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مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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مقدمة

إن التطورات املتعلقة باألمن في الجغرافيا القريبة من تركيا أجبرتها على اللجوء إلى الخيارات العسكرية، 
إلى بنية معقدة يوًما بعد يوم، وحصرها في منطقة ضيقة، وتمركز املقاتلين  غير أن تحّول ساحة املعركة 
التي  التركية  القوات املسلحة  ظم األسلحة املستخدمة على األرض. وبذلك، فإن 

ُ
ن في مناطق املدنيين، غّير 

تولي أهمية كبيرة لحساسية مسألة املدنيين في عملياتها بدأت تستخدم الطائرات املسيرة بشكل مكثف ملنع 
أو   ،

ً
الطائرات املسيرة املسلحة مباشرة العدو بدقة من خالل  حّيد عناصر 

ُ
ت ثانوية، حيث  حدوث خسائر 

من خالل املدفعيات بعد تثبيت األهداف وتنظيمها من الطائرات املسيرة غير املسلحة. وأحدث األمثلة عن 
ا فيها بشكل مباشر، وفي ليبيا التي تقّدم فيها تركيا خدمات 

ً
هذه العملية تظهر في إدلب التي كانت تركيا طرف

استشارية. 

ملخًصا  أستانا  قمة  منذ  والعاملية  اإلقليمية  الفاعلة  للجهات  محورية  نقطة  باتت  التي  إدلب  أصبحت 
العسكري  أنواع الصراع  التي شهدت كل  إدلب  السورية املستمرة منذ عشر سنوات. وبينما كانت  للحرب 
 تريد روسيا نزع السالح 

ً
ساحة يوجد فيها عناصر إرهابيون أجانب وعناصر من املعارضة، أصبحت منطقة

املفاوضات  في  املعارضة  موقف  إلضعاف  عليها  السيطرة  النظام  ويريد  الالذقية،  في  وجودها  لحماية  منها 
الدستورية. لهذا السبب، تحّولت املنطقة التي تشهد صراعات محتدمة بين الحين واآلخر إلى نقطة رئيسية 

في مسار الحرب في سورية. 

 وبعدها، يجعل الصراع العسكري فيها 
ً
إن النشاط الذي يظهر في إدلب، قبل محادثات أستانا مباشرة

نشئت نقاط مراقبة في املنطقة في إطار 
ُ
محتوًما في املستقبل. وملنع تحول التوترات في إدلب إلى صراع كبير، أ

محادثات أستانا، وُرصدت عملية وقف إطالق النار التي ُيعتقد أنها كانت مضمونة بموجب اتفاق سوت�شي.

إن التوقعات بأن أي توتر في إدلب قد يؤدي إلى خلق موجة لجوء جديدة قد أصبحت واقًعا. حيث إن 
ازدياد الغارات الجوية والعمليات التي يقوم بها النظام أجبر املدنيين على ترك منازلهم والتوافد نحو الحدود 
التركية منذ ربيع عام 2019. في الواقع، منذ عام حتى عقد االتفاق الجديد في آذار/ مارس 2020، غادر أكثر 
من مليون سوري منازلهم، وتوجهوا نحو الحدود التركية في العام املا�شي، وذلك بسبب الهجمات التي شّنها 

النظام السوري وروسيا وامليليشيات الشيعية املدعومة من إيران.

زيادة  إلى  أدى  النظام،  ملضايقات  التركية  املراقبة  نقاط  تعرض  مع  أهميتها،  املراقبة  نقاط  فقدان  إن 
2020، اسُتهدفت القوات التركية خالل تنقلها، ونتج عن ذلك استشهاد  27 شباط/ فبراير  التوترات. وفي 
34 جندًيا تركًيا. وعلى إثر ذلك الهجوم، بدأت عملية عسكرية تركية، كان ينبغي إطالقها في إدلب منذ فترة 

طويلة. 

ّفذت العملية، التي كان الهدف األسا�شي منها وقف تقدم النظام وحماية املدنيين، في بقعة ضيقة. وإن 
ُ
ن

وجود العديد من الجهات الفاعلة املختلفة في إدلب زاد من خطر تعرض النقاط األمنية التركية لالستفزازات، 
جريت في منطقة جغرافية قوة القصف فيها محدودة بسبب وجود املدنيين، 

ُ
في حين أن العملية العسكرية أ
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وبسبب قربها من األحياء السكنية، والغارات الجوية فيها فّعالة.

ونجحت القوات املسلحة التركية في التخطيط للعملية العسكرية بالتنسيق بين القوات البرية والجوية، 
لتنفذ عملية بالطائرات املسيرة سيشهد لها تاريخ املعارك. أما السبب وراء نجاح عملية درع الربيع التي نفذتها 
القوات التركية، فيكمن في الخبرة املكتسبة نتيجة استخدام الطائرات املسيرة في الحرب على اإلرهاب طوال 
السنوات املاضية، وفي أنظمة األسلحة الوطنية التي تنتجها مصانع الدفاع التركية، وفي الخبرة في التنسيق 

بين القوات البرية والجوية نتيجة سنوات من مكافحة اإلرهاب. 

ا وثيًقا بالخبرة التي اكتسبتها الطائرات 
ً
ويرتبط أداء القوات املسلحة التركية في عملية درع الربيع ارتباط

املسيرة التركية في ليبيا؛ فبفضل الخدمات االستشارية التي قامت بها القوات املسلحة التركية في جغرافيا 
الدفاع  نظام  دّمرت  املضاعف، وخاصة حينما  بتأثيرها  املسيرة  الطائرات  أهمية  أنقرة، ظهرت  بعيدة عن 

الجوي بانتسير رو�شي الصنع، على الرغم من محدودية الدعم الناري. 

وعلى غرار الطريقة املتبعة في عملية درع الربيع، ظهر مفهوم جديد من خالل استخدام الطائرات املسيرة 
في مهمات هجومية بدعم من أنظمة الرادار وآليات املدفعية. باإلضافة إلى ذلك، أظهر املفهوم الجديد قدرة 
نها من تحويل 

ّ
القوات املسلحة التركية على تخطي مفاهيم العمليات التقليدية، واكتسابها املرونة التي تمك

واألسلحة  إدلب،  في  األزمة  ظهور  الدراسة  هذه  وتتناول  الجديدة.  للتطورات  لالستجابة  امليدانية  تجاربها 
التي  في إطار الخدمات االستشارية  الطائرات املسيرة  التي أعقبتها، وتأثير  الربيع  في عملية درع  املستخدمة 

قدمتها تركيا في ليبيا.
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تطور األزمة في إدلب

وتحّول  الفاعلة،  الجهات  مختلف  بين  والتنافس  الساخن  الصراع  فيها  استمر  منطقة  آخر  هي  إدلب 
الصراع فيها إلى حرب استنزاف. وقد برزت إدلب التي انحصرت فيها الحرب، كونها ساحة املعركة التي تحتوي 
على الجماعات املسلحة واملدنيين. حالًيا، يوجد ما بين 4 إلى 5 مليون مدني في إدلب، باإلضافة إلى 60 ألف 
مسلح )جماعات املعارضة، املقاتلين اإلرهابيين األجانب، اإلرهابيين(. وفي إدلب، حيث يمكن ألي صراع أن 
يؤدي إلى أزمة إنسانية، تمت محاولة تجنب أي صراع يمكن أن يحدث، وكان الهدف حّل األزمة بعيًدا عن 
خذت الخطوة األولى في إطار محادثات أستانا ملنع االشتباكات في 

ُ
األساليب العسكرية. وفي هذا السياق، ات

إدلب.

أجريت أولى محادثات أستانا، في 23 و24 كانون الثاني/ يناير 2017، في العاصمة الكازاخستانية أستانا. 
جريت الجولة الثانية من املحادثات في شباط/ فبراير 2017، والثالثة في آذار/ مارس 2017، والرابعة 

ُ
فيما أ

في أيار/ مايو 2017. 

ّرر إنشاء مناطق خفض التصعيد. وكان الهدف من هذا القرار إيقاف 
ُ
وفي محادثات أيار/ مايو 2017، ق

والسماح  الشرقية،  والغوطة  وحمص  والالذقية  إدلب  مثل  السكنية  املناطق  في  العسكرية  العمليات 
للمساعدات اإلنسانية بالدخول إلى تلك املناطق. لكن النظام خرق اتفاق وقف إطالق النار في جميع مناطق 

ًفا آالف الضحايا املدنيين. 
ّ
خفض التصعيد مخل

وتجنًبا ألي صراع في إدلب التي هي في وضع أكثر خصوصية، أجرت روسيا وإيران وتركيا الجولة السادسة 
نشئت 12 نقطة 

ُ
ّدد على أن إدلب هي »منطقة خفض التصعيد«. وفي هذا اإلطار، أ

ُ
من محادثات أستانا، وش

مراقبة تركية، و10 نقاط مراقبة روسية، و7 نقاط مراقبة إيرانية، من أجل ضمان عملية وقف إطالق النار 
في مناطق خفض التصعيد.

ومع إنشاء مناطق خفض التصعيد، حاول بشار األسد وهيئة تحرير الشام والتنظيمات اإلرهابية األخرى 
منها خالل هذه  القريبة  واملناطق  إدلب  في  الحاصلة  الصراعات  أما  ينقصهم.  ما  تجميع قواهم، وتعويض 
الفترة، فقد عّدها النظام وسيلة إلضفاء الشرعية على تدخله في إدلب. وإذا أردنا العودة إلى خروقات وقف 
إطالق النار، من املجحف جًدا قول إن التنظيمات اإلرهابية أو مجموعات املعارضة هي وحدها من قامت 
 بالعديد من الخروقات في الغوطة الشرقية ودرعا، حيث أنهى النظام 

ً
بالخرق، ألن النظام هو من قام أوال

عملياته في تلك املناطق، وتوجه نحو الهدف النهائي في إدلب. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

7

اقبة  تاريخ التأسيس نقطة املر

نقطة املراقبة رقم 1 13 تشرين األول/ أكتوبر 2017

نقطة املراقبة رقم 2 23 تشرين األول/ أكتوبر 2017

نقطة املراقبة رقم 3 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017

نقطة املراقبة رقم 4 5 شباط/ فبراير 2018

نقطة املراقبة رقم 5 9 شباط/ فبراير 2018

نقطة املراقبة رقم 6 15 شباط/ فبراير 2018

نقطة املراقبة رقم 7 18 آذار/ مارس 2018

نقطة املراقبة رقم 8 3 نيسان/ أبريل 2018

نقطة املراقبة رقم 9 7 نيسان/ أبريل 2018

نقطة املراقبة رقم 10  9 أيار/ مايو 2018

نقطة املراقبة رقم 11 14 أيار/ مايو 2018

نقطة املراقبة رقم 12 16 أيار/ مايو 2018

ف النظام 
ّ
ظهر التصدع الحقيقي في إدلب في الجولة العاشرة والحادية عشرة من املحادثات، حيث كث

هجماته على إدلب بدعم جوي رو�شي، من أجل زيادة مكاسبه على األرض خالل إنشاء اللجنة الدستورية 
السورية. 

وعلى الرغم من القرارات املتخذة، لم تتوقف العمليات العسكرية، وكانت االشتباكات تشتد من وقت 
آلخر. وفي هذا اإلطار، التقى الرئيس أردوغان بالرئيس الرو�شي فالديمير بوتين في سوت�شي ملنع تصعيد الصراع 

وظهور موجة هجرة جديدة، وتم خالل اللقاء توقيع مذكرة تفاهم جديدة. 

ومن خالل اتفاق سوت�شي املوقع في 17 أيلول/ سبتمبر 2018، تمت املوافقة على إنشاء منطقة منزوعة 
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كر مراًرا وتكراًرا أن تصاعد التوترات في املنطقة، وتحولها إلى صراع كبير، سيؤدي إلى 
ُ
السالح في إدلب. وقد ذ

أزمة إنسانية. ومن أجل جذب االهتمام الدولي، نشر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مقالة بعنوان 
»يجب على العالم إيقاف األسد«، في صحيفة وول ستريت جورنال، وأكّد على أن العملية في إدلب يمكن أن 

تؤدي إلى كارثة.)1(

كان الهدف من اتفاق سوت�شي تراجع تنظيم هيئة تحرير الشام اإلرهابي واملجموعات املسلحة األخرى 
فق عليه، فباإلضافة إلى قيام النظام بالهجمات الجوية،  املوجودة في املنطقة. لكن هذه العملية لم تتم كما اتُّ
النظام  انتهك  اتفاق سوت�شي،  بعد عقد  إدلب. خالل بضعة أشهر،  البرية على  العسكرية  الضغوط  زادت 
نشئت بموجب االتفاق، 

ُ
وروسيا عملية وقف إطالق النار عن طريق استهداف املنطقة املنزوعة السالح التي أ

وأصبح من غير املمكن استمرار عملية وقف إطالق النار. 

 من خالل القصف العشوائي، 
ً

وكان سالح الجو التابع للنظام، يهدف إلى إفراغ املنطقة من السكان أوال
بدعم من روسيا، ثم الزحف بًرا والسيطرة على املنطقة. لكن، على الرغم من الحشد الذي قام به النظام 
في إدلب، لم يستطع إطالق عملية برية واسعة، ألنه على علم بأن املجموعات املسلحة في املنطقة تمتلك 
صواريخ ومضادات مركبات موجهة، ما سيسبب خسائر فادحة. وباإلضافة إلى ذلك، ُيعتقد أن السبب اآلخر 

هو اعتقاد النظام بأنه سيتكبد خسائر أكبر إذا دخل األحياء السكنية بًرا بشكل مباشر.

ونتيجة لهجمات النظام على إدلب، وازدياد ممارساته االستفزازية ضد النقاط األمنية للقوات التركية، 
في  التركية  القوات  بدأت  السياق،  هذا  وفي  املنطقة.  في  التركية  القوات  وجود  لتعزيز  حاجة  هناك  أصبح 
تم تدعيم  التحصينات،  أعقبت  التي  الفترة  وفي   .2019 بعد آب/ أغسطس  املنطقة  في  التحصين  عمليات 

النقاط األمنية في املنطقة، من خالل التعزيزات الجديدة التي قامت بها القوات التركية.

أهمية إدلب بالنسبة لألطراف

الصراعات  بسبب  واإلستراتيجية،  التكتيكية  الناحيتين  من  الجميع،  إلى  بالنسبة  مهم  إدلب  موقع  إن 
املستمرة. وعند النظر إلى األسباب التي تجعل من إدلب مهمة عند األطراف، نجد أنها آخر منطقة تنشب 
فيها صراعات بين النظام وامليليشيات املحلية والجماعات اإلرهابية واملجموعات املعارضة املسلحة، إضافة 

إلى الصراعات التي تنشأ بين تلك املجموعات.

أما بالنسبة إلى تركيا، فُتعّد إدلب مهمة ملنع الدخول إلى املنطقة والخروج منها، بفضل نقاط املراقبة الحالية. 
وإضافة إلى ذلك، تبرز األهمية الكبيرة إلدلب بالنسبة إلى تركيا، على اعتبار أن سيطرة تركيا الكاملة على الحدود 
السورية ستمنع انتشار التنظيمات اإلرهابية. ولطاملا استخدم تنظيم حزب العمال الكردستاني )PKK( جبال 
األمانوس طريًقا من أجل التسلل إلى تركيا. لذلك، تؤدي إدلب دوًرا مهًما في إبعاد حزب العمال الكردستاني عن 
 )PKK( هذه املنطقة. لكن في حال سيطر النظام على املنطقة، فهناك احتمال بأن ينتشر في املنطقة عناصر

تحت راية النظام، الستفزاز تركيا. في الواقع، هناك أمثلة كثيرة عن ذلك في منطقتي تل رفعت ومنبج. 

)1( https://on.wsj.com/31eGXfa
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عّد إدلب آخر منطقة نزاع يجب الحفاظ عليها من أجل أن يكون لها 
ُ
وبالنسبة إلى مجموعات املعارضة، ت

رأي في مستقبل سورية. لكن في حال حدوث سيناريو معاكس، وسيطرة النظام على إدلب، سيتوسع نطاق 
وغصن  الفرات  درع  عمليات  خالل  من  اإلرهاب،  من  تطهيرها  تم  التي  املناطق  وستصبح  النظام،  سيطرة 
الزيتون ونبع السالم، من أجل عودة املدنيين، والواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري وتركيا بشكل 
 نزاع واضطرابات من جديد. وباإلضافة إلى ذلك، ستؤدي مغادرة املاليين من املدنيين مدنية 

َ
مؤقت، منطقة

على  سلبية  آثار  حلب  لخسارة  كان  السابق،  في  هذه.  العمليات  مناطق  في  والنظام  األمن  غياب  إلى  إدلب 
معنويات ودوافع جماعات املعارضة السورية. وخسارة إدلب، وهي التي أصبحت املنطقة التي انحصرت فيها 

املعارضة السورية بعد خسارة حلب، ستعني انتهاء الكفاح ضد األسد الذي استمر عشرة أعوام. 

أما من وجهة نظر روسية، فإن السيطرة على إدلب، أو قمع املعارضة والجماعات املسلحة فيها، فإنها 
عّد أمًرا مهًما لحماية القوات الروسية املتمركزة على خط الالذقية – طرطوس. وعلى الرغم من أن تكلفة 

ُ
ت

الوجود في سورية تتزايد يوًما بعد يوم، فإن من املهم إستراتيجًيا أن ترفع روسيا أعالمها في القواعد العسكرية 
على هذا الخط، ألن وجود روسيا في هاتين القاعدتين مهّم لضمان الحفاظ على نفوذها في الشرق األوسط 
األشهر  في  كوزنتسوف(  )أدميرال  الطائرات  حاملة  احتراق  بعد  أخرى،  ناحية  ومن  املتوسط.  بحر  وشرق 
األخيرة، فإن عدم وجود أي حاملة طائرات، يمكن للروس نشرها في املناطق البعيدة عن حدودها البرية التي 
لها مصالح فيها، يجعل هذه القواعد مهمة بالنسبة إلى روسيا للمنافسة في شرق البحر املتوسط)2(. وإضافة 
إلى ذلك، تعتقد روسيا أن املكاسب التي ستحققها في إدلب ستؤدي إلى القضاء على املعارضة وعلى نفوذها 

على األرض، ومن ثم إضعاف تأثيرها في العملية الدستورية )3(. 

