة بؿيادتػػػو العدػػػك

الصضػػػخاف السدػػػضخ الػػػحي اسػػػتباح معطػػػع السحافطػػػات اليسشيػػػة، وعػػػّدز مػػػغ فقػػػجاف الثقػػػة أيزػػػًا تػػػجخل 

 التحالف العخبي ضج الحػثضضغ في اليسغ، كل ذلظ حضج مغ قجرة القػات السدمحة وفخض ىضبتيا.

السدػػضخ فػػي . أثػػخت ىجسػػات الصضػػخاف الُبعددج االقترددادي )اسددتيعاب األزمددات االقترددادية  جػ.

اليسغ عمى االقتراد اليسشي بذكل عاـ وفي جسيع السحافطات، كسا أثخ عمى خصػط السػاصالت 

البحخيػػة والجػيػػة وعمػػى حخيػػة السالحػػة، وأصػػبحت جسيػػع الصػػخؽ الجػيػػة والبخيػػة والبحخيػػة السؤديػػة 

ظ لميسغ غضخ آمشة نتيجة خذية التعخض لزخبات بالخصػأ مػغ الصضػخاف السدػضخ، بحضػث انعكػذ ذلػ
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عمى حياة السػاشغ الضػمية الحي اصبح يفتقج لحاجاتو الضػمية وانعكذ عمى التخابط العائمي نتيجػة 

 الفقخ والعػز.

ضخبات ضافت . أالبعج األيجيؽلؽجي )استيعاب االختالفات الجيشية والعرقية والفكرية  د.

الؿبائل بذكل عاـ وعّدزت  الصضخاف السدضخ في اليسغ ُبعجًا أيجولػجيًا مغ ناحية فقجاف الثقة ما بضغ

مغ التباعج الجيشي ما بضغ الجيانات السختمفة وزراعة اختالفات ججيجة، كسا دفعت ىحه اليجسات 

الى بخوز تجسعات فكخية تجعػ الى تذكضل تشطيسات مختمفة بيجؼ مػاجية العجواف األمخيكي 

بالجولة وقجرتيا عمى  تحت مدسيات عجيجة، ومعطع مشتدبضيا مغ الذباب السحبط الحي فقج ثقتو

 مػاجية العجواف الخارجي ومػاجية التشطيسات السدمحة عمى الداحة اليسشية.

. تذكل الصائخات السدضخة تحجيًا كبضخًا لألمغ الػششي لكثضخ مغ الجوؿ التأثير عمى األمؼ الؽطشي

 ومشيا دولة قصخ، وذلظ مغ حضث العجيج مغ الشػاحي، وكسا يمي:

السدضخة ججيجة عمى الجضػش التقمضجية، وذلظ بالخغع مغ أنو تع البجء  ما زالت الصائخات أ.

بإنتاج بعس أنػاعيا مشح الشرف األوؿ مغ القخف الساضي، إذ ال يتػفخ حتى اآلف أسمحة فعالة 

 لسقاومة مثل ىحا الشػع مغ التيجيج، لرغخ حجسيا وصعػبة اكتذافيا.

دارات الجفاع الجػي، وبالتالي عجـ إف استخجاميا بأعجاد كبضخة سيذبع مشطػمة را ب.

 فاعمضتيا.

إف ُزىج ثسغ السػاد التي تجخل في ترشيع الصائخات السدضخة، وتػفخ تكشػلػجيا ترشيعيا  جػ.

عمى شبكات التػاصل االجتساعي، يديل إمكانية الحرػؿ عمضيا مغ قبل األفخاد والجساعات 

 اإلرىابية.
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ئخات السدضخة يسكغ بعس السشتسضغ لمجساعات يتػفخ في األسػاؽ ندخ تجارية مغ الصا د.

الستصخفة مغ تعجيميا لتشفضح ىجسات إرىابية محجودة، فزاًل عغ انتياؾ سخية السشذآت 

 والسعمػمات والخرػصية في بعس الحاالت.

يسكغ استخجاميا لزخب مشذآت حضػية ىذة تتكمف ماليضغ الجوالرات، وكسا حرل في  ىػ.

، وما حسل ذلظ مغ تجاعيات 2019الشفصية الدعػدية في شيخ سبتسبخ استيجاؼ مشذأة اأرامكػا 

 عمى اسػاؽ الصاقة العالسية.

تعػض الصائخات السدضخة بعس الذيء الجوؿ الشامية التي التي ال تستمظ سالح جػ  و.

متصػر، مغ ناحية امتالؾ قجرات جػية ىجػمية، كسا أف رخز ثسشيا يتيح امتالؾ عجد كبضخ 

 يا في الكثضخ مغ التصبيقات العدكخية السكمفة.مشيا الستخجام

 .تأثير الطيران السدير عمى األمؼ الؽطشي القطري 

تقع دولة قصخ في مشصقة ممتيبة تعاني مغ عجـ االستقخار والرخاع كسا في اليسغ، وىي  أ.

سة مصمة عمى مشصقة الخميج العخبي وليا حجود بحخية إقميسية مع جسيػرية إيخاف اإلسالمية الجاع

لشذاط الحػثضضغ في اليسغ، مسا يديج مغ العبء عمى قػاتيا السدمحة وأجيدتيا االمشية، كسا أف 

الرخاعات السحيصة بيا ُتذكل تيجيجًا مباشخًا لألمغ الػششي القصخي، نطخًا المتالؾ كل مغ إيخاف 

مع السسمكة  والحػثضػف في اليسغ لمصائخات السدضخة، باإلضافة إلى أف دولة قصخ تتذارؾ بالحجود

العخبية الدعػدية السدتيجفة بالصائخات السدضخة مغ قبل إيخاف ومغ قبل الحػثضضػف، مسا يتصمب مغ 

دولة قصخ الؿياـ بحدمة مغ اإلجخاءات لتفادي عبػر الصائخات السدضخة مغ خالؿ أجػائيا وبسا 

السدضخة داخل يشعكذ سمبًا عمى عالقاتيا بجوؿ الجػار، وتفادي سقػط أي مغ ىحه الصائخات 

 أراضضيا. 
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 يخى الباحث في نياية ىحا السبحث ما يمي:

إف تجخل الصضخاف السدضخ قج يحجث خماًل غضخ مباشخ في مقػمات األمغ الػششي ألي  أ.

عجـ وجػد الذعػر بالػالء واالنتساء الدياسي لمجولة  نتيجة تػلج شعػر دولة، مغ خالؿ إيجاد 

غضخ ضاىخ سػاء كاف ىحا الخػؼ نابع مغ قبل السػاششضغ الخػؼ مغ السجيػؿ والخػؼ مغ عجو 

أو مغ قبل الجضػش، وقج يحجث حالًة مغ الغزب الذعبي تجاه القػات السدمحة العاجدة عغ 

مقاومة ىحه اليجسات ، كسا ُيّعدز استخجاـ الصضخاف السدضخ مغ خمق  جساعات داخمية مختبصة 

مق جيات متشاقزة، كسا ويُزخ وبرػرة مباشخة بالخارج تؤثخ عمى الشطاـ الدياسي القائع، وخ

باألوضاع االقترادية الجاخمية نتيجة انقصاع شخؽ السػاصالت الجاخمية والخارجية سػاء البخية، 

 البحخية أو الجػية وىحا األثخ يشعكذ برػرة مباشخة عمى الحياة الضػمية لمسػاششضغ.

والجساعات الستصخفة سضؤثخ حتسًا باألمغ إف وقػع الصضخاف السدضخ  بضج التشطيسات  ب.

الػششي، وسضشعكذ بالزخورة عمى األمغ اإلقميسي، وإف عجـ الديصخة عمى امتالؾ الصضخاف 

 السدضخ واالستخجاـ غضخ السشطع لو، سضشعكذ سمبًا عمى األمغ الػششي عاجاًل اـ آجاًل.

