
 

 

 الجافلين؟   عصر   وجاَء؟ الدبابِة عصر  هل انتهى 

منصة مختصة يف التحليل والنقاش حول االستراتيجية والدفاع والشؤون  " War on the rocks املصدر: •
 ". الخارجية

 2022أبريل   18  – 1ديفيد جونسون الكاتب:   •
 2022تموز   –يوليو  10 للدراسات: ترجمة: مركز الخطابي  •

باتت   الحديثة    الدبابُةهل  الحرب  من القيمة    عديمة  يف  العديد  يتعلمه  الذي  الدرس  هو  ؟ هذا 
املراقبين من سيل الصور التي تصور الدبابات الروسية الغارقة يف الوحل وقد انفجرت أبراجها، بعد  

القوات األوكرانية املسلحة بأسلحة رخيصة مضادة للدبابات.   ق ب ل  أن تعرضت لكمين وُدمِّر ت من  
ًبا إلى جنب مع صور من طائرات بدون طيار تركية الصنع غالًبا ما تتم اإلشارة إلى هذه الصور جن

ت فيها ر  مِّ حرب ناغورنو كاراباخ األخيرة، التي ُد، كما شكَّل ت  ىلع ما يبدو  بسهولٍةتدمر الدبابات  
إلعالن   املتحمِّسينقوية ألولئك    دالئلالدبابات الروسية بواسطة نفس طراز الطائرات بدون طيار،  

 الدبابة.  موت  

 
بوينت.   باحث رئيسي يف مؤسسة راند وباحث مساعد يف معهد الحرب الحديثة يف ويست األمريكي وهو عقيد متقاعد يف الجيش 1

أسس وأدار   2014إلى عام    2012. من عام  1945-1917وهو مؤلف كتاب "الدبابات السريعة والقاذفات الثقيلة: االبتكار يف الجيش األمريكي"،  
 .رئيس أركان مجموعة الدراسات االستراتيجية للجيش للجنرال ريموند تي أوديرنو 



 

 

 

قبل الحرب العاملية الثانية،   البوارجميراالت  ددافعين عن الدروع وأأينا بالفعل مقارنات بين امُللقد ر
رفضوا   الطائراتأهمية  ب   االعترافالذين  أو  حامالت  الفرسان  ال،  لسالح  قائد  آخر  هير،  جون  جنرال 

املعركة حتى   الحصان يف ساحة  أهمية  اإلصرار ىلع  يف  استمر  الذي  األمريكي،  بعد  بالجيش 
 الحرب الخاطفة النازية ضد بولندا وفرنسا. 

ىلع استيعاب كل من البارجة    قادرةً كانت البحرية األمريكية  
وحاملة الطائرات يف الحرب العاملية الثانية، ىلع الرغم من  

بداًل من    االعتماد ىلع البارجة يف الغالب لتوفير الدعم الناري
ضد خط قتال العدو. لكن الحصان كان مشكلة من    T  2عبور 

كان   للجيش.  بالنسبة  مختلف  تحديث    أمام    عقبةً   هيُرنوع 
ىلع أنه لن يقبل أي زيادة يف الدروع    وأصرَّ الجيش بالدبابات،  

 ولم يقبل بأي حلٍّ توفيقي،  ،ىلع حساب قوة سالح الفرسان
ال  ، استخدم رئيس أركان الجيش الجنرال جورج سي مارشولذا

التي   التنفيذي  األمر  للتخلص    نالهاسلطة  بيرل هاربور  بعد 
 من جميع الخيول يف الجيش. 

 ما هو الهدف من هذه الحكايات؟  

تابعة  البوارج  الآخر    استمرتيف حالة البارجة، قد تتغير املنصة، لكن ليس الوظيفة.    هدفان:هنالك  
 واضٍح  بشكٍلصيانتها    تكاليُف، عندما فاقت  1990للبحرية األمريكية يف الخدمة الفعلية حتى عام  

يف حالة و  ،استمرت مهمة إطالق النيران البحرية، وإن كان ذلك من سفن أصغر  ومع ذلك   ،هافائدت  
انتهى   إلى  دورهمالخيول،  ربما  السالح،  يتقاعد  أن  ويجب  يمكن ح  جميلٍة  خيوٍل  مزرعة  .  يث 

 املرادف. السؤال املطروح أمامنا اآلن هو ما إذا كانت الدبابة هي  غابرةمجاد الاستعادة ذكريات األ
 ، أم أنها ال تشابه أيًا منهما؟الحديث للسفينة الحربية أم الحصان

  

 
تكتيك حربي بحري تقليدي ُاسُتخد م منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، حيث يعبر خط من السفن    : هوTعبور    2

 الحربية أمام خط من سفن العدو، مما يسمح لخط العبور بتوجيه جميع نيرانهم للعدو بينما يتعرضون لنيران العدو األمامية فقط. 



 

 

 ؟ الدبابة ملاذا 

لتوفير خيار مناورة آمنًا بعض الشيء  كوسيلٍةيف الحرب العاملية األولى  مرةٍ ظهرت الدبابات ألول 
هناك   كانت  املبكر،  التاريخ  هذا  يف  حتى  العظمى.  الحرب  يف  الدامية  القتال  ساحات   آراء  يف 

البريطانية والذي  فالفائدة منها،    حول    مختلفة   البعض، وىلع األخص فولر امُلداف ع عن الدبابات 
دفاعات العدو وتعبث بمؤخرة   عبر    بسهولٍة  ستندفُعت سالحًا ثوريًا، لقد اعتقد أنها  اعتبر الدبابا

قواته، مما يتسبب يف حدوث فوضى، واعتقد آخرون أن الدبابة هي الحل ملشكلة كيفية تحريك 
املشاة إلى األمام يف ساحة معركة غمرتها النيران. هذه هي الطريقة التي استخدمت بها فرنسا 

الدبابات    والواليات  إلى    - املتحدة  بالحركة  للسماح  امُلحصَّن ة  الرشاشة  املدافع  استخدمت  حيث 
التي اتخذت أملانيا  و  للمشاة،  دعٍماألمام من خالل التغلب ىلع املشاة. باختصار، كانت الدبابة سالح  

 الدبابات. كثيًرا بنشر  تهتمَّ لم  خالل معظم الحرب موقفًا دفاعيًا

بعد الحرب العاملية األولى، قامت هيئة األركان العامة األملانية بقيادة الجنرال هانز فون سيكت  
خطة فون    -   1914فشل الهجوم التمهيدي يف عام    س بَّب  أن ما    إلىبدراسة الحرب العاملية، ليصل  

ىلع    ة العملياتية، كان غياب الحركي1918وهجمات الربيع لعام    -شليفن التي تم التبشير بها كثيًرا  
ىلع املستويين   1918و  1914الرغم من أن الجيش األملاني كان ناجًحا للغاية يف البداية يف عامي  

ضباط    أدرك هُ هذا؟ ما    حدث  . ملاذا  اإلستراتيجي ىلع املستوى    ف ش ل  التكتيكي والعملياتي، إال أنه  
ن والحيوان لم تستطع قطع املسافات هيئة األركان العامة األملانية يف النهاية هو أن قوة اإلنسا

قبل أن تتمكن فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة، من تعزيز   إستراتيجياملطلوبة لتحقيق نصر  
، ال يمكن للجيش أن يمشي  بساطٍةللخطط األملانية. بكل    اإلستراتيجيةدفاعاتها وإحباط األهداف  

 إلى باريس بالسرعة الكافية لإلخالل بتوازن العدو. 

