
 

 



 

 أ وكَرانَيا يف   الرُّوس ّي للجيش    القيادة   ذاتيَّة   املركبات  

 - بعد أربعة أشهر من الحرب  -

• CNA  مريكية( الواليات املتحدة ال  -  َعسَكر يّ )منظمة أبحاث وتحليل . 
 . جيفري إيدموندز -ل بانديت ئياموصالكاتب:  •
 . 7/6/2022تاريخ اإلصدار:  •
 الخطابي للدراسات. ترجمة: مركز   •

َالحربَيفََََشهورَ ََأربعةَ مضيََََبعدَ  خاللهاَيفَتحقيقََََالرُّوس يَ ََالج ْيشََف ش لَ ،ََُأوكر اني اىلع
الرئيسيةَاملتمثلةَيفََ ََََاالستيالءَ أهدافهَ ََََعاصمةَ ىلعَكييف، ََموال ََنظامَ ََوإقامةَ البالد،

بعيدًاَعنَمنطقةََََالرُّوس يَّةََالُقو اتالةََةَوالفعَّمَ نظَّاملَََُاأُلوكر ان يَّةطردتَاملقاومُةَََوََ،لروسيا
بدأَهجومًاََالرُّوس يَ َالج ْيشكييفَومنطقةَخاركيف.َوىلعَالرغمَمنَالخسائرَالكبيرة،َفإنَ

احتلهاَيفَدونباس،َللسيطرةََََالَّت يرئيسيًاَثانيًاَإلحكامَوتوسيعَالسيطرةَىلعَاملناطقََ
 َ.انسكَودونيتسَكغىلعَجميعَأقاليمَلو

ط يَّارَ ََالطَّائ ر اتلعبتََ كالَََامُلسيَّرةَََُوالطَّائ ر ات(UAVsََ)ََب ُدون َ تكتيكاتَ يفَ هامًاَ دورًاَ
َيتعلقَََالضوءَ ََالورقةَََُه ذ هَ ََوُتسلِّطَََُ،الصراعََه ذ اََيفََالجيشين، َتاريخهَفيما َرأيناَحتى ىلعَما

َالقيادةََ َاملركباتَذاتية تَرَ شَ نَََُالَّت يCNAََورقةََََتكمِّل.َوهيََب ُدون َط يَّارَ ََوالطَّائ ر اتباستخدام
َه ذ هَ عناَأنَنراهاَيفََتوقَََّالَّت يةََل مَ حتَ امُلََالرُّوس يَّةََالع سك ر يَّةََاألنظمةَ ََت عر ضَََُوالَّت يسابقًاََ
 .1َالحرَب

  

 
للجيشََََيلَئموصا1ََ الذاتيَ الحكمَ إيدموندزَ وجيفريَ الصراعََََالرُّوس يَ بانديتَ شباطََاأُلوكر ان يَ يفَ َ،22ََ,2022ََ,

https://www.cna.org/CNA_files/PDF/Russian-Military-Autonomy-in-a-Ukraine-Conflict.pdf.ََ



 

 الطَّائ َرات   بروز  " UAV والتَِّجار يَّة الَعسَكر يَّة   ب د ون  َطيَّاٍر  الطَّائ َرات   استخدام  
 "رئيسي قتاٍل  كعامل   التَِّجار يَّة امل سيَّرة  

أهدافََََالع سك ر يَّةََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتََواأُلوكر ان يَّةالرُّوس يَّةََََالُقو اتَُحاليًاََََتستخدمَُ لضربَ
للمراقبةََ أنماطَ باإلضافةَالستخدامَعدةَ ََََوع سك ر يَّةمدنيةََََ—أرضية،َ توفرَََوالَّت يََ—معًا

ََامُلسيَّرَةَالطَّائ ر اتلساحةَاملعركة.َإنَالتطورَالرئيسيَلتقنيةَََالع سك ر يَّةتقديرًاَعنَالحالةَ
ََاأليامَمنَحيثَأنهاَرخيصةَنسبيًاَوسهلةَاالستخدامََََه ذ هَ يفََ استخدامهاََََإلىأدىََمما

ََُأوكر اني َاىلعَنطاقَواسعَيفَصراعاتَمتعددةَحولَالعالم،َومنَضمنهاَالحربَالدائرةَيفََ
ُيع دُّ الَ ََََحاليًا.َ املتاحة التقنياتَ فقدََََالتِّج ار يَّةََامُلسيَّرةََل لط ائ ر ات استخدامَ جديدًا:َ أمرًاَ

َ.2011ََاملدنيةَيفَاملعاركَمنذَعامََامُلسيَّرةَالطَّائ ر اتتَمَ خدَ استَُ

عنَمقدارَسهولةََََُأوكر اني َايفََََالتِّج ار يَّةََب ُدون َط يَّارَ ََالطَّائ ر اتينبئَحجمَومدىَاستخدامََ
الفضاءََََه ذ هَ عبورََ إلىَ عَنالع سك ر ي التكنولوجياَ منََََ.َ متعددةَ أنواعَ استخدامَ طريقَ

املهاجمةَعنَطريقََََالُقو اتةَتعقيدَخططََعَ دافَ امُلََالُقو ات،َتستطيعََامُلسيَّرَةََالطَّائ ر ات
ملواقع املستمرَ األرضََاوتحركاتهََالُقو اتََه ذ هَ ََالكشفَ منَ إماَ األهدافَ ضربَ ثمَ ومنَ َ،

أوَمنََََ)باستخدامَاملدفعية،َأوَمنظوماتَصواريخَمتعددةَاإلطالق،َأوَبطارياتَالصواريخَ(
ََ.ب ُدون َط يَّارَ القتاليةََر اتوالطَّائَ ،َوالهيلوكوبترات،َالطَّائ ر ات

بسببَََُأوكر اني اصينيةَالصنعَدورًاَهامًاَيفََََ"مافيك"DJIََطرازََمنََََامُلسيَّرةَََُالطَّائ ر اتَُلعبتََ
املنشوراتََ ذلكَ ىلعَ ويشهدَ كبيرة،َ بأعدادَ طيرانهاَ واحتماليةَ استخدامها،َ سهولةَ

يوميََ بشكلَ االجتماعيَ التواصلَ وسائلَ ىلعَ املنتشرةَ َالَّت يوالفيديوهاتَ ُتظه رََ
َاملواقعََََاأُلوكر ان يَّةاملدفعيةََ َتستهدف َباستخدامََََوالَّت يََالرُّوس يَّةوهي َيبدو صوِّرتَىلعَما

ط يَّارَ ََط ائ ر ات ََت ج ار يَّةََب ُدون َ الحقيقي العددَ تقديرَ الصعبَ منَ ََََل ه ذ ا.َ من َالطَّائ ر اتالنوعَ
َالدفاعََامُلسيَّرة َلوزارة َاليومية َالحربية َاملذكرات َلكن َأعداًداَمتزايدةMODََ)ََالرُّوس يََّة، َتشمل )

