
www.azzaman.com

جــمــيل هــو الــتـــحــلــيل والــتــنــبــؤ
ـعـضـلـة ..جـميل الـعـسـكـري وحل ا
رغم صعوباته .. فعـندما كنا طالبا
سـتوى العـملـيات (كلـية االركان)
حـيث يـفـرضون عـلـيك في امـتـحان
وقف مـوقـفـا عامـا يـتـعلق تـقـديـر ا
بك كــقـائــد فـرقــة وسـيــهـجم عــلـيك
الــعـدو وعــلــيك ان تــدافع بــفــرقـتك
عـلى الورق طـبـعا  او ان عـليك ان
تـهـجم بـفـرقـتك عـلى الـعـدو وهـكذا
يـعــطـونك خـمــسـة ســاعـات فـقط ال
غـيـرهـا لــتـضع خـطــتك ولـذلك كـان
التـدخ مـسموحـا ... انتـقلنـا بعد
ذلك بسـن ورتب الى كـليـة الدفاع
ــوقف الــوطـــني لــيــكــون تــقــديــر ا
ستراتيجي شامل ولست قائد فرقة
بـل انت رئـــيـس اجلـــمــــهـــوريـــة او
صانع القرار والطلـبة  غالبا خليط

مـن قـادة فــرق ومــدراء عــامـون في
الــدولــة وقـادة فـي احلـزب وتــكـون
ــعـــضـــلــة ان الـــدولــة الـــفالنـــيــة ا
ستهجم على دولـتك فكيف ستهيئ
اقـتـصـادك وسـيـاسـتك ومـجـتـمـعك
وجـــيــــشك لـــتــــحـــقــــيق الــــنـــصـــر
الـسـتـراتـيـجي وهـنـا يـكـون الوقت
 20يــــومــــا بـــدال مـن الــــســــاعـــات
ـــنــاقـــشــات اخلــمس وتـــشــتـــعل ا
واحلـلول وهل نـذهب الى اقـتـصاد
الــســوق او غــيـره وكــيـف نـحــافظ
عــلى الــعــمـلــة وهــكــذا ولــذلك قـال
آبائنا عندما نريد ان نصعب شيئا
او نـتـفـلـسف بـه يـقـولـون لـنـا (( ال
تـسـوينـا بالتيـقـة)) والبـلـتيـقة هي
البولـتيكـا اي السياسـة فيقال جي
وبـــــولـــــتـــــيك اي اجلـــــغـــــرافـــــيــــة

السياسية.

ســـــنـــــأخـــــذ اجلـــــمـــــيل (اجلـــــانب
الـــعــســكـــري) مع بــعـض الــتــوسع
نتصرة لنقول ان ايران تبدو هي ا
مـنـذ بـدايـة األزمـة حلـد اآلن  وهي
ــــبـــادأة  الــــتي تــــمـــتــــلـك زمـــام ا
وأدهــشت الـــعــالم فـي هــذا اجملــال
وخــصــوصـــا في اجلــرأة واألقــدام
الــتي رافـقـت اتـخـاذهــا الـقـرارات 
ولـعل آخـرهـا الهـجـوم الـصاروخي
النـاجح عـلى ارامكـو يقـابل ذلك ما
ـقـابل نائم وهـذا هو يـدل على ان ا
نوع من بـناء اجلـيوش يـتزامن مع
ـكن ان تـعتـمـد كلـيا ـانك بأنك  ا
على قوة كـبرى وعلى سيـاسة لينة
ومــال وهـذا قــد يـصح ولـكــنه غـلط
كـبيـر عندمـا يكـون جارك راديـكالي
ويــــحــــمـل طــــمــــوحــــات هــــائــــلــــة
كـــجــمـــهـــوريـــة ايـــران االسالمـــيــة

خـصــوصـا وأن هــذه الـطــمـوحـات
حتـــولت الى مـــواد اســـاســيـــة في
الــدســـتــور االيــرانـي .. وال مــجــال
لـلـحــديث عن اسـبـاب مــا ظـهـر من
عجز شبه كامل لدى السعودية في
مـجـابـهـة الــهـجـوم وأقـصـد طـبـعـا
سـؤولة عن ـنظـومـات ا عـجز كل ا
كن اجمالها صد الهجوم  ولكن 
بـاالعـتـمـاديـة عـلى الـغـيـر (امـريـكا
وحـلفـائـها) في مـوضـوعة ( االمن)
الـذي هـو (كل شيء) فـأوروبـا مثال
عـنـدمــا اعـتـمـدت عــلى امـريـكـا في
ظلة النـووية لها لم تعتمد تأم ا
اعتمادا كامال  .. وال تستمعوا ألي
تبرير غير هذا التبرير ...انه النوم
ـارســة (الــرفـاه) واالسـتــرخــاء و
بطريقة سلبية ولدي مثل على ذلك
بـاعـتـبار ان الـنـظام اخلـلـيـجي هو
واحـــد تـــقـــريـــبـــا وهـــو ان جـــيش
الـعـراق عنـدمـا دخل الـكويت الحظ
وجـــود نـــقـص بـــاألفـــراد في احـــد
االلـويـة الــكـويـتــيـة وكـان اجلـواب
انــهم يــســافــرون لــلــخــارج يــومي
اخلمـيس واجلمـعة .. بيـنمـا اتذكر
انـي كــنـت ضــابـــطــا صـــغـــيــرا في
درع العاشر (رتل القعقاع اللواء ا
وبـطل مــلـحـمــة اخلـفــاجـيـة ) وفي
السبعينات عقد االستقرار والرفاه
استدعيت لاللتحاق باللواء فورا 
ــــا وصـــلـت عـــرفت ان الــــســـبب و
حــريـق بــســيط جـــدا في ســيــنــمــا

النصر ببغداد !!!