 قاتلة كان الحل ملشكلة التنقل ملسافات بعيدة هو محرك االحتراق الداخلي. ستوفر الدبابات حركة  
الحرب   إلسنادلحل مشكلة الدعم الناري  و  ،أطول    مدىً األملاني    الجيش    ما سيمنح  وتؤمِّن الحماية

لربط السالحين، استخدمت تقنية راديو جديدة. ىلع الرغم   ،الخاطفة، نظرت أملانيا إلى الطائرة
من أن التاريخ قد نسب الفضل يف هذا االبتكار إلى الجنرال هاينز جوديريان، إال أن الحرب الخاطفة 

الواقع   يف  املشكالت    مؤسسيةً   استجابةً كانت  الحرب   ظهرتالتي    اإلستراتيجيةلحل  خالل 
 العاملية األولى. 



 

 

ه أملانيا  الحربين اتخذت  بين  مشتركة  أسلحة  قوة  يف  والطائرة  الدبابة  دمج  يف  النهج  ذا 
مع هذه    مباشرة    خبرة  العامليتين، ىلع الرغم من أن جميع املقاتلين ىلع الجبهة الغربية لديهم  

: كيف التوحدالتقنيات. قدم هذا ألملانيا حاًل مالئمًا للمشكلة املزعجة التي واجهتها أملانيا منذ  
رب ىلع جبهتين يف الغرب والشرق؟ هزيمة الخصم بسرعة يف الغرب، قبل التحوُّل  تتجنب الح

دائًما. الحرب الخاطفة، التي تعززت بامليكانيك واملحركات، وفرت الوسائل    الهدُفإلى الشرق كان  
كبير   حدٍّ . واصل آخرون )الجيوش األمريكية والفرنسية( النظر إلى الدبابة إلى  اإلستراتيجيةلتحقيق  

 سالح دعم املشاة. ك

 للدبابات   الذهبي   العصُر

عام   اإلسرائيلية  العربية  والحرب  الثانية  العاملية  الحرب  فقد    1967كانت  الدبابة،  مجد  أيام  هما 
أصبحت الدبابات محور كل جيش "حقيقي"، وركَّزت جهود التطوير ىلع حقيقة أن أفضل دفاع  

  - ضد دبابة كان دبابة أخرى. كانت هناك بعض التحسينات يف األسلحة املضادة للدبابات للمشاة  
 قريبةً   أسلحةً . رغم أنها كانت  شهرةً   األكثُركانت البازوكا األملانية والبازوكا األمريكية هما السالحان  

 يف الكمائن أو يف حالة اليأس عندما يضطر الجنود ملواجهة الدبابات.  ُتستخد ُم

 

انت  يف الخمسينيات من القرن املاضي، بدأت البنادق عديمة االرتداد يف الظهور يف الجيوش. ك
ملم(،   106ذات عيار كبير )ىلع سبيل املثال،    ذخيرةً   تستخدم  مضادة للدبابات يمكن أن    أسلحةً هذه  

بداًل من ارتداد السالح، وقبل ظهور البندقية عديمة االرتداد، كانت املدافع املضادة للدبابات تشبه 
  حجمًا   األنظمة أكبر  نظام ارتداد يمتص الطاقة مما جعل  وتتطلُبإلى حد كبير مدافع الهاوتزر،  

الدبابات ىلع    قتل    قدرة  بكثير من البندقية عديمة االرتداد. أعطت هذه األسلحة الجديدة الجنود  
، زادمن الحاالت محمواًل ىلع الرجال. ولكن ىلع الرغم من أن النطاق قد    كثيرٍ كان يف  ،  أكبر    مدىً 

 ه. ، وتشكل الدبابة خطرًا كبيرًا ضمنقصيرًاإال أنه ال يزال 

األول منذ الحرب العاملية الثانية التي شهدت    الصراُعهي    1967كانت الحرب العربية اإلسرائيلية عام  
اإلسرائيلي    واسع  توظيًفا   االنتصار  عزز  متنقلة.  معركة  ساحة  يف  الدبابات  لتشكيالت  النطاق 

املدوي يف هذا الصراع الرأي السائد يف معظم جيوش الدولة بأن الدبابة كانت القوة املهيمنة 
 يف ساحة املعركة. 



 

 

 

القتال يف  ألنها أثبتت صحة مفاهيم   خاصٍة أهميٍةذات  1967كانت الحرب العربية اإلسرائيلية عام 
جيوش الدول األخرى، فلم تكن هناك حرب دولة ضد دولة كبيرة بين أعداء ُمجهَّزين بشكل متساٍو 
الباردة، عندما   الحرب  مهًما بشكل خاص خالل  كان هذا  أوروبا.  يف  الثانية  العاملية  الحرب  منذ 

يليون هو أن مبادئ  وقفت قوات الحلفاء وحلف وارسو ىلع طول الحدود مع أملانيا. ما أظهره اإلسرائ
التي اعتمدتها الواليات املتحدة وآخرون خالل الحرب العاملية الثانية   -مناورة األسلحة املشتركة  

ىلع ذلك، ىلع الرغم من أن الجيش اإلسرائيلي كان    عالوةً كانت سليمة.    -لهزيمة أملانيا النازية  
ادة وامُلدرَّب ة وامُلجهَّز ة يمكن أن أقلَّ عددًا من جيوش أعدائه، فقد أظهر أن الجيوش جيدة القي 

نظًرا ألن األسلحة والتكتيكات التي استخدمها الجيش اإلسرائيلي والجيوش وعدًدا.    أكبر    قواٍتتهزم  
 د ر س العربية تعكس إلى حد كبير تلك املستخدمة من قبل الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي،  

أفضل. وهكذا، أصبحت الحروب   بشكٍلولفهمها    -ته  كل منهما الحرب لتحسين أسلحته وتكتيكا
 يف الشرق األوسط بدائل عن الحروب الحقيقية التي قد تجري بين الناتو واالتحاد السوفياتي. 