)2(  https://bloom.bg/32x5kFi

)Kutluhan görücü  )3 النظر إلى إدلب من منظور مختلف: السكان السّنة ُيبادون
https://bit.ly/3sK0Bee
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التغيرات الحاصلة في ساحة املعركة وعملية درع الربيع

في  مستمرة  تغيرات  السنين  آلالف  املمتدة  البشرية  تاريخ  في  مهمة  مكانة  احتلت  التي  الحروب  شهدت 
التاريخ، وكان املؤشر الرئي�شي الذي غّير شكل الحروب هو التطور التكنولوجي، غير أن عملية التحول هذه 
لم ترتبط بالعلم والتكنولوجيا فحسب، بل كانت مرتبطة بالتطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

أيًضا.

الحظ التغيرات في ساحة املعركة بشكل خاص في ثالثة أبعاد: الالعب، املكان، السالح. 
ُ
في يومنا هذا، ت

وباإلضافة إلى الجيوش النظامية التي لم تعد الجهة الفاعلة الوحيدة، تبرز أيًضا جهات مسلحة غير نظامية 
ا من عملية درع الفرات حتى عملية درع 

ً
مثل الشركات الخاصة العسكرية والتنظيمات اإلرهابية. وانطالق

والجوي  البري  الدعم  قدمت  حيث  املعركة،  ساحة  في  مستقلة  التركية  املسلحة  القوات  تكن  لم  الربيع، 
للجيش الوطني السوري، ونشرت عناصر برية من مختلف املهمات في ساح املعركة. 

إن التغيير املكاني في ساحة املعركة يكون على محور القوة وعلى املحور الفيزيائي على حد سواء. ونتيجة 
تم  واليوم،  التوالي.  البرية على  الحروب  تتعقب  البحرية والجوية  الحروب  بدأت  القوة،  للتغيير على محور 
التضاريس  من  يميل  فهو  الفيزيائي  التغيير  أما  املعركة.  ساحة  في  والفضاء  السيبرانية  الساحة  تضمين 

املفتوحة إلى األحياء السكنية، وفي الوقت ذاته، يبرز الفضاء اإللكتروني كبعد مختلف لهذا التوسع. 

ح، فقد زاد من قدرات الجيوش النظامية والجهات الفاعلة غير الحكومية، 
ّ

أما التغيير في مجال التسل
الضربات  حساسية  الواجهة  إلى  تظهر  بدأت  التدميرية،  القوة  من  مستوى  أعلى  إلى  الوصول  تم  فبينما 

والضرر الثانوي، وكالهما مرتبط بانتقال املعارك إلى األحياء السكنية.

وإحدى العوامل املؤثرة في التغير في املعارك هي الكلفة، حيث تركت الحروب الكبيرة مكانها للحروب في 
املناطق الضيقة التي تتم من خالل عناصر من القوات الخاصة، وتتضمن تدمير األهداف بشكل مباشر. وفي 
هذه الفترة، يتم تنفيذ العمليات خارج الحدود من خالل وكالء أو جهات فاعلة أخرى، أو عن طريق تنفيذ 
الكلفة االقتصادية واالجتماعية  عمليات سريعة جًدا وموجهة نحو تحقيق األهداف، وذلك بسبب تزايد 

لنشر أعداد كبيرة من القوات خارج الحدود. 

وعلى الرغم من حدوث تغيير في ساحة املعركة، فإن ال�شيء الرئي�شي الذي لم يتغير هو أن القدرات التي 
تمتلكها الدول قد تم تحسينها لتحقيق النصر في نهاية املطاف. ويتطلب هذا أحياًنا استخدام القوة الكاملة، 
وفي أحيان أخرى جزًءا محدوًدا منها. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن ملسألة اتخاذ قرار بشأن شن الحرب بطريقة 
إستراتيجية أو عملياتية أو تكتيكية أن تغير الوسائل التي سيتم تطبيقها. وعملية درع الربيع التركية في إدلب 
 مهًما على ذلك. عند النظر إلى عمق عملية درع الربيع، ُيالحظ أنها تمت على املستوى العملياتي 

ً
عد مثاال

ُ
ت

فذت فيه العملية في إدلب يتراوح بين 50 و100 كم وسطًيا. حيث إن 
ُ
والتكتيكي. في الواقع، كان العمق الذي ن

 للعملية التكتيكية من جهة، وعملية لها آثار من جهة أخرى.
ً

عّد مثاال
ُ
هذه العملية ت
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أما انقسام ساحة املعركة بين ضيق وكثيف، فيستدعي من املستويات الثالثة )الجهة الفاعلة، املكان، 
السالح( أن تكون جاهزة. إن استعداد الجيوش لساحة املعركة املقبلة أمر ضروري نظًرا لهياكلها الهرمية 
الدروس  وتعلم  جديدة،  أساليب  وتطوير  املقبلة،  املعركة  لساحة  االستعداد  أن  غير  عقائدها،  واختالف 
من املعركة السابقة، عملية غير سهلة.)4( وعملية التحول هذه -التي تحتاج تغييًرا في العقلية والتنظيم على 
الصعيدين التكتيكي واإلستراتيجي- يمكن تحقيقها من خالل إسقاط املستقبل بعد معرفة املا�شي وتحليل 

الحاضر. 

ومن الجدير بالذكر أن بيئة االشتباك في سورية هي هجينة، بغض النظر عن الجهة الفاعلة في ساحة 
املعركة. وتبرز سورية على أنها ساحة املعركة التي يوجد فيها عدم تماثل، من حيث الجهات الفاعلة واملكان 
في  جديدة  ملفاهيم  امليدان  في  الفاعلة  الجهات  تطوير  خالل  من  ذلك  ويظهر  واملعدات.  القوة  إلى   

ً
وصوال

العمليات، وذلك ناتج عن التجارب السابقة، ووجود عدم تماثل بين القوات في ساحة املعركة. وتنعكس خبرة 
القوات املسلحة التركية في الحرب ضد اإلرهاب في السنوات الثالثين املاضية، والخبرة الحالية في العمليات 

ذت في شمال سورية، بسرعة في ساحة املعركة التالية. ِفّ
ُ
التي ن

من ناحية أخرى، يزيد توسع ساحة املعركة من الحاجة إلى هيكل تحكم وقيادة فعال وسريع وموثوق في 
امليدان. في يومنا هذا، بينما تتقلص ساحة املعركة من حيث الزمان واملكان، فإن التحكم السريع في القيادة 

يكتسب أهمية خاصة في العمليات على املستوى التكتيكي والعملياتي.)5( 

لكن، هناك �شيء آخر يبرز مع السرعة، وهو املوثوقية. وبالنظر إلى بيئة الحرب والتوازنات في سورية، 
القيادة  في  التحكم  عملية  تجري  أن  أجل  من  الهجمات،  ضد  وتأمينه  االتصال  خط  حماية  أيًضا  يجب 
عّد الحرب 

ُ
بسرعة. لذلك، هناك حاجة إلى إرباك وتحييد األنظمة اإللكترونية لعناصر العدو في امليدان. وت

اإللكترونية، وأنظمة الدعم مثل كورال وميلكار، املنتشرة على خط الحدود، تطوًرا مهًما من حيث العملية 
املعقدة التي تجريها القوات املسلحة التركية، ومن حيث طبيعتها املختلفة عن العمليات السابقة.

بالنظر إلى الطبيعة املتغيرة للحرب، هناك عنصر آخر يبرز فيما يتعلق بآلية التحكم في القيادة، وهو 
مفهوم العمليات القائمة على الشبكة )AMH(. إن التقاط صورة ساحة املعركة، ونقلها إلى مركز القيادة، 
وتحليلها، واالستجابة السريعة، والتأكد من تنسيق القوة النارية الالزمة في العملية القائمة على الشبكة، 

ُيعّد من املكونات الرئيسية.

 باإلضافة إلى ذلك، يمكن عّد الصورة املأخوذة من الطائرات املسيرة، وجمعها وتحليلها، ونقلها إلى مركز 
العمليات من أجل إطالق الصواريخ والقنابل املوجهة عبر طائرات F-4E، واستخراج صورة املجال الجوي 

فوق إدلب بواسطة الطائرة E-7T HİK، ضمن مفهوم العملية القائمة على الشبكة. 

والنتيجة األخرى التي ظهرت مع التغيير الذي حدث في ساحة املعركة هي مفهوم ضباب الحرب.)6( بينما 

)4(  Ben Barry, )2017(, Learning Under Fire: Military Adaptation, Adelphi Series, Vol. 56 Issue: 461, S. 111- 112

)5(  ساحة املعركة في املستقبل 1991، أكاديمية الحرب البرية: منشورات مركز جمع املعلومات والنشر الصفحة، 9

)Mehmet Tanju Akad 2011  )6 املفاهيم األساسية للحروب الحديثة، دار كتاب للنشر: إسطنبول، الصفحة 51 
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بطائرات مقاتلة،  أو عملية جوية  برية شاملة،  التركية إجراء عملية  املسلحة  القوات  املتوقع من  كان من 
ّفذت عملية درع الربيع عن طريق الطائرات املسيرة املسلحة بدعم مدفعي، وهذا مثال جيد على مفهوم 

ُ
ن

ضباب الحرب. باإلضافة إلى ذلك، ساعدت املتابعة الفورية للصور امليدانية، وتنسيق ساحة املعركة من 
املنطقة وأنقرة(،  في  القيادة  الثابتة )مركز  العمليات  عّد مركز 

ُ
ت التي   E-7T في طائرة العمليات  خالل مركز 

ومركز عمليات طائرة في آن واحد، في القضاء على حالة عدم اليقين املوجودة.

عملية درع الربيع

للقوات  وحدة  على  جوًيا  هجوًما  فبراير،  شباط/   27 يوم  مساء  السوري،  النظام  وجيش  روسيا  ت 
ّ
شن

شهد 34 جندًيا تركًيا.
ُ
املسلحة التركية قرب محيط إدلب شمال غربي سورية. وعلى إثر ذلك، است

وامليليشيات  السوري  الجيش  ضد  عملية  التركية  املسلحة  القوات  شنت  مباشرة،  الحادث  هذا  بعد 
املوالية للنظام في إدلب ومحيطها. في العملية املسماة درع الربيع، استخدمت القوات الجوية التركية بكثافة 
طائرات مسيرة مسلحة )SİHA(، ووحدات املدفعية، والقوات الجوية. وانتهت عملية درع الربيع بالقمة التي 
ُعقدت في موسكو في 5 آذار/ مارس، عندما اتفقت تركيا وروسيا على بنود وقف إطالق النار في إدلب. بين 
شهد 39 جندًيا تركًيا. ووفًقا للبيانات التي أعلنها الرئيس رجب طيب 

ُ
27 شباط/ فبراير و5 آذار/ مارس، است

أردوغان، تم تحييد 3400 جندي، وإسقاط 3 طائرات مقاتلة و8 طائرات مروحية، وتدمير 8 أنظمة دفاع 
جوي و156 دبابة و108 مدافع و24 عربة مدرعة و49 عربة تحمل مضادات للطائرات و99 مركبة عسكرية 

و10 مستودعات للذخيرة، في حين تعرضت قاعدتان جويتان ألضرار جسيمة)7(. 

املنصات واألنظمة التي ظهرت في العملية

الطائرات املسيرة

لت الطائرات املسيرة من طراز GNAT وI-GNAT األميركية الصنع، التي دخلت ضمن معدات القوات 
ّ
شك

املسلحة التركية في منتصف التسعينيات، جوهر التجربة األولى، والنواة في هذا املجال. ونظًرا لفوائد هذه 
ط لشراء طائرات جاهزة، وللبدء في مشاريع التنمية الوطنية، واملشاريع 

ّ
ط

ُ
املنصات في مكافحة اإلرهاب، خ

طائرات  استيراد  خالل  من  تمت  الصفقات  وأولى  املسيرة.  للطائرات  امللحة  الحاجة  لتلبية  األجل،  طويلة 
مسيرة من نوع Heron1 العملياتية من إسرائيل. وبالتوازي مع مشروع شراء Heron، ُبدئ بمشروع تطوير 
 ،)TUSAŞ( والفضاء  الطيران  لصناعات  التركية  الشركة  إشراف  تحت   )TIHA( التركية  املسيرة  الطائرات 
في وقت  التكتيكي  الطائرات املسيرة  لهذا املشروع. ومع إطالق مشروع  الثمرة األولى   ANKA وكانت طائرات
بواسطة   Karayel وأنظمة  الدفاعية   BAYKAR بواسطة معامل  Bayraktar TB2 أنظمة تم تطوير  الحق، 
معامل Vestel الدفاعية. في الواقع، تطور مخزون الطائرات املسيرة الفريد الذي تم تطويره محلًيا في تركيا 
بسرعة منذ أوائل عام 2010، كما اكتسبت منصات Anka وTB2، التي دخلت املخزون، القدرة على حمل 

)7(  موقع SON DAKİKA “نداء من رئيس الجمهورية أردوغان إلى اليونان: أنتم أيًضا افتحوا أبوابكم »صحيفة ملييت 08.03.2020
https://bit.ly/3HmHLhu
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األسلحة، وبدأت في القيام بمهام مهمة في مكافحة اإلرهاب.

ANKA-S

في نطاق مشروع تطوير TİHA )MALE(، الذي بدأ لتلبية احتياجات القوات املسلحة التركية من معدات 
استخباراتية واستطالعية ورقابية، بالوسائل املحلية، تم توقيع عقد تطوير بين وزارة الصناعات الدفاعية 
2004. وكان الهدف من ذلك، تطوير سلسلة من الطائرات  24 كانون األول/ ديسمبر  )SSM( وTUSAŞ في 

املسيرة، وتقديمها للقوات املسلحة التركية. 

ّور في نطاق مشروع ANKA، وُسّمي BLOK A، قد قام بأول 
ُ
وكان النموذج األولي للطائرة املسيرة، الذي ط

رحلة جوية له بتاريخ 30 كانون األول/ ديسمبر 2010. وكانت طائرة ANKA BLOK A التي يبلغ طولها 8 أمتار، 
بصرية،  كهربائية  بكاميرا  مجهزة  حصاًنا،   155 قوته  يبلغ  محرك  على  وتحتوي  متًرا،   17.3 جناحها  وطول 
 BLOK B أما طراز .)Synthetic Aperture Radar - SAR( باإلضافة إلى أنها مجهزة برادار املدى االصطناعي

فقد أجريت أول رحلة طيران لها بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير 2015. 

إنتاج  من   Cirit بصاروخ  األولي   Anka Blok A نموذج  تجهيز  تم  جارية،  التطوير  أعمال  كانت  بينما 
ا 

ً
ROKETSAN، وتم إجراء اختبارات إطالق النار في عام 2013. وبذلك، تكون تركيا قد استخدمت صاروخ

موجًها ذاتًيا من طائرة مسيرة ألول مرة، واكتسبت موهبة في هذا املجال ال تتوفر إال في عدد قليل من البلدان 
في العالم.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

14

ANKA-Sو BayraktarTB2 الجدول 1. امليزات التقنية لـ طائرة

BAYKARTUSAŞاملنتج

Bayraktar TB2ANKA-Sالطراز

29.04.201425.09.2016أول رحلة طيران

 متر )29 قدم(8.9 متر )21.4 قدم(6.5إجمالي الطول

 كغ )3527 رطل(1600 كغ )1389 رطل(630الوزن األق�شى لإلقالع

 متر )56.76 قدم(17.3 متر )39.37 قدم(12 طول الجناح

املحرك
 ROTAX حصان 100*1

912İS
 أو Thielert Centurion 2S حصان 1*155

PD170

سقف الخدمة
  متر )6،85822،500

قدم(
 متر )23.000 قدم(7.010

السرعة القصوى
  كم/ ساعة )13070

عقدة(
 كم/ ساعة )110 عقدة(203

 الحد األق�شى للبقاء في
الجو )ساعة(

20+24

 كغ )507 رطل(230 كغ )220 رطل(100قدرة الحمولة القصوى

الحمولة املستفادة
GosHawk II, StarSafire 
 MX15HD أوكاميرا 380

EO

MX15HD/ CATS/ StarSafire 380 EO كاميرا 
ViaSat أو CTech SATCOM IFF, PLS, VHF/

UHF محول

MAM-L/MAM-CMAM-L/C, UMTAS, Ciritالسالح
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أصبحت  أن  وبعد  موجهة.  صواريخ  أطلقت  التي  تركيا  في  الوحيدة  املسيرة  الطائرة  هي   Anka تزال  وما 
 Anka Blok B جاهزة، باتت ROKETSAN التي طورتها شركة MAM-Cو MAM-L القنابل املوجهة من نوع
أيًضا قادرة على حمل هذه األسلحة. وفي 7 آذار/ مارس 2017، قامت املسيرة Anka Blok B بأول رحلة لها، 

وأجرت أولى تجارب إطالق النار في نيسان/ أبريل 2018.

 Anka-S في 25 تشرين األول/ أكتوبر 2013، من أجل صناعة طائرة ،TUSAŞو SSM تم توقيع عقد بين
AN- لـ Anka املصمم وفًقا الحتياجات قيادة القوات الجوية. وكانت أولى رحلة طيران   إحدى نماذج عائلة

نتجت في نطاق مشروع إنتاج 10 طائرات ANKA-S و12 محطة تحكم أرضية وأنظمة فرعية 
ُ
KA-S، التي أ

خاصة بها، قد تمت في 25 أيلول/ سبتمبر 2016. وُسلمت طائرتان من طراز ANKA-S للقوات الجوي التركية 
في شهر شباط/ فبراير 2018، وبعد فترة قصيرة أصبح من املمكن لـ ANKA-S حمل األسلحة )8(.