V¹d  —uEM  ÆÆ uJ «—√ bFÐ U

d¼UA « o U)« b³Ž

كلنا اليوم  نحاول تلمس رد الفعل
االمــــريــــكـي ولــــيس الــــســــعــــودي
بالـتاكـيد  وتـتذكـرون اني وعدتكم
في بداية االزمة ان االطالقة االولى
لن تــكـن من امــريـــكــا مـــطــلـــقــا بل

اذا?? ستكون من ايران ..
nMŽ qzUÝË

ألن امـريـكـا لـديـهـا بـدائـل لـلـحرب 
وال يـوجد مـجـان كـثـيرين كـبوش
االبـن يــلــجـــأون الى احلــرب  وهم
لـديهم وسـائل اقل عـنفـا واقل كلـفة
ولــعل أهــمـــهــا لــيس احلــصــار بل
سـيــاسـة (اخلـنق) الــتي اقـتــرحـهـا
مـــســـتــشـــارو بـــوش االبن عـــلــيه 
وأكـــدوا له ان الـــعــراق ســـيـــســقط
اثرها بستة اشـهر فأجابهم ((كيف
كنني الـنوم مرتاحا لـستة اشهر
وصدام ومعه 7000 دبابة ومدرعة
عـلـى حـافـة آبـار النـفـط الـسـعـودية
??)).. والـيوم الـعـقوبـات االمـريكـية
ـــــئــــة من ال زالـت تــــطــــال 40  بــــا
االقتصاد االيراني ولـديها غير ذلك
الـكـثيـر  فـلـديهـا فـضال عن احلرب
تـبقـية ئـة ا السـيـبرانـية الـ 60 بـا
كنها من االقتصاد االيراني التي 
ان تـقــضم نــصـفــهـا .. امــا احلـرب
فـهي سـتكـون اخلـيار االخـيـر الذي
سـتـرغمـهـا ايـران على اخـتـياره ان
جنـحت في اسـتفـزاز تـرامب وجره
الى خيار ليس في صاحله فالوقت
وانتـظار نتـائج اخلنق االقـتصادي
الذي سيتحقق بفعل ضربة ارامكو
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ما صـرح به األمـيـر السـعـودي " عبـد الـله بن سـلطـان بن نـاصر آل
ملـكة العربيـة السعودية عـلى تدمير ايران سعود قبل فتـرة بقدرة ا
خالل 8 سـاعـات  قـوبل بـالـسـخـريـة مـن قـبل الـكـثـيـر من احملـلـلـ
احمللـيـ والـدوليـ والـوسائـل االعالميـة  لـدرجـة ان ظنـوا ان سـمو

ا كان منتشيا االمير السعودي ر
(Balvenie) زجاجة من مشروب الـ

غـيـر ان الـرجل بــقي مـصـرا عـلى رأيـه لـيـتـحـداهم بــتـغـريـدة اخـرى
بالقول:

يـبــدو لي أن مـحــتـوى الــتـغــريـدة أوجـعـت الـكــثـيـر مـن أذنـاب إيـران
ومـوالـيـهـا فـأصـبـحـوا يـتـخـبطـون بـالـكـالم.. أمـا عن قـدرتـنـا وقـوتـنا
ـملكة فهي حقيـقة وواضحة للجميع.. وأي من ووحدتنا وإمكانيات ا
ملـكة سيـرى ما ال يسـره وما يعـكر صفوه يفكـر أن يتعـرض ألمن ا

سن طوال ويعيده للعصور الوسطى..".
حطة   Fox News فوكس نيوز االمريكية ثم نأتي لتفاجأ اليوم 
وهي تلـتـقي (دوين كالريج) الـشـخـصـية االسـطـوريـة في اخملـابرات
االمـريــكـيــة  لـيــؤكــد لـلــرأي الـعــام االمـريــكي مــا ذهب الـيه االمــيـر

ملكة على تدمير ايران . السعودي بقابلية ا
يـقـول دوين : الـعـربـيـة الـسـعوديـة تـمـتـلك بـالـفـعل عـددا مـن القـنـابل

النووية !!! ..
مـلكة ليس لـديها برنـامج نووي وال منشـآت نووية على واما كيف وا

قدم   ارضها يسأله ا
فيجـيب كالريج : العربـية السـعودية هي من مـولت البرنـامج النووي
الـبـاكـسـتـاني وانــفـقت مـلـيـارات الـدوالرات في جــهـود تـصـنـيع تـلك

القدرة النووية  وقد حصلوا بالتأكيد على شيء ما. 
ثم بعـد هـذا يـتهـرب (دوين)  من االجـابـة عـلى سؤال آخـر فـيـما اذا