اًل مداعجًا في العسميات يجب عمى الجوؿ البحث عغ امتالؾ الصضخاف السدضخ ليكػف عام جػ.

االستخبارية وجسع السعمػمات، والديصخة عمى تكشػلػجيا الصضخاف السدضخ لالغخاض التجارية 

واالشخاؼ عمى تشطيسو خذية مغ وقػعو بأيجي التشطيسات التي أصبح لجييا قجرًة عمى تعجيل 

 بعس الصائخات واستخجاميا في غضخ الغاية السخررة ليا.

 ثر الطيران السدير عمى األمؼ اإلقميسيالسبحث الثاني: أ

يكسغ الخصخ األكبخ مغ الصائخات السدّضخة في إمكانية استخجاميا مغ ِقبل السشطسات اإلرىابية 

لديػلة ترشيعيا، حضث عسل عشاصخ تشطيع اداعرا االرىابي عمى شخاء شائخات مدضخة تجارية 



 

71 

 

إذ تكػف ىحه الصائخات مدودة  مغ األسػاؽ، واستخجمػىا في عسميات االستصالع التعبػي،

بكامضخات لمبث التمفديػني السباشخ، كسا استخجمػىا في العسميات اليجػمية مغ خالؿ تحسضميا 

 .45بستفجخات وصاعق تفجضخ مؤقت

 انتذار الطائرات السديرة في اإلقميػ

في سياؽ التشافذ الجولي عمى صشاعة الصائخات السدضخة، بمغ عجد الجوؿ التي تدتخجـ وترشع 

( دوؿ تسضدت في صشاعة وترجيخ الصائخات 6ىحه الصائخات أكثخ مغ أربعضغ دولة، مغ أبخزىا )

السدضخة السدمحة وىي الػاليات الستحجة، الرضغ، باكدتاف، إسخائضل، إيخاف وتخكيا، مع مالحطة 

 ( مغ ىحه الجوؿ تقع في إقميع الذخؽ األوسط وحجه. 3)أف 

إف أولى السحاوالت العخبية إلنتاج الصائخات السدضخة كانت في دولة اإلمارات العخبية عاـ 

ا، تبعيا 40ـ، حضث صشعت شخكة اإدكػـا الصائخة السدضخة الستصػرة ايبيػف يػنايتج 2008

ا، ؼيسا قامت السسمكة العخبية 400 -1أملـ شائخة ا2013التي أنتجت في العاـ  46الجدائخ

الدعػدية بإنتاج ندخ مغ شائخة الػناا األلسانية، أما آخخ السحاوالت فكانت في جسيػرية مرخ 

، القادرة الرضشية (ASN-209)( ندخة مغ شائخة  12ـ )2016العخبية التي أنتجت في العاـ 

                                  
مقابمة شخرية ، العسضج الخكغ الستقاعج رائج ادريذ خػت، رئيذ شعبة التشدضق والتعاوف الجولي سابقًا، مجيخية   45

 .2020اكتػبخ  24االستخبارات العدكخية األردنية، 
46 Clark ،Richard( .2000 .)Uninhabited combat aerial vehicles [Ebrary version]. Retrieved 

from http://citeseerx.ist.psu.edu 
 

http://citeseerx.ist.psu.edu/
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لسجفعية، لكغ بالسجسل فإف الجوؿ مى تشفضح أدوار مختمفة مثل االستصالع وترحيح نضخاف اع

 .47العخبية تكتفي بدج احتياجاتيا مغ ىحه الصائخة عبخ االستضخاد مغ الخارج

مع بخوز تشطيع داعر اإلرىابي، ومغ ثع سيصخة الحػثضضغ عمى مقالضج الدمصة في اليسغ وعالقة 

تخجاـ الصضخاف السدضخ الحػثضضغ بإيخاف السرشعة لبعس الصائخات السدضخة، شيج انتذارَا واسعًا الس

مغ قبل التشطيسات اإلرىابية والسدمحة وتع استخجاميا ضج قػات التحالف الجولي وضج بعس 

 الجوؿ وبصخيقة أضخت بالسرالح اإلقميسية والعالسية.

 استهجاف محطة أرامكؽا لتكرير الشفط في الدعؽدية

محصتي تكخيخ الشفط  استفاؽ العالع أجسعو عمى حادثة استيجاؼ 2019سبتسبخ  14بتاريخ 

الدعػديتاف مغ قبل الحػثضضغ في اليسغ، والحي استيجفػا ىحه السحصات بػاسصة الصضخاف السدضخ، 

مسا نّبو العالع إلى خصػرة تيجيج استقخار السشصقة كإقميع وتيجيج استقخار تجفق الشفط الخميجي، 

خاتيجية تيع معطع دوؿ حضث ػأف ىحه السرافي مغ وجية الشطخ الجولية عبارة عغ مػاقع است

العالع وليا عالقة بصخؽ السالحة البحخية وانيا مرجر الصاقة العالسية، وبالخغع مغ أف التيسة قج 

ُأسشجت إلى الحػثضضغ، إال أف األنطار اتجيت إلى إيخاف التي ساعجت االحػثضضغا وزودتيع بيحه 

 فذ إقميسي ما بضشيسا.التكشػلػجيا وبأنيا ىي الفاعل الخئيدي، لسا ىػ معخوؼ عغ تشا

بغس الشطخ عغ تفاصضل العسمية، وبغس الشطخ عغ الجية التي تقف وراء ىحه اليجسات ، إال 

أف الثابت الػحضج ىػ أف اليجـػ قج تع تشفضحه بػاسصة الصضخاف الُسدضخ، وأف اليجؼ الحي تع 

انتاج الشفط مياجستو ىػ مشذأة حضػية وىجؼ اقترادي كبضخ ذو مكانة إقميسية وعالسية في 

                                  
عمى الخابط   2020اكتػبخ  23(. الصائخات دوف شيار. تع استخجاعو بتاريخ 2019الحىب، عمي. ) 47

 http://studies.aljazeera.netااللكتخوني 
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وتكخيخه وترجيخه الى مختمف دوؿ اإلقميع ودوؿ العالع أجسع، بسا فضيا الػاليات الستحجة األمخيكية، 

كسا أف ىحا اليجؼ ىػ اقترادي بالجرجة االولى سػاء لمدعػدية نفديا أو لمجوؿ التي تتعامل 

 معيا ولسختمف الستعاممضغ معيا.

. حسل اليجػـ عمى ىحا السػقع عجدًا مغ  اتجاةيات الهجؽم عمى محطات تكرير أرامكؽ 

 التجاعيات العالسية نطخًا ألىسية السشذأة في سػؽ الصاقة العالسي، وكسا يمي:

دوالرًا 70.79، حضث بمغت عقػد خاـ بخنت اآلجمة  48ارتفاع اسعار الشفط العالسية أ.

الػسيط األمخيكي  %، أما العقػد اآلجمة لخاـ غخب تكداس0.80سشًتا أو  56لمبخمضل، بديادة 

 ..%0.51سشتًا أو  31دوالر، بديادة  61.35فبمغت 

ب. ضيػر الخئيذ االمخيكي ادونالج تخامبا عمى مػاقع الػاصل االجتساعي مدتشكخًا اليجػـ، 

ومصسئشًا الذعب االمخيكي بأف الػاليات الستحجة األمخيكية معتسجًة عمى مخدونيا االستخاتيجي وأف 

 سػؽ الشفط األمخيكي.اليجـػ لغ يؤثخ عمى 

رفع جاىدية القػات العدكخية الخميجية البخية والبحخية عبخ الداحل الغخبي مغ البحخ  جػ.

