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 المقدمة
ك نبي المرحمة ونبي الملحمة الضحوالحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 .القتال

منذ بداية الحرب العالمية الثانية برز دور سالال  الييرا  يي الحروب بكالكو وا و ونا   ؛ثم أما بعد
قبو ذلك غير مؤثر لعدة أسالباب أهمها البدايية وعدم التيور سالواف يي المواصالفال التصنيعية أو يي 

 .االستخدام التكتيكي

المية الثانية وتميز اسالالالتراتيجية الحرب الخا فة االمانية القايمة على التعاو  بين ثم بعد الحرب الع
الدبابال والييرا  ازداد االهتمام بكالالكو  الالخم جدا بسالالال  الييرا  من ناحية التيوير التكنولوجي 
يي اليايرة نفسالها والتسالليو خصوصا الصواريو ووسايو االتصال مما خلب بي ة حرب جديدة يلع  

الرأسي ييها دورا أساسيا وأصبحت الجيوش تهتم يي المقام ااول بتحقيب السيادة الجوية يي  البعد
المعرنة نعامو حسالالم رييسالالي يي أي عمليال برية ومو تيور اليايرة اسالالتدعى تيور أسالاللحة الديا  
الجوي بعد أ  نانت قايمة على ااسالالاللحة الرةالالالاةالالالة نبيرة العيار أصالالالبحت ترتكز على الصالالالواريو 

 .دارال الحديثةوالرا
  والسالالالالال)نو هذه المتغيرال ومو النظام العالمي بعد الحرب العالمية أصالالالالبو احتكار تفوق الييرا  

هو العامو اانبر يي الهيمنة العسكرية على معظم دول العالم لذا ونحن نكهد يي هذه  (النووي باليبو
و  لية والونالف المحليين الذين يحكماايام انتفا ة الكعوب المسلمة بالذال للخروج عن الهيمنة الدو

كو الكعوب والحرنال التي تتوق لنيو الحرية أ  تولي بد ل دولهم باسم أمريكا والنظام الدولي نا  ال
المجاالل العسكرية االهتمام البالغ ا  الواقو يقول أ  القوى الدولية لن تسمو اي ةع  وال أي رقعة 

أ  تخرج من يلكها بدو  معرنة ةاملة سياسية ونفسية  أرض حتى إ  نانت يي حجم قرية صالغيرة
 .واقتصادية وباليبو عسكرية

تمثو مواجهة التفوق الجوي الكاغو ااول للدول والحرنال والكعوب التي تنوي أ  تواجه االستعمار 
والنظام العالمي أو حتى يي مواجهة اليغاة المحليين نمرحلة أولى وا  السالالبيو ااول للمواجهة هو 

نا من المساهمة يي مناقكة االستراتيجية الممكنة لمواجهة العدو بد ل المعرية الجيدة والكاملة نا  ال
 .له يي مسر  العمليالب  يي ظو سييرة جوية ميلقة من ق  

ا خاصالالالالا بالحرنال التحررية يق  أو قالد يظن القالارأ أ  المعرنة يي ظو سالالالالييرة العدو الجوية أمر  
الحقيقة أ  هذا الو الالو ممكن أ  تكو  ييه أي دولة حتى لو حديثة أنها ولكن  االنتفا الالال الكالالعبية
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تضالالالير لخوض المعرنة يي ظو سالالاليادة جوية للعدو ومثال على ذلك الدول العربية بعد حرب اايام 
السالالتة  الالد الكيا  الصالالهيوني ودولة نوبا يي مواجهة اا ما  اامريكية بعد الثورة الكوبية وحرب 

لعراق والتحالال  الالدولي وحرب البلقا  بين القوال الصالالالالربية والتحال  الدولي الخليج الثالانيالة بين ا
 .وغيرها

بالنسالبة للحرنال التحررية التي تتبنى نهج حرب العصالابال يبدو و الو استراتيجية ةاملة لمواجهة 
 ا قبو التحول من المرحلة ااولى وهي اإلنهاك واالسالالالتنزال إلى المرحلة رييسالالالي  التفوق الجوي عامال  

يي المرحلة ااولى تأثير السماف بالنسبة للعمو العسكري  .الثانية وهي التواز  والمعارك ةبه النظامية
ا ويي ظرول معينة ويمكن تالييه يي معظم ااحيا  أما يي المرحلة الثانية والثالثة سيكو  محدود  

 ة العسالالالكرية علىسالالاليمثو التحدي ااول من الناحية العسالالالكرية ويتوق  النجا  والفكالالالو يي الناحي
 .نتيجة هذا التحدي

الهدل من هذه الدراسالالة هو االسالالتراتيجية بمعنى أننا لن نتيرق إلى التفاصالاليو التكتيكية إال بكالالكو 
  .عارض أو لتو يو بعض العنوانين غير المكتهرة أو تبيين اإلمكانية العملية للبعض ااخر

بواب ربعة أقييم القوة الجوية المعادية ثم أتتتكو  هذه الدراسة من خمسة أبواب الباب االول نيفية 
تمثو االستراتيجية يي مواجهة التفوق الجوي وهي الباب الثاني الديا  الجوي السلبي والباب الثالث 