كانت تلك االسلحة في باكستان ام العربية السعودية ?  
فأجـاب : ال اسـتـطيع االجـابـة علـى هذا الـسـؤال  لكـن ما اسـتـطيع
قـوله  لـو اخـتـلـف الـنـاس حـول مـدى قـدرة الــسـعـوديـة عـلى ضـرب
ايـران بـتـلك االسـلـحـة  من جـانـبي اقـول نـعم يـسـتـطـيـعـون فـلـديـهم
القدرة بطائراتهم الـ F 15  مضيفا   ال ننسى منظومة الصواريخ
الصينية القابـعة في الصحراء السعوديـة واحملدثة اول بأول . مبينا
F 15 ولكي حتـقق الـسعـوديـة ضررا حـقـيقـيـا فان طـائـراتهم الـ  
ـرافق الـنفـطـيـة بـسـهـولة في (عـربـسـتـان) و (بـندر ـكنـهـا ضـرب ا

عباس) والقضاء عليها !! . 
ويـســأله مـقــدم الـبــرنــامج مـرة اخــرى : هل يـتــصـور ان يــسـتــخـدم

لكونها ?  السعوديون تلك االسلحة وفيما كانوا 
فـيرد االسـطـورة كالريج :  ال اسـتـطـيع االجـابـة عـلى هـذا الـسؤال
ويـستـدرك لـكـنك ان جـلـست ذات لـيـلـة في فـنـائك وتـشـرب مـشـروبا

كنك استنتاج االجابة بنفسك. فاخرا وسيكارا فاخرا  فحينها 
عـلومـة اخلطـيرة  هذه ـاذا خبـأ  (دوين) ا  هنـا من حقـنا ان نـسأل 

اذا يكشفها االن ?  طوال تلك الفترة و
ملكـة العربية بـعد قصف منـشآت ارامكو النـفطية وخروج اجد ان ا
ي اصـبـحت نـصف انـتــاجـهـا الــنـفـطي من جــدولـة الـتــصـديـر الـعــا
ــوضع حـرج امــام مــواطـنــيــهـا  ـوقـف ال يـحــســد عـلــيه وبــاتت 
ـنـطــقـة  نـاهـيك عن اهــتـزاز الـثـقـة لـدى مــشـتـري الـنـفط وشـعـوب ا

السعودي . 
مـلـكـة  بتـرسـانتـهـا الـعسـكـرية احملـدثـة وفـاعلـيـة ما ـا تـشـدقت ا طا
بكر تسـتطيع معها تمتلك من اسلـحة متطورة ومـنظومات الكـشف ا
من حـمـايـة اجـواءهـا من اي اعــتـداء خـارجي  هـذا قـبل ان يـصـدم
العالم قبل السعودي بالضـربة التي زعم احلوثيون توجيهها  " اي
كـان مـن وجه الـضــربــة تـلك  فــالــنـتــيــجـة اثــبــتت فـشـل الـدفــاعـات
ـوجه الـيـهـا "  ووفق الـنـظـريات الـسعـوديـة بـشل حـركـة االهـداف ا
العسكـرية فان من يـنجح بتدمـير هدف مـا لقادر على تـدمير اهداف

ا تكون اكثر اهمية واشد ايالما من الهدف السابق . اخرى ر
وهنـا كـان البـد لـلمـلـكـة من ان تـغيـيـر من اسـتـراتيـجـيـتـها الـدفـاعـية
يرافقه تـغييرا بـاخلطط والسـياسات خـصوصا مع احلـليف الرئيس
تحدة االمريكية  فحتى الساعة لم تقدم امريكا لها وهي الواليات ا
دلـيال فـاصال قـطـعـيـا حـول تـورط ايـران بالـضـربـة سـوى بـعض من
ـضحـكـة  وهي حتى الـساعـة تـؤكد انـها التـصريـحـات االمريـكيـة ا
التريـد خـوض حـرب مع ايـران ورفـضت الـطـلب الـسـعـودي وحسب

عروف (مجتهد ).  غرد السعودي ا التسريبات التي نشرها ا
ـطاف ان ال بـد واالعتـماد عـلى االمكـانات انتـبه السـعودين بـنهـاية ا
تـلـكون من قـدرات نـووية مـخـبئـة ال يعـلم بـها السـعـودية وعـلى مـا 

لك وجنليه .  ملكة ما خال ا حتى ابرز القيادات العسكرية في ا
ـمـلــكـة او هـي في طـريــقـهـا ــا وصـلت تــلك االسـلــحـة الـى ا نـعم ر
لـلــوصـول  وفــيـمـا اعــتـمــدنـا تــصـريح اخلــبـيــر في االسـتــخـبـارات
االمريـكـية " دوين كالريج " وان صح هـذا فـان هنـاك دمـارا شامال
نـطـقة بـحـرب نوويـة على وشـك احلصـول  فهل سيـجتـاح ايـران وا

كن احلدوث ? .. هذا 
 طيب ماهو مـوقف الدول اخلمس االعـضاء في مجـلس االمن وفيما
ي وجهت السـعوديـة تلك الـضربة ? امـا سيـتحول الـراي العـام العا
بـالـضـد مـنـهـا وحــيـنـهـا تـصـبح ايــران الـضـحـيـة بـدل ان كـانت هي

اجلالد ? . 
ا ال يضيرهم هذا لكن بريطانيا وفرنسا السعوديون واالمريكون ر
انـيا وروسيـا ثم الصـ هل ستـتخـندق مع الـسعـودية ? حـتما ال وا
ملكة موافقة كن ان حتـدث اال بأخذ ا واذن فتوجيه تلك الضربة ال
ــكـان حتـقـيــقه  واذن سـتـتـخـذ تـلك الـدول  وهـذا مـن الـصـعـوبـة 
ملكة قـرارها منفردة وهي وحـدها ستتـحمل النتائج الـوخيمة التي ا