 ر )املالوتكا(غدخول سا

نفس  أبرزت  سنوات،  عشر  من  أقل  يف 
ساحات القتال يف الشرق األوسط التي  
الرئيسية   القتال  دبابة  صحة  أثبتت 

القتال  باعتبا يف  املهيمنة  القوة  رها 
الرئيسية  الضعف  نقاط  أول  الحديث 

وحرب أكتوبر عام    1967للدبابة. بين عام  
ظهرت تقنيتان بدا أنهما غيرتا كل  1973

  :شيء

  القدرة  من    املشاة  (  ATGMوغيره من الصواريخ املوجهة املضادة للدبابات )  3ر غمكَّن تطوير سا .1
 ألول مرة.   بعيدٍة مسافٍةمن  دبابٍةتدمير  ىلع

 
، (Sagger3 -ATساغر )باإلنجليزية:    3-أيه تي  يعرف لدى الغرب بـ  (  9Malyutka11 K(، )باإلنجليزية:  юткаМалماليوتكا )بالروسية:    11كي9  3

الصاروخ مالوتكا من صنع روسي شرقي، هو صاروخ مضاد للدروع من الجيل األول، مخصص للرمي ىلع األهداف املدرعة أو صاروخ ساغر ، 



 

 

  ت ع رَّض  وباملثل، فإن املكوِّن الرئيسي اآلخر ملؤسسة الدفاع اإلسرائيلية؛ أال وهو القوة الجوية   .2
بات الفريق املنادي بأهمية   ىلع اإلطالق مرٍةللخطر بسبب صواريخ أرض جو املحمولة. وألول  

 الدروع الجوية موضع شك.

الدبابات   - نان الرئيسيان اللذان كانا أساس الحرب الخاطفة وحرب مناورة األسلحة املشتركة  املكوِّ 
األول للدبابة.    النعُي  ُنش ر  ،  1973يف أعقاب حرب يوم الغفران عام  و  .كبيٍر  بشكٍلفشلوا    -والطائرات  

سا الدبابة  ر  غفضح  يف  ضعف  أنه التي  نقاط  الوقت  ذلك  يف  الكثيرون  الوقت    اعتقد  حان  قد 
الفارس املدرع يف ال كومة  إللقائها فوق   الفاشلة، مثل موت  معركة    قمامة من األسلحة واألفكار 

للصواريخ . تم تصوير هذه األنظمة عالية التقنية باهظة الثمن ىلع أنها فريسة ثقيلة  آجينكوت
ر املوجَّهة  للدبابات  االستخدام  التكلفة  خيصةاملضادة  يمكن سعر  ب  مقارنة  ،وسهلة  الدبابة، 

  فلماذا لم يفعلوا؟ .الصواريخ املوجَّهة املضادة للدباباتللجيوش نشر مئات من 

 ؟ للدباباتِ  املضادةِ  املوجهةِ  الصواريخِ  بشأنِ  تفعلَ  أن يجب ماذا 

للدبابات يف   املضادة  املوجَّهة  الصواريخ  اإلجابة ىلع سؤالين مهمين مع ظهور  بد من  كان ال 
إذا كانت هناك حاجة للدبابات فما    :ثانًياوملاذا احتاجت الجيوش إلى الدبابات؟    :املعركة. أوالً ساحة  

الذي يمكن عمله للتخفيف من تهديد الصواريخ املوجَّهة؟ كانت اإلجابة ىلع هذين السؤالين ذات 
يكية. أهمية كبيرة لجميع الجيوش، ولكن بشكل خاص للجيش اإلسرائيلي والقوات املسلحة األمر

مرة أخرى، كان هناك مجاالن متنازع عليهما، هما البر والجو من خالل نشر الصواريخ املضادة للدروع 
أرض  والطائرة يف  الدبابة  الحلول الستعادة دور  أرض جو املحمولة، ستكون  املوجَّهة وصواريخ 

 املعركة هي نفسها لكليهما.

م أساسي  للدبابة دون تغيير بشكل  الرئيسي  الدور  الهجوم ظل  الثانية. يف  العاملية  الحرب  نذ 
لتمكين مناورة القوات البرية. ويف    املعركة  يف ساحة    ومحميةً   متحركةً   فتاكةً   قوةً   الدبابُة  قدَّم ت  
هي    الدفاع الدبابة  ضد    أفضُلكانت  معركة  فهي    ،أخرى  دبابٍةسالح  يف  العدو  ضد  سالحك 

النارية. بالنسبة للجيش اإلسرائيلي، ك  هي األساس لقدرتهم األرضية ىلع    الدبابُةانت  باألسلحة 
الدفاع عن بالدهم ضد أعداء متفوقين عددًيا ىلع جبهات متعددة. بالنسبة للواليات املتحدة، 

 

ناء الطيران, يمتاز بخفة وزنه وحجمه نسبة إلى باقي الصواريخ الروسية من الجيل األول  والعربات والتحصينات، يوجه بواسطة سلك أث
 . يمكن إطالقه من منصات تركب ىلع املركبات أو إطالقة من قبل املشاة  1961دخل الخدمة سنة 



 

 

اتفاق وارسو املتفوِّق عددًيا، وكان   لردع  أوروبا  البرية يف  للقوة  رئيسًيا  الدبابة ُمكوًِّنا    حلُّ كانت 
 رئيًسا للردع األرضي لكال الدولتين. نقاط الضعف يف الدبابة عاماًل 

.  غير الدبابةىلع ذلك، لم تكن هناك تقنية أخرى يمكنها توفير قوة فتك محمولة ومحمية  عالوةً 
ال يف الهجوم وال    املناورة  قوة    طالئُعهي    الراجلة امُلسلَّح ة بالصواريخ املوجَّهةلم تكن القوات  

ال يف حال  املدفعية و  غطتهايف ساحة معركة    للنجاحيف الدفاع الذي يتطلب حركة سريعة  
 عدو. شن هجمات مضادة إلحباط مخططات مناورة ال

 املحمومة، كما هو الحال يف املنافسة  لصواريخ املوجَّهة املضادة للدباباتلحل  يمكن التفكير ب
الحرب العاملية الثانية للحصول ىلع    عبر دراسةاملستقبلية  دات  املستمرة بين الدبابة والتهدي

الثانية تعلمت جميع   حلول تكتيكية العاملية  الحرب  مع إضافة تحسينات تقنية للدبابة. خالل 
 نيران األسلحة املشتركة واملناورة التي تضمنت الدعم الجوي.الجيوش ما مارسته القوات األملانية:  

 ةالبري القواتهذا النهج أكثر صعوبة يف التنفيذ بسبب املنافسة بين  يف الجيش األمريكي كان
)كانت القوات الجوية للجيش جزًءا من الجيش حتى إنشاء القوات الجوية األمريكية   ةالجوي  والقوات