ي العسالالالالكرية ي االسالالالالتراتيجيةالديا  الجوي االيجابي والباب الرابو بناف قوة الرد  والباب الخامس 
 .مواجهة عدو متفوق جويا
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قبو البدف يي اسالالتعراض المحاور االسالالتراتيجية لمواجهة التفوق الجوي المعادي نا  والبد من البدف 
أوال يي ذنر نيفيالة تقييم القوة الجويالة المعالاديالة ونيفية تحديد حجم تأثيرها على خي  المواجهة 

إذا عريت نفسك وعريت عدوك تستييو خوض  :تزو قديماسالواف دياعية أو هجومية ونما ذنر صالن 
  .ماية معرنة دو  أ  تخسر

 ال اواقعي   اتقييم   ي أي حرب هي معرية العدو وتقييمهإذ  المهمة ااولى قبو و الالالو خية المواجهة ي
 يميو إلى المبالغة والتهويو أو التقليو والتهوين يالتقديرال العسالالكرية البد أ  تكو  واقعية ومجردة

  .وال تخضو للمكاعر أو ااهواف أو الرغبال الكخصية واامنيال

البد من  هنتقول إ يي العقايد العسالالكرية التقليدية الخاصالالة بالحرب النظامية يي ةالالكلها التقليدي  راف
ثم بعد تيور الديا  الجوي وظهور  وجود تكايئ يي السالالال  الجوي بين الجيكالالين لخوض المواجهة

مو وجود أةالالالالكال من الحروب المحدودة ال و  هذه ارآرافالمتحرك خفتت قليال  أنظمالة الالديالا  الجوي 
وأيضالالالالا مو تنامي الحروب غير المتوازية وحروب  غير الحروب الكالالالالاملالة ينيبب عليهالا هالذا المبالدأ

  .العصابال أصبو المجال واسو جدا

لبرية ر العمليال اسالالول نرنز يي اسالالتعرا الالنا لتأثير القوة الجوية بعد تقييمها على تأثيرها على سالالي
وتأثير مهمال القصالال  اار الالي لسالالال  الجو ولن نفصالالو يي مجاالل تأثير القوة الجوية يي المعارك 

اننا نعنى بااسالالاب بالحديث عن مواجهة التفوق الجوي وليس عن  .الجوية أو المهمال االعترا الالية
 .تقدير وتقييم مهمال سال  الجو بككو نامو

  :لمهمة عند تقييم القوة الجوية المعادية ومنهاهناك العديد من العوامو ا

 .عدد ونوعية اليايرال .1
 .عدد ونفافة الييارين وأمانن التدري  .2
 .حالة الصيانة وقيو الغيار والذخاير .3
  .القواعد الجوية والميارال .4
 .ومدى التراب  مو القوال البرية أسلوب القيادة والسييرة .5
 .قواعد و رق التموين بالوقود والذخاير .6
  .وإمكانيال تعويض الخساير والحدود لذلك والزمن الالزم الحلي  أو الداعم .7
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قبو تفصالالاليو هذه العناصالالالر البد من ذنر العوامو التي يتوق  مدى تأثير ويعالية القوة الجوية عليها  
 .بغض النظر عن إمكانيال القوة الجوية نقوة مجردة خصوصا يي عمليال القص  والهجوم اار ي

  .ة عن المهمةالكامل المعلومال .1
  .العمليال منيقة أو والهدل الجوية القاعدة بين المساية .2
  .موالية برية قوال وجود .3

 المعلومات
أهمية المعلومال بالنسبة اي عملية عسكرية أهمية ميلقة وتعتبر ااولوية ااولى للجيوش يأي خية 

 .ال العسكرية أو العامةتبنى على المعلومال التي يتم جمعها عن  ريب أجهزة االستخبار

بالنسالالبة للعمليال الجوية الخاصالالة بالقصالال  اار الالي ومهاجمة ااهدال البرية المعادية ترتفو أهمية 
أي نقص أو خيأ يي المعلومال عن أي جزف من العملية  .إلى الحد ااقصالالالالى وجود معلومال متكاملة

الجوية أو على ااقو  ع  التأثير تؤدي إلى يكاللها تماما سالواف بعدم تحقيب الهدل أو خسارة القوة 
 .والفاعلية للعملية الجوية

 :نوتكمو المعلومال الميلوبة لعمليال القص  اار ي نال م

 –إحداثيال موقعه بدقة -هدل ثابت أو متحرك)مهاجمته بحيث يتم تحديد  المراد قصالالفه أو الهدل
 .(إمكانية تحرنه أو نقله –تحصينه  مستوى-  بيعته

المتا  من قاعدة االنيالق إلى الهدل ذهابا وعودة ويتم تحديد االرتفا  المناس  يي نو جزف  المسار
 .من العملية والسرعة المناسبة بناف على المعلومال المتاحة

اار الالية من الديا  الجوي والرادارال ووسالالايو الرصالالد والتكالالوي  أو  التهديدال وااخيار بيعة 
أثناف مهاجمة الهدل و ي نو أجزاف العملية من التحرك نحو الهدلأخيالار جوية من  ايرال معادية ي

 .ويي  ريب العودة بعد التنفيذ

يي  وف المعلومال التي تم جمعها ويتم تحديد  بعد ذلك يتم و و الخية المناسبة وتوصي  المهمة 
  .اجمة الهدلعدد اليايرال ونوعيتها وحمولتها من الوقود وااسلحة والمسار ذهابا وإيابا و ريقة مه