1400ََ)ماَيزيدَىلعََالرُّوس يَّةَالُقو اتَهاُأسقطَتَالَّت يََاأُلوكر ان يَّةَامُلسيَّرةَالطَّائ ر اتباطرادَمنََ
ََ ََََحتىطائرة تموز أنََََ(،2022أوائلَ ََاألرجح ىلعََََتستخدمَََُاأُلوكر ان يَّةََالُقو اتماَيدلَىلعَ

ََََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتعددًاَكبيرًاَمنََ أنََوالع سك ر يَّةََالتِّج ار يَّةالصغيرة الرغمَمنَ ََه ذ َا.َوىلعَ
التضليلََََكجزءَ تضخيمهََََيتمُّاالدعاءَقدََ العديدَمنَاملنشوراتَالرُّوس يَّةمنَحملةَ إالَأنَ َ،

وهيَتراقبَوتستهدفَََاأُلوكر ان يَّةُتظه رَاملدفعيةََََالَّت يىلعَوسائلَالتواصلَاالجتماعيََ



 

العددََََه ذ احولََََالرُّوس يَّةربماَتدعمَىلعَاألقلَجزًءاَمنَادعاءَوزارةَالدفاعََََالرُّوس يَّةاملواقعََ
ََ.ُأوكر اني َاالكبيرَمنَ"َالعيونَيفَالسماء"َفوقَ

 كماَأظهرتَالفيديوهاتَالحديثَةDJIََامُلسيَّرةَنوعََالطَّائ ر اتَالرُّوس يَ ََالج ْيشيستخدمَ

َالََب ُدون َط يَّارَ ََالطَّائ ر اتََه ذ هَ هيَأنََََالتِّج ار يَّةََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتالستخدامََََالسلبيَََُالجانبَُ
الَيمنعَىلعَماَيبدوَمنَإدماجهمَمعَََه ذ ا،َإالَأنََالع سك ر يَّةََالطَّائ ر اتمستوىََََإلىترقىََ
ََالطَّائ ر اَتالحالية،َمعَاألخذَباالعتبارَالتكلفةَاملنخفضةَلشراءَواستبدالَموديالتََََالُقو ات

َ.DJIمنَطرازَمافيكَ

ََ الرئيسي الضعفَ امُلََل ه ذ هَ إنَجانبَ مكانَ تحديدَ إمكانيةَ ووصلةََشغِّالتكنولوجياَهوَ لَ
بالطائرةََ األمرََََامُلسيَّرةاالتصالَ لوضعَََواأُلوكر ان يَّةََالرُّوس يَّةََالُقو اتيدفعََََالَّذ ينفسها،َ

ََ للتحليق سريعةَ تكتيكاتَ استخدامَ كيفيةََََوالَّت َيََامُلسيَّرةََب الطَّائ ر اتتعليماتَ توضحَ
التعليماتَمتاحةَاآلنَيفَكراساتَسهلةَالفهم،َََه ذ هَ َ،املعركَةَيفَالتقنيةالطيرانَبهذهَ

 كالنماذجَاملنشورةَمنَقبلَميليشياتَدونيتسكَاملواليةَلروسياَ.

َناقشََََاندالعََقبيل َالرباعيةََََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتإدخالََََالرُّوس يَ ََالج ْيشالحرب، َاملروحيات ذات
عملياته، استخدامهََاملتاحةَيفَ دليلَىلعَ يوجدَ الَ اآلنَ إلىَ واسعَََاولكنَ نطاقَ ىلعَ

وزارةَالدفاعَََك ان تيقودَإلىَالتساؤلَفيماَإذاََََه ذ ا.DJIََََل ط ائ ر اتَ باملقارنةَمعَاالنتشارَالكبيرََ
كجزءَمنَََالرُّوس يَّةََالُقو اتضمنََََاوإدخالهDJIََََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتتخططَلشراءََََك ان تََالرُّوس يَّة
واستخدامهاDJIََََََالطَّائ ر اتحيازةََََك انَ ذاتَاملروحياتَالرباعية،َأوَفيماَإذاََََل لط ائ ر اتَ قواتهاََ

َجاءَنتيجةَالتكيفَاملخصصَلسدَالفراغَالحاصلَيفَزمنَالحربَ.



 

يمكنََََالتِّج ار يَّةََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتالصراع،َبداَوكأنَاالنتشارَالواسعَالستخدامََََه ذ ايفَبدايةََ
نةََغيرَاملضموََالتِّج ار يَّةأنَيؤثرَىلعَاالنضباطَواألمنَالعملياتي،َمعَاستخدامَالتكنولوجياََ

جنبًاَإلىَجنبَمعَالوحداتَالنظامية،َواألسلحةَواألنظمةَىلعَاملستوىَالتكتيكي.َومعَ
بعد ََََأربعةَ ََمضيََذلكَ ََََه ذ هَ أشهرَىلع أن يبدوَ استعدادََََالرُّوس يَ ََالج ْيشالحرب،َ ىلعَ
ََ ََََه ذ هَ لتحمل مع ََََالُقو اتاملخاطرةَ دونباس يفَ لهَ التكنولوجياََََالَّت ياملواليةَ تستخدمَ
َالتِّج ار يَّة التقاريرََ بحسبَ النيران،َ لتوجيهَ باإلضافةَ واالستخبارات،َ باالستطالعَ للقيامَ

َ.DNRاإلخباريةَاملواليةَللحكومةَولقنواتَالتيليغرامَ

الواقعَأعلنتَقنواتََ "مدرسةDNRََََيفَ بها،َحيثَتقومَامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتعنَ الخاصةَ َ"
مَُ ََشغِّبتدريبَ ط يَّارَ ََالطَّائ ر اتلي ََََب ُدون َ للتحليق أيامَ عدةَ مدارَ ََامُلسيَّرَةََب الطَّائ ر اتىلعَ

 ىلعَالغالبَيفَالقتال.َالتِّج ار يَّة

آخرَيفََ ََََه ذ هَ عاملَجديدَ قدرة ََََالشَّر ك ةالحربَهوَ َالتِّج ار يَّةََامُلسيَّرةََل لط ائ ر اتَ املصنعة
ََ الحكومة اتهمتَ املثال،َ سبيلَ ىلعَ الصراع.َ يفَ املشاركةَ DJIَََش ر ك ةََاأُلوكر ان يَّةىلعَ

األمرَبماََََل ه ذ َاىلعَاألرجحَالَعالقةَََ.الرُّوس يَّةللقواتَََاأُلوكر ان يَّةبتسريبَبياناتَعنَاملواقعََ
ََ ََََك انَ سبق، ََََط ائ ر اتاستخدام DJIََََال االنتشار ََََلدرجةَ واسعَ عَ ََالشَّر ك ةأن قتََلَّالصينيةَ

ََعمليَّ روسيا منَ كلَ الرسميةَيفَ ََوُأوكر اني َااتهاَ وربما القلق،َ التجاريََََانتابهاَ الوقعَ بشأنَ
ُينظرَإليهاَأنهاَسهلةَالتعديلَلالستخدامَيفَالحرب.َوىلعَالرغمَمنََََفربماملنتجاتهاََ

