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الم َتغ ِّير
المشهد السياسي ُ

ُمف َت ُ
رق ُط ُرق

تتغري األمناط السياسية بشكل متسارع .املحتوى والشكل والدافع واألساليب،
كلها تتغري .من املستحيل عدم إدراك ذلك ،متاماً ،كام ال ميكن أن نتجنب
التفكري يف املستقبل .أثار الرئيس الرويس بوتني عاصفة إعالمية حقيقية
عندما رصح أن "هناك أيضاً ما يُسمى الفكرة الليربالية ،التي تجاوزت
الغرض املراد منها ...املشكلة الواضحة هي تَ َزايد الفجوة بني مصالح النخبة
واألغلبية الكاسحة من الشعب ".كان تعليق دونالد تاسك ،رئيس املجلس
األورويب ،أحد ردود األفعال التي تناقلتها وسائل اإلعالم .قال تاسك إنه
"يختلف بشدة" مع السيد بوتني ،وأضاف" :أرى أ َّن ما قد عفا عليه الزمن
حقاً هو االستبداد ،والحكم الطائفي ،وحكم األقلّية ".السيد بوتني والسيد
تاسك كالهام عىل حق ،فليس هناك خالف حقيقي بينهام ،وما قاله أحدهام
ال يتناقض مع قول اآلخر .فاالستبداد ،والحكم الطائفي ،وحكم األقلّية
ليست بديالً عن األيديولوجية الليربالية ،والعكس صحيح.

يعيش عاملنا اليوم جملة من التقلّبات يف توازناته االسرتاتيجية ،ت َرب ُز ُص َوره
يف حال ِة االحتقانِ السيايس والتوت ِر الدويل ،الذي من شأنه نسف كل ما تم
بناؤه فرتة الحرب الباردة ،يف سبيل تحقيق استقرا ٍر اسرتاتيجي واض ِح املعامل.
كَشَ َف آخر تقرير ملعهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم ( )SIPRIأن حجم
إجاميل اإلنفاق العسكري العاملي لسنة  2019قد وصل إىل أعىل مستوياته
خالل الثالثة عقود األخرية ،ليتجاوز وألول مرة حاجز  1.8تريليون دوالر.
ويف الوقت الذي يُرجِع بعض املحللني هذا االرتفاع إىل ر ّد فعل متأخّر
لألزمة االقتصادية التي شهدها العامل مطلع  ،2008يرى آخرون أن األمر أكرب
بتغي ٍ
ات مفصلية يف بنية النظام
من ذلك بكثري ،بل ويرتبط ارتباطاً وثيقاً ّ
الدويل ،ففي ظل تراجع مستويات الثقة بني مختلف الوحدات السياسية،
واتساع رقعة ال ّنزاعات الدولية باختالف أطرافها الفاعلة ،يربز تزايد اإلنفاق
العسكري كنتيجة طبيعية متوقّعة ال مناص منها.

عىل مدى  50عاماً ،كان نعوم تشومسيك ،سقراط أمريكا ،يُنادي بأن الليربالية
الجديدة هي التهديد الوجودي الثالث الذي يرتبص بوجودنا .يعتقد
تشومسيك أنه حتى ظهور الليربالية ،مل تعرف اإلنسانية سوى تهديدين
عامليني مشابهني .أولهام ،هو الحرب النووية ،والتي ميكن أن تدمرنا يف حال
نشوبها؛ وثانيهام ،التحوالت البيئية التي باتت تشكل تهديدا ً كارثياً.
من املهم أن نالحظ أن املنظامت الدولية الرئيسة التي تأسست بعد الحرب
العاملية الثانية تعتمد بشكل أسايس عىل القيم الليربالية ،ولسوء الحظ ،ال
تتوافق متاماً مع حقائق عرصنا .إذا ًَ ،م ْن وكيف سيسيطر عىل أمن العامل؟
ماذا نحتاج للدفاع عن أنفسنا وحامية مستقبلنا اليوم؟

إن الشّ ك املتبادل بني فواعل النظام الدويل يشكّل عائقاً محورياً يف سبيل
الشوط األساسية
ضبط عملية التسلح ،فعامال الثقة واملراقبة يُع ّدان أحد ّ
التي ت ُبنى عليها العالقات بني الدول ،غري أن انعدام الثقة واملبالغة يف طلبات
املراقبة والتفتيش من شأنه دفع العامل نحو حلقة مفرغة ،قوامها تعقيدات
سياسية وفنية يصعب تجاوزها ،أو ما يعرف يف األدبيات السياسية باملعضلة
األمنية ،وهو نفس ما انتهى إليه الفيلسوف األسرتايل جوزف كاميلريي يف
كتابه الحضارة يف أزمة  ،Civilization in Crisisبقوله" :حني تش ُعر الدول
برتاجع مستويات أمنها ،فإنها تضاعف جهود تطوير ترسانتها من األسلحة
إىل الحد الذي يسمح بردع العدو ،غري أن تراكم القدرات العسكرية الكبرية
لن يولّد إالّ مزيدا ً من "الالأمن" ،ما يغذي سباق التسلّح ويدفع نحو تسلح
شديد ال نهاية له".

إن األسلحة الجديدة ،والتكنولوجيا السيربانية ،والصناعة  4.0بأكملها ،كلهم
يندمجون يف البيئة اإلنسانية والسياسية غري املتأهبة لهذا التغيري .واليشء
الوحيد الواضح يف عرص »ما بعد الحقيقة« ،هو أن األفكار واملُث َُل ال ُعليا
،مثل القواعد الدولية  ،مل تعد ذات صلة .ويف السنوات األخرية ،تكفّلت
خطاب "من
وأصبح
حروب العقوبات األمريكية بإيضاح هذه الحالة.
َ
ُ
العاطفي م ِّربرا ً ألي قرار سيايس ،تاركاً بذلك دوا ِفعه الحقيقية خارج
املرجح"
ّ
إطار النقاش .ال تواكب البحوثُ اإلنساني ُة واالجتامعي ُة والسياسي ُة التق ُّد َم
ِ
والصدمات االقتصاديةَ .وليس لدينا وقت لفهم التهديدات
التكنولوجي
الوشيكة ،ومع ذلك نستمر يف التسبب بحدوثها .وعليه ،ميكن القول إن
املشه َد السيايس يشهد تغيريا ً تلقائياً ويفرتض منطاً غريباً بشكل ال ميكن
التنبؤ به.
ألكساندرا غريغورينكو

لطاملا شكلت االتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف يف مجال التحكم
الس َّد املنيع ضد أي انفالتات أمنية من شأنها املساس بخاصية
السالح ّ
يف ّ
الردع املستقر ،غري أن امل ُتتبّع للوضع الدويل ال ّراهن البد أن تستوقفه
جملة التح ّوالت التي يشهدها هذا الحقل ،خصوصاً تلك املتعلقة باالنهيار
السالح؛ فبعد االنسحاب األمرييك من
املتالحق التفاقيات التحكم يف ّ
معاهدة الصواريخ املضادة للباليستية  ABMعام  ،2002ثم االنسحاب
كذلك من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة املدى  ،INFقد يأيت الدور
عىل معاهدة ستارت الجديدة  New STARTامل ُزمع انتهاء رسيانها مطلع
عام  ،2021والتي يتنبأ العارفون بخبايا البيت األبيض بأنها ستلقى مصري
سابقاتها نفسه.
وإذا ما تم ذلك فعالً ،فإن املجتمع الدويل يكون قد استنفذ املعاهدات
املربمة كافة يف فرتة الحرب الباردة ،والتي كانت سبباً مبارشا ً يف تحقيق الردع
االسرتاتيجي ومنع املواجهة املبارشة بني قطبي الرصاع .وهو ما يفسح املجال
واسعاً أمام خلق حالة من االختالل يف خريطة التحالفات الدولية والتوازنات
اإلقليمية يف العامل أجمع ،ويف القارة األوروبية عىل وجه الخصوص ،وهي
التي اعتمدت يف أمنها بشكل كبري عىل املعاهدات التي سبق ذكرها.
تأسيساً عىل ما سبق ،بات َحريّا ،بل واجباً علينا ،تأسيس منابر خاصة
تُعنى بحقل الدراسات االسرتاتيجية والعسكرية ،يشارك من خاللها نخبة
ومختصون من جامعات ومراكز بحث ،وصناع للسياسات بدراسات
ّ
وتحليالت من شأنها إزالة اللّبس والغموض عن موضوعات لطاملا ص ّنفت
حساسة وحاسمة مي ّر بها العامل
ضمن خانة املحرمات السياسية ،يف مرحلة ّ
العريب.
ريم محمد
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 DefExpo – 2020الرشاكة االسرتات ّيجية الروسية-الهندية ترتقي إىل
ٍ
مستويات جديدة
من التكيس الجوي يف املدن إىل حقول النفط
نظرة عامة عىل وسائط الحرب اإللكرتونية الروسية الحديثة
هل يصبح  S-400أداة موسكو الرئيسة لتغيري الخريطة الجيوسياسية للرشق
األوسط ؟
سية
"الحامية الشاملة لألرايض "مضادات الطائرات امل ُ َّ
منتدى "آرميا "2020
ِ
والسفَر ،وشَ حن البضائِع
دائاً يف ال ِق َّمة :اإلِجالءَّ ،
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روسيا كعضو دائم في مجلس المن الدولي تعتزم
مواصلة المشاركة بنشاط في تطوير المنحى االستراتيجي
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أ
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مينا ديفنس

لقد بات من املرجح رسميا أن الجزائر وقعت عقدا للحصول عىل عدد  14مقاتلة شبحية من
نوع  ،Su-57لتكون بذلك الزبون األول الذي ستقوم الرشكة املصنعة  Sukhoiبتصديرها إليه.
تعاقدت القوات الجوية الجزائرية أيضا عىل  14قاذفة من نوع  Su-34و 14مقاتلة سيادة
جوية من نوع  .-Suالعقد سينتهي بحلول عام  2025حيث سينرش الجيش الجزائري رسبني
من مقاتالت  Su-30MKAورسب من نوع  Su-57ورسب من نوع  Su-35ورسب آخر
من نوع  Mig-29M2ورسبني من نوع  Su-24املحدثة ورسب من نوع  Su-34ألسطول
القاذفات ،كام سيتم تدريب الطيارين عىل طائرات .Yak-130

وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتقديم العون في تعزيز
قدرات القوات المسلحة الوطنية المصرية والقدرات
الدفاعية
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مصادر جزائرية :الجزائر أول زبون ل ـ  SU-57الشبحية

روسيا تسلم مصر مقاتالت
بميزات متطورة
وكالة تاس لألنباء

وفقا ملصدر يف املجمع الصناعي العسكري الرويس،
فإن موسكو سلمت القاهرة مقاتالت MiG-29M
 / M2بتقنية تتيح لها تزويد مثيالتها من املقاتالت
بالوقود جوا .ولكن رشكة "روسوبورون اكسبورت"
مل تعلّق عىل الخرب .وكانت املقاتالت املرصية
من طراز "ميغ "-29الروسية و"رافال" الفرنسية،
قد ظهرت بتقنية جديدة وألول مرة لدى القوات
الجوية املرصية.
ومتكنت املقاتالت املرصية من تنفيذ عملية التزود
بالوقود جوا ،ولكن املثري لالهتامم هو متكن
املقاتالت من تزويد بعضها البعض بدال من التزويد
عرب طائرات التزود الخاصة لهذا الغرض.
وتعرف هذه امليزة بخاصيةBuddy-to-Buddy
 ،Refuelingحيث متنح املقاتالت قدرة إمداد
بعضها البعض بالوقود جوا ،بواسطة حاضن
مخصص يتم إضافته عىل نقطة التعليق أسفل
بطن املقاتلة ويسمى بـ"مستودع إمداد الوقود
أثناء الطريان" ،وهو مزود بخرطوم ميكن خروجه
ملسافة مناسبة لتزويد باقي املقاتالت بالوقود.

 54.5مليار دوالر صفقات في معرض دبي للطيران
وكالة أنباء اإلمارات

ٍ
صفقات بلغت
اختَتَم معرض ديب للطريان فعالياته يف نوفمرب  /ترشين ثاين امل ُنرصم بإجام ّيل
 54.5مليار دوالر يف القطاعني التجاري والعسكري تع ِكس املكان َة الرائدة للحدث الدويل عىل
مستوى العامل فيام استقطب  100رشكة جديدة.
وأكّ َد عارضون ومشاركون يف معرض ديب للطريان أن املعرض حقق نجاحاً الفتا هذا العام وقد
شاركت يف املعرض أكرث من  1,288رشكة ومؤسسة ،و 161طائرة يف ساحة عرض الطائرات
فميا تعد نسخة هذا العام من املعرض األكرث نشاطاً حيث بلغ عدد الزوار التجاريني أكرث
من  84,043زائرا ً.
9
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روسوبورون اكسبورت

قامت رشكة "روسوبورون اكسبورت" بتنفيذ عقد لتوريد مجموعة من بنادق ORSIS
 T-5000إىل عميل أجنبي مببلغ يزيد عىل  100مليون روبل ( 1.5مليون دوالر).
منذ عام  ،2017حصلت رشكة " روسوبورون اكسبورت" عىل الحق يف توريد أسلحة مدنية
وأسلحة يف الخارج ،و قامت بصياغة طلبات من عمالء أجانب قيمتها أكرث من  150مليون
دوالر .وقال نائب املدير العام لرشكة " روسوبورون اكسبورت" إيغور سيفاستيانوف" :لقد
تم بالفعل استكامل العديد من العقود  ،مبا يف ذلك توريد بنادق  ،ORSIS T-5000والتي
نراها مهتمة جدا ّ بالجيش والرشطة والوحدات الخاصة لرشكائنا" .يجري العمل بنشاط يف
مجال التسويق للرتويج ملنتجات  ORSISيف أسواق بلدان منطقة آسيا واملحيط الهادئ ،يف
أمريكا الالتينية والرشق األوسط وأفريقيا وأوروبا .يف عام  ، 2019قدمت الرشكة أكرث من
 40عرضاً من مسدسات البندقية يف املعارض الدولية يف كوت ديفوار واإلمارات العربية
املتحدة وأملانيا والربازيل واملكسيك وفيتنام .و تم عرض منتجات  Promtechnologyيف
جناح "روسوبورون اكسبورت" يف منتدى روسيا-أفريقيا يف أكتوبر  2019يف سوتيش .وأبدى
العديد من كبار املسؤولني التنفيذيني من إفريقيا اهتامماً مبنتجات  ORSISخالل القمة.
نتيجة لهذا العمل ،تجري مفاوضات تجارية حاليًا لتوريد منتجات  ORSISمع أكرث من عرش
دول يف القارة.

NEWS

NEWS NEWS NEWS NEWS

اشركة "روسوبورون اكسبورت" ُتسلِّم بنادق بقيمة
 1.5مليون دوالر من طراز  ORSIS T-5000إلى الخارج

روسيا تشحن أول أنظمة
الدفاع الجوي PANTIR-S1
إلى صربيا في فبراير
وكالة تاس لألنباء

رصح مصدر يف امل ُجمع الصناعي العسكري الرويس
ّ
بأن أول شحنات من أنظمة صاروخ أرض-جو
الروسية من طراز  Pantir-S1إىل رصبيا ستبدأ يف
فرباير/شباط الجاري ،وتحديدا "[يف نهاية] فرباير،
وفقًا لرشوط العقد".
و كان الرئيس الرصيب قد أعلن أن بلغراد قد طلبت
أنظمة  Pantirيف  24أكتوبر/ترشين أول ،2019
ويف شهر نوفمرب/ترشين ثاين املاضيني .و رصح
ألكسندر ميخييف  ،رئيس رشكة "روسوبورون
اكسبورت" بأن روسيا سوف تشحن هذه األنظمة
يف األشهر القادمة.
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توقيع أول عق ِد لتصدير طائرات MI-38T
روسوبورون اكسبورت
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وقَّ َعت رشكة "روسوبورون اكسبورت أول عقد تصدير لتزويد عميل أجنبي بطائرات Mi-
 38Tمتوسطة املدى متعددة األغراض امل ُص َّنعة من ِقبل مصنع كازان للمروحيات.
أصبح العقد امل َوقَّع نقطة انطالقٍ أُخرى يف تنفيذ اسرتاتيجية التعاون العسكري التقني
التي وافق عليها رئيس روسيا يف عام  .2019وقال ألكساندر ميخييف ،املدير العام لرشكة
"روسوبورون اكسبورت" عن الطائرة" :لقد أمتت رحلتها األوىل يف أواخر عام  ،2018واليوم،
باإلضافة إىل اآلالت التي تم التعاقد عليها بالفعل ،تقوم "روسوبورون اكسبورت" مبعالجة
بعض الطلبات اإلضافية لتسليمها إىل رشكاء أجانب".
و يتم تكييف املروحية أيضً ا لعمليات البحث واإلنقاذ ،وهي قادرة عىل الرفع يف األشخاص
والبضائع التي يصل وزنها إىل  300كجم من األرض أو املاء يف وضع التحويم .كام ميكن تسليم
طائرات الهليكوبرت  Mi-38Tإىل العمالء يف تكوين  VIPلنقل الركاب يف ظروف الراحة
العالية .تتميز مقصورة  VIPاملقصورة بكرايس مريحة وأرائك وخزانة مالبس ومطبخ وبار.
عزل محس ًنا للصوت .يتم
يوفر نظام تكييف الهواء درجة حرارة مريحة للهواء ،وتوفر الكابينة ً
تثبيت وسائل خاصة للحامية واالتصاالت اآلمنة بنا ًء عىل طلب العميل.
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إن القوات الجوية الجزائرية في حاجة
ماسة إلى تحديث الطائرات الموضوعة
في الخدمة .بعد الحظر الذي استمر
 15عاما ً تقريبا ً ( ،)1990-2005أ َ َ
طلق
سالح الجو الجزائري برنامجا ً مكثفا ً
لعملية التحديث .بدأت العملية بعد
زيارة رسمية إلى الجزائر قام بها الرئيس
الروسي فالديمير بوتين في عام ،2007
حيث تم تحويل الدَّين الجزائري لروسيا
إلى عقد لتوريد األسلحة

فتم رشاء طائرات تدريب مناسبة ومتوافقة
مع املناهج التعليمية ومع وسائل التدريب من
اإلنتاج السوفيتي والرويس؛ ولهذا السبب ضاع
الكثري من الوقت.

لم تؤثر صفقة طائرات MiG-29SMT
 التي تم تسليمها من مصنع"لوخوفيتس"  Lukhovitsyومصنع
سوكول ( Sokolفي مدينة نيجني
نوفغورود) ،وما تاله ذلك من إنهاء
العقد ،على العالقات بين البلدين،
على الرغم من الخطأ الواضح من
الجانب الروسي

بالنسبة ألكادميية الطريان الحريب ،فقد تبني أن
طائرة ياك  Yak-130كانت مبثابة فشل تقني
بسبب املشكالت الناجمة عن بعض النواقص يف
تصميم الطائرة ومحركها ،ونتيجة لذلك مل تدخل
هذه الطائرة إىل الخدمة يف الوقت املحدد .أما
أكادميية النقل فواجهت مشكالت تتعلق بصالحية
املعدات التي كانت تستخدم عاد ًة بكثافة يف
النقل .ما أدى إىل التأخر يف افتتاح األكادميية عىل
الرغم من تسليم أجهزة التدريب وبناء قاعدة
جوية حديثة.
واجه أسطول طائرات النقل يف الفرتة من 2000
إىل  2018العديد من الحوادث وخرس خمس
طائرات يف غياب البديل يف السوق لتعويضها.
ونتيجة لذلك ،اعتمدت الجزائر عىل طائرة النقل
العسكرية إيل  ، IL-76MD-90Aولكن لن يتم
استالم الطائرات األوىل منها إال بحلول عام 2022
أو حتى بعد ذلك التاريخ .األمر نفسه ينطبق
عىل طائرات  C-130Jالتي استمرت املفاوضات
حولها عرش سنوات تقريباً بسبب القيود األمريكية
املفروضة عىل الصادرات إىل الجزائر .وستتمكن
الجزائر من استالم  6طائرات من هذا النوع بعد
انتظار سيدوم حتى عام .2022
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ويف الوقت الذي حصل فيه املغرب ،الدولة
املجاورة واملنافسة للجزائر ،عىل العديد من أرساب
الطائرات املقاتلة  ، F-16قضت القوات الجوية
الجزائرية الكثري من الوقت محاول ًة اتخاذ قرار
حول اختيار الطائرة املقاتلة الرئيسة .ولكن تم
تعويض هذا التأخري عن طريق اتفاقية وقعت
عام  2013لتوريد دفعتني من  14طائرة Su-30s
إضافية ،لكن هذا مل يساعد يف تحديد الخيار
النهايئ (حول الطائرة املقاتلة الرئيسة) .ومنذ
وقت طويل جرت العادة عىل اعتامد املقاتلة
 Su-35كخيار إىل جانب قاذفة الخط األمامي
 ،Su-32خاصة بعد بدء استخدام هذين النوعني
من الطائرات يف النزاع السوري ،لكن لسبب ما ،مل
يُتخذ قرار رشاء هذه الطائرات بعد .وفيام يتعلق
بـطائرة  Su-32فقد ركزت املواصفات املطلوبة يف
الجزائر عىل جانبني مهمني :يجب أن تكون الطائرة
مبقصورة قيادة لشخصني ومزودة برادار "مصفوفة
املسح اإللكرتوين النشط"  AESAمع عدد كبري من
الوحدات القابلة لالستبدال.
احتاجت الصناعة الروسية لبعض الوقت يك
تتمكن من تلبية طلب الجزائر .وعىل الرغم من
أن الحاجة إىل استبدال قاذفة الخط األمامي Su-
 24Mبدأت تظهر أكرث فأكرث ،ومع األخذ بعني
النتائج املمتاز َة لطائرة  Su-34يف سوريا،
االعتبار
َ
اعتربت الجزائر أن نسخة التصدير من قاذفة الخط
األمامي  Su-32متخلفة تقنياً .وأدى الوقت الضائع
خالل املفاوضات إىل مشكلة غري مسبوقة للجيش
11
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الطيران .التعاون العسكري التقني
بين روسيا والجزائر
أكرم خ َريّف
بعد هذه الزيارة ،طلبت الجزائر رسبني من
مقاتالت سو ، )Su-30 MKI (Aورسباً واحدا ً من
طائرات التدريب القتالية ياك  ، Yak-130و 28
مقاتلة من طراز ميغ  Mig-29 SMTمبوجب عقد
بقيمة  7مليارات دوالر بني الجزائر وروسيا .وتم
الرتكيز أيضاً عىل وسائط الدفاع الجوي ،فتضمن
العقد رشاء العديد من وحدات الدفاع الجوي
 S-300 PMU-2والعرشات من أنظمة الدفاع
الجوي بانتسري . Pantsir-S1و فتح هذا العقد باباً
جديدا ً من التعاون العسكري التقني بني البلدين،
وأحيا الثقة بني الطرفني إىل درجة أن الجزائر قررت
مسبقاً تخصيص جزء كبري من ميزانيتها العسكرية
لرشاء املعدات الروسية.
استفادت فرنسا أيضاً من هذا التعاون ،فقد
متكنت من بيع عدد كبري من املعدات اإللكرتونية
البرصية وعالية الدقة مبوجب عقود األسلحة
الروسية للجزائر .أدى ذلك إىل ترسيع بناء املصانع
وإنشاء الفروع التابعة ملجموعتي رشكات سفران
 Safranوتاليس  Thalesيف روسيا .مل تؤثر صفقة
طائرات  – MiG-29SMTالتي تم تسليمها من
مصنع "لوخوفيتس"  Lukhovitsyومصنع سوكول
( Sokolيف مدينة نيجني نوفغورود) وما تاله ذلك
من إنهاء العقد – عىل العالقات بني البلدين ،عىل
الرغم من الخطأ الواضح من الجانب الرويس.
منذ عام  2011ونظرا ً الرتفاع أسعار النفط،
تضاعف دخل الجزائر بالدوالر أربع مرات ،
10

فأنشأت احتياطياً مالياً كبريا ً ،ومتكنت من سداد
جميع ديونها الخارجية .وكان لهذا تأثري إيجايب
عىل برامج التسليح وامليزانية العسكرية ،التي
ارتفعت من  5مليارات دوالر (وسطياً) بني عامي
 2000إىل  ،2010إىل  10مليارات دوالر (وسطياً)
بني عامي  2012و .2019
وقد متكنت الجزائر من تعزيز موقعها كأحد
املستوردين الرئيسني لألسلحة الروسية – بشكل
أسايس يف مجال الطريان العسكري -وأصبحت
ثالث أك ِرب مشرتٍ لألسلحة الروسية بني عامي 2010
و 2019بعد أن وصلت إىل هذا املركز املتقدم يف
عام .2018
ورغم ذلك ،يبدو أن سالح الجو الجزائري
يواجه – ولعدة أسباب -صعوبات يف تنفيذ
برنامج التحديث ،وخاصة فيام يتعلق بتدريب
االختصاصيني يف الطريان .ففي عام  ،2010تم
التخيل عن مدارس الطريان لصالح األكادمييات
املتخصصة باملقاتالت وطريان النقل العسكري
واملروحيات .وأدى إنشاء هذه املؤسسات
التعليمية إىل تأخري تنفيذ برنامج التحديث إىل
حد كبري ،بسبب الحاجة إىل اختيار معدات
الطريان واملعدات الالزمة يف العملية التعليمية،
أضف إىل ذلك أنه كان من املطلوب تنظيم جميع
هذه املؤسسات التعليمية يف الوقت نفسه.
وهكذا تم رشاء املئات من طائرات الهليكوبرت
الغربية الصنع من طراز AgustaWestland
 (Leonardoحالياً) لصالح أكادميية املروحيات،
أما بالنسبة للقوات البحرية والقوات الجوية،
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مصممون على القيام بذلك كما هو الحال
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المقاتالت

القاذفات

MIG-29S/UB

SU-24M

20

13

MIG-25PD

)SU-30MKI (A

13

58

المخصصة للنقل والمهام
الخاصة والمخصصة للتزود
بالوقود

التدريب
القتالي
والتمرين

Beechcraft King Air

IL-76TD

L-39C

10

14

30

IL-78MK

Yak-130

5

16

Beech 1900

S-130N

12

15

Zlin Z42/43

Gulfstream G550

40

CASA C295

11

مخصصة للنقل
AS 355

29

Mi-26T2

3

Mi-2

28

قتالية
Mi-28NE

AW 139

42

11
3

14

Bell 412

AW 119

8

Ka-32

5

Mi-171

120

Mi-24
Super Hind MK III

35

معدات سالح الجو الجزائري
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الدمة الفيدرالية للتعاون
ي
العسكري التق�ن
ي
في الوقت الحاضر ،تعمل اللجان الحكومية
(المتخصصة بالتعاون العسكري التقني) أ� ً
يضا
أ
مع ا إلمارات العربية المتحدة والبحرين والردن
والمغرب والجزائر ومصر ولبنان – تم تغطية
كل هذه المنطقة تقر ً
يبا ،والعالقات مبنية بمتانة
وعلى المدى الطويل

الجزائري :التهديد األمرييك بتطبيق عقوبات بنا ًء
عىل قانون  CAATSAأي "قانون مواجهة خصوم
أمريكا من خالل العقوبات" ضد الجزائر بصفتها
املشرتي الرئيس لألسلحة الروسية وصديقاً لروسيا.
أدت الضغوط األمريكية لتأخري قرار الجزائر بشأن
اختيار املقاتالت والقاذفات .ذهب األمريكيون
إىل أبعد من ذلك ،فقد اقرتحوا عىل الجزائر رشاء
طائرات أمريكية الصنع أو رشاء طائرات صينية.
ولتزداد األمور تعقيدا ً ،يف  22شباط (فرباير) ،2019
خرج ماليني الجزائريني إىل الشوارع للمطالبة بوضع
حد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دام
 20عاماً .وكل هذا يف خضم أزمة اقتصادية ناشئة
وتضخم مرتفع وعدم اليقني فيام يتعلق باملستقبل
االقتصادي للبالد .وهكذا أصبح عام  2018عام
تراجع الواردات يف الجزائر ،عىل الرغم من أن
تقليص امليزانية ،كام يبدو ،مل ميس الجيش .ولكن
مع سقوط بوتفليقة ،فقد وجد رئيس األركان
السابق أحمد قايد صالح نفسه عىل رأس بلد يعاين
من صعوبات مالية ويف أزمة سياسية خطرية .كل
ما سبق ،قد يشكل عواقب وخيمة عىل برنامج
تحديث الطريان.
من املحتمل أن يؤدي الضغط الدويل والتوترات
السياسية الداخلية واألزمة املالية وغياب أولوية
املشرتيات إىل تأخري تنفيذ برنامج تحديث القوات
الجوية الجزائرية .ولكن تم اتخاذ تدابري عاجلة
لتوفري الوقت ،مثل تحديث أسطول من  40قاذفة
من طراز  Su-24يف النسخة  M2مع تثبيت نظام
 SVP-24للرؤية واملالحة أو إمكانية رشاء طائرات
ميغ  MiG-29M / M2لتحل محل طائرات
 MiG-29Sالتي سيتم إيقاف تشغيلها بحلول
العام .2020
12
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التعاون العسكري التقني بين
روسيا ودول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا :الواقع واآلفاق
ال يخفى على أحد أن منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا هي واحدة من أ كثر المناطق في العالم
إثارة الهتمام مص ّنعي ومصدّري األسلحة .فوفقا ً لمعهد ستوكهولم ألبحاث السالم ( ، )SIPRIكانت
هناك خمس دول من هذه المنطقة (المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر واإلمارات العربية
المتحدة والعراق) ضمن أ كبر  10مستوردين لألسلحة بين  .2014-2018وباإلضافة لذلك ،كانت
روسيا واحدة من أ كبر ثالثة موردين لثالث من هذه الدول المذكورة.1

أندريه فرولوف
يُعترب هذا السوق بحد ذاته واسعاً للغاية من
الناحية املالية ،ويُظهر اتجاهاً تصاعدياً يف منوه.
فوفقاً للمعهد املذكور نفسه  ،SIPRIأظهر هذا
السوق منوا ً بنسبة  87%ما بني 2014-2018
مقارنة مع فرتة الخمس سنوات السابقة .ولذلك
فإنه من املهم أن ننظر إىل هذا السوق من وجهة
نظر ُمص ّدري األسلحة الروس ونتتبع ديناميكيته.
ونود أن نلفت االنتباه إىل أنه نظرا ً للمعلومات
القليلة املتوافرة عن هذا املوضوع يف وسائل
اإلعالم الروسية ،لكونه موضوعاً مغلقاً نسبياً ،فإن
البيانات حول هذه املنطقة غري مكتملة وضئيلة.
كان توزيع الطلبات حسب املنطقة يف عام 2015
عىل النحو التايل :منطقة آسيا واملحيط الهادئ
 ،42%الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،36%
أمريكا الالتينية ورابطة الدول املستقلة CIS
( 9%لكل منهام) ،وباقي الدول  .%4وتعد الهند
أكرب مستورد ،كام تحتل أكرب عرش دول من ناحية
االسترياد ما يصل إىل  %70-80من اإلمدادات.2
ووفقًا لـ معطيات الخدمة الفيدرالية للتعاون
العسكري التقني ( )FSMTCفقد كان التوزع
الجغرايف للصادرات يف عام  2017عىل النحو
التايل :دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،48%
منطقة آسيا واملحيط الهادي  .45%تحتل أوروبا
نحو  1-2%وهي غالباً اتفاقيات قامئة بشأن
إصالح وصيانة معدات طائرات الهليكوبرت يف
أوروبا الرشقية .3ولكن أصبح من الواضح يف
شهر نوفمرب /ترشين الثاين أن دول منطقة الرشق

األوسط وشامل أفريقيا تشغل نحو  %20أو 8
مليارات دوالر يف املحفظة االستثامرية لرشكة
"روس أوبورون إكسبورت" لتصدير األسلح ة �Ro
( . soboronexportأي ميكننا أن نستنتج أن
املحفظة االستثامرية للصادرات الخاصة يف ذلك
الوقت بلغت  40مليار دوالر) .4ميكن االستنتاج
أن حصة مصنعي األسلحة من روسيا يف الفرتة ما
بني عامي  2015-2017قد ازدادت.
وظهرت بعض املعلومات أيضاً خالل عام
2018وحتى نهاية آب (أغسطس) ،وتشري
املعلومات إىل أن بلدان شامل أفريقيا ومنطقة
آسيا واملحيط الهادي ،مبا يف ذلك الهند والصني،
متثل  %60من املحفظة االستثامرية ونحو %20
لبلدان الرشق األوسط وشبه الجزيرة العربية
مجتمعة ،ونحو  %10ألفريقيا (جنوب الصحراء
الكربى) ،و 5%لبلدان رابطة الدول املستقلة
 .CIS5يف ذلك العام ،بلغت املحفظة االستثامرية
بالكامل  45مليار دوالر ،أي أن هذه القيم كانت،
حسب الرتتيب 27 ،مليارا ً و 9مليارات و 4.5مليار
و 2.25مليار دوالر .والالفت للنظر أنه وبحلول
نهاية شهر سبتمرب  /أيلول وصلت مجموعة
طلبات "البلدان األفريقية" من دون تحديدها
باالسم إىل  3مليارات دوالر.6

يد� ت�ي شوغاييف
خ
الدمة الفيدرالية
مد�
ي
للتعاون العسكري التق�ن
ي

أ
أ
إ�ننا نعتبر الشرق الوسط وبلدان شمال �فريقيا
قطاعا ً
ً
مهما ً
جدا بالنسبة لنا ،حيث تحتل هذه
المنطقة نحو نصف صادراتنا من المنتجات
أ
العسكرية .الصين وفيتنام بذات الهمية:
أ
وستحتل الصين بالت�كيد مرتبة في المراكز
أ
الخمسة الولى بحلول نهاية عام .2018
أ
كذلك ننظر إ�لى إ�ندونيسيا كدولة ذات �ولوية
بالنسبة لنا

ولذلك ينبغي علينا أن نأخذ بعني االعتبار
خصوصية هذه املنطقة ،من وجهة نظر الصناعة
الدفاعية الروسية ،من حيث الطلب الكبري عىل
15
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ايليا ت�راسينكو
الط�ان
ن�ئب رئيس ش"� كة ي
املتحدة" ( )UACلشؤون
ن
التق�
التعاون العسكري ي
تعمل اليوم الطائرات من طراز ميغ MIG
أ
في �كـثر من  50دولة حول العالم .إ�ننا
نروج لتصدير الطائرة  MIG - 29التي يتم
تحديثها وفق التعديل "  ، ”M / M 2ونعمل
أ� ً
يضا على الترويج لطائرةة  .MIG - 35و
أ
ي�تي االهتمام بهذه الطائرات من البلدان التي
تستخدم طائراتة  MIG - 29في جنوب
أ
آ
أ
شرق �سيا والشرق الوسط و�مريكا الالتينية

BMP-3

 "bat provenحيث أثبتت فعاليتها يف القتال
عىل أرض املعركة .وبفضل النجاحات العسكرية
والسياسية الروسية يف املسار السوري فقد أصبح
من املمكن أن نرى بعض القوى اإلقليمية ،من
بني أولئك املعتمدين عىل املوردين الغربيني (يف
املقام األول قطر واململكة العربية السعودية)،
تبدي اهتامماً مبدئياً باألسلحة الروسية ،ويف
بعض الحاالت بادرت برشائها ،ولكن لحد اآلن
عىل دفعات صغرية فعلياً .من ناحية أخرى ،ويف
السنوات األخرية ،تحولت معارض األسلحة يف
الرشق األوسط فعلياً (إضافة إىل الصني والهند)
إىل املنصات الرئيسة لعرض األسلحة الروسية،
بعد املعارض يف روسيا ودول الكومنولث
املستقلة وذلك بسبب كون املنصات الغربية
مغلقة لروسيا.
من امل َخاطر بالنسبة لروسيا يف هذا السوق ،ميكن
أن نذكر يف الدرجة األوىل ،التهديد العاملي عىل
شكل عقوبات أمريكية .فقد واجهت القوى
اإلقليمية هذا الخطر بالفعل :فعىل سبيل املثال
نذكر مرص فيام يتعلق بعقد رشاء املقاتالتSU-
 . 35وهناك خطر آخر يتمثل ببداية "الربيع
العريب  ،"2ألن عدم االستقرار الداخيل يف املنطقة
ميكن أن يؤدي إىل انخفاض يف رشاء األسلحة.
وميكن مالحظة تحد خطري يتمثل يف زيادة
املنافسة من قبل كربى رشكات تصنيع األسلحة
الغربية والصني ،باإلضافة إىل العبني جدد مثل
تركيا (التي أصبحت نشطة جدا ً يف املنطقة خالل
السنوات القليلة املاضية) أو مثل كوريا الجنوبية.
أخريا ً ،يجب أن نذكر خطر التأخر التكنولوجي
املحتمل لبعض املنتجات الروسية املقدمة إىل
السوق املحلية ،والتي يجب أن تتنافس مع أكرث
عروض املنافسني تطورا ً.