األحسخ وفي جسيع السزائق البحخية، وما حسمو ذلظ مغ تكاليف مادية ومعشػية لسعطع دوؿ 

 اإلقميع.

ألنابضب الشفصية استشفار واستشكار عالسي لمحادثة، نتيجة التخػؼ مغ انقصاع خصػط ا د.

 وانقصاع الرادرات الخميجية لمشفط عبخ مزضق اىخمدا. 

                                  
أكبخ ىل يعشي بجاية شيء  ارتفاع أسعار الشفط.(.2021فبخايخ  25الجديخة. )48

 .https://www.aljazeera.net/ebusinessبكثضخ؟
 
 

https://www.aljazeera.net/ebusiness
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يخى الباحث في أف ىحا الشػع مغ االستيجاؼ بالصائخات السدضخة لسشذأة حضػية عالسية تقع ضسغ 

 اقميع معضغ ُيقخأ تحت األمػر التالية:

تكخيخ الشفط، عجد الجفاعات الجػية عغ اكتذاؼ الصائخات السدضخة التي ىاجست معامل  أ.

 وقجرة الصائخات السدضخة في الػصػؿ ألىجافيا وتشفضح ميستيا بشجاح.

امتالؾ التشطيسات السدمحة لمصائخات السدضخة وبتكشػلػجيا متقجمة تدداد يػمًا بعج يػـ،  ب.

وأف اختيار التشطيسات ألىجافيا يحسل ُبعجًا إقميسيًا ذو انعكاسات اقترادية يزخ بسرالح اإلقميع 

 ج أضخاره لمعالع أجسع.وتست

 قجرة الصائخات الُسدضخة عمى تيجيج العسق اإلقميسي واالستخاتيجي. جػ.

قجرة عسميات الصائخات السدضخة عمى استفداز دوؿ اإلقميع ودوؿ العالع مغ خالؿ تيجيج  د.

مرالحيا في السشصقة، وقج يجفع ذلظ إلى جخ اإلقميع الى مدتشقعات السػاجيات العدكخية، حضث 

  يسكغ فرل األمغ اإلقميسي عغ األمغ الجولي والعالسي.ال

 السبحث الثالث: مدتقبل الطائرات الُسديرة  وسالح الجؽ التقميجي

أصػػبحت الصػػائخات السدػػضخة  جػػدءًا مػػغ أسػػخاب القػػػات الجػيػػة لجضػػػش كثضػػخة تدػػتخجميا فػػي القتػػاؿ 

ا خريبضػ 9ألمضخكيػة اأـ كضػػ وفي الشقل وجسع السعمػمات واستصالع األىجاؼ، وتتخرز الصػائخة ا

، وتػضػػف 49أكػػذا لسياجسػػة أىػػجاؼ بػػالجػ 45فػػي دعػػع العسميػػات القتاليػػة البخيػػة، وتػجػػو ابػيشػػغ 

مشػػح  وزارة الػػجفاع األمضخكيػػة اغمػبػػاؿ ىػػػؾا فػػي أعسػػاؿ السخاؾبػػة واالسػػتصالع واإلنػػحار، حضػػث بػػجأت

ثسانضشيات القخف العذخيغ بسزاعفة إنتاجيػا مػغ شػائخات ادروفا بسدػتػى ؾياسػي، وأصػبح الجػير 

األمضخكي يعتسج عمى أعجاد متدايجة مغ ىحه الصائخات في حخوبو الخارجية ضج ما يدسى اإلرىػاب 
                                  

49 www.raf.mod.uk/aircraft/reaper-mq9a , 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/f2157d09-d5c6-40f3-8f72-72a0b32b1a3c
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/f2157d09-d5c6-40f3-8f72-72a0b32b1a3c
http://www.raf.mod.uk/aircraft/reaper-mq9a
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، وحاليػػًا فقػػج أصػػبحت الصػػائخات السدػػضخة أصػػغخ حجسػػا وأقػػل تكمفػػة مسػػا سػػبتسبخ 11ىجسػػات  بعػػج

 كانت عميو سابقا، ويسكشيا التحمضق مشفخدة أو في مجسػعات.

  ووكالػة االسػتخبارات السخكديػة لسعاىج عدكخية غخبيػة امػتالؾ الجػير األمضخكػي 50تقجيخات  ُتطيخ 

(CIA حاليا ما بضغ ستة إلى سبعة آالؼ شائخة مغ) نػع ادروفا، وتػجج األنػػاع السدػمحة مػغ ىػحه

ضغ والعػػخاؽ، وتتػػػزع قػاعػػج تذػػغضميا وانصالقيػػا بػػ والرػػػماؿ الصػػائخات بأفغاندػػتاف وباكدػػتاف والػػيسغ

وجدر  ،وإثضػبيا ،وجضبػتيفي افغاندتاف،  (NATO) حمف شساؿ األشمدي الػاليات الستحجة ودوؿ

 .و الجديخة العخبيةسيذل بالسحيط اليشجي، وأماكغ سخية في شب

حققت الػاليات الستحجة األمخيكية رقسًا ؾياسيًا ججيجًا مغ خالؿ قجرة شائخة بجوف شيػار واحػجة عمػى 

أو مػػا يدػػسى  GBU-69 ، حضػػث أف القشبمػػة السػجيػػة51حسػػل أكثػػخ مػػغ عذػػخيغ قشبمػػة مػجيػػة

وخفػة الػػزف، التي تتسضد برغخ الحجػع   .Small Glide Munitions بالحخضخة السشدلقة الرغضخة

( قشبمة مشيا دفعة واحجة وىػػ عػجد 20األمخيكية عذخيغ ) MQ-1C حضث تحسل الصائخة السدضخة 

 .52كبضخ ججًا مغ الحخائخ بالشدبة لصائخة مدضخة

يػػخى الباحػػث بػػأف الصػػائخات الُسدػػضخة الستصػػػرة حاليػػًا متذػػابية فػػي معطػػع مضداتيػػا بفػػخوؽ بدػػيصة، 

( ، فإف األمػػر مػغ 35-ة األحجث وعمى سبضل السثاؿ شائخة )ؼولجى مقارنتيا بالصائخات السأىػل

وجيػػة الشطػػخ التعبػيػػػة والعسمياتيػػة ووجيػػة نطػػػخ صػػانع القػػػخار وبعػػج تحجيػػج ماـيػػػة اليػػجؼ السشػػػػي 

                                  
50 Keane, John and Carr, Stephen( .2013 .)A Brief History of Early Unmanned Aircraft. 

Retrieved from https://www.academia.edu. 
 مخجع سابق. 51
 . مجمة الجفاع العخبي. بضخوت، لبشاف.عذخيغ قشبمة مػجية مغ شائخة بجوف شيار واحجة(. 2020اكتػبخ  20نػر الجيغ.)52
 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/b2466461-72d3-4f33-94ba-12cf1ee9533b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/b2466461-72d3-4f33-94ba-12cf1ee9533b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/e294606f-759d-40ea-b66e-58c184f94dd2
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/e294606f-759d-40ea-b66e-58c184f94dd2
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/0909cc11-0fff-4346-9eae-1203cc6fbea8
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/d876dbdc-554d-497e-852d-83450b467dca
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/d876dbdc-554d-497e-852d-83450b467dca
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/ffa15168-84ee-40de-a05c-b6758d171f0f
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/6c0ca84a-5d65-46c4-81b0-52199919615e
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/6c0ca84a-5d65-46c4-81b0-52199919615e
https://www.academia.edu/
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نقػػاط أساسػػية وىػػحه الشقػػاط ىػػي التػػي سػػتجفع صػػانع القػػخار نحػػػ تشفضػػح  3مياجستػػو، سػػتختكد عمػػى 

 خاف السأىػؿ وىحه الشقاط :السيسة إما بالصضخاف السدضخ أو بالصض

 الحسػلة والتدميح.  أ.