ماميةَفيماَيعتبرَبالتأكيدََيفَالخطوطَاألDJIََمنَطرازَمافيكََََالطَّائ ر اتالقرار،َتبقىََََه ذ ا
ًََََاقويًََاحضور الحاضر،َمنَغيرََََاألقلَ .َىلعََُأوكر اني افوقََََامُلسيَّرةََل لط ائ ر اتَ جدًا الوقتَ يفَ

َالُقو اتيفَأيَوقتَقريب،َمعَإعالنDJIsََََََالطَّائ ر اتاملرجحَأنَتتوقفَحشوداتَمصادرََ
ََ.َيفَالحقيقَةمستمر ََبشكلَ منَاملتبرعينDJIََََََل ط ائ ر اتَ ََحيازتهموحلفائهاَعنََََالرُّوس يََّة

املتطوعينََ ألجلَ دلياًلَ نشاطًاَ لروسياَ املواليةَ التليغرامَ قنواتَ أكثرَ أحدَ مؤخرًاَ وضعتَ
الالزمةَوغيرَالالزمةَيفَالخطوطَاألمامية،َوحتىََََالطَّائ ر اتحددتَفيهَبدقةَأيَموديالتََ

يفَروسياDJIَََََالطَّائ ر اتمطالبةَأولئكَالذينَيرغبونَيفَبذلَجهدَإضايفَلتجاوزَحظرََ
 يفَأوروباَودولَاالتحادَالسوفييتيَسابقًاَ.َالطَّائ ر اتَه ذ هَ بحثَعنَمنَخاللَاَل

  



 

 الَعسَكر يَّة  ب د ون  َطيَّاٍر  الطَّائ َرات   استخدام  

للقيامَباالستخبارات،ََََالع سك ر يَّةََب ُدون َط يَّارَ ََالطَّائ ر اتمنََََتشكيلةًَََالرُّوس يََُّالج ْيشَََُيستخدمَُ
َالقتاليةَفوقََ َاألنظمةََُأوكر اني اواملراقبة،َواملهمات َتشمل َالخدمةَيفََََالَّت ي. ََ:ُأوكر اني ادخلت
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 ISRزاالََامُلسيَّرةَالطَّائ ر ات •

 

َ

َ

َ

َباإلضافة َملَ َوديالتَ منَ َط ائ ر اَتأخرىَ
ََُأوكر اني َاُأسقط تَفوقََََالَّت يََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اَتََل ه ذ هَ تدلَالنماذجَالعديدةََََ،َكماهيلوكوبتر

َالطَّائ ر اتأنهاََََعنوردتَالتقاريرََََوالَّت يََ-10خصوصًاَأورالنََََ-ىلعَأنهاَتحلقَبأعدادَكبيرةََ
ََ الخدمةَيف املوضوعةَيفَ عددًاَ ََالرُّوس يَ ََالج ْيشاألكثرَ ملهامََ، البعيدَ املدىَ أجلَ منَ

ََ.االستطالعَواملراقبةَواالستخباراتَوللمهماتَالقتالية

ََ ََََالرُّوس يَ ََالج ْيشََإنويقال ط يَّارَ ََط ائ ر اتيستخدم فوربوستََمقاتلةَ ََب ُدون َ طرازَ Rََ-منَ
َوسيناريوهاتىلعَاألقلَعدةَفيديوهاتَرسميةَََالرُّوس يَّة؛َوقدَنشرتَوزارةَالدفاعََوأوريون

َاملهمات.َََه ذ هَ قتاليةَحولَ

فاعليةََ تزالَ فيَهاملهََه ذ هَ الَ مشكوكًاَ أمرًاَ لألسلوبَامَ النسبيةَ الدقةَ إلىَ بالنظرَ َ،
ََامُلسيَّرَةََالطَّائ ر اتََل ه ذ هَ املستخدمَلضربَأهدافَمعينة،َوباألخذَبالحسبانَالعددَاملحدودََ

ََالرُّوس يَّةوزارةَالدفاعََََادَّع ت،2021ََىلعَسبيلَاملثال،َيفَبدايةَسنةََََ.الرُّوس يَ ََالج ْيشيفََ
ََََامتالكها )ََب ُدون َط يَّارَ لحواليَعشرينَطائرة الخدمةَ نوعUCAVsَقتاليةَموضوعةَيفَ َ)

َ.أوريون

،َفإن2021َمسيرةَإضافيةَنوعَأوريونَقدَتكونَُصنِّعتَسنةََََط ائ ر اتوىلعَالرغمَمنَأنََ
َالرئيسيةََحتىَاآلنََكبيرةََبكثافةروسياَلمَتستخدمهمََ َأنَتفقدَأصولها َالقلق ،َربماَبدافع

َالحرب،َأعلنتََل ه ذ هَ .َربماَكنتيجةَمباشرةََاأُلوكر ان يَّةبسببَاملقاومةََََب ُدون َط يَّارَ ََل لط ائ ر اتَ 
مؤخًراَأنهَبمجردَافتتاحَاملنشأةَالجديدةَََب ُدون َط يَّارَ أوريونََََط ائ ر اتتصنعََََالَّت يََالشَّر ك ة
َاإل َالطلبَىلعََذات َالنطاق،َفإنهاَستعملَبنظامَثالثَوردياتَملواكبة ََالطَّائ ر اَتنتاجَواسع

ََ.الرُّوس يَ َالج ْيشالقتاليةَمنََب ُدون َط يَّارَ 



 

 
َفوربسَت

َالروسَألنواعَمختلفةَمنََََيدلُّ َاستخدامََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتاستخدام الدفاعَََصواريخََهمىلع
َالضربات،ََََوط ائ ر اتKUBََالجويََ َانتحاريةَيفَعددَمحدودَمن َاألدلةََََرغممسيرة َبعض توافر

عملهاَىلعَالنحوَاملطلوبَوفشلتََلمَتؤدKUBََِّخَالدفاعَالجويتشيرَإلىَأنَصواريَالَّت ي
ََالذكاءَالصناعيَيَفََاستخدامإثرَاندالعَالحربَاحتدمَالنقاشَحولََيفَإصابةَأهدافها.َو

جزءًاَََُيع دُّاملصنعةَأنَالذكاءَاالصطناعيََالشَّر ك ةَدِّع اءَ اَ ،َمعَاألخذَبالحسبانKUBََصواريخَ
َاملَُ َالنظام َإذاَماََََب ُدون َط يَّارَ ََل لط ائ ر اتَ لََشغِّمن ََاال دِّع اُءََه ذ اََك انَ املدنيةَوالحربية.َولمَيتضح

ََََصحيحًا املتكررَََه ذ هَ يف الظهورَ ُينبئَ التكنولوجية.َ األدلةَ نقصَ بسببَ ربماَ الحالة،َ
َالحكمَىلعَعدةََ-KUBََتحملَصواريخََََالَّت يََامُلسيَّرةََل لط ائ ر اتَ  َاألقلَمنَخالل ََط ائ ر اَتىلع

ََ ََََ-ربماَتحطمتَدونَتفجير الرغبة ََََالرُّوس يَّةعنَ ََََط ائ ر اتيفَنشر وهوََ)انتحاريةَفعالة،
َاسُتخد مََ األرمينيةَيفَمنطقةََََالُقو اتََض دَ األذربيجانيََََالج ْيَشمنَقبلََََكبير ََبشكلَ تكتيك