Mi-28NE combat helicopter

Trends in international arms transfers, 2018. SIPRI Fact Sheet, March 2019.1
Web-page: http://bmpd.livejournal.com/1547499.html 2
The FSMTC evaluated Russia’s position in the global arms market // Lenta.Ru, 18.07.2017. 3
The order portfolio of Rosoboronexport from Middle East and North African countries is worth of 8 billion US dollars – 4
head of Rosoboronexport Mikheev // Interfax-AVN, 15.11.2017.
Dmitry Shugaev: Russia has found ways to bring in new partners for MTC // RIA “Novosti”, 20.08.2018. 5
FSMTC Director: Russian arms get back to Africa // Interfax-AVN, 20.09.2018. 6
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التوزع الجغرافي لصادرات األسلحة
حتى نهاية أغسطس 2018
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1 60%
20%

 .1بلدان شمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ،
بما في ذلك الهند والصين
 .2دول الشرق األوسط
وشبه الجزيرة العربية
 .3أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
 .4رابطة الدول المستقلة
 .5البقية

Pantsyr-S1 ADMGS

مستوى املشرتيات .هذا غالباً ما يجعل املشرتين
املحليني عمال ًء جددا ً للكثري من أنظمة األسلحة
الروسية .فعىل سبيل املثال ،اإلمارات العربية
املتحدة :حيث أصبحت القوات الجوية والدفاع
الجوي يف هذا البلد زبوناً جديدا ً لنظام الدفاع
الجوي بانتيسري  ، Pantir-C1حيث استلمت
 50مركبة قتالية من هذا املجمع مركبة عىل
هيكل السيارة  )MAN SX45 (8*8يف 2010-
 2013مبوجب عقد تم توقيعه يف عام  2000مع
"مكتب صناعة األجهزة" KBP Instrument
 .Design Bureauوقبل ذلك ،وتحديدا ً يف عام
 ،1992اشرتت دولة اإلمارات العربية املتحدة
أكرب مجموعة ،حتى مبقاييس اليوم ،من مركبات
القتال املدرعة للمشاة  ،BMP-3وبذلك قُدمت
فعلياً هذه العربة املدرعة للسوق العاملية.

ألكساندر ميخييف
املد� العام شل� كة "روس أوبورون
ي
لتصد� االسلحة
إكسبورت"
ي
في إ�طار المنتجات ّ
المصنعة من قبل مجموعة شركات
أ
"كالشينكوف" هناك اليوم طلب كبير في السواق
ل إلنتاج المشترك .والحظنا اهتمام الجميع في البلدان
آ
أ
أ
الفريقية والشرق الوسط وجنوب شرق �سيا بالحصول
على إ�مكانية تصنيع بندقية كالشينكوف
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ومن األمثلة األخرى رشاء الجزائر للمرة األوىل
لطائرة التدريب القتالية ياك  ،Yak-130ومن ثم
أصبحت الجزائر أول زبون ملنظومة الصواريخ
التكتيكية  Iskander-Eولطائرة الهليكوبرت
القتالية  .Mi-28NEبعد ذلك شاعت معلومات
تفيد بإن الجزائر قد تصبح الزبون األول لقاذفة
الخطوط األمامية  ، Su-32لكن مل يتم تأكيد
هذه املعلومات حتى اآلن .ومن الالفت لالنتباه
أن العقد الثاين (واألخري لحد اآلن) لطائرات
الهليكوبرت  Mi-28NEقد أُبرم أيضاً مع دولة
من هذه املنطقة وهي العراق .وشاركت مرص
يف الحصول عىل منتجات جديدة  -فقد أصبحت
الزبون األول لطائرات الهليكوبرت القتالية من
طراز  Ka-52ومقاتالت .MIG-29 M/M2
وأصبح األردن املشرتي األول والوحيد لألمنوذج
املعدل بشكل موسع لطائرة النقل العسكرية
 IL-76و  .IL-76MFحتى ليبيا ،يف ظل حكم

القذايف ،كانت أول من حصل عىل أنظمة مضادة
للدبابات ذاتية الدفع من طرازKhrizantema-S
وحتى تم تسليم بعضها قبل اندالع الحرب يف
ليبيا.
وتجدر اإلشارة إىل عامل آخر مهم وهو الضخامة،
حيث تتسم جميع العقود تقريبا ًمع دول
املنطقة بحجمها الكبري .كمثال عىل ذلك ،اشرتت
اإلمارات العربية املتحدة ما يبلغ مجموعه 815
من عربات  BMP-3sو 50منظومة دفاع جوي
من طراز بانتيسري  ،Pantsir-S1واشرتت مرص 46
طائرة هليكوبرت من طراز  Ka-52sوالعدد نفسه
من طائرات  ،MiG-29 M/M2وحصلت الجزائر
ع ىل  38منظومة دفاع جوي من طراز �Pan
 tsir-S1و 42طائرة هليكوبرت  ،Mi-28NEأما
العراق فاشرتى نحو  300-500عربة مدرعة من
طراز  BMP-3و 200دبابة من طراز T-90SA
و 28طائرة هليكوبرت قتالية من طراز MI-35M
و 15طائرة هليكوبرت من طراز MI-28NE؛ من
الواضح لنا إذا ً أن القامئة تطول.
إن مثل هذه الكميات الكبرية من املشرتيات
تجعل من املمكن إشغال خطوط اإلنتاج،
والتخطيط لإلنتاج عىل املدى الطويل ،فضالً
عن كونها مصدرا ً للعمالت األجنبية بالنسبة
ملؤسسات الصناعة الدفاعية الروسية باإلضافة
لكونها مربحة للغاية.
يف الختام ،يجب اإلشارة إىل أن هذه املنطقة
اكتسبت مؤخرا ً أهمية جديدة لروسيا .وكان
العامل املهم يف ذلك هو بدء العملية العسكرية
الروسية يف سوريا يف  30سبتمرب /أيلول .2015
ففي أثناء العملية يف سوريا تم استعراض األسلحة
الروسية ،وتلقى الكثري منها أخريا ً سمة"  "�com
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أهم عقود األسلحة
لروسيا مع دول الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
في الفترة 2018–2015
ALGERIA

مصر

2018
SU-35
مقاتالت
( 24وحدة)

2015
MIG-29M
مقاتالت
( 46وحدة)

2.5

مليار

2.0

مليار

2015
KA-52
طائراتالهليكوبتر
القتالية
( 46وحدة)

الجزائر

2018

MIG-29M/M2
مقاتالت
( 16وحدة)

2015
ال توجد بيانات

)SU-30MKI(A
مقاتالت
( 14وحدة)

0.8
مليار

1.0
مليار

السودان

2016

 T-72دبابات
( 170وحدة)

ال توجد بيانات

19

تعاون تقني و عسكري
إيران

قطر

2016
AK-103
بنادقهجومية

2015
نظام الصواريخ
المضادةللطائرات
S-300PMU-2
( 4كتائب)
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2018
ال توجد بيانات

1.0
مليار

AK-12
بنادقهجومية

ال توجد بيانات

2018
KORNET-E
نظام الصواريخ المضادة
للدبابات

ال توجد بيانات

IRAN
JORDAN
QATAR

SAUDI
ARABIA

EGYPT

SUDAN

األردن

2016
MI-26T2
طائراتهليكوبتر
( 4وحدات)

ال توجد بيانات

2017

2015
L-76MF
إصالح الطائرات
( 2وحدة)

ال توجد بيانات

2015
توريد مكونات لتجميع
المقذوفاتلقاذفات
القنابل
S RPG-32
( 30000وحدة)

18

المملكة العربية السعودية

ال توجد بيانات

تنظيم إنتاج بنادق الكالشينكوف

ال توجد بيانات

شراء وتوطين إنتاج
أنظمة قاذف اللهب الثقيل
TOS-1A

ال توجد بيانات

نظام الصواريخ المضادة للدبابات
KORNET-EM

ال توجد بيانات

قاذفاتالقنابل
AGS-30

ال توجد بيانات
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فالد� ي� ي ن
بوت�
ي
الروس
الرئيس
ي

أ
أ
بالنسبة إلنتاج �نواع معينة من السلحة للقوات
البرية ،إف�ن مجمع الصناعات الدفاعية الروسي
أ
مشغول ً
عمليا بالكامل بطلبات وزارة الدفاع ،ف�صبح
أ
من الصعب �كـثر ،ضمان تلبية الطلبات في قطاع
التعاون العسكري التقني في الوقت المحدد .من
أ
الواضح �نه إ�ذا رفضنا اليوم الطلبات الخارجية،
فعندها قد نفقد شركاء واعدين ،وقد نخرج من السوق
بشكل كامل

ألكساندر ميخيف
املد� العام شل� كة "روس أوبورون
ي
لتصد� االسلحة
إكسبورت"
ي

أ
تذهب �كبر كميات من ا إلمدادات من المنتجات
العسكرية والمنتجات ذات االستخدام المزدوج إ�لى بلدان
آ
أ
منطقة �سيا والمحيط الهادي والشرق الوسط وشمال
أ
�فريقيا .ما يصل إ�لى نصف إ�جمالي المنتجات المصدرة
أ
هو عادة معدات الطيران .معدات القوات البرية و�نظمة
الدفاع الجوي تشغل الموقعين الثاني والثالث

هي العقود املربمة مع فنزويال لتوريد 100
ألف بندقية هجومية من طراز  AK-103يف
العام  2005ومن ثم بناء مصنع إلنتاج البنادق
الهجومية والذخائر من عيار  39mm*7,62يف
العام  .2006ولكن إذا كان تسليم البنادق الروسية
قد تم برسعة كبرية – أي يف غضون عام -فإن
بناء املصنع ال يزال مستمرا ً .وكان العقد الرئيس
اآلخر هو عقد مربم العام  2010مع أذربيجان
إلنتاج مرخص لـ  120،000بندقية هجومية من
طراز ( AK-74Mاألمنوذج االذربيجاين تحت اسم
"خازري"  )Khazriحتى عام  ،2021حيث تم
 100.000بندقية هجومية بحلول
بالفعل إنتاج
منتصف عام .42019
ثم حل ركود ملدة  10سنوات تقريباً ،وشهدت
هذه الفرتة بعض الهزائم غري السارة يف األسواق
الروسية التقليدية عىل الرغم من أنه تم إبرام
عقود منفصلة .فعىل سبيل املثال ،يف عام 2014
يف فيتنام ،خرس العرض الرويس أمام عرض الرشكة
اإلرسائيلية .Galil ACE
تغي كل ما سبق يف عام  ،2019عندما تم
ولكن َّ
افتتاح مرشوع مشرتك يف الهند إلنتاج نسخة
مرخصة من البندقة الهجومية  AK-203بعيار
 .mm 7.62من املخطط تصنيع ما مجموعه
 650ألف بندقية هجومية من طراز AK-203
يف الهند  .5وتم تشكيل هذا املرشوع املشرتك من
قبل جمعية صناعة الدفاع الهندية الحكومية
( ،Ordnance Factory Board OFBتبلغ
حصتها يف املرشوع املشرتك  ،)% 50.5ورشكة
"روس أبورون إكسبورت" ورشكة كالشينكوف
معاً ( .)% 49.5أصبح العقد واحدا ً من أكرب
عقود التصدير يف العامل لتوريد األسلحة
الخفيفة ،معززا ً بذلك مكانة روسيا يف السوق
الهندية لسنوات عديدة قادمة .ويف هذه األثناء
تم توقيع عقد منفصل – أيضاً مع الهند –
لتوريد  50ألف بندقية هجومية من طراز AK-

 203من اإلنتاج الرويس ،والذي تم تنفيذه كامالً
من "اإلحامء"
يف عام  ،2019فكان مبثابة نوع
قبل عقد اإلنتاج الكبري املذكور أعاله  .6أما العقد
املربم سابقاً مع اململكة العربية السعودية
إلنتاج نسخة مرخصة لبنادق الكالشينكوف
الهجومية فلم ينفَّذ بعد ،كام يبدو.
تجدر اإلشارة بشكل منفصل إىل توريد املعدات
املخصصة للقوات الربية لسوريا .ويتم تصدير
ذلك من طرف وزارة الدفاع الروسية ،ومن
املفارقات أنه يتم مالحظة تلك اإلمدادات
جيدا ً بفضل مراقبي السفن األتراك الذين
يتابعون مرور سفن النقل الروسية أثناء
عبورها املضائق ،باإلضافة إىل عدد كبري من
الصور الفوتوغرافية مبارش ًة من سوريا .ولهذا
ميكن تتبع ظهور دفعة جديدة من التكنولوجيا
الروسية يف سوريا .وترسل روسيا بنشاط كميات
كبرية من املركبات املدرعة إىل هناك (دبابات
 ، T-90A ،T-62 / 62Mعربات القتال املدرعة
املخصصة للمشاة  ، BMP-1مركبات K-43269
املصفحة ،السيارات ،املدرعات املجنزرة متعددة
االستعامل  ، MT-LBأنظمة املدفعية  ،الذخرية
 ،املعدات  ،إلخ .) .رمبا ميكننا اعتبار سوريا
متلق ملعدات القوات الربية من روسيا من
أكرب ٍّ
حيث الحجم الفعيل.
عموماً ،نستنتج بإن الصادرات الروسية من
املعدات املخصصة للقوات الربية قد وصلت إىل
ما ميكن اعتباره "هضبة" والتي تبلغ نحو 2-3
مليارات دوالر يف السنة .وميكن توقع املزيد من
النمو إذا تم إطالق منتجات من الجيل الجديد
يف السوق ،بشكل أسايس دبابات  ،T-14مركبات
القتال املدرعة الثقيلة املخصصة للمشاة ،T-15
مركبات القتال املخصصة املشاة كورغانيتس
 Kurganets-25و بومريانغ وأنواع جديدة من
األسلحة الخفيفة ووسائل الحامية الشخصية،
وكذلك أسلحة مضادة للدبابات.

فالد� ي� دروجوف
ي
مد� خ
دمة الفيدرالية للتعاون
ال
ئب
ن�
ي ن ف
التق� ي� روسيا
العسكري ي
أ
جميع �نواع المعدات العسكرية الروسية موجودة على
نطاق واسع في القوات المسلحة الهندية – البرية
والبحرية والجوية

Presidential advisor Kozhin: Over 50% of worldwide demand for military equipment from the Russian Federation is aviation // Rambler News 1
Service, 23.03.2017; Order portfolio for Russian weapons amounts to about 50 bln US dollars // Rambler News Service, 30.08.2017.
The share of armaments in Russian exports is 4.2% // TASS, 03.11.2016. 2
Russia does not plan to increase arms export in years to come // PRAIM, 12.08.2014. 3
Over a 100 thousand AK-74M assembled in Azerbaijan // bmpd.livejournal.com, 19.05.2019. 4
Indian defense industry will be able to meet the national army's needs for small weapons based on advanced Russian technologies – 5
Putin // Interfax-АВН, 03.03.2019
Russia supplied 50 thousand Kalashnikov machine guns AK-203 to India // Interfax-АBН, 03.03.2019. 6
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تصدير المعدات العسكرية الروسية
المخصصة للقوات البرية

تتجاوز الصادرات الروسية تقليديا ً من معدات الطيران وأنظمة الدفاع الجوي  50%من المجموع
الكلي ،ولكن ال ينبغي التقليل من أهمية صادرات المعدات العسكرية المخصصة للقوات البرية.

آندريه فرولوف
فعىل سبيل املثال ،يف عام  ،2017بلغت حصة
معدات الطريان كالعادة  % 50من املجموع
الكيل ،تليها معدات القوات الربية (يف غضون
العام املذكور وصلت النسبة ل  20إىل ،)% 30
وما يصل إىل  % 20احتلت معدات الدفاع
الجوي 1ونحو  % 6-7املعدات املخصصة للقوات
البحرية  .يف العام نفسه ،أفادت التقارير عن
زيادة يف الطلب عىل األسلحة الصغرية وأسلحة
القتال القريب ومناظري التهديف والذخرية.
عالوة عىل ذلك ،يف الفرتة بني  2014-2017ارتفع
مجموع طلبات "روس أبورون إكسبورت " �Ro
 soboronexportلهذه املنتجات أكرث من خمس
مرات .وقبل عام من ذلك ،كانت حصة املعدات
املخصصة للقوات الربية أقل قليالً (،)16%
تجاوزتها أنظمة
وكانت يف املرتبة الثالثة ،حيث
الطريان والدفاع الجوي يف الرتتيب  .2وقد لوحظ
الوضع نفسه تقريباً يف عام  :2014فقد احتلت
تلك املعدات املرتبة الثالثة ،عىل الرغم من ارتفاع
النسبة ل  ،21%مع تأخر 3طفيف عن معدات
الدفاع الجوي التي بلغت .25.7%
وظهرت بعض املؤرشات املرتفعة ،فعىل سبيل
20

املثال ،يف بداية شهر أيلول (سبتمرب)  ،2015بلغ
مجموع الطلبات لهذا القطاع من األسلحة نحو
 12مليار دوالر ،يف حني بلغ مجموع طلبات
التصدير العسكرية ككل  38-45مليار دوالر خالل
العام .فكل ما سبق يشري إىل أن تصدير املعدات
العسكرية املخصصة للقوات الربية هو بند مهم
يف منظومة التعاون العسكري التقني الرويس،
وتبلغ عائداته عدة مليارات من الدوالرات من
النقد األجنبي سنوياً .عملياً ال ميكن التع ّرف عىل
الكثري من العقود ،كام أنه بالنسبة لعدد من
املنتجات املعروفة فمن الصعب تحديد مصدرها
– هل هذه املنتجات جديدة أو يتم تسليمها من
مخزون وزارة الدفاع الروسية.
من املهم اإلشارة إىل أن الصادرات يف املايض
كان تحديدا ً العامل الذي أدى إىل الحفاظ عىل
إنتاج عدد من املنتجات املهمة .هذا ما حصل
يف حالة العربة املدرعة  ،BMP-3التي "أنقذها"
العقد مع دولة اإلمارات العربية املتحدة يف
أوائل التسعينيات ،أو نذكر مثالً الدبابة ،T-90
والتي أدى العقد املربم مع الهند إىل تحسني

موقع الرشكة املصنعة لها بشكل كبري ،أي رشكة
اإلنتاج العلمي "أورال فاغون زافود " �Ural
 .vagonzavodومن املثري لالهتامم ،أنه بفضل
العقود الرئيسة األوىل مع الزبائن الجدد ،كان
من املمكن إبرام عقود جديدة قامت بدورها
بتشغيل خطوط اإلنتاج يف السنوات الالحقة.
وتكرر األمر مرة أخرى يف السنوات األخرية ،ففي
حالة عربات  ،BMP-3كان العراق هذه املرة هو
الزبون ،أما دبابات  T-90فاشرتتها الجزائر التي
أصبحت املشرتي الثاين لهذا النوع من الدبابات
(من ناحية عدد الوحدات التي تم رشاؤها) بعد
الهند .وما يوحي بالتفاؤل أيضاً هو عمليات
تصدير املعدات العسكرية الروسية من الجيل
الجديد ،كام رأينا يف حالة أوزبكستان واملركبات
املصفحة  ،kamaz-53949Aالتي تم تصديرها
إىل مشرتٍ خارجي بعد عام من ظهورها يف الجيش
الرويس.
مل تستطع روسيا ،ولوقت طويل من الزمن،
التفاخر بعقود كبرية يف مجال تصدير األسلحة
الخفيفة .فحتى وقت قريب ،كانت ذروة النجاح
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من المهم اإلشارة إلى أن الصادرات في الماضي
كانت تحديدا ً العامل الذي أدى إلى الحفاظ على
إنتاج عدد من المنتجات المهمة .هذا ما حصل
في حالة العربة المدرعة  ،BMP-3التي "أنقذها"
العقد مع دولة اإلمارات العربية المتحدة في أوائل
التسعينيات ،أو نذكر مثال ً الدبابة  ،T-90والتي أدى
العقد المبرم مع الهند إلى تحسين موقع الشركة
المصنعة لها بشكل كبير ،أي شركة اإلنتاج العلمي
"أورال فاغون زافود" URALVAGONZAVOD
أرمينيا

أوزبكستان

بيالروسيا

صربيا

العراق

فيتنام

الهند

إندونيسيا

قطر

المملكةالعربية
السعودية

الهند

السودان

الصادرات الروسية من المعدات المخصصة للقوات البرية
قد وصلت إلى ما يمكن اعتباره "هضبة" والتي تبلغ نحو
 2-3مليارات دوالر في السنة .ويمكن توقع المزيد من النمو
إذا تم إطالق منتجات من الجيل الجديد في السوق ،بشكل
أساسي دبابات  ،T-14مركبات القتال المدرعة الثقيلة
المخصصة للمشاة  ،T-15مركبات القتال المخصصة
المشاة كورغانيت س  KURGANETS-25و بوميرانغ �BU
 MERANGوأنواع جديدة من األسلحة الخفيفة ووسائل
الحماية الشخصية ،وكذلك أسلحة مضادة للدبابات
23
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أ كبر وأهم العقود المعروفة
لتوريد المعدات العسكرية
المخصصة للقوات البرية التي
أبرمتها روسيا بين 2019–2014
البلد

العام

المنتجاتالموردة

التعليق

العراق

2014

مركبات القتال المدرعة للمشاة BMP-3

تم تسليم الدفعة األولى في  BMP-3.يقدر حجم العقد بين  300إلى  500مركبة
عام 2018

الهند

2014

قذائف دبابات خارقة للدرع بعيار
BM42من طراز مانجو 125 mm 3

نص العقد على توريد  66000قذيفة

بيالروسيا

2015

 BTR-82Aناقالت أفراد مصفحة

ناقلة 32

السودان

2016

 T-72دبابات

تم تسليم الدبابات من مخزون وزارة الدفاع الروسية .تم تسليم  150دبابة
جاهزة للخدمة ،و 20دبابة غير عاملة كمصدر لقطع الغيار

أرمينيا

2016

نظام الصواريخ التكتيكية من طراز
 Iskander – Eإسكندر

تم تسليم فوج واحد .هذا هو أول تصدير لهذا النظام الصاروخي التكتيكي

صربيا

2016

 T-72Sالدبابات

يتم تسليم الدبابات إلى صربيا من دون أي مقابل مادي عن طريق وزارة
الدفاع الروسية

فيتنام

2017

 T-90S / SKالدبابات

طلبت فيتنام  64دبابة تم تسليمها بحلول أوائل العام 2019

المملكة
العربية
السعودية

2017

مجموعة من عقود الشراء المباشر
واإلنتاج المرخص لعدد من األسلحة

 AKوتشمل هذه العقود إنتاج بنادق كالشنكوف

قطر

2018

نظام الصواريخ المضادة للدبابات من
 Kornet-Eطراز كورنيت
 AK-12وبنادق هجومية من طراز

على الرغم من كون العقود صغيرة من حيث الحجم والقيمة المالية،
ولكنها تحمل أهمية رمزية ،ألن دولة قطر لم تشتر
أسلحة روسية من قبل

أوزبكستان

2018

المركباتالمصفحة
kamaz-53949 A

تم تسليم الدفعة األولى في عام  .2019وهذه هي المرة األولى التي يتم
فيها تصدير مثل هذه المركبات المصفحة ،وكذلك أول مرة يتم تصدير
من تصميم وإنتاج ) (MRAPمركبة مدرعة مضادة للكمائن واأللغام
.روسي

الهند

2019

نظام الصواريخ المضاد للدبابات
 M113 Konkurs-Mكونكورس9

المضادة للدبابات  Konkurs-Mتم توقيع عقد جديد إلنتاج أنظمة الصواريخ
لصالح الجيش الهندي

إندونيسيا

2019

مركبات القتال المدرعة المخصصة
وناقالت الجنود  BMP-3Fللمشاة
 BT-3Fالمدرعة البرمائية

بمبلغ  BT-3Fو 21مدرعة  BMP-3Fتعاقدت إندونيسيا لشراء  22مدرعة
فقد تم تطويرها  BT-3F،إجمالي قدره  175.2مليون دوالر .بالنسبة لمدرعات
لصالح إندونيسيا خصيصا ً وكان هذا هو العقد األول
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38-25
فضاء
أخبار
اإلمارات ...من الصحراء إىل الفضاء
Spektr-RG
سبيكرت آر جي" العني الثالثة يف الكون"
مؤسسة الفوتشكني العلمية واإلنتاجية – مطور
للمعدات الفضائية امل ُبتكرة

25
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نوفوستي

أعلنت مؤسسة "روسكوسموس" أ ّن علامءها متكنوا من إيجاد طريقة إلخفاء النشاطات
الرسية يف روسيا عن "عيون" أقامر التجسس األجنبية .وجاء يف تقرير للمؤسسة ن ُِش عىل
موقعها ،أن الطريقة الجديدة ،تَض َم ُن َمن َع عمل أجهِزة االستقبال املوجودة عىل أقامر
التجسس األجنبية ،يف الفرتات الزمنية التي تقع فيها املنطقة الروسية املحمية يف مجال رؤية
هذه األقامر.
وكشفت املؤسسة أنها أطلقت العديد من محطات البث اإللكرتوين األرضية ،التي من شأنها
كبت اإلشارات عند نقل البيانات من أقامر املراقبة البرصية والرادارية العاملة باألشعة تحت
الحمراء ،إىل أقامر إعادة البث ،التي تعيد هذه البيانات إىل األرض  .وأشار الخرباء الروس إىل
أن هذه الطريقة ،ال ميكن استخدامها إال عندما تكون أقامر التجسس نفسها خارج نطاق
منطقة املحطات األرضية يف بلدانها ،وبالتايل ال ميكنها بث البيانات بشكل مبارش إىل هذه
املحطات.

� كوزنيتسوف،
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س� ج ي
ت
ة
سف� ج�هورية روسيا اال�ادية لدى دول إالمارات
ي
فخورون بتعاوننا المشترك في قطاع الفضاء وسعداء بنجاح مهمة هزاع المنصوري إ�لى محطة
الفضاء التي جاءت ضمن بعثة روسية
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العلماء الروس يبتكرون طريقة ُتعمي أقمار التجسس

األمريكية كريستينا كوش
جل رقما ً قياسيا ً جديدا ً في
تس ّ
الفضاء
يب يب يس العربية

هبطت املركبة الروسية  Soyuzالتي كانت
كريستينا كوش عىل متنها يف مراعي كازاخستان
بعد أن أمضت كوش  328يوماً يف محطة الفضاء
الدولية ( ،)ISSكارس ًة الرقم القيايس السابق الذي
سجلته األمريكية بيغي وايتسون.
وكان بقاؤها يف املحطة أقرص بـ 12يوماً من الرقم
األطول عىل االطالق الذي سجله األمرييك سكوت
كييل .األخري كان يف املركبة نفسها بني 2015
و .2016وتجاوزت كوش رقم الـ 289الذي حققته
زميلتها األمريكية وايتسون يف  28من ديسمرب/
كانون أول العام املايض .ولكن عودتها إىل األرض
تضع الح ّد الذي عىل املسافرين الفضائيني يف
املستقبل أن يكرسوه.
وال تزال وايتسون تحافظ عىل الرقم القيايس
ألطول وقت متضيه امرأة يف الفضاء ،وهو وقت
مرتاكم عىل مدى ثالث رحالت فضائية بني 2002
و.2017

الخبراء الروس يطورون أقمارا ً اصطناعية صغيرة
ستساعد على بث اإلعالنات من الفضاء

RTعريب\نوفوستي
أعلن رئيس اتحاد مشاريع تطوير الصواريخ واملركبات الفضائية يف روسيا ،أندريه دافيدوف
يف مقابلة صحفية أن روسيا تعمل "حاليا عىل تطوير قمرين صناعيني صغريين إلرسالهام يف
املستقبل إىل املحطة الفضائية الدولية عىل منت مركبة بروغريس الروسية ،هذان القمران
سيوضعان يف حاوية خاصة ويطلقان إىل مدارهام من املحطة ،ومن املفرتض أن يبارشا
مهامتهام االختبارية عام ."2022
وأضاف" ،هذان القمران سيتم التحكم بهام عرب مختصني سيديرون مجموعة جديدة من
األقامر الصناعية التي تعمل روسيا عىل تطويرها حاليا ،واملميز يف هذين القمرين امتالكهام
للوحات خاصة مزودة مبصابيح ليزرية قادرة عىل بث أضواء ميكن رؤيتها من األرض".
وستساعد األضواء الناجمة عن هذه األقامر يف كتابة عبارات أو تشكيل أجسام معينة مضيئة
يف السامء ميكن استعاملها كإعالنات يشاهدها سكان األرض.
وتم تطوير القمرين يف إطار مرشوع مشرتك بني رشكتي  Avant Spaceو "كوسموالب"
التابعتني ملركز سكولكوفو الرويس املعني باالبتكارات واإلبداع والتكنولوجيا يف كافة
مجاالتها.
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سبوتنيك العربية

أفاد مهندس بارز يف مجمع "الفوتشكني" العلمي الصناعي ،دميرتي خميل أن روسيا قد
ترسل عدة محطات أوتوماتيكية إىل كوكب الزهرة يف الثالثينيات من القرن الـحادي و
العرشين .وذلك عالوة عىل محطة "فينريا – دي" التي يتم تصميمها حاليا .ويشار إىل أنه
سبق ورصح رئيس مؤسسة "روسكوسموس" ،دميرتي روغوزين ،أن مرشوع محطة األبحاث
األوتوماتيكية "فينريا  -دي" ،الذي تم إلغاؤه من برنامج الفضاء الفدرايل ،للفرتة بني أعوام
 ،2016-2025بسبب تقليص ميزانية الدولة ،ميكن أن يجري إدخاله يف الربنامج الشامل
"األنشطة الفضائية لروسيا" ملدة  10سنوات ،والذي من املخطط أن يتم تبنيه يف عام .2020
ووفقا ملفهوم العمل الذي تقوم به مجموعة العمل العلمية الروسية األمريكية املشرتكة
والخاصة بهذا املرشوع ،ستقوم املحطة الفضائية بدراسة شاملة لجو كوكب الزهرة وسطحه
وتركيبه الداخيل والبالزما املحيطة به.
كام يشار إىل أنه سبق وتم التخطيط إلطالق البعثة الروسية األمريكية إىل كوكب الزهرة،
يف الفرتة من  25ديسمرب /كانون األول عام  2027حتى  16يناير عام  ،2028ولكن أكادميية
العلوم الروسية اقرتحت فيام بعد تأجيلها إىل عام .2029

فالد� ي� ي ن
الروس
بوت� ،الرئيس
ي
ي
روسيا كانت وما زالت تعارض عسكرة الفضاء .وفى
أ
ً
اهتماما
نفس الوقت ،تتطلب تطورات الموقف �ن نولى
أ
ً
متز ً
ايدا لتعزيز المجموعة المدارية ،و�يضا مجال
الصواريخ والفضاء عموماً
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بعثة إلى كوكب الزهرة خالل العقد القادم

تواجه صناعة الفضاء في
الصين آثار تفشي فيروس
كورونا

أخبار الفضاء

تعاين صناعة الفضاء يف الصني من آثار عكسية
لتفيش فريوس كورونا الذي أصاب حتى اآلن أكرث
من  30000يف الصني.
ولقد استأنفت الرشكة الصينية لعلوم وتكنولوجيا
الفضاء ( ،)CASCوهي املتعاقد الرئييس لشؤون
الفضاء الذي متتلكه الحكومة،إىل درجة ما أنشط َة
إنتاج مركبات اإلطالق بعد عطلة رأس السنة
الصينية الجديدة .ومع ذلك ،فإن تنفيذ تدابري
مكافحة انتشار فريوس كورونا قد أثرت عىل اإلنتاج
والبحث.
حددت  CASCخططًا يف وقت سابق من هذا
العام ملحاولة إطالق أكرث من  40عملية إطالق يف
عام  .2020ومن املقرر أن تكون السنة األكرث نشاطًا
يف البالد حتى اآلن ،حيث تشكل عمليات اإلطالق
الرئيسية بني الكواكب والقمر واملحطات الفضائية
جز ًءا من الخطة.
ومع ذلك  ،فإن القيود املفروضة عىل السفر التي
تم إدخالها بعد بدء موسم السفر للعام الصيني
الجديد تعني أن العديد من املوظفني ال ميكنهم
العودة إىل أماكن العمل .تشمل معاهد CASC
املتأثرة بهذه املشكلة األكادميية الصينية لتكنولوجيا
مركبات اإلطالق (الصينية) ،وأكادميية شنغهاي
لتكنولوجيا الطريان الفضايئ (.)SAST

اليابان تطلق قمر استشعار جديد إلى الفضاء
بوابة أخبار اليوم

قامت رشكة  Mitsubishi Heavy Industriesاليابانية باإلعالن عن نيتها إطالق قمر
صناعي جديد الستشعار األرض عن بعد .وأصدرت الرشكة بيانا قالت فيه ،إن قمر Optical
،7و الذي كان من املقرر إطالقه يف الـ  27من يناير\ كانون ثاين الجاري ،من املفرتض أن
يطلق إىل الفضاء  28يناير \ كانون ثاين من قاعدة "تانيجاشيام" يف والية "كاجوشيام" الواقعة
جنوب غرب اليابان.
ووفقاً ملوقع روسيا اليوم بالعريب ،فإن القمر الذي بلغت تكلفته  30مليار ين ياباين (274
مليون دوالر) سيعمل لصالح وزارة الدفاع اليابانية ،وسيعتمد عىل كامريات فائقة الدقة
ومعدات متطورة متكنه من التقاط صور دقيقة وواضحة لألرض حتى يف ظروف الطقس
السيئة.
ومتلك اليابان حاليا  7أقامر صناعية مخصصة لالستطالع ورصد األرض عن بعد ،آخرها أطلق
عام  ،2018بعضها قادرة عىل التقاط صور دقيقة يف ظروف الطقس اليسء ،ما يجعلها توثق
صورا ألي بقعة يف األرض مرة يف اليوم عىل األقل.
ومن املفرتض أن تتمكن اليابان من زيادة عدد هذه األقامر إىل  ،10لتستطلع مختلف بقاع
األرض بشكل أفضل.
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ما أهم المراحل األساسية التي مر
بها برنامج الفضاء اإلماراتي؟