نطقة .  ستضرب ا
ـثل هـذا الـسـيـنـاريو  وان ثـمـة رأي آخـر يـطـرح  وهـو ان ال وجـود 
ـكن ان تخـرق االتفـاقات الـنوويـة بهـذه السـهولة  وال باكـستان ال 
تـرغب اصال ان تـصبـح عدوا اليـران وهي دولـة  جـارة لـهـا مـلـتـزمة
معها وفق الـقانون الدولي  فـفي النهايـة ال يعدو لقـاء الفوكس نيوز
سوى مـسرحـيـة كتـبت قصـتـها في مـطابخ الـ CIA وعرضت على
قـربة من الرئيس االمريكي وبـدعم مالي من منتج خشبة احملطة ا

سعودي . 
اذا ? فـهناك بـيضتـان رميتـا بسـجيل ابابـيل   فمن اجل كبح واما 
شـهـيــة احلـوثي وقـبـلـه االيـرانـيـيــون عـلى ان ال يـفــكـروا مـرة اخـرى
ـا تـكون اشـد وطأة من سـابـقتـها وفي الـعـمق السـعودي بضـربة ر
ـفتـرضة فصـار تلـويحـهم باسـتخـدام السالح الـنووي هـو الفـزاعة ا
لـهم   وتـلك بـيـضتـهم االولـى  واما الـثـانـيـة فـهي رسـالـة تـطـمـيـنـية
ـمـلـكــة ومن ثم شـعـوب دول اخلــلـيج ودول احلـلف وجـهت لـشــعب ا
كـنها االستسالم وهي تمتلك من العربي من ان السعودية دولة ال 

القوة النووية ما يجبر اعدائها على الرضوخ .

 والــذي سـيــكــون امـضى تــأثــيـرا
ـــصــالح كــلـــمــا تـــعــرضـت ايــران 
نـطقة . اي امريـكا وحلـفائـها في ا
ان الـسـتـراتـيـجـيـة سـتـكـون ايـران
جتــازف وتـكــسب عــلى الــصــعــيـد
ــــعـــنــــوي وامــــريــــكـــا تــــصــــبـــر ا
ويـــســاعـــدهـــا في صـــبـــرهـــا عــدم
هم ان انها بالقيم والكرامة .. ا ا

تربح في النهاية
ــا ســيــســأل ســائل .. اال تــعــلم ر
ايــران بــكل ذلك???  اجلــواب تــعـلم
ولكن يبـقى خيـارها االول واالخير
هـو الــتــحـرش واســتــخـدام االذرع
لكـسر ارادة امـريكا عـلى  تدمـيرها
ـعـطـيـات حلـد اآلن تـشـير  ولـكن ا
الى صــبـر اســتــراتـيــجي امــريـكي
يـــــعـي ان الـــــهـــــدوء والــــــصـــــبـــــر
والعـقوبات وتـرك احلمـاس والقيم
والـهـيـبـة والـذلة جـانـبـا والـتـمسك
بـالــهـدف الـنـهـائي وادامـته افـضل
وارخص واســهل مـن اي قـتــال مع
عــدو عـنـيـد ذي اهـداف ايـدلـوجـيـة

دى  بعيدة ا
يـبـقى اخلـيـار الـعـسـكـري ألمـريـكـا
متاحا كخيـار اخير بعد سقوط كل
ــئـةمـنـهـا اخلـيـارات ولـيس 99 بـا
فـقــد تـتـمــكن ايـران مـن جـرهـا الى
عركة وليـحصل ما يحصل ارض ا
(اخبطها واشرب صـافيها) وغالبا
مـا يـجـد اصـحـاب هـذا الـشـعـار ان
(صــافــيــهــا) هــو شــراب االقــويــاء
غامرين وليس الشجعان او ا
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االضـرار السـعـودية قـد تمـتد إلى
أربــعــة أو سـتــة أشــهــر أو حــتى
ـا سـيـجـبـر اثـني عـشـر شـهـراً 
مـلـكـة عـلى وقف إمـداداتـها من ا
نـوعَي "الـنـفـط الـعـربي اخلـفـيف"
". ومن و"الـــعــربي اخلــفـــيف جــداً
اجلـدير بالـذكر أنه  لـم يتم ضرب
ـثل هذه القوة أي قطاع لـلطاقة 
مـنذ الـقصف الـدقيق الـذي قام به
الـتـحـالف األمـريكـي عـلى الـعراق

عام 1991.
تلك واليوم فان (86) بلدا بات 
تـكنـولـوجـيـا الطـائـرات بال طـيار
ذات االســـتـــخــدام الـــتـــجــاري او
العسـكري. في ح أن (16) بلدا
تـعــتـمـد عـلى هــذه الـطـائـرات في

برامج لتنفيذ ضربات عسكرية.
بـاإلضـافــة السـتـخـدام الـطـائـرات
بال طـيـار ألغــراض مـتـعـددة مـثل
مـــكـــافــحـــة احلـــرائق ومـــراقـــبــة
ـــهــام خـــطـــوط األنـــابــيـب وفي ا
الـصــعـبـة واخلــطـرة وفي حـاالت
الـكـوارث الطـبـيـعـية. وتـوظـيـفـها
في مهـمات البـحث واإلنقاذ و في
مـــــراقـــــبـــــة الــــــطـــــقس واألرض
راقـبة احلدود واالعـتمـاد علـيهـا 
وغــــــيـــــرهــــــا. وبــــــســـــبـب هـــــذه
ـتـعـددة لـها فـمن االسـتـعـمـاالت ا
ــتـــوقع أن تــصل قـــيــمــة ســوق ا
الــطـائــرات بـدون طــيـار ألغـراض
اسـتـهالكيـة إلى خـمسـة ملـيارات