َاملستقبلَ.سيتكررَيفََالرُّوس يَ ،َوُحدِّدَبأنهَتكتيكَرئيسيَللجيشَ(كاراباخ

،َاألمرََُأوكر اني ااالنتحاريةَيفََََالطَّائ ر اتبأنهَاستخدم2022ََََيفَحزيرانََََالرُّوس يَ ََالج ْيشََأقرَّ
َاملزيدََقدََََالَّذ ي َاالصطناعيَيفََََمنُيذكي َالذكاء َاستخدام بالنظرََََ،الحربََه ذ هَ النقاشَحول

َأَن َُأالذخيرةََََالنوعَمنََه ذ اََالى َبدرجةََََعل نَكذخيرةتحديدًا َالقيادة َتحديدَكبيرة"ذاتية "َيف
صواريخََ معَ الحالَ هوَ وكماَ وتدميره.َ سوىََ،KUBالهدفَ يظهرَ األدلةَََلمَ منَ القليلَ



 

َاألدلةَىلعََالتكنولوجيةَلتأكيدَهكذاَدعوَى َالحربَََمعََه ذ ا،َلكنَقدَتظهرَمزيدَمن استمرار
ََََالطَّائ ر اتمنََََمزيدًاََالرُّوس يَ ََالج ْيَشواستخدامََ تحملَصواريخَََالَّت يََوالطَّائ ر اتاالنتحارية

KUBَ َاأُلوكر ان يََّةَالُقو اتَض د.َ 

َُأوكر اني َاالخاصةَيفََروسيايفَعملياتََبنجاح الكاميكازيَامُلسيَّرةَاستخدمتََط ائ ر ات

َأورالنََََه ذ هَ يفََ َأنَطائرة َالصراع،َيظهر َالطائرة10ََََاملرحلةَمن األكثرََََالع سك ر يَّةََامُلسيَّرةهي
َأنهَاََالَّت يََاألدلةَ ،َباألخذَبالحسبانََُأوكر اني َايفََََالرُّوس يَ ََالج ْيشاستخدامًاَمنَقبلََ َإلى ََتشير

املنشوراتَََوبوجودالحرب،ََََه ذ هَ يفََمنهاَأكبرَعددََََسقطَ ََالَّت يََامُلسيَّرةََالرُّوس يَّةالطائرةََ
َاالجتماعيََ َالتواصل يفََََب ُدون َط يَّارَ ََالطَّائ ر اتََه ذ هَ ُتظهرَسقوطََََالَّت َيالعديدةَىلعَوسائل

َأيديَاألوكرانيينَ.

؛َىلعَسبيل10َيفَهيكلَطائرةَأورالنََالتِّج ار يَّةهيَوجودَالتكنولوجياَأخرىََإضافيٌَّةَميزٌة
َالكشفَعنهاَمنَقبلَََالَّت يبينَالقطعََََك ان تََت ج ار يَّةاملثال:َمحركَيابانيَوكاميراَكانونََ تم

َاالجتماعي.َالَيَُ َالتواصل َاألوكرانيينَوتمَعرضهاَيفَوسائل جديدًا،َحيثََََه ذ اََعدُّاملدافعين
قَالنطاقََأورالنَيفَوقتَسابق،َخاللَالصراعَضيََِّب ُدون َط يَّارَ تمَبالفعلَتفكيكَالطائرةََ

ََالرُّوس يََّةََالشَّر ك ةًاَهوَاستمرارََهمَّ.َماَقدَيكونَم2020َََُوعام2014ََبينَعامََََُأوكر اني ايفَشرقََ



 

َبكمياتَ ََب ُدون َط يَّار الطائرةََََه ذ هَ باعتمادهاَىلعَالتكنولوجياَاملستوردةَإلنتاجََََامُلصنِّع ة
 نظًراَللصعوبةَاملتزايدةَلروسياَيفَالحصولَىلعَالتكنولوجياَمنَالخارجَ.َكبيرةَ 

الوقَت نفسَ ََََيفَ ََََالرُّوس يَ ََالج ْيَشبدأ املهماتَََه ذ هَ ََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتباستخدام يفَ
الستهدافََ باألجنحةَ االنفجارَ شديدةَ متشظيةَ قذائفَ أربعَ ربطَ طريقَ عنَ القتاليةَ

ََاأُلوكر ان يَّةاملركباتََ ََاملفهومَمسبقًَاََه ذ َاََالرُّوس يََّةوزارةَالدفاعََََجرَّب ت،َواملعدات،َوالجنود.
ََََمنَخالل ََََالع سك ر يَّةالتدريبات سنة زابادَ 2021ََيفَ مع ََََامُلسيَّرةََالطَّائ ر ات،َ Rََفوربوست
الضرباتََََالَّت يةََلَ عدَّم10َََُأورالنََََوط ائ ر ات بينََََض دَ توجهَ أرضية.َمنَ ََطائرة ََاأللفيأهدافَ

ب ُدون 10ََََ،َربماَتكونَطائرةَأورالنََالرُّوس يَ ََالج ْيشيفَالخدمةَيفََََاملوضوعةََب ُدون َط يَّارَ 
العنصرَاألساسيَيفَنسخةَقتاليةَإلىََََه ذ اويمكنَأنَيؤديَتجديدََََعدًدا،هيَاألكثرََََط يَّارَ 

املرحلة،َهناكََََه ذ هَ القيامَبها.َيفََََالرُّوس يَ يمكنَللجيشََََالَّت يزيادةَعددَالضرباتَالجويةََ
القليلَمنَاألدلةَالعامةَىلعَاستخدامهاَيفَاالستهداف،َوىلعَالرغمَمنَأنَوزارةَالدفاعَ

القدرةَمعَاستمرارهاَبتطويرَالتكتيكَالقتاليَََه ذ هَ قدَتتحكمَبكيفيةَالكشفَعنََََالرُّوس يَّة
 َ.10لطائرةَأورالنَ

 ُأوكر اني َاسقطتَيفOrlanََ-10طرازَمنََب ُدون َط يَّار َُروس يَّةطائرةََ

طائرةََ ط يَّارَ ََُروس يََّةسقطتَ طرازََََب ُدون َ االستخدامََََوك انَ ،ََُأوكر اني ايفOrlan-10ََََمنَ
ََ اآلخر )ََل ه ذ هَ الرئيسيَ اإللكترونيةَ الحربَ امُلسيَّرةَيفَ أورالنEWََالطائرةَ الطائرةَ معَ َ،)10َ

)جهازَتشويشَديناميكيَهوائي(.َهناكَبعض3ََEWَََ-تحلقَكمنصةَلـَلييرََالَّت يامُلعدَّل ةََ



 

لييَرََط ائ ر اتََإسقاطاألدلةَعنََ ََه ذ ه ،َماَيدلَىلعَأنََُأوكر اني َايف3ََََ-ُمسيَّرةَتحملَأنظمةَ
،َاأُلوكر ان يََّةامُلسيَّرةَُتستخدمَاآلنَيفَمهماتَجديدةَلتحديدَواستهدافَالقيادةَََالطَّائ ر ات