السريعة  الدبابات  يف  حلها  تم  وكيف  التحديات  هذه  عن  أتحدث  الثانية(.  العاملية  الحرب  بعد 
الثقيلة الجويوالقاذفات  التكامل  إن  نقول  أن  هنا  يكفي  من  -.  مدفوًعا  يكن  لم    ق ب ل  األرضي 

القادة يف ساحة املعركة الذين يحاولون معرفة كيفية   ق ب ل  املؤسسات يف واشنطن، ولكن من  
من   متكامالً   يف النهاية كان فريًقا  ليهإتوصَّلوا  ما  و  ،يف ساحة املعركة  واالنتصار   تقليل الخسائر

والطائرات امليدانية،  الدبابات  باملدفعية  مدعوًما  تدمير،  يف  التكامل  هذا  نجح  الجيش    حيث 
املتبجح األجواء األملاني  وانتزع  التي    من   ،  األملانية،  بنيران   الجوية   دفاعاتها  ُأسك ت تالتشكيالت 

وغيرها    ازوكاصواريخ ب  ىلع املشاة الراجلين باستخدام  النار  املدفعية    نفُساملدفعية. كما أطلقت  
 من األسلحة املضادة للدبابات. 

أدرك كل من جيش الدفاع اإلسرائيلي والجيش األمريكي يف النهاية أنه نظًرا لألهمية امُلستمرة 
صواريخ ال ة املتنقلة واملحمية )الدبابة(، فإن حتمية تحييد صواريخ ساغر وغيرها من  الفتَّاكللقدرة  

 أساسي:  بشكٍلاألولويات. كان الحل تكتيكًيا  لأواملوجَّه ة املضادة للدروع كانت 

لتحييد هذه الصواريخ املضادة للدبابات، كما   خاٍصعمليات أسلحة مشتركة، مع إيالء اهتمام   •
الهاون ىلع   مدافع  بتركيب  قام  تقنية، حيث  بإجراء تحسينات  أيًضا  اإلسرائيلي  الجيش  قام 

 حتى يومنا هذا مع سلسلة دبابات القتال الرئيسية امليركافا.  مستمرة   ممارسة  دباباته، وهي 



 

 

لية يف كل جيش لحجبها عن النار. لم تكن  تم تركيب عبوات دخان ىلع املركبات القتا  :أخيًرا •
 جديدة، حيث تم استخدامها ىلع الدبابات األملانية خالل الحرب العاملية الثانية.  تجربةهذه 

ر، يبدأ ىلع الفور يف إسكاته بقذائف غصاروخ سا  منصة  يف القتال، عندما يكتشف طاقم الدبابة  
ومدفعية ميدانية. عالوة ىلع ذلك   أكبر    اوٍنهالهاون، وسرعان ما تنضم إلى تلك النيران قذائف  

املدفعية  وحدات  لدى  سيكون  حيث  األمريكي  والجيش  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش  خبرة  تطورت 
ر امُلحت م ل ة حتى تتمكن من استخدامها بسرعة يف مهام إسكات غأسلحة موجَّهة الى مواقع سا

فعالة بشكل   التقنية  كانت هذه  األغضد سا  خاٍصفورية.  املدفعية ر،  رامي  من  الذي تطلب  مر 
وهو ما    -الراجل تتبع الصاروخ وصواًل إلى الهدف. إن تعريض رامي الصاروخ للهب انفجار القذائف  

الشخص   موقع  من  بالقرب  انفجارها  عند  االنفجار  شديدة  القذائف  يكسر   - تؤديه  أن  شأنه  من 
 هدفه. التركيز ىلع الهدف ويتسبب يف تضييع الصاروخ امُلنطلق نحو 

الفني   التحسين  الدروع   أهميةً   األكثُركان  تطوير  هو  للدبابات  املضادة  للصواريخ  االستجابة  يف 
املحسنة لتحل محل الفوالذ املتجانس القديم، والذي يعود لحقبة الحرب العاملية الثانية والذي  

هو الحصول ىلع درع جديد من شأنه أن يحمي الدبابة   الطلُبتم استخدامه يف الدبابات. كان  
سار البريطانيون يف    ر واألسلحة األخرى املضادة للدبابات. هناغامن الرؤوس الحربية املتشكلة لس

الطريق، حيث طوروا   الحركية،   4درع شوبهامهذا  والطاقة  الحربية  الرؤوس  كان يحمي من  الذي 
  .5الدروع التفاعلية امُلتفجِّر ةسرعان ما تتابعت الحلول األخرى، ىلع سبيل املثال، و

 
االسم منذ ذلك    أصبحورع شوبهام هو االسم غير الرسمي لدرع مركب تم تطويره يف الستينيات يف مركز أبحاث الدبابات البريطاني  د  4

الخزفية   املركبات  لدرع  الشائع  العام  املصطلح  شوبهام    املركبة. الحين  لدرع  رسمي  غير  بشكل  أعطيت  التي  األخرى  األسماء  ومن 
  "،"درع خاص" هو مصطلح غير رسمي أوسع يشير إلى أي ترتيب للدروع يشتمل ىلع لوحات تفاعلية "شطيرة  "بيرلينجتون" و "دورشيستر". 

فقد تم وصفها بأنها مكونة من بالط خزيف مغطى   سرية،ىلع الرغم من أن تفاصيل بناء درع شوبهام تظل  و  بما يف ذلك درع شوبهام. 
فإنها توفر مقاومة فائقة   املستخدم، ملرنة. نظًرا للصالبة الشديدة للسيراميك  بإطار معدني ومربوط بلوح دعم والعديد من الطبقات ا

 . (HEATضد الشحنات املشكلة مثل القذائف شديدة االنفجار املضادة للدبابات )
 

الدروع التفاعلية هي نوع من دروع املركبات الحربية، مبدأ عملها هو ان يقوم الدرع بطريقة ما بالحد من تأثير املقذوفات املضادة    5
الدروع  هو  التفاعلية  الدروع  أنواع  أشهر  الصلبة،  النفاثة:  والخوارق  امُلشكلة  الحشوة  قذائف  امام  كفاءة  أكثر  وهي  الدبابة،  أو   للمدرعة 

)التفاىلع   )ERAاملتفجر  التأثير  محدودة  املتفجرة  التفاعلية:  الدروع  فهى  اآلخرى  األنواع  اما   ،)SLERA الالنشطة التفاعلية  والدروع   ،)
(NERA( والدروع التفاعلية غيراملتفجرة ،)NXRA( و: الدروع التفاعلية الكهربائية ،)Electric Reactive Armor .) 

