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فيمــا يلــي، يشــرح باحثــان مختصــان فــي مجــال الطائــرات المســيرة بعــض الــدروس التــي تعلمناهــا 

حــول دور المســيرات فــي الحــروب، بعــد قرابــة ثالثــة أشــهر مــن الحــرب فــي أوكرانيــا:

كان جلًيــا خــال الغــزو الروســي ألوكرانيــا اســتهداف المبانــي والمراكــز التجاريــة والمنــازل فــي كافــة 

ــل، ثمــة نمــط آخــر  ــة. لكــن فــي المقاب أنحــاء البــاد بواســطة آالف الصواريــخ والقذائــف المدفعي

ــرات المســيرة، يجــري اتباعــه بــكل هــدوء منــذ بــدء الغــزو  مــن الحــرب قائــم علــى اســتخدام الطائ

الروســي فــي أواخــر فبرايــر.

فمنــذ بدايــة األســبوع فقــط، قــال الجيــش األوكرانــي إنه اســتخدم طائراته المســيرة إلغراق زورقي 

دوريــة روســيين فــي البحــر األســود. وقــد نشــر الجيــش األوكرانــي لقطــات مصــورة لاســتهداف 

المزعــوم، والتــي أظهــرت أحــد الــزوارق يســتدير بزاويــة حــادة لابتعــاد عــن شــيء مــا قبــل ســقوط 

صــاروخ الطائــرة المســيرة ليحــدث انفجــاًرا نارًيــا.

بعــد ذلــك بيوميــن، ادعــى الجيــش الروســي أنــه أســقط أكثــر مــن اثنتــي عشــرة طائــرة مســيرة فــي 

أوكرانيــا- بالرغــم مــن أنــه لــم يحــدد مــا إذا كانــت هــذه المســيرات كبيــرة كتلــك التــي اســُتخدمت 

فــي معــارك البحــر األســود، أو صغيــرة.

ــرات المســيرة ســتلعب دوًرا  ــراء السياســة ُيدركــون أن الطائ كان المهتمــون بالشــأن الروســي وخب

ــا  فــي الدفــاع عــن أوكرانيــا فــي مواجهــة الجيــش الروســي الغــازي. لكــن أحدهــم لــم يعتقــد تقريًب

أن روســيا ســتواجه خطــر هــذه المســيرات بالمســتوى الضعيــف الــذي كانــت عليــه فــي الشــهرين 

األوليــن مــن الحــرب.

ســنتحدث اليــوم عــن بعــض الــدروس التــي تعلمناهــا حتــى اآلن مــن االســتخدام المتزايــد للطائــرات 

المســيرة خــال الحــرب فــي أوكرانيــا. فقــد مــر مــا يقــرب 10 أســابيع منــذ بدايــة الغــزو الروســي 

ألوكرانيــا، وهــو وقــت كافــٍي لألطــراف الداعمــة لــكا الجانبيــن إلرســال طائــرات مســيرة إلــى ســاحة 

المعــارك، كمــا لــو كنــت تشــتري مــن مواقــع CostCo أو Best Buy أو Amazon. كمــا كان كافًيــا 

لكــي ُتــدرك شــركة كبــرى، كشــركة DJI الصينيــة المصنعــة للمســيرات، بضــرورة إصدارهــا إعاًنــا 

هاًمــا حــول تعليــق مبيعــات طائراتهــا بــدون طيــار للمســتهلكين فــي كل مــن روســيا وأوكرانيــا. حيــث 

أعلنــت الشــركة عــن هــذا القــرار األســبوع الماضــي فقــط.
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فــي اليــوم التالــي لإلعــان، اتصلــت باثنيــن مــن الباحثيــن فــي مجــال الطائــرات المســيرة طلًبــا 

ــرات المســيرة الحــرب  للمســاعدة فــي فهــم بعــض الــدروس التــي تعلمناهــا مــن اســتخدام الطائ

ــة أشــهر مــن الغــزو. خــال الحــرب بعــد مــا يقــرب مــن ثاث

الضيوف:

غرينــوود: اســمي فايــن غرينــوود. وأنــا باحــث ومستشــار فــي مجــال تركيــز تكنولوجيــا الطائــرات 	 

المســيرة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالطائــرات المدنيــة المســيرة. وقــد أجريــت الكثيــر مــن األبحــاث 

حــول كيفيــة اســتخدام الطائــرات المســيرة الصغيــرة خــال الحــرب األوكرانيــة حتــى اآلن.

بينديــت: اســمي صمويــل بينديــت، وأنــا أعمــل فــي برنامــج الدراســات الروســية التابــع لمركــز 	 

التحليــل البحــري. كمــا أننــي زميــل أول مســاعد فــي مركــز األمــن األمريكــي الجديــد. أتابــع 

تطــور التكنولوجيــا العســكرية الروســية عــن كثــب، واســتخدام األســلحة واألنظمــة الروســية 

فــي الصراعــات، وأولــي اهتماًمــا كبيــًرا لألخبــار المتعلقــة باســتخدام الطائــرات المســيرة فــي 

الحــرب األوكرانيــة، وغيرهــا مــن التقنيــات.