ََ مدى عنَ النظرَ وبغضَ واملعدات.َ االتصاالتَ وعقدَ والسيطرة،َ القيادةَ ََخسارَةومقراتَ
أثبتتََََه ذ هَ يفََََُأوكر اني اأورالنَفوقََََل ط ائ ر اتَ ََالرُّوس يَ ََالج ْيش ََالطَّائ ر اَتََه ذ هَ الحرب،َفقدَ

استخباراتَوراقبةََومستطالعََاامُلسيَّرةَالرخيصةَنسبيًاَوسهلةَالتشغيلَفعاليتهاَكمنصةََ
ََالرُّوس يَ للجيشََ يستمرَباإلعالنَعنَفعاليتهاَالقتاليةَكجزءَمنَمزيجَاالستهدافََََوالَّذ ي،

َواالستطالعَكُموجِّهَجويَمنَأجلَاملدفعيةَبعيدةَاملدىَوأنظمةَالصواريخ.

َ َالُقو اتتستخدمَ َاأُلوكر ان يَّةَ ََالطَّائ ر اَتَ
َالصنعََََامُلسيَّرَة َتركية َبيرقدار َنوع القتالية
TB2َ ََ تقدمَ وصدَ ََالج ْيَشالستهدافَ

يقترنََالرُّوس يَ  استخدامََاألمرََََه ذ ا.َ معَ
ََََط ائ ر ات نوع ََمسيرةَ MINI IHAََبيرقدار

منَأجلَاملراقبةَواالستطالعَََأصغرَبكثير
ََوجمعَاملعلوماتَاالستخباراتية ََطائرة 50ََإلى20ََََبتشغيلَماَبينََََاأُلوكر ان يَ ََالج ْيش.َبدأ

ََََمسيَّرةَ  TB2ََنوع ُدمََِّولكنَّ، ََمعظمهاَ الجوية الدفاعاتَ قبلَ منَ ََالرُّوس يَّةرَ ىلعََََطغت.
،TB2sََََط ائ ر اتمنَقبلََََالرُّوس يَّةََالُقو اتالحربَأخبارَوأدلةَعنَضربََََل ه ذ هَ األسابيعَاألولىََ

السابقَبأنهَسيكونَقادًراَىلعَتحييدَمثلَََالرُّوس يَ ََالج ْيشيفَتناقضَصارخَمعَادعاءََ
ََََه ذ هَ مدةَصالحيةَمرنةَيفTB2ََََََط ائ ر اتالتهديدَيفَوقتَمبكر.َتملكََََه ذ ا ََتمَّالحرب:

ََالُقو اَتََض دَ حيثَتمَشنَضرباتَجويةَليسَفقطََشهرين،تنفيذَطلعاتَجويةَبعدَمرورَ
َأهدافَبحريةَ.َض دَ ولكنَأيًضاََالرُّوس يَّةالبريةَ

ََ ََََاأُلوكر ان يَ ََالج ْيشيستخدم ََََط ائ ر اتأيضًا وسبكتيتور فيوريَ نوعَ وبانيشرََمسيرةَ ولليكاَ
َبولنديةَالصنعَ.اَلَ"ورميت"َاالنتحاريةَوَوالطَّائ ر ات،َألجلَاملراقبةَواالستطالعPD-1َو

َالخصوصََ َالجويISRََََنوعَليليكاََََب ُدون َط يَّارَ ََالطَّائ ر اتىلعَوجه َاملجال َالرُّوس يَ ربماَدخلت
للجيشََ الحربيةَ الخسائرَ عنَ فوتوغرافيةَ أدلةَ قطعََالرُّوس يَ لجمعَ منَ العديدَ مثلَ َ،

َاملَََُالع سك ر يَّةاملعداتََ َاستخدمتََخزَّاملتضررة َالحدود. أيًضاَََُأوكر اني انةَيفَحقلَبالقربَمن



 

َتوبوليفََع سك ر يَّةََب ُدون َط يَّارَ ََط ائ ر ات َنوع َبكثيرَمن َال143ََ-أقدم َاالتحاد سوفييتيََمنَعهد
َيفَوقتَمبكرَالحربَ.

ََََيستخدمونواملتطوعونََََاأُلوكر ان يََُّالج ْيشَُ عديدةََمنَأنواعََََت ج ار يَّةرةََسيَّمَََُط ائ ر اتأيضًا
َإماَمنَخاللَقنواتَتوصيلَرسميةََ َاملتحدة،َيحصلونَعليها َالصينَوالواليات مصنوعةَيف

ََ الواقع يفَ املتطوعين.َ منَ ََََالتِّج ار يَّةََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتأوَ قبل منَ ََالُقو اَتاملستخدمةَ
هناكَأدلةَتشيرَإلىَََ،DJIَكط ائ ر اتَ ىلعَاملوديالتَالصغيرةَالحجمََتقتصرَقدَالَاأُلوكر ان يَّة

لتنفيذَهجومَىلعَمصفاةَالنفطََََبكثيرَ أكبرََََت ج ار يَّةََب ُدون َط يَّارَ أنهَربماَتمَتعديلَطائرةََ
ََ.اأُلوكر ان يَّةَالرُّوس يَّةىلعَاألقلَمنَالحدودََكيلومترَ َمئةَ َُبْعدَ الواقعةَىلعََالرُّوس يَّة

ََََقدَّمت املتحدة األوكرانيينََََالطَّائ ر اتالوالياتَ للمدافعينَ بليدَ لتعزيزَاالنتحاريةَسويتشَ
َالقدرات َاأُلوكر ان يَّةَ مواجهةََ يفَ
املتجددَيفَََالرُّوس يَ ََالج ْيشهجومََ

َدونباس، الطائرةََ إلىَ باإلضافةَ
الشبحيةَفينيكسَََامُلسيَّرةالقتاليةََ

َ حديثًاَ َوالطَّائ ر اتاملطورةَ ب ُدون ََ
َبوماَألغراضَََط يَّارَ  الخفيفةَمنَطراز

واالستخبارات.َ واالستطالعَ املراقبةَ
َاملدرعةََََقادرةًَاملروحيةََََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتََه ذ هَ قدَتكونََ َاملركبات َاستهداف ََالرُّوس يََّةىلع

تجريَمناقشةََوََ،الرُّوس يََّةالقيادةَوالتحكمََََمراكزَ واملواقعَاملحصنة،َوقدَتستهدفَحتىََ
َاستحوَا َإيغلَمنَطرازََََط ائ ر اتىلعََََاأُلوكر ان يَ ََالج ْيشذََاحتمال َاملدىMQ- 1Cََََغراي بعيدة

ىلعََََرئيسيةًَََقدرةًَالورقة،َمماَقدَيمنحَاألوكرانيينََََه ذ هَ تتمَفيهَكتابةََََالَّذ ييفَالوقتََ
 َ.القيمةَ َعاليةَ َُروس يَّةَ َأهدافَ ضربَ

،ََامُلسيَّرةَل لط ائ ر اتَ ُيستخدمَفيهاَأنواعَمتعددةََالَّت ييفَصراعاتَأخرىََالُقو اتمثلَبقيةَ
املهاجمةََ للقواتَ الجويةَ الدفاعاتَ اختراقَ بمقدورهمَ أنَ األوكرانيونَ املشغلونَ أظهرَ

،َماَيسمحََكتشفواأوَفوقهاَمباشرًةَدونَأنَيَََُالرُّوس ي ةمنَاملواقعََََقريبَ ََبشكلَ والتحليقََ
َبالقيامَبضرباتَالحقةَ.