 معجات االتراؿ. ب.

 أنطسة ووسائل التسضضد والكذف الخاداري السعادي.  جػ.

 53تطؽر الحسؽلة والتدميح في الطائرات السديرة

تصػرت حسػالت ىحه الصائخات برػرة ممفتة لمشطخ خالؿ العقج األخضخ بحضث يسكغ القػؿ أنيا 

بحسػالتيا وتدميحيا أقخب ما تكػف لمصائخة التقمضجية، وتعتسج حسػلة الصائخة السدضخة عمى أصبحت 

 حجسيا ووزنيا ونطاـ الجفع والسيسة التي ُصشعت مغ أجميا، وكسا يمي:

. تتشػع الحسػلة مغ السجدات حدب نػعيا وحجسيا وحدب Sensors 54السجدات) أ.

 ية واستسكاف األىجاؼ ومغ ىحه السجدات. الصائخة وىي عمى األغمب لمسياـ االستخبار 

تبث صػر (Electro optical &infrared cameraآالت ترػيخ رقسية بالغة الجقة ) (1)

 نيارية ولضمية بالػقت الحؿيقي لمسشصقة السدتيجفة.

 (.SIGINTمعجات استصالع اإلشارة الخاديػية الرػتية ) (2)

 (.ELINTمعجات استصالع اإلشارة الخادارية ) (3)

 (.SAR/GMTIمعجات ورادارات رصج الحخكة األرضية والجػية ) (4)

                                  
(. نذخة مجرسة الؿيادة والديصخة الجػية/سالح الجػ السمكي األردني، عساف، 2019السدمحة األردنية )القػات 53

 األردف.
(. نذخة مجرسة الؿيادة والديصخة الجػية/سالح الجػ السمكي األردني، عساف، 2020القػات السدمحة األردنية ) 54

 األردف.
. 
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  .معجات لضدرية لتحجيج أىجاؼ بخية وبحخية وجػية واستسكانيا (5)

 معجات الحخب االلكتخونية اإليجابية والدمبية. (6)

 معجات كذف لألسمحة غضخ التقمضجية بسختمف انػاعيا. (7)

 .معجات االتراالت ب.

. ىي تدتخجـ لشقل االتراالت الرػتية مغ الػحجات السضجانية الى ت البث الراديؽي معيجا( 1)

ؾياداتيا وبالعكذ او مغ الػحجات االمامية الى مشرات أسمحة مخررة ليا لألسشاد بكافة 

 انػاعو مثل الصائخات او الدفغ او الػحجات األرضية. 

 مقػيات البث لمػصالت التعبػية. (2)

الصائخات السدضخة بسعطسيا صػاريخ وقشابل ذكية وبسعطسيا ذات تػجيو . تحسل األسمحة ج.

لضدري لتجمضخ األىجاؼ عالية األىسية مغ الشاحية االستخاتيجية وأكثخ ىحه الرػاريخ استخجامًا ىػ 

 .ػكحلظ القشابل السػجية بأشعة المضدر( األمخيكي الرشعHellfire-AGM 114صاروخ )

. تعسػل الصػائخات السدػضخة فػي مشػاشق عسميػات جاريػة وحدػب نػػع أنعسة ووسائل التسييز د.

الرػػػخاع، الػػػحي إمػػػا اف يكػػػػف متساثػػػل مثػػػل الحػػػخوب التقمضجيػػػة او الرػػػخاعات غضػػػخ الستساثمػػػة مثػػػل 

حػػػخوب العرػػػابات او مكافحػػػة اإلرىػػػاب، لػػػحلظ مػػػغ األىسيػػػة بسكػػػاف اف يكػػػػف ىػػػحا الشذػػػاط مسضػػػد 

مذػػتخكة او قػػػات حميفػػة، وتكػػػف ىػػحه الػسػػائل امػػا لمجيػػات السذػػاركة األخػػخى سػػػاء أكانػػت قػػػات 

الكتخونيػػة أو أسػػالضب عسػػل متفػػق عمضيػػا وحدػػب اإلجػػخاءات الؿياسػػية التعبػيػػة الستفػػق عمضيػػا خػفػػًا 

 مغ الشضخاف الرجيقة. 
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  / األحجث عالسياي 55-الحسؽلة والتدميح في الطائرات السأهؽلة )طائرة ف

ائخة األحجث في العالع ومدتخجمة مغ قبل الػاليات ( السقاتمة ىي الص35-تعتبخ شائخة )ؼ

الستحجة األمخيكية ومغ قبل سالح الجػ اإلسخائضمي، وما يسضد الصائخة إقالعيا وىبػشيا العامػدي، 

 معجاتيا وقجرتيا عمى التخفي مغ الخادارات السعادية ويسكغ إجساؿ أبخز ذلظ بسا يمي: 

 عمىإكذا 9-إـآيإيوشخاز ا جػ -صاروخضغ جػتحسل الصائخة .الحسؽلة والتدميح أ.

( 31-يػبيجيشخاز ) مغكضمػجخامات( 907رشل ) ألفي زنة مػجيتضغ قشبمتضغالخارجي، الجشاح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .الجاخمضضغ األسمحة خداني بجاخل ا 120-إـآيإيوشخاز ا السجى متػسصي متقجمضغ وصاروخضغ 

تتسضد الصائخة بحسل العجيج مغ السجدات ومعجات التذػير  .معجات االترال ب.

استصالع اإلشارة الخادارية،  االلكتخوني، معجات استصالع اإلشارة الخاديػية الرػتية، معجات

معجات كذف لألسمحة غضخ التقمضجية، معجات لضدرية لتحجيج أىجاؼ بخية وبحخية وجػية 

واستسكانيا وتػجيو األسمحة، معجات الحخب االلكتخونية اإليجابية والدمبية، معجات ورادارات رصج 

 الحخكة األرضية.

.  تتسضد باستخجاـ خاصية االختفاء السعاديأنعسة ووسائل التسييز والكذف الراداري  جػ.

عغ شاشات الخادارات السعادية، ولحلظ فيي قادرة عمى دخػؿ األجػاء السعادية دوف أف يتع 

بضغ الصائخات السعادية والرجيقة، ونطاـ خاص بيا  اكتذافيا، وتحسل عمى متشيا معجات لمتسضضد

 Identification Friend orانيا خاللو )في حاؿ شضخ  الرجيقةلضتع تسضضدىا مغ قبل الخادارات 

Foe( السعخوؼ بشطاـ ،)IFF). 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Identification_friend_or_foe
https://en.wikipedia.org/wiki/Identification_friend_or_foe
https://en.wikipedia.org/wiki/Identification_friend_or_foe
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 (35-الشقاط األساسية بضغ الصائخات السدضخة وشائخة )ؼ55مقارنة  2ججوؿ رقع 

 

  55طائرة ف  الطائرات السديرة نقطة السقارنة ت

متػفخة ومذابية لمصائخة ؼ  الحسػلة والتدميح 1

35  

متػػػػفخة وبرػػػػرة قػػػج 

 تكػف أدؽ

 متصػرة متصػرة  معجات االتراؿ 2

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

أنطسػػػػػػػػػة ووسػػػػػػػػػائل التسضضػػػػػػػػػد والكذػػػػػػػػػف 

 الخاداري 

متصػػػػػػػػػػػرة ولكشيػػػػػػػػػػا تفتقػػػػػػػػػػخ 

لمتخفي كسا فػي الصػائخة ؼ 

، إال أف حجسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 35

الرػػػػغضخ ندػػػػبيا يػػػػػفخ ليػػػػا 

راداريػػػػػػػػػػًا صػػػػػػػػػػغضخًا  مقصعػػػػػػػػػػا

يرػػػػػػػعب عمػػػػػػػى الػػػػػػػخادارات 

 السعادية اكتذافيا

تستمػػظ قػػػجرة التخفػػػي 

الكامػػل عػػغ رادارات 

 العجو

 

ىػػي األحػػجث عالسيػػًا، وبقػػجراتيا عمػػى التخفػػي عػػغ  35-وبػػالخغع أف الصػػائخة ؼ  أنػػو،يػػخى الباحػػث 

الػػخادارات السعاديػػة، إال أف حسػالتيػػا وتدػػميحيا ومعػػجات االترػػاؿ فضيػػا تتذػػابو إلػػى حػػج كبضػػخ مػػع 

الصػػػائخات الُسدػػػضخة، ويبقػػػى الفػػػارؽ بضشيسػػػا ىػػػػ تكمفػػػة االنتػػػاج وتكمفػػػة العامػػػل البذػػػخي، مسػػػا يؤىػػػل 

                                  
55Sayler ،Kelley( .2015 .)A World of Proliferated Drones: A Technology Primer تع  .