المقــدم »واتســون«: أريــد أن أبــدأ مــع ســام )صمويــل(. وأود العــودة إلــى 24 فبرايــر، وهــو اليــوم 

األول مــن الغــزو الروســي ألوكرانيــا. وســؤالي هنــا: هــل توقعــت فــي ذلــك اليــوم أن تســتخدم 

ــر المأهولــة؟ ومــا مــدى قــرب هــذه التقنيــات مــن تلبيــة  روســيا طائراتهــا المســيرة وأنظمتهــا غي

توقعاتــك، منــذ ذلــك اليــوم وعلــى مــر األســابيع التســعة األولــى مــن الحــرب؟

يســتخدم  كان  الروســي  الجيــش  أن  مســبًقا  نعلــم  كنــا  رائــع.  ســؤال  هــذا  بينديــت:   صمويــل 

الطائــرات المســيرة فــي روســيا منــذ ســنوات لتنفيــذ مهــام االســتخبارات والمراقبــة واالســتطاع، 

وضبــط الحرائــق ورصــد األهــداف. كمــا اســتخدمت فــي ســوريا للغايــة نفســها. وفــي األيــام األولــى 

للحــرب، وعلــى الرغــم مــن االســتعدادات الروســية المكثفــة، إال أنــه كان يعانــي مــن ضعــف فــي 

هــذا المجــال. وكان ذلــك مفاجًئــا لنــا بعــض الشــيء. بــدأت الطائــرات مســيرة فــي الظهــور، علــى مــا 

أعتقــد، بعــد األســبوع األول مــن الحــرب، وقــد أســقطتها الدفاعــات األوكرانيــة، فــي إشــارة إلــى أن 

الــروس يتبنــون هــذا النــوع مــن العمليــات علــى أرض الواقــع. بعــد ذلــك، بــدأوا باســتخدام طائــرات 

األوكرانيــة  الدفاعــات  ورصــد  المعلومــات  لجمــع  المــدى،  وطويلــة  قصيــرة  تكتيكيــة،  مســيرة 

وتصويــب هجماتهــم. مــرة أخــرى، توقعنــا أن يســتخدم الجيــش الروســي هــذه الطائــرات علــى 

نطــاق أوســع بكثيــر. وأعتقــد أننــا نشــهد ذلــك اآلن، لكــن بعــد شــهرين مــن الحــرب- ال فــي بدايتهــا.
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علــى  صغيــرة  مســيرة  طائــرات  بالتأكيــد  ستســتخدم  أوكرانيــا  أن  توقعــت  لذلــك  غرينــوود: 

نطــاق واســع جــًدا، ألننــي كنــت أعــرف كيــف اســُتخدمت الطائــرات المســيرة علــى الحــدود فــي 

منطقــة دونيتســك منــذ العــام 2014. فمنــذ تلــك الحــرب، منــذ الغــزو الروســي عــام 2014، كان 

األوكرانيــون مبتكريــن حًقــا، ونجحــوا فــي اســتخدام الطائــرات المســيرة الخفيفــة والكبيــرة علــى حــد 

ســواء. ففــي أوكرانيــا، كان هنــاك أشــخاص ُكُثــر مــن المهتميــن فــي مجــال الطائــرات، ومــن هــواة 

الطائــرات المســيرة التــي بــدأت بالظهــور فعلًيــا علــى مســتوى العالــم منــذ العــام 2010. لــذا، 

توفــرت خبــرات كافيــة فــي هــذا المجــال، واســُتثمرت منــذ العــام 2014 لتطويــر وحــدات متخصصــة 

فــي المســيرات، والذيــن لعبــوا دوًرا بــارًزا خــال الحــرب عبــر اســتخدام هــذه الطائــرات علــى طــول 

المناطــق الحدوديــة فــي دونيتســك، واســتمر هــذا النــوع مــن الحــرب البــاردة مــع روســيا لســنوات 

فوجئــُت  اآلن،  لكننــي  األوكرانييــن.  مــن  األســلوب  هــذا  مثــل  أتوقــع  كنــت  ولذلــك،  عديــدة. 

باالنتشــار الواســع لهــذه الطائــرات والــدور الكبيــر الــذي لعبتــه منــذ بدايــة الغــزو الروســي. ربمــا 

كنــت أتوقــع رؤيــة عــدد أقــل مــن هــذه العمليــات، إذ لــم أكــن أتوقــع رؤيــة المئــات منهــا. لقــد كنــت 

أراقــب هــذه العمليــات وأدون كل شــيء فــي جــدول بيانــات خــاص، وقــد كان مــن المذهــل جــًدا 

رؤيــة االســتخدام الواســع لهــا. أخيــًرا، ثمــة شــيء آخــر مثيــر لاهتمــام، وهــو أن الطائــرات المســيرة 

ُتســتخدم علــى نطــاق واســع مــن قبــل الصحفييــن داخــل أوكرانيــا، لرصــد المعــارك، وقــد انتشــرت 

الكثيــر مــن المقاطــع التــي ُتثبــت ذلــك، والتــي كان مــن المثيــر لاهتمــام مشــاهدتها.

DJI طائرات مسيرة من منتجات
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واتســون: لقــد عثــرت علــى عــدد قليــل مــن المقاطــع المصــورة لعناصــر مدعومــة مــن روســيا 

تســتخدم طائــرات مســيرة صينيــة الصنــع مــن طــراز DJI، كالتــي شــاركتها األســبوع الماضــي أو نحــو 

ــل، أنهــا ســتوقف  ــاء، 26 أبري ــم أعلنــت DJI يــوم فــي الثاث ذلــك علــى حســابك علــى Twitter. ث

مبيعــات طائراتهــا المســيرة إلــى كل مــن روســيا وأوكرانيــا. لكــن المقاطــع المصــورة تظهــر أن جميــع 

تلــك الطائــرات مصدرهــا الداعمــون، فهــل هــذا صحيــح؟

  غرينــوود: نعــم، هــذا مــا يزعمونــه. ونحــن فــي الحقيقة، نمتلك دليًا على أن الروس يســتخدمون 

منتجــات DJI منــذ بدايــة الحــرب. ألــِق نظــرة علــى بعــض األمثلــة الســابقة منــذ البدايــة- فقــد 