دوالر بحلول عام 2021.
أصــبــحت الـــطــائــرات بال طــيّــار
عـنـصـرًا رئـيـسًـا في أهم جـيـوش
الـــعــالم وأكـــثــرهــا تـــقــدمًــا وفي
ــتــحـدة طــلــيــعــتــهــا الــواليــات ا
األميركـية التي عدّتـها سبيالً إلى
(احلـرب الـشـامـلـة عـلى اإلرهـاب)
واليوم تـصنف الطـائرة بال طيّار
ـــهـــام في كـــطـــائـــرة مُـــتـــعـــددة ا
الـعـمـلــيـات الـعـسـكــريـة احلـالـيّـة
ـستقـبلـيّة  وتتـميَّز الـطائرات وا
بـال طــيّـــار الـــعـــســكـــريّـــة بـــعــدّة

خصائص منها:-
1- وضع تـقــاريـر مـتــواصـلـة عن
األحــوال اجلـــويّـــة فــوق مـــســرح

العمليّات العسكريّة.
ـعـادي 2- تـخـفـيـف الـتـشـويش ا
ألجــهـزة اسـتــقـبـال بــيـانـات نُـظم
.(GPS) ّوقع اجلغرافي حتديد ا
3- الـــتــشـــويش عـــلى مــنـــصّــات
إطالق الــصــواريخ (نــشــر رقـائق
مـعدنيّـة مثالً) وبـطاريـات الدفاع

اجلوّي.
4- التـحكم اجلـوي األمامي الذي
يُمكن الطائرة بال طيّار من القيام
بـثالث مـهــمّـات أسـاسـيّـة (الـعـزل
اجلـوي والـدعم اجلـوي الـقـريب
والبحث واإلنقاذ خالل القتال).
5- تـعقُّب األهـداف وتـعلـيمـها أو
ُعـاونـة الطـائرات إضـاءتـها لـيالً 
الـهجومـيّة الـتي تسـتخدم مـنظار

"  اّتـسمت االدنى مـايكل نـايتس 
الــضــربــة بــفــعــالـيــة بــالــغــة من
الـنـاحـيـة الـعسـكـريـة. فـقـد نُـفذت
حـوالي الـساعـة الرابـعـة صبـاحاً
بـالـتـوقــيت احملـلي ويـبـدو أنـهـا
انــطــلــقت من وجــهــة واقــعـة إلى
الـــشــمــال أو الــشـــمــال الــغــربي.
ــعــطـيــات مع وتــتــنــاسب هــذه ا
سـلسـلة من الـتقـارير الـتي تـشير
إلى أن حتـذيـرات الـدفـاع اجلـوي
ــرتــبــطــة وأصــوات احملــركــات ا
بالضربة كانت مركزة في مناطق
واقــعـة شـمــال اخلـلـيـج الـعـربي
ولــــــــيـس فـي طــــــــريـقٍ داخـلٍ من
الــيــمن. كــمــا أصــرّت احلــكــومــة
األمـريـكـيـة في بـيـانـاتـهـا الـقـوية
عــلى اســتــبـعــاد الــيــمن (في 14
أيـلــول/سـبـتـمــبـر) والـعـراق (في
 16أيـلول/سـبـتمـبر) [من مـصدر
الــهـجــوم] وبــالـتــالي يــنـحــصـر
الــتــركـــيــز حــالــيـــاً عــلى ضــربــة

مباشرة من إيران. 
ويــســتــطـرد مــايــكل نــايــتس في
حتـليـلـه قائـال" : ثـمة دالالت عـلى
الـبــراعـة في "تــصـمــيم الـهــجـوم
بـاألسلحـة" وهذا مـصطـلح تقني
يعني اختيار الذخائر وتعديلها.
 فــمن الــواضح أن بــعض "نــقـاط
الـــتــســديـــد" ضُــربت بـــحــمــوالت
مــتــفــجـــرة ضــخــمـــة تــتــسق مع
الــصــواريخ اجلــوالــة اإليــرانــيـة
كــصــاروخ "يـاعــلي" الــبــالغ مـداه

 700كلم. 
ـفـيــد هـنـا االشـارة الى ان ومن ا
تـصـميم مـسـارات تقـرب وهـجوم
ـسيـرة بـدون طـيار  الطـائـرات ا
وضع بــــدقـــة بـــحــــيث جتــــنـــبت
اعـــتـــراض الـــدفــاعـــات اجلـــويــة
ـتداخـلة الكـويتـية والـسعـودية ا
خـصـوصـا" لـبـطاريـات صـواريخ
شـاركة آنـية هـوك وباتـريـوت و
مــــــتــــــزامـــــــنــــــة مـع  صــــــواريخ
جـوالة(كروز) مـنخـفضـة االرتفاع
حـلّـقت عـلى ارتـفـاع أقل من 300
ـا مـكــنـهــا من تـفـادي أي قــدم. 
عوائق قد تعترض طريق اسلحة
ـــركب مـن الـــدرونــز الـــهـــجـــوم ا
وصـــواريخ الـــكــروز  كـــخـــطــوط
الكهرباء وأبراج االتصاالت. وقد
ــنــسق جنـم عن هــذا الــهــجــوم ا
ضــرب مـا ال يـقل عن (18) مـوقع
في مــنــشـأة بــقــيق بــيـنــمــا كـان
ــــا يـــــصل إلى عـــــددهــــا أقـل (ر
) في خـريص حيث ضُربت اثن
ــازوت جـــمــيع خــزانــات فــصل ا
شـبه الـكـرويـة الـبـالغ عـددهـا 12
خــــزانـــاً وعــــرضـــهـــا  30مـــتـــراً
ـتـواجدة في مـنشـأة بـقيق في وا
وســطـهـا تــقـريـبــاً. وحـتى أبـراج
الــتــركـيــز األقـل عــرضــاً بــكــثــيـر
اســتُــهــدفت بــدقّــة. ويــعــتــقــد أن
قـــدرات الــتـــصـــلــيح ومـــعـــاجلــة