، عمى الخابط االلكتخوني 2021مارس  2استخجاعو بتاريخ  https://www.files.ethz.ch/isn.pdf 
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خ مدػػػػتؿباًل لتشفضػػػػح بعػػػػس السيسػػػػات التػػػػي تػكػػػػل لمصػػػػائخات السأىػلػػػػة، وقػػػػج تكػػػػػف الصضػػػػخاف السدػػػػض

الجسػػع بػضغ جيػػػد الصػائخات السأىػلػة والصػػائخات السدػضخة والػصػػػؿ إلػى فكػػخة التػجيػات السدػتقبمية 

 .عسمياتية مذتخكة عغ أرض السعخكة

 خالصة:ال

 مغ خالؿ دراسة ىحا الفرل تػصل الباحث إلى ما يمي:

يذكل الصضخاف السدضخ تيجيجًا لألمغ الػششي ويجب عمى الجوؿ اتخاذ اجخاءات احتخازية  أ.

لرج أي ىجػـ مغ قبل الصائخات السدضخة والحرػؿ عمى التكشػلػجيا الخاصة بحلظ، كسا يعتبخ 

ويجب عمى الجوؿ األمغ اإلقميسي مغ العػامل األساسية الستقخار الجوؿ ضسغ البقعة الجغخاؼية، 

 .التشدضق حػؿ الجفاع ضج الصضخاف السدضخمجتسعة 

إف استخجاـ الصضخاف السدضخ ذو التكشػلػجيا العالية حاؿ استخجامو ضج الجوؿ سضشتج    ب.

الصضخاف عشو تجاعيات سمبية عمى الجولة نفديا وعمى الجوؿ السجاورة والسحاذية ليا، حضث أف 

قػصة الديادة، ويشعكذ سمبًا عمى جسيع السدضخ يدمب اإلرادة الدياسية لمجولة ويجعميا دولة مش

نػاحي الحياة في الجولة سياسًا، عدكخيًا اجتساعيًا، ولخبسا ايجولػجيًا، ويجب عمى الجوؿ البحث 

عغ امتالؾ الصضخاف السدضخ ليكػف عاماًل مداعجًا في العسميات االستخبارية وجسع السعمػمات، 

ا الصضخاف السدضخ لألغخاض التجارية واالشخاؼ والديصخة، كسا يجب عمضيا الديصخة عمى تكشػلػجي

عمى تشطيسو خذية مغ وقػعو بأيجي التشطيسات السدمحة، حضث أف االنفتاح الحالي يديل مغ 

 .إمكانية الحرػؿ عمى تكشػلػجيا الصضخاف السدضخ مغ قبل األفخاد والجساعات اإلرىابية.

والجضػش يسشحيا قػة استثشائية في الزغط اف امتالؾ تكشػلػجيا الصضخاف السدضخ مغ قبل الجوؿ جػ.

عمى أعجائيا وتفكيظ حمفائيع وقج يقػد ذلظ إلى ردود فعل دولية مدانجة او معارضة، خاصة إذا 
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ما تع استيجاؼ مشذآت حضػية لمخرع، وقج يزغط ذلظ عمى خرسو ويجفعو لمتخاجع أو 

 االستدالـ.

ضخ إلى مدتػيات غضخ مدبػقة مغ وصمت تكشػلػجيا الصائخات السدضخة في الػقت الحا د.

التصػر، سػاء مغ أنػاع الحسػلة أو التدميح او االمكانيات االلكتخونية، وأصبحت تزاىي أحجث 

الصائخات السقاتمة السأىػلة، األمخ الحي سيقػد إلى زيادة االعتساد عمى ىجسات الصضخاف السدضخ 

أف الحداسية لمخدائخ البذخية ىػ مغ نتيجة قمة تكاليفو مقارنًة مع الصضخاف السأىػؿ، خاصًة 

العػامل التي تحج مغ استخجاـ الصضخاف السقاتل خذية فقجاف الصيار بسقتمو أو أسخه وقج يتع 

 استجػابو أو الزغط عمى دولتو لسبادلتو بأسخى مغ أجل استخجاعو.

ت الصائخات السدضخة تعّدز مغ قجرة الجضػش مغ خالؿ ميسات االستصالع واالستخبارا ىػ.

والسخاؾبة والقجرة عمى تشفضح مياـ قتالية وتقمضل تعخض قػاتيا لمخصخ، ومغ ناحية أخخى ،ستبقى 

الصائخة السدضخة تمعب دورىا الفّعاؿ في عسميات االستخبارات واالستصالع والسخاؾبة حضث تشفح 

دورىا الفعاؿ ويتػقع أف يدداد  ميسات تكتيكية بالتػافق والتشدضق مع الصائخات السأىػلة األخخى،

في أي صخاع  في السدتقبل في أية ميسة خاصة أو فػؽ السجف كسا أف الصائخات القتالية السدضخة 

قادرة عمى تشفضح ىجسات وميسات وقائية إلخساد الجفاعات الجػية لمعجو ولكغ ليذ مغ السحتسل 

نطسة الستصػرة أف تدتصيع اف تخد عمى ىحه الشضخاف السعادية بذكل فعاؿ وذلظ بدبب تدايج األ

 لمجفاع الجػي .

في ساحة السعخكة عمى األسمحة والسعجات التكشػلػجية التي قج تتفػؽ الصائخات السدضخة  و.

تدتخجميا الجضػش، خاصًة اذا ما تع استخجاميا بأعجاد كبضخة ُتذبع االنطسة الخادارية لمعجو بحضث 

خة الخؽيفة رخيرة الثسغ قادرة يرعب تتبعيا، حضث ستكػف اليجسات السكثفة لمصائخات السدض

عمى إبادة فخقة دبابات كاممة اذا انقزت عمضيا مغ جيات مختمفة، أو شغ ىجػـ مفاجو بأعجاد 
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كبضخة عمى إحجى الدفغ الحخبية في البحخ، حضث يرعب اكتذافيا مبكخًا، خاصًة أف التصػيخ 

صغضخة تعسل كأسخاب بيجؼ  الحالي لمصائخات الُسدضخة يتػجو نحػ  ترشيع شائخات مدضخة بأحجاـ

 إشباع السشطػمات الخادارية السعادية وتشفضح ىجـػ كاسح. 

إذا ما استسخ التصػر التقشي لمصائخات السدضخة عمى الشحػ الجاري حاليًا أو أكثخ، فإف  .ح

مفيػـ عسل تمظ الصائخات في حخوب السدتقبل سضتسثل بامتالكيا القجرة عمى االقالع والتحمضق 

ماتيكي لتشفح مياـ متعجدة مثل دورية جػية، البحث عغ تحخكات أرضية غضخ اعتيادية بذكل أوتػ 

وكذف مشاشق أىجاؼ محجدة، أو أف تكػف قادرة عمى تقجيع نار االسشاد القخيب بأسمحة دؾيقة، 

خرػصًا وأنيا قادرة عمى البقاء لداعات شػيمة في الجػ دوف الحاجة لتبجيل األشقع أو التدود 

 بالػقػد.