املحطة  مع  والتحكم  بالبيانات،  اتصال  وظائف  أداء  على  قدرتها  هي   Anka-S لـ  تميًزا  األكثر  والخاصية 
 Satellite( األرضية على مسافات طويلة جًدا، بفضل نظام االتصاالت عبر األقمار الصناعية التي تحملها
Communications – SATCOM(. وبذلك، يمكن التحكم بالطائرة والحصول على املعلومات االستخباراتية 
أيًضا  القدرة  توفر هذه   .)Beyond Line of Sight - BLOS( الرؤية التي تحصل عليها مباشرة خارج نطاق 
درجة معينة من الحماية ضد التشويش اإللكتروني للبيانات بين محطة التحكم األرضية والطائرة املسيرة. 
يبلغ وزن إقالع طائرة ANKA-S، التي يمكنها البقاء في الجو ملدة تصل إلى 24 ساعة على ارتفاع 30 ألف قدم، 

1660 كغ وتستطيع حمل 200 كغ )9(.

Bayraktar TB2 الطائرة املسيرة

احتياجات  لتلبية   2007 عام  في  الدفاعية  الصناعات  وزارة  بدأته  مشروع  نتاج  هي   Bayraktar TB2
2010، قررت اللجنة  الطائرات املسيرة من الفئة التكتيكية لقيادة القوات البرية. وفي كانون الثاني/ يناير 
من  واإلقالع  للهبوط  بنظامين  مدعومة  مسيرة  طائرة   12 استيراد   )SSİK( الدفاعية  للصناعات  التنفيذية 

املدرج، من خالل مشروع KaleKalıp - Baykar Makina املشترك.

إن أول رحلة طيران للطائرة املسيرة TB2 التي تم إنتاجها بموجب العقد املوقع في كانون األول/ ديسمبر 
2011، أجريت في 29 نيسان/ أبريل 2011. وبدأت عمليات تسليم النظام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، 
وانتهت في حزيران/ يونيو 2015. وفي كانون األول/ ديسمبر 2015، بدأ إجراء اختبارات حمل وإطالق القنبلة 
طِلق أول رأس حربي حقيقي. وبعد إسهام نجاحات وتجارب 

ُ
2016، أ املوجهة MAM-L، وفي نيسان/ أبريل 

ستخدم في العمليات الداخلية، تم زيادة أعدادها لتدخل خدمة القوات البحرية واملديرية 
ُ
TB-2 التي كانت ت

العامة لألمن والقيادة العامة لقوات الدرك.)10(

)İbrahim sünnetçi  )8, نظرة ألنظمة الطائرات املسيرة التركية املستخدمة2- »الدفاعات والطيران« رقم: 170 الصفحة 85

)9(  “تم بنجاح إجراء أول طلب لطائرة ANKA-S” وكالة األناضول، 11 كانون الثاني/ يناير 2019 
https://bit.ly/3EIlSqR

)İbrahim sünnetçi  )10, نظرة ألنظمة الطائرات املسيرة التركية املستخدمة2- »الدفاعات والطيران« رقم: 170 الصفحة 85
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أرضية  تحكم  ومحطة  طائرة  من  التكتيكية،  الفئة  من  مسلحة  مسيرة  طائرة  نظام  وهو   ،TB2 يتكون 
ومحطة بيانات أرضية ومحطة عرض عن ُبعد وأنظمة دعم. ويمكن لطائرة Bayraktar TB2، التي تمتلك 
24 ساعة كحد  12 متًرا، أن تعمل ملدة  100 حصان، وطولها 6.5 متًرا، وطول جناحيها  ا واحًدا بقوة 

ً
محرك

 )Line of Sight - LoS( أق�شى على ارتفاع يبلغ 24 ألف قدم. باإلضافة إلى ذلك، يمكنها إنشاء اتصال بيانات
630 كغ على  يبلغ وزن إقالعه  النظام الذي  150 كم. ويحتوي  إلى  التحكم األرضية ملدى يصل  مع محطة 
أوضاع هبوط وإقالع وطيران أوتوماتيكية بالكامل )11(. ومع حمولة إجمالية تبلغ 150 كغ، فإن معدات املهمة 
الرئيسية لـ TB2 هي عبارة عن كاميرا كهروضوئية مزودة بإمكانية وسم الهدف بالليزر. ويمكنها حمل ما يصل 

إلى أربع ذخائر ذكية صغيرة، في محطتي حمل أسلحة في كل جناح.

وكانت قطر أول طرف خارجي يستورد TB2. حيث طلبت القوات املسلحة القطرية ست طائرات من طراز 
عت عام 2018، وتم 

ّ
Bayraktar TB2-S، وثالث محطات تحكم أرضية، وأنظمة دعم، من خالل اتفاقية ُوق

االنتهاء من عمليات التسليم في عام 2019 )12(. وبعد توقيع اتفاق مع قطر، كانت أوكرانيا املستورد الثاني، 
حيث تم تسليم ست طائرات TB2 وثالث محطات تحكم أرضية للقوات الجوية األوكرانية، بموجب عقد تم 

توقيعه في بداية 2019 )13(.

أنظمة املدفعية

تمتلك قيادة القوات البرية أكثر من 7800 مدفع، وأنظمة صواريخ متعددة )ÇNRS(، وقذائف هاون في 
مخزونها، وأكثر من 1000 منها ذاتية الدفع، وحوالي 790 منها قابلة للدفع، وما يقرب من 150 نظام صاروخ 

أرض - جو، وأكثر من 5800 مدفع هاون )14(.

T-155 Fırtına دبابة

دبابة T-155 Fırtına التي تم تطويرها مع املشروع الذي بدأ الستبدال مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من 
نوع M44 وM52 األميركية الصنع، في مخزون القوات البرية التركية، هي عبارة عن نظام مدفعي يتكون من 
قاذف قطره 155 ملم وعيار 52، وهو محمول على هيكل مجنزرة. وتصميم الدبابة K9 Thunder الكورية 
الجنوبية، ومن ضمنها أنظمة االتصاالت والتحكم بالنيران، قد اشتق من شركة ASELSAN. باإلضافة إلى 
ذلك، يتألف طاقم الدبابة Fırtına التي يمكنها استخدام جميع ذخائر الناتو القياسية، عيار 155 ملم، من 

خمسة أفراد.

)11(  Bayraktar Tb2, Baykar Savunma, https://www.Baykarsavunma.Com/İha-15.Html

”Bayraktar Tb2 12(  “أول اتفاقية تصدير(
https://bit.ly/3ePx3E1

)Ahmet alemda  )13، تم بنجاح اختبارات تسليم الطائرات املسيرة طراز Baykar Tb2 املصدرة إلى أوكرانيا 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019
https://bit.ly/3eBgRG0

Chapter Four: Europe“, The Military Balance 2020, International Institute for Strategic Studies, 2020, S.154“  )14(

https://www.Baykarsavunma.Com/İha-15.Html
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ويبلغ مداها حوالي 40 كم، أو بحسب نوع الذخيرة املستخدمة. وقد تم إنتاج املدفع الذي يزن 47 طًنا، 
 POYRAZ في قيادة مركز الصيانة الرئي�شي األول في بلدة »العريفية”.)15( باإلضافة إلى ذلك، تم تطوير مركبة
من أجل تزويد مدفع الدبابة FIRTINA بالذخائر بسرعة وبشكل أوتوماتيكي، خالل املعركة. حيث تتمركز 

املركبة خلف مدفع الدبابة FIRTINA لتغذيتها بالذخائر بسرعة.)16(

T-122 SAKARYA راجمة الصواريخ

راجمة الصواريخ T-122 Sakarya، هي نظام دعم النيران الذي طورته شركة ROKETSAN، وُيعّد نظاًما 
صاروخًيا متعدد األسطوانات، يمكنه إنشاء ضغط ناري سريع وفعال في منطقة الهدف بصواريخ قطرها 122 
مم. وفي نظام SAKARYA، الذي يبلغ مدى فعاليته القصوى 40 كم اعتماًدا على نوع الصاروخ املستخدم، 
بتطوير  أيًضا   ROKETSAN إلى ذلك، قامت شركة ا. وباإلضافة 

ً
40 صاروخ قاذفة على  تحتوي كل مركبة 

TRG- املوجه، الذي يمكن استخدامه مع هذا النظام. ويبلغ الحد األق�شى ملدى لصاروخ TRG-122 صاروخ
.)17( INS/GPS 35 122 كم، ويحتوي على نظام التوجيه

T-300 KASIRGA نظام الدفاع الجوي

تم تطوير نظام الدفاع الجوي T-300 KASIRGA استناًدا إلى WS-1 الذي اسُتورد من جمهورية الصين 
الشعبية في أواخر التسعينيات، وهو عبارة عن نظام صاروخي متعدد األسطوانات، ويحمل أربعة صواريخ 
300 ملم.)18( وقامت شركة ROKETSAN أيًضا بتطوير نظام TRGK-300، وهو عبارة عن  TR-300 بقطر 
صاروخ  نتج 

ُ
أ أيًضا،  ذلك  إلى  وباإلضافة   ،TR-300 بصواريخ  توصيلها  يمكن   INS/ GPS توجيه  مجموعة 

املدفعية املوجه TRG-300 KAPLAN. ويبلغ مدى صواريخ عائلة TR-300، التي تحتوي على رأس حربي وزنه 
150 كغ، حوالي 90-100 كم كحد أق�شى)19(.

أنظمة الحرب اإللكترونية 

أجل  من  تتم  التي  العسكرية  األنشطة  جميع  تغطي  اإللكترونية  الحرب  عمومية،  األكثر  تعريفها  في 
أو  إلكتروني(  تنفيذ أنشطة هجومية )هجوم  يتم  الكهرومغناطي�شي. ولهذا الغرض،  السيطرة على الطيف 

جمع معلومات استخبارية )دعم إلكتروني(.

)15(  ”T-155 Fırtına“, Asfat, https://www.Asfat.Com.Tr/T-155-K-M-Obus-Firtina

/Asfat, https://www.Asfat.Com.Tr/Poyraz ,إلمداد الذخائر POYRAZ مركبة”  )16(

ROKETSAN 17(  نظام الصاروخ متعدد األسطوانات 122 مم(
https://bit.ly/3ECURoW

)Sıtkı Egeli  )18 برنامج تركيا للصواريخ البالستية، تحليل الشرق األوسط تشرين األول/أكتوبر 2013 املجلد 5، العدد 58 الصفحة 31

 ،ROKETSAN KAPLAN TRG-300 19(  صاروخ(
https://www.Roketsan.Com.Tr/Urun/Trg-300-KaplanFuzesi/

https://www.Asfat.Com.Tr/T-155-K-M-Obus-Firtina
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العمليات  في  الكهرومغناطي�شي  النطاق  على  اإلجراءات  تضم  اإللكترونية  الحرب  أن  من  الرغم  على 
العسكرية، فإنه من الضروري التأكيد على أنه يمكن أن يكون لها أيًضا ُبعد فيزيائي، كما يظهر في أسلحة 
الطاقة املوجهة أو أنظمة التدمير الفيزيائية. باإلضافة إلى ذلك، تبرز مجاالت وتخصصات الحرب اإللكترونية، 
مثل االستخبارات )خاصة استخبارات الصور واإلشارة( واألمن اإللكترونية والتحكم والقيادة وحرب الدفاع 

الجوي وما يرتبط بها من أنظمة، كعوامل تصّنف التقنيات والتكنولوجيا واألنظمة وتعّقد تتبعها. 

للعدو. وقد  القتالية  القوة  ملهاجمة  الكهرومغناطي�شي  الطيف  إلى استخدام  اإللكتروني  الهجوم  ويشير 
يشمل هذا الهجوم التدمير الفيزيائي، مثل الصواريخ املضادة للرادارات، أو أنظمة أسلحة الطاقة املوجهة، 
باإلضافة إلى التحييد املؤقت أو الدائم باستخدام تقنيات وأنظمة التشويش والخداع اإللكتروني أو تقنيات 

األمن اإللكتروني.

التدمير  رئيسيتين:  فئتين  في  اإللكتروني  الهجوم  تصنيف  املمكن  من  هذه،  النظر  وجهة  من  ا 
ً
وانطالق

الحرب  آليات  استهداف  يتم  الفيزيائي،  التدمير  في   .)soft kill( الوظيفي  والتدمير   )hard kill( الفيزيائي 
اإللكترونية للعدو كلًيا أو جزئًيا، أو نظام األسلحة التي يمتلكها، من خالل أنظمة مختلفة، ثم القضاء عليها. 
 Close-in Weapon System -( وكمثال ألنظمة التدمير الفيزيائي، هناك أنظمة األسلحة للمسافات القريبة
 Akkorو Trophy (، وصواريخ الدفاع الجوي، وأنظمة الحماية الذاتية النشطة للمركبة املدرعة )مثلCIWS
ستخدم لتدمير 

ُ
وŞtora(. باإلضافة إلى ذلك، فإن الصواريخ املضادة للرادار مثل AGM-88 HARM، التي ت

عّد من أنظمة التدمير الفيزيائي. في حالة التدمير الوظيفي، ال يتّم تدمير أنظمة 
ُ
رادارات العدو، هي أيًضا ت

عّد chaff، واألهداف املزيفة 
ُ
الحرب اإللكترونية للعدو، ولكن يمكن منع أو تأخير تشغيلها بشكل سليم. وت

 
ً

مثاال  ،)IRCM( الحمراء  تحت  لألشعة  املضادة  الحماية  وأنظمة  اإللكترونية،  الحرب  وأنظمة   ،)decoy(
ألنظمة التدمير الوظيفي. 

أو  بعثرة  الوظيفي، هو عملية  التدمير  أقسام  أيًضا أحد  اعتباره  يمكن  الذي   ،)jamming( والتشويش 
أنشطة  استخدام  ويمكن  إتالفه.  أو  مقاطعته  أو  ملنعه  للعدو  الكهرومغناطي�شي  للطيف  متعمد  انعكاس 
رادار  ُيصاب  أن  يمكن  آخر،  بمعنى  التضليل.  أو  الخداع،  أو  اإللهاء،  أو  اإلرباك،  مثل  التشويش ألغراض 
غير  لجمع معلومات  استخدامه  يمكن  أو  الصديقة،  القوات  يرى  يمكن جعله ال  أو  تماًما،  بالعمى  العدو 

صحيحة عن القوات الصديقة.

االنبعاثات  عن  للبحث  املنفذة  األنشطة  جميع   )Electronic Support( اإللكتروني  الدعم  يغطي 
الكهرومغناطيسية وكشفها وتشخيصها وتصنيفها. والغرض الرئي�شي من الدعم اإللكتروني في ساحة املعركة 
هو الكشف املبكر عن التهديدات وتشخيصها. وباإلضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ الدعم اإللكتروني بشكل عام 

لتوفير املعلومات االستخبارية لألنشطة األخرى، وخاصة الهجوم اإللكتروني.
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www.aselsan.com.tr :املصدر

تمتلك القوات املسلحة التركية مجموعة متنوعة من أنظمة الحرب اإللكترونية البرية والجوية والبحرية. 
وكانت هناك زيادة كبيرة في مشاريع التطوير واإلمداد والتحديث املنفذة في هذا املجال، وال سّيما في السنوات 
ضمن  املختلفة  املهام  ذات  اإللكتروني  والدعم  اإللكتروني  الهجوم  أنظمة  من  العديد  دخلت  وقد  األخيرة. 
في  واضحة  معلومات  توجد  ال  املوضوع،  طبيعة  إلى  ونظًرا  بالدخول.  وتستمر  الوطني،  الدفاع  صناعات 
ضوء  في  لكن  الربيع.  درع  عملية  في  املستخدمة  اإللكترونية  الحرب  أنظمة  أنواع  حول  املفتوحة  املصادر 
املعلومات والبيانات التي تشاركها السلطات الرسمية على وسائل التواصل االجتماعي، يمكن استنتاج أن 

ا في العملية )20( )21(.
ً
سمى Koral وREDET لعبت دوًرا نشط

ُ
األنظمة التي ت

KORAL نظام الحرب اإللكترونية

 KARA« مشروع  نطاق  في   ،ASELSAN شركة  طورته  الذي   KORAL اإللكترونية  الحرب  نظام  يتكون 
طلق نتيجة الحاجة إلى نظام إلكتروني أر�شي لقيادة القوات الجوية، من نظام الدعم 

ُ
SOJ 22«)22( الذي أ

)Ayşe Böcüoğlu Bodur  )20، الوزير مصطفى بارناك نقل املهندسين املختصين إلى املنطقة الساخنة، وكالة األناضول، 02.03.2020 
https://bit.ly/32xa8KQ

Trt haber، 05.03.2020 https://bit.ly/3FGmkHt .القوات الذكية التركية التي غيرت التوازنات”  )21(

)Soj: Stand Off Jammer  )22: املسمى العام لنشاط التشويش اإللكتروني من مسافة بعيدة وخارج النطاق.
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اإللكتروني، ونظام الهجوم اإللكتروني املدمج في املركبات التكتيكية العسكرية، ويعمل في نطاق تردد واسع.

الدفاع  ورادار  املبكر  اإلنذار  ألنظمة  والتتبع  والتشخيص  الكشف  قدرة  إضعاف  النظام  من  الغرض 
الجوي للبلد املستهدف في منطقة العمليات، والسماح للعناصر الهجومية والدفاعية في املنصات الجوية 

للقوات الجوية بإتمام مهامهم بنجاح في بيئة منخفضة املخاطر )23(.

لهذا الغرض، يؤدي نظام الدعم اإللكتروني وظائف اكتشاف البث الراداري وتشخيصه وإيجاده، بينما 
يؤدي نظام الهجوم اإللكتروني وظائف التشويش والخداع للرادارات املستهدفة وجعلها غير صالحة للعمل.