 

املفهومَيفَسورياَكجزءَمنََََه ذ اََحيثَجرَّبواالتكتيك،ََََه ذ اتستخدمَأيضًاَََالرُّوس يَّةََالُقو ات
ََه ذ َا.َيبدوَأنََقصف-نيرانَواستطالع-أوَمزيجَمنَمفهومَاستطالَعََللقتالََالخطوطَالعامة
ُتََعنصرٌَالتكتيكَالهامََ الحالي:َ ََالَّت َيرَالعديدَمنَمقاطعَالفيديوََظهَ أساسيَيفَالصراعَ

لهدفَأوكرانيَيفَمجالَالرؤيةَقبلَََب ُدون َط يَّارَ فيديوَمنَطائرةََََالرُّوس يَ ََالج ْيشنشرهاََ
تستخدمََََاأُلوكر ان يَّةََالُقو اتََك ان تََأنَتصيبهَالصواريخَواملدفعية.َيفَخاللَالشهورَاألولى،

ةَأوََعَ تقطِّمعَنجاحَنسبي،َربماَبسببَالتغطيةَاملَََُالرُّوس يَ ََالج ْيشََض دَ نفسَالتكتيكََ
املضادةََ لإلجراءاتَ املوجودةَ يفَََامُلسيَّرةََل لط ائ ر اتَ ََالرُّوس يَّةغيرَ اإللكترونيةَ وللحربَ

مناطقَمعينة،َىلعَالرغمَمنَأنَاالعترافاتَاألخيرةَتشيرَإلىَاستخدامَحربَإلكترونيةَ
 َ.اأُلوكر ان يَّةَ َامُلسيَّرةَ َالطَّائ ر اتَ عملياتَيعقدََةَمازَ عزَ مََُُروس يَّة

 والَبْحِريَِّةُالَبِريَِّةُالقيادِةُذاتيَِّةُُاملركباِتُاستخدامُ 

ََالج ْيَشفيهاََاستخدمَ حتىَاآلنَيفَوسائلَالتواصلَاالجتماعي،َوجدناَعدةَحاالتَفقطَ
6ََََاملركباتَذاتيةَالقيادةَبدونَسائقَلنزعَاأللغامَأورانََََالرُّوس يَ  يبدوََََفيمايفَدونباس،

تشغيلهاَعنَبعد،ََُّاملركباتَيتمََه ذ هَ .َربماَبسببَأنََبعنايةَ ُمن ظَّم ٌةََمقاطعَفيديوََََأنها
َاستخدامهاَخطيًراَيفَبيئةَقتاليةََ عليها.َقدََََمتنازعَ معَعاملَيفَمكانَقريب،َمماَيجعل

ََ.للعلنَعنَاملركباتَذاتيةَالقيادةَلنزعَاأللغامَمعَاستمرارَالصراعَمتاحةًَََإضافيةًَََأدلةًَََتصبحَُ

َُأوكر اني َاإلزالةَاأللغامَيفََُروس يَّة6َ-"مركبةَأوران

يفَسورياَلنزعَاأللغامََََالرُّوس يَ ََالج ْيشمنَقبل6ََََاسُتخدمتَاملركباتَذاتيةَالقيادةَأورانََ
ََالرُّوس يََّةوالذخائرَغيرَاملتفجرةَوشهدتَاستخدامًاَمحدودًاَمنَقبلَقواتَحفظَالسالمََ



 

ََََالرُّوس يَّةيفَكاراباخ.َتتضمنَالترسانةََ لنزعَاأللغام، مثلَأيضًاَمركباتَأخرىَذاتيةَالقيادةَ
.َهناكَأيضًاَعدةَمركباتَذاتيةَالقيادةَأصغرَحجمًاَاسُتخدمتَمن14ََاملركبةَالثقيلةَأورانَ

واالستطالعَ املراقبةَ أجلَ منَ أخرىَ وقواتَ الهندسة،َ وكتائبَ املتفجرات،َ خبراءَ قبلَ
ارةَ،َفإنَوزاأُلوكر ان يَّةتقدمهاَببطءَيفَاملناطقََََالرُّوس يَّةََالُقو اتواالستخبارات.َوكماَتكملََ

َاستخدامَملركباتَأورانََََالرُّوس يَّةالدفاعََ َاألخرى6َََستظهرَمزيدًاَمن َالقيادة واملركباتَذاتية
تشيرَإلىَأنََََالَّت يالدعائية.َويفَنفسَالوقت،َهناكَالعديدَمنَاألدلةََََفيديوهاتهايفََ

يتعينَعليهمَتحديدََممننزعَاأللغامَقدَتمَيفَالواقعَمنَقبلَخبراءَمتفجراتَبشريين،َ
بالطريقةََو املنفجرةَ غيرَ األخرىَ والذخائرَ الحيةَ والذخيرةَ املنفجرةَ غيرَ األلغامَ تدميرَ

األقدام.َمنَجهتهاَتملكََ للتخلصََُأوكر اني االتقليديةَسيرًاَىلعَ تالونَصغيرَ منََََروبوتَ
الواضحَيفََ منَ ليسَ املتحدة.َ الوالياتَ منَ ََََه ذ هَ املتفجراتَ إذا ماَ ََالج ْيَشََك انَ املرحلةَ

َالقيادةََََالرُّوس يَ  َالقتاليةَذاتية َالرغمَمنََاأُلوكر ان يَّةََالُقو اتََض دَ سينشرَأيًاَمنَمركباته ،َىلع
َالدفاعََ َاَلََالرُّوس يَّةادعاءَوزارة َأورانََأنهاَستحصلَىلعَمركباتَقتاليةَذاتية يف9َََقيادةَنوع

َشركاتَََُك ان َتمنَجهتهاََ يفَسوريا.2018ََبعدَإعادةَتصميمهاَبعدَاختبارات2022ََََََسنة،
ََََحريصةًَََاأُلوكر ان يَّةََالدفاعَ  بلدها دعمَ صغيرةَََنشرَ ََوتناقشَُىلعَ القيادةَ ذاتيةَ مركباتَ

ََ نوع املهGNOMََالحجمَ واالستخبارات،َمألجلَ واالستطالعَ املراقبةَ ومهاتَ القتاليةَ اتَ
َأنَفعاليةََ َالرغمَمن َالصغيرةَقدَتكونَموضعََََه ذ هَ ىلع َالفعلي.ََشكَ املركبات َالقتال   يف