أبلغنــا بعــض األوكرانيــون، كمــا شــاهدنا فــي بعــض المقاطــع المصــورة التــي نشــرها الــروس علــى 

قنواتهــم علــى تلغــرام، نمــاذج عــن مســيرات DJI المســتخدمة. أعتقــد أن الجميــع كانــوا علــى درايــة 

باألمــر منــذ فتــرة طويلــة، وكنــت أنشــر عــن ذلــك بانتظــام إلــى حــد مــا. لكننــي أعتقــد أن المعلومات 

المتاحــة للجمهــور حــول هــذه المســيرات ربمــا شــهدت تزايــًدا مؤخــًرا، أي منــذ أســبوعين أو ثاثــة 

أســابيع. وأعتقــد أن حســابات »جمهوريــة دونيتســك الشــعبية DPR” و«جمهوريــة لوهانســك 

الشــعبية LNR” علــى تلغــرام، زعمــت أن جماعــات مدنيــة تبرعــت بهــذه المســيرات. حتــى أننــي 

قــرأت منشــوًرا قبــل بضعــة أيــام وجدتــه مثيــًرا لاهتمــام إلــى حــد مــا، أعتقــد أنــه ُنشــر علــى حســاب 

DPR أو LNR، يجــب أن أبحــث عنــه، مدعًيــا وجــود مشــاكل مــع الســلطات الروســية، أو أن الــروس 

يســمحون لهــم بإحضــار هــذه المســيرات مــن طــراز DJI لقواتهــم فــي أوكرانيــا. لــذا، قــد يكــون 

هنــاك نــوع مــن المحــاوالت الســتيراد بعــض هــذه المنتجــات، ليــس فقــط الطائــرات المســيرة، بــل 

أعتقــد أنهــا تتعلــق أيًضــا بمنتجــات أخــرى؛ ولكــن مــن المثيــر لاهتمــام أن هــذه المنشــورات تــدل 

علــى تراجــع واضــح مــن قبــل الــروس عــن الســماح للمجموعــات المدنيــة بدعــم قــوات DPR و

LNR بهــذه المعــدات. مــرة أخــرى، ال يبــدو أن األمــر ُمقتصــر علــى الطائــرات المســيرة وحســب؛ 

لكنــا كانــت ماحظــة مثيــرة لاهتمــام.

واتســون: يذكرنــي هــذا بمــا قرأتــه األســبوع الماضــي مــن تصريحــات المســؤولين األوكرانييــن. 

كانــوا يتحدثــون عــن االنفتــاح علــى التعــاون مــع شــركات الطائــرات المســيرة األمريكيــة، المتواجــدة 

هنــاك، ألنهــم يؤمنــون بشــدة بنقــاط الضعــف األمنيــة لــدى مســيرات DJI. خاصــة أنهــم نشــروا 

مقــااًل يوّثــق اســتخدام نظــام DJI للمراقبــة علــى إحــدى المســيرات، لكننــي نســيت اســمه فــي 

الوقــت الحالــي.

غرينوود: إنه نظام Aeroscope نظام المراقبة للطائرات المسيرة.
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 واتســون: أجــل، وقــد قالــوا إنــه لــم يتــم يعمــل كمــا كان ينبغــي لــه، والــذي بــدا كإشــارة، كمــا 

تعلمــون، فــي نظرهــم، إلــى درجــة مــن التواطــؤ بيــن المنتــج الصينــي الصنــع والــروس.

غرينــوود: حســًنا، لقــد أحدثــت قصــة نظــام Aeroscope ضجــة كبيــرة بالفعــل فــي األيــام األولــى 

للحــرب. لكننــي اآلن أعتقــد، وهــي وجهــة نظــر DJI حــول مــا حــدث علــى مــا أظــن، أن مــا حصــل 

لــم يكــن فــي الواقــع مشــكلة فنيــة متعلقــة بهــم، بــل الفشــل، علــى مــا أعتقــد، كان فــي تحديــث 

البرامــج المثبتــة. فقــد انقطــع التيــار الكهربائــي، وفقــد نظــام Aeroscope قوتــه؛ حاولــوا العــودة 

أخــرى، هــذه  المثبتــة. ومــرة  البرامــج  تلقــوا رســالة »خطــأ« حــول تحديثــات  بالمســيرة، لكنهــم 

معلومــات متداولــة، لــذا مــا ســمعته حــدث بالفعــل. أعتقــد أنهــم ربمــا افترضــوا أن هــذا تاعــب، 

وال يمكننــي لومهــم عليــه حًقــا. لكــن DJI فــي الحقيقــة عملــت معهــم الحًقــا إلعــادة تشــغيل 

النظــام. هــذا مــا أخبرتنــي بــه DJI وأخبرتــه لآلخريــن، وهــذا مــا أعتقــد أصحتــه. وحتــى يومنــا هــذا، 

ال أعتقــد أن أًيــا منــا قــد رأى دليــًا مقنًعــا حًقــا علــى اســتخدام Aeroscope لرصــد األشــخاص 

علــى الجانبيــن الروســي واألوكرانــي. هــذا ال يعنــي أنــه لــن يحــدث. لكنــه يعنــي ببســاطة أننــا ال 

نمتلــك دليــًا ملموًســا فــي هــذه المرحلــة عــن حــدوث ذلــك. لــدي انطبــاع بــأن DJI متــرددة للغايــة 

فــي اتخــاذ موقــف لصالــح طــرف دون اآلخــر، وال أشــعر أنهــا ســتفعل شــيًئا قــذًرا كتعطيــل نظــام 

Aeroscopes عــن قصــد. لكننــي أعتقــد أن اإلجمــاع العــام أن DJI غيــر قــادرة تقنًيــا علــى تعطيــل 

Aeroscopes عــن ُبعــد، حتــى لــو أرادت ذلــك.