يتألف نظام KORAL من نظام دعم اإللكتروني و4 أنظمة هجوم إلكترونية. والدعم اإللكتروني هو نظام 
معياري بتغطية 360 درجة على املدى الطويل، ومصمم في بنية رقمية بالكامل، ويمكنه اكتشاف وتشخيص 
وتصنيف االنبعاثات الكهرومغناطيسية في نطاق واسع، واكتشاف التهديدات الناشئة تلقائًيا. ويمكن لنظام 
KO- أما نظام التي يكتشفها.  البث  أيًضا اكتشاف االتجاه واملواقع الجغرافية ملصادر  املتعدد   االستقبال 
RAL اإللكتروني الهجومي، فيحتوي على مكونات معيارية على غرار نظام الدعم اإللكتروني، وهو مدمج مع 
ذاكرة تردد الراديو الرقمية )DRFM(. ويمتلك الهجوم اإللكتروني، الذي يحتوي على مستشعرين هوائيين 
مصفوفين، القدرة على القيام بالعديد من عمليات التشويش املختلفة. ويحتوي مكون الهجوم اإللكتروني 

في الوقت ذاته، على وظيفة الدعم اإللكتروني )24(.

رادار الدعم اإللكتروني، ونظام الهجوم اإللكتروني

من  كجزء   ASELSAN شركة  بواسطة  اإللكتروني  والهجوم  للرادار  اإللكتروني  الدعم  نظام  تطوير  تم 
مشروع دعم الرادار اإللكتروني وأنظمة الهجوم اإللكترونية، الذي بدأ لتلبية احتياجات الحرب اإللكترونية 
بعيدة املدى لقيادة القوات البرية. يتكون النظام من مكونين، الرادار اإللكتروني للدعم، والرادار اإللكتروني 

للهجوم.

الهجوم اإللكتروني من  الالزمة ألنشطة  املعلومات االستخباراتية  للرادار  الدعم اإللكتروني  ر نظام 
ّ
يوف

خالل اكتشاف وتشخيص وتصنيف رادارات العدو. في هذا السياق، يكتشف أداء وخصائص تشغيل رادار 
العدو، مثل التردد وعرض املدى والسعة، ويحفظها في قاعدة البيانات. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للنظام 

الذي يتميز بتصميم معياري تشخيص الهوية تلقائًيا.

يمكن لنظام هجوم الرادار اإللكتروني تنفيذ هجوم إلكتروني كالتشويش أو الخداع، من أجل الحد من 
مناطق تغطية الرادارات املكتشفة، أو جعلها غير نشطة تماًما. ومن خالل العمل بانسجام مع مكون الدعم 

)23(  »مشروع الدعم اإللكتروني األر�شي عن بعد )Ed( / مشروع اكتساب القدرة على الهجوم اإللكتروني )Et(«، رئاسة الصناعات الدفاعية، 
https://bit.ly/32JLYwH

 ،Siyah Gri Beyaz 28.02.2016 »-400 الغميضة الكهرومغناطيسية في سماء سورية: كورال مقابل إس« ,Arda Mevlütoğlu  )24(
https://bit.ly/3pAleaS
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اإللكتروني، يمكن للنظام ضبط نوع الهجوم وطريقة التشغيل تلقائًيا )25(.

II، النموذج املحدث ألنظمة الرادار  تم االنتهاء من تسليم دعم الرادار اإللكتروني والهجوم اإللكتروني 
للدعم اإللكتروني والهجوم اإللكتروني في مخزون قيادة القوات البرية، مع الخبرة والتكنولوجيا املكتسبة في 

مشروع كورال، في نهاية عام 2019 )26(.

الطائرات املقاتلة

 F-16C / D Fighting Falcon تتكون قوة الطائرات املقاتلة التابعة للقوات الجوية التركية من طائرتي
 1974 بين عامي  مت تركيا، 

ّ
املتحدة األميركية. وقد تسل الواليات  وF-4E Phantom IIs، وكالهما من صنع 

مت 270 طائرة F16C/D. ولدى 
ّ
و1994، 236 طائرة من نوع F-4E وrf-4E، وبين عامي 1987 و2012، تسل

ة حالًيا )27(.
ّ
تركيا حوالي 240 طائرة F-16، وحوالي 40 طائرة F-4E فعال

F-16 Fighting Falcon طائرة

عّد طائرة F-16 طائرة مقاتلة متعددة األدوار وذات محرك 
ُ
بعد أن قامت برحلتها األولى في عام 1974، ت

واحد. مع الوقت، تم إجراء تحسينات كبيرة في قدراتها وأدائها، بالتوازي مع التطورات في التكنولوجيا، وقد 
انعكست هذه التطورات على ما ُيسّمى نماذج »البلوك«. وقد تم إنتاج أكثر من 3600 طائرة F-16، وما تزال 
أحدث إصداراتها املسماة »بلوك 70« قيد اإلنتاج لـ 25 دولة. ومع أق�شى وزن إقالع يبلغ حوالي 19 طًنا، يمكن 

للطائرة حمل حوالي 7.7 طن من األسلحة وأنظمة املهمات في 11 محطة في جسم الطائرة واألجنحة.

بين عامي 1987 و1999، تم تسليم 240 طائرة من طراز F-16C / Ds للقوات الجوية التركية، وذلك في 
إطار مشروعين Peace Onyx I وPeace Onyx II. خضعت طرازات Block 40 وBlock 50 من هذه الطائرات 
 .Peace Onyx III بـ  سمي  مشروع  إطار  في  و2015   2009 عامي  بين  الطيران  إللكترونيات  شامل  لتحديث 
وخضعت حوالي 35 طائرة من طراز Block 30، وكانت أولى الطائرات التي دخلت مخزون القوات الجوية، 
الحاسوب  تطوير  ملشروع  أولي  كنموذج  الطائرات  هذه  إحدى  استخدام  وتم  جزئي،  هيكلي  تحسين  إلى 

.Özgür وإلكترونيات الطيران الخاص باملهمة الوطنية املسمى

30 طائرة F-16 من طراز +Block 50 من خالل املشروع املسمى Peace Onyx IV، وذلك من  تم شراء 
املميزة  السمة  إن  القدرات.  تحديث  أجل  ومن  الحوادث،  عن  الناشئة  القصور  أوجه  عن  التعويض  أجل 
Confor-( 2011 و2012، هي قدرتها على حمل خزان وقود خارجي  لهذه الطائرات، التي تم تسليمها بين عامي
mal Fuel Tank - CFT( على جسم الطائرة، عند مفاصل الجناح. وبذلك، من املمكن الوصول إلى مسافات 

)25(  Redet, Aselsan, https://bit.ly/3sK5pQO

الصناعات  وزارة   II اإللكتروني  والهجوم  اإللكتروني  للدعم  الرادار  أنظمة  مشروع  نطاق  في  اإللكتروني  الدعم  أنظمة  تسليم  إتمام  تم    )26(
الدفاعية 09.11.2019

https://bit.ly/32JNDSX

)27(  ”World Air Forces 2020“, Flight International, https://www.Flightglobal.Com/ Download?Ac=66025
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أطول، أو البقاء في الهواء لفترة أطول عن طريق التزود بالوقود في الهواء. حالًيا، تعمل حوالي 240 طائرة من 
طراز F-16C / D بشكل فّعال.

F-4E 2020 Terminator طائرة

وقد  األميركية،  البحرية  الطائرات  حامالت  في  استخدامها  أجل  من   F-4 Phantom II طائرة  تطوير  تم 
قامت بأول رحلة لها عام 1958، وبعد ذلك، بدأ إنتاجه للقوات الجوية األميركية. إن النموذج األكثر شيوًعا 
وهو طائرة F-4E، تم استخدامه على نطاق واسع في فيتنام والحروب العربية اإلسرائيلية والحرب اإليرانية 
العراقية. وتم إنتاج 5195 طائرة Phantom II لـ 12 دولة، ومن ضمنها الواليات املتحدة األميركية. وبذلك، 

حملت لقب أكبر عدد من الطائرات املقاتلة األسرع من الصوت التي تنتجها الواليات املتحدة حتى اآلن.

RF- ونماذج استطالع تكتيكية ،F-4E 236 من طراز 1974 و1994، تم تسليم ما مجموعه  بين عامي 
4E. ودخلت طائرة F-4E الخدمة عام 2020، من خالل تحديث 54 طائرة من طائرات F-4E التابعة للقوات 
إلى تجهيز  2000 و2003. وباإلضافة  بين عامي   )IAI( الفضاء اإلسرائيلية  الجوية من قبل شركة صناعات 
حمل  على  بالقدرة  أيًضا  ُزودت  جديدة،  طيران  وإلكترونيات  واتصاالت  رادار  بأنظمة   F-4E 2020 طائرات 
إنشاء  تم  التحديث،  هذا  نطاق  في  املجنح.   Popeye 1 وصاروخ   ،ELM-8222 اإللكترونية  الحرب  حجرات 
لتركيا  الفرصة  أتيحت  وبذلك،  الجوي؛  اإلمداد  لصيانة  األول  إسكيشهر  مركز  في  النظام  تكامل  مختبر 
لتحديث برامج وأجهزة الطائرة املعنية، وإجراء تغييرات عليها. ونظًرا لالستحواذ على البنية التحتية هذه، 
تطوير  في عمليات  اختبار  أيًضا كطائرة   F-4E 2020 طائرات  تعمل  للطائرة،  العالية  االستيعابية  والقدرة 

األسلحة الوطنية وأنظمة املهام )28(.

في  محدوًدا  تحسًنا   Terminator مشروع  في  تضمينها  يتم  لم  طائرة   16 شهدت   ،F-4E طائرات  بين  من 
أنظمة  تثبيت  تم   ،F-4E / TM Şimşek املسمى  املشروع  نطاق  وفي  الوطنية.  باملوارد  الطيران  إلكترونيات 
ّفذ بين عامي 2009 و2011، 

ُ
اتصاالت ومالحة من إنتاج ASELSAN، على الطائرة. ومن خالل املشروع الذي ن

كان من املخطط أن تكون طائرات F-4E / TM فّعالة حتى 2014-2016، لكن تم سحبها من الخدمة بعد فترة 
قصيرة في حزيران/ يونيو 2012 )29(.

املستوى  من  كشريك  فيه  ا 
ً
طرف تركيا  كانت  الذي   ،F-35 Joint Strike Fighter مشروع  في  الوضع  تأثر 

الثالث منذ مرحلة التطوير، بتزويد نظام الدفاع الجوي S-400.)30( وفي خارطة طريق تحديث سالح الجو، 

)28(  ARDA MEVLÜTOĞLU, طائرات فانتوم التركية SİYAH GRİ BEYAZ 25.03.2015 
https://bit.ly/3JrBwL1

)Cem Doğut  )29 طائرات فانتوم F/RF-4E في القوات الجوية التركية Defence Turkey العدد 98، 
https://bit.ly/317ZWb2

)30(  عن حاجة تركيا ألنظمة الدفاع الجوي، وشراء منظومة S400 Arda Mevlütoğlu, Sertaç Canalp Korkmaz, “مظلة الدفاع الجوي 
S400“ 12.09.2017 التركي ومنظومة

 https://Orsam.Org.Tr/Tr/Turkiye-Nin-Hava-Savunma-Semsiyesi-Ve-S-400/

https://Orsam.Org.Tr/Tr/Turkiye-Nin-Hava-Savunma-Semsiyesi-Ve-S-400/
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في  التشغيلي  عمرها  ستكمل  التي   ،F-35A بالطائرة  تدريجًيا   F-4E 2020 طائرات  استبدال  املخطط  من 
أيًضا  100 طائرة من طراز F-35A، مهتمة  التي تخطط لشراء ما ال يقل عن  2020.)31( وتركيا،  أوائل عام 
الهجومية  السفينة  في  )STOVL( الستخدامها  العمودي  الهبوط  القصير/  بنموذج طائرات F-35B لإلقالع 
البرمائية متعددة األغراض TCG Anadolu ، والتي ستدخل مخزون القوات البحرية. لكن، بسبب استيراد 
تركيا ملنظومة S-400، أزالت اإلدارة األميركية تركيا من مشروع F-35، وجمدت تسليم الطائرات املصنعة، 

وأوقفت تدريب الكوادر التركية في الواليات املتحدة )32(.

الطائرات الداعمة

KC-135R طائرة

التسعينيات من أجل زيادة نطاق الضربات  أوائل  في  في الجو  الوقود  إلى طائرات تزويد  الحاجة  ظهرت 
للقوات الجوية التركية، والوقت الذي يمكن أن تبقى فيه الطائرة في الجو. وفي هذا السياق، في عام 1994، 
اختيرت طائرة KC-135R Stratotanker األميركية الصنع، وهي من الطائرات املجهزة بنظام »boom« التي 
القوات  مخزون  ضمن  املوجودة   F-16و  F-4E طائرات  في  املستخدمة  اإلمداد  إعادة  ملعدات  مناسبة  عّد 

ُ
ت

كفائض،  األميركية  املتحدة  الواليات  خزنتها  التي   ،KC-135R طراز  من  طائرات  سبع  اختيار  وتم  الجوية. 
تم استئجار طائرتين من طراز  إلى ذلك،  باإلضافة  لعمليات صيانة وإصالح وتحديث مكثفة.  ثم خضعت 
هذه  استخدام  تم  وقد  الخدمة،  نطاق  الطائرات  هذه  دخول  حين  إلى  عليها  التدرب  أجل  من   KC-135R
1995 و1997. بعد ذلك، تم استالم ما مجموعه سبع طائرات KC-135Rs بين عامي  الطائرات بين عامي 
1997 و1998، ودخلت الخدمة من خالل األسطول 101، وهي تحت قيادة قاعدة الناقالت العاشرة املنشأة 

ا في إنجرليك بمدينة أضنة.
ً
حديث

طائرة )نسر السالم( E-7T Barış Kartalı بدأت تركيا مشروع شراء طائرات اإلنذار املبكر والتحكم الجوي 
واكتشاف  واسعة،  جغرافية  ملنطقة  الجوية  الحركة  مراقبة  أجل  من  التسعينيات،  منتصف  في   )HEIK(
التهديدات املحتملة من مسافات طويلة، وتعويض فجوات التغطية في شبكة الرادار األر�شي بسبب طبيعة 
 Boeing شركة  مع  عقد  توقيع  تم  االقتصادية،  الظروف  بسبب  تأخر  الذي  املشروع  نطاق  وفي  األرض. 
األميركية في عام 2002 لشراء أربع طائرات E-7 HEIK مطورة على هيكل طائرات ركاب Boeing 737-700. إن 
هذه الطائرات املجهزة برادار MESA عالي التقنية، واملصنع من قبل شركة Northrop Grumman، يمكنها 
القيام بمهمات اإلنذار املبكر، وجمع املعلومات االستخبارية، والقيادة والسيطرة في منطقة واسعة جًدا، 
بفضل هذا الرادار وأنظمة االستخبارات اإللكترونية )ELINT( التي تحملها. ومع اكتمال عمليات التسليم 
بين عامي 2014 و2015، أصبح املجال الجوي التركي والجغرافيا القريبة قابلين للرصد على مدار 24 ساعة؛ 
هذه  في  العسكرية  للعمليات  االستخباراتي  والدعم  والسيطرة  القيادة  توفير  على  القدرة  تحققت  وبذلك 

)31(  Sıtkı Egeli, »The Fighter Jet That Could Break Us-Turkey Defense Relations“, Middle East Institute, 26.06.2018, https://
bit.ly/3ewVLsq

)32(  فيما يتعلق بشراء تركيا ملنظومة S-400 وآثار استبعادها من مشروع F-35، Arın Demir، »Arda Mevlütoğlu: تغيير جذري في العالقات 
,S-400« Daktilo1984, 03.05.2020 الصناعية والسياسية والتكنولوجية التي طورتها تركيا حتى اآلن في املجال العسكري، بسبب شراء

https://bit.ly/3sIHotx
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املنطقة الجغرافية.

طائرات الحرب اإللكترونية واالستكشافية واالستخباراتية األخرى

الخاصة بجمع  الحربية  الطائرات  التركية منصات  املسلحة  القوات  رت 
ّ
التسعينيات، وف منذ منتصف 

مجال  في  سّيما  وال  املختلفة،  االحتياجات  لتلبية  وذلك  اإللكترونية،  والحرب  جًوا  االستخبارية  املعلومات 
مكافحة اإلرهاب. بعض هذه الطائرات هي: C-160 MilKar-2U وC-160 Gören وCN235 MilSis-23U و

.King Air 350 IKU

ودخلت طائرة النقل C-160 التابعة للقوات الجوية في الخدمة في عام 1995، وهي مجهزة بنظام التشويش 
اإللكتروني MilKar-2U الذي طورته شركة ASELSAN. وُجهزت أيًضا بكاميرا كهربائية ضوئية، وأنظمة ربط 

.)IMINT( وهي تستخدم في مهمات استخبارات تصويرية ،Gören البيانات ضمن نطاق مشروع

ASELSAN MilSis- 100 املجهزة بنظامM-CN235 وفي أواخر التسعينيات، كانت طائرة النقل الخفيف
االتصاالت  واستخبارات   ،)ELINT( الجوية  اإللكترونية  االستخبارات  في  كبير  بشكل  ستخدم 

ُ
ت  ،23U

)COMINT( واستخبارات اإلشارة )SIGINT(، في البعثات.

منذ أوائل عام 2010، وفي نطاق عمليات مكافحة اإلرهاب، قامت القوات البرية والقيادة العامة لقوات 
بأجهزة  املزودة   King Air 350 الخفيف النقل  بتأمين طرازات من طائرات  العامة لألمن،  الدرك واملديرية 
 .IMINT(( استشعار وأنظمة اتصاالت مختلفة لدعم الطائرات املسيرة، في املهمات االستخباراتية التصويرية
ويمكن لهذه الطائرات، التي تسمى طائرات استطالع بطّيار )IKU(، البقاء في منطقة املهمات لفترة طويلة، 
يمكن  الوقت نفسه،  وفي  املتقدم،  االتصال  الدقة، ونظام  بالليزر عالية  الهدف  كاميرا تحديد  واستخدام 

تزويدها بالعديد من األنظمة املختلفة، نظًرا ملساحتها الداخلية الكبيرة نسبًيا، وقدراتها االستيعابية.