نحن بدأنا منذ  15عاماً ،وكان وقتها الرتكيز عىل
بناء أقامر اصطناعية يف دولة اإلمارات ،وتم
هذا بالتعاون مع جهات مختلفة ،حكومية وغري
حكومية .وبدأنا أوالً بربنامج نقل املعرفة لبناء
األقامر االصطناعية ،فكانت البداية مع قمر "ديب
سات "1ومن ثم "ديب سات ."2بعد ذلك متك َنا من
بناء قمر "خليفة سات"  ،وهو أول قمر اصطناعي
إمارايت  100%لنحقق بذلك أول نجاح لنا يف
موضوع توطني التقنيات .وقد استعنا بالخربة
الروسية يف إطالق "ديب سات "1و"ديب سات "2
ىف  2009و  2013عىل التوايل عىل منت صاروخ
دنيرب ( )Dneprالرويس ،ومنذ ست سنوات ونحن
نعمل عىل مهمة استكشاف املريخ ،من خالل بناء
مسبار األمل ،والذي سينطلق بإذن الله عام 2020
من اليابان ليكون أول مرشوع يف الوطن العريب
يصل املريخ.
أُعلِن عن برنامج اإلمارات لرواد الفضاء يف
نيسان  /أبريل  2017وتقدم أكرث من 4000
شخص ليكونوا رواد فضاء ميثلون دولة اإلمارات
العربية املتحدة .واخرتنا اثنني مميزين هام هزاع
املنصوري وسلطان النيادي .وقد استعنا يف هذه
املهمة بالوكالة الروسية للفضاء روسكوسموس
( )Roscosmosوالتي كانت رشيكاً أساسيا ًيف
كل تفاصيل امل َهمة بدءا ً ،من اختيار رواد الفضاء،
مرورا ً بتدريبهم ،و وصوالً إىل استخدام الجزء
الرويس يف محطة الفضاء الدولية .وكان تعلم
اللغة الروسية إحدى مراحل هذه املهمة ،وقد
درس رائدا الفضاء اللغة الروسية يف اإلمارات
وروسيا عىل مدى  18شهرا ً باذلني جهودا ً حثيثة
إلتقانها.
كيف تصف تجربة التعاون مع
روسكوسموس ،وكيف كانت مختلفة
عن تعاونكم مع شركائكم األوروبيين
واألمريكيين؟

كان تعاوننا مع كل رشكائنا مميزا ً بطريقة خاصة،
فتجربتنا مع الجميع كانت إيجابية .أما بالنسبة
لروسكوسموس فقد كانوا متعاونني معنا مئة
باملئة ،وقد شاركونا يف أحداث كثرية ،ووجدنا
عندهم مرونة كبرية يف نوا ٍح مختلفة ،خصوصاً أن
صعوبات واجهتنا من ناحية الربنامج وكانوا ِج ّد
مرنني ،إذ ساعدونا يف االتفاق عىل تاريخ اجتياز
هزاع املنصوري الفضاء بعد حادث "سويوز إم
إس  .)Soyuz MS 10( "10عادة ما تكون األمور
يف أحسن أحوالها عند توقيع العقود وترتيب
العالقات ،ولكن قوتها ومرونتها تتأكدان فقط
عند وقت الصعوبات .وقد واجهتنا صعوبات بعد
إطالق "سويوز  ،"10العام املايض ،وشهدنا بعدها
مرونة روسكوسموس يف قدرتهم عىل التعاون،
وأيق ّنا متانة التعاون الذي بيننا .ببساطة ميكن
القول إن العمل مع روسكوسموس كان مثمرا ً
وعىل مستوى عا ٍل من الحرفية.
ما المرحلة التي وصلتم إليها في برنامج
المريخ  ،2117وهل خطة إطالقه في
صيف  2020ما زالت قائمة؟

"مرشوع املريخ  "2117برنامج اسرتاتيجي يهدف
لتكون اإلمارات بعد  100عام جزءا ً فعاالً يف
وصول البرشية إىل سطح املريخ وإنشاء مدينة
عىل سطحه .نحن عندنا خطط خمسية تضمن
أن يكون اإلنفاق عىل البحث والتطوير موجهاً
نحو استخدامات مرتبطة بالفضاء ومرتبطة بوضع
اإلنسان عىل القمر واملريخ .أما أول مرشوع
فسيكون اسمه "مدينة املريخ العلمية" ،وهي
مدينة يف ديب ستوفر مساحة إلجراء الدراسات و
األبحاث املرتبطة بعلوم الطاقة واملاء والطعام،
ألن هذه العنارص الثالثة مهمة جدا ً للوصول إىل
املريخ ،باإلضافة لدراسات تحايك بيئة املريخ.
هذه املدينة سيتم بناؤها يف ديب عىل األرض ،بعد
عامني ،وستكون منصة للتعاون الدويل مع جهات
مختلفة وللعمل املشرتك.
خليفة سات كان صناعة إماراتية
 ،100%لكن هل اعتمدتم مخططا ً
أوليا ً غير إماراتي في تصميمه؟

تصميم خليفة سات إمارايت  ،100%أما التقنيات
املستخدمة فجزء منها كان مطورا ً يف اإلمارات
وجزء آخر عبارة عن تقنيات مختصة ،قمنا برشائها
من جميع أنحاء العامل ،ألننا مل نصنع كل يشء من
الصفر ،ومن بني ذلك طبعاً كانت هناك تقنيات
روسية -بحكم أن روسيا دولة رائدة يف مجال
الفضاء -متاماً مثل عملية تصنيع سيارة ،حيث
ميكن تصميم السيارة وتصنيع املاكينة ،لك ّن صناعة
اإلطارات تخصصية جدا ً ،لذلك من األسهل رشاؤها
بدالً من تصنيعها .وخليفة سات فيه مكونات
روسية كثرية مثل ،الجريوسكوب أو املدوار مثالً
( ،)gyroscopeأما التصميم الكيل واملخططات
فكلها إماراتية و التقسيم من الداخل كله عمل
إمارايت.
بعد خليفة سات هناك مشاريع أخرى يجري
العمل فيها .نعمل اآلن عىل تطوير أقامر أخرى
صغرية ،مثل قمر بلدية ديب  DMSatاملقرر
إطالقه عام  .2020هذا القمر ُص ِّم َم ُلياقب أي
تغريات بيئية أو ُمناخية أو تبدالت يف مستوى غاز
ثنايئ أكسيد الكربون ،وهناك أقامر أخرى ال ميكننا
اإلفصاح عنها اآلن.
كون اإلمارات هي أول دولة عربية
تصل إلى محطة الفضاء الدولية،
كيف ترى مسؤوليتها تجاه العالم
العربي في الوصول الى الفضاء؟

اليوم االستثامر يف الفضاء رضوري؛ ألننا باستثامرنا
يف الفضاء نحاول أن نشارك يف الجهود الدولية
يف إجراء البحوث العلمية ،وإرسال البعثات إىل
الفضاء لتحسني الحياة عىل األرض .نحن نرى
الدول العظمى تستثمر يف الفضاء والحياة عىل
األرض يف سبيل أن تتحسن الجامعات والرشكات
والتقنيات .وقد قطعنا شوطاً اآلن وقبلنا رواد
عرب آخرون قطعوا أشواطاً يف الثامنينيات،
وهناك اآلن دول عربية تبني أقامرا ً اصطناعية.
ويجب أن نعمل كلنا سوية كعرب عىل مشاريع
مشرتكة مثل ،القمر الصناعي العريب عىل أن نرفع
مستوى العامل العريب يف مجال الفضاء.

هل مشاريعكم المتعلقة بالفضاء
متاحة حصرا ً لمواطني دولة اإلمارات
أو مفتوحة لمواطني بقية الدول
العربية؟

جزء منها متاح للجميع وجزء آخر محصور
مبواطني اإلمارات .مثالً ،برنامج اإلمارات لرواد
الفضاء يختار إماراتيني حرصا ً ،ولكن العلامء
والباحثني الذين يشاركون يف هكذا برامج ليسوا
حرصا ً إماراتيني ،فنحن نعمل مع خرباء من
مختلف أرجاء العامل ،ومن ناحية األمور العلمية
والتقنية برامجنا وصور أقامرنا متاحة للجميع.

قمتم بتحضير طعام إماراتي تقليدي
ليأخذه الرواد معهم إلى الفضاء ،كيف
تم ذلك؟ و ماذا تخبرنا عن أول جولة
باللغة العربية في محطة الفضاء
الدولية؟

أتتمنا ذلك بالتعاون مع روسيا لوجود مصنع
متخصص لديها يف هذا املجال -املخترب الرويس
لطعام الفضاء .كان االتفاق أن نختار أشهر ثالثة
أطباق محلية إماراتية ليتم تصنيعها بشكل طعام
للفضاء .وفعالً بادرنا بالتعاون معهم بتقديرات
املكونات والكميات وقاموا هم بتحضريها ،وكانت
النتيجة رائعة وسيتمكن باقي الطاقم من تجربة
الطعام اإلمارايت يف محطة الفضاء الدولية.
كل النشاطات التي سيقوم بها روادنا ستكون
باللغة العربية ،وألن هزاع املنصوري هو أول
ائد فضاء عريب يصل إىل محطة الفضاء الدولية،
فسيكون هناك تقديم ألطعمة عربية وسيتم إجراء
 16تجربة علمية ،باإلضافة إىل تجارب تعليمية
قام  150طفالً بإجرائها عىل األرض واآلن سنقوم
بإعادة تجربتها يف محطة الفضاء الدولية لنقارن
النتائج من بعدها .هناك أيضا قراءة قصص باللغتني
العربية واإلنجليزية لألطفال ،وسيكون العديد من
األنشطة الحية باللغتني العربية واإلنجليزية أيضاً.
نتمنى أن ننجح يف استغالل هذه الفرصة بأكرب قدر
ممكن من خالل االستفادة من شبكات التواصل
االجتامعي.
آخر رائد فضاء عريب كان السوري محمد الفارس
عام  1987وقبله كان األمري سلطان بن سلامن بن
عبد العزيز آل سعود عام  ،1985ما يعني أن آخر
وجود عريب يف الفضاء كان منذ  33عاماً ،وهي
فرتة انقطاع طويلة نتمنى أن ال تتكرر.
ما المرحلة التي تلي عودة رواد
الفضاء إلى األرض؟

ستكون هناك فرتة راحة يف البداية تليها سلسلة
فعاليات مختلفة يف اإلمارات والعامل ملشاركة
تجربَ ِتهم .أما التدريب والتجهيز لرحالت قادمة
فسيستمران عىل قدم وساق ،وهذه الرحالت من
املبكر الكشف عنها اآلن لك ّن املستقبل أمامنا.
29
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اإلمارات ...من الصحراء إلى الفضاء

املهندس سامل حميد املري ،مدير برنامج اإلمارات لرواد الفضاء

املقابلة :ريم محمد

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في أيلول/سبتمبر من عام  2018قد أعلن عن اسمي أول رائدي
فضاء إماراتيين لينطلقا إلى محطة الفضاء الدولية :هزاع المنصوري وسلطان النيادي .وقال
في تغريدة له على تويتر إنهما "يمثالن كل الشباب العربي ويرفعان سقف الطموحات لألجيال
اإلماراتية الجديدة" .وفي  15أيلول  /سبتمبر من عام  2019تم بنجاح إطالق مركبة "سويوز إم إس
 "15وعلى متنها ثالثة رواد فضاء في البعثة  61إلى محطة الفضاء الدولية من ميناء بايكنور الفضائي
في كازاخستان ،وهزاع المنصوري ليس مجرد أول رائد فضاء إماراتي يزور المحطة الدولية ،بل إنه
أول شخص عربي يحقق هكذا إنجاز.
قبل يوم من انطالق مركبة "سويوز إم إس  )Soyuz MS-15( "15تحدث مدير برنامج اإلمارات
لرواد الفضاء المهندس سالم حميد المري إلى مجلتنا حول أول رحلة لرائد فضاء إماراتي إلى الفضاء.
28
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عاد رائد الفضاء هزاع املنصوري إىل األرض يف  3أكتوبر  /ترشين أول  ،2019مع رائد فضاء روسكوسموس
أليكيس أوفشينني ورائد فضاء ناسا ( )NASAنيك هيغ .هبط الثالثة يف كازاخستان تحت إرشاف الجزء
الرويس من محطة الفضاء الدولية.و بعد الهبوط تم لف املنصوري بالعلم اإلمارايت عند إكامله مهمته
التاريخية .وفقًا لروسكوسموس فقد قىض أليكيس أوفشينني ونيك هيغ  203أيام يف الفضاء أما هزاع
املنصوري فكانت مثانية أيام .كانت مركبة الفضاء "سويوز إم أس –  "12جزءا ً من محطة الفضاء الدولية
منذ  15مارس  /آذار  .2019وأكمل الطاقم خالل املهمة بعض األبحاث العلمية التطبيقية ودعم
الربنامج التجريبي لكفاءة عمل للمحطة ،وأجرى إعادة تجهيزه باستخدام األجهزة التي تم تسليمها عن
طريق مركبات اإلمداد.
خالل وجوده يف محطة الفضاء الدولية أجرى املنصوري تجارب علمية يف بيئة منعدمة الجاذبية،
وشارك تجربته بكل تفاصيلها مع متابعيه عىل انستغرام .أضاف املهندس املري يف مقابلة مع وسائل
اإلعالم الوطنية اإلماراتية أنه ميكن أن نرى رائدة فضاء إماراتية يف املستقبل.
يف زيارة إىل مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء ،وهو تقليد يتبعه رواد الفضاء لدى عودتهم
من محطة الفضاء الدولية ،أعرب املنصوري عن امتنانه "للجهود الجبارة التي بذلتها روسكوسموس
والستضافة الشعب الرويس التي ال ت ُنىس" .هذا و قد حرض وفد من مركز محمد بن راشد للفضاء
( )MBRSCيرتأسه املهندس سامل امل ّري ،رئيس برنامج اإلمارات لرواد الفضاء .عالوة عىل ذلك ،التقى
الرئيس الرويس فالدميري بوتني يف أول زيارة له إىل اإلمارات منذ عام  .2007هدفت
املنصوري و النيادي
َ
تلك الزيارة إىل تعزيز العالقات االسرتاتيجية الروسية-اإلماراتية وتكللت بعقد العديد من الصفقات
يف مجال الطاقة ،والطاقة النووية  ،والبيئة والطريان وصلت إىل إجاميل يقدر ب من  1.3مليار دوالر.
كانت بعثة" سويوز إم إس "-15مجرد بداية لدولة اإلمارا،ت فهي اآلن قيد البحث عن  4رواد فضاء
جدد .وطلبات التقديم متاحة ملواطني دولة اإلمارات ،وقد بلغت نسبة اإلناث  25%من إجاميل
املتقدمني حتى اللحظة حسب ما أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء .أيضا ستستضيف الدولة القمة
العاملية للفضاء  2020يف أبوظبي.
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SPEKTR-RG

"سبيكتر آر جي"
العين الثالثة في الكون

تم إطالق المرصد الفضائي المداري الروسي -األلماني "سبيكتر آر جي"  Spektr-RGفي الفضاء
باستخدام صاروخ اإلطالق "بروتون إم" Proton-Mفي  13يوليو /تموز  ،2019وهذا المرصد مصمم
لبناء خريطة كاملة للكون في نطاق األشعة السينية .وتم بناء المرصد على مدار ثالثين عاما ً وخضع
لتغيرات كثيرة خالل إنشائه ،ويعتبر اآلن المختبر األكثر تقدما ً في العالم في السنوات العشر القادمة
على األقل.

ميخائيل كوتوف
المسيرة الطويلة

بدأ بناء "سبيكرت آر جي" يف عام  ،1987عندها
تم وضع فكرة املرشوع من قبل علامء االتحاد
السوفيتي مع مجموعة من الزمالء من دول
أخرى :فنلندا وأملانيا الرشقية والدمنارك وإيطاليا
واململكة املتحدة .كان األكادميي رشيد سونيايف
أول من اقرتح إنشاء مثل هذا التلسكوب خالل
خطاب ألقاه يف مؤمتر مخصص للذكرى الثالثني
إلطالق أول قمر صناعي سوفيتي من طراز .PS-1
وفقاً للمرشوع ،كان من املفروض العمل سوياً
إلنشاء تلسكوب األشعة السينية املزود بسطح كبري
من أجهزة الكشف .وخطط العلامء لوضع خريطة
واسعة النطاق للكون بواسطة هذا التلسكوب
– أمنوذج للجزء املريئ من الكون للبرشية ،وعىل
هذا األمنوذج ميكن أن يتم تحديد كل املجموعات
الكبرية من املجرات.
يف البداية ،تم التخطيط لبناء عدة تلسكوبات
كبرية يف الوقت نفسه بحيث تعمل يف أطياف
مختلفة؛ متت تسميته ا �Spektr-R (RadioAs
 tron) ، Spektr-RG، Spektr -UVVو �Spek
 .)tr-M (Millimetronكان املفرتض أن تُقدم
هذه التلسكوبات األربعة معاً صورة تعذَّر
الوصول إليها يف السابق ،وهي صورة مهمة
للغاية لجميع علامء الفلك والفيزياء الفلكية .بدأ
إنشاء تلسكوبات األشعة السينية يف عام 1988
يف مؤسسة "الفوشكني" ، NPO Lavochkinولكن
توقفت العملية برسعة لألسف ،فقد حلت فرتة
التسعينيات وأصبح متويل املرشوع أقرب إىل
الصفر.
أصبح من الواضح أن بناء جميع التلسكوبات
الفضائية األربعة بالتوازي هي مهمة مستحيلة،
32

لذا فقد تقرر تشغيل التلسكوبات األربعة
بالتدريج وجمع البيانات بالتتابع ،بحيث ميكن
دمجها الحقاً يف صورة واحدة .كان "سبيكرت آر جي"
أحد املشاريع ذات األولوية العليا للقطاع العلمي
الفضايئ الرويس يف ذلك الوقت ،ولكن مل يكن
هناك ما يكفي من التمويل ،فقد ذهب معظم
التمويل يف محاوالت اختيار اللحظة املناسبة
إلطالق مرشوع املريخ "( "Mars-96لألسف ،مل
يتم تنفيذه بسبب فشل سفينة اإلطالق).
يف ذلك الوقت ،كان وزن تلسكوب "سبيكرت آر
جي" أكرث من ستة أطنان من ضمنها وزن املعدات
العلمية البالغ  2700كيلوغرام – هذه النسبة
تعترب نسبة جيدة جدا ً وتوضح فعالية املرشوع.
ولكن أصبح من الواضح يف التسعينيات أنه من
غري الواقعي تحقيق املواعيد النهائية التي تم
اإلعالن عنها يف البداية .وتغري تاريخ اإلطالق
بشكل تدريجي ليتم تأجيله من  1997إىل .2006
لكن حتى هذا التأخري مل يساعد املرشوع ،ففي
عام  2002تم تعليق العمل يف مرشوع "سبيكرت
آر جي" .وذهب املركز األول لصالح "سبيكرت آر"
 Spektr-Rالذي تم إطالقه يف  18يوليو /متوز
.2011
تحسين المشروع

وتحديدا ً يف العام  ،2002وبعد نقاش طويل،
تم اتخاذ القرار بتبسيط املرشوع وخفض كلفته
تدريجياً .وبعد انتظار دام إىل شهر سبتمرب  /أيلول
 2005أصبح املرشوع جاهزا ً ومتت املوافقة عليه.
تقلص وزن "سبيكرت آر جي" ليبلغ  2385كيلوغراماً،
وتقلصت قامئة املعدات بشكل ملحوظ ،ولكن

new defence order. strategy | 02 | 2020

فضاء

أكرث الصور تفصيلية ممكنة وسيمكنهم من
تصنيف املاليني من مصادر األشعة السينية.
وسوف يرصد املرصد مواقع أكرث من 100,000
مجموعة من املجرات والثقوب السوداء واألقزام
البيضاء وغريها من األجرام الساموية املثرية
الهتامم للعلامء وسريسل هذه املعلومات إىل
األرض.
بالنظر إىل الوضع الحايل للمرشوع ،ميكننا القول
إن أكرث من ثالثني عاماً من االنتظار مل تذهب
سدى .سيصبح "سبيكرت آر جي" الحدث الرئيس
يف مجال الفلك والفيزياء الفلكية ،ومن املر ّجح
أن نسمع عن االكتشافات الجديدة التي متت
مبساعدة مرصد الفضاء الرويس األملاين الفريد يف
املستقبل القريب.
35
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Lagrange Point

أخريا ً تقرر متويل املرشوع وبدأ اإلنتاج الحقيقي.
ولسوء الحظ ،استغرق اإلنتاج من قبل مؤسسة
"الفوشكني"  NPO Lavochkinوقتاً أطول بكثري
مام كان مفرتضاً يف البداية.
مل يكن األمنوذج "القابل للتحليق" جاهزا ً إال يف
عام  ،2013ثم بدأت املشاكل يف املعدات التي
كان من املفروض أن يقدمها الرشكاء األجانب.
فأصبح تلسكوب  eROSITAمن تصنيع معهد
ماكس بالنك السبب الرئيس يف املزيد من التأخري،
ويف نهاية املطاف تم تسليمه إىل موسكو يف فرباير/
شباط  2017فقط ،ومن ثم تطلب وقتاً إضافياً
إلعادة برمجة املجمع املحمول جوا ً بالكامل.
ثم حصل تأخري آخر ،هذه املرة بسبب العقوبات،
إذ مل تتمكن رشكة "أنظمة الفضاء الروسية " �Rus
 sian Space Systemsمن إنتاج املجمع الالسليك
34

املحمول املخصص لنقل البيانات العلمية إىل
األرض يف الوقت املناسب  ،فازداد التأخري بضعة
أشهر أخرى .وهكذا ،فقد كان التلسكوب جاهزا ً
وتم اختباره فقط يف  22أبريل  /نيسان .2019
نقاط الغرانج

وفقاً للمرشوع ،سوف يدور تلسكوب الفضاء
"سبيكرت آر جي" حول نقطة الغران ج �L2 (La
 )grange pointملنظومة الشمس-األرض ملدة
ستة أشهر .هذه النقطة  L2تقع بني األرض
والشمس وفيها تلتقي جاذبية األرض والشمس
بحيث تتوازنان وتع ّدل كل قوة منهام القوة
األخرى .وهذا سيساعد "سبيكرت آر جي" عىل

X-ray simulation of sky radiation

البقاء يف املدار املطلوب لفرتة أطول من دون
استهالك الوقود لتصحيح املسار والحفاظ عليه.
وحسب املخطط له ،فسوف يصل التلسكوب إىل
املدار املطلوب يف نهاية أكتوبر /ترشين األول
 .2019وسيتعني عليه العمل ملدة سبع سنوات
ونصف السنة عىل األقل .و حتى يومنا هذا تم
بالفعل إرسال العديد من صور االختبارات التي
التقطها املرصد إىل األرض أثناء طريانه ،وهذا
إجراء رضوري للتحقق من عمل جميع األنظمة.
من املفرتض أن يتمكن العلامء بفضل "سبيكرت آر
جي" من إجراء مسح كامل للسامء يف نطاقات ال
ميكن الوصول إليها من عمليات الرصد األرضية.
مبساعدة اثنني من التلسكوبات يف أن واحد،
التلسكوب الرويس  ART-XCوالتلسكوب األملاين
 ،eROSITAسيتمكن العلامء من الحصول عىل
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ً
استنادا إ�لى المنصة الفضائية الصغيرة
المركبة الفضائية
الشاملة

"وحدات الدفع "فريغات

المركبة الفضائية "سبيكـتر-ار جي"_االستعداد
لعملية ا إلطالق

يف العمل عىل مرشوع إنشاء منظومات فضائية
ملراقبة حالة األرصاد الجوية عىل الصعيد العاملي
 "إليكرتو" و "أركتيكا" .ويف عام  ،2011تمإطالق أول قمر صناعي ثابت بالنسبة لألرض من
الجيل الجديد من أجل دراسة األرصاد الجوية
الهيدرولوجية "إليكرتو-ل" .ويف ديسمرب /كانون
األول من عام  2015تم إطالق املركبة الفضائية
الثانية املزودة مباسح أرصاد هيدرولوجية متطور،
يف الوقت الحايل ،تعمل املركبة الفضائية "إليكرتو-
إل" رقم  2يف مدار ثابت بالنسبة لألرض عند نقطة
الوقوف البالغة  76درجة رشقًا .كام تم إطالق
املركبة الثالثة من سلسلة "إليكرتو-إل" يف نهاية
عام  .2019وهذه املركبة تعمل يف مدار ثابت
بالنسبة لألرض عند نقطة الوقوف  165.8درجة
رشقًا .ولحل مشاكل األرصاد الجوية يف منطقة
القطب الشاميل من األرض ،يجري العمل عىل
إنشاء نظام بيضاوي الشكل "أركتيكا" .ومن املقرر
إطالق املركبة الفضائية "أركتيكا-م" رقم  1يف نهاية
هذا العام.
وعىل الرغم من املهام العلمية املتعددة ،فإن
جميع أجهزة سلسلة "سبيكرت"و "إليكرتو" و
"أركتيكا" مبنية عىل قاعدة معيارية موحدة
 املنصة الفضائية "نافيغاتور" ،التي طورتهامؤسسة الفوتشكني العلمية واإلنتاجية باإلضافة
إىل امتالكها مؤهالت طريان .ومنذ أكرث من 7
سنوات ،تعمل منصة "نافيغاتور" الفضائية يف مدار
بيضاوي عا ٍل بالنسبة للمرصد الفليك الفيزيايئ
أساسا
"سبيكرت ر" .واليوم ،تعترب منصة "نافيغاتور" ً
موثوقًا للبعثات املدارية املعقدة .وتدمج املنصة
جميع األدوات العلمية يف كل وحدة ،ما يوفر
القدرة والتحكم وتصحيح املدار ،وكذلك حل املهام
املستهدفة.
يف العامل املعارص ،يتم إيالء اهتامم متزايد إلنشاء
وتطوير مركبات فضائية صغرية الحجم .والعمل يف
هذا املجال معرتف به عىل أنه حاجة ملحة ويتم
تنفيذه يف مؤسسة الفوتشكني العلمية واإلنتاجية.
ومن أجل إنشاء واستخدام مركبة فضائية صغرية
الحجم ،هناك عدد من األسباب التي ينبغي األخذ
بها :تقليل وقت التصنيع وخفض التكاليف املالية،
باإلضافة إىل إمكانية استخدام املركبة الفضائية
لحل مختلف املهام يف ظل وجود منصات موحدة

خفيفة وكذلك التصنيع األمنوذجي للمعدات
العلمية ،ورسعة عمل املجموعات املدارية ،وذلك
بفضل قرص وقت التصنيع وإمكانية اإلطالق
الجامعي .إن جاذبية األسعار املتعلقة بتصنيع
وإطالق مركبة فضائية صغرية الحجم إىل الفضاء،
تجعل من املمكن تشكيل مجموعات مدارية
متعددة من األقامر الصناعية .وتتمثل ميزة هذه
النظم يف القدرة العالية عىل البقاء والكفاءة
واملوثوقية ،وذلك بفضل العدد الكبري من املركبات
الفضائية املعنية باإلضافة إىل إمكانية ملء تشكيلة
املجموعة برسعة.
ويتيح استخدام املركبات الفضائية الصغرية الحجم
ضامن االستقبال املستمر للبيانات عىل أساس
منتظم ،باإلضافة إىل تسهيل حل العديد من املهام
بشكل كبري ،عىل سبيل املثال ،املراقبة البيئية ،التي
تتمتع بأهمية وطنية ودولية .كام يسمح تصميم
املركبة الفضائية صغرية الحجم باستخدامها لحل
عدد من املهام التطبيقية والعلمية التجريبية .مثل
توفري خدمات االتصاالت ،والرصد املستمر لسطح
األرض ،ومشاريع البحث العلمي ،باإلضافة إىل
تطوير وعرض التكنولوجيات الجديدة .كام ميكن أن
تكون حلول األقامر الصناعية الصغرية ج ًدا مفيدة
للغاية يف دراسة الكواكب والفضاء بني الكواكب.
ويف مؤسسة الفوتشكني العلمية واإلنتاجية يجري
العمل عىل تطوير مركبة فضائية صغرية عىل أساس
منصة "كارات ."-200حيث تتمتع هذه املنصة
بخصائص ديناميكية عالية ،وهي األفضل ضمن
فئتها .متتاز منصة "كارات "-200مبؤهالت للطريان.
لقد طور مصممو مؤسسة الفوتشكني العلمية
واإلنتاجية وحدة الدفع "فريغات" ،والتي أثبتت
نفسها بحق باعتبارها واحدة من األفضل يف
العامل وهي مخصصة إلطالق املركبات الفضائية
إىل املدارات واملسارات املحسوبة التي تطري
حول األرض .فهي قادرة عىل التغلب عىل حاالت
الطوارئ يف الوضع اآليل ،ما يوفر دقة مثالية تقري ًبا
يف اإلطالق .وهناك ميزة أخرى ال ميكن إنكارها،
أال وهي القدرة عىل إطالق "فريغات" من أربع
محطات إلطالق الصواريخ الفضائية" :بايكونور"،
"بليستسك"" ،فوستوشني"" ،كورو" (غويانا
الفرنسية) وكذلك إطالق العديد من املركبات
الفضائية إىل مدارات مختلفة يف عملية إطالق

واحدة .ومنذ عام  ،2000تم تنفيذ أكرث من 80
عملية إطالق لوحدات الدفع "فريغات" ،كام تم
وضع أكرث من  300مركبة فضائية يف مداراتها.
ويكفل التحديث التدريجي لوحدة الدفع التحسني
املستمر ألدائها.
تحافظ مؤسسة الفوتشكني العلمية واإلنتاجية عىل
استمرارية عالقات التعاون مع الرشكاء األجانب،
وتشارك بنشاط يف برامج الفضاء الدولية ،وهي
منفتحة عىل برامج التعاون متبادل املنفعة .وتعترب
مؤسسة الفوتشكني العلمية واإلنتاجية واحدة
من أبرز املؤسسات يف القطاع الصناعي الرويس
ميا يتعلق بتنفيذ املرشوع الرويس-األورويب الكبري
"إيكزو مارس" ،والذي يهدف إىل دراسة جو وسطح
املريخ ،وكذلك البحث عن آثار لوجود الحياة عىل
الكوكب األحمر .إن توحيد الجهود التي تبذلها
عدة دول يف مجال استكشاف الفضاء ال يتيح حل
املشكالت التقنية والعلمية املعقدة يف وقت رسيع
فحسب ،بل ويسهم أيضً ا يف تقدم البلدان وإقامة
عالقات اقتصادية وعلمية وتقنية أوثق فبينها.
ويف محاولة لحل املشاكل العاملية لكوكب األرض،
تبدأ البرشية يف التفكري يف دورها يف العملية
التطورية العاملية .ويلعب مجال الفضاء دو ًرا ال
يقل أهمية يف حياة اإلنسان وجميع الكائنات
الحية عن الوسط املايئ وكذلك الجوي .ال يزال
لدينا العديد من أرسار وألغاز الكون ،والتي ال شك
بأن اكتشافها من قبل مؤسسة الفوتشكني العلمية
واإلنتاجية سوف يقدم مساهمة كبرية.