واتســون: مــا هــي وجهــة نظــرك لقــرار إيقــاف المبيعــات، والــذي برأيــي ســيوقف مؤقًتــا المبيعــات 

إلــى كل مــن روســيا وأوكرانيــا.

غرينــوود: مــن وجهــة نظــري، وفــي ظــل البيانــات المحــدودة المتوفــرة لدينــا اآلن، يبــدو أنــه مجــرد 

تعليــق للعمليــات التجاريــة، ولــن يقــوم الطرفــان بعــد باســتيراد معــدات أو إمــدادات جديــدة، وقــد 

يصــب هــذا، مــن وجهــة نظــري، فــي صالــح أوكرانيــا، ألنهــا لــم تعــد تعتمــد علــى الموزعيــن المحلييــن 

ــر علــى مــا أعتقــد،  ــا كانــت تعتمــد إلــى حــد كبي ــدء الحــرب. أعنــي، أن أوكراني ــذ ب لمنتجــات DJI من

علــى األشــخاص الذيــن يجلبــون مســيرات DJI عبــر الحــدود. ولــدى األوكــران الكثيــر مــن األشــخاص 

المســتعدين للقيــام بذلــك، كالمنظمــات التطوعيــة وغيرهــم، وهنــاك الكثيــر مــن الطــرق للقيــام 

بذلــك. فــي المقابــل، ال تتمتــع روســيا بهــذه الميــزة. وروســيا اآلن، كبلــد ضخــم، فيهــا الكثيــر مــن 

مســتخدمي DJI، وأنــا متأكــد مــن أن فيهــا الكثيــر مــن إمــدادات DJI، والتــي قــد يســتغرق األمــر 

 DJI بعــض الوقــت حتــى تنفــد. لكننــي أعتقــد أنهــا قــد تتأثــر أكثــر، خاصــة أن إمــدادات منتجــات
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الحاليــة المتاحــة للبيــع فــي الســوق الروســية قــد نفــدت. لكننــا لســنا حتــى اآلن علــى درايــة تامــة 

بهــذا األمــر، أي أننــا ال نجــزم بــأن اســتيراد منتجــات DJI ســيتوقف كلًيــا. هــل يعنــي هــذا أن الشــركة 

ربمــا ســتقوم بفــرض منطقــة حظــر جغرافيــة افتراضيــة؟ بالرغــم مــن ذلــك، هنــاك طــرق يمكــن 

مــن خالهــا تعطيــل المعوقــات فــي مواقــع معينــة، ألن طائــرة DJI المســيرة ال تحتــاج فــي هــذه 

.DJI العمليــة لاتصــال بخــوادم

شركة »دي جي آي« هي أكبر صانع للطائرات المسيرة التجارية في العالم

ومــع ذلــك، ربمــا ال يمثــل ذلــك عائًقــا كبيــًرا أمــام األوكرانييــن، ألنــك إن كنــت تحــاول الحصــول 

علــى طائــرة مســيرة فــي أوكرانيــا، فبإمكانــك تنشــيطها خــارج أوكرانيــا، ثــم تســليمها عبــر الحــدود. 

والخطــوة الكبيــرة األخــرى التــي يمكنهــم القيــام بهــا، والتــي ال يبــدو أنهــم أقدمــوا عليهــا بعــد، أو 

أنهــم يخططــون للقيــام بهــا، فقــد نوقشــت فــي بدايــة الحــرب، تتمثــل فــي إمكانيــة فــرض منطقــة 

حظــر جغرافيــة افتراضيــة فــوق كل مــن أوكرانيــا وروســيا، والــذي مــن شــأنه أن يمنــع الطائــرات 

المســيرة المتصلــة باإلنترنــت مــن الطيــران فــي تلــك المناطــق. لكنهــم لــم يفعلــوا هــذا حتــى اآلن، 

ــا أشــك فــي أنهــم لــن يفعلــوا ذلــك، لكننــي قــد أتفاجــأ فيمــا  وال نــدري إن كانــوا ســيفعلونه. وأن

بعــد. إذ أنهــم ســبق وفعلــوا ذلــك فــي ســوريا، عــام 2017 علــى مــا أعتقــد؛ وفــي أجــزاء مــن 

العــراق عــام 2017. وأعتقــد أن هــذه األســئلة المتعلقــة بفــرض منطقــة حظــر جغرافيــة افتراضيــة 

هــي األســئلة الرئيســية التــي أفكــر فيهــا بشــأن مــا ســيحدث مــع منتجــات DJI. وتذكــر، حتــى لــو 
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ُفــرض هــذا الحظــر، فمــن الســهل جــًدا االلتفــاف حولــه، خاصــة إن كنــت تمتلــك بعــض الخبــرة 

التقنيــة. فهنــاك مجموعــات ومنظمــات قراصنــة ستســاعدك، وأعتقــد أن بعضهــا فــي الواقــع 

يقــدم خدماتــه مجاًنــا لألشــخاص المتواجديــن فــي أوكرانيــا وروســيا، ممــا يتيــح لــك االلتفــاف علــى 

هــذا الحظــر الجغرافــي االفتراضــي، وتعطيلــه. وبالطبــع، يمكنــك اســتخدام الطائــرات المســيرة غيــر 

المتصلــة باإلنترنــت، متجــاوًزا الحظــر المفــروض. فيمكنــك االســتمرار فــي اســتخدام المســيرات، 

وســتجد طرًقــا لالتفــاف علــى هــذه اإلجــراءات.