ة من صفيحة أو شريحة من مادة شديدة االنفجار محشورة بين صفيحتين من املعادن وتسمى تتألف عناصر الدروع التفاعلية املتفجر 
  هذه العناصر بالعناصر التفاعلية أو العناصر الحركية. يف حالة اصابة الدبابة بقذيفة يؤدي الضغط ىلع قرميدة الدرع إلى انفجار املادة



 

 

طراز    أبرامز   من  السلسلة    1XMأمريكية  حمايتها    التمهيدية،من  يتم  نوعها  من  رئيسية  قتال  دبابة  أول  وهي 
 .دبابة قتال رئيسية الستخدام درع تشوبهام" ثاني  1تشالنجر  كانت " يف الجيش البريطاني  بواسطة درع شوبهام.

 جورجية مع قراميد الدروع التفاعلية  72-دبابة تي

 

مة أو ىلع األقل تشويهها وحرفها عن مسارها مما يعنى صعوبة أكبر الوسطى مسببة دفع طبقات املعدن لتدمير القذيفة املهاج 
 بكثير يف خرق الدرع السلبي األساسي للدبابة. 



 

 

فقد كان واألرضية  نظًرا ألن جيش الدفاع اإلسرائيلي اعتمد بشكل كبير ىلع العمليات الجوية  و
التكتيكي    SAMتحدي    حلُّ عليه   الحل  كان  بنيران املدفعية  اإلسكات  أن  الجوي، وثبت  للتفوق 

 لتحييد صواريخ العدو أيًضا. 

ن الجيوش العربية التي واجهتها مدرًكا أ  1973الجيش األمريكي أيًضا حرب يوم الغفران عام    د ر س  
كانت   اإلسرائيلية  الدفاع  العقيدة    ُمجهَّز ةً قوات  وتمارس  السوفيتية  باألسلحة  كبير  حد  إلى 

السوفيتية. إذا كان بإمكان السوريين واملصريين أن يهزموا تقريًبا القوات اإلسرائيلية التي لم ُتقهر 
وارسو   حلف  يفعله  أن  يمكن  الذي  فما  آنذاك،  هناحتى  الناتو؟  الجيش    ضد  مع  الحال  هو  كما 

كان السالح املشترك هو الحل. اجتمع الجيش األمريكي والقوات الجوية األمريكية أيًضا    اإلسرائيلي
وهي   املشتركة  مشكلتهما  حلها    مشكلة  حول  منهما  ألي  يمكن  يف  ،  مستقٍل  بشكٍلال  ولكن 

ية املتكاملة بإحكام والتي تعتمد ىلع  األساس كان الدرس األساسي هو أن القوات الجوية والبر
 بعضها البعض ستنتصر، واستعادت الدبابة والطائرة صعودهما يف ساحة املعركة. 

 العمليةِ ال إنسانًا يف هذه 

جاءت اإلشارة التالية إلى أن الدبابة واجهت تحدًيا جديًدا كبيًرا، وربما قاتاًل، خالل حرب لبنان الثانية 
كان التحدي هو الصواريخ املوجَّه ة املضادة للدبابات. لكن صواريخ كورنيت إم    أخرى  مرةً .  2006عام  

متر(، وهو رأس حربي تراديف    3000متر مقابل    5000)ر  غساصاروخ  كان لها مدى أطول بكثير من    133
أنه يحتوي ىلع نظام    -حتى الجبهية منها، واألهم من ذلك    يمكنه اختراق جميع الدروع املعروفة

 اع الليزر سهل التشغيل. توجيه شع

بعدها مباشرة، تم اإلعالن عن نهاية الدبابة، ولكن هذه املرة ىلع أيدي جهات فاعلة غير تابعة  
لدولة. كانت األسلحة الرخيصة مرة أخرى عدو دبابات القتال الرئيسية باهظة الثمن. ومع ذلك أدرك 

ة ىلع الصمود يف ساحة املعركة،  الجيش اإلسرائيلي أن الدبابة هي الوحيدة التي لديها القدر
الله.   أعداء هجينين مثل حزب  الدبابات  ف حتى ضد  أمام املخاطرإذا كانت  فإن املشاة ضعيفة   ،

 . الراجلين مجرد لحم

  فعالة كان جزء من الحل للجيش اإلسرائيلي هو إدراك أن حزب الله كان خصًما كفًؤا مسلًحا بأسلحة  
كان ال بد من تدريب أطقم ف  ،تكتيكات أسلحة مشتركة  ا وتتطلب مواجهته   وذات مدى بعيد  جًدا

الجوي واألرضي، وظهر   مرةً الدبابات   الكثافة والتكامل  للقتال عالي  القتالية  التدريبات  أخرى يف 



 

 

اإلسكات املقدمة    مرةً املدفعية  ب  مفهوم  يف  من    كمتطلباٍتأخرى  بد  ال  كان   إسكاتللقدرات. 
امُل التشكيالت  لتمكين  العدو  القريبة  ع  درَّ أسلحة  آخر معركة   -ة من إشراك املشاة يف املعركة 

كانت بحاجة إلى   نظًرا ملداها ونظام التوجيه الخاص بها و الكورنيتفإن   متر. ومع ذلك   مئةبطول 
  عني خسارةلو نفذ صاروخ واحد فهذا يحتى  ف  ،حل تقني باإلضافة إلى نهج عقائدي/ تكتيكي

 إصابات. إيقاع باهظ الثمن و لسالح حتملة ُم

كان الحل التقني الذي قدمه جيش الدفاع اإلسرائيلي رًدا ىلع الجيل الجديد من الصواريخ املوجَّه ة 
ُيعتبر سالًحا متطوًرا موجًها  النشطة ترويف. وهو باختصار،  الحماية  للدبابات هو نظام  املضادة 

لديه  أن  كما  القادم.  املوجه  الصاروخ  إلسقاط  الدبابة،  ىلع  ُمثبًَّتا  الطاقم   تزويد    ميزة  ا  بالرادار، 
  واألنظمة األخرى املتصلة بالشبكة بموقع قاعدة إطالق الصاروخ.