الشركة المساهمة "مؤسسة
" الفوتشكين اإلنتاجية العلمية
141402, Moscow Oblast,
Khimki city, Leningradskaya street, 24,
npol@laspace.ru
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مؤسسة الفوتشكين العلمية
واإلنتاجية – مطور للمعدات
المبتكرة
الفضائية ُ

دائما في طليعة التقدم
منذ نشأتها ظلت شركة المساهمة "مؤسسة الفوتشكين العلمية واإلنتاجية"
ً
العلمي والتكنولوجي .حيث تأسست في عام  1937كمصنع للطائرات ،وأصبحت مؤسسة الفوتشكين
ً
مؤسسة رائدة في مجال صناعة الطيران العسكري خالل األربعينيات والخمسينيات
العلمية واإلنتاجية
من القرن الماضي .فقد تفوقت الطائرات المقاتلة من سلسلة " ،"Laوالتي تم تصميمها تحت إشراف
المصمم المتميز سيميون أليكسيفيتش الفوتشكين ،على نظيراتها األلمانية من حيث الخصائص
التكتيكية والفنية ،وحصلت على تقدير مستحق لموثوقيتها وسهولة التحكم فيها وسرعاتها العالية
وقدراتها القتالية الفريدة .وبعد هذه الفترة ،منذ عام  ،1965أصبح المصنع الشركة الرائدة في قطاع
تطوير المحطات العلمية اآللية التي تحلق بين الكوا كب.
ويف تنفيذ الربنامج الفضايئ ،سمحت األجهزة التي تم
تطويرها يف مؤسسة الفوتشكني العلمية واإلنتاجية
لبلدنا بالظفر بعدد من أهم األولويات العاملية .مثل
أول هبوط سلس عىل سطح القمر ("لونا "-9عام
 ،)1966أول قمر صناعي يدور حول القمر ("لونا"-10
عام  ،)1966إيصال الرتبة القمرية إىل األرض بواسطة
جهاز أوتوماتييك ("لونا "-16عام  ،)1970العمل يف
مخترب متنقل "لوناخود( "-1عام  )1970عىل سطح
القمر ملدة عرشة أشهر تقري ًبا .وقد نُقشت وإىل األبد
أسامء بعض املهامت يف تاريخ الفضاء :أول هبوط
سلس عىل سطح املريخ باستخدام مركبة "مارس"-3
(عام  ،)1971وأول هبوط سلس عىل سطح كوكب
الزهرة ("فينريا ،"-7عام  ،)1970تحليل عينات
الرتبة وإرسال صور بانورامية لسطح كوكب الزهرة
("فينريا "-9عام  ،)1975وكذلك دراسة رادارية
لتضاريس الكوكب وإنشاء خريطة لسطع كوكب
الزهرة (" فينريا "-15-16عام  ،)1983ودراسات
ايروستاتية ضمن الغالف الجوي لكوكب الزهرة ("
فيغا "-2،-1عام  ،)1985ودراسة مذنب هايل عند
مروره بالقرب من األرض ("فيغا "-2 ،-1عام .)1986
واليوم فإن مؤسسة الفوتشكني العلمية واإلنتاجية
هي رشكة متطورة ديناميك ًيا تتخصص يف مجال
تصميم وتصنيع واختبار وتطوير املركبات الفضائية
اآللية ذات األغراض املتعددة من أجل دراسة
الفضاء البعيد ،وإجراء البحوث العلمية األساسية
ومراقبة حالة األرصاد الجوية .وقد أصبحت الخربة
الواسعة التي اكتسبها الفريق يف تطوير أنظمة
الفضاء اآللية رشطًا مسبقًا لظهور تكنولوجيا
الفضاء املبتكرة ،التي يتم إنشاؤها يف الوقت
الحارض من قبل املؤسسة.
وإلجراء البحوث الفيزيائية الفلكية ،تعمل مؤسسة
الفوتشكني العلمية واإلنتاجية عىل إنشاء وتطوير
مراصد فلكية فريدة من نوعها من الجيل الجديد،
تحمل االسم "سبيكرت" ،وعىل هذه األجهزة تقديم
إجابات عن األسئلة األساسية للفيزياء الفلكية:
كيف تعمل الثقوب السوداء؟ وما هي املادة
املظلمة والطاقة املظلمة؟ كيف حدث تطور
الكون؟
أصبح التلسكوب الراديوي املداري الذي يبلغ
طوله عرشة أمتار "سبيكرت -ار" املرشوع األول لهذه
السلسلة .وقد عملت املركبة الفضائية "سبيكرت
36

ار" التي تم إطالقها يف عام  ،2011فرتة أطولمبقدار مبرتني ونصف املرة مام كان مخططًا لها
وتجاوزت املهام املسندة إليها لجمع املعلومات يف
النطاق الراديوي .ويف سياق الربنامج العلمي لعام
 ،2017-2018تم الحصول عىل قرار جوهري ال
مثيل له يف علم الفلك العاملي –  8ميكروثانية من
القوس (وسيسمح مثل هذا القرار لألرض بـ "رؤية"
مصدر املوجات الالسلكية بحجم  2سم عىل سطح
القمر) .وقد تم إدراج املركبة الفضائية "سبيكرت
ار" يف موسوعة غينيس لألرقام القياسية يف فئة"أكرب تلسكوب راديوي فضايئ يف الحالة الصلبة".
ويف شهر يوليو /متوز من عام  ،2019تم إطالق
املركبة الفضائية الثانية من سلسلة "سبيكرت"،
سبيكرت-ار جي" .إذ يتميز هذا الجهاز ،الذي طورته
مؤسسة الفوتشكني العلمية واإلنتاجية ،بخصائص
فريدة وحالياً يعمل بالقرب من نقطة امليسان L2
يف منظومة الشمس-األرض ،والواقعة عىل مسافة
 1.5مليون كيلومرت من األرض .ويتجسد الهدف
المركبة الفضائية " إ�ليكـترو_ إ�ل" في حجرة كاتمة للصدى

من املرشوع بدراسة الكون ضمن نطاق الطول
املوجي لألشعة السينية .كام تم تجهيز املرصد
باثنني من التلسكوبات املبتكرة العاكسة العاملة
باألشعة السينية( ART-XC :إييك ران ،روسيا)
و  ،eROSITA (MPEأملانيا) ويجب أن يعمل
يف الفضاء ملدة ال تقل عن  6-5سنوات .واليوم
بدأنا بالفعل يف تلقي صور باألشعة السينية فريدة
من نوعها ،وهو ما يؤكد عىل قابلية تشغيل وأداء
املرصد.
كام تعمل املؤسسة أيضً ا عىل إنشاء املركبة
الفضائية الثالثة من سلسلة "سبيكرت" " -سبيكرت-و
ف" .وسيتم تجهيزها بتلسكوب من تطوير
مؤسسة الفوتشكني العلمية واإلنتاجية ويبلغ قطر
املرآة فيه  1.7مرت .ويهدف املرشوع إىل دراسة
األجسام يف الكون ضمن نطاقات األشعة فوق
البنفسجية ،باإلضافة إىل دراسة الخواص الفيزيائية
والكيميائية للكواكب واملذنبات ،وفيزياء الغالف
الجوي للنجوم وطبيعة النوى املجرية.
كام رشعت مؤسسة الفوتشكني العلمية واإلنتاجية
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استراتيجياتو
تقنيات
أخبار
 DefExpo - 2020الرشاكة االسرتاتيّجية الروسية-
ٍ
مستويات جديدة
الهندية ترتقي إىل
من التكيس الجوي يف املدن إىل حقول النفط
نظرة عامة عىل وسائط الحرب اإللكرتونية الروسية
الحديثة
هل يصبح  S-400أداة موسكو الرئيسة لتغيري
الخريطة الجيوسياسية للرشق األوسط ؟
منتدى "آرميا "2020
الحامية الشاملة لألرايض "مضادات الطائرات
ُسية"
امل َّ
والسفَر ،وشَ حن البضائِع
دامئا يف القمة :ا ِإلجالءَّ ،
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وكالة تاس لألنباء

ستنتهي تجارب أحدث أنظمة املدفعية ومدافع الهاون التي طورها معهد بوريفيستنيك
املركزي لألبحاث يف غضون  18شه ًرا ،وبعد ذلك ستدخل اإلنتاج التسلسيل ،وفقًا ملا قاله
ّ
املكتب الصحفي ألورالفاغونزافود.
"يف غضون  18شه ًرا  ،هناك خطط الستكامل مجموعة من تجارب مدافع الهاون ذاتية الدفع
 Drokعيار  82ملم  ،ومدفعية ذاتية الدفع  120ملم  Floksمثبّتة عىل هيكل الشاحنة ،
ومدفع ماجنوليا Magnoliaذايت الدفع عيار  152ملم املث ّبت عىل هيكل الناقلة املجنزرة
ثنائية املقطع"،وفقا للمكتب الصحفي.
قال القائد األعىل للجيش الرويس الجرنال أوليج ساليوكوف يف مقابلة مع صحيفة وزارة
الدفاع كراسنايا زفيزدا يف نوفمرب  2019إن صناعة الدفاع كانت تنهي أعامل البحث والتطوير
يف نابروسوك لتطوير عائلة كاملة من املدفعية وقذائف الهاون املحمولة عىل نطاق واسع
أنواع الهيكل ،مبا يف ذلك العمليات يف منطقة القطب الشاميل لزيادة الحركة والقوة النارية
للمدفعية عىل مستوى الكتيبة.
و يف إطار أعامل البحث والتطوير ،قام معهد بوريفيستنيك بتطوير بنادق املدفعية ذاتية
الدفع  Floksو  Magnoliaوكذلك هاون .Drok

� شيمزوف،
ي
س� ج ي
ش
الرئيس التنفيذي ل�كة روستيخ احلكومية

NEWS NEWS NEWS

أحدث أنظمة المدفعية ومدافع الهاون في روسيا تدخل
في اإلنتاج التسلسلي في عام 2021

الدفاع الروسية :منظومة
" "S-500جاهزة للخدمة في
الجيش

روسيسكايا غازيتا

أوضح نائب وزير الدفاع الرويس ،أليكيس
كريفوروتشكو ،أن املهمة الرئيسية التي تُوكل إىل
منظومة " "S-500الواعدة هي اعرتاض الصواريخ
الباليستية متوسطة املدى التي يبلغ مدى عملها
 3500كيلومرت والصواريخ الباليستية العابرة
للقارات يف املرحلة األخرية لتحليقها وحتى يف
املرحلة املتوسطة يف بعض األحيان .وقال " لدينا
ثقة بأن تكون املنظومة الجديدة للدفاع الجوي
جاهزة ليتزود بها الجيش الرويس عام ."2020
وأفاد كذلك بأن الجيش الرويس َسيتسلّ ُم العا َم
الجاري منظومات " S-350فيتياز" للصواريخ
متوسطة املدى املضادة للجو والتي تتميز بقدرة
نارية عالية وباحتياطي ضخم من الصواريخ

NEWS

أ
أ
سيبد� ا إلنتاج التسلسلي لحدث نظام الصواريخ الروسية المضادة للطائرات  S-500في
أ
أ
النصف الثاني من عام  .2020لن يتم تصدير  S-500في السنوات الخمس المقبلة  ،لنه � ً
وال
وقبل كل شيء من الضروري توفير جيشنا

روسيا تنوي تسليح القاذفات االستراتيجية من طراز
توبوليف  160بصواريخ تفوق سرعة الصوت
وكالة تاس لألنباء

قال مصدر يف صناعة الدفاع لصحيفة تاس إن كبار القادة العسكريني يف روسيا يعتزمون
تسليح قاذفات القنابل االسرتاتيجية توبوليف  Tu-160بصواريخ كينشال الفرط صوتية  ،و
أضاف أنه "يجري النظر يف إمكانية نرش صواريخ كينجال  Kinzhalعىل طائرات توبوليف.
ومن املقرر االنتهاء من العمل يف هذا الخيار هذا العام ".ليس لدى  TASSأي تأكيد رسمي
لهذه املعلومات حتى اآلن.
أخرب مصدر آخر يف صناعة الدفاع الروسية تاس يف يوليو /متوز  2018أن هناك خططاً الختبار
أنظمة صواريخ كينجال فوق الصوتية عىل منت قاذفة طويلة املدى من طراز توبوليف
.22M3
إن طراز Tu-160هو منفِّذ تفجري اسرتاتيجي متعدد األسطوانات يحمل صواريخاً ذات
جنا ِح اكتسا ٍح متغري .و كينجال هو أحدث نظام محمول جوا ً يف روسيا ويتألف من طائرة
 MiG-31Kكوسيلة للتوصيل وصاروخ تفوق رسعة الصوت.
كشف الرئيس الرويس فالدميري بوتني النقاب عن نظام الصواريخ كينجال الذي أطلقه جوا ً يف
خطاب األمة أمام الجمعية الفيدرالية يف مارس  .2018و حالياً ،هناك أسطول من طائرات
ُ MiG-31Kمسلّحة بصواريخ فرط صوتية قيد التجربية يف أداء الخدمة القتالية يف منطقة
جنوب روسيا العسكرية.
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سبوتنيك عريب

ُسية
وصلت وسائل إعالم أمريكية إىل استنتاج مفاده أن روسيا ستدخل الغواصات النووية امل َّ
إىل ترسانة أسلحتها قبل أي دولة أخرى .يف الوقت نفسه ،وفقاً لــ"فوربس" ،ميكن للغواصات
ُسية تغيري "قواعد اللعبة".
الروسية امل َّ
ٍ
مفاعالت نووي ٍة آلي ٍة لهذه الغواصات
يشري املنشور إىل أن روسيا تَستث ِمر بالفعل يف إنشاء
ُسية مع محطة للطاقة النووية ورأس
ُسية .يُذكر ،عىل سبيل املثال ،غ ّواصة "بوسيدون" امل َّ
امل َّ
حريب ،والتي ،مع ذلك ،ال ميكن أن تؤدي جميع وظائف الغواصة التقليدية،و لكنها سالح
رسل إىل العدو لرضبه..
يُ َ
ُسية
وقالت املادة أنه " ميكن لروسيا أن تَج َمع بني مولِّدات ذ ّرية وتكنولوجيا الغواصات امل َّ
إلنشاء أول غ ّواصة نووية يف العامل وهي غواصة مزودة مبحطة نووية ".عدم وجود طاقَم
يوف ُر مساح ًة أكرث لالستخدام وتقليل الحاجة إىل الكهرباء ،ألنه كام يقول الخرباء ،يذهب
أكرث من  30يف املائة من الطاقة الكهربائية للغواصة للحفاظ عىل نظام دعم الحياة وإضاءة
وتخزين األغذية املجمدة .هذا ليس الزما للغواصة املسرية.
من الجدير بالذكر أن الدول الغربية ال تزال لديها مفاعالت مصممة فقط للغواصات
املأهولة .للقيام بذلك ،من الرضوري تخصيص التمويل املناسب واملوظفني وحل املشكالت
البيئية املحتملة.

فالد� ي� ي ن
الروس
بوت� ،الرئيس
ي
ي
أ
روسيا كعضو دائم في مجلس المن الدولي تعتزم
مواصلة المشاركة بنشاط في تطوير المنحى االستراتيجي
الدولي ،والتدابير العملية لتعزيز السالم واالستقرار في
أ
إ�فريقيا ،وضمان المن ا إلقليمي

NEWS NEWS NEWS NEWS

"س ُتغ ّير القواعِ د"  ..وسائل إعالم أجنبية ُتق ّيم الغواصات
الروسية

الدفاع الروسية تصمم دروني
استطالع جديدين
فيستي .رو

وقّعت وزارة الدفاع الروسية مع مصنع الطريان
املدين يف منطقة األورال اتفاقية تصميم درون
"ألتيوس – أوو" الضارب املطور الذي ميكن
استخدامه كذلك كدرون استطالع .واملقصود
باألمر هو درون مزود بعنارص الذكاء االصطناعي
يتوفر فيه االتصال الفضايئ ،ومبقدوره التعاون مع
طائرات أخرى مبا فيها درونات استطالع.
أعلن ذلك نائب وزير الدفاع الرويس أليكيس
كريفوروتشكو .وأضاف ،أن درون "ألتيوس – أوو"
ميكن أن يبقى يف الجو ملدة يوم واحد حيث يحقق
االستطالع الالسليك التقني والراداري والبرصي .أما
االتصال الفضايئ فيجعل مدى عمل الدرون غري
محدود عمليا .وكان أليكيس كريفوروتشكو قد
أعلن خالل زيارته امليدانية ملصنع األورال للطريان
الرويس بعد ثالث ِة
الجيش
َ
املدين أن املصنع س ُيسلِّم
َّ
أعوامٍ  18درونا جديدا من طراز "فوربوست – إر".
وكان درون "فوربوست" أ ّوال عبار ًة عن نسخة
لدرون  Searcher IIاإلرسائييل .إال أن "فوربوست
– إر" املط ّور هو درون رويس الصنع متاما يزن
 500كيلوغرام ويستطيع البقاء يف الجو ملدة
 18ساعة عىل ارتفاع  6كيلومرتات .وباستطاعته
أيضا االستطالع ليال ونهارا .وعالوة عىل ذلك يزود
الدرون بأجهزة االتصال الفضايئ ،ما زاد من مدى
تحليقه بـ 100كيلومرت.

ماكرون يدعو األوروبيين إلى حوار استراتيجي حول
الردع النووي
أفب

دعا الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون ،األوروبيني إىل تطوير قدرات التحرك يف مواجهة
االضطرابات العاملية ،باملشاركة يف مفاوضات مراقبة التسلح ،ويف حوار اسرتاتيجي حول دور
الردع النووي.
وقال ماكرون إن األوروبيني ال ميكنهم "االكتفاء بدور املتفرج" يف مواجهة السباق إىل التسلح
الذي ميكن أن تصبح قارتهم مرسحا له .ويف استعراض للتقلبات التي شهدتها مرحلة ما
بعد الحرب الباردة ،رأى الرئيس الفرنيس أن "العقد األخري شهد تشكيكا واسعا يف التوازنات
االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية والتقنية والعسكرية ويف مجال الطاقة ،ويطل اليوم من
جديد ما ميكن أن يهز السالم املكتسب بعد الكثري من املآيس يف قارتنا" .ورصح ماكرون بأن
العامل "يواجه منافسة شاملة بني الواليات املتحدة والصني وتفتتا متسارعا للنظام القانوين
الدويل" وتفككا لهندسة مراقبة األسلحة يف أوروبا ،وكلها تحديات يجب أن يرد عليها
األوروبيون باستقاللية اسرتاتيجية أكرب" .وأضاف أن "فرنسا مقتنعة بأن أمن أوروبا عىل
األمد الطويل مير عرب تحالف قوي مع الواليات املتحدة يف مواجهة قلق بعض أعضاء االتحاد
األورويب وخصوصا يف أوروبا الرشقية الذين يعتمدون عىل حلف شامل األطليس يف أمنهم"،
لكنه أكد أيضا أن أمن أوروبا مير أيضا بشكل حتمي بقدرة أكرب عىل التحرك باستقاللية
لألوروبيني.
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DefExpo 2020

الشرا كة االستراتيجية الروسية-
الهندية ترتقي إلى مستويات جديدة
ُعقدت النسخة الحادية عشرة من معرض الدفاع الهندي  ،DefExpo India 2020و الذي يقام كل
عامين ،في الفترة من  5إلى  9فبراير /شباط  2020في لكناو  ،عاصمة أوتار براديش ،أ كبر والية هندية.
فيجايندر تاكور
مراسل الهند

يشتمل  DefExpo Indiaعىل مجموع ٍة كامل ٍة
من مصالِح الطريان والفضاء واألمن يف الهند .و
َعرضت رشكة "روسوبورون اكسبورت" الحكومية
( Rosoboronexport JSCالتابعة لرشكة روستيخ
الحكومية ( ) Rostec State Corporationحوايل
 1000قطعة من املعدات العسكرية عىل قوات األمن
الهندية ورشكات تصنيع الدفاع ،و الوفود العسكرية
من الهند وحوايل  35دولة أخرى من العامل.

الدفاع الهندي والسيد أوليغ ريازانتسيف ،نائب وزير
الصناعة والتجارة يف االتحاد الرويس .ويف بيان صحفي
حول الحدث ،رصح ألكسندر ميخييف ،املدير العام
لرشكة روسوبورون اكسبورت أنه "يف إطار رشاك ِتهام
االسرتاتيجية ،تُنفذ روسيا والهند مشاري َع مشرتك ًة
"ص ِنع يف الهند" Made
كربى تتوافق متاماً مع برنامج ُ
 .in Indiaو تَعمل روسوبورون اكسبورت بنشاط
مع كربى الرشكات الصناعية الهندية HAL :و OFB
و  Bharat Forgeو  ، Bharat Dynamaticsإلخ
 ونُق ِّدر دامئاً مستوى خربتهم العايل" .وأضاف" ،يف ،Defexpo India 2020نتوقع مناقشة املشاريعِ
الجارية مع زمالئنا الهنود وتقديم مجموعة واسعة
من املنتجات من صناعة الدفاع الروسية ".و َعقب
املؤمتر ،تم تبادل  14مذكرة تفاهم بني ُمص ِّنعي
املعدات األصلية من الطرفني الرويس والهندي ،و
ذلك وفقا لبيان وزارة الدفاع الهندية.

وعىل هامش معرض ُ ،DefExpo India 2020عقد
املؤمتر الصناعي-العسكري الهندي-الرويس الخامس
يف منطقة املؤمتر الصحفي للمعرض يف  6فرباير /
شباط .و ترأس املؤمت َر الدكتور أجاي كومار ،وزير

أنهت مجموعة مروحيات روسياRussian
 Helicoptersو املرشوع املشرتك للمروحيات
Indoالهندية-الروسية املحدودةRussian
 Helicopters Limited (IRHL) JVاتفاقي ًة تضع

مناذج أنظمة األسلحة التي
كام عرضت روسيا
َ
تتنافس عىل مشاريع املشرتيات يف الهند وهي:
مقاتلة ، MiG-35و غواصة ،Amur-1650و نظام
 - Pantir-S ADباإلضافة إىل أنظمة أسلحة من
املحتمل أن تهم الهند ،مثل أنظمة التدابري املضادة
امل ُط َّورة من قبل أفتوماتيكا كونسرين Avtomatica
 ،Concernوبنادق قنص .ORSIS
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أُطُرا ً زمنيّ ًة لإلنتاج املحيل لطائرة هليكوبرت من طراز
 Ka-226Tالخفيفة عىل مراحل ،مام أدى يف النهاية
إىل توطني تصنيعها بنسبة .100%
و يف  07فرباير /شباط  ، 2020وقّعت رشكة
روسوبورون اكسبورت الروسية ومنظمة الدفاع
والتطوير ( )DRDOيف الهند عقدا ً لتحديث
التكنولوجيا لتطوير أنظمة اإلشعال النارية املتقدمة.
وس ُيم ِّك ُن العق ُد مخت َرب أبحاث مواد الطاقة العالية
( ،)HEMRLالتابع ملنظمة الدفاع والتطوير يف
مدينة بونا الهندية – والذي يطور مواد عالية الطاقة
الزمة للصواريخ و القذائف و املدافع– من تطوير
أنظمة إشعال متقدمة.
رصح مدير مخترب أبحاث مواد الطاقة
هذا ولقد ّ
العالية السيد رشي موريت ،بأن ض ّخ التكنولوجيا من
روسيا سوف يلبي املتطلبات املستقبلية ألنظمة
الدفع عالية األداء ،وسيُس ِّهل تصمي َم وتطوي َر
ٍ
محركات صاروخي ًة متطور ًة عىل أحدث طراز
للمنتجات القادمة ،وستكون هذه املحركات قاِمئ ًة
عىل أنظمة الدفع املد َمجة واملوفِّرة للطاقة.

استراتيجيات و تقنيات
لمحة عن العرض الروسي في
DefExpo 2020

َعرضت روسيا ألول مرة خالل DefExpo
2020مناذج أنظمة األسلحة املط َّورة حديثاً يف الهند.
َ
– نظام صاروخ أرض-جو من طراز ، Viking
وهو النسخة املعدة التصدير من منظومة صواريخ
 Buk-M3 ADالروسية ،الذي طورته رشكة "أملاز
أنتاي" .Almaz-Antey
– برج  "AU-220M "Baikailاألوتوماتييك ملركبة
مشاة قتالية ( )ICVالذي يتميز مبدفع  57ملم
مقرتناً مبدفع رشاش  7.62ملم ( 1000طلقة) و
 ATGMsمزدوجتان تعمالن من أمان جسم املركبة
القتالية.
– صواريخ كروز  Club-Tاألرضية املضادة لهجامت
صواريخ كروز البحرية و الربية.
يختلف نظام  Buk-M3عن سابقيه  Buk-M1و
 Buk-M2باستخدام صواريخ  M317M9ذات
مدى أطول و معبأة يف حاويات بدالً من صواريخ
ازي  M1-2و .M2
 9M38و  M1و  M317 9لطر ّ
باإلضافة إىل ذلك ،ميكن لنظام  M3إرشاك املزيد من
األهداف يف وقت واحد ونرش املزيد من الصواريخ
بشكل آ ّين.
تم تصميم  AU-220Mليعمل عىل مركبات املشاة
القتالية روسية الصنع  ،Armataو ،Kurganets-25
و  .Boomerangوسيكون من املمكن استخدام AU-
 220Mمع مركبة مشاة قتالية غري مأهولة لضامن
السالمة التامة .و تقوم الهند بتطوير منصاتها ذات
العجالت و املجنزرة حالياً .تتميز هذه املنصات بأبراج
املدفعي .فعىل سبيل املثال،
مأهولة تكشف موقع
ّ
تتميز منصة املدرعة ذات العجالت ( ،)WhAPقيد
التطوير يف الهند ،بربج  BMP-2مأهول.
يتمتع نظام صواريخ األرضية  Club-Tبوحدة نقل
و نصب و قذف مدولبة مع  6أنابيب تستوعب
صواريخ كروز( 3M-143E1للهجوم الجوي) و
(3M-54E1مضاد للسفن) .و هذا النظام هو
النسخة املعدة للتصدير من نظام صواريخ Kalibre
الرويس .هذا و تستخدم الهند يف الوقت الحارض
صواري َخ  Clubتُطلق من السفن و الغواصات.
عرض منتجات األسلحة الروسية

فيام ييل ملخص لألسلحة الروسية املعروضة من قبل
مط ِّوري األسلحة الروس يف معرض DefExpo 2020
روسوبورون ا كسبورت

عرضت رشكة روسوبورون اكسبورت يف جناحها
ِ
عروض الرشاء
أنظم َة أسلح ٍة مختلفة تتنافس عىل
لتلبية االحتياجات الدفاعية الهندية:
– مقاتلة ( MiG-35لتلبية متطلبات  110مقاتالت
متوسطة الوزن يف القوات الجوية الهندية )
(Amur-1650لتلبية متطلبات 6
– غواصة
غواصات للبحرية الهندية يف إطار مرشوع )75I
– منظومة ( Pantsir-Sلتلبية متطلبات الجيش
الهندي من النظام املدفعي الدفاعي الجوي ذو
الدفع الذايت ()SPAD-GMS
– منوذج بالحجم الطبيعي الكامل ملحطة السالح
خفيف الوزن  AU-220Mبحجم  57مم ميكن
تركيبها عىل هيكل مركبة مشاة قتالية و ناقلة جنود
مدرعة.
– بنادق هجومية وقناصة من كالشينكوف مبا يف
ذلك  AK-203التي سيتم تصنيعها يف الهند ،مع
توطني  % 100يف نهاية املطاف.
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– منوذج لطائرة الهليكوبرت  Ka-226Tالخفيفة
متعددة األغراض التي سيتم تصنيعها بشكل مشرتك
يف الهند.
كام قامت عدة رشكات روسية بعرض منتجاتها يف
جناح روسوبورون اكسبورت ،و منها:
– "رامديسل"  :Ramdieselالرشكة امل ُص ِّنعة
للمركبات املدرعة من طراز .Typhoon-K
– "ﺑﺮوﻣﺘﻴﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ"  :Promtechnologiaالرشكة
املط ِّورة و املص ِّنعة لبنادق  ORSISعالية الدقة.
– "كونسرين "أفتوماتيكا" :Automatika Concern
الرشكة املط ِّورة و املص ِّنعة ألنظمة التدابري املضادة
للطائرات بدون طيار .و َعرضَ ت ُمج ّمع Rubezh-
 Avtomatikaالخاص بها ،وهو نظام تحكم "ذيك"
ميكنه اكتشاف الطائرات بدون طيار وتحييدها دون
تدخل برشي.
– Argus-NV
– رشكة "برويكت-تيخنيكا" Proekt-Technika
– جمعية البحوث واإلنتاج "روسبيتيخ" RusBITech
– مجموعة  GIRDو أنظمة التدريب
المروحيات الروسية:

باإلضافة إىل PPNK Commander's Panoramic
.Sight
شركة بناء السفن المتحدة:

– كاسحة ألغام داخلية مرشوع 1075E
– كاسحة ألغام ساحلية مرشوع 12701
– غواصة هجوم صغرية مرشوع 750B - SERVAL
مع AIP
– غواصة  Prianha-Tصغرية للعمليات الخاصة
يف املياه الساحلية
– غواصة مرشوع ( 877EKMمنوذج مقياس
مقطعي)
– غواصة مرشوع  Varshavyanka 636مع مجمع
صواريخ Club-S
– غواصة مرشوع ( Amur 1650مع و بدون قابس
)AIP
– غواصة مرشوع ( Amur 950نسختان  -مع
أنابيب طوربيد فقط ،ومع أنابيب طوربيد وقاذفات
صواريخ رأسية)
أورالفاغونزافود:

اشتمل جناح أورالفاغونزافود Uralvagonzavod
عىل مناذج لعربات مدرعة مع منوذج  T90-MSيف
املقدمة.

عرضت رشكة املروحيات الروسية Russian
Helicoptersثالث طائر ِ
ات هليكوبرت تهم قطاع
الطريان املدين الهندي:
– مروحية  Mi-171A2املدنية املتوسطة .و التي تم
ترخيصها لالستخدام يف الهند من قبل هيئة الطريان
املدين الهندية ( )DGCAيف ديسمرب  /كانون أول
.2019
– مروحية Mi-38متعددة األغراض متوسطة
الحجم.
– مروحية .Ansat

و لقد تض ّمن الجناح املعروضات اآلتية:
–  AU-220M57ملم
– T-90S
–  T-72املطورة
– دبابة BMPT
– مركبة اإلصالح املدرعة BREM-1M
– نظام قاذف اللهب الثقيل TOS-1A

ألماز أنتاي:

شركة المحركات المتحدة:

احتوى جناح أملاز أنتاي  Almaz-Anteyعىل مناذج:
– نظام الصواريخ  Vikingأرض جو
– النسخة املعدة للتصدير من صواريخ كروز Kalibr
– ’S-400 ‘Triumf
– S-300VM
– نظام Antey-2500
– مجمعات صواريخ الدفاع الجوي Tor-M2E ،
Tor-M2K ، Tor-M2KM
– مكافحة الشبح و رادارات األخرى1L125E -
 ،و ، 1L1221Eو ، 1L121Eو  ،55ZH6UMEو
رادار55ZH6ME VHF ، 55ZH6ME L-band ،
55ZH6ME S-band
– نظام صواريخ OSA-AKMI

ق ّدم جناح UECثالثة محركات م ّهم ًة للهند:
– محرك طائرة بدون طيار  TRDO-50MTذو قوة
دفع 450كغ.
– VK-2500PS-03
– محركات  TV7-117ST-01للطائرة اإلقليمية IL-
 .114-300هذا ولقد أعربت الهند عن اهتاممها
بتجميع هذه الطائرة محلّياً.

روستيخ – تيكماش:

قذائف خارق ًة للدروع:
تضمن عرض TecMash
َ
طلقة 125مم ( 3VBM23رصاص  )-2ومنوذج
 Mango-Mالتجريبي – قذيفة 3VBM17مطورة
( ،)Mangoو غري ذلك من القذائف و الرؤوس
الحربية.
روستيخ – شفابيه:

قامت رشكة  Shvabe JSCبعرض مجموعة من
اإللكرتونيات البرصية ،و معدات الرؤية الليلية
الحرارية ،و أجهزة التصويب املوجهة ملعدات
املراقبة الليلية و النهارية .و كام تض ّمن العرض
نظا َم االستهداف واملراقبة الهجيني ،TO1-K04DT

روبين:

ِ
مكونات
تُن ِتج رشكة روبني للطريان مجموع ًة من
تشتمل
ُ
وأنظم ِة الطريان لكافة الطائرات الروسية.
منتجاتُها عىل عجالت ومكابح الطائرات ،واألنظمة
والوحدات الهيدروليكية ،ومولدات القيادة املدمجة،
ومواد االحتكاك الكربوين .أما خدماتها فتتضمن
تصميم نظام التحكم ،وتصميم معدات النفط
والغاز ،وتطوير املواد امل ُركّبة ،ومعدات الصيانة و
اإلصالح و العمليات .ولقد عرضت الرشكة العديد
من منتجاتها يف جناحها.

استراتيجيات و تقنيات

new defence order. strategy | 02 | 2020

عا ّماً .اعتمد التوجه أوالً إىل املناطق الجنوبية ثم
إىل الغرب مع الهدف النهايئ املتمثل يف االستيالء
عىل العاصمة طرابلس ،والتي هي اليوم بني أيدي
حكومة الوفاق الوطني.

فقدوا أربع طائرات عىل األقل منذ عام  2016بعد
الطلقات الحوثية .مثل السعوديني ،تستخدم القوات
الجوية اإلماراتية أيضاً الطائرات الصينية من طراز
 CH 4Bو .Wing Loong 2

لقد توقف هذا الهجوم يف أوائل صيف عام 2019
بسبب املقاومة الرشسة لقوات الوفاق الوطني ،وال
سيام بوصول الطائرات من دون طيار التي أرسلتها
أرسلت تركيا ثالث شحنات
تركيا يف الوقت املناسبَ .
يف عام  2019من Bayraktar TB2 UCAVs
لقوات الجيش الوطني التقدمي التي طلبت 20
وحدة هذا الصيف.
من جهة أُخرى تحظى قوات الجيش الوطني الليبي
بدعم من مرص واإلمارات العربية املتحدة وتُشغّل
طرازين من الطائرات من دون طيار Wingloong
 2و  CH-4Bالتابعتني لهذين الجيشني ببعض
النجاح .ويف تعليق عىل ذلك أخربنا جليل حرشاوي،
وهو متخصص يف ليبيا من معهد كلينجيندال يف
الهاي ،أنه "يف األشهر األخرية ،وبسبب فشل هجومه
التقليدي عىل طرابلس ،قام حفرت بتغيري اسرتاتيجيته،
حيث يُفضّ ل اآلن استخدام الطائرات الصينية من
دون طيار الرخيصة للحفاظ عىل الضغط عىل عدوه
والتأثري عىل معنوياته".
إن حرب الطائرات من دون طياركانت شديدة
لدرجة أن الغرميني اضطرا إىل تب ّني تكتيكات لحامية
أنفسهام ،والهدف الرئيس هو تحييد الطائرات
من دون طيار عىل األرض .قصفت قوات الجيش

قطر تحصل على طائرات من
دون طيار في األزمة الدبلوماسية
الخليجية

أىت دور قطر ُمتأخرا ً عن دول الخليج األُخرى
فيام يخص الطائرات من دون طيار ،فبعد األزمة
الدبلوماسية يف يونيو /حزيران  2017بني الدوحة
اقرتب القطريّون من تركيا لتزويدهم
والرياض،
َ
باملع ّدات العسكرية ،وكانوا أول زبائن لـ ـ �Bayrak
 ،tar TB2 UCAVوالتي ستكون ناجح ًة للغاية يف
مرسح عمليات آخر مثل ليبيا.
في ليبيا مرحبا ً بكم في حرب
الطائرات من دون طيار إلى األبد

بعد ما يقرب من مثاين سنوات من الحرب األهلية
والتدمري التام لجيشها ،أصبحت ليبيا دراسة حالة
استثنائية الستخدام الطائرات من دون طيار لضامن
الهيمنة الجوية يف وقت الحرب .يف أوائل عام ،2019
شن املشري خليفة حفرت ،البالغ من العمر  76عاماً
وقائد الجيش الوطني الليبي الذي سيطر عىل شامل
رشق ليبيا ومدينة بنغازي االسرتاتيجية ،هجوماً

الوطني الليبي مرارا ً وتكرارا ً املطارات العسكرية
وحظائر الطائرات التي تستضيف درونات "برياكتار"
 ،Bayraktarود َّمرت العديد منها .وقد دفعت
عملية مطاردة برياكتار قواتَ الجيش الوطني إىل
تبني تكتيك أصيل لتفريق الطائرات وإطالقها من
الطرق املهجورة بدالً من املطارات ،وذلك لزيادة
مدى الطائرة من دون طيار والتي تبلغ  180كم.
كانت هناك العديد من الهوائيات ومحطات التناوب
الراديوي منترشة يف الصحراء ،ما جعل استخدامها
غري متوقع.
من جانبه ،اختار الجيش الوطني الليبي الذي عاىن
أيضً ا من هجامت عىل قواعده الجوية وتدمري
الطائرات عىل األرض ،دفا ًعا جذريًا مبساعدة
اإلماراتيني .ابتدا ًء من يونيو /حزيران  ,2019تم نرش
العديد من أنظمة  Pantir-S1املضادة للطائرات
التابعة للجيش اإلمارايت يف قاعدة الجفرة الجوية
بوسط ليبيا .لقد كان هذا النرش فعاالً إذ قام هذا
النظام املضاد للطائرات بصد العديد من الهجامت
وأسقط عدة طائرات.
إضافة إىل تعقيد الرصاع ،تتدخل عدة جهات فاعلة
يف ليبيا مستخدمة الطائرات املقاتلة والقاذفات،
وحتى املزيد من الطائرات من دون طيار ،ال سيام
القوى الغربية .يف  20نوفمرب /ترشين ثاين ،2019
أعلنت قوات خليفة حفرت عن إسقاطها طائرة من
دون طيار عدوة ،طائرة من طراز بريداتو ر �Preda
 ،torاتضح أنها تابعة لسالح الجو اإليطايل ،من قبل
حلفاء حفرت .يف اليوم التايل ،أَسقطت قوات الجيش
الوطني الليبي طائرة من دون طيار ثانية من النوع
نفسه ،ولكنها تابعة لسالح الجو األمرييك.
يف سبتمرب /أيلول  ،2019وقعت أربعة هجومات
أمريكية بطائرات من دون طيار يف جنوب ليبيا ،ما
أسفر عن مقتل  43من أعضاء الجامعات املسلحة،
وفقاً لترصيحات أفريكوم .ويف  29نوفمرب /ترشين
ثاين  2018بالقرب من العوينات يف جنوب ليبيا،
قتل درون أمرييك  11شخصاً من إرهابيي القاعدة
حسب أفريكوم ،وهذا تأكيد يتناقض مع الطوارق
الذين ادعوا أن الضحايا كانوا من املدنيني.
ما مستقبل حرب الطائرات من
دون طيار في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا؟

بالعودة إىل القاعدة الجوية الروسية يف حميميم
يف  6يناير /كانون ثاين  ،2018ظهر  13درون عىل
شاشات الرادار ألنظمة الدفاع الجوي الروسية،
جميعها مسلحة ،وتم تحييدها برسعة عن طريق
الحرب اإللكرتونية .كان هذا أول هجوم لرسب تم
استخدامه خالل الحرب .يعد الهجوم عىل منشآت
أرامكو السعودية أمنوذجاً مثالياً ملا ميكن أن يكون
عليه مستقبل حروب الطائرات من دون طيار.
املستقبل اآلخر امل ُحتمل للطائرات بدون طيار هو
مزيج من التقنيات الجديدة ،مثل التعرف عىل
الوجه والذكاء االصطناعي التي ستكون قادرة عىل
تحديد الهجامت عىل املستوى الفردي .وقبل كل
يشء ،سوف تقلل من احتامالت التشويش اإللكرتوين
التي ت ُعطِّل املِالحة للطائرات بدون طيار.
يف معرض  Milipol 2019يف باريس ،تم تقديم
تطبيقات جديدة للطائرات بدون طيار مثل نقل
اإلضاءة أو حتى مكربات الصوت ألغراض املعلومات
أو الدعاية .يف نفس الوقت ،تنمو مساحات للرشكات
التي تقدم حلوالً مضادة للطائرات بدون طيار يف
كل معرض عسكري .بني التشويش عىل نظام تحديد
املواقع العاملي ( )GPSوحلول االستهداف التنبئي
أو حتى إطالق النار بالليزر ،يتزايد عدد الحلول
املقرتحة كل يوم ،ولكن يبدو أن جميعها تقف وراء
استخدام طائرات بدون طيار أكرث ذكا ًء وإماتةً.
47
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حرب الدرونات في الشرق األوسط