االسمَبسببَصغرَحجمه.َمنَالناحيةَالفنيةَيعدََب ه ذ ا،َسميGNOMEَروبوتَأرضيَباسمَ
أداءَمهامَعديدةَومتنوعة،َمنَاملراقبةَإلىَاالستطالع،َََيمكنه"منصةَروبوتَمتعددةَالوظائف"َ

إلىَنقلَالجرحىَإلىَالقتالَيفَالخطوطَاألمامية.َويفَالواقع،َهناكَعدةَإصداراتَمنَالروبوت،ََ
َواريخَموجهةَمضادةَللدبابات.َبعضهاَمجهزَبمدافعَرشاشةَومتفجراتَوحتىَص



 

َالج ْيشأوَمنََََالرُّوس يَّةمنَوزارةَالدفاعََََهناكَأيضًاَنقصَيفَاألدلةَمفتوحةَاملصدرَسواءًَ
أنََاأُلوكر ان يَ  ََََالرُّوس يَ ََالج ْيش،َىلعَ القيادةَيف ذاتيةَ بحريةَ مركباتَ أيَ ََه ذ ه يستخدمَ

األمرَيفَالوقتَالحاليَبماَأنَالوالياتَاملتحدةَأعلنتَأنهاَقدَتتبرعَََه ذ االحرب.َقدَيتغيرَ
ََ املساعدات حزمةَ منَ كجزءَ ألوكرانياَ القيادةَ ذاتيةَ الساحليَ للدفاعَ َالع سك ر يَّةبزوارقَ

ََ سابقًا لها.َ ََََسرتاملقدمةَ القيادة ذاتيةَ الزوارقَ بأنَ موديالتَََه ذ هَ تكهناتَ تشملَ قدَ
ََه ذ ه تطورَغريبَيفَاألحداثَفإنَالزوارقَذاتيةَالقيادةََََانسبكتورَفرنسيةَالصنع،َويف

لمَتظهرَبعدَبأعدادَكبيرةَََالَّت يلصالحَالنماذجَاملحليةََََالرُّوس يَّةُرفضتَمنَقبلَالبحريةََ
َ.ََالرُّوس يَّةَوالُقو اتعبرَاألساطيلَ

ذاتيةَ القتاليةَ السطحيةَ السفينةَ اآلخرينَ األوكرانيينَ املحتملينَ املرشحينَ بينَ ومنَ
T-12ََ(َأوَالزورقَذاتيَالقيادةَمانتاسCUSVََالقيادةَالتابعةَلشركةَتيكسترونَسيستمََ)

َاألرجحَ تمَاختبارهَمؤخرًاَمنَقبلَالبحريةَاألمريكية.َىلعََََالَّذ يلألنظمةَالبحريةَالتكتيكيةََ
َستكونَُ َامتهمهَ البحريةَََ واالستخباراتَ واالستطالعَ املراقبةَ بمهماتَ القيامَ هيَ

َبعضَُلهََََيسندَ منَأنهَمنَاملمكنَأنََََالرغمَ واملساعدةَيفَعملياتَتطهيرَاأللغام،َىلعََ
َكذلكَ.َالقتاليَّةَ َاألدوارَ 

  



 

 الخالصة 

يفَالقتالَََب ُدون َط يَّارَ َالطَّائ ر اتقيمةَََُيبر زانبوضوحَوَواأُلوكر ان يَ َالرُّوس يَ يتفهمَالجيشانَ
يمكنَاستخدامهاَعوضًاَعنََوَ،ادَالفعالتالعمنََامُلسيَّرةَالطَّائ ر اتالحديث.َيمكنَأنَتكونَ

للقيام ََََالطَّائ ر اتَ حركات تقيدَ أنَ ويمكنَ محددة،َ أهدافَ ىلعَ وقواتهََالعدوبضرباتَ َ،
ََ إجبار الجويةَعنَطريقَ التهديدََََالُقو اتودفاعاتهَ مواجهةَ األرضَىلعَ املتمركزةَىلعَ

 منَاألىلعَ.َب ُدون َط يَّارَ َل لط ائ ر اتَ املستمرَ

ََب ُدون َط يَّار الحربَأيضًاَدلياًلَىلعَأنَاملنصاتََََه ذ هَ يفََََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتيعدَاستخدامََ
،َوخصوصًاَعندَاستخدامهاََالفعالَةََالقتاليةََالعواملالرخيصةَنسبيًاَيمكنَأنَتكونَمنََ
منََََكافَ ََعددَ بعيدًاَعنَامتالكََََالرُّوس يَ ََالج ْيشََيزالَُبأعدادَكبيرة.َويفَنفسَالوقت،َالََ

ََ ضربات لتنفيذَ القيادةَ ذاتيةَ الجويةَ ط يَّارَ ََل ط ائ ر اتَ املركباتَ ََىلعَََمستمرَ ََبشكلَ ََب ُدون َ
َط ائ ر اتأوريونَأوَعنََط ائ ر ات؛َوجدناَعددًاَقلياًلَمنَمقاطعَالفيديوَعنَاأُلوكر ان يَّةَالُقو ات

مازالَََامُلسيَّرةََالطَّائ ر ات.َمعظمَعملََالرُّوس يََّةََالُقو اتاسُتخدمتَمنَقبلََََالَّت يRََفوربوستََ
قبلََ واالستخباراتََََمخصصةََب ُدون َط يَّارَ ََط ائ ر اتُينف ذَمنَ واالستطالعَ املراقبةَ ملهماتَ

ََالَّت َييستخدمَأيًاَمنَتكنولوجياَالسربََََالرُّوس يَ ََالج ْيشالَيبدوَأنََََخفيفةَورخيصةَنسبيًا.
للتكنولوجياَذاتيََ للتركيزَ رئيسيًاَمزعومًاَ باعتبارهاَمجااًلَ الصراعَ اندالعَ بهاَقبيلَ تباهىَ

 َ.الرُّوس يََّةالقيادةَلوزارةَالدفاعَ

املتزايدََََاأُلوكر ان يَ ََالج ْيشمعَدخولَالصراعَالشهرَالرابع،َفإنهَمنَاملهمَمراقبةَاستخدامََ
َالُقو اتَض دَ الوالياتَاملتحدةََتقدِّمهاَالَّت َياريةَاالنتَحاملروحيةََل لط ائ ر اتَ ىلعَنطاقَواسعَ

ََالرُّوس يََّة التأثير ََََالَّذ َي،َملراقبةَ تحدثه أنَ ولوجستياتََََه ذ ه يمكنَ عملياتَ الضرباتَىلعَ
َانتحاريَّةَ ََذخيرةَ ََل ط ائ ر اتَ املتزايدََََالرُّوس يَ ََالج ْيشََاستخدامَََُُيع دُّ.َمنَجانبه،ََالرُّوس يَ ََالج ْيش

 الخاصةَبهَتطوًراَمهًماَيستحقَاملشاهدةَ.LancetَوKUBََب ُدون َط يَّارَ 

منَأجلَاملهماتَالقتاليةََََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتمعَاستمرارَالحرب،َسيستخدمَكالَالجانبينََ
ََ تحصل سوفَ واالستخبارات:َ واالستطالعَ املراقبةَ ََََُأوكر اني اومهماتَ ب ُدون ََََالطَّائ ر اتىلع