 اإلسرائيلي ىلع دبابة أبرامز أمريكية   Trophyنظام الحماية النشط ترويف 

بشكل  تم  حيث  غزة،  يف  حماس  ضد  اإلسرائيلية  العمليات  يف  جدواه  ترويف  أثبت  ما  سرعان 
الصواري تهديدات  تحييد  بالنظام، أساسي  املجهزة  للمركبات  الصاروخية  والقذائف  املوجَّه ة  خ 

أخرى   الواليات املتحدة وأملانيا واململكة املتحدة باستيراد ترويف، وطورت دول  وقامت كل من 



 

 

نشطة حماية  الخشن   :أنظمة  الناعم  6القتل  املثال7والقتل  سبيل  ىلع  أرينا  ،  نظام  الروسي  ، 
 األملاني.  وموسوأفغانيت 

 : من تخطيها، فتجاوزها تتمكن  إذا لم 

مقدمة    إلى تم تصميم معظم أنظمة الحماية النشطة للتغلب ىلع الصواريخ املوجهة التي توجَّه  
 "مالوتكا"   رغاآللية أو جوانبها، كان هذا هو املسار الذي تم فيه استخدام الصواريخ املوجهة مثل سا 

وكورنيت وتاو ألن الجبهة والجوانب هي أكثر املناطق املدرعة يف الدبابة، نظًرا ألن هذا هو املكان  
تستهدف   عام.  بشكل  العدو  أسلحة  فيه  تضرب  العلوي    أسلحُةالذي  املركبات    أسطح  الهجوم 

وعة املدرعة الخفيفة. وتشمل هذه الصواريخ املضادة للدبابات، ىلع سبيل املثال، جافلين، ومجم 
متنوعة متزايدة من قذائف املدفعية والطائرات بدون طيار. لقد عقَّد ت كل هذه األسلحة تحدي  

 الدفاع النشط الذي تناوله الكأس يف األصل. 

فإن   ذلك،  إلى  منباإلضافة  أطلق    جافلين  الذاتي    وانس  نوع  والتوجيه  اإلطالق  قبل  قفل  مع 
االبتعاد عن الخطر بعد إطالق النار. مرة أخرى، سالح التلقائي، مما يمّكن الطاقم من تغيير موقعه و

 رخيص نسبًيا وسهل التشغيل يقتل الجوهرة الرئيسية الباهظة الثمن لجيش العدو. 

استحوذت صور جافلين ىلع مخيلة الجمهور بسبب استخدامها يف أيدي املقاتلين األوكرانيين 
حطام ومقاطع الفيديو التي تظهر    ،سيالرو  جالوتاألبطال: مقالع حقيقي لداوود األوكراني ضد  

الجميع رآها  املنحوسة  الروسية  فعاليةاألرتال  استخدام  يتم  جافلين  .  قبل    صواريخ  من  بالفعل 
البعض لتبرير قرارات تصميم القوة املستمرة واملثيرة للجدل، ىلع سبيل املثال، قرار سالح مشاة  

 صحيفة ووار أون ذا روكس.  ظهرت مؤخًرا يف التي أبرامز،البحرية األمريكية بالتخلص من دبابات 

رد تيم باريك ونويل ويليامز ىلع األسئلة املهمة التي يطرحها أولئك الذين يعارضون نهج مشاة 
البحرية الحالي املتمثِّل يف مفهوم عمليات القاعدة االستكشافية امُلتقدِّم ة التي يقودها قائدها  

 هؤالء كبار ضباط البحرية املتقاعدين قلقون مما يلي: الجنرال ديفيد بيرغر. كتب باريك أن 

 
تكشف أنظمة القتل الخشن الهدف القادم بطريقة نشطة وتبني نظام دفاع مضاد للهجوم ىلع نطاقات متوسطة وقريبة، أي يتم    6

 الهدف القادم وتدميره قبل أن تصطدم باملركبة.  تشكيل دائرة نيران نشطة حول اآللية العتراض 
أنظمة القتل الناعم. يتم تطبيق تدابير القتل الناعم عندما يكون من املتوقع أن يتم التدخل بنجاح يف نظام سالح قائم ىلع أجهزة  7

املثال  إما اصطناعًيا، ىلع سبيل  التهديد  يكون مستشعر  أن  ال:  االستشعار. يمكن  النظام  كاشف لألشعة تحت  أو  الصلبة،  للحالة  حمراء 
 الحسي البشري )العين واألذن أو إحداهما(. 



 

 

نيران املدفعية لإلسكات، وكتائب املشاة األصغر، والتركيز   والتقليل منإن القضاء ىلع الدبابات،  
 ىلع بناء أفواج ساحلية للبحرية ُيغيُِّر بشكل أساسي من قدرة األسلحة امُلشت ر ك ة ألداء أي مهمة. 

ىلع الرغم من املحاوالت املتعددة من جانب    قائمةً ذه املخاوف ال تزال  ويشير باريك إلى أن "ه
القادة إليصال تطبيقات القوة ىلع املهام واملسارح األخرى"، ويتابع ُمستشهدًا بالدروس األولى من 

 : االنتقادات املوجَّه ة للقيادةالحرب املستمرة رًدا ىلع 

واملدفعية واملشاة يف حرب األسلحة املشتركة   يرتبط بشكل مباشر بالسؤال أعاله دور الدبابات 
لقد   الدفاع  رأىاملعاصرة.  قوة  أوكرانيا حيث هزمت  يف  الروسية  اآللية  التشكيالت  إبادة   الجميع 

 . بهاوفتك املشاة الخفيفين املسلحين بأسلحة حديثة مضادة للدبابات  الدبابات الروسية،

االستنتاجات هذه  ملثل  الوصول  ألوانه  السابق  القوات من  ضعف  إثبات  سبب  فهم  عن  فضاًل   ،
بي األوكرانية وغيرها  -واريخ جافلين، وكذلك ضد صواريخ ستونجاص املدرعة الروسية الشديد أمام 

 من الصواريخ املوجَّه ة املضادة للدبابات. 

أشعر أن القوات الروسية تواجه نفس الصعوبات التي واجهتها القوات اإلسرائيلية يف لبنان، وإن 
نيران كان   يف مواجهة  مؤهل  الروسي غير  الجيش  أن  ثبت  فقد  بكثير.  أوسع  نطاق  ذلك ىلع 

األسلحة واملناورة املشتركة. أين جنود املشاة املرافقون لتشكيالت الدبابات الذين ُيفت ر ض بهم 
ونيران  اإلسكاتية واملدفعية  الهاون  أين قذائف  األوكرانية؟  القوات  التي نصبتها  الكمائن  إفشال 

دعم الجوي القريب؟ إذا كان الجيش الروسي ماهًرا من الناحية التكتيكية، فسيتم إسكات صواريخ ال
الجوي   الدعم  أو  املدفعية  بواسطة  للدبابات  املضادة  املوجَّه ة  الصواريخ  من  وغيرها  جافلين 

 أطقمها. حتى اآلن، يبدو أن هذه الكفاءات الرئيسية  وستقضي املشاة الروسية ىلع من ينجو من
 غير متوفرة والجنود الروس يدفعون ثمًنا باهًظا لعدم استعدادهم. 