"طيران الفقراء" ،هكذا يشير المختصون إلى ظاهرة الطائرات المسلحة من دون طيار والمستخدمة
حاليا ً في العديد من مسارح العمليات ،خاصة في منطقة أفريقيا والشرق األوسط.
أكرم خريّف
لقد كان عام  2019مثريا ً بشكل خاص الستخدام هذه
الوسائل الجديدة للقتال خاص ًة مع ابتكار أساليب
وتقنيات جديدة للدفاع املضاد للطائرات من دون
طيار والتي ابتدأت يف تنظيم نفسها .يف ليلة  1إىل
 2ديسمرب /كانون أول  ،2019صد الجيش العريب
السوري بصعوبة فائقة هجوماً هائالً من طائرات
من دون طيار عىل مطار حامة يف سوريا ،و يف 14
سبتمرب /أيلول  ،2019قَصف ك ٌّم كبري من صواريخ
كروز وطائرات من دون طيار حقيل أرامكو النفطيني
يف ُخ َريص وبقيق يف اململكة العربية السعودية ،ما
أثر عىل  5%من الطاقة اإلنتاجية العاملية للنفط.
هذا الهجوم الذي تبناه املتم ّردون اليمنيون
حرب ضد اململكة العربية السعودية
الحوثيون يف ٍ
منذ أربع سنوات حتى اآلن ،مل يكن األول من نوعه.
فقد أصبحت الرياض ،شيئاً فشيئاً ،العاصمة الدولية
للطائرات من دون طيار ،وذلك بفضل عمليات
الرشاء الضخمة من أملانيا والصني وخطة اإلنتاج
املحلية التي تصل اىل  300طائرة .ومنذ بداية الحرب
يف اليمن ،فَ َق َد التحالف العر ّيب  11طائرة من دون
طيار ،والتي أسقطها املتمردون الحوثيون.
ويف الوقت نفسه ،بدأت الجهات الفاعلة امل ُختلفة
التي تع َّرضت لهذه الهجامت يف التكيّف واعتام ِد
ٍ
ٍ
وتكتيكات مبتكر ٍة للتصدي لها
اتيجيات
اسرت
واملشاركة أكرث يف تقنيات الطائرات من دون طيار .يف
عام  ،2010أطلق السعوديون َ
أول مشاريع الطائرات
من دون طيار من ِقبل جامعة "مدينة امللك عبد
العزيز للعلوم والتقنية" ،والتي هي قادرة عىل إنتاج
ابتدا ًء من عام  - 2016درونات تكتيكية صغرية مثلميشكا  ،8Mishkaالنورس  ،Al-Nawrasوأجدال
 . Ajdalكام أنها تنتج سلسلة صقر Sakrالتي تُع ّد
طائر ًة من دون طيار اسرتاتيجية للمراقبة وقادرة
حتى ش ّن عىل الغارات الجوية ،حيث يبلغ مدى
الطائرة من دون طيار  2500كم وميكن أن تحمل
قنبلتني صينيتني من طراز  .FT-9وكان "معهد األمري
سلطان ألبحاث التكنولوجيا املتقدمة" قد استجاب
للحاجة امل ُل ّحة للطائرات من دون طيار من قبل
الجيش السعودي من خالل تصميم ،Sky Guard
وهي طائرة استطالع تكتيكية مراقبة ملدى  150كم.
وبتاريخ  25أبريل /نيسان  ،2016أطلقت وزارة
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الدفاع السعودية برئاسة األمري محمد بن سلامن
آل سعود خطة الرؤية ،)Vision 2030( 2030
السعودي .وأحد
وهي خطة تحديث لالقتصاد ّ
أهداف  V2030هو تصنيع نصف قيمة املعدات
الدفاعية املستوردة عادة محلياً لدى اململكة العربية
السعودية ،والتي تعد أكرب ميزانية استرياد عسكري
يف العامل ،وهذا من شأنه أن يح ّول االقتصاد الدفاعي
السعودي إىل ُمص ِّد ٍر لدول أخرى يف املنطقة بدالً
ّ
من مستور ٍد خالص كام هو عليه اليوم .كجز ٍء من
برنامج "رؤية  ،"2030تخطط اململكة العربية
السعودية إلطالق طائرة من دون طيار اسرتاتيجية
تُدعى "العقاب ،Al-Eqab-2 "-2تصنعها رشكة
"العلوم والتكنولوجيا لالستثامر والتنمية الصناعية"،
سيكون للطائرة من دون طيار متوسطة املدى قدرة
عملياتية معتَ َبة ،و كذلك القدرة عىل حمل مثانية
صواريخ هيلفاير  Hellfireالثقيلة املضادة للدبابات.
حقيقي
الحرب في اليمن ..تح ٍد
ّ
للسعوديين
ّ

للتعامل مع هذا التهديد ،نرشت اململكة العربية
السعودية أنظمة صواريخ باتريوتPatriot Pac-
 2و Pac-3 Patriotحول امل ُدن الكربى واملواقع
الحساسة ،كام أنها اكتسبت العديد من درونات
ّ
التشويش األمريكية واألوروبية التي مل تكن ف ّعالة
للغاية ضد الهجامت املتعددة من الطائرات من
دون طيار التابعة للحوثيني.
يعود نجاح الهجوم عىل خريص وبقيق بشكل
أسايس إىل بُ ِ
عد هذه املواقع عن الحدود اليمن ّية،
السعودية،
العربية
اململكة
رشق
شامل
فهي تقع يف
ّ
عىل الرغم من أن املواقع محميّة بشكل جيد من
قبل أنظمة باتريوت ،إال أنها َو ّجهت راداراتها باتجاه
الرشق تجاه إيران ،وال ميكنها فعل أي يشء ضد أي
هجوم من الغرب.
"يجب عىل السلطات السعودية تح ُّمل املسؤولية
واتباع مبادئ القرآن الذي يدعو إىل الدفاع عن
النفس وعدم االعتداء  ...ويكفي أن تتخذ القيادة
السعودية قرارا ً حكيامً،
السياسية يف اململكة العربية ّ
كام فعل قادة إيران ،وهو رشاء منظومة "إس،-300

أو كام فعل الرئيس إردوغان الذي اشرتى من روسيا
أحدث منظومة للدفاع الجوي "إس ،""400 -هذه
الجملة التي أعلنها الرئيس فالدميري بوتني يف قمة
أنقرة يف  16سبتمرب /أيلول  ،2019بعد أيام قليلة
من الهجامت ضد اململكة العربية السعودية ،مبثابة
اقرتاح كحل نهايئ لهذه املشكلة .أخ ًريا ،متتلك اململكة
العربية السعودية اليوم واحدة من أكرب حدائق
الطائرات من دون طيار يف العامل ،وتأ َمل أن تتجاوز
 300طائرة يف غضونِ عامني.
ويف عام  ،2001طل َبت أبو ظبي رسمياً رشاء طائرات
من دون طيار من طراز  MQ-9من الواليات املتحدة،
لكن الحليف األمرييك رفض تصدير ما اعتربوه سالحاً
اسرتاتيجياً إىل الدول العربية .يف نهاية ذلك العام،
أطلقت اإلمارات مناقص ُة لصناع ِة الطائرات من دون
طيار للرشكات املحلية التي ميكن أن تكون لها رشاكة
مع دو ٍل أجنبية .كان لهذه املناقصة  -العطاء  -طابع
َوري يف ذلك الوقت .يجب أن
طموح وحتى طابع ث ّ
تكون الطائرة من دون طيار ،والتي سيتم بناؤها
محل ًيا قادرة عىل الطريان ملدة  48ساعة عىل ارتفاع
أكرث من  6000مرت ،وأن تكون قادرة عىل حمل
مثانية صواريخ موجهة عىل األقل .يف عام ،2002
رشعت رشكة "أنظمة أدكوم" Adcom Systems
يف املغامرة ،وهي رشكة مختصة بصناعة الصواريخ،
وذلك مبساعدة ِ
مهند ِسني أوكرانيني،و صنع ت �AD
 ,COM Yabhon United 40والتي تتميز بأداء
مذهل .ميكن أن تطري  120ساعة عىل ارتفاع 7000
م وتحمل عرشة صواريخ موجهة .كانت الطائرة من
دون طيار قد أحرزت نجاحاً باهرا ً ،وتم تصديرها
حتى إىل الجزائر .كام يتم استخدامها يف املعارك يف
اليمن وليبيا.
يف  18سبتمرب  ،2019أي بعد أربعة أيام من الهجوم
عىل مواقع النفط السعودية ،هدد الحوثيون
اإلمارات العربية املتحدة بهجوم عىل أراضيها
إذا مل يرتكوا التحالف ،وقال اللواء يحيى ساري
املتحدث باسم الجيش الحويث "نُعلن أن لدينا
عرشات األهداف املحددة يف اإلمارات ،مبا يف ذلك
أبو ظبي وديب ،والتي ميكننا رضبها يف أي وقت".
دولة اإلمارات العربية املتحدة هي ثاين أكرب عضو
يف التحالف يف اليمن ،فهي عىل األرض ويف الجو،
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يز
س�غيه
مد�
ي
تشيم�وف – ي
ش� كة "روستيخ" Rostec
بحلول عام  ،2021يتوجب علينا
إ�نتاج وتسليم  150طائرة إ�لى
خدمة ا إلسعاف الجوي ،منها 104
أ
مروحيات من طراز "�نسات" Ansat
و 46مروحية من طراز  .Mi-8يكلف
هذا المشروع نحو  40مليار روبل.
جميع هذه المروحيات تم تجهيزها
بالمعدات الطبية

دوار فقد جعل من املمكن استخدام محرك بأبعاد
أصغر وبالتايل الحصول عىل أكرب مقصورة ممكنة
يف مثل هذا النوع من املروحيات  -وهي مقصورة
أكرب مبرت مكعب من مقصورات املروحيات التي
ذكرناها ك  H120و .Bell505باإلضافة لذلك
يوجد يف املروحية فتحة خلفية كبرية يف املقصورة،
وهو أمر غري اعتيادي للمروحيات من هذا
الحجم ،ووجود هذه الفتحة مفيد جدا ً يف مهامت
اإلسعاف واإلخالء.
ومن الجوانب املفيدة زيادة أمان املروحية عىل
األرض ،وذلك بإلغاء الخطر الدائم من مروحة
الذيل ،وكذلك بارتفاع املروحة الرئيسة (تبلغ
 3أمتار من الشفرة السفلية) وهذا ما يستثني
أي تهديد للركاب أثناء الركوب والنزول .ويتم
تحويل املروحية بسهولة لتعديالت مختلفة عن
طريق املقاعد والتجهيزات القابلة للفك برسعة.
ضمن اإلصدارات القياسية للمروحية ميكن اختيار
مروحية ركاب ( 4أو 5ركاب) أو إسعاف أو نقل
أو رشطة أو لتنقل كبار الشخصيات.
حالياً ،تستعد املروحية ألول رحلة من املفرتض
أن تتم يف العام املقبل .من املخطط له أن يبدأ
اإلنتاج يف مصنع أوالن أودي للطريان .أما يف عام
 ،2023وبعد الحصول عىل الرتاخيص املطلوبة
فمن املفرتض أن تبدأ عمليات التسليم للزبائن.
تم بالفعل إبرام الصفقات األوىل ،فقد تم توقيع
اتفاقية يف املعرض الجوي مع الرشكة املاليزية
 Ludev Aviationللحصول عىل خمس مروحيات
(هذه الرشكة تخطط لرتويج وبيع طائرات
الهليكوبرت يف املنطقة) .وتجري املفاوضات أيضاً
مع مشرتين آخرين محتملني يف آسيا وأوروبا.
لكن أبرز األخبار املتعلقة بـ  VRT500يف
 MAKS 2019كان اإلعالن عن مرشوع مشرتك
بني رشكة ياندكس  Yandexومجموعة "مروحيات
روسيا" إلنشاء خدمة تاكيس جوي يف موسكو ،وتم
اختيار هذه املروحية تحديدا ً لكفاءتها االقتصادية
العالية ،ما يضمن إمكانية اسرتداد املرشوع لرأس

ماله ،مع األخذ بعني االعتبار بيع التذكرة بسعر
معقول .توم يف املعرض تقديم مروحية VRT500
بألوان افرتاضية متثل "التكيس الطائر" ومع
تصميم مقصورة للمسافات القصرية مع خمسة
مقاعد للركاب.
مروحية  VTR500تستهدف أكرب سوق كان فيه
متثيل املروحيات الروسية وبالكاد ميكن مالحظته
(مروحيات  Ka-226وأنسات  Ansatأثقل كثريا ً).
من نقاط قوة هذا املرشوع الفريد من نوعه يف
السوق العاملية التصميم املحوري للمروحية الذي
تم تصميمه واختباره يف روسيا بنجاح ،فضالً عن
املقصورة الفسيحة واألمناط املختلفة واستخدام
أحدث التقنيات.
وللمرة األوىل يف  MAKS 2019تم تقديم مرشوع
آخر يركز عىل نقل الركاب  -ولكن ليس بالشكل
الجامعي  -وإمنا بالنقل الفخم رفيع املستوى .وقد
أثبت اإلصدار الخاص من هذا املرشوع نجاحه عن
طريق طائرة هليكوبرت خفيفة ثنائية املحرك تم
تصميمها وفق تصميم أنسات  Ansatالكالسييك
وتم إنشاؤه بالتعاون مع املاركة التجارية الروسية
للسيارات الفخمة آوروس  .Aurusما يزيد الشبه
بني تلك السيارة والطائرة املروحية بالدرجة األوىل
هو التصميم العام للديكور الداخيل يف املقصورة،
فكانت النتيجة الحصول عىل مروحية بأعىل
مستوى من الراحة وبسعر أقل من املنافسني.
أما تكلفة التشغيل املنخفضة مقارن ًة بطائرات
الهليكوبرت من عائلة  Mi-8فستجذب اهتامم
الزبائن من الحكومات.
وقد تم الوصول إىل مستوى الراحة التي تتميز
بها تلك املروحية ،ليس فقط عن طريق املقاعد
الفسيحة واستخدام أفخم املواد يف كسوة
املقصورة ،وإمنا أيضاً عن طريق الحلول الهندسية
البحتة  -مثل عزل الصوت ،والنوافذ امللونة
القابلة للضبط وتعديل اللون ،والتحكم الفردي
مبناخ املقصورة ،وإعادة ترتيب سقف املقصورة
بشكل مختلف ،إلخ .وما يزيد من راحة الركاب

املد�
آندريه
بوغينسك – ي
ي
ش
العام ل� كة "مروحيات
روسيا" القابضة
تسمح الطلبات المدنية بتطوير
المصانع ومكاتب التصميم
الهندسية ،ضمن ظروف االنخفاض
الكبير في الصادرات العسكرية
والطلبات الدفاعية الحكومية .فنحن
أ
نعول بالدرجة الولى على النمو في
أ
القطاع المدني ،و�قصد هنا بعض
المشاريع الكبيرة بمشاركة شركة
"روستيخ"  ،Rostecمثل الخدمة
الوطنية ل إلسعاف الجوي واستخدام
مروحيات "انسات"  Ansatللشركات
آ
بمشاركة شركة ا إليجار "�فياكابيتال
سيرفيس " �Avia Capital Ser
 .vicesلدينا أ� ً
يضا إ�مكانيات للتصدير
ساعدتنا في العام الماضي في افتتاح
الجولة التجريبية لمروحيات مي Mi-
 171A2ومروحيات انسات Ansat
آ
في الصين ودول جنوب شرق �سيا
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من التكسي الجوي في المدن
إلى حقول النفط
في المعرض الجوي MAKS 2019قدمت شركة "مروحيات روسيا" مجموعة كاملة من طائرات
الهليكوبتر المدنية الجديدة .وأظهر المعرض الجوي MAKS 2019الذي عقد في نهاية شهر
أغسطس  /آب في جوكوفسكي بالقرب من موسكو ،أن التصاميم واالبتكارات الجديدة تبرز أهم
االتجاهات في تطوير المجمع الصناعي العسكري الروسي ،وهي ناحية تنويع اإلنتاج .أما نتائج
تطبيق تعليمات الرئيس بوتين القاضية بزيادة حصة المنتجات ذات التقنية العالية المدنية منها
وذات االستخدام المزدوج  -إلى 30%بحلول عام  2025وإلى 50%بحلول عام  – 2030فهي نتائج
متفاوتة بالنسبة لقطاعات الصناعات الدفاعية المختلفة.
ألكساندر يرماكوف
فرشكة "مروحيات روسيا" ،وهي جزء من
مجموعة رشكات روستيخ  Rostecهي إحدى
الرشكات التي لديها ما تقدمه يف املجال السلمي،
وعىل الرغم من أن الرشكة تتمتع مبكانة قوية يف
السوق العسكرية (فقط إذا أخذنا بعني االعتبار
القوات املسلحة الروسية ،فوفقاً لربنامج التسلح
الحكومي الرويس حتى عام  ،2027من املفرتض
أن تسلم الرشكة  423مروحية ،مبا يف ذلك مائتا
طائرة من طراز  Ka-52و .)Mi-28ومتيز املعرض
الجوي بتقديم مروحيات مدنية مختلفة بحيث
تغطي كل املهام املطروحة.
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التكسي والليموزين

كانت مروحية  VRT500الخفيفة إحدى أكرث
املستجدات لفتاً لالنتباه ،ليس يف قسم املروحيات
فقط بل يف املعرض ككل .تم عرض هذه املروحية
كمجسم فقط يف املعرض املتخص ص �HeliRus
 .siaتم تنفيذ هذا املرشوع بعالمة تجارية
مختلفة عن املاركات السوفيتية الكالسيكية
مثل "كاموف" أو "ميل" وهي العالمة التجارية
الجديدة  VRTمن رشكة VR-Technologies
التي تم تأسيسها يف عام  2014كرشكة تصميم
يف مجموعة "مروحيات روسيا" ،وقد صممت

هذه الرشكة طائرات بال طيار يتم إنتاجها باسم
 VRT300و .VRT30
مروحية  VRT500هي مروحية محورية خفيفة
الوزن بستة مقاعد .تقع ،من ناحية الوزن ،يف
التصنيف نفسه لبعض املروحيات املشهورة يف
العامل مثل مروحية  Airbus H120ومروحية
 .Bell 505ولكن نظرا ً الختيار مبدأ التصميم
املحوري يف هذه املروحية ،فهي أقرص من مثيالتها
وأبعادها أقل ليس فقط من تلك املروحيات ،بل
من مروحيات أخف بالوزن مثل Robinson
 .R44أما انعدام الحاجة لوضع ناقل حركة ذيل
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»Helicopter «Аnsat

مروحة خلفية عىل شكل  Xونظاماً أوتوماتيكياً
للكشف عن العوائق وقمرة قيادة محدثة
بالكامل ،ما سمح باختصار الطاقم إىل شخصني،
باإلضافة لتوفري القيادة ليالً ويف الظروف الجوية
الصعبة باالعتامد عىل أجهزة املالحة .واجتازت
املروحية شهادة السالمة األكرث رصامة يف روسيا
وحصلت عىل ترخيص يف الصني؛ ووفقاً لالتفاقيات
املعقودة ،من املقرر تسليم املروحيات الست
األوىل إىل الصني يف عام .2022
ولتنفيذ املهام الخاصة ،ميكن تجهيز هذه
املروحية برسعة وفق أمناط قياسية معينة بإضافة
معدات إضافية مثل ،الضوء الكشاف ،ومكرب
الصوت ،وأنواع عديدة من الروافع ،وكذلك ميكن
إضافة حوامل خاصة لنقل الحموالت الخارجية
أو معدات ملكافحة الحرائق .ويستمر تطور هذه
العائلة من املروحيات حيث يجري اآلن تطوير
النسخة البحرية  Mi-171A3بإجراء تعديالت يف
جسم الطائرة.
واختتمت مروحية  MI-38بشكل رمزي تقديم
مجموعة املروحيات املدنية من رشكة "مروحيات
روسيا" يف معرض  ، MAKS 2019فهذه املروحية
الحاصلة عىل الشهادات والرتاخيص الرسمية
يتم تقدميها ألول مرة وبنسخة تعديالت فارهة
 .VIPتعترب املروحية  MI-38أحدث وأقوى
وأثقل من مروحيات  . MI-8/17وقد تم تقديم
هذه املروحية أيضاً يف أمنوذج عسكري مخصصة
لقوات اإلنزال .ومن املفرتض أن يبدأ تسليم
هذه املروحية إىل القوات املسلحة الروسية يف
املستقبل القريب؛ وبالتوازي مع ذلك ،ستدخل
املروحية يف عملية مدنية تجريبية ضمن رشكة
"”.Russian Helicopters System
Ка-62

واإلنتاج الرويس وكذلك األمر بالنسبة لجسم
الطائرة.
من املفرتض أن يتم استبدال القسم األعظم من
األسطول الرويس الكبري من مروحيات Mi-8
السوفيتية القدمية مبروحيات  Ka-62وأنسات
( Ansatإذ غالباً ما تكون تلك املروحيات
السوفيتية  Mi-8كبرية للغاية بالنسبة للمهام
املطلوبة منها ،ونتيجة لذلك ،يصبح تشغيلها
مكلفاً جدا ً نظرا ً الستهالك الوقود املرتفع).
ولكن وبالرغم من أن جزءا ً كبريا ً من مروحيات
 Mi-8يجب استبدالها مبروحيات حديثة ،هذا
بالطبع ال يعني أن هذه العائلة من املروحيات
التي حازت عىل الثقة سترتك املرسح بشكل نهايئ.

فمكان الحوامات من الدرجة "األعىل من الوسط
بقليل" محفوظ وخاصة يف روسيا ،حيث يتم
استخدام الحوامات يف ظروف جغرافية ومناخية
صعبة ،كام يعمل جزء كبري منها من قطاع صناعة
النفط والغاز  -ورغم كونهم عىل األرض  -يف
مناطق يتعذر الوصول إليها برا ً.
كام شهد املعرض تقديم أحدث ممثل مدين لعائلة
 MI-8/17وهي املروحية  ،MI-171A2التي
بدأ استخدامها التجاري يف شهر فرباير (شباط)
 2019يف غرب سيبرييا .ورغم التشابه الخارجي
مع املروحيات القدمية ،إال أن هذه املروحية
تتميز بعدة اختالفات :فمحركها أكرث قوة ،كام
متت إضافة شفرات دوارة رئيسة جديدة مصنوعة
من مواد مركبة ذات قوة أكرب ودفع أشد ،ومتتلك

قد ال يكون الطلب عالياً يف البداية عىل هذه
املروحية لألغراض املدنية ،ولكن تدريجياً
ستحصل مروحية  MI-38عىل مكانة تفوق
مكانة مروحيات  MI-8/17وخاصة للقيام مبهام
مثل نقل كبار املسؤولني وتنفيذ أكرث عمليات
البحث واإلنقاذ تعقيدا ً أو املهام الطبية أو نقل
الحموالت الكبرية أو نقل عدد كبري (يصل إىل )29
من الركاب يف ظروف مناخية صعبة.
ركزت املعارض الجوية املحلية السابقة عىل
املعدات العسكرية ،لكن كام رأينا هذه املرة فقد
عرضت رشكة "مروحيات روسيا" مجموعة من
طائرات الهليكوبرت املدنية الجديدة ،ما يسمح
للرشكة بأن تنظر بثقة إىل املستقبل وتحقق
النجاح ليس فقط يف السوق املحلية ،ولكن أيضاً
يف السوق العاملية ،حيث تعد الطائرات املروحية
الروسية عالمة جودة تم اختبارها عىل مدار
الزمان.
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VRT500 air-taxi

املد�
أليكساندر أخونكو – ي
العام شل� كة VR-Technologies
احملدودة

هو مبدأ تصميم هذه الفئة من املروحيات :أي
األبعاد الكبرية ملقصورة الركاب .تم االنتهاء من
إكساء مقصورة املروحية املقدمة يف املعرض
الجوي قبل املعرض مبارشة ،واآلن يتبقى إكامل
االختبارات والحصول عىل الشهادات اإلضافية
املطلوبة (الرتاخيص) ،وبعد ذلك سيكون من
املمكن املبارشة يف بيع املروحية للزبائن.
مروحية أنسات  Ansatمن األمثلة الرائدة عىل
النجاح يف إنشاء مروحيات مدنية يف روسيا .تم
تصميم املروحية من قبل مكتب تصميم معمل
قازان لطائرات الهليكوبرت ،ويتم إنتاجها هناك.
ومن الجدير بالذكر أنه يتم توفريها للقوات
املسلحة كحوامة تدريب ويتم إنتاجها أيضاً
بكميات كبرية لتلبية االحتياجات املدنية .يشكل
الحصول عىل مروحيات أنسات الطبية أساس
برنامج التحديث واسع النطاق للطريان الطبي
الرويس .ويُلحظ اهتامم كبري أيضاً بهذه املروحية
ألغراض نقل الركاب ،فعىل سبيل املثال ،يف
معرض  ، MAKS 2019وقعت مجموعة رشكات
روستيخ  Rostecعق ًدا لتزويد سبع مروحيات مع
رشكة  ، Polar Airlinesوسيتم إنتاج الحوامات
مبواصفات فنية خاصة تتناسب مع ظروف الشامل
الباردة مثل زيادة كمية الوقود املحمول ونظام
مضاد للتجمد والقدرة عىل الطريان باالعتامد عىل
األجهزة يف الظروف الجوية السيئة.

آ
أ
أ
نعتبر �وروبا و�سيا من السواق المحتملة
أ
وذات الولوية لتسويق حوامة VRT500
التي تستطيع بفضل مواصفاتها التقنية
منافسة الطائرات العمودية من الفئة نفسها
التي تعمل في تلك المناطق
Мi-38Т

يزداد استخدام مروحيات أنسات  Ansatوفقاً
لبيانات رشكة"  "�Russian Helicopters Sys
 ،"temففي عام  ،2018تجاوز وقت طرين هذه
املروحيات مؤرش العام السابق بنسبة  6.7مرة
 .وقد أصبحت الصني أول مشرتٍ أجنبي لهذه
املروحية؛ وينبغي أن تبدأ شحنات املروحيات
الطبية من هذا النوع إىل جمعية طب الكوارث
يف الصني هذا العام.

Мi-171А2

في المستوى المتوسط

للمرة األوىل يف معرض MAKS 2019تم تقديم
مروحية متوسطة املدى متعددة األغراض من
طراز  .Ka-62ورغم التشابه الخارجي بينها وبني
حوامة  K-60املصممة لالستخدام العسكري،
ورغم استخدام بعض الحلول املتشابهة يف
التصميم مثل مروحة الذيل من منط فنسرتون
(أي متعددة الشفرات وموجودة ضمن ذيل
الطائرة يف إطار خاص) ،فإن هذه الحوامة جديدة
وبدأ تطويرها منذ العام .2008-2009
يف إطار املعرض تم تقديم رابعة مروحية
تم بناؤها ،وبدأت االختبارات عليها يف شهر
أغسطس (آب)( ،وتم من قبل بناء مروحية
لالختبارات األرضية وأخرى تم تجميعها ولكنها مل
تبدأ بعد بالطريان) .بنا ًء عىل تجارب واختبارات
أول مروحيتني (تم القيام بالرحلة األوىل يف عام
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 ،)2016توم إجراء عدد من التغيريات عىل تصميم
املروحية الثالثة ،مبا يف ذلك زيادة متانة تصميم
مروحة الذيل والشفرات ،وتم تعزيز مجموعة
الطاقة يف جسم الطائرة وإضافة بعض التعديالت
عىل ناقل الحركة.
املروحية التي تم تقدميها يف معرض MAKS
2019كانت معدة للرشكات ألغراض التنقل ،ولكن
من املخطط إنتاج مروحيات بتعديالت أخرى.
أحد األمثلة الواعدة هو نسخة معدة للنقل
البحري .فنظرا ً لوجود ستة مخارج كبرية للطوارئ
يف آن واحد ،فإن هذه املروحية التي تستوعب
 12راكباً (اإلصدار األسايس لنسخة نقل الركاب
يتسع ل  15شخصاً) ستفي مبتطلبات السالمة
األكرث رصامة.

يف  ،2020-2021حسب مخططات الرشكة ،سيتم
الحصول عىل الرتاخيص الروسية الالزمة للحوامة
املعدة للرشكات ،والتي حصلت منذ اآلن عىل
عقد ممتاز .أما يف عام  ،2022وبعد الحصول
عىل الرتاخيص األوروبية ،فمن املتوقع أن تدخل
السوق العاملية.
من نقاط قوة هذه املروحية امتالكها محركاً
فرنسياً قويا ًيوفر أدا ًء جيدا ً يف الجو ،خاصة يف
املناخات الحارة أو يف املرتفعات الجبلية .وكان
النهج األسايس الذي تم تبنيه يف بناء الحوامة عند
اختيار املكونات هو "اختيار األفضل يف العامل"،
وذلك يشمل املكونات الروسية التي تحقق هذه
القاعدة الصارمة .لذلك ،وعىل سبيل املثال ،فإن
معدات املقصورة ونظام املالحة من التصميم
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واملصانع وغريها من املؤسسات ،ومنها املعروف يف مجال
الحرب اإللكرتونية مثل ،معهد كالوغا للبحث العلمي،
وهندسة الراديو ،ومجمع اإلنتاج العلمي "كفانت" املوجود
يف مدينة "فيلييك نوفغورود" ،واملعهد الرويس للبحث العلمي
"جرادينت" يف مدينة "روستوف عىل نهر الدون" ،ومصنع
"بريانسك" للتجهيزات الكهروميكانيكية ،ومعهد "تاغورونغ"
لبحوث االتصاالت.
ويتم رشاء املنتجات التي تصنعها رشكة كريت بشكل دائم
لتلبية احتياجات القوات املسلحة الروسية ،ويف مجال الحرب
اإللكرتونية تغطي منتجات الرشكة املنشآت الربية ومنشآت
الطريان والسفن.
ووفقًا ملصادر مفتوحة ،تحتل منتجات الرشكة ما يقارب %60
من السوق املحلية ملنتجات الحرب اإللكرتونية يف السنوات
األخرية.
الوسائط األرضية:

تعد أنظمة "كراسوخا"  Krasukhaواحدة من أكرث أنظمة
الحرب اإللكرتونية إثارة لالهتامم .وهي مج ّمعات مصممة
للتشويش وقمع (تعطيل) محطات الرادار املثبتة عىل طائرات
ومروحيات العدو يف نطاق يصل إىل  300كم .يقوم املجمع
باكتشاف وتحليل اإلشارة القادمة من الجسم العدو ،ومن
ثم ،إذا لزم األمر ،يقوم بالتشويش عىل رادار العدو املخصص
للكشف عن األهداف وتوجيه األسلحة عالية الدقة.
تم تصميم مجمعات الحرب اإللكرتونية "موسكو  "1لالستطالع
اإللكرتوين للمجال الجوي عىل مسافة تصل إىل  400كم ،أي أنها
تكتشف املوجات التي تصدر عن وسائل الراديو اإللكرتونية
للطريان أو الذخرية ،وعند اكتشاف الخصم يتم نقل املعلومات
إىل أنظمة الهجوم اإللكرتوين وأنظمة الدفاع الجوي والطريان
والتي تتعامل بشكل فعيل مع الهدف .وبالتايل فإن أنظمة
"موسكو  ”1تعمل مبثابة رادارات املراقبة السلبية وتقوم
بتعزيز قدرات الدفاع الجوي للكشف عن العدو ،من دون
الكشف عن موقعها.

فالد� ي� ي ن
بوت�
ي
الروس
الرئيس
ي
ً
وفقا لمعظم الخصائص التكـتيكية والتقنية،
أ
أ
إف�ن السلحة الروسية من الجيل الخير
أ
تتفوق على نظائرها الجنبية ،وهذا يشمل
أ
أ
السلحة التي تفوق سرعة الصوت و�نظمة
الدفاع الجوي والحرب ال لكـترونية ً
وعددا من
إ
أ
الوسائط المخصصة للقوات البرية و�نظمة
أ
�خرى ليس لها نظائر في العالم

أثناء تطوير النظم السابقة ،تم إنشاء مجمع جديد للحرب
اإللكرتونية تحت اسم "ديفنوموري-أُو" Divnomore-U
والذي ال منتلك سوى القليل من املعلومات عنه .وفقاً
للمعلومات املتوافرة من املصادر املفتوحة ،سيقوم هذا املجمع
باستبدال أنظمة "موسكو  "1و "كراسوخا  "1و "كراسوخا ،" 4
أي أنه سيعمل بآن واحد كوسيلة لالستطالع اإللكرتوين للمجال
الجوي وكوسيلة للتشويش اإللكرتوين عىل رادارات الطائرات
املعادية.
الوسائط الجوية ووسائط السفن:

ولحامية القوى العاملة واملعدات من ذخرية مدفعية العدو
املزودة بصاعق إلكرتوين يعمل عند االقرتاب من الهدف
“ ،”proximity fuseتنتج رشكة كريت مجمعات "رتوت يب
إم" أو كام تُعرف باالنجليزية  Mercury-BMالتي تكتشف
املوجات الصادرة عن الصاعقات الراديوية للقذائف عند
حدوث القصف ،وتحدد ترددها وتقوم بالتشويش بطريقة
تؤدي إىل انفجار القذيفة السابق ألوانه أو تتسبب يف تحول
الصاعق إىل صاعق ميكانييك عادي يعمل عند التصادم مع
الهدف ،ما يقلل من فعالية القصف .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن
لهذه املجمعات تعطيل االتصاالت الالسلكية العدو .وتوفر
مجمعات "رتوت يب إم" منطقة تغطية مبساحة  25إىل 50
هكتارا ً.

من بني منتجات الحرب اإللكرتونية التي تصنعها رشكة كريت
 ،فإن أكرثها إثارة لالهتامم هو محطة التشويش "ريتشاغ أ
يف" . Richag-AVيوجد هذه النظام عىل مروحية التشويش
 Mi-8MTPR-1املخصصة لحامية الطريان يف الخطوط
األمامية عن طريق التعطيل اإللكرتوين لرادارات طائرات
العدو واألنظمة املضادة للطائرات .وفقاً لترصيحات املمثلني
الرسميني لـرشكة كريت ،فإن نصف قطر عمل هذه املحطة
يصل إىل عدة مئات من الكيلومرتات .ويجب اإلشارة أيضاً
إىل طائرة التشويش  Il-22PP Porubschikالتي تم صنع
معداتها اإللكرتونية من قبل مجموعة رشكات كريت.

وما يلفت االنتباه أيضاً هو نظام الحرب اإللكرتونية األرضية
"مورمانسك يب إن"  ،Murmansk-BNاملصمم لتعطيل
اتصاالت الراديو املعادية ذات املوجات القصرية عرب مسافات
بعيدة .عند نصب املجمع بشكله املوسع ميكنه أن يغطي
مساحة  640.000مرت مربع ،حيث يبلغ ارتفاع صاري الهوايئ
التلسكويب الخاص به  32مرتا ً.