يتػقع  وعمى السجى الستػسط أف يكػف ىشاؾ تعاونًا وثيقًا ما بضغ الصضخاف  السأىػؿ  .ط

والصضخاف الُسدضخ لسا تتصمبو شبيعة السعخكة السدتقبمية مغ اعتساد عمى تصػيخ تكشػلػجيا 

السعمػمات واالتراالت والحكاء الرشاعي، وستكػف التػجيات السدتقبمية ىػ االعتساد عمى 

برػرة أكبخ وسضبجأ االحالؿ التجريجي لمصضخاف السدضخ مكاف الصضخاف السأىػؿ لسا التكشػلػجيا 

يحسمو الُسدضخ مغ مدايا عجيجة وحدشات كثضخة قج تفػؽ الصضخاف السأىػؿ، ويتػقع وعمى السجى 

 البعضج أف يكػف السدتقبل لمصائخات السدضخة .
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 الخاتسة

الحجيثة، حضث غضخت ىحه الصائخة شبيعة الحخب ازدادت اىسية الصائخات الُسدضخة في الحخب 

الجػية بحضث أصبح الستحكع في الصائخة غضخ معخض ألي خصخ حؿيقي، وتدايج دورىا أىسية في 

العسميات العدكخية، ؼباإلضافة إلى تجُشب الخدائخ في األرواح غضخ السبخرة التي تمحق بالسقاتمضغ 

 ات السجازفة العالية.عمى األرض أو الصياريغ في الجػ في السياـ ذ

تتسكغ الصائخات الُسدضخة مغ تأمضغ استصالع   تكتيكي حتى ألصغخ وحجة مقاتمة عمى األرض،  

كسا تػفخ السخاؾبة الجائسة )في الفئة األثقل/ الصضخاف االستخاتيجي( وذلظ لفتخة أشػؿ مسا تدتصيع 

ستخاتيجية دائسة ضسغ مدارح أف تتحسمو األشقع البذخية بفاعمية، كسا تدتصيع تأمضغ مخاؾبة ا

العسميات واستيجاؼ مػاقع العجو بالعسق وقصع خصػط مػاصالتو، حضث اف مدتقبل ىحا الشػع مغ 

الصائخات قج ُيغضخ  شبيعة السػاجية السقبمة ما بضغ الجضػش الشطامية، ووقج ُيغضخ شبيعة السػاجية 

بسدتػى أقل مغ  جيا حتى وإف كافما بضغ الجضػش والتشطيسات التي اصبحت تستمظ ىحه التكشػلػ 

 الجضػش الشطامية.

اعُتسج في ىحه الجراسة الترشيف األمخيكي الحي ورد في خصة تصػيخ استخجاـ الصائخات السدضخة 

( 5ـ، والحي قّدع الصائخات السدضخة حدب االستخجاـ العدكخي إلى )2010السشذػرة عاـ 

تػضيف ىحه الصائخات وبذأف اتخاذ أصشاؼ، وذلظ لتديضل ميسة القائج العدكخي بذأف 

اإلجخاءات السزادة األندب، كسا تعخضت الجراسة لسجى التصػر التكشػلػجي الحي وصمت إليو 

صشاعة الصائخات السدضخة، وتصبيقات استخجاميا في السجالضغ السجني والعدكخي، إذ بضشت في 

لعدكخي، وبضشت سمبيات بعس السجاؿ السجني التصبيقات التي يسكغ االستفادة مشيا في السجاؿ ا

 االستخجامات السجنية عمى األمغ الػششي.
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مخ الصضخاف السدضخ بالعجيج مغ السخاحل بيجؼ التصػيخ والتحجيث، وتشافدت الجوؿ ؼيسا بضشيا 

اقترادية بالجرجة  االولى ودوافععدكخية بالجرجة  الصائخات لجوافعلترشيع وتصػيخ ىحا الشػع مغ 

لجوؿ السرشعة: )الػاليات الستحجة االمخيكية، روسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا، إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخائضل، أبخز ا الثانية، ومغ

سجاؿ الػػػػػػرضغ، إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاف، تخكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا، بخيصانيا، فخندا، والجانسارؾ(، وال يداؿ التشافذ في ىحا ال

ـ  وساؽ لغاية الػقت ال  حاضخ وال ُيتػقع أف يتػقف في السدتقبل.عمى قج

، مفراًل ميسًا في ثػرة ترشيع الصائخات السدضخة ودفعت 2001سبتسبخ  11تعتبخ أحجاث 

بالػاليات الستحجة االمخيكية لترشيع وتصػيخ ىحا الشػع مغ الصائخات بالتعاوف مع الذخكات 

رشاعة الستصػرة حكخًا عمى الػاليات اإلسخائضمية الستفػقة في مجاؿ الصضخاف السدضخ وكانت ىحه ال

لسجاراتيا في تصػيخ نفديا بيحا االتجاه، أف الشداعات االقميسية  لستحجة وإسخائضل، مسا دفع بخوسياا

والجولية كانت سببًا ميسا في تصػر الصضخاف السدضخ، حضث تعجدت انػاع الصائخات السدضخة 

ستخجاميا، ومغ أبخز ىحه األنػاع وأشجىا السدتخجمة حػؿ العالع ويعتسج ذلظ عمى الغخض مغ ا

فتكًا : )بخاديتػر سي اأفشجخ امخيكية الرشع، ىضخوف اتي بي االسخائضمية الرشع، وبخاديتػر بي اإـ 

 كضػ ريبخ صشاعة امخيكية بخيصانية مذتخكة(.

مات البضئة االستخاتيجية العالسية والستسثمة بعجـ  االستقخار الجولي واالقميسي مقخونًا باألز 

االقترادية العالسية، دفع بالعجيج مغ الجوؿ وعمى رأسيا الجوؿ العطسى بتعجيل بعس 

استخاتيجياتيا وخاصًة الجفاعية، ولعل التعجيل األىع ىػ تخؽيس الخدائخ البذخية مغ خالؿ 

استثسار التكشػلػجيا الستاحة، حضث وججت بأف الصضخاف السدضخ بجسيع فئاتو يحقق ذلظ وبأقل 

كشة، كسا قامت التشطيسات السدمحة بتغضضخ تكتيكاتيا العدكخية وشجعتيا عمى امتالؾ تكمفة مس

ىحا الصضخاف والحي اصبح غضخ مقترخًا عمى الجضػش، حضث يستمظ كل مغ التشطيسات: ) 

 الحػثضػف حساس والجياد اإلسالمي حدب هللاا المبشاني( اعجادًا ال بأس بيا مغ ىحه الصائخات.
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لسدضخ في السجاالت العدكخية والسجنية، حضث أستخجـ عدكخيًا في كل مغ يدتخجـ الصضخاف ا

العػػػػػػخاؽ، باكدتاف، الضػػػػػػػػػػػػػسغ، وحخب الخميج الثانية )عاصفة الرحخاء(، واعصى مضدات متفػقة 

لمسدتخجمضغ، كسا يدتخجـ في السجاؿ السجني: )السجاؿ العمسضغ، السجاؿ االعالمي، السجاؿ 

 التجاري(.

الحاجة المتالؾ الصائخات الُسدضخة ، سػاء كانت عدكخية أو مجنية، نػعًا مغ التشافذ ما   خمقت

بضغ الجوؿ المتالؾ ىحا الدالح لسا يحسمو مغ حدشات كثضخة تعصي لسالكو مدايا متعجدة وتحـخ 

الجػية  واصبح امتالؾ الصائخة السدضخة بالشدبة لمقػات الخرع مغ االستفادة مغ أسمحتو التقمضجية،

 ىي بسثابة الديصخة عمى ااألرض الحضػيةا في تعبية القػات األرضية.