تهديد يختلف  أخرى،  املوجَّهة  مرة  الذي    الصواريخ  ذلك  عن  أوكرانيا  النزاعات   شهدناهيف  يف 
الرقيق    الدبابة امُلستهدفة من األىلعالسالح    يهاجم هذاالسابقة، حيث   العلوي  الدرع  الختراق 
 يمكن اعتراض أنظمة الحماية النشطة التي ال توفر غطاًء علوًيا. هذه مشكلة تقنية  ويتجنَّب بذلك  

الفعالة و اقترانه باألسلحة املدمجة  اإلسكاتأن يؤدي حلها، عند  إلى تمكين  نيران  من    الدبابة، 
التطبيق    من خالل  تحقيق الصدمة الحاسمة:  وهو  تفعله الدبابات  بأفضل مااالستمرار يف القيام  



 

 

 الطائرات  لكن    .ةك  ر  شت  ألسلحة امُلل  محترٍف  فريٍقمن    كجزٍء  والفتك   البارع لسمات الحركية والحماية
 مختلف. أمر  بدون طيار 

 فوق الجميع الطائرات امل سيَّرة

"الحرب   خالل  بمفرده  يعمل  كسالح  طيار  بدون  الجوية  األنظمة  اإلرهاب". ظهرت  العاملية ىلع 
ال تقدر بثمن يف توفير معلومات استخباراتية عن مسرح   Reapersو  Predators  طائرات  كانت

الدقيقة بعيدة املدى ضد   الضربة  ممتد، وتقديم مراقبة، وتغطية استطالعية، فضاًل عن قدرة 
.  ضخمة    داعمة    تحتية    بنىً ولها  ،  وُمكل ف ة    ُمعقَّد ة  األهداف املهمة جدًا. ومع ذلك، فهذه امل نصَّات  

 استخدامهاونظرًا لتكاليفها املرتفعة نسبيًا واملنافسة مع الطائرات التي يقودها طيارون، لم يتم  
. امُلسيَّرة  أو ريبر  بريداتور   من طائرات  أسراب  بأعداد كبيرة. لم يكن هناك، ولن يكون هناك ىلع األرجح

طائرات بدون طيار أصغر وأرخص ثمنًا وقابلة لالستهالك: "السرب" هو وصول  ف  صدمةً   أما ما أحدث
 املخيف.

االنتباه العام ألول مرة يف الحرب ضد    والقابلة لالستهالك هذه الطائرات بدون طيار املسلحة    لفتت
 ما كان ُيعتبر سابًقا ألعاب متجر للهوايات ظهر فجأة يف ساحة املعركة و  ، الدولة اإلسالميةتنظيم  

روبي غولبيرغ لم يكن   ىلع الرغم من أن التهديد الذي تمثله أسلحةو  ،بالقنابل اليدوية  ح ًا ُمسلَّ 
 أشياء قادمة. ب نذيرًا، كان مراقبإلى حد كبير، إال أنه بالنسبة ألي منطقيًا 

يف ساحة املعركة مذهاًل. سواء   امُلسيَّرةتزايد لألنظمة الجوية  يف العقد املاضي، كان االنتشار امُل
 مجرد  ة، أوع  تسكِّ التركية، أو ذخائر ُمالبيرقدار  ، أو  ريبرز   ، أوسوتشبالدس، أو  بريداتور  من طراز:  كانت

  آنفًا: كما ذكرنا  وستهان بها.  ال يُ   قدرة  ألنظمة الجوية غير املأهولة  ل  فقد ثبت أنألعاب مسلحة،  
يمكن أيًضا تنفيذ    ،ىلعاأل هجمات من  لل  ُعرض ةً باتت  لحالية  العديد من األنظمة األرضية املدرعة ا

فائدة   ثبت أنها ذاتاالستخدامات األخرى التي  وهذا النوع من الهجوم بواسطة طائرات بدون طيار.  
واالستطالع واملراقبة  االستخبارات  تشمل  الجغرايف  و  ،كبيرة  املوقع  االتصاالت   وأجهزةتحديد 

 ال الحصر. والتشويش، ىلع سبيل املثال  

الجي وثقافات  بخيال  امُلسيَّرة  لألنظمة  امُلحت م ل  االستخدام  تحاول  ويتعلَّق  التي  استخدامها ش 
فة نسبًيا، ومن الصعب استهدافها، وال تتطلب )يف معظم الحاالت(  كل  غير ُم  فهيها.  ات  قوَّ   ضمن

ة، وتقليل املخاطر ف  ألسباب عديدة: التكل    بالجاذبية، وتتمتع  بين تدريبًا عاليًا لتسييرهارَّ د  ُم  ُمشغِّلين



 

 

القيد الرئيسي، كما كان دائًما  أما  إلخ.    ...ىلع الطيارين يف قمرة القيادة، وانخفاض أعباء التدريب
طيارون"   يقود الطائرات. "يجب أن يكون القيد الثقايفهو  املأهولة،بالنسبة لألنظمة الجوية غير 

ة لطائرة ت  ثب  يف غياب الفعالية امُلو.  غالب األحياناالعتراض عليه    يجري ال    قدَّسًامُ   ًابيان  ُيعت ب ر هذا
الواليات   تكونأن  من املشكوك فيه  فبريداتور ىلع مساحات شاسعة من أفغانستان وأماكن أخرى،  

 .امُلسيَّر ةهذه النقطة مع األنظمة  مضت قدمًا بالقدر الالزم يفة قد ح  سلَّ امُل هاقواتواملتحدة 

يطرح باريك هذه األسئلة املهمة يف مناقشته لجهود تصميم قوات مشاة البحرية، من منظور 
يسأل عما إذا كانت الطائرات بدون طيار   أواًل،القدرة البحرية والدفاع ضد طائرات العدو بدون طيار.  

والصوار املتساقطة  والذخائر  املأهولة  البحرية والطائرات  مشاة  دبابات  محل  تحل  أن  يمكن  يخ 
ة وأسراب ع  تسكِّ للذخائر امُل  فعَّال    مضاد  ر من أنه ال يوجد حالًيا  حذِّ ، ُيثانًياواملدفعية بشكل فعال.  

 الجيوشبغض النظر عن تصميم األسلحة والقوة الذي تستقر عليه  والطائرات بدون طيار للخصم.  
النهاية، سيكون مشاة البحرية يف التوصل إلى  يف  التي    حلٍّ خطر حتى يتم  الجوية  "للمعركة 

ميل  األلف  رحلة  يف  األولى  خطوتها  تستحق    خطت  النصيحة  هذه  طيار".  بدون  الطائرات  ضد 
 االهتمام، من قبل كل من مشاة البحرية والجيش. 