واتســون: بالنظــر إلــى الماضــي القريــب- وســأنتقل إليــك وســام- مــا هــي الروابــط، إن وجــدت، 

التــي تتشــابه مــع دروس الحــرب بيــن أرمينيــا وأذربيجــان؟ لقــد كان معلوًمــا للجميــع اســتخدام 

ــر المتســكعة واألســلحة الســوفيتية. هــل  الطائــرات المســيرة فــي تلــك الحــرب، باإلضافــة للذخائ

هنــاك أي رابــط بيــن وقائــع تلــك الحــرب والوضــع الحالــي فــي أوكرانيــا؟

Forpost

بينديــت: لقــد أولــى الجيــش الروســي اهتماًمــا كبيــًرا لمــا كان يحــدث فــي حــرب ناغورنــو كارابــاخ، 

واســتفاد مــن الكثيــر مــن الــدروس المســتخلصة منهــا. وقــد ُطبقــت هــذه الــدروس فــي روســيا، 

لكــن مــن الواضــح أنهــا لــم ُتطبــق علــى نطــاق واســع. وهــذا نــوع آخــر مــن األلغــاز المتعلقــة بالشــهر 

األول مــن هــذا الصــراع، حيــث أن الكثيــر مــن اإلمكانــات التــي تــم حشــدها حتــى يــوم 24 فبرايــر، لــم 
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ُتســتخدم بشــكل فعلــي لســبب أو آلخــر. لــذا، مــا نــراه فــي أوكرانيــا حالًيــا هــو اســتخدام روســيا لعــدد 

صغيــر مــن طائراتهــا المســيرة متوســطة االرتفــاع وبعيــدة المــدى- وهــي موازيــة لطائــرة بيرقــدار، 

كطائــرة أوريــون المســيرة؛ لكنهــا كانــت قليلــة جــًدا، واســتخدمت بشــكل محــدود للغايــة. نشــهد 

أيًضــا اســتخداًما محــدوًدا للطائــرة Forpost المســيرة، والتــي تــم تطويرهــا إلــى نســخة قتاليــة، 

وهــي المســيرة التــي تقــوم عــادة بمهــام االســتخبارات والمراقبــة واالســتطاع لمســافة تصــل 

إلــى حوالــي 250 كيلومتــًرا. نشــهد أيًضــا اســتخداًما محــدوًدا لطائــرات KYB المســيرة الروســية، 

وهنــاك دليــل علــى أن ثاثــة أو أربعــة منهــا علــى األقــل تحطمــت؛ وبعضهــا لــم ينفجــر كمــا هــو 

مخطــط لــه؛ ربمــا ُأســقطت عبــر التشــويش أو اســتهدفت بأنــواع مختلفــة مــن الدفاعــات الجويــة 

األوكرانيــة، أو حتــى بــأدوات الحــرب اإللكترونيــة. كانــت إحــدى أكبــر مزايــا الجيــش األذربيجانــي فــي 

ــرات المســيرة بالتنســيق مــع  ــاخ هــي االســتخدام واســع النطــاق لهــذه الطائ ــو كاراب حــرب ناغورن

القــوات البريــة فــي عمليــات مشــتركة. نشــهد اآلن اســتخداًما مشــابًها لهــذا النــوع لــدى القــوات 

المســلحة الروســية التــي تقاتــل فــي أوكرانيــا، ولكــن بهامــش محــدود. وبالتالــي فــإن معظــم 

الطائــرات الروســية التــي اســُتخدمت وُأســقطت وُفقــدت فــوق أوكرانيــا، ال تــزال نوًعــا مــا مشــابهة 

لطائــرات االســتطاع والمراقبــة واالســتطاع ISR المســيرة مثــل Orlan-10 وEleron، وغيرهــا 

مــن تلــك الطائــرات تنتمــي إلــى عائلــة ISR نفســها.

أورالن – 10
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واتســون: نحــن نتحــدث عــن أنظمــة غيــر مأهولــة. لــذا، مــن الصعــب التغاضــي عــن مســاهمات 

تركيــا فــي هــذا المجــال، والتــي لديهــا تلــك النمــاذج التــي ذكرتهــا. يطلــق علــى المســيرات التركيــة 

ــا اســم TB-2؛ فهــل ترقــى هــذه المســيرة إلــى مســتوى توقعاتــك أو تجاوزهــا. أحياًن

بيرقدار

بينديــت: فــي ســياق هــذه الحــرب، وفــي إطــار مــا نــراه علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، أعتقــد 

أننــا وصلنــا بالتأكيــد إلــى مســتوى التوقعــات المفترضــة. مــرة أخــرى، هــذه ليســت مركبــة آمنــة 

مــن كل التهديــدات، فقــد أســقطتها الدفاعــات الجويــة األكثــر تقدًمــا فــي ليبيــا وســوريا وفــي 

نــزاع ناغورنــو كارابــاخ. مــن المؤكــد أن الجيــش الروســي دمــر عــدًدا مــن مســيرات TB-2s أيًضــا. 

 TB-2 كان لهــا أيًضــا تأثيــر نفســي كبيــر جــًدا، ألنــه كمــا لوحــظ ســابًقا، كل ضربــة مــن TB-2 لكــن

تســتهدف رتــًا عســكرًيا روســًيا تضاعفــت أضعاًفــا مضاعفــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، مما 

خلــق انطباًعــا بــأن مســيرة TB-2 غيــر معرضــة لخطــر الدفاعــات الجويــة والعمليــات المركــزة. ولكــن 

ثمــة أيًضــا جانــب آخــر مــن هــذا المشــهد، وهــو االســتخدام الناجــح لـــ TB-2s التــي يمكنهــا اختــراق 

الدفاعــات الجويــة الروســية وتخلــق معضلــة كبيــرة جــًدا للجيــش الروســي والحكومــة الروســية. 