أنظمة أسلحة القصف الجوي

حقق سالح الجو التركي قفزة كبيرة في قدرته الهجومية املوجهة الدقيقة، وبخاصة مع إدخال طائرات 
تم تحسين  التسعينيات،  أواخر  الثمانينيات. ومع إدخال كبسوالت االستهداف منذ  الخدمة منذ  في   F-16
نت قدرات التطوير واإلنتاج لصناعة الدفاع 

ّ
قدرة الهجوم الدقيق على النقاط من مسافات طويلة. وقد مك

الوطني، من إنتاج حلول أصلّية في هذا املجال أيًضا. وفي املرحلة الحالية، يتم إنتاج العديد من أطقم التوجيه 
والقنابل والصواريخ املستخدمة في املركبات الجوية املسّيرة عن بعد، وغير املسيرة، بالوسائل املحلية. وقد 
لوحظت فوائد هذه األنظمة في العمليات األمنية الداخلية. ولعبت أنظمة األسلحة املحلية املوجهة بدقة 

دوًرا رئيسًيا في النجاح الذي تحقق في عملية درع الربيع.

أطقم التوجيه

التأثيرات  البيئية، وخاصة  العوامل  الجوي على  القصف  في  التقليدية املستخدمة  القنابل  تعتمد دقة 
الديناميكية الهوائية. بعد إطالق القنبلة من الطائرة، ينحرف مسارها بسبب عوامل مثل االرتفاع والسرعة 
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والرياح. وبسبب هذه االنحرافات، قد تسقط القنبلة بعيًدا عن الهدف. وفي هذه الحالة، يتعّين إسقاط عدد 
كبير من القنابل في الوقت نفسه لتدمير الهدف، ولكن ستكون املخاطر والتكلفة عالية، حيث سيزداد كل 

من عدد الذخيرة التي يتم إنفاقها، وعدد الطائرات املستخدمة لكل هدف.

قنابل  تطوير  املمكن  من  أصبح  اإللكترونية،  واألنظمة  االستشعار  أنظمة  شهدتها  التي  التطورات  مع 
تطوير  تكلفة  تكون  أن  ويمكن  الدقيق.  والضرب  املسار  وتصحيح  الهدف  اكتشاف  على  قادرة  وصواريخ 
 في بعض األحيان عند مقارنتها بأنواع األهداف التي سيتم استخدام 

ً
صاروخ أو قنبلة جديدة موجهة مرتفعة

هذه األسلحة عليها. لذلك، فإن املعدات هي التي تزيد من دقة الذخيرة التقليدية املوجودة -بعبارة أخرى، 
تجعلها »ذكية«- وتبرز كصيغة فعالة من حيث التكلفة. هذه األجهزة، التي يطلق عليها »أطقم التوجيه«، تزيد 
بشكل كبير من دقة القنابل التقليدية، ما يقلل بشكل كبير من كمية الذخيرة لكل هدف، وعدد الطائرات 

والطيارين املعرضين للخطر.

كانت أنظمة األسلحة املوجهة بدقة واحدة من أكثر مجاالت البحث والتطوير واإلنتاج كثافة في الصناعات 
الدفاعية التركية خالل العشرين عاًما املاضية. في هذا السياق، تم البدء في العديد من املشاريع الخاصة 
عّد أطقم 

ُ
نتجت بشكل دوري في خدمة القوات املسلحة التركية. وت

ُ
بأطقم التوجيه، وتم وضع األنظمة التي أ

التوجيه )HGK( أبرز تلك األنظمة.
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الجدول 2: أنظمة القنابل املوجهة بدقة التي يستخدمها سالح الجو التركي )مجموعات التوجيه والقنابل املوجهة 
امللحقة بالقنابل التقليدية(

 عائلة
النظام

الطراز
 الجهة

املنتجة
 نوع

التوجيه
الوزن

 الطائرات
املستخدمة

HGK
 أطقم

 التوجيه
الدقيق

HGK-82

 تم تطويره
في تركيا

 معهد بحوث
 وتطوير
 صناعة
 الدفاع

ASELSAN

İNS/GPS

500 
 رطل

MK82

F-16, F-4E 
2020

HGK-83
1000 
 رطل

MK83

HGK-84
2000 
 رطل

MK84

LHGK
 أطقم

 التوجيه
 الليزرية
الدقيقة

LHGK-84

 تم تطويره
في تركيا

 معهد بحوث
 وتطوير
 صناعة
 الدفاع

ASELSAN

İNS/GPS+  
ليزري

2000 
 رطل

MK84

F-16, F-4E 
2020

KGK
 أطقم

 التوجيه
املجّنحة

KGK-82
 تم تطويره

في تركيا
 معهد بحوث

 وتطوير
 صناعة
 الدفاع

ASELSAN
 KALE, 
للطيران

İNS/GPS

500 
 رطل

MK82

F-16, F-4E 
2020

KGK-83
1000 
 رطل

MK83
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LGK
 أطقم

 التوجيه
الليزرية

LGK-82تم تطويره 
في تركيا
 الشركة

 املصنعة:
ASELSAN

ليزري

500 
 رطل

MK82
F-16, F-4E 

2020

LGK-84
2000 
 رطل

MK84

 القنابل
املصغرة

MB

 تم تطويره
في تركيا
 الشركة

 املصنعة:
ASELSAN

İNS/GPS139كغ F-16

TEBER

TEBER-81تم تطويره 
في تركيا
 الشركة

 املصنعة:
ROKET-

SAN

İNS/GPS+  
ليزري

250 
 رطل

MK81

F-16

TEBER-82
500 
 رطل

MK82

MAM

MAM-Lتم تطويره 
في تركيا
 الشركة

 املصنعة:
ROKET-

SAN

ليزري

 كغ22

ANKA-S, TB2

MAM-C6.5كغ 

HOBOSGBU-8
 الواليات
املتحدة

ليزري
2000 
 رطل

MK84
F-4E 2020
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PAVEWAY

GBU-10

 الواليات
املتحدة

ليزري

2000 
 رطل

MK84
F-16, F-4E 

2020

GBU-12
500 
 رطل

MK82

JDAM

GBU-31 
)V1(

 الواليات
املتحدة

İNS/GPS

2000 
 رطل

MK84

F-16

GBU-
31)V3(

GBU-38500 
 رطل

MK82 GBU-54

JSOW

AGM-
154A-1

 الواليات
املتحدة

İNS/GPS483كغ 

F-16

AGM-
154C

İNS/
GPS+İR

 كغ497
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الشكل 3: أنظمة الصواريخ املوجهة التي يستخدمها سالح الجو التركي

نوع التوجيهالجهة املنتجةالطرازعائلة النظام
 الطائرات

املستخدمة

SLAM-ERAGM-84Kالواليات املتحدة
İNS/GPS+ 

İRجهاز تحكم+
F-16

MAVERİCK
AGM-65A/

B/G
TV / IRالواليات املتحدة

F-16, F-4E 
2020

HARMAGM-88رادارF-16

POPEYEPOPEYE 1إسرائيل
İNS + 

İRجهاز تحكم+
F-4E 2020

SOM
 ذخيرة متوسطة
املدى السطحية

SOM-Aتم تطويره في 
تركيا

 معهد بحوث
 وتطوير صناعة

 الدفاع،
ROKETSAN

İNS/GPS+
املرجع األر�شي

F-16, F-4E 
2020 SOM-B1

İNS/GPS+İR+
املرجع األر�شي

SOM-B2

تم تطوير نظام HGK بواسطة )معهد بحوث وتطوير صناعة الدفاع( TÜBİTAK SAGE، وهو نظام يعمل 
على زيادة الدقة بشكل كبير من خالل ربطه بالقنابل التقليدية غير املوجهة. باإلضافة إلى ذلك، يقوم بقياس 
توفر  بطريقة  املحدد مسبًقا  الهدف  نحو  إلقاؤها  تم  التي  القنبلة  واالتجاه، ويصحح مسار  للموقع  دقيق 

.)GPS( ونظام تحديد املواقع العالمي ،)INS( ضربة دقيقة، بفضل مكونات نظام املالحة

وقد تم تطوير طرازات من نظام HGK، وهو الذي يمكن تركيبه على القنابل املخترقة MK84 التي أنتجها 
)معهد بحوث وتطوير صناعة الدفاع( TÜBİTAK SAGE، وتزن 2000 رطل )907 كغ تقريًبا(، بما يتناسب مع 
قنابل MK83 التي تزن 1000 رطل، وقنابل MK82 التي تزن 500 رطل. ويتم استخدام جميع الطرز الثالثة، 
القوات  في مخزون قيادة   F-4E 2020و F-16 بواسطة طائرات  ،HGK-84و HGK-83و HGK-82 املسماة
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.)34( ASELSAN ويتم تنفيذ اإلنتاج الدوري ملجموعات التوجيه هذه بواسطة شركة )الجوية.)33

وطور )معهد بحوث وتطوير صناعة الدفاع( TÜBİTAK SAGE أيًضا قنابل LHGK-84 عن طريق إضافة 
رأس ليزري إليها. وتوفر إضافة رأس ليزري فوائد عند مهاجمة األهداف التي لم يكن موقعها وإحداثياتها 

.GPS معروفين من قبل، و/ أو في البيئات التي يوجد بها خداع/ تشويش إلشارات

 TÜBİTAK SAGE )(، التي طورها )معهد بحوث وتطوير صناعة الدفاعKGK( أما أطقم التوجيه املجّنحة
استناًدا إلى تصميم HGK، فهي عبارة عن نظام يتكون من مجموعة أجنحة توفر إمكانية الطيران االنزالقي، 
 Mk82رطل، و Mk83 500 الذي يوضع على القنابل غير املوجهة من نوع INS / GPS بفضل نظام توجيه
1000 رطل. وبوجود مجموعة األجنحة املذكورة أعاله، يتم زيادة مسافة السقوط الحر للقنابل، ثم نطاق 
الدقيقة من مسافات طويلة جًدا. ومع فتح األجنحة بعد  اإلصابة بشكل كبير، ويمكن تسجيل الضربات 
نظام  إصابة  بينما دقة  االرتفاع،  100 كيلومتر حسب  إلى  إلى مدى يصل  الوصول  يمكن  الطائرة،  مغادرة 
التوجيه هي أقل من 10 أمتار.)35( ويتم اإلنتاج الدوري ألطقم التوجيه املجنحة التي يمكن استخدامها مع 

طائرات F-16 وF-4E 2020 من خالل شركة ASELSAN وkale للطيران )36(.

الذي   TEBER ويمتلك   .TEBER نظام  وهو   ،ROKETSAN شركة  طورته  التوجيه  أطقم  من  آخر  نظام 
يمكن تثبيته على القنابل من نوع MK81 وMK 82، رأًسا ليزرًيا وأنظمة توجيه INS / GPS)37(. وقد بدأ نظام 
القوات الجوية منذ عام  إلى مخزون  في الدخول  يبلغ مداه األق�شى 28 كم وفًقا لالرتفاع،  الذي   ،TEBER

 .)38( 2018

تعّرف سالح الجو التركي على القنابل املوجهة بالليزر ألول مرة في أواخر السبعينيات، من خالل الطائرات 
القنابل  تضمين  تم   ،GBU8 HOBOS املوجهة(  القنبلة  )نظام  إلى  باإلضافة   .F-4E Phantom II الحربية 
 AN /و TV املوجهة بـ AGM-65A / B Maverick وصواريخ ،GBU-10/12 Paveway I / II املوجهة بالليزر
 Paveway GBU-10/12 في املخزون خالل هذه الفترة. في وقت الحق، زاد عدد قنابل ،AVQ-23 Pave Spike
أطقم  إنتاج  خالل  ومن   .F-16C / D Fighting Falcon طائرات  عدد  ازدياد  مع  بالتزامن  بالليزر،  املوجهة 

)33(  “أطقم التوجيه الدقيق )HGK(، معهد بحوث وتطوير صناعة الدفاع
http://www.Sage.Tubitak.Gov.Tr/Tr/Urunler/Hassas-Gudum-Kiti-Hgk

)34(  ”Hgk“, Aselsan, https://www.Aselsan.Com.Tr/Hgk_Hassas_Gudum_Kiti_6323.Pdf

,Tübitak Sage ”35(  “أطقم التوجيه املجنحة(
http://www.Sage.Tubitak.Gov.Tr/Tr/Urunler/KanatliGudum-Kiti-Kgk

,Aselsan ”36(  “أطقم التوجيه املجنحة(
https://www.Aselsan.Com.Tr/5beca2f602-db-45c8-A295- A3cb623a6bc5.Pdf

TEBER، ROKETSAN 37(  “اطقم التوجيه الليزرية(
https://www.Roketsan.Com.Tr/Urun/Teber-LazerGudum-Kiti

TEBER، TRT HABER 04.07.2018 38(  يبدأ تسليم أطقم التوجيه الليزرية(
https://bit.ly/3FyUugp

http://www.Sage.Tubitak.Gov.Tr/Tr/Urunler/Hassas-Gudum-Kiti-Hgk
https://www.Aselsan.Com.Tr/Hgk_Hassas_Gudum_Kiti_6323.Pdf
https://www.Aselsan.Com.Tr/5beca2f6-02db-45c8-A295-%20A3cb623a6bc5.Pdf
https://www.Roketsan.Com.Tr/Urun/Teber-LazerGudum-Kiti
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التوجيه الليزرية من نوع Paveway II بموجب ترخيص، طورت شركة ASELSAN نظام توجيه ليزر وطني 
وبدأت في إنتاجه ، وُسّميت أطقم التوجيه بالليزر )LGK(، وذلك بفضل الخبرة والبنية التحتية التي اكتسبتها 
الشركة. حالًيا، ما يزال يتم إنتاج طرازات LGK-82 املثبتة على قنابل Mk 82، وLGK-84 املثبتة على قنابل 

.)39( Mk 84

الذخائر الذكية الصغيرة

إن فعالية الطائرات املسيرة في مكافحة اإلرهاب، وفائدتها في الكشف عن األهداف وتحديدها، ووضع 
الطائرات  تلك  تسليح  األعمال  جدول  إلى  جلبت  فرصة،  عد 

ُ
ت التي  األهداف  ضد  سّيما  وال  عليها،  إشارات 

املسيرة، كنتيجة طبيعية. ومن هنا برزت الحاجة إلى تطوير ذخائر صغيرة -مقارنة بالطائرات املقاتلة ذات 
عالية.  تدميرية  قدرة  ولديها  بدقة،  املنظمة  املنصات  لهذه  مناسبين  ووزن  حجم  ذات  الثابتة-  األجنحة 
باإلضافة إلى ذلك، ومع انتقال عمليات مكافحة اإلرهاب من املناطق الريفية إلى املناطق السكنية تدريجًيا، 
التي تدمر األهداف من دون أن تسبب األذى  أو  البيئية منخفضة،  التي تكون أضرارها  أصبحت الذخائر 
ملحيطها، تبرز على الواجهة، بسبب تقلص املسافات بين املدنيين والعناصر اإلرهابية. في هذا املجال، تم 
تطوير الذخيرة الذكية الصغيرة )MAM( من قبل شركة ROKETSAN، وذخائر Bozok من خالل )معهد 

بحوث وتطوير صناعة الدفاع( TÜBİTAK SAGE في تركيا.

ROKET- شركة  وطورتها  بدقة،  موجهة  الحجم  صغيرة  قنبلة  هي   )MAM-L املصغرة  الذكية  )الذخيرة 
SAN لتحملها الطائرات املسيرة والطائرات الهجومية الخفيفة، وتحتوي على رأس ليزري شبه نشط، ويبلغ 
قطر الذخيرة 160 ملم، وطولها 1 متر وتزن 22 كغ. ويمكن زيادة املدى األق�شى البالغ 8 كيلومترات إلى 14 
كيلومتًرا باستخدام نظام التوجيه INS / GPS. وهناك ثالثة أنواع مختلفة من خيارات الرؤوس الحربية ضد 
الدروع التفاعلية: الرؤوس الحربية املتسلسلة، والجسيمات شديدة االنفجار، والضغط الحراري. ويمكن 

استخدام هذه الرؤوس الحربية مع صمامات التالمس أو االقتراب)40(.

 Cirit مشتقة في األساس من محرك صاروخ ،MAM وهي العضو األصغر في عائلة ،MAM-C إن ذخيرة
املوجه بالليزر. ويبلغ قطرها 70 مم، وطولها 970 مم، وتزن 6.5 كغ. وتحتوي الذخيرة، التي يمكن أن تصل 
إلى مدى 8 كيلومترات، على نوعين مختلفين من خيارات الرؤوس الحربية متعددة األغراض، النوع األول هو 

تأثير القطعة )خارقة وحارقة للدروع( والجسيمات شديدة االنفجار.)41( 

ويتم استخدام الذخائر من نوع MAM-L وMAM-C، التي تنتجها شركة ROKETSAN على نطاق واسع، 
.Bayraktar TB2و Anka-S حة من نوع

ّ
بواسطة طائرات مسيرة مسل

,C4defence, 11.03.2018 ,على وشك أن تبصر النور LGK-84 39(  أطقم التوجيه الليزرية(
https://bit.ly/3z97lU8

ROKETSAN ،)MAM-L( الذخيرة الذكية املصغرة  )40(
2dcwFm3/yl.tib//:sptth

)41( , Roketsan,https://bit.ly/32uCmpQ 
ذخائر  MAM-C الذكية الصغيرة
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ور نظام Bozok، وهو نظام سالح آخر موجه يمكن حمله بواسطة الطائرات املسيرة، بواسطة )معهد 
ُ
ط

بحوث وتطوير صناعة الدفاع( TÜBİTAK SAGE. وتحتوي الذخيرة التي يبلغ وزنها 16 كجم على رأس ليزري 
وأنظمة INS. وقد أجريت اختبارات الرمي للقنبلة التي يصل مداها األق�شى إلى حوالي 9 كم، في نهاية عام 

.)42( 2018

أنظمة األسلحة املوجهة بدقة طويلة املدى

تم تطوير أنظمة األسلحة املوجهة SOM )الذخيرة السطحية متوسطة املدى( بواسطة )معهد بحوث 
وتطوير صناعة الدفاع( TÜBİTAK SAGE. وهي عبارة عن نظام صاروخ كروز يسمح بضرب األهداف بدقة 
األهداف  مهاجمة  على  القدرة  ولديه  الجوي،  الدفاع  ألنظمة  الفعال  النطاق  إلى  الدخول  دون  من  كبيرة 

السطحية الثابتة بشكل فعال، واألهداف املتحركة فوق املياه.