تم تصميم طائرات الهليكوبرت املخصصة للتشويش وطائرات
التشويش لتقوم بالدفاع عن املجموعات املقاتلة ،أما لحامية
الطائرات بشكل فردي من هجامت الصواريخ من طائرات
العدو وأنظمة الصواريخ املضادة للطائرات فتم تصميم أنظمة
التشويش اإللكرتونية املحمولة "خيبني"  .Khibinyويتضمن
مجمع "خيبني" محطة تشويش نشطة محمولة يف حاوية
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نظرة عامة على وسائط الحرب
اإللكترونية الروسية الحديثة

عادة ال تلف ُ
ِت وسائط الحرب اإللكترونية االنتباه مقارنة بالطائرات المقاتلة والدبابات وأنظمة
ً
الصواريخ المضادة للطائرات ،إلخ .ولكن أهمية هذه الوسائط في الحرب الحديثة كبيرة جدا ومتنوعة
للغاية :من التشويش على العبوات الناسفة القابلة للتفجير عن بُعد ،إلى تعطيل اتصاالت العدو
والتعامل مع أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المعادية.
يوري ليامني
تشمل الحرب اإللكرتونية ثالثة محاور:
 محور الهجوم اإللكرتوين :وهي مجموعة مناإلجراءات واألنشطة الالزمة لهزمية وإبطال مفعول
الوسائل اإللكرتونية الراديوية الخاصة بالعدو.
 محور الدفاع اإللكرتوين :وهي مجموعة من اإلجراءاتالالزمة إللغاء أو تخفيف أثر وسائل الهجوم اإللكرتونية
املعادية ومقاومة وسائل التجسس اإللكرتوين للعدو ،كام
تعمل عىل التأكد من التوافق وعدم التداخل بني الوسائط
اإللكرتونية املختلفة املوضوعة يف الخدمة يف الجيش.
 محور االستطالع وجمع املعلومات :وهي مجموعةمن اإلجراءات الالزمة لتحديد أهداف العدو اإللكرتونية
لتكون يف متناول الوسائل الخاصة بالهجوم ،كام تعمل
هذه الوسائط عىل التحكم ومتابعة املراكز اإللكرتونية
والراديوية املهمة للدفاع عنها.
ميكن أن يؤدي عدم التقييم الصحيح لقدرات الحرب
اإللكرتونية للعدو إىل عواقب وخيمة للغاية .كمثال عىل ذلك،
خالل حرب لبنان عام  ،1982كان استخدام إرسائيل الواسع
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ألنظمة الحرب اإللكرتونية األكرث تطورا ً يف ذلك الوقت هو أحد
العوامل الرئيسة التي أدت إىل التشويش عىل قوات الدفاع
الجوي السورية املتمركزة يف سهل البقاع اللبناين.
تعد روسيا واحدة من رواد العامل يف مجال الحرب اإللكرتونية.
وال ميكننا التحدث عن جميع منتجات الحرب اإللكرتونية التي
تُص ّنعها الرشكات الروسية يف إطار هذا املقال بسبب تنوعها،
لذلك سنناقش النامذج األكرث شهرة والرشكات التي تنتجها.
مجموعة شركات التقنيات اإللكترونية "كريت"
:KRET

تحتل رشكة كريت  ،KRETوهي جزء من مجموعة رشكات
روستيخ  ،Rostecموقعاً ريادياً يف تصنيع وتطوير أنظمة
الحرب اإللكرتونية .وتقوم الرشكة بتطوير وتصنيع التجهيزات
اإللكرتونية للطائرات وأنظمة الحرب اإللكرتونية وأنظمة
التعريف املستعملة لتحديد "العدو والصديق"  IFFومعدات
القياس ألغراض خاصة وغريها من التجهيزات.
يدخل يف هيكلية رشكة كريت  97من معاهد البحوث
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ومن الرشكات األخرى التي تدخل ضمن مجموعة رشكات
"روس إلكرتونيكا" وروستيخ ،الرشكة املساهمة "معهد البحث
العلمي يف عموم روسيا "ايتالون" ،وهي تعترب مطورا ً ومصنعاً
ملعدات الحرب اإللكرتونية .وهي رشكة متخصصة بشكل
رئيس يف أنظمة التحكم الراديوي وحامية املعلومات .ومن بني
منتجاتها مجمعات راديوية آلية لحامية املعلومات "بالفسك"
Plavskو "جوديست"  ،Judistوهي معدات تقوم بالتصدي
بشكل فعال ألنظمة ووسائل االستطالع الراديوي للعدو،
ومجمع "نيرتاليتيت"  ،Neutralityوهو مجمع للتحكم الفني،
ونظام "لري Leer-2 "2وهو نظام للتشويش ومحاكاة التشويش،
وتقوم الرشكة بتصنيع الكثري من األنظمة األخرى.
رشكة "أملاز-أنتي"  Almaz-Anteyألنظمة الدفاع الجوي
ومجموعة رشكات "األنظمة الدفاعية":Defense Systems
باإلضافة إىل مجموعة رشكات روستيخ املذكورة أعاله،
تشارك رشكات أخرى أيضاً يف تطوير وإنتاج معدات الحرب
اإللكرتونية .نذكر منها "املعهد األكادميي املركزي بريغا للبحث
العلمي وبحوث الراديو" ( )CNIRTIوهو جزء من مجموعة
رشكات أملاز-أنتي للدفاع الجوي .ويحتل هذا املعهد مكانة
خاصة كونه يعمل عىل إنشاء أنظمة فضائية وجوية لالستشعار
األريض عن بُعد ،كام شارك يف إنشاء القمر الصناعي "لوتوس
س"  Lotos-Sاملخصص للتجسس الفضايئ .باإلضافة إىل ذلك،
يقوم هذا املعهد  CNIRTIأيضاً بتطوير العديد من أنظمة
الحرب اإللكرتونية األرضية والجوية ،مثل محطة التشويش
صغرية األبعاد املحمولة يف حاوية  MSP-418Kللحامية
الفردية ملقاتلة ميغ  MIG-29 29أو نظام "أمول" Omul
لحامية طائرات الهجوم .Su-25
هناك رشكة روسية أخرى معروفة يف مجال الحرب اإللكرتونية،
وهي املركز العلمي والتقني للحرب اإللكرتونية (،)NTC
الذي تم إنشاؤه يف موسكو يف عام  ،2005والذي يتبع إدارياً
ملجموعة رشكات "األنظمة الدفاعية" .من بني منتجات هذه
الرشكة نظام "أفتوبازا إم"  Avtobaza-Mوهو نظام أريض
لالستطالع السلبي الراديوي لألهداف الجوية والبحرية،
ومجمعات الحامية من الطائرات من دون طيار "ريبيلينت 1
"  Repellent-1وأنظمة التشويش اإللكرتوين التي تعطل عمل
أنظمة املالحة الفضائية العاملية Pole-21وغريها.

الشركات الخاصة:

تنتج رشكة "فورونج للتصميم العلمي" ،وهي جزء من رشكة
 EGO-Holdingالخاصة ،مجمعاً للتشويش األريض اآليل
"ديابازول"  .R-330M1P Diabazolتم تصميم هذا املجمع
لالستطالع الراديوي والتشويش عىل وسائط لالتصاالت املتنقلة
التي تستخدم املوجات العالية جدا ً ( )VHFواالتصاالت
الخلوية ومتعددة القنوات واالتصاالت باألقامر الصناعية يف
مدى الرتددات من  100إىل  2000ميجاهرتز.
يتضمن هذا املجمع العديد من محطات التشويش اإللكرتونية
الالسلكية التي ميكن استخدامها بشكل مستقل .فعىل سبيل
املثال ،تقوم محطة "جيتل"  R-330Gباالكتشاف التلقايئ
لألجهزة الراديوية مع تحديد وتحليل اإلشارات عنها ،وميكنها
التشويش ضمن نطاق تردد التشغيل ألنظمة االتصاالت
باألقامر الصناعية  INMARSATوأنظمة  ،Iridiumومعدات
املالحة عرب األقامر الصناعية  GPSواملحطات األساسية لنظام
االتصاالت الخلوية .GSM
هناك رشكة خاصة أخرى ،هي "مركز سان بطرسربغ
للتكنولوجيا الخاصة" ( ،)STCوهي رشكة مختصة بشكل
أسايس يف إنتاج معدات املراقبة الراديوية والطائرات من دون
طيار من طراز"أورالن"  Orlanلذلك تتعلق منتجات الحرب
اإللكرتونية التي تُصدرها الرشكة بهذا املجال .ففي مجال
املراقبة الراديوية ،صممت الرشكة نظام الحرب اإللكرتونية
العسكرية الثابت  Svet-VSGواملجمعات املتنقلة .Svet-KU
وهي أنظمة مخصصة للتحكم وحامية املعلومات من الترسب
عرب قنوات االتصال الالسلكية.
يعد مجمع "لري RB-341V Leer-3 "3أحد أكرث منتجات
الرشكة شهرة وهو نظام للحرب اإللكرتونية ميكن استخدامه مع
الطائرات من دون طيار .هذا املجمع متخصص يف االستطالع
وتعطيل شبكات  GSMالخلوية ،وتتمثل ميزته يف استخدامه
للطائرة من دون طيار من طراز "أورالن"  Orlan-10كحامل
ملصدر التشويش.
ويوجد من ناحية أخرى بني منتجات رشكة "مركز سان بطرسربغ
للتكنولوجيا الخاصة" ( )STCمجمع مصمم ملكافحة الطائرات
من دون طيار ،ويتم ذلك عن طريق التشويش وتعطيل قنوات
التحكم بالطائرة وأنظمة املالحة.
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من أنظمة الحامية الفردية التي يتم تثبيتها عىل الطائرات
الهجومية  .Su-25SM3أما بالنسبة للجيل الجديد من طراز
 ،Su-57فتم إنشاء مجمع جديد متاماً للحرب اإللكرتونية لهذه
الطائرة وهو منظومة هاماليا  Himalayasحيث يتم دمج
عنارص هذا املجمع مبارشة يف جسم الطائرة.
وهناك العديد من أنظمة الحرب اإللكرتونية الحديثة املحمولة
عىل منت السفن من إنتاج رشكة كريت وهي مجمعات متعددة
الوظائف من فئات مختلفة .كأمثلة عىل ذلك مجمع التشويش
اإللكرتوين  5P-28املخصص للسفن الكبرية ،ومجمع TK-25
للسفن األصغر حجامً ،ومجمع  MP-405للسفن والقوارب
الصغرية.
شركة "روس إلكترونيكا" Ruselectronics

يتم تطوير وإنتاج معدات الحرب اإللكرتونية من قبل عدد
من الرشكات التي تنتمي ملجموعة رشكات روستيخ -Rostec
وهي رشكة "روس إلكرتونيكا" (الروسية لإللكرتونيات) القابضة.
هذه الرشكة تجمع أكرث من  120منظمة ومؤسسة علمية تقوم
جميعها بتطوير وتصنيع املكونات اإللكرتونية ووسائل االتصاالت
وأنظمة التحكم اآليل وأنظمة الروبوتيك واإللكرتونيات الدقيقة
وأجهزة الكمبيوتر ومعدات االتصاالت املختلفة.
يتم تطوير وإنتاج معدات الحرب اإللكرتونية يف "روس
إلكرتونيكا" يف الدرجة األوىل عن طريق مؤسسة "سوزيفيوزدي"
 Sozvezdieالتي تتخصص رشكاتها يف إنتاج أنظمة االتصال
والتحكم األوتوماتيكية ،فضالً عن وسائل التشويش اإللكرتونية
الراديوية األرضية .ولعل أشهرها هي أنظمة التشويش
اإللكرتونية "بوريسوغليبسك  Borisoglebsk-2 "2ونظام
"إنفاونا"  Infaunaالتي يعتمد عليها الجيش الرويس.
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الجديد إ�لى قوات الحرب ا إل لكـترونية،
وبلغت حصة التكنولوجيا الحديثة فيها
أ
 .67%من المخطط له �ن يتم تجهيز قوات
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العام 2021وستكون نسبة المعدات
الحديثة منها 70%

يتم تركيبها عىل أطراف أجنحة الطائرة .من املعروف أنه يف
السنوات األخرية ،تم تزويد القوات الروسية بأنظمة "خيبني"
مخصصة لقاذفات القنابل  Su-34وللقاذفات متعددة املهام
من طراز  Su-35Sو .Su-30SMومن الجدير بالذكر أنه يف
حالة القاذفة  ،Su-34ميكن أيضاً يف الوقت نفسه تركيب هذا
النظام مع نظام التشويش النشط املخصص لحامية املجموعات
."SAP-14 " Tarantul
يتم انتاج معدات الحامية اإللكرتونية املخصصة للحامية
الفردية للطائرات األخرى أيضاً .فعىل سبيل املثال ،تعد
محطات التشويش النشطة "فيتبسك  Vitebsk-25 "25جزءا ً
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تم تصميم مجمعات "بوريسوغليبسك  "2لالستطالع
نطاقي املوجات
وللتشويش عىل االتصاالت الالسلكية للعدو يف
ّ
عالية الرتدد ( )HFواملوجات عالية الرتدد جدا ً ()VHF
وأنظمة املالحة الراديوية وأنظمة االتصاالت املتنقلة املعتمدة
عىل األقامر الصناعية .تسمح محطات التشويش القوية بالتأثري
بفعالية عىل العديد من األنظمة التي يتم التحكم فيها عن
بعد ،مبا يف ذلك التشويش وتعطيل قنوات التحكم يف الطائرات
بال طيار وغريها.
أما مجمعات "إنفاونا" RB-531B Infaunaفقد تم تصميمها
لالستطالع والتشويش عىل االتصاالت الالسلكية للعدو يف نطاق
املوجات عالية الرتدد جدا ً ( ،)VHFوللحامية من القذائف
املتفجرة التي يتم التحكم فيها عن طريق الالسليك من خالل
إقامة عوائق تشويش ،ومن خالل حامية املركبات املجاورة من
القذائف املعادية باستخدام ستار الهباء الجوي " aerosol
."curtain
أما أحدث وسيلة للحرب اإللكرتونية والتي يتم تصنيعها يف
مجموعة رشكات "سوزيفيوزدي" ،وقد بدأت للتو يف دخول
الخدمة يف الجيش الرويس ،فهو مجمع "باالنتني " �Palan
 .tinوهو مخصص أيضاً لالستطالع اإللكرتوين والتشويش عىل
وتعطيل أنظمة االتصال الراديوي للعدو يف نطاقي املوجات
عالية الرتدد ( )HFواملوجات عالية الرتدد جدا ً ( .)VHFتسمح
قدرات هذا املجمع بحرمان العدو من االتصاالت الخلوية
ومتعددة القنوات .وإحدى ميزات هذا املجمع املهمة هي
قدرته عىل ربط أنظمة الحرب اإللكرتونية املختلفة بشبكة
عمل واحدة.
ومن منتجات مجموعة رشكات "سوزيفيوزدي" ميكن أيضاً
مالحظة أجهزة التشويش الصغرية القابلة للحمل RP-
، 377VM1و ،RP-377UVM2و ،RP-377UVM3املصممة
للتشويش عىل قنوات التحكم الراديوي للقذائف املتفجرة،
أو لتعطيل إشارة أجهزة التنصت .وهذا كله جزء فقط من
منتجات املجموعة.
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بعد نشره في سوريا وتأثيره على مسارات الطيران لقوات حلف الناتو  ، NATOوتعاقد تركيا
عليه -رغم خسارة المشاركة في برنامج إف )F-35( -35األمريكية -في صفقة ُتقدر قيمتها بـ 2.5
مليار دوالر ومفاوضات مصر الجدّية للحصول عليه في أعقاب تسلمها نظا م �S-300VM “An
 tey 2500قريب اإلمكانات ،ليأتي بعدها القرار السعودي – ُمتأثرا ً بالتحرك المصري – بتوقيع
مذكرة تفاهم للحصول عليه  ،واالهتمام السوري واإليراني والعراقي والجزائري ،ف ُيمكننا القول،
وبما ال يدع مجاال للشك ،أن منظومة  S-400ترايمف (ُ )S-400 Triumphتع ٌّد ُمغ ّيرا حقيقيا ً
لقواعد اللعبة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
محمد الكناين
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هل يصبح  S-400أداة موسكو
الرئيسة لتغيير الخريطة
الجيوسياسية للشرق األوسط ؟
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موسكو بنرش منظومات  S-400عىل أراضيها لحامية مصالحها يف
منطقة رشق املتوسط .ففي عام  2017أكدت تقارير وتعليقات
قادة الجيش األمرييك عىل أنه يف حال أن الواليات املتحدة
وروسيا بدأتا اإلطالق عىل بعضهام بعضاً يف سوريا ،فسوف يتم
استخدام أنظمة الرادار ،واألقامر الصناعية ،واالستخبار اإلشاري
من خالل عدد من الوسائل تتضمن السيربانية لتوجيه األسلحة
والذخائر ،وسيستخدم الجانب اآلخر – روسيا – طيفاً من
وسائل التشويش اإللكرتوين وتقنيات االخرتاق لتجنب التعرض
للرضبات أثناء العمليات ،ولن يكون األمر مجرد مواجهة لواحد
ضد واحد ،وباألحرى سيتم استخدام العديد من األسلحة باهظة
التكلفة ،وستتحول سوريا إىل منطقة حظر وتحريم جوي
( )A2/AD Anti-Access, Area Denialوهذا ما مل تواجهه
الواليات املتحدة لعقود من الحرب عىل اإلرهاب وتنفيذ املهام
الجوية يف مجال جوي سهل لعدو مل ميلك دفاعات جوية
حقيقية .وقد وصف رئيس أركان القوات الجوية األمريكية
الفريق أول  /دافيد جولدفني  David Goldfeinذلك الوضع
يف سوريا قائالً :إن التحركات الروسية هناك متمثلة يف نرش
وسائل الدفاع الجوي تزيد من األمر تعقيدا ً.
إن روسيا بكل بساطة هي املستفيدة من املجال الجوي
السوري امليلء بأفضل وأحدث الطائرات املقاتلة والطيارين
من املعسكرين الرشقي والغريب ومن كل حدب وصوب
من دون معارك جوية حقيقية ،عىل رأسها مقاتالت F-22
األمريكية التي استخدمتها واشنطن فوق سوريا والعراق ،إال
أنه يف حقيقة األمر ،هذا فقط ما يظهر للعلن والصحافة ال
أكرث ،ألن الحرب الحقيقية الدائرة بني الجانبني يف الخفاء هي
حرب إلكرتونية استخباراتية بامتياز.
يف أكتوبر  /ترشين أول  2017نرشت مجلة " The National
غي لقواعد اللعبة
 "Interestمقاالً بعنوان "  S-400الرويس ُم ّ
يف منطقة الرشق األوسط( ،وعىل أمريكا أن تقلق)"  .وكان من
أهم الخرباء الذين تحدثوا يف ذلك املقال الدكتور كارلو كوب
( ،)Carlo Kopوهو من أفضل خرباء الطريان يف العامل ،حيث
علق بقوله إن نظام  S-400ميكن ربطه مع رادارات اختيارية
ُمصممة لكشف الطائرات الشبحية مثل  F-22و  .F-35هذه
الرادارات ُيكنها العمل عىل النطاقني الرتدديني  L-Bandو
 VHFالقادرين عىل رصد الطائرات الشبحية.
وعلينا أن نعرف أن الطائرات الشبحية بُنيت يف األساس لتهزم
موجات الرادارات ذات الرتددات العالية ذات األطوال املوجية
القصرية ،العاملة عىل النطاقات  ،C-Bandو  K-Bandو
 X-Bandوهي رادارات تضمن الدقة العالية يف عملها كونها
مسؤولة يف املقام األول عن توجيه الصواريخ ،ولكن يتم
كشف تلك الطائرات بواسطة الرادارات العاملة عىل الرتددات
املنخفضة األقل من  300ميجاهرتز ذات األطوال املوجية
الكبرية العاملة عىل نطاقات  .VHFيف املقابل ،هذه الرادارات
ال توفر الدقة املطلوبة ،إال أنها تستخدم لتوجيه املقاتالت
االعرتاضية ألماكن وجود املقاتالت الشبحية ،ومن ثم تقوم
األوىل باستخدام املنظومات الكهروبرصية والسلبية لكشف
األخرية للهجوم عليها ،وهذه الرادارات هي مربط الفرس،
حيث يسهل ربطها مع منظومات  S-400و.S-400
الصفقة مع تركيا

روسية مثل  S-400وخاصة أن كال السالحني املذكورين
مضادان لبعضهام.
• املشاركة الرتكية التقنية يف برنامج مقاتلة الجيل الخامس
األمريكية ،وامتالك منظومة  S-400الروسية ،وتلميح
إردوغان إلمكانية إرشاك تركيا يف صناعات أنظمة الدفاع
الجوي الرويس  ،كل ذلك يثري املخاوف من إمكانية إجراء
تجارب واختبارات عىل املنصتني القتاليتني الكتشاف نقاط
قوتهام وضعفهام ضد ِ
بعضهام بعضاً ،وتطوير أنظمة
جديدة مضادة ميكن بيعها أو ترسيبها ألطراف أخرى
دولية أو إقليمية ( روسيا – الصني – إرسائيل ) ما يهدد
هيبة ورسية وقوة الصناعات العسكرية األمريكية التي
تُعد خطاً أحم َر ال ميكن تخطيه ألي سبب ضمن السياسة
الخارجية للواليات املتحدة األمريكية والتي تعمل عىل
تأمني وحامية املصالح األمريكية يف العامل.

وإذا تحدثنا عن املسألة الرتكية ،فإن حصول أنقرة عىل S-400
تسبب يف إزعاج شديد لواشنطن التي وجدت نفسها ُمضطرة
الستبعاد األوىل من برنامج  F-35لألسباب اآلتية:

• ال ميكن دمج منظومة الدفاع الجوي الروسية ضمن
شبكة الدفاع الجوي والصاروخي لحلف الناوتو�NATO In
 tegrated Air) (and Missile Defenseوأية منظومات
قيادة وسيطرة غربية الختالف املكونات وأساليب
وخوارزميات التشغيل والتحكم.

• ال ُيكن كشف ارسار املقاتلة  F-35التي تعتمد بشكل
ُمكثف عىل تقنيات التخفي ،وذلك من قبل منصة قتالية

ولكن األمر ال يقف عند ُمجرد الحصول عىل منظومة دفاعية
اسرتاتيجية من طراز  S-400فحسب ،بل ميتد ملا هو أكرث بُعدا ً

Anthony H. Cordsman, The Military Balance in the Middle East, Page No. 184, Library of Congress. ISBN 0-275-98399-4 5
http://en.kremlin.ru/acts/news/61221 6
https://inosmi.ru/military/20180514/242205167.html 7
https://www.defenseone.com/technology/2017/04/can-us-warplanes-evade-russian-air-defenses-we-may-soon-find-out-syria/136867/ 8
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استراتيجيات و تقنيات
إذا رجعنا قليالً بالزمن للوراء سنكتشف أن الشعبية والسمعة
الهائلتني لـنظام  S-400ليستا وليديت اللحظة ،بل متتد جذورهام
إىل األب الرشعي  S-300بإصداراته األشهر  S-300PMU1و
 S-300PMU2و ،S-300VM Antey-2500بل إن  S-400يف
الحقيقة كان يُعرف يف بداية تطويره بـ .S-300PMU3فكل
دول حلف الناتو تحسب ألف حساب لـنظام  S-300يف جميع
تدريباتها الجوية وسيناريوهات املواجهة املحتملة كافة مع
روسيا كونها العدو التقليدي للحلف بالطبع.
بعد حرب الخليج الثانية عام  ،1991والتي نال الباتريوت
( )Patriotاألمرييك شهرته بسببها ،وحتى عام  1993تم اختبار
 S-300PMUبشكل مكثف ضد صواريخ باليستية تكتيكية
تُحايك الصاروخ األمرييك  .MGM-52 Lanceخالل فعاليات
أول معرض دويل للسالح يف أبوظبي أيدكس  IDEX-1993ويف
عرض عميل لقدراته ،نجح S-300PMU1يف إسقاط هدفه ،
ويف شهر أغسطس  /آب من عام  1995خالل أحد التدريبات
ويف عرض عميل أمام  11وفد عسكري أجنبي ،نجح النظام يف
اعرتاض صاروخ  Scud-Bوتدمريه يف الجو .
يف أبريل  /نيسان  ،2005نفّذت قوات حلف الناتو تدريباً ُمكثفاً
عىل مهام إخامد الدفاعات الجوية (Suppression of Enemy
 )Air Defense – SEADDيف فرنسا وأملانيا تحت مسمى "�Tri
 "al Hammerوالذي أعربت دول الحلف املشارِك ُة فيه عن
سعادتها أن القوات الجوية السلوفاكية اشرتكت يف التدريب
مبنظومة  ،S-300PMUما أتاح فرصة فريدة من نوعها للناتو
للتعرف عليها ودراستها عن كثب .كذلك تفعل القوات الجوية
اإلرسائيلية يف تدريباتها الدورية مع القوات الجوية اليونانية
التي متتلك منظومة  S-300PMU1املتمركزة عىل جزيرة
كريت ،رغم كونها عضوا ً يف الناتو ولديها الباتريوت األمرييك،
وذلك يف محاولة منها إليجاد أفضل األساليب والوسائل ملجابهة
هذا النظام القوي والفعال ،مع أنه ليس اإلصدار األحدث من
العائلة الكرمية ،وخصوصاً أن خصميها اإلقليميني سوريا وإيران
أصبحا ميلكان املنظومة نفسها ،وال ترغب إرسائيل باملخاطرة
بأيقونة قواتها الجوية حاليا  F-35يف تجربة حقيقية غري
محسوبة قد تتسبب يف فضيحة ل ُد ّرة تاج الصناعات الجوية
األمريكية.
وبالعودة لوقتنا الحارض ،وإذا تحدثنا عن دولة تُعد بني أبرز
املهتمني بالسالح الرويس ،وخصوصاً الطائرات وأنظمة الدفاع
الجوي ،وهي مرص ،سنجد أن رغبتها يف امتالك  S-300تعود
لتسعينيات القرن املايض عندما كادت أن تحصل عليها عام
 1997لوال العقبات املالية التي حالت من دون إمتام الصفقة،
ودخول الواليات املتحدة عىل الخط عام  1999مبنظومات
الباتريوت التي كان من املفرتض أن تكون القاهرة أحد
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ُمشغّليها ،ولكن الصفقة مل تتم أيضاً ألسباب غري معروفة ،رغم
أن قيمتها ُمسددة من ضمن املعونة العسكرية األمريكية.

فصل جديد بين القاهرة و موسكو

بعد ثورة الثالثني من يونيو وعقب اإلطاحة بحكم جامعة
اإلخوان املسلمني وتويل قيادة جديدة زمام األمور ،بدأت
القاهرة فصالً جديدا ً و ُمختلفاً يف عالقاتها مع موسكو ،وصوالً
ملرحلة الرشاكة االسرتاتيجية الشاملة واجتامعات  2 + 2بني
وزراء الدفاع والخارجية لكال الدولتني  .ت َرجمت تلك الرشاكة
اقتصاديا ً إىل منطقة صناعية روسية يف محور قناة السويس
ومحطة الضبعة النووية ومفاوضات لضم مرص لالتحاد
الجمريك األورايس ،وعسكرياً إىل تعاقدات عىل طيف مختلف
من األسلحة النوعية واملتطورة ،كان عىل رأسها مقاتالت
 MiG-29MMو Su-35واملروحيات الهجومية �Ka-52 Alliga
 torودبابات القتال الرئيس  T-90MSومنظومة الدفاع الجوي
الفريدة من نوعها .”S-300VM “Antey 2500
وتُعد تلك املنظومة أحدث وأقوى إصدارات  S-300امل ُز ّودة
بالقدرات امل ُحسنة القادرة عىل التصدي للصواريخ الباليستية
امل ُطلقة من مساف ة  2500كم (ومن هنا جاءت تسمية �An
 )tey-2500والصواريخ الجوالة وطائرات الشبح ذات املقاطع
الرادارية املنخفضة جدا ً ،بل ومتتلك أيضاً حصانة هائلة عىل
العمل يف بيئة ُمشبعة بأنظمة اإلعاقة والتشويش اإللكرتونية،
وعالوة عىل كل ما سبق ،فهي ُمجنزرة ذاتية الحركة ما يجعلها
قادرة عىل املناورة وإعادة التمركز يف أكرث من موضع يف فرتات
زمنية محدودة ،لتزيد من صعوبة التحدي أمام أسلحة الجو
املعادية .وتلك املنظومة تُعد فعلياً األقرب يف القدرات ل
 S-400نفسه ،ولذلك ،فإن ُمتّ ِخذ قرار التعاقد عليها كان يعلم
جيدا ً ما يفعله ،وخاصة أنه يف وقت التعاقد عليها عام  2013مل
تكن ُ S-400متاحة للتصدير آنذاك.
مل تكتف القاهرة بذلك فحسب ،بل بدأت يف مباحثات
ومشاورات مع موسكو للحصول عىل منظومات  S-400نفسها
 ،ورمبا يف مرحلة ما ُمستقبالً ينتهي األمر بالتعاقد الفعيل عليها،
وهو أمر منطقي وبدهي ،بالنظر ملساعي القيادة السياسية
املرصية إىل استعادة املكانة الرائدة ملرص يف الرشق األوسط
وأفريقيا كدولة محورية ذات ثقل هائل ومؤثر بشكل رئيس يف
التوازنات االسرتاتيجية لتلك املنطقة الساخنة.
تغ ُّير قواعد اللعبة

وإذا رغبنا يف الحديث عن أول حضور فعيل ملنظومة S-400
يف الرشق األوسط ،فسننتقل من مرص إىل سوريا ،والتي قامت

https://www.reuters.com/article/us-russia-turkey-missiles/turkey-russia-sign-deal-on-supply-of-s-400-missiles-idUSKBN1EN0T5 1
https://www.reuters.com/article/us-saudi-russia-missiles/saudi-arabia-agrees-to-buy-russian-s-400-air-defense-system-arabiya-tv-idUSKBN1CA1OD 2
https://www.arms-expo.ru/news/archive/s-300-sa-10-grumble-zenitnaya-raketnaya-sistema-i-ee-modifikacii27-12-2007-11-11-00/ 3
https://www.arms-expo.ru/news/archive/s-300-sa-10-grumble-zenitnaya-raketnaya-sistema-i-ee-modifikacii27-12-2007-11-11-00/ 4
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بني  2014و 2018كانتا الدولتني األكرث مبيعاً لألسلحة عاملياً،
وذلك طبقاً لتقرير معهد ستوكهومل الدويل لدراسات السالم
 .SIPRIولكن خالل السنوات القليلة املنرصمة ازدادت تلك
املنافسة رشاس ًة بشكل ملحوظ ،خصوصاً مع التطور التقني
يف منظومات التسليح ،ومع التطور غري الطبيعي يف الوضع
الجيوسيايس يف منطقة الرشق األوسط ،والذي تسبب يف زيادة
مبيعات السالح لدول املنطقة ،ووصل األمر إىل أن موسكو
وواشنطن أصبحتا تتنافسان يف كثري من األحيان عىل مبيعات
التسليح للدول نفسها.

استراتيجيات و تقنيات
األمر املؤكد أن تلك املعركة لن تنتهي يف وقت قريب ،خصوصاً
أن موسكو أثبتت أنها حليف ميكن االعتامد عليه والوثوق به
يف وقت كانت واشنطن تنتهج سياسات خاطئة مع حلفائها
أفقدتها كثريا ً من النفوذ واملصداقية .إن عمل روسيا عىل بناء
عالقات مع حلفائها يف مناطق وأقاليم مختلفة يعزز وجودها
ويشكل عامالً وحافزا ً لهم للتزود بأنظمتها الدفاعية مع الثقة
بكفاءتها يف كل الظروف.