إذ  إذا حدث أي خلو او نقص يي عملية جمو المعلومال تصالالالبو القوة الجوية مثو ةالالالخص عمالق 
الحقا يي  ل  الالالاللو ينبغي العمو عليه نما سالالالالنو الالالالوولكناله أعمى او نظره  الالالالعي  وبالتالي هذا او
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 تاسالالالتراتيجية المواجهة ونذنر هنا أ  عمليال االسالالالتيال  الجوي نوسالالاليلة لجمو المعلومال ليسالالال
بالبسا ة التي يتصورها البعض وترتب  ارتبا ا نليا بالمساحة الميلوب االستيال  ييها ونلما نبرل 
المسالالاحة نلما صالالع  جمو معلومال ذال أهمية خصالالوصالالا عند الحديث عن أهدال صالالغيرة أو غير 
وا الالالالحالة بكالالالالكالو نبير عن محييهالا اليبيعي من هنالا البد أ  ندرك أ  عملية جمو المعلومال عملية 

 .كاملة وال يكفي ييها وجود استيال  جوي نوسيلة وحيدة لجمو المعلومالمت

هنالاك نقيالة أخرى أ  القوال الجويالة يي أي جي  هي قوال مكلفالة من نالاحيالة الثمن أو من نالاحيالالة 
الزمن الالزم إلعدادها أو القدرة على االسالالالالتعا الالالالة لذا ال تتم المخا رة بها بسالالالالهولة يي بي ال عمو 

 .التفاصيو أو متكاملة المعلومالومهمال غير وا حة 

 المسافة
عند الحديث عن هذه النقية نرجو لتاريو بدف اسالالتعمال اليايرال يي الحروب يكانت أنبر عي  ديو 
القالادة إلى الزهالد يي البالدايالة يي اليالايرة نسالالالالال  اسالالالالتراتيجي هو ارتبالا هالا بالاارض أي بالقواعد 

و الدبابة مثال التوق  إلى حين وصالالالالول التموين والميالارال يهي عند انتهاف الوقود ال تسالالالالتييو مث
والوقود ومثلالت هالذه النقيالة أنبر عيال  من وجهالة النظر العسالالالالكريالة حينها لذا نا  أنبر اهتمام لدى 
مصالالالالنعي وميوري اليالايرال هو زيادة مدى اليايرة ا  المدى هو أهم عنصالالالالر مؤثر يي اسالالالالتعمالها 

تيورال لتاليي هذا العي  أولها الميارال المتحرنة  3لذا مو تيور التكنولوجيا حصلت  االستراتيجي
حامالل اليايرال والمحرنال الحديثة التي سمحت بزيادة المدى ذاتيا وثالثهما هو إمكانية التزود  أو

 .جوا بالوقود

يرجو صناعة حامالل اليايرال إلى الحرب العالمية الثانية وهي سفن  خمة يبلغ  ولها إلى أنثر من 

ومو اختراعها ساعدل  .م أو أنثر 12م و ول الغا س إلى حوالي  130إلى أنثر من  م وعر ها 300
والتي لها مدى معين  يي حالو مكالالالالكلالة المالدى قليال لكونهالا أيضالالالالا هي تعمالو بالالمحرنالال التقليدية

وخصالالالوصالالالا مو  الالالخامة الحجم أصالالالبو احتياجها للوقود  الالالخم جدا مما حد من ياعلية الحو لهذه 
الدول عن هذه الحامالل بعد الحرب ثم سالالاهم اسالالتعمال الياقة النووية المكالالكلة واسالالتغنت معظم 

نمحرك يي حامالل اليايرال على إعادة إحياف ااهمية لكونها تستييو اإلبحار بال توق  إلى أنثر من 
عكالالرين عاما ولكن بقيت نقية أخرى بدو  حو وهي الياقم البكالالري الذي يصالالو إلى حوالي خمسالالة 

ام من المياه واليع لمتحرنة وتويير االحتياجال ااخرىلتكغيو هذه القاعدة اارآالل ةخص الالزمين 
 .ووقود اليايرال والذخاير وقدرة الياقم البكري على البقاف يي المياه بككو متواصو
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ال الل الكيلومترزيادة مدى اليايرال الحديثة إلى  التيور الثاني الخاص بتكنولوجيا اليايرال وهو 
لى التيور الثالث الخاص بالقدرة ع .سالنناقكاله بالتفصيو تحت عنوا  المدى القتالي ولكن هذا التيور

التزود بالوقود جوا هو خيار جيد اتيو لبعض اليايرال الحديثة ولكنه يصالاللو يي بي ال العمو اامنة 
يق  ويحتالاج لتجهيزال وحمالايالة ممالا يجعلاله أقالو التيورال الثالثة تأثيرا يي قضالالالالية زيادة المدى 

 .رالللياي

 المدى العملياتي أو القتالي 
جميو االرقام التي تعلنها الكالرنال المصالنعة والتي تتواجد يي المصالالادر المتاحة دايما ما تتحدث عن 

 المدى ااقصى لليايرة وليس المدى القتالي وهو ما سيجعلنا نذنر الفرق بينهما بككو بسي 

ر من غي (واف بخزانال وقود إ ايية او بالس)هو أقصالي مساية يمكن لليايرة قيعها  :المدى ااقصالى
إعادة التزود بالوقود وأغل  اارقام تكو  مقاسة واليايرة تكو  غير محملة بالحمولة القتالية وتيير 