وتعتبر SOM، التي بدأت في دخول مخزون القوات الجوية التركية عام 2011، عائلة صواريخ تتكون من 
نماذج ذات قدرات مختلفة. ومن بين تلك النماذج: SOM A وSOM B1، وهي عبارة عن صواريخ تستخدم 
620 كغ، ولها نظام تحكم توجيهي متكامل يتكون من INS / GPS، ونظام  ثابتة، ويبلغ وزنها  ضد أهداف 

مالحة مرجعي)43(.

وإن نموذج SOM B2 ذو الرأس الحربي االختراقي، هو نموذج تسلسلي لـ SOM B1، ويمكن أيًضا استخدام 
ارتباط  نظام  بمساعدة  والسطحية  املتنقلة  األهداف  ضد  التطوير،  قيد  وهما   ،C2و  SOM C1 طرازي 
 ،SOM-J نموذج  أن  حين  في  الدفاعية.)44(   METEKSAN شركة  طورته  الذي   ،KEMENT املسمى  البيانات 
وهو أحد طرازات SOM التي تصنعها ROKETSAN، هو في مرحلة التطوير. وسيكون من املمكن حمل هذا 
أيًضا  يمكنها  التي   F-16 إلى طائرات باإلضافة  املقاتلة،   F-35 الداخلي لطائرات في جيب األسلحة  الصاروخ 

حمل هذا الصاروخ.)45(

تم   ،F-4E Phantom II طائرة  على  املطبق  الشامل  الطيران  وإلكترونيات  الهيكلي  التحديث  جانب  وإلى 
أيًضا توفير نظام الصواريخ املوجهة بدقة من نوع Popeye 1 جو - أرض من إسرائيل.

،TRT HABER، 02.11.2018 ،نتجت وطنًيا تستعد للمهمة من خالل الطائرات املسيرة املسلحة
ٌ
)42(  القنبلة التي أ

https://bit.ly/3EEKyRp

)43(  ذخيرة متوسطة املدى )SOM( السطحية، 

)44(  تم إتمام مشروع KEMENT، METEKSAN الدفاعية، 16.04.2019
https://bit.ly/3HkJmEu

)45(  دمج صاروخ SOM-J بطائرة F-35 رئاسة الصناعات الدفاعية
https://bit.ly/3pCwkfl
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إن صاروخ Popeye 1، الذي يحتوي على باحث كهربائي بصري، ونظام مالحة INS، وأنظمة ربط البيانات 
لتصحيح املسار، هو صاروخ بمدى يتراوح بين 80  و100 كيلومتر. ويتم نقل الصورة التي تم الحصول عليها 
بواسطة الرأس الكهروضوئي على مقدمة الصاروخ، إلى الطائرة في الوقت الفعلي عبر نظام رابط البيانات، 
ويسمح بإجراء تصحيحات دقيقة للمسار بواسطة ضابط نظام األسلحة املوجود على متن الصاروخ أثناء 
مرحلة الضربة. وهكذا، تزداد دقة الصاروخ بشكل كبير. ويمكن لطائرة F-4E 2020 حمل صاروخين كحد 

أق�شى برأس حربي يبلغ حوالي 350 كغ.)46(

جري عليها 
ُ
أما نظام AGM-154 JSOW )سالح املواجهة غير املشترك(، الذي تحمله طائرات F-16 التي أ

تحديث Peace Onyx III، وطائرة +F-16 Block 50 التي تم استيرادها بموجب Peace Onyx IV، فهو نظام 
 JSOW ورأس يستشعر األشعة تحت الحمراء. ويبلغ مدى ،INS / GPS سالح موجه بدقة يحتوي على أنظمة
حوالي 120 كيلومتًرا، وهو ينزلق نحو هدفه بعد أن تسقطه الطائرة التي تنقلها. في حين أن القوات الجوية 
ستخدم AGM-154A-1 من أجل األهداف اللينة 

ُ
التركية تستخدم طرازات AGM-154A وAGM-154c. وت

والدفاع الجوي ومواقع الرادار، بينما يتم استخدام AGM-154C ضّد مراكز القيادة، وحظائر الطائرات 
املحمية، واملنشآت تحت األرض، برؤوسها الحربية املخترقة التسلسلية.

القيادة- أنظمة التحكم والتصالت 

تزداد فعالية العناصر في ساحة املعركة وقدرتها على تحقيق النتائج بما يتناسب مع القدرة على إنشاء 
الصورة ومشاركتها على املستوى التكتيكي والعملي واإلستراتيجي في الوقت الفعلي. وإن الكشف عن عناصر 
املخاطر  اتصاالت متقدمة الكتشاف  يتطلب وجود أساس  واتجاهاتهم وحركاتهم،  وتتبع مواقعهم  العدو، 
املحتملة في وقت مبكر، وكذلك لتحديد أنسب الوسائل لتحييد الهدف. من ناحية أخرى، من الضروري 
تطبيق اإلجراءات والتقنيات املضادة حتى ال تتأثر جميع عمليات االتصال والسيطرة القيادية هذه بالذكاء 

اإللكتروني واألنشطة الهجومية اإللكترونية التي يقوم بها العدو.

الدفاع، واستثمرت بكثافة  في صناعة  القضايا ذات األولوية  حددت تركيا الحرب اإللكترونية كإحدى 
في هذا املجال، وخاصة منذ التسعينيات. وباإلضافة إلى أنظمة التحكم، والسيطرة واالتصاالت املنفصلة، 
بما يتناسب مع احتياجات كل قوة، يتم أيًضا تنفيذ مشاريع رفيعة املستوى للعمليات املشتركة والتخطيط 

والتنسيق وتبادل البيانات.

ومن ضمن أنظمة القيادة والتحكم واالتصاالت التي تستخدمها القوات املسلحة التركية، والتي ُيعتقد 
أنها لعبت دوًرا في عملية درع الربيع، ما يلي:

)TAFICS( Turkish Armed Forces Integrated Communication System مشروع

ُيعّد مشروع TAFICS، الذي بدأ في عام 1996، بمنزلة العمود الفقري لالتصاالت اآلمنة والسريعة بالصوت 

Defenceturk 13.02.2020 ،القوات املسلحة التركية وهجوم نظام األسد طويل األمد وقابلية الدفاع Fatih Mehmet Küçük  )46(
https://bit.ly/3mK8uwn
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والفيديو والبيانات لجميع وحدات وعناصر القوات املسلحة التركية. ضمن نطاق املشروع، تم إنشاء آالف 
الكيلومترات من البنية التحتية لكابالت اتصاالت من األلياف الضوئية في جميع أنحاء تركيا، وتم تركيب 
عدد كبير من وصالت الراديو ومحطات عقد االتصال. مشروع TAFICS، الذي أعد )معهد بحوث وتطوير 
االتصاالت  أقمار  من   X نطاقات  من  أيًضا  يستفيد  للتشفير،  التحتية  بنيته   TÜBİTAK الدفاع(  صناعة 
TÜRKSAT املخصصة لالتصاالت العسكرية.)47( ويلعب مشروع TAFICS، الذي يتم تحديثه وتحسين قدرته 
تم الحصول عليها من خالل األنظمة واألدوات  التي  البيانات واالستخبارات  نقل  في  باستمرار، دوًرا حيوًيا 

الجديدة، بشكل سريع إلى الوحدات ذات الصلة.

ADOP 2000 نظام

ن القائد من وضع وتنفيذ الخطط الالزمة إلطالق النار على الهدف املناسب 
ّ

هو نظام تحكم واتصاالت يمك
في الوقت املناسب باستخدام نظام األسلحة املناسب والذخيرة املناسبة، واستخدام عناصر الدعم الناري 
في ساحة املعركة بأق�شى قدر من الكفاءة. وقد تم تطويره ألتمتة وظائف القيادة والتحكم وإدارة اإلطالق 
الفنية واكتشاف الهدف والدعم الناري، مع املجاالت الوظيفية األخرى، في انسجام تام في ميدان املعركة. في 
ر تضمين املدفعية، وقذائف الهاون والراجمات، وأنظمة الكشف عن األهداف وتحديدها 

ّ
هذا السياق، ُيوف

الجوية، وقياس  املهمات مثل قياس األرصاد  أداء  لها وظيفة  إلى ذلك،  باإلضافة  األتمتة.  في هذه  وتتبعها، 
املوقع الطوبوغرافي بدقة وسرعة، ونقل البيانات التي تم الحصول عليها إلى أنظمة أخرى في البيئة الرقمية، 

من أجل أداء مهمات التصوير بسرعة ودقة وفعالية)48(.

ُيعّد نظام إدارة اإلطالق بالبطارية )BAIKS(، وهو أحد العناصر األساسية لـ ADOP-2000، نظاًما تقنًيا 
وعناصر  اإلطالق  وإدارة  البطارية  مستوى  على  تحكم  عناصر  على  ويشتمل  واالتصاالت،  اإلطالق  إلدارة 
اتصال، وقد تم تطويره من قبل شركةASELSAN ، من أجل استخدامه في املدفعية امليدانية، لوضع الهدف 
تحت النيران بسرعة وباحتمالية عالية لإلصابة من الطلقة األولى، ومن أجل توفير السرعة والدقة في أداء 
املهمة لبطاريات املدفعية الخاصة بالدعم املباشر والدعم العام، وتقوم باألتمتة الرقمية لتوفير االنسجام 

مع وحدات دعم اإلطالق واملركبات األخرى)49(.

)47(  )طرق املعلومات السريعة من القوات املسلحة التركية( حريات 23 حزيران/ يونيو 2000
https://bit.ly/3EKqjBS

)48( ”Adop-2000“, Aselsan, https://bit.ly/3Js97nX

,Aselsan , 49(  نظام إدارة اإلطالق بالبطارية(
https://bit.ly/3JCYtLs
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الحرب األهلية في ليبيا وتأثير الطائرات املسيرة

عّد ليبيا املنطقة األخرى التي كان فيها للطائرات املسيرة املسلحة التركية تأثير على ميزان القوى في امليدان 
ُ
ت

القوات  أداء  فهم  أجل  ومن  واإلستراتيجي.  العملي  النطاق  مهمة على  لها مخرجات  وكان  النزاعات،  ومسار 
الطائرات  تأثير  دراسة  املفيد  من  سيكون  عكسته،  الذي  والتحول  الربيع  درع  عملية  في  التركية  املسلحة 

املسيرة التركية في ليبيا.

حرب  إلى  وتحولت  املستمرة،  الصراعات  اشتدت   ،2011 عام  في  ليبيا  في  القذافي  بمعمر  اإلطاحة  بعد 
أهلية منذ عام 2014. واألطراف الرئيسية في الصراع الجاري هي: حكومة الوفاق الوطني الشرعية املعترف 
بها من األمم املتحدة؛ الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر. ويتلقى حفتر، الذي تولى مناصب 
مهمة في الجيش في عهد الزعيم الليبي املخلوع معمر القذافي، دعًما عسكرًيا وفنًيا ومالًيا مكثًفا من اإلمارات 

ومصر والسعودية وروسيا وفرنسا.

بفضل هذا الدعم الواسع النطاق، حّقق الجيش الوطني الليبي نجاحات عسكرية كبيرة في امليدان ضّد 
حكومة الوفاق الوطني في الفترة 2018 - 2019، وكان آخرها محاصرة مدينة طرابلس، والسيطرة على طرق 
ومواقع إستراتيجية مهمة. وفي 2 كانون الثاني/ يناير 2020، وافق مجلس النواب التركي على اقتراح إرسال 
جنود إلى ليبيا. وبسبب الوضع في إدلب، وعملية درع الربيع في شباط/ فبراير وآذار/ مارس، احتلت سورية 

صدارة جدول األعمال. لكن، منذ منتصف آذار/ مارس، بدأت الصراعات في ليبيا تتصاعد.

في هذه الفترة، وفي ضوء مقاطع الفيديو والصور واملعلومات التي انعكست في املصادر املفتوحة، لوحظ 
إصابة عناصر الجيش الوطني الليبي الذي قام بحصار طرابلس، وال سّيما في خطوط اإلمداد. وعلى الرغم 
التركية، فقد لوحظ استخدام طائرات  بيانات مشتركة من قبل السلطات  أو  بيان رسمي  من عدم وجود 
مسيرة مسلحة من نوع Bayraktar TB2 على نطاق واسع في هذه الهجمات. في الواقع، تم تداول العديد من 
مقاطع الفيديو والصور على وسائل التواصل االجتماعي، تظهر أن مركبات الجيش الوطني الليبي املدرعة، 
شرت صور 

ُ
ن الدفاع الجوي الخاصة به، قد تعرضت لضربات TB2s. من ناحية أخرى،  ومواقعه وأنظمة 

حطام طائرة TB2s التي أسقطها الجيش الوطني الليبي، أو سقطت بسبب عطل فني، ألغراض دعائية.

ومن نقاط التحول في العملية الجديدة، التي أّدت إلى كسر الحصار حول مدينة طرابلس، هي استيالء 
حكومة الوفاق الوطني على قاعدة الفاتية الجوية. في حين نشرت TB2s، قبل وأثناء الهجوم على القاعدة، 
صوًرا ألنظمة الدفاع الجوي من نوع Pantsir S1 التي قدمتها اإلمارات للجيش الوطني الليبي. وفي بعض هذه 

الصور، ُيالحظ أن رادارات Pantsir S1s هي في وضع نشط.

على الرغم من الخسائر، فقد أدى االستخدام املتزايد للطائرات املسيرة املسلحة من نوع TB2 إلى تغيير 
كبير في ميزان القوى في امليدان لصالح حكومة الوفاق الوطني، ما تسبب في انسحاب عناصر الجيش الوطني 
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ستخدم فيها 
ُ
عّد إحدى مناطق الصراع التي ت

ُ
ت الليبي.)50( والنقطة التي يجب التأكيد عليها هنا هي أن ليبيا 

الطائرات املسيرة املسلحة وغير املسلحة بشكل مكثف في التاريخ العسكري الحديث، في حين أن اإلمارات 
الليبي، تستخدمان طائرات مسيرة مسلحة  الوطني  الجيش  تدعمان  اللتان  املتحدة ومصر، وهما  العربية 
من طراز Wing Loong صينية الصنع، ومن خاللها تقدمان دعًما استخباراتًيا مليليشيات حفتر، وتقومان 
بالهجمات الجوية. وبحسب املصادر، فإن طائرات Wing Loong التي يستخدمها الجنود اإلماراتيون تتمركز 

في قاعدة الخادم الجوية شرقي ليبيا)51(.

التفاصيل األخرى الجديرة باملالحظة خالل هذا الصراع هي أنظمة الدفاع الجوي Pantsir S1 التي دمرتها 
العربية  اإلمارات  بها  زودت  التي  االرتفاع  منخفضة   Pantsir S1 الجوي  الدفاع  أنظمة  إن   .TB2s طائرات 
املتحدة الجيش الوطني الليبي هي نماذج مثبتة على هيكل شاحنة MAN األملانية SX45 8x8. غير أن الصور 
ظهر أن أنظمة الدفاع Pantsir املثبتة على شاحنة KAMAZ-6560 روسية 

ُ
املنعكسة في املصادر املفتوحة ت

 Wagner ُزودت بها شركة عسكرية خاصة تسمى 
ً
الصنع تم تدميرها أيًضا.)52( وتعتبر أنظمة Pantsir أنظمة

الجيش  إلى جانب  في الصراعات  الرو�شي. ومن املعروف أن شركة Wagner شاركت  الجيش  من مخزونات 
الوطني الليبي كجزء من دعم روسيا لحفتر. وتتكون غالبية موظفي شركة Wagner من موظفين خدموا أو 
يعملون في الجيش الرو�شي وجهاز االستخبارات. لذلك، يتعين على مشغلي أنظمة Pantsir اململوكة لشركة 
بناء على هذا  الرو�شي.  للجيش  الجوي  الدفاع  في وحدات  أو سابقين  يكونوا أعضاء نشطين  أن   ،Wagner
املسيرة  الطائرات  أمام   Pantsir الجوي  الدفاع  نظام  أداء  سوء  وراء  السبب  أن  استنتاج  يمكن  التقييم، 
إماراتيين(.  أو  )أفراد عسكريين سوريين  األفراد  تدريب وخبرة  قلة  أو  الكفاءة  ليس عدم  التركية،  املسلحة 
وعلى الرغم من أن ضعف األفراد هو عامل ال شك فيه، فإن طريقة استخدام الطائرات املسيرة املسلحة، 
بالدفاع  جسيمة  أضراًرا  ألحقت  قد  البشرية،  واالستخبارات  اإللكترونية  الحرب  مع  استخدامها  وخاصة 
التي شهدتها هذه  الرغم من الخسائر  العدو ومناوراته. على  للعدو، وبذلك ألحقت الضرر بمواقع  الجوي 
الطائرات في الواقع بسبب استخدام الطائرات املسيرة املسلحة، والتنسيق مع القوات البرية، واإلسهام في 

اإلنجاح، فقد انسحبت عناصر Wagner من منطقتي طرابلس وترهونة)53(.

ونتيجة لذلك، غّيرت الطائرات املسيرة املسلحة ميزان القوى بشكل كبير لصالح حكومة الوفاق الوطني 
الساحة  الوطني ودعمه على  الجيش  الحفاظ على شرعية  الليبية، وأصبح من الصعب  الحرب األهلية  في 
الخصوص،  وجه  على  الوطني،  الوفاق  حكومة  مكاسب  بينما  لها،  تعرض  التي  الخسائر  نتيجة  الدولية، 
إلى  الدفاعي  املوقف  من  واالنتقال  النف�شي،  التفوق  واكتساب  طرابلس،  حصار  كسر  املمكن  من  جعلت 

املوقف الهجومي)54(.