شكل اتسـاع استخـدام الطائرات
سيرة بدون طيار: ا

Unmanned Aircraft Sys-) 
(tem UAS

فـي احلـروب والـنـزاعـات الـدائرة
في الـشـرق االوسط نـقـطـة حتول
الفتـة في اسـتـراتيـجـيـات احلرب
احلـديـثـة بصـورة عـامـة واحلرب
اجلــويـة بــصـورة خــاصـة .. وقـد
ـؤثـر اثـبت اسـتــخـدام الـدرونـز ا
فـي الـــــــــــشـــــــــــرق االوسـط أن إنّ
الــطــائـــرات بال طــيّــار هي سالح
ــلك ـــســتـــقــبـل األكــيـــد ومن  ا
نـاصيـة هـذه التـقنـية فال شكّ أنه
ُسيـطر على أجواء سيكـون هو ا
ــــعـــــركـــــة ومــــســـــار احلــــرب . ا
خـــصــوصــا اذا مـــا نــظـــرنــا الى
ــوضــوع من نــاحـــيــة الــكــلــفــة ا
والـتـأثيـر  حيث  إنّ الـعـمل على
تصـنيع أو جتـميع الـطائرات بال
طيّـار أو شـرائهـا ال يُـكلف كـثـيرًا
ال فـفي الوقت الـذي يُكلف من ا
شــراء طـائــرة حـربــيّـة تــقـلــيـديّـة

الي من الدوالرات.  عشرات ا
ــــا كـــان مـــســـتـــوى الـــتـــطـــوّر و
الـــــتـــــكــــنـــــولـــــوجي فـي اجملــــال
الـــعـــســكـــري ســـيُــســـتـــخــدم في
نظور كمعيار لتحديد ستقبل ا ا
حــجم الــقــّوة الــعــســكــريّـة الــتي
تـملـكهـا الدولة. فـإنّ التـميـيز ب
الـدول لن يـتمّ عـلى أسـاس عـديـد
أفـــراد اجلــيش بل عـــلى أســاس
مـــدى الـــتــقـــدّم أو الـــتــخـــلّف في
تـصـنيع نـوع جـديد مـن األسلـحة
الـتي من ضـمـنـهـا الـطـائـرات بال

طيّار.
b¹bł qLŽ

وقد كـشف الهـجوم الذي وقع في
 14أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر 2019
وضرب أهـدافـاً نـفـطيـة سـعـودية
في بقـيق وخريص - اللـذين هما
أحــد أكــبــر مــجــمّــعـات مــصــافي
الــنــفط في الــعــالم وثــالـث أكــبـر
حـقل نـفـطي في الـسعـوديـة على
أن الـــتــكـــنــولـــوجــيـــا احلــديـــثــة
إستـطاعت أن تُـفرز عـامالً جديدًا
في تـغـييـر مـواقع الـدول في سلّم
الــــقـــوى الــــدولــــيّـــة هــــو عـــامل
الــطـــائــرات بـال طــيّـــار الــذي من
شـأنه قـلب اآلية والـسـماح لـدولة
مزدهـرة فيـهـا صنـاعـة الطـائرات
بال طــيّــار بــاحــتالل مــركـز دولي
مــرمــوق والــتــأثــيــر في الــنــظـام
الدولي من دون أن تكـون مُتفوقة
ـعايـير الـدول الكُـبرى عـسكـريًا 
أو مـصـافِـهـا. وإسـرائـيل وإيـران

مثاالن يؤكدان ذلك.
وحول الهـجوم الذي وقع في 14
أيـلـول/ســبـتـمـبـر 2019 وضرب
أهدافـاً نفطـية سعـودية في بقيق
وخــريص -  يــقــول الــبــاحث في
معـهد واشـنطن لدراسـات الشرق

الـرؤية الـلـيلـية وكـشف األهداف
ُعادية. ا

6- تقوية محطات اإلرسال.
7- الـتـحــوُّل إلى صـاروخ مُـوجَّه
ـهـمة أو وجـود هدف عـنـد فشل ا

حيوي يجب تدميره.
8- اكــتــشـاف األهــداف اجلــويـة
على مـختـلف االرتفـاعات وإنذار
الـقوات الـعسـكريّـة بشكـل مُسبق

للتعامل معها.
ــقــاتالت 9- قـــيــادة عــمــلـــيــات ا

االعتراضيّة وتوجيهها.
ـعــلـومـات الالزمـة 10- تـوفــيـر ا

لتوجيه الصواريخ أرض/جو 
11- مُتابعة القاذفات والطائرات
الصديقة أو احلليفة وتوجيهها.
12- عمليات اإلنقاذ واالستطالع