 ولذا البد اي رقم يذنر المدى أ  يذنر نقيتين: على االرتفاعال العالية

  الداخلي الوقود بخزا  أو (إ ايية) خارجية وقود خزانال باستعمال هو هو .0
  والذخاير ااسلحة من قتالية حمولة من اليايرة تحمله نانت الذي الوز  هو ما .1

وهذا المصاليلو ال يعنينا نثيرا يي الحسابال العسكرية ولكن يمكن استعماله يي تقدير المدى القتالي 
 .تقريبيا

لى وصالالالالوال إ القا من قاعدتهانيلمسالالالالاية التي يمكن لليايرة قيعها اهو ا :المدى العملياتي أو القتالي
 يعتمد حساب المدى القتاليو .العودة إلى القاعدة من غير إعادة التزود بالوقودو تنفيذ المهمةو مهمتها

 :على عاملين مهمين

  .الذي تحمله اليايرة الوز  .0

  .اليايرة عليه تيير الذي االرتفا  .1

االرتفاعال المنخفضالالالالة يقلو المدى وعلى نلما زاد الوز  يقو المدى والعكس بالعكس والييرا  على  
 .االرتفاعال العالية يزيد المدى
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من المدى ( 3على  1)يمكن حسالالالاب المدى القتالي تقريبيا عند معرية المدى ااقصالالالى يهو يمثو ثلث 
ااقصالالى ولكن حسالالابه بكالالكو دقيب يحتاج لمعرية المدى ااقصالالى بكالالكو دقيب محسالالوبا بالحمولة 

  .منخفض أم عاليومكموال بذنر االرتفا  

وجود تهالديالدال غير متوقعالة يي المهمة أو نسالالالالبة خيورة عالية يقلو من المدى القتالي من الناحية 
  .التخيييية وليس من الناحية الفنية

يتراو  حول  سالالتعمال خزانال الوقود الخارجيةاقصالالى احدث اليايرال المقاتلة بامتوسالال  المدى ا
وذنرنا أ  سالالالالب  عدم الدقة يي  نم تقريبيا 1611إلى  1111 لي مننم اقالو أو أزيالد والمالدى القتالا 4111

اارقالام مقصالالالالود أحيانا بعدم ذنر الحمولة أو االرتفا  المقاب عليها هذا المدى بكالالالالكو دقيب و بعا 
وسالالنذنر الحقا مقارنة بين أهم أنوا  اليايرال المتواجدة  اليرازال ااقدم المدى يقو بكالالكو وا الالو

غربية لليايرال المقاتلة والمروحية وسالالنورد اارقام المتاحة للمديال سالالواف حاليا سالالواف ةالالرقية أو 
  .قصوى أو قتالية بككو مفصو

 :16 –مثال على ذلك اليايرة اامريكية اال 

  (الخارجية)نم باستعمال خزانال الوقود اإل ايية  3900المدى ااقصى: يصو تقريبا إلى 

ر و زنة خزا   7000منهم  (غير وز  اليايرة يارغة)ر و  17500 :أقصى وز  للحمولة عند اإلقال 
  (االساسي) الوقود الداخلي

  :نم بحمولة نارآتي 1370  :المدى القتالي

 2  ر و  2000قنبلة زنة الواحدة 
 2  ر و  200صاروخ جو جو سايدوندر زنة الواحد تقريبا 
 1040  إلى 6500جالو  من الوقود اإل ايي يبلغ وزنهم حوالي 
 6900  ر و حس  درجة الحرارة 
  نم بحمولة نارآتي  630أو 
 4  ر و  2000قنابو الواحدة زنة 
 2  ر و  200صاروخ جو جو سايدويندر زنة الواحد تقريبا 
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 340  إلى  2200جالو  من الوقود اإل ايي يبلغ وزنهم حوالي 
 2300  ر و حس  درجة الحرارة 
  مو حمولة  (ية أو تجوال استيال مهمة دور)دقايب  10نم مو تحليب ساعتين و 370أو 

 2  ر و  500صاروخ جو جو سبارو زنة الواحد 
 2  ر و  200صاروخ جو جو سايدوندر زنة الواحد 
 1040  إلى  6500جالو  من الوقود اإل ايي يبلغ وزنهم من 
 6900  ر و حس  درجة الحرارة 

ييه التحليب على ارتفا   المدى القتالي الرقم ااول والثاني محسالوب على أسالاب مهمة قص  يكو 
عالي ثم منخفض لالنقضالالاض على الهدل ثم ارتفا  عالي مرة أخرى يي العودة وإذا تم التحليب على 

 .ارتفا  منخفض يقو المدى نما ذنرنا سابقا

همة لهدل والمأهمية المعلومال المسالالالالبقة والكاملة عن ا الرقم الثالث للمدى القتالي يعيينا لمحة من
 .العامو ااول من عوامو قياب تأثير ويعالية القوة الجوية يي نما ذنر سابقا

تعيالد التذنير بأ  المدى القتالي هو الذي يعنينا يي التقديرال العسالالالالكرية وهو بكالالالالكو تقريبي يمكن 
تقديره وإ  لم يكن متا  بككو دقيب ونذنر مثال على ذلك عملية قص  المفاعو النووي العراقي من 