ل  وه وهكذا، يمكن أن نتساءل بشكل جدي ما إذا كانت الطائرات بدون طيار رخيصة الثمن أم ال،  
والحرب   2020الدبابة. يبدو أن حرب ناغورنو كاراباخ عام  يمكن أن تكون املسمار األخير يف نعش  

أوكرانيا   يف  باملستمرة  للكثيرينتوحي  وذلك  صحيفة مقال  ،  بوليسي    أصدرته   بعنوان: فورين 
 . يتبنَّى هذا الرأي بالكامل"القوة الجوية الجاهزة تغير ساحة املعركة يف املستقبل" 

األمريكي  مدير مجموعة الحرب غير املتكافئة التابعة للجيش  (  سكوت شو)قال  يف هذا املقال،  
ب من قبل نظام ضر  "يمكنك مشاهدة مقطع فيديو لدبابات ُت:  ناغورنو كاراباخ  تعليقًا ىلع حرب

ب القوات بمنظومة ضر  ون طيار، ومواقع مدفعية ُتضرب بواسطة نظام جوي بدون طيار، وُتجوي بد
 : مذهلة  النتائججوية بدون طيار". وبالتالي، يف تقدير شو، فإن  

يمكنها القيام بحرب أسلحة مشتركة.    إنفاقًا عسكريًاما هو واضح يف هذا الصراع هو أن دولة أقلَّ 
للدخول يف حرب أسلحة   فالثمن الذي يؤهُِّلك   ،... ليس عليك أن تكون الواليات املتحدة أو روسيا

ال تحتاج إلى شيء مثل سالح الجو األمريكي، وهي  ف  ،د يف البدايةق  عت  مشتركة أقل مما كان يُ 
مُ  وُمل  ذه  قدرة  القيادرَّ ة  أجل  من  رائع،  بشكل  جوبة  محلي  بنشاط  جو- م  أو  من  -أرض  هذا  جو. 

أو املنظور الطائرات بدون طيار، سواء كانت أنظمة جوية بدون طيار  الذي تشكله  التحدي  ، فإن 



 

 

ناقوس املوت للدبابة فحسب،    فهذه األنظمة ال تدقُّ   ،كبير  هو تحٍد    ،سفن بحرية أو روبوتات أرضية
 األسلحة املشتركة كما نعرفها. حرب ما يتعلق بكل ل تدقُّ ناقوس املوتبل ربما 

 األولويةِ  حسبَ  األسئلة 

يدير الجيش عمليات قتالية برية ناجحة   كيف    :السؤال األول الذي يجب طرحه واإلجابة عليه هو
قدم البعض املركبات األرضية غير املأهولة  ؟؟  يف مواجهة التهديد الذي تشكله األنظمة امُلسيَّرة

املقاربة  لكحل   لسوء  وهذه  املركبة.  الجنود، وال تمنع تدمير  ألنها تحمي  أساسي  جذابة بشكل 
ي للنجاح يف الحرب. تحقيق األهداف بأقل  الحظ، فإن عدم خسارة الجنود ليس املقياس الرئيس

 . النجاح تكلفة يف حياة جنودك هو

عالوة ىلع ذلك، لم تتقدم حالة الروبوتات القتالية األرضية إلى درجة تتمتع فيها بخفة الحركة 
أن هذه هي الحجة نفسها التي استخدمها منذ عقود   ُكدر  ُأ  التي تتمتع بها املركبات املأهولة؛

عن الطائرات املأهولة وأن هذا الرأي أعاق تطوير أنظمة جوية بدون طيار لفترة طويلة   املداف عون
قد تحل الروبوتات يف و ، كثيًرا وأكثر ازدحاًما من السماء مختلفة  األرض  بيئة  جًدا. الحقيقة هي أن 

هم بالتأكيد سيزيدونها. ولكن يف مرحلة ما يكون الهدف بل إنأهولة؛  النهاية محل أنظمة األرض امل
من الحرب البرية هو التفاوض ىلع تضاريس معقدة لهزيمة العدو واحتالل أراضيه. هذا شيء من 

 البشر لبعض الوقت يف املستقبل.  من املحتمل أن يقوم به الجنود

 حركةً كون املعيار هو أن كالهما يجب أن يوفر  فيما يتعلق بفائدة الدبابة مقابل الروبوت، يجب أن ي
كان ذلك من   سواءً من خالل القدرة ىلع الفتك وتمتعها بالحماية لهزيمة العدو،    حاسمةً   ُمفاج ئةً 

قبل الجنود أو الروبوتات. مرة أخرى، من املهم أن نفهم أنه يف جميع الحاالت سيكون الروبوت 
وال للصواريخ املوجَّه ة  األنظمة املأهولة. وكي تكون معرًضا تماًما  طائرات بدون طيار تمامًا مثل 

قادًرا ىلع إجراء املناورة يف ساحات القتال يف املستقبل فإن الحل الذي يتيح املناورة األرضية 
 ضد أسلحة العدو هو املطلب الرئيسي. 

  



 

 

 ؟ الدبابةِ  عصر هل انتهى 

هل العناوين اآلتية من الحرب الروسية األوكرانية هي النعي األخير للدبابة كأداة قابلة لالستخدام 
يف الحرب، أم أن هذا سابق ألوانه؛ كما هو الحال مع الفتة شيكاغو ديلي تريبيون التي أعلنت  

فرسان يف  ؟ هل الدبابة هي خيول ال1948خسارة ترومان أمام ديوي يف االنتخابات الرئاسية عام  
القرن الحادي والعشرين؟ أم أنه نظام دعم مفيد، مثل البارجة يف الحرب العاملية الثانية؟ أم أنها 

 ال تزال، مع التكيف، السالح املفضل للقتال البري؟

، كان السؤال األول الذي يجب اإلجابة عليه قبل دفن الدبابة هو: هل  القبر  إلىتشييع الدبابة  قبل  
 ساحات القتال يف املستقبل؟ تلك املركبة الفتاكة واملتنقلة واملحمية يف لهناك دور مستمر  

حماية   كيفية  حول  املستمرة  الدراما  يف  التالي  الفعل  فإن  بنعم،  اإلجابة  كانت  هو   الدبابةإذا 
. وبالنظر إلى أحداث اليوم، يجب معالجة هذا السؤال  فقط  القيام به   امن القيام بما يمكنه   اتمكينه 

 جلة. عوبموضوعية 

ما   تذكُّر  جميعًا  علينا  سنة    قالهويجب  توهني  كاثرين  األسترالي  "2019الجنرال   أشبهُ   الدباباُت: 
أن   ُيمك ُن  شيٍء، ال تحتاجها ىلع الدوام، لكن عندما تمسُّ الحاجة لها فما من  الرسميَّة    بالبدالت  

 عكسُ   ثبت  تشييعها، إال إذا    وقُت  ي ح ن  ولم  لم    الدبابُةلم  استمرت    يفسُِّرها"، هذا التحذير  محل    ي ُحلَّ 
 كالمنا. 

 انتهى... 

 
 Rocks the on War - ?…  the, Switchblade the, Javelin the Live Long: Dead Is Tank Theاملصدر األصلي: 
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