)50(  Alex Gatopoulos, ”’Largest Drone War İn The World’: How Airpower Saved Tripoli“, El Cezire, 28.05.2020, https://bit.ly/33Vbu2n

)51(  Dylan Nicholson, ”Foreign Drones Turning The Tide İn Libya“, Defence Connect, 04.06.2020, https://bit.ly/32A9mgf

)52(  Aishwarya Rakesh, ”Are Haftar Army’s Pantsir Missile Systems Supplied Only By Uae?“, 22.05.2020, https://bit.ly/3EHUzx0

)Ahmet Alemdar  )53, عناصر شركة فاغنر الروسية قد انسحبت من ترهونة 22.05.2020,
https://bit.ly/3pEIW5W

)54(  Seth Frantzman, ”A Secretive Proxy Drone War Just Exploded İn Libya“, The Jerusalem Post, 20.05.2020, https://bit.ly/3mJZpDX
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طريقة استخدام األنظمة

في عملية درع الربيع، جذبت الطائرات املسيرة املسلحة، وعناصر املدفعية، والقدرة الهجومية املوجهة 
بدقة للقوات الجوية التركية، واالستخدام املنسق للحرب اإللكترونية، االنتباه الكبير. فقد ألحقت القوات 
املسلحة التركية، من خالل استخدام الحرب اإللكترونية بالتنسيق مع الطائرات املسيرة املسلحة واملدفعية 

والقوات الجوية، خسائر فادحة بالجيش السوري في وقت قصير.

اسُتخدمت الذخائر املوجهة من الجو ألول مرة على نطاق واسع في حرب فيتنام، وظهرت إلى الواجهة منذ 
حرب الخليج عام 1991. باإلضافة إلى ذلك، اختبرت الطائرات املسيرة في القتال ألول مرة في حرب فيتنام، 

وقامت بمهمات مهمة في 1973 ثم 1982 في الحروب العربية اإلسرائيلية.

أخرى،  ناحية  من   .2001 عام  منذ  واسع  نطاق  على  اسُتخدمت  فقد  املسلحة،  املسيرة  الطائرات  أما 
منذ  تقريًبا  والصراعات  الحروب  جميع  في  اإللكترونية  الحرب  من  مختلفة  وأساليب  أشكال  استخدام  تم 
بداية القرن العشرين. بمعنى آخر، جميع األنظمة املذكورة أعاله التي استخدمتها تركيا في العمليات ليست 

اختراعات جديدة. ومع ذلك، فإن طريقة استخدامها، لم يكن لها مثيل في التاريخ العسكري الحديث.

الفعالة  والضربات  مناورة،  حرب  في  تشارك  لم  البرية  القوات  أن  هي  الربيع  درع  لعملية  املميزة  السمة 
شفت على الفور من الجو، ومن خالل وحدات 

ُ
التي استهدفت عناصر العدو كانت محددة من قبل، واكت

املدفعية، وتحويل النتائج التكتيكية التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة إلى املستوى اإلستراتيجي.

هذه  في  بها.  املحيطة  واملنطقة  إدلب  مدينة  على  الربيع  درع  عملية  فيها  جريت 
ُ
أ التي  املنطقة  اقتصرت 

وميليشياته،  السوري  النظام  وجيش  التركية،  املسلحة  القوات  بكثرة  توجد  الضيقة،  الجغرافية  املنطقة 
والجيش الوطني السوري وعناصر معارضة أخرى، وقوات روسية. باإلضافة إلى ذلك، هناك تهديد دفاعي 
جوي تشكله أنظمة الدفاع الجوي السورية تجاه املنطقة. وهناك طائرات مقاتلة وطائرات عمودية تابعة 
 عن وجود طائرات أميركية وإسرائيلية يمكن افتراض أنها تحوم 

ً
للقوات الجوية السورية والروسية، فضال

الصورة  تتغير  أن  يمكن  بالتحديات، حيث  مليئة  الربيع  عّد ساحة منطقة درع 
ُ
ت لذلك،  املنطقة.  أنحاء  في 

التكتيكية على الفور، ويكون الفصل بين األصدقاء واألعداء أمًرا بالغ األهمية، لذلك يتعين جمع املعلومات 
االستخباراتية وتوزيعها وتقييمها في الوقت الفعلي.

باإلضافة إلى ذلك، تتمركز معظم الوحدات العسكرية واملركبات التابعة للطرفين على مقربة شديدة من 
املناطق السكنية ومن بعضها البعض. ولوحظ في كثير من الحاالت أن املدرعات وعناصر مدفعية الجيش 
السوري تختبئ في املرائب أو الحدائق الخاصة باملنازل. هذه املسألة تزيد من أهمية االستخبارات الهادفة 
أرواح  في  الخسارة  عن  ينتج  قد  الذي  الدولي  والضغط  والسياسية  اإلنسانية  املسؤولية  وإن  اإليجابية. 

املدنيين، ستكون أكبر بكثير في هذه العملية، قياًسا بالعمليات السابقة.

ّفذ على وحدات القوات املسلحة التركية في 
ُ
بصرف النظر عن تورط روسيا ومسؤوليتها في الهجوم الذي ن
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27 شباط/ فبراير، فإن املواجهة أو االشتباك مع القوات الروسية أثناء العملية قد تتحول إلى أزمة دبلوماسية 
بين البلدين في وقت قصير. وكان من املمكن أن يكون هذا تطوًرا يؤثر في موقف تركيا في سورية. لهذا السبب، 
يصبح التخطيط الدقيق، وتنفيذ االستخبارات الهادفة التي تم الحصول عليها، وإطالق النار، أمًرا مهًما. 
عالوة على ذلك، كان هناك خطر أن تتدخل روسيا من أجل الضغط على تركيا، أو الحّد من مكاسبها لصالح 
الروسية، والحرب  الجوي  الدفاع  أنظمة  التركية عن طريق  املسلحة  القوات  سورية، من خالل استهداف 

اإللكترونية، وما إلى ذلك. 

البيئة،  هذه  مثل  في  الربيع.  درع  عملية  في  املقيدة  الرئيسية  العوامل  هي  أعاله  املذكورة  القضايا  هذه 
كانت تركيا تهدف إلى معاقبة النظام السوري على هجوم 27 شباط/ فبراير وتحركه نحو إدلب، وإلى ضمان 
استمرار العملية السياسية، وضمان أمن إدلب ومحيطها، من خالل القيام بعمليات إطالق النار بسرعة 

 من القيام بحرب املناورة.
ً

عالية ودقة عالية بدال

 الطائرات املسيرة

من أهم ميزات الطائرات املسيرة في مهمات االستطالع واملراقبة وجمع املعلومات االستخباراتية أنها تبقى 
في الجو لفترة طويلة جًدا فوق املنطقة املستهدفة. توفر الطائرات املسيرة، التي يمكنها البقاء في الهواء ملدة 
املنطقة  وفوق  الفعلي،  الوقت  في  متقطعة،  غير  استخباراتية  معلومات  جمع  األقل،  على  ساعة  و18   12
أو  العملي  أو  التكتيكي  املستوى  استخبارات  وتحديث  إنشاء  يتم  وبذلك  التناوب.  خالل  من  املستهدفة، 

اإلستراتيجي في الوقت الفعلي.

درع  الزيتون؛  غصن  السالم؛  درع  التركية:  العمليات  ومناطق  إدلب  فوق  املسيرة  الطائرات  وجود  إن 
الفرات، هو إجراء طبيعي ومتوقع، ألن املعلومات واالستخبارات التي تجمعها هذه املنصات لها أهمية حيوية 
ألمن القوات في امليدان، وللكشف املبكر عن املخاطر املحتملة. لكن في عملية درع الربيع، قررت تركيا نقل 
استخدامها للطائرات املسيرة من املستوى القيا�شي إلى مستوى أعلى، حيث أبقت عشرات الطائرات املسيرة 
ي إدلب ومحيطها. وال يوجد مثيل الستخدام الطائرات املسيرة املسلحة 

ّ
في الهواء في املجال الجوي الذي يغط

وغير املسلحة بهذا الشكل. 

ت الطائرات املسيرة التي تعمل بهذا العدد الكبير في مثل هذه املنطقة الضيقة ثالث مهمات رئيسية، 
ّ
تول

يمكن تلخيصها على النحو التالي:

للقوات  املدفعية  ووحدات  الجوية  للقوات  الحربية  الطائرات  أهداف  املسيرة  الطائرات  كشفت   ،
ً
أول

عّد هذه من أقدم مهمات الطائرات املسيرة. حيث يمكن ملؤشرات الليزر املوجودة 
ُ
البرية، وقامت بتحديدها. وت

في الكاميرات الكهروضوئية التي تحملها الطائرات املسيرة تحديد إحداثيات الهدف بدقة، ونقلها إلى عناصر 
في  بدقة كبيرة  التأكد من إصابة األهداف  يتم  البيانات. وبذلك،  ناقل  التركية من خالل  املسلحة  القوات 
املدفعية  مراقب  من  كنوع  املسلحة  وغير  املسلحة  املسيرة  الطائرات  استخدام  تم  لذلك،  الفعلي.  الوقت 

األمامي.

ثانًيا، قامت الطائرات املسيرة املسلحة بهجوم دقيق على األهداف، بفضل الذخيرة الذكية التي تحملها. 
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بالجيش  الخاصة  املدرعة  الصواريخ واملدفعيات واملركبات  الجوي وراجمات  الدفاع  أنظمة  وتم استهداف 
السوري وأهدافه الثابتة كاملواقع واملستودعات...الخ، باستخدام طائرات Anka-S وBayraktar TB2 املسيرة 
املسلحة، والقنابل املوجهة من MAM-L وMAM -C. إن الذخيرة املستخدمة، وهي صغيرة الحجم، تتسبب 
في تلف الهدف فقط. وعلى الرغم من أنها ال تدمر دبابة أو عربة مصفحة بالكامل، فهي تستطيع إبعادها 
عن القتال بسبب الضرر الذي تسببه لها. ونظًرا لحجمها، فإنها توفر أيًضا سهولة االستخدام ضّد األهداف 
استخدام  تم  أخرى،  بعبارة  البيئي.  الضرر  من  األدنى  الحّد  تسبب  ألنها  السكنية،  املناطق  وحول  داخل 

الطائرات املسيرة املسلحة كنوع من »املدفعية الجوية املتنقلة« في عملية درع الربيع.

التكتيكية  املعلومات  في عمليات االستطالع وجمع  الطائرات املسيرة كعنصر ال غنى عنه  ا، عملت 
ً
ثالث

الطائرات  استخدام  تم  السياق،  هذا  وفي  التركية.  الجوية  للقوات  التابعة  واإلستراتيجية  والتشغيلية 
املسيرة على نطاق واسع في مهمات، مثل استخبارات الصور، واالستخبارات اإللكترونية، واكتشاف الهدف 

وتحديده، وتقييم األضرار بعد الهجوم.
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الجيش  في  الضباط  كبار  من  العديد  تحييد  في  دوًرا  املسلحة  املسيرة  الطائرات  أّدت  العملية،  خالل 
السوري. وقد حّدت هذه الخسائر التي لحقت بالجيش السوري من مناورات وأنشطة القوات في امليدان، 
لت التنسيق بين النظام وميليشياته. كان تحقيق هذه النتيجة ممكًنا بفضل قدرة االستخبارات البشرية 

ّ
وعط

في امليدان، والتطبيق السريع والفعال جًدا. وكانت فائدة تقليص الوقت بين الكشف عن الهدف وتحييده، 
في تحييد  العملية. هذا األداء  في هذه   

ً
املؤلفات، ملموسة في   »”sensor-to-shooter باسم إليها  والتي يشار 

األهداف هو نتيجة الستثمار القوات املسلحة التركية في التحكم في القيادة والبنية التحتية لالتصاالت.

أنظمة  ضد  املسيرة  الطائرات  ضعف  نقاط  عن  العملية  خالل  أيًضا  الكشف  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الدفاع الجوي. وعلى الرغم من تدمير بعض أنظمة الدفاع الجوي املتطورة نسبًيا على ارتفاعات منخفضة 
 Anka-Sو TB2 في طائرات الخسائر  أيًضا بعض  تركيا  السوري، فقد عانت  للجيش  التابعة   Pantsir مثل 
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املسيرة. ويجب التأكيد على أنه من املمكن أن تتعرض الطائرات املسيرة لخسائر أكبر عند مواجهة عدو يملك 
استعداد  ومستوى  ذوي خبرة  وأفراًدا  الجوي،  بالدفاع  الخاصة  للقيادة  قوًيا  وتحكًما  مبكر،  إنذار  شبكة 
قتالي، وأنظمة أسلحة أدق. ويرجع هذا الضعف في الطائرات املسيرة إلى سرعتها املنخفضة نسبًيا، وقدرتها 
املحدودة في املناورة وحمل الذخائر. حيث سيزداد وزنها وحجمها في حال ُزّودت بأنظمة حماية ذاتية وأنظمة 

حرب إلكترونية ضد أنظمة الدفاع الجوي.

الحرب اإللكترونية 

مما ال شك فيه أن الفضل في النجاح الذي ُحقق في مثل هذه املنطقة الضيقة، حيث يكون تهديد الدفاع 
واملدفعية  املسلحة  وغير  املسلحة  املسيرة  للطائرات  املنسق  االستخدام  إلى  يعود  مكثًفا،  للعدو  الجوي 
وهجمات القوات الجوية بالحرب اإللكترونية. بطبيعة الحال، ال توجد معلومات تفصيلية عن األساليب 
والتكتيكات واألنظمة والوسائل املستخدمة في هذا الصدد. لكن من خالل الخسائر التي لحقت بالجيش 
السوري، بالنظر إلى الوجود الرو�شي في امليدان، ونوعية وكمية األهداف املدمرة )مثل أنظمة الدفاع الجوي(، 

ي جنًبا إلى جنب مع الحرب اإللكترونية.
ّ

ذت بشكل كل ِفّ
ُ
يمكن استنتاج أن الهجمات الجوية واملدفعية قد ن

االستفادة  من  الخصم  ملنع  صنعها  تم  كهرومغناطيسية  موجات  مجرد  ليست  اإللكترونية  الحرب  إن 
العدو من  في االنبعاث )EMCON( ملنع  التحكم  تنفيذ  إلى  أيًضا  الكهرومغناطي�شي، بل تحتاج  الطيف  من 
التشغيل واملبادئ واألداء لألنظمة  العدو إجراءات  لذلك، سيكتشف  ا 

ً
اكتشاف وتشخيص قدراتنا. خالف

املهمة إستراتيجًيا مثل Koral وREDET. وفي هذا السياق، فإن التنفيذ الفّعال ألنظمة الحرب اإللكترونية 
لب مستوى عالًيا من التخطيط واالنضباط في التنفيذ، باإلضافة إلى التنسيق مع العناصر الهجومية 

ّ
يتط

األخرى. 

والنقطة األخرى التي لوحظت في عملية درع الربيع هي القدرة على مشاركة البيانات في الوقت الفعلي بين 
الحربية  والسفن  الرئيسية،  القتال  ودبابات  املشاة  مثل:  العناصر  امليدان. ويجب على جميع  في  العناصر 
أعضاء  مثل  يتصرفوا  أن  بها،  الخاصة  البيانات  اتصاالت  أنظمة  مع  املختلفة  واملكونات  النقل،  وطائرات 
كـأجهزة  يعملون  واملتحالفة  الصديقة  العناصر  جميع  تجعل  القدرة   هذه  مثل  وإن  الجسم.  من  مختلفة 
استشعار في الوقت نفسه. ومعالجة املعلومات التي تم جمعها ومشاركتها في الوقت الفعلي يجعل من املمكن 
تركيز قوة الضرب الفعالة في الوقت املناسب واملكان املطلوب. والطائرات القتالية التي تقوم بالتحليق إلى 
جانب الطائرات املسيرة املسلحة ستكون بمنزلة امتداد حربة في البندقية. وقد شوهد التأثير املميز لنجاح 
الدفاع  ونظام  للعدو،  اإللكترونية  الحرب  مثل  التهديدات  من  الرغم  على  واستمراره،  النظام  هذا  إنشاء 

الجوي، في عملية درع الربيع على نطاق ضيق.

املصممة  املنصات  تتجاوز حدود وقدرات  املعركة  لساحة  الديناميكية  الظروف  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
ملهمات معينة. لذلك، يجب أن تكون جميع األنظمة واملنصات تقريًبا قابلة للتكّيف مع املهمات املختلفة. 
بالنسبة إلى الطائرات املقاتلة، فهي تعني القدرة على التبديل الفوري بين املهمات ذات الصفات املختلفة، 
تحتاج  وقد  الطيران.  أثناء  واالستخبارات  واالستطالع  األرضية،  األهداف  ومهاجمة  الجوي،  القتال  مثل: 
الطائرة التي تقلع ملهمة هجومية على هدف أر�شي إلى أن تكون قادرة على مشاركة املعلومات االستخباراتية 
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التي تجمعها من خالل املستشعرات التي تحملها، مع العناصر الصديقة األخرى في الوقت الفعلي. في هذا 
املقاتلة،  أو الطائرات  أو الحرب اإللكترونية،  الصدد، إن جعل املنصات مثل الطائرات املسيرة املسلحة، 

متكيفة مع األدوار املختلفة وفًقا ملسار وظروف العملية سيكون له تأثير قوة مضاعف.