ونانت المسالالالالاية بين  f-15 ايرال 6و f-16 ايرال  8تم ييها اسالالالالتعمال قبو الكيا  الصالالالالهيوني 

نم تزيد أو تقو قليال وتم استعمال خزانال  900القاعدة التي انيلقت منها اليايرال والهدل حوالي 
الوقد اإل الالالالايية الخارجية أي الياقة القصالالالالوى لحمو الوقود لهذه اليايرال وتم اعتبار هذه العملية 

العمليال المعدودة ونا  لهذا التقييم سالالببين هو عبور مجالي السالالعودية واالرد  من  جري ة جدا ومن
وذنر يي تفاصالاليو العملية أ  اليايرال ا الاليرل  .غير إنذار العراق والسالالب  ااخر المسالالاية البعيدة

للييرا  يي رحلة الذهاب على ارتفاعال منخفضالالة جدا لتفادي الرصالالد من قبو الرادارال وتم اختيار 
رين يتحالدثوا العربيالة بيالقة حتى يخدعوا المراقبين الجويين عند رصالالالالدهم لتحقيب المفاجأة  يالا

لتتمكن من تويير الوقود للعودة إلى  وذنر أ  اليالايرال يي رحلالة العودة  ارل على ارتفاعال عالية
  .القاعدة
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يرة جرد الخاص بالياوذنرنالا هالذا المثالال العملي لعملية حربية يعلية باإل الالالالاية إلى المثال الفني الم 

 اامريكية لنقرب التصالالور لكيفية تأثير المدى وحسالالابال االرتفا  والوز  على المدى القتالي 16اال 
  .تصور نيفية أداف وتخيي  العمليال الجويةو

 ثالث عامو من عوامو تأثير ويعالية القوال الجوية هو

 وجود قوات برية مصاحبة 
ظهرل نظرية الثورة يي الك و  العسكرية مو تيور تكنولوجيا ااسلحة الحديثة عالية الدقة وبعيدة 
المالدى ونبيرة القوة التالدميرية ومضالالالالمو  يلسالالالالفتها يتمحور أنه يمكنك القضالالالالاف على جي  عدوك 

ية عبر الضالالالغ  على عدة أزرار ونا  أول حدث جعو لهذه إلكترونوهزيمته وانت تقبو خل  ةالالاةالالالة 
نظريالة أهميالة هو حرب الخليج الثالانيالة أو حرب تحرير الكويالت بين العراق والتحال  الدولي الغير ال

ممالا أ الالالالفى بريب ورونب على هالذه النظريالة واعتبرها البعض نما اعتبر  خرو  مثلهم عند  مسالالالالبوق
روب حتفجير القنبلة الذرية أ  هذه النظرية أي الثورة يي الكال و  العسكرية هي الجيو الجديد من ال

وأنه عصالالر جديد ال يخضالالو لقوانين الحرب واالسالالتراتيجية التقليدية التي حكمت الحروب منذ بداية 
التاريو وزاد اللغ  نثيرا ولكن مو توالي الحروب مثو حرب البلقا  وحرب أيغانسالالتا  وحرب العراق 

إيرا   مو حزبو الثانية وحروب الكيا  الصالالالهيوني مو حرنة حمابو والحرب الكالالاليكالالالانية ااولي
ولذا هذه التجارب  .اللبناني دار اامر مرة أخرى نما دار قديما على أصالالالالحاب نظريال الحرب النووية

   .الكبيرة علمتنا العديد من الدروب الهامة جدا

 :ونا  أهمها

 .ال يمكن حسم حرب بالسال  الجوي وااسلحة بعيدة المدى يق  -أ
الصالالالمود لفترال ال يمكنها توقعها يي وجه الكالالالعوب التي لديها قضالالالية مؤمنة بها تسالالالتييو  -ب

 القص  الجوي.

أدى هذا الضالالالغ  التكنولوجي إلى ظهور أةالالالكال من الحرب ال يصالالاللو معها أي تفوق تكنولوجي يي 
 .تحقيب الحسم وإخضا  العدو الذي تواجهه

لذا تبقى الصالالاليغة السالالالحرية للحروب التقليدية هي التعاو  الوثيب بين سالالالال  الييرا  يي إحداث 
الصالالدمة واالسالالتغالل السالالريو لهذا التأثير عبر قوال مدرعة متحرنة على اارض ونما هو معرول أ  
هذه هي المدرسة العسكرية االمانية يي الحرب العالمية الثانية وأنثر من ورث نهج هذه المدرسة هو 
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الل تعديجي  االحتالل الصالالالالهيوني و بقهالا يي نالو الحروب التقليدية التي خا الالالالها تقريبا بال أي 
 .تذنر

ن من أهم العوامل اليت تقيم تأثري الرضبات اجلوية االسرتاتييج هو وجود ذلا نربط لك ذلك ونقول إ

ه وبدون هذ والمفاجئقوات برية الستغالل تأثري الرضبات اجلوية وجين ثمار آثرها اتلدمريي 

حمكومة بزمن حمدد القوات الربية يمكن امتصاص صدمة الرضبات اجلوية مهما اكنت قوية ألنها 

فهما بلغت كثافة وقوة الرضبات اجلوية فلها وقت تنتيه فيه مع الوضع يف االعتبار اتللكفة المادية 