ىلعَاالعتمادََََالرُّوس يَ ََالج ْيشمنَالوالياتَاملتحدةَومنَحلفَالناتو،َبينماَسيضطرََََيَّارَ طَ 
َاإلعالميةََ َالوسائل َاملتناقص. َالحربَمليئةَبالقصصََََك ان تََالَّت يََالرُّوس يَّةىلعَمخزونه قبل

َأصبحتَصامتةَحولَجهودَََالرُّوس يَّةََب ُدون َط يَّارَ ََالطَّائ ر اتحولَقوةََ املتناميةَىلعَماَيبدو،



 

َالتصنيع.ََ َزيادةَعمليات َاألماميةَعنَطريق َالخطوط َالخسائرَيف َلتعويض َاملدنية الشركات
تتراجعَمنَحيثَاألعدادَالفعليةَبسببَاالستنزافََََامُلسيَّرةََالطَّائ ر اتقوةََََك ان تيفَحالََ

ََ الدفاعات قبلَ منَ فياأُلوكر ان يََّةاملتواصلَ َ،ََ إضايف مجالَ مراقبةَ وجبَ محاوالتَأالَ هوَ
ََ ََََالرُّوس يَّةالصناعة يف الخسائرَ ط يَّارَ ََالطَّائ ر اتلتعويضَ ََََباستخدامََب ُدون َ ََط ائ ر اَتهياكل

ىلعَالبالدََََُفر ض تذلكَخاللَعقوباتَغيرَمسبوقةََََُكلُّ،ََمستوردةَ تحتويَىلعَتكنولوجياََ
 العامَ.َه ذ ا

األهميةََ منَ القدرَ املضادةََََمراقبةوبنفسَ الدفاعاتَ ط يَّارَ ََل لط ائ ر اتَ تطورَ يفَََب ُدون َ
وجودََاأُلوكر ان ي الجيشينََ تتضمنَ حربَ يفَ رئيسيَ دفاعيَ كأصلَ ًَامطرَدًََاوالروسيَ

ََََل ط ائ ر اتَ  ََوع سك ر يََّةََت ج ار يَّةمسيرة التقدمََََكما. أكثرَتنظيمًاَعبرَدونباس،َََالرُّوس يَ يصبحَ
َالدفاعاتََََالرُّوس يَ ََالج ْيشوبينماَيتحطمََ َأكثرَ ََُأوكر اني اقدَتعتمدََََ،اأُلوكر ان يَّةََواإلمداداتعند

ََ ط يَّارَ ََالتِّج ار يَّةََالطَّائ ر اتىلع ََََب ُدون َ البدائل، نقصَ اإللكترونيةََََخاصةًَبسببَ الحربَ وأنَ
 َ.اأُلوكر ان يَّةىلعَاستهدافَاألصولَالجويةََقدرةًََأكثرَ أصبحتََالرُّوس يَّة

،َفإنهَيصبحَمنَاملهمََُأوكر اني ابعملياتهَالهجوميةَيفَشرقََََالرُّوس يَ ََالج ْيشمعَاستمرارََ
مسيرةَقتاليةَصينيةَللتعويضَََط ائ ر اتىلعََََالرُّوس يَّةوزارةَالدفاعََََحصولََإمكانيةمراقبةََ

َالخسائرََ َبالفعلَعددًاَكبيرًاََامُلسيَّرَةََالطَّائ ر اتيفََََالرُّوس يَّةعن َتشغل َأنها َبالحسبان َباألخذ ،
صامًتاَنسبًياَبشأنَالحصولَىلعَََالرُّوس يَ َالج ْيشَك انَ املدنية.DJIَََالطَّائ ر اتمنَموديالتَ

ط يَّارَ ََط ائ ر ات ََََب ُدون َ أنحاءََََوالَّت يصينية جميعَ واسعَيفَ نطاقَ بالفعلَىلعَ تستخدمَ
ََالرُّوس يََّةهناكَبعضَاألدلةَىلعَأنَوزارةَالدفاعََََك ان تالشرقَاألوسط.َيفَاآلونةَاألخيرة،ََ

َالكثيرونَبأنََََع سك ر يَّةقدَتحصلَىلعَمعداتََ املسلحةََََالطَّائ ر اتمعينةَمنَبكين،َوتكهن
ط يَّارَ  ََََب ُدون َ مثل االستحواذَىلعَ يوفرَ أنَ يمكنَ القائمة.َ تلكَ تكونَيفَ أنَ ََه ذ ه يمكنَ

ط يَّارَ الصينيةََََالطَّائ ر ات وقابلةََََط ائ ر اتََالرُّوس يَّةللقواتََََب ُدون َ نسبًياَ رخيصةَ مقاتلةَ
 َ.ُأوكر اني الالستهالكَالستخدامهاَيفَحربَ

املكثفََ االستخدامَ ط يَّارَ ََل لط ائ ر اتَ يؤثرَ جميعََََالتِّج ار يَّةَ ََب ُدون َ قبلَ ىلعََََاألطرافَ منَ
وقدَيفرضَتغييًراَيفَالتخطيطَوالتدريبَالعملياتيَيفَكلَمنَََالع سك ر يَّةالتكتيكاتََ

روسياَوالغرب.َإنَالقدرةَىلعَامتالكَأصولَجويةَمتربصةَيفَالسماءَيؤديَبالفعلَإلىََ
َالتعبئةَواملناورةَوانتشارََََتأثيرَ  َتبنيََََالُقو اتمتتاليَيف َاملتحاربةَىلع َاألطراف َإجبار وإلى



 

َأنََ َيمكن َتحركاتهم َأنَكل َالنهايةََصغيرةَ ََمسيرةَ منَقبلَطائرةََََمراقبةًَََونَ تكحقيقة ،َويف
َاملتحدةَ َالتابعةَللواليات َالكبيرةَمثلَتلك َالجيوش َاالجتماعي. َالتواصل نشرهاَىلعَوسائل

معنىََ يفَ بالفعلَ يفََََه ذ اتتداولَ ط يَّارَ ََالطَّائ ر اتالتطورَ لقواتهاَََب ُدون َ القتالَ يفَ
ولمَتعدَالتشكيالتَالكبيرةَقادرةَََشفافيةًَََأكثرَ ََاملعركةََساحةَُوتكتيكاتها،َحيثَأصبحتََ

َالطَّائ ر اتََاستخدامَََُُيْظه رَُالََََاملرحلةَمنَالحربََه ذ هَ ىلعَإخفاءَتحركاتهاَووجودها.َيفََ
املدافعةََََالُقو اتكلَمنَََستواصلَُأيَإشارةَىلعَالتراجع؛ََوُأوكر اني َامنَقبلَروسياََامُلسيَّرَة

َامُلسيَّرةَََُالطَّائ ر اتَُتوفرهاََََالَّت يََالعديدةَ ََالقدراتَ واملهاجمةَالسعيَللحصولَىلعَمزاياَمنََ
ََ.املعركةَ َساحةَ يفَََوالتِّج ار يَّةََُالع سك ر يَّةَُ
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