آليات دعم القصف

في عملية درع الربيع، لوحظ أنه تم استخدام وحدات املدفعية بشكل فعال بقدر ما استخدمت الطائرات 
قلت املعلومات االستخبارية الهادفة التي تم الحصول عليها بسرعة إلى مركبات الدعم 

ُ
املسيرة املسلحة، ون

للقيام  القضاء على األهداف. وتم استخدام املدفعيات والراجمات على نطاق واسع  الناري، ومن ثم كان 
بضغط ناري ضّد العناصر امليكانيكية للجيش السوري، وفتح النيران ضد املدفعية السورية. ويمكن القول 
إن االستخدام السريع والفعال للمدفعية بالتنسيق مع الطائرات املسيرة املسلحة قد أصبح ممكًنا مع نظام 
ADOP-2000. وأتاح ذلك مشاركة معلومات االستخبارات الهادفة والظروف البيئية بسرعة عالية وإطالق 
النار على الهدف بسرعة ضمن منطق األتمتة. لكن من ناحية أخرى، يجب التأكيد على أن وحدات املدفعية 
التابعة للقوات البرية التركية ما زالت تفتقر إلى قذائف مدفعية موجهة وقدرات صاروخية، على الرغم من 
ر دعم إطالق نار فوري ودقيق 

ّ
عتبر املدفعية ذات أهمية حيوية ألنها توف

ُ
كل هذه القدرات واألداء العالي. وت

غير  املعركة  في ساحة  أكثر  أهمية  القدرة  وتكتسب هذه  اإلرهاب.  مكافحة  مثل  في عمليات  جًدا، وخاصة 
ا في ساحة املعركة من خالل دعمها الناري 

ً
حدث ذخيرة املدفعية املوجهة فرق

ُ
املتكافئة في املناطق السكنية. وت

عّد قنابل املدفعية املوجهة عبر نظامINS / GPS هي الذخيرة املدفعية التركية 
ُ
السريع والدقيق. ومع ذلك، ت

عّد فعاليتها أيًضا عالمة استفهام كبيرة في ساحة املعركة التي من املحتمل أن يكون فيها 
ُ
املوجهة الوحيدة، وت

التشويش على نظام تحديد املواقع العالمي )GPS( مكثًفا. وُيالحظ أن إضافة أطقم توجيه مختلفة، بجانب 
الليزر الذي ُيفّضل استخدامه لقذائف املدفعية وصواريخ املدفعية على نطاق واسع، لها فائدة كبيرة.

القوات الجوية

اكتسبت القوات الجوية التركية خبرة واسعة في عمليات األمن الداخلي والعمليات خارج الحدود في نطاق 
مكافحة اإلرهاب طوال 40 عاًما. وفي هذا السياق، لديها بنية تحتية مميزة من حيث الدعم الجوي القريب، 
واستخدام الذخيرة املوجهة بدقة ضّد األهداف األرضية. في عملية درع الربيع، ومن خارج نطاق املواجهة 
)stand-off(، استخدمت هذه التجربة بنجاح ضّد العدو الذي يمتلك أنظمة دفاع جوي. باإلضافة إلى ذلك، 
وكما يتضح من استهداف طائرتي su-24 وl-39 التابعتين لسالح الجو السوري من مسافة بعيدة، تم توفير 
الصديقة  للعناصر  جوي  غطاء  وتأمين  املنطقة،  خارج  من  واملراقبة  العمليات،  ملنطقة  الجوية  السيطرة 
والطائرات   )HEIK( الجوية  والقيادة  املبكر  اإلنذار  طائرات  بين  بالتنسيق  وذلك  األرض،  على  املوجودة 
 E-7T HEİK الصهريجية، ومن خالل إنشاء الهيمنة الجوية ونشاط الحماية الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع

وعناصر الحرب اإللكترونية األخرى، وتم إثبات مهارة ال يمتلكها سوى القليل من الدول داخل الناتو.
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الجدول 4. أنظمة الدفاع الجوي التي دمرتها قيادة القوات الجوية والطائرات التي أسقطتها)55).

التاريخالنوعاملنصة التي ُدمرت

1 x Buk )SA-17 ”Grizzly“(27 شباط/ فبراير 2020نظام دفاع جوي

1 x Pantsir S1 )SA-22 ”Greyhound“(27 شباط/ فبراير 2020نظام دفاع جوي

2 x Buk )SA-17 ”Grizzly“(1 آذار/ مارس 2020نظام دفاع جوي

1 x Pantsir S1 )SA-22 ”Greyhound“(1 آذار/ مارس 2020نظام دفاع جوي

2 x Su-24 )”Fencer“(1 آذار/ مارس 2020طائرة حربية

1 x Pantsir S1 )SA-22 ”Greyhound“2 آذار/ مارس 2020نظام دفاع جوي

1 x L-39 Albatross3 آذار/ مارس 2020طائرة حربية

ر االستخدام املكثف لـلطائرة املسيرة املسلحة في إدلب أيًضا تكلفة في ساحة املعركة يمكن تحملها 
ّ
ويوف

ا كبيًرا بين تكلفة الطائرات املسيرة املسلحة والطائرات املقاتلة. إذا 
ً
من الناحية االقتصادية. ألن هناك فرق

100 مليون دوالر، وتزداد التكاليف بشكل كبير عند األخذ بعين  قدت طائرة مقاتلة، فإن تكلفتها حوالي 
ُ
ف

الحسبان املوارد التي يتم إنفاقها على تدريب الطيارين وتحديث وتشغيل الطائرة.

وغير  مسلحة  مسيرة  طائرة  كل  تعويض  من  نها 
ّ

تمك دفاعية  صناعية  قدرة  لديها  تركيا  أن  اعتبار  وعلى 
مسلحة قد تفقد، فقد تمكنت من القيام برحالت جوية فوق إدلب بطائرات مسيرة مسلحة وغير مسلحة 

بطريقة مريحة ومرنة.

.Airforces Monthly 55(  تم تجميعها من املصادر املفتوحة ومن مجلة(
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الجدول 5. قائمة الطائرات املسيرة املسلحة وغير املسلحة التي فقدتها قيادة القوات الجوية التركية )56).

ر دمَّ
ُ
راملنطقةالتاريخالنظام امل دّمِ

ُ
النظام امل

Anka-S 25 شباط/ فبراير
2020

Pantsir-S1إدلب

Anka-S 29 شباط فبراير
2020

Pantsir-S1إدلب

Anka-S 29 شباط فبراير
2020

Pantsir-S1إدلب

Anka-S2020 سراقب1 آذار/ مارسMANPADS)57(

Bayraktar TB22020 إدلب2 آذار/ مارس -----------

Anka-S2020 سراقب3 آذار/ مارسMANPADS

Bayraktar TB232020 إدلب آذار/ مارس-----------

Anka-S2020 إدلب4 آذار/ مارس---------

)56(  تم تجميعها من مجلة Airforces Monthly من األعداد املنشورة في نيسان/ أبريل 2020 وأيار/ مايو 2020

)57(  نظام الدفاع الجوي املحمول: نظام صاروخي مضاد للطائرات ُيحمل على الكتف.
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التقييمات

إن التقييمات املتعلقة بالدور القتالي للقوات املسلحة التركية في إدلب والدور االستشاري في ليبيا هي كما 
يلي:

نتائج 	  أنها تستطيع تحقيق  في كل من إدلب وليبيا، فقد لوحظ  أدوار تركيا  الرغم من اختالف  على 
الهجوم  أنظمة  مع  بالتنسيق  التكتيكي  املستوى  على  عمليات  تنفيذ  خالل  من  امليدان،  في  سريعة 
ا، وعناصر املدفعية والطائرات املسيرة املسلحة.

ً
اإللكتروني/ أنظمة الدعم اإللكتروني املنشئة حديث

بعد الهجوم على الجنود األتراك في إدلب، كان من املتوقع أن ينفذ سالح الجو التركي عملية جوية 	 
بالطائرات الحربية املوجودة في مخزونه، لكن القيام بالعمليات الجوية بالطائرات املسيرة على جبهات 

مختلفة أحدث صدمة نفسية لعناصر العدو.

طائرات 	  باستخدام  ومتوسطة  منخفضة  ارتفاعات  على  الفّعالة  الجوي  الدفاع  أنظمة  تدمير  إن 
مسيرة من الفئة التكتيكية سيسمح بتطوير أنظمة رادار وأنظمة حرب إلكترونية في ساحة املعركة 

في املستقبل.

ُيعّد نهًجا 	  بالتزامن مع استهداف عناصره،  إن استهداف قواعد ومستودعات العدو خالل العملية، 
إستراتيجًيا، ليس لألغراض التكتيكية فحسب، بل ملنع إعادة تنظيم عناصر العدو أيًضا.

أظهر استهداف أنظمة الدفاع الجوي التابع لعناصر العدو، أن الطائرات السورية ال يمكنها الطيران 	 
من دون حماية روسيا. وإن حقيقة دخول الطائرات التركية أجواء إدلب وخروجها، وتحييد العناصر 
عند  بسهولة  إسقاطها  يمكن  النظام  طائرات  أن  تظهر  معدودة،  بدقائق  للنظام  التابعة  الجوية 
مواجهة موقف مماثل في الفترة املقبلة. لذلك، تشير التقديرات إلى أن النظام قد ينشر أنظمة جديدة 
في املنطقة بسبب الخسائر التي تكبدها، وبذلك سيكون هناك خطر بالنسبة إلى إسرائيل. ونتيجة 

لذلك، ستتضرر امليليشيات الشيعية املدعومة من إيران، التي يستهدفها سالح الجو اإلسرائيلي. 

أظهر قرب تركيا من منطقة الصراع، وقدرتها على تقديم جميع أنواع الدعم اللوجستي لقواتها من 	 
األرض من دون أي عوائق عسكرية بينهما، نجاًحا كبيًرا على املستوى التكتيكي والعملي في العمليات 

العسكرية التي نفذتها بدًءا من عملية درع الفرات حتى درع الربيع.

منذ عملية درع الفرات، وفي ظّل التغييرات والتحوالت في القوة في فترة ما بعد الحرب الباردة، والتقدم 	 
التركية خبرة كبيرة على مستوى  السريع نحو ساحة املعركة املستقبلية، اكتسبت القوات املسلحة 

الوحدات والكتائب واألفواج واأللوية.

 	 S-400 بعد أزمة الطائرات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، نشرت روسيا أنظمة دفاع جوي من طراز
في امليدان، وأغلقت املجال الجوي السوري أمام تركيا بشكل كامل. ومع ذلك، من خالل عملية درع 
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 ،ANKA-Sو  Bayraktar TB2 بفضل  ذلك  على  التغلب  تستطيع  أنها  تركيا  أظهرت  إدلب،  في  الربيع 
.F-4Eو F-16 اللتين تتمتعان بقدرة تكتيكية عالية من دون استخدام طائرات حربية مثل

املواجهة 	  فيه  تكون  الذي  الوقت  في  إدلب،  مثل  ضيقة  منطقة  في  الصراع  احتدام  إلى  النظر  عند 
إلى أن  التكتيكي والعملي، وتحتوي على قوات وعناصر متنوعة، يمكن اإلشارة  قائمة على املستوى 
تشهد  املستخدمة  املعدات  جعل  ما  النتائج.  حيث  من  إستراتيجية  معركة  ساحة  هي  الساحة  هذه 
ا مختلًفا في العملية 

ً
تأثيًرا تحولًيا. وبفضل انضباطها وذكاء أركانها، طورت القوات املسلحة التركية نمط

املستوى  على  واالستطالعية  املسلحة  املسيرة  الطائرات  باستخدام  كبيًرا  نجاًحا  وأظهرت  إدلب،  في 
التكتيكي في ساحة معركة ضيقة ومكثفة، وابتكرت أسلوًبا مختلًفا عن األساليب التي استخدمتها في 

عملية مكافحة اإلرهاب.

في عملية درع الربيع التي جرت داخل حدود إدلب، قامت آليات الدعم الناري التابعة لقيادات القوات 	 
املختلفة بتحييد عناصر العدو، ما جعل عملية درع الربيع عملية مشتركة.

وقد أدى وجود مركبات الدعم الناري على الحدود أو بالقرب منها إلى تأمين خط إمداد غير منقطع، 	 
وقام بتأمين القوات املنتشرة على أعلى مستوى. وقد عكس ذلك الثقة في دقة املدى والقوة النارية 

للقوات املسلحة التركية.

لوحظ أن القوة النارية التي تمتلكها الوحدات العسكرية قد استخدمت بشكل أكثر فاعلية من أجل 	 
تجميع القوة الالزمة في ساحة املعركة، وتحقيق الهدف النهائي، وذلك من خالل عمليات التنقل بين 

مختلف الوحدات العسكرية في امليدان.

ويظهر الطابع املتغير للحرب أيًضا في الصراع اإلعالمي، كما في الصراع امليداني. وإن أنشطة الدعاية 	 
والتضليل املكثفة التي يتم تنفيذها عبر وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة، هي ملفتة لالنتباه. في هذا 
السياق، يجدر ذكر الخطابات التي قامت بها وكالة سبوتنيك الروسية تجاه تركيا. لكن سرعة تركيا في 
تطوير خطاب مضاد، ونقل الصور امليدانية إلى وسائل اإلعالم الوطنية والدولية، تظهر قدرة تركيا 
املتزايدة منذ عملية درع الفرات. ومن املهم جًدا أن تولي تركيا اهتماًما لوجود املدنيين في العمليات التي 
تنفذها بالذخائر الذكية، والضرر الثانوي الذي يمكن أن ينتج عنه، وتشارك وسائل اإلعالم لحظات 

القصف.

إن الخبرة العملياتية التي اكتسبتها تركيا في ساحة إدلب ليست تطوًرا يفيد نفسها فقط، بل حمل تلك 	 
الخبرة لدول أعضاء الناتو، وهي عضو فيه منذ 1952.

ّبق خالل عملية درع 	 
ُ
أظهرت القوات املسلحة التركية أداًء رائًعا باستخدام مفهوم العمليات الذي ط

الربيع في ساحة معركة تقليدية، من خالل استخدام الطائرات املسيرة مع أنظمة حرب إلكترونية مثل 
KORAL وMİLKAR، ضد أنظمة الدفاع الجوي املتطورة.

قوات 	  فيها  تشارك  التي  املعركة  ساحة  في  والسيطرة  القيادة  آليات  تطوير  أهمية  أخرى  مرة  تجلت 
مختلفة داخل منطقة ضيقة، كما هو الحال في عملية درع الربيع في إدلب.
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باالستخبارات 	  مدعومة  املدفعية  وعناصر  املسلحة  املسيرة  والطائرات  الجوية  القوات  كانت  إذا 
اإللكترونية واالستخبارات البصرية، فيمكن تحقيق تفوق كبير على وحدات العدو اآللية ومدفعياته. 
الطائرات  أمام  الوقوف  يمكنها  ال  الخصوص  وجه  على  املدرعة  والعربات  الدبابات  أن  لوحظ  وقد 

املسيرة املسلحة. 

يمكن تنفيذ هجوم سريع وفعال، من خالل أنظمة الحرب اإللكترونية، والطائرات املسيرة املسلحة 	 
التي تعمل تحت مظلة جوية توفرها أنظمة الدفاع الجوي والطائرات املقاتلة.

هناك حاجة أيًضا إلى إعادة تغذية على مستوى األفراد والتدريب واملعدات من أجل أن تصبح املفاهيم 	 
الجديدة املطبقة في ساحة املعركة دائمة.

إلى مالحظات على 	  أيًضا  كي تصبح املفاهيم الجديدة املطبقة في ساحة املعركة دائمة، فإنها تحتاج 
مستوى األفراد والتدريب واملعدات. باإلضافة إلى ذلك، ال ينبغي النظر إلى الخسائر والقصور في مجال 
األسلحة واملعدات في هذه املرحلة على أنها مشكلة. ألن هذه اإلخطارات التي تأتي من عناصر القوات 
املسلحة التركية إلى موظفي الصناعات الدفاعية املنتجة سيكون لها إسهامات قيمة في املستقبل، من 

أجل التغلب على املشكالت التي سُتواجه عند الدخول في عمليات أكثر تعقيًدا.

 	 F-4 بينما تقوم الطائرات املسيرة بمهمات استطالعية للصواريخ املوجهة والقنابل التي تطلقها طائرات
وF-16، عن طريق وضع اإلشارات، فقد لوحظ أن الطائرات املسيرة تلعب دوًرا قتالًيا بشكل مباشر 

في بعض األماكن.

املسيرة 	  الطائرات  بهجمات  املستوى  رفيعي  السوري  الجيش  قادة  من  العديد  تحييد  إلى  باإلضافة 
املسلحة، تم تحقيق العديد من النجاحات، من خالل التنسيق بين االستخبارات البشرية في امليدان 
وتلك الطائرات، وسرعة آلية اتخاذ القرار. ويالحظ هنا التأثير الناتج عن التنسيق بين كشف مواقع 

وتحركات األهداف املهمة، واالستخبارات البشرية واالستخبارات اإللكترونية والقوة الهجومية. 

وقد لوحظ أن قوات النظام ليست في وضع يسمح لها بالدخول في أي صراع ومواصلة الصراعات 	 
الحالية، من دون الدعم الرو�شي على املستويين القتالي واللوجستي.

ولوحظت في ليبيا وسورية أهمية الدعم االستشاري في املعارك التي ال تتم فيها املشاركة بشكل مباشر، 	 
كما لوحظت أهمية الدعم اللوجستي في ساحة املعركة القريبة.

إن خبرة تركيا في ساحات املعركة، التي يمكن تطبيقها في معارك قادمة، تتزايد يوًما بعد يوم. 	 

قبل محاولة االنقالب التي قام بها فتح هللا في 15 تموز/ يوليو 2016، كانت عناصر منظمة فتح هللا 	 
غولن اإلرهابية تخدم في الوحدات ذات الصلة في الجيش، وتقوم بإبطاء عمليات تحديث القدرات 
النتائج  وتظهر  طبيعي،  بشكل  تتقدم  التحديثات  أصبحت  االنقالب،  محاولة  بعد  لكن  وإعاقتها. 
مستوى  من  يرفع  غولن  هللا  فتح  تنظيم  كوادر  من  الوحدات  هذه  فتطهير  األرض،  على  اإليجابية 

القوات املسلحة التركية في ساحة املعركة، يوًما بعد يوم.
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