 .الكبرية للرضبات اجلوية واليت دائما ما جتعل وقت استعمالها هل حدود ليست كبرية

 لية للقوة الجوية بغضبهالذا نكو  انتهينالا من ذنر بعض أهم العوامالو التي تحكم حجم التأثير والفعا 
النظر عن قوتها المجردة وسالالننتقو ارآ  إلى مناقكالالة أهم العوامو التي يمكننا من خاللها قياب القوة 

 .الجوية المعادية وتقييمها بككو مناس 
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 أهم عوامل قياس القوة الجوية

 عدد ونوعية الطائرات -1
وتيور اليالالايرال وقالالدرتهالا على المنالالاورة  .ةتعتبر اليالايرة مو الييالالار همالالا العمود الفقري للقوة الجويال

العالية سواف يي المهمال االعترا ية أو للتملص من أسلحة الديا  الجوي يعتمد على قدرال اليايرة 
وهو عامو هام للغاية ولكن ال يمكن قياسه بككو سليم إال يي  واسالتغاللها بككو أمثو من قبو الييار

 سواف غربية أو ةرقية. بين أهم اليايرال على الساحة سنذنر ارآ  مقارنة المعرنة الحقيقية.

  اليايرال العمودية :أوال

السالالالالالرعالالة    المدى  اليايرة
 واالرتفا  

  أخرى  التسليو   الحمولة

 جازيو الفرنسية
sa-341 
sa-342 

 :االقصالالالالالالالالالالالالالى
نم بحمولة 300
 نجم500

يالالي  :الالالقالالتالالالالالي
 نم 100حدود 

270 –

 ب\نم300
  :ارتفا  اقصى

نم حسالال  4-5
 اليراز 

 نجم 800
 1000أو 

 نجم 
حسالالالالالالال  

 اليراز 
نالالحالالمولالالة 

 نلية 

صالالالالالالواريالالالو 
م.د.مالالوجالالهالالة 
من نو  هول 

  او مالوتكا
ص.م.ط. من 

 نو  ستريال 
 7.62رةاش 

 مم 20أو 

 

-مي ) الهينالالد 24-مي 

35)  
 :ااقصالالالالالالالالالالالالالى

 950نم أو 450
نالالم بالالخالالزانالالال 

 ا ايية 

 330قصالالالالالوى:
 ب\نم

 :ارتفا  اقصى
 م  4500

اقصالالالالالالالى 
 :وز 

3000 
نالالالالالجالالالالالم 
حالالالمالالالولالالالة 

 نلية

رةاش اسفو 
الالالمالالروحالاليالالة 
 ورةاش باب 

صواريو م.د. 
 م.

صالالالالالالواريالالالو 
 م.ط. ايجال 

صواريو عيار 
مالالم غالاليالالر 80

 موجهة 

نالالالالقالالالالاط  6
تالالالعالالاللالالاليالالالب 

 خارجية 
يمكنهالالا حمالالو 
قنابو قصالالال  
ار الالالالي زنالالة 

250 
 نجم500و
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  28-مي
  الهايوك

 475:ااقصالالالالالى
 نم

نالالالالالالالالالالالم 1100
بالالالالخالالالالالزانالالالالالال 

 ا ايية 

قصالالالالالالالالالالالالالوى: 
 ب\نم300

 م6500:ارتفا 

4500 
نالالالالالجالالالالالم 
حالالالمالالالولالالالة 

 نلية 

نفس تسالالليو 
الالالالكالالالامالالالول 

 تقريبا 

 

 نم400:ااقصى  االباتكي
بالالالالالالالخالالالزانالالالال  

اال الالايية بعض 
المصالالالادر ذنرل 

نالالالالالالم  1250
واالخالرى ذنرل 

  نم1900

 310قصالالالالالوى:
 ب\نم

ارتالالالالالالالفالالالالالالالا  
 م2100

نجم  770
نالالحالالمولالالة 
قصوى من 

 ااسلحة 

 30رةالالالالاش 
 مم الموجه 

صواريو م.د. 
الموجهة هيو 

 يير 
صالالالالالالواريالالالو 
م.ط.سالالتينغر 

او 
 سايدويندر 

صالالالالالالواريالالالو 
هاليالالدرا غالاليالالر 
موجهالة عيار 

 مم70

تالالالالتالالالالفالالالالوق 
اابالالالاتكالالالالالالي 
بتكنولوجيتها 
الالالالفالالالايالالالقالالالة 
الحديثة على 

أي 
 الالايالالرةأخرى 
بالالالالمالالالالراحالالالالو 

 نبيرة 

  52-نا
  الكامول 

 :ااقصالالالالالالالالالالالالى 
نالالالالالالالالالالالالالالم 500

بالالالالالالالحالالالمالالالولالالالة 
 القصوى 

نالالالالالالم  1000
بالالالالالالالحالالالمالالالولالالالة 

 العادية
نالالالالالالم  1100

بالالاسالالالالالتالالعالالمالالال 
  خزانال ا ايية

 

 3000 ب  \نم  310
نالالالالالجالالالالالم 
حالالالمالالالولالالالة 

 نلية 

صالالالالالالواريالالالو 
 م.د.موجهة 

صالالالالالالواريالالالو 
م.ط. ايغال أو 

 ارةر 
صواريو عيار 

مالالم غالاليالالر 80
 موجهة 

رةالالالاش عيار 
 2مالالالالم و30

رةالالالاش عيار 
  مم 23

يمكنهالالا حمالالو 
قنابو قصالالال  
ار الالالي ولكن 
نالالالالادرا مالالالالا 

 تستعمو
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 :بعض المالحظال

 .حمله ويكمو الرناب والوقود وااسلحةالحمولة المقصود بها الوز  الكلي الذي تستييو اليايرة 