ألننــا اليــوم نمتلــك دليــًا مفترًضــا علــى تحطــم مســيرة TB-2، فــي عمــق األراضــي الروســية، علــى 

بعــد 100 كلــم مــن الحــدود األوكرانيــة؛ فكيــف وصلــت إلــى هنــاك؟ هــل اخترقــت الدفاعــات 
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الجويــة الروســية حًقــا؟ وهــل كانــت قــادرة علــى الطيــران دون عوائــق حتــى ُأســقطت وهــي فــي 

طريقهــا إلكمــال المهمــة؟ كل ضربــة ناجحــة مــن ضربــات TB-2، وكل مهمــة ناجحــة تؤديهــا، تزيــد 

مــن تأكيــد األســطورة القائلــة بــأن هــذه الطائــرة المســيرة هــي الحــل األمثــل بالنســبة للعديــد مــن 

الجيــوش الباحثــة عــن هــذا النــوع مــن القــدرات. 

بيرقدار تم إسقاطها في الحرب الروسية األوكرانية

منيعــة  ليســت  أنهــا  نؤكــد،  أخــرى  ومــرة 

الضعــف  نقــاط  لديهــا  أن  إذ  بشــكل كامــل، 

الخاصــة بهــا. ولكــن حيــن اســُتخدمْت بنجــاح، 

ناجحــة،  إعاميــة  حملــة  ضمــن  واســُتثمرْت 

صــارت هــذه المســيرة بالتأكيــد أحــد األســلحة 

أن  أيًضــا  أريــد  األوكرانــي.  للجيــش  الرئيســية 

فايــن،  يقولــه  كان  مــا  إلــى  مــا  نوًعــا  أعــود 

واألســئلة الســابقة. كان الجيــش الروســي ُيصــرح بأنــه يريــد دمــج مروحيــات كوادكوبتــر فــي قواتــه 

منــذ العــام 2019. وبعــد ذلــك بعــام، عــام 2020، خرجــت بعــض األخبــار مــن وزارة الدفــاع تتحــدث 

بالفعــل عــن هــذه األنــواع مــن المروحيــات التــي غــدت جزًءا مــن وحدات الجيش الروســي المختلفة. 

أعتقــد أن الســؤال المهــم هــو، مــا نــوع المروحيــة التــي كان الجيــش الروســي يتحــدث عنهــا؟ هــل 
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كان يتحــدث عــن كوادكوبتــر خــاص بــه، مــن صنــع ]Zala [1 ، والتــي هــي جــزء مــن كاشــينكوف]2[؟ 

فقــد رأينــا بعــض طائــرات Zala المســيرة تســتخدمها القــوات الشيشــانية. أو أنهــا كانــت تتحــدث 

بالفعــل عــن طائــرات مســيرة صينيــة الصنــع مــن طــراز DJI ُطــورت لتتحــول بطريقــة مــا لاســتخدام 

العســكري؟ مــا نــراه اآلن بــداًل مــن هــذا التشــابك والتكامــل العضــوي للطائــرات المســيرة التجاريــة 

التكتيكيــة مــن طــراز DJI مــع المزيــد مــن الطائــرات المســيرة الروســية العســكرية، والتــي تطيــر 

الرتفــاع أعلــى ومســافات أطــول، يمكــن لــه أن ُينتــج مــا يلبــي التطلعــات الروســية الخاصــة، وأعتقــد 

ــا حتــى مــع انســحاب DJI مــن األســواق األوكرانيــة الروســية، إال أنهــا ليســت نهايــة اســتخدام  أنن

DJI فــي الجيــش الروســي.

ــة: Quadcopter(  مــن  ــر )باإلنجليزي ــة أو كوادكوبت ــة رباعي ــع أو مروحي ذات المــراوح األرب

الطوافــات متعــددة المــراوح )باإلنجليزيــة: Multirotor(  أو ببســاطة Drone يتــم رفعهــا 

ــة،  ــرات العمودي ــى أنهــا مــن الطائ ــة، وتصنــف عل ودفعهــا بواســطة أربعــة مــراوح أفقي

وتختلــف عــن الطائــرات ذات األجنحــة الثابتــة. وذلــك ألنهــا ترتفــع وتطيــر فــي الهــواء 

بواســطة أربعــة مــراوح أفقيــة عليهــا.

 واتســون: وفًقــا لمعظــم الروايــات، فــإن روســيا ســتخرج مــن هــذا الصــراع، وهــذا مــا نفهمــه بعــد 

تســعة أســابيع مــن القتــال، كقــوة عســكرية متضائلــة بشــكل كبيــر. كيــف تتوقــع، يــا ســام، أن تؤثــر 

العقوبــات علــى مســتقبل البحــث والتطويــر فــي مجــال األنظمــة المســيرة الروســية، ومــا إلــى 

ذلــك؟

بينديــت: هــذا أمــر نســبي متغيــر، لــذا يصعــب اإلجابــة عليــه. كل الدالئــل تشــير إلــى أن القطــاع 

ســتتأثر  بــه،  الخاصــة  المعلومــات  وتكنولوجيــا  العاليــة  وتقنياتــه  الروســي  الدفاعــي  الصناعــي 

بالعقوبــات، ألن الكثيــر مــن المــواد والبرامــج واألجهــزة الرئيســية، كانــت فــي الواقــع جــزًءا مــن 

أيًضــا- مكونــات مســتوردة  التــي كان الجيــش الروســي يســتخدمها  التوريــد العالميــة  ساســل 

وأشــباه موصــات ومكونــات رئيســية أخــرى لصواريــخ الطائــرات أو الطائــرات المســيرة واألنظمــة 