البحري
ـعــلـومـات الالزمـة 13- تـوفــيـر ا
ـراكــز الــعــمـلــيــات الــعـســكــريّـة

والقوات البريّة
ـالحـــة 14- تــــنــــظـــيـم حــــركـــة ا
اجلــــــويّــــــة 15- رصــــــد أفــــــراد
ُعادية احلركـات أو التنـظيمـات ا
بــهم ومن ثمّ وعــنــاصـرهــا وتـعــقـُّ

اغتيالهم.
WO uJŠ  UNł

في الـشـرق األوسط يـتم تـشـغـيل
الــطــائـرات بــدون طــيـار مـن قـبل
الـعـديــد من اجلـهـات احلـكـومـيـة
وغير احلـكومية. وقـد استُخدمت
الـطــائـرات الـتـجـاريـة الـصـغـيـرة
عــلـى وجه الــتـــحــديـــد بــكـــثــافــةٍ
وبـتـأثيـرٍ عـالٍ في النـزاعـات التي
تــدور حــالــيـاً فـي كل من ســوريـا

والعراق وغزة واليمن. 
ونــــظـــــراً إلى تــــســــارع وتــــيــــرة
اسـتـخــدام الـطـائـرات الـصـغـيـرة
سيّرة في الـنزاعات الدائرة في ا
مخـتـلف أنحـاء الـعالم وال سـيـما
بــ اجلــمــاعــات غـيــر الــتــابــعـة
لــســلـطــة الـدولــة والــتـنــظـيــمـات
اإلرهــابــيــة فــقــد لــقـيـت مــؤخـراً
تــكـنــولـوجــيـا األنــظـمــة اجلـويـة
ضادة للطائرات بدون طيار أو ا
سيّرة - أي ضادة لـلطائـرات ا ا
ـستـخدمـة للـكشف عن األجـهزة ا
تلك الطائـرات و/أو اعتراضها -
اهتـماماً مـلحوظـاً حتى أصبحت
اليوم مـعتمـدة على نطاق واسع.
ومع ذلـك ال يــــزال هـــــذا اجملــــال
الناشئ يواجه عـدداً من القضايا
احلرجة فعلى الرغم من إمكانية
التصدي للطائرات الكبيرة بدون
طـــيــار بـــواســـطـــة الــتـــقـــنـــيــات
ـضادة للـطائرات إال الـتقلـيدية ا
أن الـتصدي لـلطـائرات الصـغيرة
ـسـيّــرة يـنـطـوي عـلى حتـديـات ا
مــتــعـددة. إذ يــصــعب رؤيــة هـذه
الـطـائـرات بـالـع اجملـرّدة حـتى
مـن مـسـافــات قـريــبـة وهـي غـيـر
قابلة للكشف بشكل عام بواسطة
صـممة رادارات الدفـاع اجلوي ا
أصالً لـــلـــكـــشف عن الـــطـــائــرات
الكبيرة والسريعة. وحتى عندما

تـكون بـعض األنـظمـة الـتـقلـيـدية
ــضـادة لـلــطـائـرات فــعـالـة ضـد ا
الـطائرات الـصغـيرة بـدون طيار
رتفعـة - مقارنة إال أن تكـلفتهـا ا
ــنـخــفـضــة لـلــغـايـة بـالــتـكــلـفـة ا
ــأهـــولــة - ال لـــلــطـــائــرة غـــيـــر ا

جتعلها حالًّ مستداماً. 
ـثال تـصل تـكلـفة فعـلى سبـيل ا
صــاروخ "بـــاتـــريــوت" واحـــد مــا
يـقـرب من مـلـيـون دوالر في حـ
يـبــلغ سـعــر الـطـائــرة الـتــجـاريـة
الــصـغــيــرة بــدون طــيــار أقل من
500 دوالر وقــد يـــصل احــيــانــا"

الى 200 دوالر . 
ويـتـوفر الـيـوم في األسواق أكـثر
مـن مـــائـــتي نـــوع من األنـــظـــمـــة
ضـادة للطـائرات بدون اجلويـة ا
ـــضــادة لــلـــطــائــرات طـــيــار أو ا
ـسـيّـرة ووفـقـاً لـتـحـليـل أجراه ا
ـشارك لـ "مـركـز دراسات ـديـر ا ا
الـــطــــائــــرات بـــدون طــــيـــار" دان
غــيـــتـــيـــنــغـــر تـــعـــدّ عــمـــلـــيــات
االسـتـحـواذ عـلى الـتـكـنـولـوجـيـا
ـضـادة لــلـطـائـرات بـدون طـيـار ا
ـواً وتـطـويــرهـا الـفـئـة األسـرع 
ـتـعـلق بـهـذا الـنوع في اإلنـفاق ا
من الــــطــــائــــرات ضــــمن أحــــدث
ميزانية لوزارة الدفاع األمريكية.
ــعـــركــة يــتـــمــثل وفي ســاحـــة ا
االســـتـــعــمـــال األكـــثــر شـــيـــوعــاً
ــــضـــادة لـألنـــظــــمـــة اجلــــويـــة ا
ضادة للطائرات بدون طيار أو ا
ـسـيّـرة في حـمـايـة لـلـطــائـرات ا
القـواعـد واألساطـيل الـعسـكـرية
عـلـماً بـأن هـنـاك اهـتمـام مـتـزايد
ـتنـقل الذي بـالـنظـام احملمـول وا
ــــكن اســــتــــخـــدامـه حلـــمــــايـــة
ـــواكب. الـــوحـــدات الـــبــــريـــة وا
ــدنـيـة وتــشـمل االسـتــخـدامـات ا
احلـــالـــيــة حـــمـــايـــة األجــواء في
ــطـارات وتــأمــ الــفـعــالــيـات ا
الــعـــامــة الــضـــخــمــة وحـــمــايــة
الـشـخصـيـات الـهـامة ومـكـافـحة
التهريب فـي السجون فضالً عن
ـرافق احلساسة وتأم حماية ا
ــرفــئــيــة والــبــحــريـة الــسـالمـة ا
واألمن الشخصي بشكل متزايد.
بـــعض أهم تـــقـــنـــيـــات الــكـــشف
سيرة:-  واالعتراض للطائرات ا
{ الكشف والتتبع على الرادار.