ففي يومي الرابع عرش والخامس عرش من أكتوبر  /ترشين
أول  2019قام الرئيس فالدميري بوتني بزيارة اثنني من أهم
حلفاء الواليات املتحدة يف الرشق األوسط وهام اململكة
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،وذلك يف إطار
تعزيز التجارة واالستثامرات بني الجانبني ،إىل جانب بحث
آفاق التعاون العسكري التقني معهام ،لتنرش وكالة رويرتز
تقريرا ً بهذا الصدد ،تحت عنوان " زيارة السعودية إشارة إىل
تصاعد نفوذ بوتني يف الرشق األوسط "  ،حيث ال تزال اململكة
راغبة يف التعاقد عىل  S-400وتتفاوض اإلمارات للتعاقد عىل
مقاتالت  .Su-35ثم تأيت القمة الروسية-األفريقية يومي
 23و 24من أكتوبر يف سوتيش برئاسة الرئيسني املرصي عبد
الفتاح السييس والرويس فالدميري بوتني وبحضور زعامء دول
القارة األفريقية ،لتقوم كل من رشكة أملاز أنتي املصنعة
ألنظمة الدفاع الجوي بتسويق منظومات  S-300VMبعيدة
املدى و Buk-M2متوسطة املدى و Tor-M2قصرية املدى ،
والرشكة املتحدة لصناعات الطريان بتسويق املقاتلة MiG-
 35متعددة املهام.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-16/putin-says-ready-to-help-saudi-arabia-defend-itself-with-s-400 13
https://www.washingtonpost.com/world/2019/09/20/saudi-arabia-an-oil-field-attack-was-disaster-russia-its-weapons-sales-pitch/ 14
https://www.washingtonpost.com/world/2019/09/20/saudi-arabia-an-oil-field-attack-was-disaster-russia-its-weapons-sales-pitch/ 15
https://www.reuters.com/article/us-saudi-russia/saudi-visit-signals-putins-growing-middle-east-influence-idUSKBN1WT0KH 16
https://www.airrecognition.com/index.php/archive-world-worldwide-news-air-force-aviation-aerospace-air-military-defence-industry/defense-security-exhibitions-news/air-show-2019/dubai-airshow-2019- 17
news-coverage-report/5642-dubai-airshow-2019-russia-and-uae-in-talks-on-su-35.html
https://tass.com/defense/1083893 18
https://www.military.com/daily-news/2019/10/23/russias-mig-offer-new-4th-gen-plus-fighter-african-nations.html 19
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الصواريخ الباليستية قبل دخولها الغالف الجوي
• صاروخ  ( 48N6E3مداه  250كم )
• صاروخ  48N6E2العامل عىل نظام S-300PMU2
( مداه  200كم)
• صاروخ  ( 9M96E2مداه  120كم ) ،ويُعد يف حد ذاته
واحدا ً من جواهر نظام  S-400فهو قادر عىل اعرتاض
األهداف التي تطري برسعة تصل إىل  15ماخ (نحو  5كم
ويكنه املناورة
يف الثانية أو  18.3ألف كم يف الساعة) ُ
بجهد عا ٍل يصل اىل  20جي ( ،)G 20وهو ُمصمم لرضب
الطائرات املقاتلة والصواريخ امل ُخرتقة للمجال الجوي عىل
ارتفاعات قريبة جدا إىل األرض ،حيث ميكن تنفيذ االعرتاض
عىل ارتفاع  5أمتار فقط  ،وتحييد الصواريخ الجوالة.
• صاروخ صاحب املدى األقرص  ( 9M96Eيبلغ مداه 40
كم ).
وخطورة .الواليات املتحدة األمريكية ،ومعها حلف الناتو،
تعي جيدا ً األهمية الجيواسرتاتيجية لرتكيا مبوقعها الحاكم عىل
البحرين األسود واملتوسط ،لتكون بوابة ومتنفس روسيا الوحيد
يف منطقة رشق املتوسط ،ومنها إىل إقليم الرشق األوسط وشامل
أفريقيا .وبالتايل فإن خسارة حليف مثل أنقرة – التي تعد من
أوائل املشاركني يف الحلف عام  – 1952لصالح موسكو يُعد
أمرا ً كارثياً ،كون الناتو يَ ِ
عتب تركيا الخط الدفاعي األول أمام
روسيا ( نرشت الواليات املتحدة صواريخ باليستية عىل األرايض
الرتكية أثناء الحرب الباردة مع االتحاد السوفييتي والتي كانت
أحد اسباب أزمة الصواريخ الكوبية يف أكتوبر  )1962و لحلول
تركيا يف املرتبة الثانية يف حجم القوة العسكرية املساهمة يف
الحلف بعد القوات املسلحة األمريكية .
روسيا هي الطرف الرابح بنجاحها يف استقطاب حليف رئيس
لواشنطن وعضو حيوي يف حلف الناتو لدرجة أن يسلك هذا
املسار املعاكس ويتسبب يف إشكال حقيقي لدى الواليات
املتحدة ،وليس ذلك فحسب ،بل إن املكاسب لدى موسكو
تشتمل التسويق الهائل أليقونتها  S-400بسبب الزخم
اإلعالمي الهائل منذ بداية األزمة بني أنقرة وواشنطن .عىل
أي حال ،فإن روسيا تتبع سياسة خارجية ناجحة للغاية مع
الدول الصديقة والحليفة ،وتلك التي تجد موسكو لديها
فرصاً سانحة للتوسع يف نفوذها السيايس وتعتمد يف توسعها
يف املقام األول عىل التقنيات واملبيعات العسكرية والتدريب
العسكري ،وعقود إنشاء املفاعالت النووية ،وآخرها عىل سبيل
املثال اإلتفاق بني نيودلهي وموسكو عىل سداد قيمة صفقة
منظومات  S-400بالروبيل الرويس بدالً من الدوالر األمرييك .
السر وراء جاذبية S-400

وإذا كنا نتساءل عن سبب االهتامم الهائل بـS-400
واملقاتالت الروسية من قبل دول تُعد ُمشغالً رئيساً للسالح
الغريب بشكل عام ،واألمرييك بشكل خاص ،وهنا نتحدث
عن مرص والعراق والسعودية واإلمارات –إىل جانب الزبائن
التقليديني للسالح الرويس بالطبع كسوريا وإيران والجزائر-
فإن اإلجابة تتمثل يف كون  S-400نظاماً فريدا ً ،يتميز
بصواريخه االعرتاضية امل ُتعددة التي ميكنه إطالقها ،فهو
يدعم  5صواريخ ُمختلفة :
• صاروخ بعيد املدى  ( 40N6Eمداه  400كم ويصل
إىل ارتفاع  185كم ) وهو ُمضاد يف املقام األول لطائرات
أواكس  AWACSوالحرب اإللكرتونية وقادر عىل إسقاط

ليس هذا فحسب ،بل إن نظام  S-400مع رادار يبلغ مداه
 600كم ميكن ربطه مع طيف متنوع من الرادارات امل ُخصصة
لكشف الطائرات الشبحية .وباملقارنة فإن الواليات املتحدة ال
متلك م ُنافساً حقيقيا ًلـ S-400إال الباتريوت الذي ال يشغل إال
نوعاً واحدا ً من الرادارات ونوعاً واحدا ً من الصواريخ التي يبلغ
مداها  96كم ،باإلضافة إىل نظام ثاد  THAADوهو يُعد مضادا ً
للصواريخ الباليستية وقادر عىل التصدي لها من مسافة تصل
إىل  200كم وارتفاع  150كم فوق سطح البحر ،ولكن من دون
أي قدرات للتعامل مع الصواريخ الجوالة والطائرات مبختلف
أنواعها .لذا فإن الخيارات لدى من يرغب يف التعاقد عىل إحدى
أو كلتا املنظومتني األمريكيتني ستكون محدودة للغاية ،ناهيك
عن التكلفة الهائلة لألسلحة األمريكية مقارنة بنظريتها الروسية
ذات التكلفة االقتصادية واملنخفضة والفاعلية الهائلة.
الحكمة في اتخاذ القرارت

وبالحديث عن الباتريوت و فرصه أمام  ،S-400علق الرئيس
الرويس فالدميري بوتني خالل زيارته ألنقرة يف سبتمرب  /أيلول
املايض عىل هجامت الطائرات املسرية من دون طيار عىل
منشآت خريص وبقيق التابعة لرشكة أرامكو رشقي السعودية
والتي حدثت يف الشهر نفسه ومن دون أي رد فعل من
منظومات الباتريوت األمريكية ،وقال إن السعودية كان ميكن
أن تتجنب حدوث تلك الهجامت إذا ما قامت برشاء منظومات
الدفاع الجوي روسية الصنع .وأضاف أن كل ما تحتاجه الرياض
هو اتخاذ قرار حكيم ،يف إشارة منه إىل رشاء إيران منظومات
 S-300وتركيا منظومات .S-400
وهنا علينا أن نذكر أن  S-400ميتلك أفضلية أخرى هائلة أمام
الباتريوت ،كونه قادرا ً عىل التصدي للتهديدات الجوية يف
مختلف االتجاهات بزاوية  360°عىل عكس الباتريوت الذي
يتعامل مع األهداف يف االتجاه نفسه املنصوب فيه ،فقد ملح
بعض املحللني إىل أن العديد من بطاريات الباتريوت القريبة
من املنشآت النفطية رشق السعودية امل ُستهدفة ،مل تكن
متموضعة يف االتجاه السليم للتصدي للهجوم  .يف هذا السياق
قال مدير دراسات الدفاع الصاروخي (Missile Defense
 )Projectلدى مركز الدراسات الدولية واالسرتاتيجية (Center
 )for Strategic & International Studies CSISبواشنطن
الدكتور توماس كاراكو ( )Thomas Karakoإن الهجوم الذي
تم ضد املنشآت السعودية يربهن عىل أن قدرة التعامل مع
الهجامت بزاوية  360°هي رضورة ُملحة.
إن املنافسة بني الواليات املتحدة وروسيا حول مبيعات السالح
يف العامل تعود إىل حقبة الحرب الباردة نفسها ،ويف الفرتة

https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/russias-s-400-game-changer-the-middle-east-america-should-22760 9
https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-russia/russia-turkey-are-in-talks-on-joint-production-of-s-400-missile-parts-tass-idUSKCN1UH0UZ 10
https://www.statista.com/statistics/584286/number-of-military-personnel-in-nato-countries/ 11
https://tass.com/defense/1028655 12

60

استراتيجيات و تقنيات

new defence order. strategy | 02 | 2020

)S-300VM (Antey-2500

S-400

اسم المنظومة

S-400

)S-300VM (Antey-2500

نطاق الكشف األقصى

 600كم

 500كم

نطاق االعتراض
)األهداف اإليروديناميكية(

 400كم ()40N6E
 250كم ()48N6E3
 200كم ()48N6E2
 120كم ()9M96E2
 40كم ()9M96E

 350كم ()9M82MDE
250كم ()9M82ME
 130كم ()9M83ME

نطاق االعتراض
)األهداف البالسيتة(

 60كم

 40 – 30كم

ارتفاع االعتراض
)األهداف اإليروديناميكية(

 27كم

 30كم

ارتفاع االعتراض
)األهداف البالستية(

 185كم ()40N6E
 27كم ()48N6E3 - 48N6E2

 30كم

سرعة الهدف القصوى

 4800م/ث

م/ث 4500 – 4800
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) الدولة املصنعة (

الصين
) تعاقد (

تركيا

) تعاقد (

الهند

) تعاقد (
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الكمية

تاريخ التسليم
دخول الخدمة /

ما ال يقل عن  25فوج أو  57كتيبة*
الكتيبة = بطاريتني *
تم نرش  4بطاريات يف قاعدة حميميم*
الجوية وقاعدة طرطوس البحرية بسوريا

أول دخول للخدمة يف إبريل/نيسان 2007

 6بطاريات بقيمة  3مليار دوالر

بدأ التسليم يف يناير/كانون الثاين 2018
وانتهى يف فرباير/شباط 2020

ديسمرب/كانون األول  4 2017بطاريات بقيمة  2.5مليار دوالر

بدأ التسليم يف يوليو/متوز 2019
وينتهي العام الجاري 2020

أكتوبر/ترشين األول  5 2018أفواج بقيمة  5.5مليار دوالر

بدأ التسليم يف أكتوبر/ترشين األول 2020
وينتهي يف إبريل/نيسان 2023
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منتدى "آرميا "2020

سيعقد املنتدى العسكري الدويل السادس "آرميا" يف الفرتة من  23إىل 29
أغسطس /آب من عام  2020يف مركز "باتريوت" للمؤمترات واملعارض .وقد
أعلن عن ذلك وزير الدفاع الرويس ،جرنال الجيش سريغي شويغو يف 13
نوفمرب /ترشين الثاين  2019خالل اجتامع اللجنة املنظمة للتحضري وإقامة
املنتدى.
وسيكون من السامت املميزة للمنتدى أنه س ُيعقد بالتزامن مع األلعاب الدولية
للجيش .إذ وألول مرة ،ستنطلق فعالياته يوم األحد .ففي  23أغسطس /آب،
سيقام االفتتاح الكبري للمنتدى الدويل "آرميا "-2020عىل أرض مركز "باتريوت"
للمؤمترات واملعارض ،ومنه ستعلن انطالقة األلعاب الدولية السادسة للجيش.
وستؤدي إقامة حدثني كبريين يف وقت واحد إىل توسيع نطاق جغرافية
املنتدى ،باإلضافة إىل جذب ممثيل هيئات الدفاع األجنبية للمشاركة فيه،
واملساعدة يف تنظيم املزيد من االجتامعات واملفاوضات مع الزمالء األجانب
وممثيل السلطات الروسية والرشكات الصناعية.
وستؤثر التغيريات أيضاً عىل مجمع الطريان الواقع يف مطار كوبينكا ،حيث سيتم
توسيع معرض معدات الطريان الروسية وتحسينه نوع ًيا .كام تجري مفاوضات
مع الرشكات األجنبية لعرض أحدث النامذج من املركبات الجوية املسرية من
دون طيار .وسيجري العمل عىل حل مسألة مشاركة الفرق البهلوانية األجنبية
يف برنامج العرض الجوي الخاص باملنتدى.

بدل من ستة أيام،
ويف العام  ،2020سيقام منتدى الجيش ملدة سبعة أيام ً
كام جرت العادة .ومن املقرر إقامة حفل افتتاح مشرتك للمنتدى وألعاب
الجيش يف  23أغسطس /آب ،ويف الفرتة املمتدة من  24إىل  26أغسطس/
آب ،سيستقبل منتدى "آرميا "-2020املتخصصني والوفود الرسمية فقط،
وبد ًءا من  27ولغاية  29أغسطس /آب ،سيكون املعرض مفتو ًحا للجمهور
عامةً .وسيشتمل برنامج العرض عىل عروض منفصلة لنامذج حديثة وواعدة
من األسلحة واملعدات العسكرية والخاصة املوجهة نحو التصدير .وسيختتم
املنتدى أعامله يف  29أغسطس /آب ،أما األلعاب الدولية للجيش فستختتم
فعالياتها يف  5سبتمرب /أيلول عام .2020
وقد تم بالفعل دعوة أكرث من  2500رشكة للمشاركة يف املنتدى ،كام جرى أيضاً
تنظيم العمل مع الرشكاء األجانب .ومن امل ُتوقَّع أن يشارك يف املنتدى الدويل
أكرث من  130وف ًدا أجنب ًيا رسم ًيا.

للمشاركة يف منتدى "آرميا :"2020

/https://www.rusarmyexpo.com
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الحماية الشاملة لألراضي
المس َّيرة"
"مضادات الطائرات ُ

ُتعت َبر السالمة واحد ًة من أهم العوامل التي تؤثر على عمل المؤسسات ،وتتطلب عملية
المتعمد في المؤسسات.
الع َرضي أو
الحفاظ عليها دائما ً مجموعة من التدابير لمنع التدخل َ
َّ

ُسية خصائص منظومة الحامية املتكاملة:
عتب التجسس باستخدام املركبات الجوية امل َّ
يُ َ
(درون ،أو طائرة من دون طيار  )UAVواحدا ً من تقنيات
التدخل األكرث شهرة ،وهي متاحة بأسعار معقولة ،إذ إنه
ميكن استخدام الطائرات من دون طيار الصغرية وخفيفة
الوزن أو الطائرات من دون طيار املتكاملة ليس فقط
إرضا ًء وتلبي ًة للفضول ،ولكن للتجسس أيضاً :املراقبة،
وتسجيل األحداث ،وتحديد الجدول الزمني لعمل
املركبات واملوظفني ،واملراقبة ضمن أي نطاق راديوي،
وتركيب أجهزة املراقبة  /التسجيل  /اإلرسال عرب الفيديو
والراديو،و تنفيذ هجامت إرهابية.

املرشوع املشرتك بني مجموعة رشكات “أمريا” Amira
 Group (28عاماً من العمل يف مجال تصميم وتصنيع
وتركيب الهياكل املعدنية ألغراض مختلفة :من اإلضاءة
إىل الحامية من الصواعق ،وخصوصاً يف املنشآت
الصناعية والعسكرية) واتحاد رشكات “إنتيغرا-اس”
 Integra-S Consortium (20عا ًما من العمل يف
مجال تطوير الربامج واألجهزة الخاصة بالحامية املتكاملة
للمؤسسات) هو حل متكامل للحامية من الطائرات من
دون طيار ومراقبة أرايض املنشآت الصناعية املهمة من
الناحية التكنولوجية (مبا يف ذلك الوحدات الواقعة يف
املناطق النائية) ،واملناطق املغلقة ،وأماكن اإلقامة العامة
والخاصة والحكومية.

تتيح املنظومة املتكاملة القيام مبا ييل:
• الكشف عن اإلشارات الراديوية لقنوات التحكم
واإلشارات الراديوية التي تنقل بيانات الطائرات من
دون طيار.
• تفعيل التشويش اإللكرتوين عىل الرتددات املناسبة.
• الكشف عن اإلشارات الراديوية لنقل بيانات
الطائرات من دون طيار.
• إرسال إشارة إنذار إىل لوحة التحكم واإلنذار.
• التشويش عىل قناة التحكم بالطائرات من دون
طيار.
• مراقبة الطائرات من دون طيار.
• إنشاء قاعدة بيانات لل ُمخرتِقني.
• منع تشغيل الطائرات من دون طيار.
• كشف موقع ُمشغِّل الطائرات من دون طيار.

• املنظومة مفتوحة لدمج أنظمة اإلدخال الجديدة
فيها؛
• العمل يف الوضع التلقايئ مع تسجيل األحداث؛
• القدرة عىل إخفاء أعمدة تركيب املنظومة :وذلك
بفضل الطالء واالرتفاع املحدد ألعمدة التثبيت التي
ميكن إخفاؤها ،عىل سبيل املثال ،تحت شجرة.
يصل نصف قطر اكتشاف حركة الطائرة من دون طيار
غري املرخص لها إىل  1.5كم .حيث ميكن اعرتاضها داخل
دائرة نصف قطرها 1كم.

هيكل التثبيت:
• منظومة التصدّي للطائرات من دون طيار؛
• صاري» خاص مبنصة االتصاالت الالسلكية؛«
الرتكيب من الرشكة امل ُص ِّنعة وفق مبدأ “تسليم
املفتاح” :من التصميم إىل الرتكيب وضبط إعدادات
املعدات.
يرتكز عامود تثبيت منظومة املراقبة عىل الصاري
الراديوي أو العامود ذي الصاري العايل مع جهاز اإلرسال
الخليوي ،وميكن أن يكون غرض االستخدام مزدوجاً .من
املمكن تثبيت قواعد لرتكيبات اإلضاءة الثابتة ،ونظام
املراقبة بالفيديو ،وأجهزة إنذار ضد الحريق والرسقة،
ونظام ملراقبة حركة األشخاص واملركبات ،وغريها من
املعدات املدمجة يف نظام مراقبة الطائرات من دون
طيار.
تجدر اإلشارة إىل أن النظام امل ُقرتح مؤمتت بالكامل
ومي ِكنه العمل بشكل مستقل.
هذه املنظومات املعقدة قيد االستخدام والتشغيل
بنجاح منذ عدة سنوات يف املنشآت الحكومية وعىل
الحدود الدولية.

• األنظمة القابلة للحظرGPS، GLONASS،BEIDO ،GALILEO :
•نطاقات تردد التشغيل من أجل حظر عمل الطائرات من
دون طيار 5800 –433 :ميغاهرتز.
• إن منتجات الشركة ُتستخدَ م بنجاح في روسيا وخارجها في ظروف تتراوح من
 -50إلى  +50درجة مئوية ،بما في ذلك المناطق ذات النشاط الزلزالي والتي
تصل فيها قوة الزالزل إلى تسع درجات على مقياس ريختر.
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استخدام المركبة الهوائية
َ
مركبة إجالء
من أجل العمل الف ّعال ،ستكون هناك حاجة إىل
مركبتني عىل األقل تقومان بالتحليق معاً مبارشة
من القاعدة :فقبل الرحلة ،يتم توصيل بعضهام
بعضاً عرب أجهزة االلتحام وتشكيل طائرة ُمج ّمعة
عىل شكل مجموعة من عدة مركبات هوائية .وبهذا
ميكن تأمني وصول رجال اإلنقاذ واملعدات إىل مكان
الطوارئ من مكان متوضع املركبة امل ُج َّمعة.
ال تزيد رسعة املركبة امل ُج َّمعة عىل  80كم /ساعة.
ذلك أن املدن التي تقع فيها املباين الشاهقة يبلغ
متوسط قطرها األقىص  80كم ،وبالتايل فإن هذه
الرسعة ستكون كافية للوصول إىل موقع الطوارئ
يف أقرب وقت ممكن .ويف هذه الحالة فإن رجال
اإلنقاذ لن يتأثروا بالوضع املروري يف املدن الكبرية.
كام ال يزيد ارتفاع الرفع للجهاز عىل  1000مرت .ولن
يكون للشكل اإليرودينامييك عند هذه الرسعات
وهذه املسافات أثر كبري ،وستضمن األسطح
املستوية للمركبة التصاقا محكام لجدارها عىل
جدار املبنى.
وعند الوصول إىل موقع الطوارئ ،تنقسم املركبة
امل ُج َّمعة إىل مركبات هوائية منفصلة تقوم إحداها
بإجراء عمليات االستطالع والطريان والبحث عن
املكان األنسب لاللتحام باملبنى .وعند االلتحام،
يتحرك جهاز االلتحام ،الذي يعمل عىل تثبيت
املركبة بشكل موثوق ،ويحميه من تأثري التدفقات
الهوائية التي تصعد عىل طول املبنى .بعد ذلك،
يتحرك الجهاز ملتصقاً بجدار املبنى مبساعدة
جهاز االلتحام ،وبهذا ت ُتاح لفرق اإلنقاذ اإلمكانية
للدخول عرب الجدار الخارجي للمبنى .ويف هذه
املركبة الهوائية يصل فريق من رجال اإلنقاذ مع
املعدات التي تنظم عملية إجالء الناس ،وبعدها
تَجري عملية االستطالع ومن ثم البدء يف مكافحة

ً
منصة
الحريق .ويعمل الجهاز األول مبثابة محطة طرفية استخدام المركبة الهوائية
ميكن للمركبات الهوائية األخرى ،و التي َو َصلَت معاً ُمسيرة من دون طيار
إلخالء األشخاص ،الرس ّو فيها.
الستخدام املركبة الهوائية منص ًة ُمسري ًة من دون
طيار لنرش شبكات الهاتف املحمول ألغراض
متعددة ،فإنه من الرضوري وضع األلواح الشمسية
استخدام المركبة الهوائية
ً
بشكل إضايف عىل السطح العلوي للجسم .وعندما
مركبة لنقل الركاب
يكون وزن هذه املعدات أقل من  300كغ،
يتم استخدام املركبات الهوائية الفردية لنقل ستحظى املركبة الهوائية بطفو إيجايب ضئيل ،ما
الركاب .بحيث ال يزيد عدد املسافرين عىل  20سيسمح لها بالبقاء عند ارتفاع معني لفرتة طويلة.
شخصاً .ومدى الرحلة – ال يزيد عىل  500كم .وسيُستخدم احتياطي الوقود للحفاظ عىل املركبة
والستخدام املركبة كمركبة لنقل املسافرين ،فإنه يف نقطة معينة تحت ِحمل قوي للرياح ويف غياب
من الرضوري تركيب مقاعد لجلوس املسافرين يف ضوء الشمس.
مقصورة املركبة .ومن الرضوري أيضً ا تركيب حجرة
تواليت مع معدات املَرافق الصحية الخاصة بها.
مهتم مبرشوعنا ،فإننا نتمنى منكم
إذا كنت
ً
املساعدة يف تنفيذه .وللقيام بذلك ،من الرضوري
ً
عمل اآليت:
مركبة
استخدام المركبة الهوائية
– التصنيع واالستعداد الختبارات الطريان التي
لنقل البضائع
ستجرى عىل النموذج األويل؛
يتمتع استخدام املركبة الهوائية لشحن البضائع – اختيار أجهزة التحكم باملركبات الطائرة
(إلكرتونيات الطريان) مع مراعاة خصوصيتها؛
باملزايا التالية:
– حتى ارتفاع  1000مرت ليس هناك حمولة تقريباً – إجراء االختبارات من أجل اعتامد املركبة الطائرة؛
(يتم استخدام عد ٍد صغري ج ًدا من الطائرات عىل – تطوير البنية التحتية األرضية ،والتي ينبغي أن
تشتمل عىل:
هذه االرتفاعات للرحالت الطويلة).
– القدرة عىل رسم املسارات من دون ربطها بطرق أ) محطات الصيانة الفنية (مراقبة ضغط الغاز
يف أسطوانات القامشية محكمة اإلغالق ،ومراقبة
السيارات ،تقريبًا وفق خط مستقيم.
– إمكانية استخدام املركبة الهوائية يف وضعية حالة املحركات الكهربائية ،واملولدات ،والبطاريات،
التحكم عن بعد ومن دون طيار ،والتحكم فيها من وإلكرتونيات الطريان ،وحالة الهيكل ،وما إىل ذلك).
نقاط التحكم األرضية الخاصة ،ألن الحركة تتم عىل بـ) نقاط تحكُّم عن بعد تقع عىل األرض.
جـ) محطات أرضية مخصصة لهبوط املركبات
طرق مبارشة وعرب مسافات طويلة.
الهوائية.
ومن هنا فإننا نؤكد عىل ثقتنا بأن املرشوع املقرتح
يحظى بآفاق مستقبلية كبرية للغاية ،ذلك أنه
ميكن أن يسهم يف حل العديد من املشكالت ضمن
مجموعة متنوعة من املجاالت :من إجالء األشخاص
من األماكن الشاهقة يف حاالت الطوارئ إىل تنظيم
عملية نقل الركاب والبضائع .وعالوة عىل ذلك ،فإن
تصميم املركبة بسيط وموثوق به ،وهو بالطبع ما
ميكن اعتباره ميزة إضافية.

أما بالنسبة لنقل البضائع عرب مسافات طويلة
(كام هو الحال يف حاالت اإلخالء أثناء عمليات
اإلنقاذ) ،ميكن وبشكل ف ّعال استخدام العديد من
املركبات الهوائية امللتحمة عىل شكل طائرة واحدة.
ولتحسني الخصائص الديناميكية الهوائية ،يتم
تثبيت ترس إيرودينامييك خفيفة (رمبا يكون من
النوع القابل للنفخ) عىل املركبة األوىل ،ويتم تثبيت
أجنحة إضافية ذات طول صغري عىل جميع األجهزة
األخرى .كام ميكن استخدام املقصورة الداخلية
واملمر الفني لوضع البضائع .وميكن أيضاً استخدام
إحدى املركبات املوجودة ضمن الوحدة كناقلة و
خزان للوقود مع احتياطي وقود لجميع املركبات،
ما سيزيد بشكل كبري من مدى الرحالت الجوية من
دون توقف ملجموعة املركبات الهوائية.

"الشركة ذات المسؤولية المحدودة "أنتير
ANTER LLC
198095, St. Petersburg, Mikhailovsky
Lane, 4А, Let. B, office 3
;Phone: +7 (812) 252-07-15
+7 (812) 252-60-65
Mob. phone +7 (921) 315-07-85
E-mail: tim.mirzeabasov@yandex.ru
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دائما ً في الق ِّمة :اإلجالء ،و السفر،
وشحن البضائع
مبان شاهقة ضمن مجموعة متنوعة من الظروف المناخية.
لقد أتاح تطوير تقنيات البناء إنشا َء
ٍ
وتوافرت اإلمكانات لتحقيق الطموحات الجريئة للعمالء والمهندسين المعماريين .تلقى المباني
العالية رواجا ً متزايدا ً  ،فذلك نوع من الفخامة ،باإلضافة إلى كونها مجدية اقتصادياً ،ومثير ًة للدهشة.
ومع ذلك ،فهناك مشكلة خطيرة واحدة يمكنها أن تطغى على جميع إيجابيات المباني الشاهقة ،أال
وهي إجالء األشخاص من هذه المباني في حاالت الطوارئ (الحرائق ،و االنفجارات ،وانهيار مسارات
اإلجالء ،وغير ذلك).

"املدير العام للرشكة ذات املسؤولية املحدودة "أنتري
ت.أ .مريزاباسوف

وحتى الوقت الحارض مل يتم تطوير تصميم
واحد يتيح إجالء األشخاص بشكل موثوق من
املباين الشاهقة والتي تتعطل فيها طرق اإلخالء.
وجميعنا يتذكر األحداث املأساوية التي وقعت
يف  11سبتمرب /أيلول من العام  2001يف نيويورك
(الواليات املتحدة األمريكية) ،عندما قىض آالف
األشخاص نحبهم نتيج ًة لعمل إرهايب .وأثناء تهدم
برجي التجارة العامليني ،فقد تعذر إنقاذ معظم
األشخاص املوجودين فيهام بسبب استحالة عملية
اإلخالء .لذلك ،فإن البحث عن حلٍ لهذه املشكلة
أمر مهم للغاية.
نلفت انتباهكم إىل مرشوع لطائرة من النوع
الثابت الهوايئ متعددة األغراض ذات تحليق
متغري من الناحية الجوية – مركبة هوائية .ميكن
استخدام هذه املركبة يف حاالت مختلفة ،وعىل
وجه الخصوص كام ييل:
– أداة إخالء ميكنها أن تحل أصعب املهامت
املتعلقة بإجالء األشخاص من املباين الشاهقة يف
حاالت الطوارئ؛
– مركبة طائرة صغرية مخصصة لنقل الركاب إىل
مسافات قصرية (تصل إىل  500كيلومرت)؛
– مركبات الشحن لنقل البضائع التي يصل وزنها إىل
 3أطنان عىل ارتفاعات تصل إىل  1كم .عند التحام
العديد من املركبات يف كتلة واحدة ،فإنه ميكن نقل
حموالت كبرية وإىل مسافات طويلة عىل ارتفاعات
منخفضة (منذ فرتة ليست بالبعيدة ،قامت رشكة
أمازون ( )Amazonاألمريكية بتسجيل براءة
اخرتاع مركبة هوائية الستخدامها مستودعاً متنقالً.
ويسمح مرشوعنا باستخدام أكرث مرونة للمركبة
الهوائية لنقل البضائع وتوصيلها ،مبا يف ذلك إىل
املباين الشاهقة)؛
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سية لشبكات االتصاالت الخلوية
– منصة ُم ّ
مخصصة ألغراض مختلفة؛
وقد حصلت رشكتنا ش.ذ.م.م“ .أنتري” ANTER
(LLCCسانت بطرسربغ) بالتعاون مع رشكة �RuFi
( Usفنلندا) عىل براءة اخرتاع لتصميم مركبة جوية
(طائرة هوائية) ذات تحليق إيروسوستايت متغري يف
فنلندا وروسيا االتحادية والصني والواليات املتحدة
األمريكية واالتحاد األوروآسيوي.
المقترح
تصميم المشروع ُ

تصميم املركبة الهوائية هو عبارة عن جسم صلب
ذي جدران رقيقة .ويجب أن تكون جدران الجسم
وجميع العنارص الهيكلية مصنوعة من مواد
ُمركّبة .كام أن الجسم يكون عىل شكل موازي
أضالع .ويتم التحكم بالطائرة الهوائية إما من
قبل الطيّار يف قمرة القيادة أو من قبل امل ُشغّل
– عن بعد – عن طريق نقطة التحكم األرضية.
وتتميز املركبة الهوائ ّية بالطفو اإليجايب عندما
يكون الطيار موجو ًدا فيها ،وكذلك يف حالة امتالء
خزان الوقود بالكامل .أما محطة توليد الطاقة فهي
من النوع الهجني .ويتم ضامن الحركة يف الهواء
عن طريق املحركات الكهربائية ذات الدفاعات،
والتي تتموضع يف القنوات التي متر عرب الجسم
الصلب للطائرة الهوائية .ويتم تزويد املحركات
الكهربائية بالطاقة من خالل بطارية من البطاريات
أو املكثفات الفائقة (األيونية) ،والتي يتم إعادة
شحنها من مولد الديزل.
توجد القنوات ذات الدفاعات يف تجاويف مختلفة:
 .1يف املستوى األفقي (يف الجزء السفيل من املركبة،
تحت مركز الثقل):

– تُوفّر إحدى القنوات ذات دفّاعة (تقع عىل
امتداد املحور الطويل ،يف مركز الجسم) حركة
املركبة يف االتجاه الطويل؛
– توفر قناتان ذاتا دفّاعات (تتموضعان يف االتجاه
العمودي عىل املحور الطويل عىل طول حواف
الجسم) دوران املركبة يف املستوى األفقي وتحركه
عموديًا عىل املحور الطويل؛
 .2توجد أربع قنوات ذات دفّاعات – تتموضع
عىل طول حواف الجسم يف املستوى الرأيس ،وتكون
العمودي ،وهو مام يبقيه
حركة املركبة يف االتجاه
ِّ
مرتف ًعا ،وكذلك تأمني التحليق بأقىص حمولة
وتنزيل املركبة.
الحمولة القصوى للمركبة ال تزيد عىل  3000كغ.
سلبي
وعند هذه الحمولة يكون للمركبة طفو
ّ
وتحافظ عىل ارتفاعها يف الهواء بوساطة توجيه
الدفع العمودي .وعند ضبط توجيه الدفع ،من
املمكن إجراء خفض لالرتفاع ُمتَحكَّم فيه من
دون استخدام أمر اإلرساء .وبعد التفريغ ،تكتسب
املركبة طف ًوا إيجاب ًيا وميكن أن تنطلق من دون
محركات الدفع الرأسية .ولاللتحام مع سطح املبنى
وغريه من املركبات ،تم تجهيز الجسم مبعدات
التحام عىل كال الجانبني.
يف الجزء املركزي من املركبة ،املتعامد مع املحور
الطويل ،توجد حجرة ميكن استخدامها لركوب
األشخاص أو وضع البضائع .أما الجزء املتبقي من
املساحة الداخلية للجسم فتشغله أسطوانات
قامشية محكمة الغلق مليئة بغاز الهيليوم ،وهي
تُوفِّر قوة الرفع .ويكون حجم الغاز كاف ًيا للتعويض
عن وزن هيكل املركبة والوحدات والعقد والطيار
والحمولة اإلضافية بنحو  200كغ.
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يس إن إن بالعربية

ستنتهي تجارب أحدث أنظمة املدفعية ومدافع الهاون التي طورها معهد بوريفيستنيك
قالت وزارة الخارجية الروسية يف بيان نُرش عىل موقعها الرسمي عىل اإلنرتنت ،إن روسيا
تشعر بالقلق إزاء نبأ مقتل قاسم سليامين ،معتربة أن استهداف قائد فيلق القدس يف
الحرس الثوري اإليراين سيعرقل الوضع يف املنطقة.
وجاء يف بيان الخارجية الروسية ،أن "أنباء وفاة قائد قوة الحرس الثوري اإليراين قاسم
سليامين يف غارة شنتها القوات األمريكية يف مطار بغداد تبعث عىل القلق" ،واعتربت
روسيا ،بحسب البيان "تحرك واشنطن محفوف بالعواقب الوخيمة من حيث السالم
واالستقرار اإلقليميني" .وأضافت الخارجية الروسية "نفرتض أن مثل هذه اإلجراءات ال
تسهم يف إيجاد حلول للمشاكل املعقدة التي تراكمت يف الرشق األوسط ،بل تؤدي إىل
جولة جديدة من تصاعد التوترات يف املنطقة".
وكانت وزارة الخارجية الروسية ،قالت يف بيان سابق لها ،إن مقتل قاسم سليامين يف غارة
جوية أمريكية سيؤدي إىل توترات متزايدة يف الرشق األوسط ،معربة عن تعازيها للشعب
اإليراين ،وفقًا لوكالة األنباء الروسية تاس الحكومية .وقال ممثل لوزارة الخارجية الروسية
لوكالة تاس "نعترب مقتل سليامين يف رضبة صاروخية أمريكية يف ضواحي بغداد خطوة
مغامرة ستؤدي إىل توترات متنامية يف جميع أنحاء املنطقة" ،مضيفًا" :لقد خدم سليامين
بإخالص قضية حامية املصالح الوطنية اإليرانية ..نحن نقدم خالص تعازينا للشعب
اإليراين".

أ
أ أ
أ
أ أ
�توقع �ن تكون روسيا العبا بناء في بناء �مننا الجماعي� ...ريد �ن تكون روسيا العبا �ساسيا
أ أ
في المن الوروبي

إنرتفاكس

قال الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون يف
ترصيحات صحفية" :أتوقع أن تكون روسيا العبا
بناء يف بناء أمننا الجامعي" .وأضاف ماكرون:
"الهدف الرئييس ،الذي كررت ُه مرارا وتكرارا فيام
يتعلق بنهجي تجاه روسيا ،هو تحسني ظروف
األمن الجامعي واالستقرار يف أوروبا" .ووفقا له،
فإن هذه العملية "تتطلب الصرب والدقة ،وسوف
تستغرق عدة سنوات".
كام لفت ماكرون ،إىل ضعف الحوار مع روسيا،
خاصة يف ظروف التحديات األمنية القامئة والتي
توجب نقاشها ،قائال" :أوروبا ال ميكن أن تكون
راضية عن الحوار الضعيف مع روسيا خاصة عند
ازدياد كم التحديات األمنية التي يجب مناقشتها
مع موسكو  ..أريد أن تكون روسيا العبا أساسيا
يف األمن األورويب" ،فرنسا ترغب يف فتح حوار
اسرتاتيجي مع رشكائها األوروبيني بشأن دور
سياسة الردع النووي الفرنسية يف مجال األمن
األورويب .وأضاف ماكرون" :إبرام اتفاق مستقبيل
بشأن االستقرار االسرتاتيجي يف أوروبا ال معنى
له إذا مل يشارك الجانب األورويب فيه  ..يجب
أن يكون األوروبيون من املوقعني عىل أي اتفاق
يف املستقبل" .كام أشار ماكرون إىل أنه ال ميكن
لفرنسا التخيل عن سالحها النووي يف الوقت الذي
يحاول فيه البعض الحصول عىل هذا السالح.

NEWS
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مقتل سليماني سيؤدي إلى "عواقب وخيمة"

ماكرون يؤكد على ضرورة
الحاجة إلى بناء حوار مع روسيا
حول قضايا األمن الدولي
الجماعي

بوتين :حتى إذا كان هناك في ليبيا مرتزقة روس فهم ال
يمثلوندولتنا
العربية RT

أكد الرئيس الرويس ،فالدميري بوتني ،أن عددا كبريا من املرتزقة من أنحاء عدة ينشطون
يف منطقة النزاع بليبيا ،مشريا إىل أنه حتى إذا كان بينهم مواطنون روس ،فإنهم ال
ميثلون دولة روسيا .وقال بوتني ،يف مؤمتر صحفي مشرتك مع املستشارة األملانية ،أنجيال
مريكل ،عقب لقاء لهام يف موسكو يف يناير \ كانون ثاين  ،2020ردا عىل سؤال حول وجود
عسكريني متعاقدين روس يف ليبيا" :حتى إذا كان هناك مواطنون روس ،فإنهم ال ميثلون
مصالح الدولة الروسية وال يحصلون عىل أي أموال منها".
وأضاف بوتني" :هناك كثري من املرتزقة املختلفني يف منطقة النزاع ،مبا يف ذلك ،حسب
املعلومات التي تتوفر لدينا ،عدد كبري من املسلحني الذين تم نقلهم إىل ليبيا من منطقة
خفض التصعيد يف إدلب بسوريا .هذه العملية خطرية جدا".
71

أمن دولي

02 | 2020 | new defence order. strategy

جريدة الرشق األوسط

حسب دراسة حديثة صدرت عن مجلس األعامل السعودي األمرييك بواشنطن تحت
عنوان «تحديات األمن اإللكرتوين السعودي بني املايض والحارض واملستقبل» عن املؤسسة
العاملية للدراسات والبحوث اإللكرتونية ،من املتوقع أن تصل قيمة سوق األمن اإللكرتوين
السعودية عام  2022إىل  5مليارات دوالر.
التقديرات السوقية تشري إىل أنه من املتوقع أن تتعرض ما بني  50و 60يف املائة من جميع
الرشكات لهجوم إلكرتوين خالل االثني عرش شهرا املقبلة ،وأن يكون القطاع العام والرعاية
الصحية والقطاع املايل هي األكرث استهدافا بصفة متكررة ،وكذلك قطاعات التعليم
والصناعة والتجزئة والطاقة التي تكون أهدافا عىل نحو ضخم .وهذه الهجامت تتنوع
ما بني االحتيال وإرسال فريوسات مدمرة للبيانات ومنع الدخول إىل أنظمة الخدمات
وهجامت تطبيقات الويب واستغالل مزايا األنظمة.
ويحمل التطور التقني األخري والرسيع الذي تشهده اململكة العربية السعودية مخاطر
محتملة ،حسب الدراسة ،لكنه ميثل كذلك فرصة لبناء بيئة مهيأة لألمن اإللكرتوين تقوم
عىل مؤرشات عاملية املستوى .وقد زادت السعودية من ميزانيات األمن اإللكرتوين يف عام
 2018بنسبة  2.8يف املائة ،وبسبب الحاجة إىل تأمني إلكرتوين ميكن أن يزيد هذا املعدل
لتأمني منو االقتصاد الرقمي للمملكة يف القطاعني العام والخاص.