العســكرية األخــرى. لــذا ســيكون هنــاك تأثيــر، لكــن يصعــب تحديــد مــدى فعاليتــه وتأثيــره، وأعتقــد 

أن علينــا مراقبــة الوضــع أكثــر. إذ أن كل شــيء اآلن داخــل الحكومــة الروســية فــي حالــة تغيــر 

مســتمر، حيــث تحــاول إيجــاد حلــول لتعويــض النقــص الحاصــل فــي البرامــج واألجهــزة ومكونــات 
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تكنولوجيــا المعلومــات األخــرى. المهــم اآلن هــو التحــول الملحــوظ فــي خطــاب الحكومــة فــي 

روســيا، حيــث يتحــدث الكثيــر مــن أعضــاء الحكومــة عــن التحــول بالجملــة إلــى الحلــول المحليــة 

أينمــا كان ذلــك ممكًنــا، ال ســيما عندمــا يتعلــق األمــر بأجهــزة البرمجيــات والمزيــد مــن الحلــول 

عاليــة التقنيــة، فيمــا يصــرح أعضــاء آخريــن فــي الحكومــة بــأن الوقــت قــد حــان إلنهــاء االعتمــاد 

علــى أي واردات مهمــة مــن التقنيــات الغربيــة، ألن ذلــك خلــق نقــاط ضعــف كبيــرة فــي ساســل 

التوريــد الصناعيــة الدفاعيــة والصناعــات المقدمــة للمســتخدم النهائــي. ولــذا، ســنرى هــذا النــوع 

مــن االضطــراب فــي الشــهرين المقبليــن، وســتكون بعــض الصناعــات قــادرة علــى التكيــف بشــكل 

أســرع مــن غيرهــا. علــى الصعيــد المدنــي، تجــدر اإلشــارة إلــى تجميــد بعــض المشــاريع، فبعضهــا 

أوقــف، وبعضهــا ُألغــي، وبعضهــا اآلخــر لــم ُينفــذ، وهــي مشــاريع متعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات 

والبرمجيــات واألجهــزة. ربمــا يكــون األمــر نفســه صحيًحــا علــى الجانــب العســكري، بالرغــم مــن أننــا ال 

اطاًعــا جيــًدا علــى ذلــك الجانــب ألن الكثيــر مــن هــذه المشــاريع محفــوف بالســرية. هنــاك حديــث 

عــن الكثيــر مــن األســلحة واألنظمــة لهــذا العــام، مــا يعنــي أن الحكومــة الروســية خصصــت المــال 

والمــواد الازمــة لذلــك فــي وقــت ســابق. وبذلــك لــن يكــون هنــاك انقطــاع أو اضطــراب فــي 

ــار المهمــة  هــذا القطــاع. لكــن، بعــد ســتة أشــهر إلــى تســعة أشــهر مــن اآلن، قــد نــرى بعــض اآلث

ــر علــى قطــاع الصناعــات الدفاعيــة. ــات التــي تؤث للعقوب

غرينــوود: باألمــس، نشــرت الحكومــة األوكرانيــة تغريــدة رائعــة ُتظهــر مــن خالهــا صــورة لجنــدي 

الخاصــة  القــوات  أن  مدعًيــا  المســيرة،  للطائــرات  المضــادة  »البنــادق«  إحــدى  يحمــل  أوكرانــي 

األوكرانيــة كانــت قــادرة علــى إســقاط طائــرة بــدون طيــار روســية، وقــد حــددوا مــكان انطاقهــا 

وتواجــد مجموعــة تخريــب واســتطاع معاديــة فــي مــكان قريــب منهــم. كان المعنــى الضمنــي 

لهــذه التغريــدة هــو أنهــم اســتخدموا المعلومــات المســجلة علــى تلــك المســيرة لتحديــد مــكان 

التــي  األولــى  الحالــة  هــي  هــذه  أن  أعتقــد  بالفعــل.  واســتهدافها  الروســية  المجموعــة  تلــك 

رأيتهــا. إحــدى هــذه البنــادق المضــادة للطائــرات المســيرة ُتســتخدم فــي ميــدان المعركــة. كمــا 

أن االســتفادة مــن المعلومــات المســجلة علــى الطائــرة المســقطة أمــر يســُهل فعلــه مــع هــذه 

المســيرات االســتهاكية. ففيمــا يتــم تشــفير الرابــط بيــن الطائــرة المســيرة وجهــاز التحكــم، تبقــى 

البيانــات الموجــودة عليهــا، أو الموجــودة عــادًة علــى بطاقــة SD الخاصــة بهــا، غيــر مشــفرة. لــذا، 

ــه يمكــن ألي شــخص أن يســحب بطاقــة SD ويلقــي نظــرة  ــرة مســيرة، فإن إذا مــا ُأســقطت طائ

علــى مــا يوجــد فيهــا، والتــي مــن الواضــح أنهــا ثغــرة أمنيــة كبيــرة. يــا ســام، هــل لديــك أفــكار أخــرى 

حــول ذلــك؟
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التكتيكيــة  UAS المضــادة  نــرى الكثيــر مــن أنظمــة  أنــا مندهــش حًقــا ألننــا ال  نعــم،  بينديــت: 

الروســية علــى الخطــوط األماميــة أيًضــا. فقــد طــور قطــاع الدفــاع الروســي قبــل الحــرب مــا ال يقــل 

عــن ثــاث أو أربــع بنــادق مضــادة للطائــرات المســيرة- وواحــدة مــن هــذه الثــاث كان ينبغــي أن 