التسالالالالليو يالذنر ااسالالالاللحة التي يمكن اسالالالالتعمالها على متن المروحية وليس يلزم وجودها نله ويتم 
 .التسليو يي  وف الوز  ونقاط التعليب حس  نو مهمة

 .ةحبالنسبة للمدى و حنا سابقا نيفية حساب المدى القتالي ونكتفي هنا بذنر اارقام الدقيقة المتا

ولألجزاف الحسالالالالاسالالالالة  12.7تتحمو  لقال من عيار  (ما عدا الجازيو) نالو اليايرال التي تم ذنرها

 .و بعا معرية التدريو بدقة من ااسرار ولكن الميدا  يكك  الحقيقة 23تتحمو  لقال 

ية ومنظومال الرصالالد يي ااباتكالالي تحتاج لصالالفحال لكالالرحها لكترونمنظومة التوجيه والحماية اإل
 .ي سر تفوقها الكبير بالنسبة لباقي اليايرال الهجوميةولكن ه

اليالايرال الهليكويتر الغير هجوميالة يكو  تالدريعهالا وتسالالالالليحها  الالالالعي  للغاية بالمقارنة باليايرال 
 .الهجومية التي تعتبر أقوى اليايرال العمودية يي المواصفال التصنيعية والفنية

 اليايرال الحربية :ثانيا

السالالالالالالرعالالة   المدى  اليايرة
 واالرتفا  

  أخرى  التسليو  الحمولة

  23 –ميغ 

 

نم 1500:االقصالالالى
 مو الحمولة القصوى 

 

ب  \نم  2500
عالالاالرتفالالاعالالال 

 العالية 

ب \نالالم 1450
 عالمنخفضة 

 أقصالى ارتفا :
 نم18

اقصالالى حمولة 

  ن  8نلية 

الالالالالالالخالالالالالالزا  
الداخلي سعته 

 لتر  4250

رةالالالالاةالالالالي ثنايي 

نقالالاط  5مالم و23
تالالعالاللالاليالالب لالالحالالمالالو 
صالالالواريو جو جو 
أو قنالالابالالو هجوم 
أر ي ما مجموعه 

 ن من  3حوالي 
 الذخاير المتنوعة 

صالالالالنعالالت منهالالا 
الالالعالالديالالد مالالن 
اليرازال سواف 
المخصالالالالصالالالالالة 
لالالالاللالالالالقصالالالالالالال  
االر الالالالالالي أو 

 منقاتلة جوية 
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  25 –ميغ 

 (يونسبال)

مو خزا   :ااقصالالالى

 5300ا ايي سعة 
 لتر يصو إلى 

نم بسالالالرعة  2100
أزيالالالد مالالالن ا مالالالاخ 

بسرعة أقو  2400و

 ماخ  1من 

ب \نم  3400
عالالاالرتفالالاعالالال 

 العالية 

ب \نالالالالم1200
عالالاالرتفالالاعالالال 

 المنخفضة

أقصالالالى ارتفا  

 نم24

أقصالالى حمولة 

  ن  16نلية 

معظمها يكو  
 للوقود 

صواريو جو جو 4

 25-مالن  راز  ر 

 23-أو  ر

بالعالالض الاليالالرازال 
ثنايي  بها رةالالالاش

وبالعضالالالالهالالا ال  23
 يوجد به

 الالالالالالالالايالالالالالالالالرة 
مالالخصالالالالصالالالالالة 
لالالاللالالالمالالالهالالالمالالالال 
ااعالالترا الالالاليالالة 
ذال نالالالفالالالافة 

 عالية 

نالالالقالالالاط 4لالالالهالالالا
 تعليب

نم  2900:ااقصالالى  29 –ميغ 
باسالالالالتعمال خزانال 

 الوقود الخارجية 

ب \نم  2400
عالالاالرتفالالاعالالال 

 العالية 

 ب\نالالالالم1500
 المنخفضة 

 :أقصالى ارتفا 
 نم18

أقصالالى حمولة 

 ن 11نالليالالة 
وسالعة الخزا  
الالالالالداخالالالاللالالالالي 

لالالالتالالالر  4300
والالالخالالارجالالي 

 لتر  4100

مم أو  30رةالالاش 

مم  23رةالالالالالاش 
متعالالدد الفوهالالال 
صالالالواريو جو جو 
وقالالنالالابالالو هالالجالالوم 
أر ي ما مجموعه 

  ن تقريبا 3-4

 نقاط تعليب  6

 31 –ميغ 

 (يونسهاوند)

 

 

 

 

 نم3300:ااقصى

نم  1400 :القتالالالي

صالالالالواريو جو 4مو 

خزا  وقود  2جو و
 خارجي بسرعة 

 ب\نم100

 

ب \نالالالالم3000
عالالالالالالالالاللالالالالالالالالالى 
االرتالالالفالالالاعالالالال 

 العالية 

ب  \نالالم1500
عالالالالالالالالاللالالالالالالالالالى 
االرتالالالفالالالاعالالالال 