أ
إ�يران على استعداد للحوار وتقديم مقترحات على الصعيد المن في المنطقة والسيما في
أ
مضيق هرمز ..قدمنا مبادرات إلحالل المن والسالم في المنطقة

وكالة األناضول لألنباء

قال الرئيس رجب طيب أردوغان ،إن بالده
ستصبح رائدة يف مجال األمن السيرباين عىل
املستوى العاملي .جاء ذلك يف كلمة ألقاها
أردوغان ،يف مراسم افتتاح املركز الوطني
للتعامل مع الحوادث املتعلقة باألمن السيرباين،
يف العاصمة أنقرة.
وأكد أردوغان أ ّن أمن األنظمة اإللكرتونية
لرتكيا ،ال يقل أهمية عن أمن حدودها ،مشددا
عىل رضورة تفعيل نظام جديد ملراكز البيانات
يف القطاعني العام والخاص .وأضاف "سنحول
بالدنا إىل ماركة عاملية يف مجال األمن السيرباين".
ولفت أردوغان إىل أن تركيا انتهت من تصميم
قمرها الصناعي الوطني لالتصاالت (Türksat
 ،)6Aومن املخطط أن يتم إطالقها إىل الفضاء
يف  .2022وقال إنه ال ميكن لبالده االنتقال إىل
الجيل الخامس لألنظمة الالسلكية ( )5Gمن
دون تأسيس البنية التحتية الالزمة لها .وأشار
الرئيس الرتيك إىل أن حجم قطاع التكنولوجيا يف
تركيا ارتفاع من  20مليار دوالر إىل  132مليار
دوالر خالل  17عاما.
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 5مليارات دوالر حجم متوقع لسوق األمن اإللكتروني
السعودية في 2022

أردوغان :تركيا ستصبح رائدة
في مجال األمن السيبراني

األمن العالمي مرتبط بطبيعة العالقات الروسية-
األمريكية
دييل صباح

قال الرئيس الرويس ،فالدميري بوتني ،إن األمن والسالم العاملي مرتبطان بطبيعة العالقات
بني بالده والواليات املتحدة األمريكية .وأضاف يف كلمته بالكرملني خالل مراسم تسلمه
أوراق اعتامد سفراء  23بلدا ً يف شهر فرباير \ شباط  ،2020أن "الوضع حول العامل ،وصل
إىل مرحلة خطرية ،حيث تتزايد النزاعات اإلقليمية ،وتنمو تهديدات اإلرهاب والتطرف،
ويجري تدمري نظام مراقبة التسلح ،واالقتصاد العاملي هو أيضا يف حالة غري مستقرة".
وتابع" :األمن والسالم حول العامل ،مرتبطان بطبيعة وسري العالقات الروسية األمريكية".
وأعرب عن استعداد بالده للحوار الشامل مع الواليات املتحدة فيام يخص مكافحة
اإلرهاب ،ومراقبة التسلّح وإيجاد حل لألزمات اإلقليمية .وأكد عىل أهمية االتفاق النووي
اإليراين ،مبيناً أن موسكو ستواصل بذل الجهود للحفاظ عىل هذه االتفاقية.
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حكم القذايف يف حرب أهلية ،الحرب التي تدعم جهاتٌ خارج
ليبيا كل فصيل فيها ما جعلها حرباً حقيقية بالوكالة بني دول
تخوض حرباً باردة بينها .حرب وقودها املدنيون وما تبقى من
منجزات الجامهريية ،فقد خاللها أكرث من 14ألف ليبي حياته .
واكب هذا العنف نزاع آخر اشتعل جنوب السودان املنفصل حديثاً
أدى إىل هالك أكرث من  190ألف سوداين جنويب منذ ديسمرب 2013
 ،أضف إىل كل هذا الحرب األهلية يف الصومال والحرب عىل "بوكو
حرام" التي وصلت إىل نيجرييا ،النيجر ،تشاد و الكامريون.
البحث عن الحياة ...بين األمواج

الهجرة عرب التاريخ كانت بحثاً عن ظروف حياة أفضل أو بحثاً
عن حيا ٍة فحسب .البحر األبيض املتوسط كان ومنذ نصف قرن
مثاالً عىل الفرق يف ظروف العيش بني ضفتيه ،ما ساعد يف البداية
عىل هجرة األدمغة والعاملة املؤهلة عرب السبل الرشعية ثم
وبعد تردي األوضاع األمنية واملعيشية وتفيش املوت تأججت
غريزة البقاء لدى الشعوب املترضرة خصوصاً السوريني والليبيني
واألفارقة جنوب الصحراء.
يسعى من مت ّك َن من املهاجرين من بلوغ السواحل واإلبحار
لسلوك أقرص املسارات البحرية املبارشة ِ
املوصلة ألقرب يابسة
تابعة إلحدى دول االتحاد األورويب أو اإلبحار الطويل مبحاذاة
الشواطئ مبسافة " آمنة" .هذا األمر شكل ثقالً كبريا ً عىل الجزر
اليونانية املتاخمة لسواحل إزمري وايدين وموغلة الرتكية كـجزيرة
ليبسوس ( 10كم) ،خيوس ( 6.8كم) ،ساموس ( 1.8كم) ،كوس
( 4.8كم) ورودوس ( 18كم).
كذلك تعاين الجزر اإليطالية القريبة من السواحل املغاربية
كجزيرة ملبدوزا ( 125كم عن شواطئ تونس و 260كم عن
شواطئ ليبيا) ولينوزا ( 166كم عن شواطئ تونس و 330كم عن
شواطئ ليبيا) وبانتلرييا ( 68كم عن شواطئ تونس) ورسدينيا
(  188كم عن شواطئ تونس و 230كم عن شواطئ الجزائر).
األمر نفسه تعاين منه مالطا البعيدة نسبياً ( 340كم عن شواطئ
ليبيا و 400كم عن شواطئ تونس) وكذلك السواحل اإلسبانية
ُعتب الوجهة
املقابلة لسواحل الجزائر واملغرب التي باتت ت َ
الرئيسة للمهاجرين خصوصاً بعد سنة .2018
وقد قسمت املنظمة العاملية للهجرة خطوط الهجرة املذكورة
وغريها إىل ثالث مجموعات؛ خطو ٌط رشقية (تلك التي تربط
لبنان وسوريا وتركيا ومرص بكل من قربص واليونان) ،وخطوط
وسطى(تلك التي تربط مرص وليبيا وتونس ورشق الجزائر
باليونان وإيطاليا ) ،وخطوط غربية (تربط غرب الجزائر واملغرب
بإسبانيا) .وبحكم اشتداد النزاع يف ليبيا وتراخي القبضة األمنية
عىل الحدود أضحت الخطوط الوسطى أكرث السبل البحرية تدفقاً
للمهاجرين من ليبيا ومن كل الدول الغارقة يف النزاعات التي
ذكرناها آنفاًُ .مس ِّجل ًة بذلك أكرث من  14700قتيل منذ  2014مبا
ميثل  % 82من ضحايا الهجرة غري الرشعية عرب املتوسط و 45%
من الضحايا الهجرة غري الرشعية حول العامل.
زمن مهام البحث واإلنقاذ

بعيدا ً عن البعد السيايس ألزمة املهاجرين والضغط االقتصادي
ِ
املفروضني عىل الجزر املقصودة ،فقد أضحت أزمة
والدميوغرايف
املهاجرين أزمة إنسانية بالدرجة األوىل ،فأغلبهم فارون من
الحروب والنزاعات املسلحة التي أسهبنا يف ذكرها ومن التمييز
العرقي واملجاعات والبد أن يعا َملوا عىل هذا األساس .لذا البد
أن يُب َحث عنهم وأن تقدم لهم اإلعانة الالزمة قبل الحديث عن
وضعهم القانوين أمام قوانني بلدانهم أو البلدان املستهدفة.
الشاطئ املغاريب البالغ  4416كم تابع لخمس دول ليبيا ،تونس،
الجزائر واملغرب وإسبانيا متلك منه تباعاً ،980 ،1148 ،1770
 470و  30كم.
ليبيا

الساحل الليبي خاضع لسلطتني " الجيش الوطني الليبي "LNA
يف الرشق يسيطر عىل  1100كم من الحدود املرصية إىل مدينة

رست ( ،)% 62و حكومة الوفاق الوطني  "GNAالتي تسيطر
عىل ما تبقى .وهام يف رصاع دائم عىل السلطة ،عطَّل مهام حفظ
الحدود وخفارة السواحل والبحث واإلنقاذ وش َّجع أعامل االتجار
بالبرش واإلثراء من عمليات تسهيل الهجرة غري الرشعية ،ما جعل
الساحل الليبي يسجل أكرب تعداد الضحايا عاملياً.
بالعودة إىل ما قبل سقوط الجامهريية كانت السواحل الليبية
ُمسيطَرا ً عليها ،وكان هذا األمر ُمسندا ً لسفن خفر السواحل
و لرسب من الحوامات البحرية ،إذ امتلكت ليبيا أكرث من
 12مروحية  Mil Mi-14PLالروسية مخصصة ملهام محاربة
الغواصات وملهام ثانوية كالبحث واإلنقاذ واملطافئ ،بعد اندالع
الرصاع تغريت مهامها إىل مهام مرتبطة بالواقع الجديد فأصبحت
طائرات إسعاف أو نقل وع ّرضها مظهرها القريب من الـ Mi-17
الروسية دوماً إلطالق النار .كام سقط عدد منها ألسباب تقنية ؛
ما حيدها متاماً عن دورها الرئيس.
هذا وقد رشعت الجامهريية قبل عام  2011بإرساء صناعة
مروحيات املراقبة من نوعي Agustawestland AW-109/139
برشاكة مع إيطاليا ،إذ تم افتتاح مصنع  LIATECيف أبريل سنة
 2010وتم تشييده يف مدرج مطار أبو عائشة الزراعي بني ترهونة
و طرابلس  ،بتكلفة تقارب  18مليون يورو .و  LIATECهي رشكة
مساهمة تم تأسيسها يف عام  2006من قبل ثالثة مساهمني –
الرشكة الليبية لصناعة الطريان ()Finmeccanica (25% ، )50%
و  )AgustaWestland (25%لتحسني وتطوير قدرات أنظمة
الطريان واألنظمة اإللكرتونية يف ليبيا .وقد َشعت الرشكة يف تزويد
ليبيا مبروحيات املراقبة قبل أن يتوقف العمل يف .2011
الطائرات األربع األوىل التي غادرت خط إنتاج أضيفت إىل
قرابة عرشين مروحية من إنتاج الصانع نفسه لتحسني قدرات
ليبيا عىل مراقبة حدودها الجنوبية والسواحل ،وبعد الحرب
استُع ِملت ألغراض أخرى وتعرضت أعداد منها للتخريب بعد
عملية قصف طالت مطار طرابلس سنة  2014وأخرى طالت
مدرج مطار أبو عائشة سنة . 2019
تونس

تونس ،صاحبة ثاين أطول رشيط ساحيل واألقرب نسبياً إىل الجزر
األوروبية واألقل من حيث ميزانية الدفاع التي قُ ِّدرت سنة 2017
بحوايل  550مليون دوالر متلك أسطوالً من  16طائرة مروحية
بحرية  Sikorsky HH-3Eقادرة عىل تنفيذ مهام البحث
واإلنقاذ ،وهي نسخة مبدى أطول من Sikorsky S-61R Sea
Kingمخصصة للبحث واإلنقاذ فوق البحر .وهذه الطائرات
استُلِمت سنة  1988بعد أداء فرتة من الخدمة يف سالح الجو
األمرييك .والطائرات املذكورة مل تعد تخدم بشكل نظامي يف
أي بلد آخر سوى تونس ما دفع بالحكومة التونسية سنة 2010
لطلب  12طائرة  Sikorsky SH-60Fمن مخزون العتاد الفائض
للجيش األمرييك بقيمة  282مليون دوالر لكن تعقيدات ما بعد
الثورة وقلة ميزانية الدفاع ج ّمد املرشوع .بعد  4سنوات ويف ظل
التحديات الجديدة طلبت تونس  12طائرة UH-60M Black
 Hawkمبواصفات أخرى متعلقة باألساس بالحرب عىل اإلرهاب
بقيمة  700مليون دوالر  ،و الزلت تستلمها تباعاً.
كام قدمت الواليات املتحدة – يف إطار الدعم العسكري -لتونس
 12طائرة  Maule MX-7-180Bخفيفة ذات اقالع وهبوط

سجلت املنظمة العالية للهجرة أن أكرث من  % 55من حاالت الوفاة
أو الفقدان بني املهاجرين غري الرشعيني عرب العامل منذ  2014حصلت
يف مياه البحر املتوسط ،إذ فقد قرابة  18000مهاجر حياتهم منذ
يناير  2014حتى كتابة هذه السطور ،أكرث من  16600حالة وفاة أو
فقدان كانت بسبب الغرق بينام تتوزع باقي الحاالت بني االختناق،
الحرق إثر احرتاق القوارب ،الوفاة جراء قلة أو انعدام املتابعة الصحية
للمهاجرين املرىض ،حاالت العنف أو الجوع والعطش خصوصاً يف
املسارات الطويلة .هذا من دون احتساب الـــ  5700مهاجر أفريقي
الذين فقدوا حياتهم قبل الوصول إىل سواحل املتوسط و الـــ 400
مهاجر الذين توفوا قبل بلوغ السواحل الرتكية .
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طيران البحث واإلنقاذ
المغاربي وتحدي الهجرة غير
الشرعية عبر المتوسط

ٌ
احتجاجات ذات طابع اجتماعي-سياسي في كل من تونس والجزائر تباعاً،
نهاية  2010اندلعت
وخفت بعد أسبوعين في الجزائر ،لكنها استمرت في تونس لحين إسقاط حكم الرئيس زين
العابدين بن علي ،األمر الذي شجع شعوبا ً أخرى لتثور على أوضاعها المعيشية والسياسية،
إذ لم يمض شهران حتى امتدت الحرا كات إلى كل من مصر وسوريا وليبيا و البحرين واليمن،
جر في
فيما ُعرف إعالميا ً باسم "الربيع العربي" والذي أودى بحياة قرابة الربع مليون قتيل و ُه ِّ
سنواته الخمس األولى فقط أ كثر من  18.7مليون في إحصائيات تقديرية.

عادل محمد بلعريب
 9سنوات من الموت حول المتوسط

نهاية  2013ومطلع  2014ويف وقت كانت األوضاع قيد
االستتباب يف العديد من دول "الربيع العريب" اندلعت موجة
عنف ثانية بعد متدد التنظيم الذي أسمى ذاته "الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام" (داعش) يف كل من العراق وسوريا ومرص
وليبيا واقتطاعه بني  100و  282ألف كيلومرت مربع من أرايض
الدول املذكورة ( مساحة ترتاوح بني مساحة كوريا الجنوبية
ومساحة اململكة املتحدة) فوق هذه األرايض مورست الكثري
من أعامل القتل ومعارك اسرتجاع األرض ،أسفرت يف األخري
عن سقوط أكرث من  125ألف قتيل بني مختلف املتحاربني يف
احصائيات تقديرية .منهم أكرث من  30ألف مدين يف العراق بني
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مطلع  2014ونهاية  2018يف إحصائيات لبعثة األمم املتحدة
ملساعدة العراق  ،UNAMوأكرث من  3500قتيل بني املتحاربني
وقرابة  1600مدين حتى  2017يف مرص منهم  215من جنسية
روسية ونحو  96ألف قتيل منذ  2015يف سوريا ومل تضع الحرب
بعد أوزارها .
تردي األوضاع وفوىض السالح يف ليبيا مثّل أحد أسباب انفجار
الوضع األمني يف شامل مايل ما أدخل البالد يف حرب أهلية
انتهت بتدخل فرنيس وجهود دبلوماسية جزائرية بعد أن فقد
قرابة 2200مدين مايل حياتهم من أصل  6700قتيل و ُه ِّجر
اآلالف منذ بدء الرصاع شامل مايل .موجة العنف أصابت ليبيا
من جديد ،إذ ومع نهاية ربيع  2014اندرج املنترصون فيها عىل
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تعداد المفقودين من المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر األبيض المتوسط منذ سنة 2014
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البحر األدرياتيكي

خليج أنطاليا

قبرص

ليبسوس
خيوس
ساموس
بيلوبونيز
كوس
رودوس كريت

سردينيا

البحر التيراني

البحر البلياري

صقلية
بانتليريا
مالطا لينوزا
لمبدوزا

بحر البوران

خليج قابس

خليج سدرة

16000
692

1314

14000
2853

12000
4581

10000
8000
6000

2128

4000

3165
68

174

62

434

803

2019

2018

2017

2016

2015

خطوط الهجرة الشرقية
1600
8,9%

318

59
2019 2014

2018

2017

2016

2015

خطوط الهجرة الوسطى
14733
82%

عدد الضحايا و المفقودين عبر العالم منذ 33,662 :2014
عدد الضحايا و المفقودين عبر المتوسط منذ 17,975 : 2014

واملالحة التجارية .ومنذ  2014اقتنى املغرب ثالث طائرات من
دون طيار فرنسية/إرسائيلية من طراز  EADS Harfangمن أصل
 4طائرات خدمت يف الجيش الفرنيس ،وهذه الطائرة ميكنها القيام
مبهام املراقبة الساحلية نظرا ملدة تحليقها الطويلة التي تقارب
 24ساعة .
آفاق وحلول

يف ظل ما رسدنا من تحديات ومن وسائل متاحة ملجابهتها
يتضح توجه الجيوش املغاربية عىل األقل الليبي (قبل (2011
والجزائري إىل إرساء صناعة طريان متخصصة يف مهام البحث
واإلنقاذ ،ما يعكس فهامً للظاهرة وتداعياتها اإلنسانية الخطرية،
كام أن إدراج الطريان غري املأهول مستقبال قد يسهم يف تحجيم
الظاهرة.
وطائرة غري مأهولة ك ـ  Eljazair 54النسخة الجزائرية من �Yeb
 hon United 40 Block 5اإلماراتية بإمكانها التحليق لـ 72-
 120ساعة متواصلة ما ميكّنها من متشيط مسار من  14اىل 24
ألف كيلومرت يف الطلعة الواحدة وهذا ما يجعلها ومثيالتها من
الطائرات غري املأهولة التي تطري عىل علو متوسط و القادرة عىل
التحليق ملدة طويلة من صنفMALE (Medium-altitude

2014
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:مصدر اإلحصائيات
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 )long-endurance UAVاألنسب ملهام املراقبة الدورية بأقل
كلفة وبأكرث كفاءة .كام أن الطائرات غري املأهولة التكتيكية مثل
 Insitu Scan Eagleأو الطائرة املغربية األحدث BDA M-1
بإمكانها اإلرشاف عىل أعامل البحث املكثف.
حلول جديدة تقدمها رشكة  Singular Aircraftاإلسبانية
عن طريق طائرتها غري املأهولة  Flyoxالعامئة القادرة عىل
إيصال  1.36طن من الطعام أو الوقود أو ماء الرشب أو الدواء
واإلسعافات األولية ملسافة  550كم ( أو حموالت أقل ملسافات
أبعد حتى  2515كم) والهبوط بها مبارشة عىل املاء.
ختاما ،يُال َحظ أن تدفقا كبريا ً للمهاجرين كالذي تعرفة املنطقة
يجعل مهمة البحث بالوسائل الجوية أمرا حاسام و قادرا عىل
تخفيف أعداد الضحايا إذا متت عمليات اإلنقاذ يف وقت مناسب،
إال أن استعامل الوسائل الجوية لغرض التدخل و اإلنقاذ يعترب
مكمال لعمل القوارب و السفن ذات السعة الكبرية ،خصوصا عىل
السواحل الليبية .ويتوقف نجاح املهمة عىل قدرتها عىل التعامل
مع أعداد كبرية من الالجئني غري الراغبني أساساً يف العودة إىل
ديارهم ،ما يجعل العمل السيايس والدبلومايس واإلنساين عىل
األرض أفضل حل إلنهاء أزمة الالجئني عن طريق معالجة األسباب
وليس النتائج فقط.
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قصريين مخصصة ملهام مراقبة الحدود الربية والبحرية بقيمة
 20مليون دوالر ،وتشمل قيمة العقد  48سيارة دفع رباعي ،
والطائرات مزودة بكامريات  skyIMD – TASE 400 LRSذات
القدرة عىل الرؤية الليلية والنهارية واملالمئة للظروف الجوية
املسجلة عادة يف املنطقة  .هذا ومتتلك البحرية التونسية عددا ً
من طائرات  Insitu Scaneagleغري املأهولة ألغراض املراقبة
البحرية بدأ تسليمها سنة .2016
الجزائر

تعتب الجزائر أكرب دولة يف املنطقة من حيث املساحة والتعداد
َ
السكاين وميزانية الدفاع (  10.42مليار دوالر سنة )2019
ومتتلك بحريتها عددا ً من مروحيات البحث واإلنقاذ أوروبية
الصنع أساساً ،منها  6حوامات AgustaWestland AW-101
 Mk 610و 10حوامات AgustaWestland Super Lynx Mk-
 130و  11حوامة  . AgustaWestland AW-139كام متتلك

صناعة الطريان الروسية تحمل العديد من الحلول القابلة للتصدير
من طائرات مروحية و ثابتة الجناح و غري مأهولة و التي قد تدفع
مبهام البحث و اإلنقاذ لألمام.
مروحيات  Mil Mi-8/17/171التي تعد األكرث انتاجا عىل مر التاريخ
بأكرث من  17ألف نسخة خدمت يف االتحاد السوفييتي و روسيا و
أغلب دول العامل و التي كي ّــفها مصمموها مع متطلبات كل حقبة
عايشتها منذ خمس عقود و الزالت متثل أحد أبرز آالت البحث و
اإلنقاذ يف دول عدة خصوصا بنسختها األحدث املعدة للتصدير Mi-
 .171 Shو ميكن لنموذج البحث واإلنقاذ الطريان عىل مدار الساعة
يف جميع الظروف الجوية ،و هو مجهز بروافع ،ومكربات الصوت
وأنظمة لتحديد املوقع الجغرايف .املروحية قادرة يف نسختها املج ّهزة
كمستشفى طائر عىل حمل  12مريضا أو مصابا و توفري عناية لهم
طوال الرحلة .
الوليد الجديد لعائلة  Milكان مروحية  Mil Mi-38األكرب و األثقل
و القادرة عىل أداء مهام البحث ليال و نهارا و يف كل الظروف الجوية
و إنقاذ أكرث من  15فردا يف آن واحد .الطائرة يف نسخة اإلنقاذ توفر
رسيرين للمصابني بشدة
مروحيات الـ  Kamov Ka-27/32ذات الكفاءة العالية يف نسختها
املطروحة للتصدير  Ka-32A11BCو املشتقة من  Ka-27PSالعاملة
عىل منت القطع البحرية قادرة عىل العمل يف أشد الظروف البيئية و
أكرثها اضطرابا ما يجعلها حال مناسبا لألعامل البحث و اإلنقاذ و
ما يفرس تشغيلها يف العديد من دول العامل من بينها دول غربية
عىل غرار سويرسا و اسبانيا و الربتغال و كندا .من نفس عائلة نجد
مروحية  Ka-226Tالتي تتميز بقدرتها عىل التحليق يف كل الظروف
بثبات كبري ما ميكنها من اجالء املصابني يف أصعب الظروف.
طائرة  Beriev Be-200الطائرة الربمائية الحديثة و املميزة باتت
املوسعة و التي تشمل النقل و
تسرتعي اهتامم الغرب بقدراتها ّ
الشحن و إخامد الحرائق و االجالء الطبي و البحث و اإلنقاذ .الطائرة
تخدم يف روسيا و أذربيجان و سيبدأ تسليم نسخ منها للصني و
الواليات املتحدة و تشييل عام  .2020نسختها املخصصة للبحث و
اإلنقاذ قادرة عىل اجالء  45محتاجا للنجدة من اليابسة و املاء و
هي مجهزة بأطواف مطاطية و معدات إغاثة كاملة و مستشعرات
حرارية للرؤية الليلة.
يشار إىل أن الطائرات و املروحيات املذكورة آنفا (عدا مروحية Mil
 Mi-38الجديدة ) تخدم يف عداد اسطول وزارة الطوارئ الروسية
الذي ميتلك  74وسيلة جوية منها  18طائرة ثابتة الجناح و 56
مروحية .
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القوات الجوية للغرض نفسه  3مروحيات Kamov Ka-32C
الروسية ،و  14مروحية  AgustaWestland AW-139إضافة إىل
 6مروحيات من النوع األخري نفسه للحامية املدنية.
وقدرات طائرات AgustaWestland AW-101/109/139
جعلت مديرية الصناعة العسكرية تتوقع عقدا ً مع رشك ة �Leon
 ardoاإليطالية ( Finmeccanicaسابقاً) سنة  2009لتصدير
نحو مئة طائرة للجزائر مع نقل تكنولوجيا التصنيع للجزائر
وهو ما تجسد يف مصنع "عني أرنات" مبدينة سطيف  270كم
جنوب رشق العاصمة .وبورشت الرشاكة رسميا سنة 2016
وكان من املفروض أن أول إنتاجات املصنع سرتى النور مطلع
 2020حسبام أوضح سفري إيطاليا يف الجزائر  .وهذه الطائرات
املصنعة يف مصنع سطيف ستوجه ألسالك األمن والحامية املدنية
وللقوات الجوية والبحرية ،كام سريابط  11منها عىل األقل ،عىل
منت القطع البحرية العامئة.
كام تُشغِّل القوات الجوية الجزائر ست طائرات بثحث�Beech
 craft kingair 350-ERاملزودة مبستشعرات ليلية و رادار
مسح أريض باإلضافة إىل ست طائرات Beechcraft B-1900D
 HISAR/MMSAاملهيئة من قبل رشكة  Raytheonملهام
البحث املتقدم اللييل و النهاري و القادرة عىل التواصل اآلين
مع قاعدة ارضية.
ومتتلك الجزائر أعدادا ًمن الطائرات غري املأهولة من صناعة
محلية وتصميم إمارايت تحمل اسم  Eljazair-54و Eljazair-55
ذات قدرات مراقبة عالية ومدة بقائها يف الجو تزيد عىل 100
ساعة و  22ساعة تباعاً  .وهذه القدرات ميكن استغاللها يف مهام
مراقبة السواحل يف حال تحقق االكتفاء من الطائرات املذكورة
يف مهام مراقبة الحدود الجنوبية.
المغرب

املغرب ،الدولة املغاربية الوحيدة التي ال متلك سيادة كاملة
عىل حدودها البحرية ،إذ تسيطر إسبانيا بحكم األمر الواقع من
دون اعرتاف مغريب عىل مدينتني ومثاين جزر صغرية عىل الرشيط
الساحيل املغريب املتوسطي ،وهام مدينة سبتة ،مدينة مليلية ،
وجزر الحسيمة الثالث ،وجزر الجعفرية الثالث ،وجزيرة القمرية
وجزيرة الربهان .وألهمية موقعهام جعل املدينتني اإلسبانيتني
املذكورتني مقصدا ً للمهاجرين الذين يحاولون دورياً اجتياز
السياج الحدودي الفاصل  .كام أن تشديد الرقابة عىل السواحل
اإليطالية سنة  2018جعل إسبانيا تتصدر قامئة الوجهات املفضلة
وزاد مع ذلك تعداد الضحايا بأكرث من  262%يف حني تراجع بـ
 54%عىل السواحل اإليطالية و اليونانية.
البحرية املغربية متتلك رسباً مصغرا ً من  Flottile 11Fيتكون
أساساً م ن  3مروحيات بحرية فرنسية من طراز �Aérospa
 tiale AS535MA Pantherتعمل عىل منت فرقاطتي البحث
الخفيفتني من فئة  Floréalوكورفيتات  Sigmaالثالث .كام
استلمت البحرية املغربية نهاية عام  2018طائريت بحث
متقدمتني  ، Beechcraft kingair 350-ERلتنظام للرسب
املصغر  Flottile 21Fوهاتان لطائرتان األمريكيتان مجهزتان
مبعدات إيطالية من إنتاج  Leonardoألغراض مراقبة السواحل
ومكافحة الجرمية البحرية  .يشار إىل أن رسيب  11Fو 21F
محاكاة مبارشة لنظرييهام يف البحرية الفرنسية.
املغرب يتفرد عن دول الجوار بوجود قوات درك ذات سلطات
واسعة وفروع برية وحرية وجوية مبعدات تضاهي أو تقارب تلك
املوجودة لدى الجيش ،وهي خاضعة لسلطة امللك مبارشة ولوزاريت
العدل والداخلية حسب متطلبات املهام .الوحدات الجوية لسالح
الدرك املليك املغريب تقوم مبهام حفظ األمن والبحث واإلنقاذ
يف األوساط غري الحرضية عرب أسطول من املروحيات والطائرات
الثابتة الجناح أهمها سبع مروحيات Aérospacial Puma AS-
 3300املخصصة للنقل واالجالء واإلنقاذ البحري ،مروحيتـا �Eu
 rocopter EC-145وثالث مروحيات Eurocopter EC-135
وحصلت عليعا املغرب تباعاً سنتي  .2011 ; 2010وهذان الطرازان
األخريان يشكالن عامد الدرك الوطني الفرنيس منذ  .2002كام
ميلك الدرك املليك سبع مروحيات Aérospatiale SA 330 Puma
قادرة عىل مهام البحث واإلنقاذ .هذا ويسري الدرك املليك باملناصفة
مع القوات البحرية والجوية أسطوالً من  12طائرة مراقبة بحرية
 Pilatus-Britten Norman BN-2T Turbine-Islanderتخدم
كطائرات مراقبة جوية للحدود الربية والبحرية واإلسهام يف أعامل
البحث والنقل ،كام يتم استعاملها من قبل وزارة الصيد البحري
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توزع الوسائل القادرة على مهام البحث و اإلنقاذ على دول الضفة الجنوبية للمتوسط
الجزائر

المغرب

تونس

تابعة للحماية المدنية

AW-139 (6 units)

تابعة لقوات الدرك

BN-2T (12 units)
EC-14 5(2 units)
EC-13 5(3 units)
SA-330 (7 units)
Ka-32 (3 units)
Aw-139 (14 units)
AW-101(6 units)
Super lynx
(10 units)
AW-139 (11 units)

البلد

MX-07 (12 units)
HH-03 ( 11 units)
Beechcraft-350ER
(2 units)
AS-565 (3 units)

تابعة للقوات الجوية
تابعة للقوات البحرية
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Al-Yaqeen Media https://i.redd.it/i2id92mph33z.jpg 3
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%8A%D8%A9_(2014%E2%80%932017)#cite_note-78 5
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ننظم الفعاليات
نحن نوفر طيفا ً واسعا ً من خدمات إدارة الفعاليات ،و
نسير مع عمالئنا مرحلة بمرحلة ،بدءا من توليد األفكار
و انتهاءا ً بتطبيقها .نقدّم اآلتي :
تنظيم و دعم المؤتمرات و المنتديات و لقاءات األعمال
جذب المشاركين حسب نوع الجمهور المستهدف
اختيار أفضل المواقع إلقامة الفعالية
تحليل أهمية جدول أعمال المؤتمر
دعم تقني و إداري كامل
تطوير برنامج المؤتمر
المحاضرين
دعوة ُ
تصميم الفعاليات
حملة إعالنية في وسائل اإلعالم المطبوعة واإللكترونية
التسويق عبر البريد اإللكتروني
حلول تحت الخط )(BTL Solutions

www.en.dfnc.ru
e-mail: avg@dfnc.ru
tel. +7 (812) 309 2724

www.en.dfnc.ru
e-mail: avg@dfnc.ru
tel. +7 (812) 309 2724

منصة تواصل للصناعة الدفاعية

مصدر معلومات متخصص للمجمع العسكري الصناعي
تحليل األمن الدولي ،و التعاون التقني العسكري ،و
االستراتيجيات و التقنيات
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نُقدّم

مج ّلة
استشارات
فعاليات
ّ
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" في المعارض و الفعال ّي اتNEW DEFENCE ORDER.STRATEGY" ُت و ّزع مجلة
2020 التالية لعام
UMEX 2020

UAE, Abu-Dhabi

February 23–25, 2020

IADE 2020

Tunisia, Djerba

March 4–8, 2020

DIMDEX 2020

Katar, Doha

March 16–18, 2020

DSA 2020

Malaysia, Langkawi

April 20–23, 2020

ST-PBTECHFAIR 2020

Russia, Saint-Petersburg

March 18–20, 2020

ARMHITECH 2020

Armenia, Yerevan

March 26–28, 2020

EXPOELECTRONICA 2020

Russia , Moscow, CrokusExpo

April 14–16, 2020

RUSSIA WEEK OF HIGH TECHNOLOGIES

Russia, Moscow, Expocentre

April 21–24, 2020

NAVITEKH

Russia, Moscow, Expocentre

April 21–24, 2020

EURASIA AIRSHOW 2020

Turkey, Antalia

April 22–26, 2020

HELIRUSSIA 2020

Russia, Moscow, CrokusExpo

May 21–23, 2020

SIMBF 2020

Sevastopol, Crimea

May 27–28, 2020

KADEX 2020

Kazakhstan, Nur-Sultan

May 28–31, 2020

EUROSATORY 2020

France, Paris

June 8–12, 2020

AKTO 2020

Russia, Kazan

July 23–25, 2020

ARMY 2020

Russia, Moscow oblast, Kubinka

August 23–29, 2020

GIDROAVIASALON

Russia, Gelendzhic

September, 2020

CHIPEXPO - 2020

Russia, Moscow, Expocentre

September 15–17, 2020

ADAS 2020

Philippines, Manila

September 23–25, 2020

INTERPOLITEX-2020

Moscow, VDNHExpo

October 20–23, 2020

INDO DEFENCE 2020

Indonesia, Dzakarta

November 4–7, 2020

SFITEX 2020

Saint-Petersburg, ExpoForum

November 12–14, 2020

EDEX 2020

Egypt, Cairo

December 7–10, 2020

Additions and/or changes in the itinerary are possible.

كيفية االشتراك في المجلة
•عن طريق َموقِعنا
 في قسم،en.dfnc.ru ُيمكنكم ملء استمارة االشتراك على موقعنا
".Subscription" التسجيل
المح ِّررِين
ُ •عن طريق
 أو اتصلو بنا على الرقم،avg@dfnc.ru راسلونا على البريد اإللكتروني
2724 309 )812( +7