تظهــر فــي أوكرانيــا. علــى مــا يبــدو، اختبــرت بعــض هــذه البنــادق فــي ســوريا، وادعــت وزارة الدفــاع 

الروســية أن االختبــارات كانــت ناجحــة إلــى حــد مــا. كان مــن المدهــش عــدم وجــود دليــل مفتــوح 

المصــدر علــى اســتخدام الــروس لهــذا النــوع مــن البنــادق. صحيــح أنهــا ليســت فعالــة دائًمــا، لكنهــا 

تخلــق انطباًعــا بــأن المدافعيــن أو المهاجميــن لديهــم فــي الواقــع مجموعــة كاملــة مــن األنظمــة 

واألســلحة التــي يمكنهــا مواجهــة أي تهديــد يواجهونــه. وهكــذا، فيمــا نعلــم أن الجيــش الروســي 

يســتخدم أنظمــة حــرب إلكترونيــة، والتــي ربمــا يســتخدم بعضهــا ضــد المســيرات األوكرانيــة، إال أننــا 

ال نــرى بالضــرورة مــا يعــادل أداء البنــادق المضــادة للمســيرات التــي ذكرهــا فايــن. 

مــن المثيــر لاهتمــام أيًضــا إلقــاء نظــرة علــى الحصيلــة الرســمية للمســيرات التي أســقطها الجيشــان 

األوكرانــي والروســي. تقــول أوكرانيــا، علــى مــا أعتقــد، أنهــا أســقطت قرابــة 180 أو 200 طائــرة 

مســيرة روســية، فيمــا أعلــن الجيــش الروســي، فــي تقاريــره اليوميــة الصــادرة عــن وزارة الدفــاع، 

أن أكثــر مــن 600 مســيرة أوكرانيــة قــد ُأســقطت. وإذا نظرنــا إلــى العــدد الفعلــي للمســيرات 

العســكرية التــي ربمــا تحلــق فــي ســماء أوكرانيــا، أعتقــد أن الجــزء األكبــر مــن تلــك الخســائر- إذا 

التجاريــة  المســيرات  مــن هــذه  بالفعــل- ســيكون  األرقــام صحيحــة ودقيقــة  أن هــذه  افترضنــا 

ــا عــن ســير المعــارك  ــا انطباًع ــرة، والتــي تعطين الجاهــزة، مثــل DJIs، والتــي ُتســتخدم بأعــداد كبي

والتقنيــات المتقدمــة المســتخدمة، بغــض النظــر عــن مــدى رغبــة الجيــش فــي اســتخدام معــدات 

مــن الدرجــة العســكرية. ومــن المحتمــل أن يكــون اســتخدام التقنيــات التجاريــة أمــًرا ال مفــر منــه 

فــي نــزاع كالحــرب فــي أوكرانيــا، وفــي صراعــات أخــرى، مــا يعنــي أن هــذه المســيرات ســتكون 

جــزًءا مــن أي صــراع مســتقبلي- إن لــم تكــن مــن شــركة DJI، فمــن الشــركات المصنعــة األخــرى- 

نظــًرا لســهولة اســتخدامها. وكمــا ذكــر فايــن للتــو، مــن الســهل اســتخراج المعلومــات منهــا بمجــرد 

فقدانهــا.

غرينــوود: أعتقــد أنــه فــي وقــت مبكــر مــن الحــرب، كان هنــاك بعــض الشــكوك حــول هــذا األمــر. 

لقــد ظــن البعــض أن الــروس ال يمكنهــم اســتخدام منتجــات DJI، فهــم يعرفــون، أنهــا غيــر آمنــة 

بالكامــل، ويعلمــون أن هنــاك مخاطــر أمنيــة تتعلــق بهــا، وأن الــروس لــن يكونــوا ســخيفين إلــى 

هــذا الحــد. وقــد ثبــت خطــأ هــذه الظنــون بســرعة كبيــرة، لألســباب التــي أوضحهــا ســام للتــو. 
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فــي الحقيقــة، أعتقــد أن النــاس يدرســون الكلفــة المنخفضــة لهــذه المســيرات مقارنــة بالخطــر 

المحتمــل الناتــج عــن اعتــراض تردداتهــا، فــإذا ُأســقطت هــذه الطائــرة، فــإن البيانــات المســجلة 

ــم اســتخدام  ــه أن يتعل ــور عليــك- ألن أي شــخص يمكن عليهــا ستســاعد الطــرف اآلخــر علــى العث

برنامــج fly DJI drone، حيــث يمكننــي أن أعلمــك كيــف تســتخدم طائــرة مســيرة بكفــاءة مقبولــة 

فــي غضــون ســاعة فقــط. لــذا، أعتقــد أنهــم قــرروا أن فوائــد الكلفــة المنخفضــة تفــوق المخاطــر 

فــي كثيــر مــن هــذه الحــاالت. وهــذا هــو ســبب قيامهــم بذلــك بالرغــم مــن أنــه ليــس الحــل األمثــل 

مــن منظــور أمنــي. ولــذا، أعتقــد أنــه يجــب مراعــاة هــذه العوامــل. وأنــا أتفــق تماًمــا مــع ســام، 

ســتصبح هــذه المســيرات واســعة االنتشــار، ألن هــذا النمــط أقــرب للصــواب.

 واتسون: فاين غرينوود وسام بينيت، شكرًا جزيًا لمشاركتكم معي في هذا الحوار.

غرينوود: حسًنا، شكًرا.

بينديت: شكًرا لك.

غرينوود: أتمنى لك يوًما سعيًدا.

بينديت: إلى اللقاء.

]1[ شركة روسية متخصصة في صناعة المركبات المسيرة عن بعد.

]2[ مجموعة روسية مختصة في الصناعات الدفاعية.