{ رصد الترددات الالسلكية.
{ والــكــامــيــرات الـــكــهــربــائــيــة

البصرية 
{ أجـهـزة االســتـشـعـار الـعـامـلـة

باألشعة حتت احلمراء 
{ أجـهـزة االستـشعـار الـصوتـية
ميز الذي التي تكشف الـصوت ا
يــــصــــدره الـــنــــوع الــــشــــائع من

الطائرات دون طيار.
بـــــعض أهم طـــــرق الــــتـــــصــــدي

سيرة : للطائرات ا
{ تشويش الصالت الالسلكية 
واقع { تشويش أنظمة حتديد ا

ية  العا
{ االنـتـحـال (تـقـنــيـة لـلـسـيـطـرة
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على طـائرة بـدون طيار من خالل
االســـــتــــــحـــــواذ عـــــلى رابـــــطـــــة

االتصاالت اخلاصة بها) 
ــوجــات { أجـــهــزة الـــلــيـــزر وا
الـكـهـرومــغـنـاطـيـســيـة وأنـظـمـة

الشباك أو التشابك األخرى.
ـقـذوفــات احلـركـيـة وثـانـيـة { ا
على اجلمع ب هذه األساليب. 

{ طـريــقــة الـشــبـاك لـاللـتــقـاط /
الصيد للطائرة .

{ اسـتـخـدام الصـقـور العـتراض
الطائرة او التقاطها .

وقد تـكـون األنظـمـة اعاله مثـبـتة
على األرض أو محمولة/محمولة
باليد وفي بعض احلاالت مثبتة
عـلى طـائرات بـدون طـيار تـهاجم
ــتـطــفـلــة عـلى طــريـقـة ــركـبـة ا ا
ـــعـــارك اجلـــويـــة الــــتي كـــانت ا
ــيـة رائــجــة اثــنـاء احلــرب الــعــا
األولى. وعـــــلى الــــرغـم من هــــذه
ــتـعــددة مـا زالت اإلمــكـانــيـات ا
تــكـنــولـوجــيـا األنــظـمــة اجلـويـة
ضادة للطائرات بدون طيار أو ا
ــسـيّـرة ال ــضـادة لــلـطــائـرات ا ا
تـوفـر بــأي حـال من األحـوال رداً
كـامالً عـلـى تـهـديـدات الـطـائـرات
الـصـغـيـرة بـدون طيـار. ولـذلك ال
بـد لــهـذا احلـقل أن يـتــغـلب عـلى
مـجـمـوعـة من الـتـحـديـات اجلـمة
ـــقــبـــلــة. وفي كل ــرحـــلــة ا فـي ا
االحــوال ومع اســتـمــرار اتــسـاع
ــســيـرة اســتـخــدام الــطــائـرات ا
بـدون طيـار لألغراض الـعسـكرية
والــتـجــاريــة  فــان الــطـلـب عـلى
ــــضـــادة األنــــظــــمــــة اجلـــويــــة ا
ضادة للطائرات بدون طيار أو ا
ـسـيّـرة سـيـنـمـو في لـلـطـائـرات ا
الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة وســوف
يستمر االسـتثمار في هذا احلقل
ــعـــاجلـــة الـــعــديـــد من ســـعـــيـــاً 
عـاضل والتـحديـات التي برزت ا
نــتــيــجـــة الــتــطـــور الــســريع في
ـسيرة تـكنـولوجيـات الطـائرات ا

بدون طيار . 
ومع ذلك  فـلالعـتبـارات نـفسـها
ـقــبـلـة في ســتـؤدي الـتــطـورات ا
االتــصــاالت وأنــظــمــة الـتــوجــيه
الدقـيق واألتـمـتة اآللـيـة وأجـهزة
االســتــشــعــار إلى تــعــاظم خــطـر
ـسـيـرة بـدون طـيار الـطـائـرات ا
ـــا يُــمـــكّـن حـــتى اجلـــمـــاعــات
الصـغيرة غـير اخلاضـعة لسـلطة
الدولة (التنـظيمات االرهابية)من
تنفيذ عمـليات متطوّرة في مجال
راقـبة والضربات االستطالع وا
باإلضافة إلى حشد عدد وافر من
الـتكـتيـكات لـلتـغلب عـلى دفاعات
العدو. يبقى أن نرى ما إذا كانت
ـضادة قـدرات األنـظمـة اجلـوية ا
ضادة للطائرات بدون طيار أو ا
سـيّرة سـتواكب هذا لـلطائـرات ا

تطور. التهديد ا

ركز االوربي لدراسات { مستشار ا
مكافحة االرهاب
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