يتفػؽ الصضخاف السدضخ عمى الصضخاف السأىػؿ في العجيج مغ الشػاحي بتكمفة  أقل،  في الػقت الحي 

يتسضد ؼيو الصضخاف السأىػؿ بتشػع شائخاتو والقجرة عمى العسل بالطخوؼ الجػية السختمفة، حضث 

وقج تكػف التػجيات  التقجـ التكشػلػجي الحالي،نتيجة صضخاف السدضخ مدتقبل واعج يشتطخ ال

الجسع بضغ جيػد الصائخات السأىػلة والصائخات السدضخة لتحقضق األىجاؼ وبأقل تكمفة  السدتقبمية 

 مسكشة.

تقع تذكل الصائخات السدضخة تحجيًا كبضخًا لألمغ الػششي لكثضخ مغ الجوؿ ومشيا دولة قصخ، حضث 

دولة قصخ في مشصقة ممتيبة تعاني مغ عجـ االستقخار والرخاع، مسا يديج مغ العبء عمى قػاتيا 

السدمحة وأجيدتيا االمشية، كسا أف الرخاعات السحيصة بيا ُتذكل تيجيجًا مباشخًا لألمغ الػششي 

 القصخي، وقج يشعكذ ذلظ سمبًا عمى االمغ االقميسي والحي قج يصاؿ االمغ العالسي.

عاني الكثضخ مغ الجوؿ العخبية ضعف في إمكاناتيا الجفاعية التي يسكغ معالجتيا مغ خالؿ ت

ترشيع واستخجاـ الصائخات السدضخة، ومع ذلظ بقضت الجوؿ العخبية مدتػردة في ىحا السجاؿ وعمى 

العكذ مغ شخكائيا في اإلقميع إسخائضل وإيخاف وتخكيا، كسا يكسغ الخصخ األكبخ مغ الصائخات 
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سدّضخة في إمكانية استخجاميا مغ ِقبل التشطيسات اإلرىابية لديػلة ترشيعيا، مسا يفخض عمى ال

 القػات الحكػمية إيجاد الػسائل الالزمة لتجمضخىا وبالتالي تصػر أنطسة الحساية ضجىا.

 الشتائج

 مغ خالؿ ىحه الجراسة تػصل الباحث إلى االستشتاجات التالية: 

عمى امتالؾ التكشػلػجيا بذكل أساسي، إذ أف الحدع العدكخي تعتسج الحخب الحجيثة  أ.

سيكػف لمصخؼ القادر عمى تػضيفيا واستيعابيا بسا يحقق السياـ بأقرخ وقت مسكغ وبأقل 

يشصبق ىحا الفيع عمى الصائخات السدضخة التي سيكػف ليا دور أكبخ في  التكاليف والخدائخ.

يو مغ تقجـ كبضخ بفزل التكشػلػجيا فإف السدتقبل ما حخوب السدتقبل، والتي بالخغع مسا وصمت إل

 زاؿ واعجًا أماميا.

ستأخح الصائخات السدضخة دورًا أكبخ في حخوب السدتقبل، مع استسخار الصمب الستدايج  ب.

عمى اقتشائيا، خرػصًا وأف كثضخ مغ الجوؿ تدعى إلحالليا قجر اإلمكاف محل الصائخات الحخبية 

 القاذفات التقمضجية والشػوية، وذلظ لمتقمضل مغ الخدائخ البذخية والسادية.السأىػلة كالسقاتالت و 

ىشالظ العجيج مغ األسباب األخخى التي تعدز التػقع باستسخار الصمب عمى اقتشاء  جػ.

 الصائخات السدضخة، ومغ أبخزىا ما يمي:

 سدضخة.ارتفاع أثساف الصائخات التقمضجية وكمفة صيانتيا مقارنًة بالصائخات ال (1)

ُيعتبخ ترشيع مثل ىحا الشػع مغ الصائخات بالسقارنة مع إمكانياتيا بديصا ججا وبسقجور  (2)

 معطع الجوؿ الشامية امتالكيا وترشيعيا.

 استخجاـ الصائخات السدضخة أقل تكمفة مغ ناحية الخدائخ البذخية والسادية.  (3)
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واإلشارات االلكتخونية في حخوب استسخار التقجـ التقشي سػؼ يسأل الجػ بالتذػيذات  (4)

السدتقبل، مسا سضديج مغ احتساالت تعصل واسقاط الصائخات السقاتمة، وبالتالي ستكػف الصائخات 

 السدضخة الحل األمثل والتي يسكغ امتالكيا بأعجاد كبضخة.

 تدتصيع الصائخة السدضخة البقاء في الجػ لفتخات شػيمة مقارنًة بالصائخات السقاتمة. (5)

تتعجد األدوار العسمياتية التي مغ السسكغ أف تقـػ بيا الصائخات السدضخة )االستيجاؼ،  (6)

االستصالع، السخاؾبة، الحخب اإللكتخونية واالتراالت( مسا يجعميا خيار أساسي في حخوب 

 السدتقبل. 

معطع الصائخات السدضخة صغضخة الحجع وال تحتاج إلى مالجو كبضخة مثل الصائخات  (7)

 مضجية، وبالتالي يديل التعامل معيا ونذخىا في أي مكاف.التق

تسخيخ السعمػمات وناتج عسميات االستصالع يكػف أسخع  مقارنًة مع تأخخ السعمػمات  (8)

 التي ترل مغ القشػات األخخى مثل األقسار االصصشاعية.

ًا لسعطع ىحا الشػع مغ الصائخات بالسقارنة مع إمكانياتيا يعتبخ متاح ترشيع مثلإف  د.

نطخًا لقمة تكاليف إدامتيا وصيانتيا وسيػلة تجريب أشقسيا، األمخ الحي لع تغفل عشو الجوؿ، 

الجساعات السدمحة والتشطيسات اإلرىابية، التي باشخت بجورىا باستخجاـ ندخ تجارية مغ 

ستفجخات، الصائخات السدضخة بعج تعجيميا لتحسل كامضخات تمفديػنية لمسخاؾبة وكسيات محجودة مغ ال

 مسا يدتػجب اتخاذ اإلجخاءات السشاسبة، خرػصًا اإلجخاءات السزادة لمصائخات السدضخة.

سيحسل السدتقبل في شياتو ؼيزًا مغ السدتججات التكشػلػجية في األسمحة والتجيضدات  ىػ.

ار السختمفة، ومشيا الصائخات السدضخة التي قج تقػـ بسياـ قتالية مثل االشتباؾ الجػي وتقجيع ن

بحدابات سخيعة لتػقع تحخكات الصائخة السعادية والتدارع بدوايا التفاؼ  االسشاد القخيب، والؿياـ
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وقج يقترخ دور الصائخات السقاتمة التي يقػدىا االنداف عمى  حادة ال يتحسميا جدع االنداف،

 التػجيو والديصخة. 

قبمية عمى أف تكػف قادرة يسكغ أف يقـػ مفيـػ عسل الصائخات السدضخة في الحخوب السدت و.

عمى االقالع والتحمضق بذكل أوتػماتيكي لتقػـ بسياـ متعجدة، ومغ ثع  العػدة إلى القاعجة بذكل 

 أوتػماتيكي بشاًء عمى بخمجة مدبقة.

الستعجدة لمصائخات السدضخة في السدتقبل عسميات السخاؾبة، االستصالع،  تذسل السياـ ز.

التذػير عمى  االشتباؾ الجػي، مذاغمة أسمحة الجفاع الجػي، مياجسة األىجاؼ األرضية،

 أسمحة الجفاع الجػي وتقجيع نار االسشاد القخيب لمػحجات األرضية السذتبكة بأسمحة ذكية ودؾيقة.   

الصائخات السدضخة في السدتقبل بجور  أكبخ عمى الخصػط األمامية أثشاء  ح.   يتػقع أف تقػـ

وتقجيع االنحار السبكخ، خرػصًا وأنيا قادرة عمى البقاء لداعات  جػيةؾياميا بسياـ الجورية ال

 شػيمة في الجػ دوف الحاجة لمعػدة لتبجيل األشقع أو التدود بالػقػد.

وجػد أعجاد أكبخ مغ الصائخات السدضخة عمى الخصػط األمامية ُيسّكغ الجولة السالكة مغ  ط.

ىجاؼ السحتسمة، القجرة عمى اعتخاض االتراالت إدامة مياـ االستصالع والسخاؾبة، التتبع لأل

 الالسمكية وااللكتخونية وتػجيو ضخبة وقائية أو استباؾية قج ُتغضخ مغ مجخى الرخاع.

، إذ أنو مع استسخار التصػر تػفضخ أعجاد أكبخ مغ الصائخات السدضخة لمجولة سيكػف ميدخاً  ي.

مغ وقتشا الحالي بكثضخ، وأقل تكمفة مغ  التكشػلػجي، فدشحرل عمى شائخات مدتقبمية أخف وزناً 

 حضث الثسغ والتذغضل وتكاليف الجعع الفشي والريانة والتجريب.

امتالؾ الجولة ألعجاد كبضخة مغ الصائخات السدضخة ذات الحجع الرغضخ والتكمفة القمضمة  ؾ.

حضث يحجث يسكشو مغ دفع أعجاد كبضخة مشيا وعمى شكل مػجات متتابعة باتجاه البمج السعادي، ب

 اشباع لخادارات الجفاع الجػي السعادية والشفاذ إلى أىجاؼ بالعسق. 
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مغ الستػقع في حخوب السدتقبل أف يكػف دور الصائختضغ السدضخة والسأىػلة دورًا تكامميًا،  ؿ.

بحضث يجخي السدج بضشيسا داخل األسخاب لتتػلى السأىػلة مياـ التػجيو والديصخة بجال مغ 

والديصخة األرضية، ؼيسا تقػـ السدضخة بالتذػير ومذاغمة أسمحة الجفاع الجػي  محصات السخاؾبة

 وتشفضح اليجسات السبخمجة مدبقًا والسياـ األكثخ خصػرة.

 التؽصيدددددددددات

 يػصي الباحث باآلتي: 

البجء بسذخوع وششي إلنتاج الصائخات السدضخة، إذ يسكغ السباشخة بسدتػى بديط وحدب  أ.

الستػفخة، ومغ ثع يتصػر ىحا السدتػى سخيعًا مع مخور الػقت، كسا يسكغ االستفادة مغ اإلمكانات 

 الخبخات السػجػدة في سالح الجػ القصخي لترسيع وتصػيخ مثل ىحه الصائخات.

التعاوف مع الجوؿ الذؿيقة والرجيقة في مجاؿ تػشضغ تكشػلػجيا الصائخات السدضخة في  ب.

 قصخية واألجيدة األمشية.قصخ لخجمة القػات السدمحة ال

تذجيع الؿيادة العامة لمقػات السدػػػمحة القصخية بالتعاوف مع الجامعات في قصخ  جػ.

 )التخررات العمسية والتقشية( لمؿياـ بسذاريع تيجؼ لبشاء وتصػيخ الصائخات السدضخة.

غ الشقز لمتعػيس ع التػجو نحػ امتالؾ أعجاد كبضخة قجر اإلمكاف مغ الصائخات السدضخة د.

قمضمة التكمفة بالشدبة إلى الصائخات السقاتمة، كسا أنيا صغضخة الحجع ، كػنيا في الصائخات السقاتمة

 .وال تحتاج إلى مالجو كبضخة مثل الصائخات التقمضجية

العسل عمى رصج كافة أنػاع الصائخات السدضخة في السشصقة استخباريًا لسعخفة مػاصفاتيا  ىػ.

 اءات السشاسبة لسػاجية أي تيجيج قج يػجو نحػ دولة قصخ.وقجراتيا وأخح اإلجخ 
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التػسع في استخجاـ الصائخات السدضخة في مجاؿ االستخبارات واالستصالع الجػي، نطخًا  و.

 لفاعمضتيا وقمة تكمفتيا البذخية والسادية.

خات في مياـ مخاؾبة الحجود القصخية، خرػصًا التي يقابميا تػتتػضيف الصائخات السدضخة  ز.

 ، لديادة الفعالية والتقمضل مغ الجيج والكػادر البذخية.أمشية وحالة مغ عجـ االستقخار

تػضيف الصائخات السدضخة في مجاؿ الحخب اإللكتخونية، مغ خالؿ تجيضدىا بسخسالت  ح.

ومدتؿبالت ووسائل الحخب اإللكتخونية، وذلظ لقجرتيا عمى التػاجج بذكل قخيب مغ مػاقع العجو 

 الحجث، مسا يديج في فاعمية عسميات الحخب اإللكتخونية.ومػاقع 

تػضيف الصائخات السدضخة في مياـ حفظ الدالـ ومخاؾبة الحجود الجولية وعسميات وقف  ط.

إشالؽ الشضخاف، خرػصًا وأف قصخ مذارؾ فعاؿ في ىحا السجاؿ، مسا سيعدز خبخاتيا العسمية 

 قصخية ومذاركاتيا الجولية.ويشعكذ إيجابًا عمى سسعة القػات السدمحة  ال

االعتساد أكثخ عمى الصائخات السدضخة في عسميات األمغ الجاخمي ومخاؾبة وتعقب  ي.

 الجساعات اإلرىابية.

التػجو نحػ حيازة مشطػمة مغ االجخاءات السزادة لمصائخات السدضخة، تقـػ بتصػيخىا  ؾ.

 إلى السختكدات التالية:وإنتاجيا واستخجاميا العجيج مغ دوؿ العالع، وباالستشاد 

(   استخجاـ السدتذعخات البرخية التي تتكػف مغ تمدكػب ذي مجاؿ رؤية واسعة، واستخجاـ 1)

 السدتذعخات الرػتية، التي تخصج السػجات الرػتية مغ جسيع االتجاىات.

ة مع استخجاـ السجفعية السزادة لمصائخات مثل االذضمكاا، نطخًا لتكمفتيا السعقػلة بالسقارن (2)

الرػاريخ، ولفعالضتيا في التعامل مع االىجاؼ ذات السقصع الخاداري الرغضخ، واألىجاؼ الجػية 

 .السفاجئة والدخيعة
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تػجيو سالح الحخب اإللكتخونية لتصػيخ بخامجيا وقجراتيا لمتأثضخ عمى مشطػمات  (3)

يدية التي تتحكع ، ومحاولة التذػير عمى عسميا وعمى السػجات الكيخومغشاشالصائخات السدضخة

مغ خالؿ  بعسل الصائخة السدضخة، وذلظ لتحضضجىا أو لمديصخة عمضيا بجاًل مغ السذغل األصمي

 أشخاص مخترضغ بالبخمجيات.

استخجاـ الذبكات الراروخية التي تختكد عمى نذخ سخيع لذبكة عسالقة بػاسصة صػاريخ (  4)

ضخة تحسل شبكة في مالحقة شائخة مدضخة دفع في مدار الصائخات السدضخة، أو استخجاـ شائخة مد

أخخى، واستخجاـ أجيدة المضدر الستصػرة ذات القجرة الكبضخة، وإف تعحر ذلظ استخجاـ األجيدة 

 التجارية في الدػؽ ذات القجرة القمضمة.
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