 المنخفضة

أقصالالى حمولة 

 ن  24نليالالة 
مالالالعالالالظالالالمالالالهالالالا 

 للوقود 

خزا  الداخلي 
تالبلغ سالالالالعتالاله 

 لتر  20250

صالالالالواريالو جو  8

نقالالاط  6جو على 
تعليب بالغضالالالالاية 
إلى رةالالاش ثنايي 

 23الفوهال عيار 
 مم

 الالالالالالالالايالالالالالالالالرة 
مالالخصالالالالصالالالالالة 
لالالاللالالالمالالالهالالالمالالالال 
االعالالترا الالالاليالالة 
الجيالالو التالالالي 

  25-بعد الميغ 
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 31 –ميغ تابو: 

 (يونسهاوند)

 4نم مو 1200 أو 
جالالو جو صالالالالالاروخ 

وبسالالالالالالالالالالالرعالالالالالالالالة 

ب بالالدو  \نالالم100
  وقود إ ايي

نالالالم مالالالو 720 أو

جو جو صالالالالاروخ 4
وبسالالالالالالالالالالالرعالالالالالالالالة 

ب بدو  \نم3000
  وقود إ ايي

 :اقصالالالى ارتفا 

 نم 24

الالالالالالخالالالالالزا  و
الالالالخالالالارجالالالي 

لتر بما  5000

 ن  16يوازي 

 4لالاللالالداخلي و
  ن للخارجي 

نم 1200:االقصالالالى  24 –سوخوي 
بالالخالالزانالالال الالالوقالالود 

 اال ايية 

ب \نالالالالم2300
عالالاالرتفالالاعالالال 
الالالالالعالالالالالالالالاليالالالالة 

ب \نم1500و
 عالمنخفضة 

 نم 17 :ارتفا 

 ن سالالعة  17
الالالالالالالخالالالالالالزا  
الالالالالداخالالالاللالالالالي 

لالالالتالالالر 11000
والالالخالالارجالالي 

 لتر 8000

رةالاش سالدادسي 

مم وتسالالالتييو 23
حمو قنابو نووية 
أو موجهالة بالليزر 
باال الالايه للذخاير 

 جو ارضو جوجو

تالالعتبر قالالاذيالالة 
 ةقنالابو تكتيكي

متوسية المدى 

نقالالاط  8ولالهالالا 
 تعليب 

نم 4400 :ااقصالالى 27 -سوخوي
 بالخزانال اال ايية 

 نم  1500 :القتالي

مالالالالالاخ  2.23
عالالاالرتفالالاعالالال 

 1.1و العالالاليالالة
مالالالالالالالالالالالالالالالالالالاخ 

 عالمنخفضة 

 نم 18:ارتفا 

 ن حمولالالة  9
نليالة وسالالالالعة 
الالالالالالالخالالالالالالزا  
الالالالالداخالالالاللالالالالي 

 لتر  6600

مم  30رةالالالالالاش 
باال الالاية للذخاير 
المختلفالالة جو جو 
وجالالالالالالالو أرض 

 الحديثة 

متقدمة   الايرة
مهمال ي جدا ي

االعالالالالالتالالالالالراض 
والسالالالييرة مو 
قالدرة محدودة 
لالالالاللالالالالهالالالالجالالالالوم 

 االر ي 
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 39 –سوخوي 

 (يالالروج يالالول)

 25 –سوخوي 

 :الالالمالالدى ااقصالالالالالى
بالحمولة القصالالالالوى 

 نم 500

 ب  \نم  950

 نم  5 :ارتفا 

 الالن مالالنهالالا  8

 ن 4حالالوالي 
ونصالالالالالالالالالالالال  

 لألسلحة 

 30رةالالالالاش عيار 

نالالقالاليالالة  11مالالم و
تالالعالاللالاليالالب لالالحالالمالالو 
 الالالذخالالاير جو جو

 جو ارض و

 الالالالالالالالايالالالالالالالالرة 
مالالخصالالالالصالالالالالة 
لالالالاللالالالالهالالالالجالالالالوم 
االر الالالالي مثالالو 
ثالالانالالدربالالولالالت 

 االمريكية 

نم  3500:ااقصالالى  الرايال
باسالالالالتعمال خزانال 

 الوقود اإل ايي 

بالالالالالالالالالحالالالالمالالالالولالالالالة 

 نم  2100:القصوى

ب \نم  2400
عالالاالرتفالالاعالالال 
 الالالالالعالالالالالالالالاليالالالالة

ب \نم1800و
 عالمنخفضة 

 أقصالالالى ارتفا 

 نم17

 ن تقريبا  10
سالالالالعة الخزا  
الالالالالداخالالالاللالالالالي 

لالالالالتالالالالر 5300
والالالخالالارجالالي 

 لتر6000

مم  30رةالالالالالاش 
بالالاال الالالالالايالالة إلى 
العديد من الذخاير 
جو جو المتنوعالالة 
أو قنالالابالالو الهجوم 

 اار ي 

نالالالقالالاليالالالة  14
تالعليب وتمتالالاز 
بالالتالالكالالنالالولوجيالالا 
مالالتالالقالالدمالالةيالالي 
الالالالتالالالوجالالاليالالاله 
والالالالالالرصالالالالالالالالد 

 واالستكعار 

  16 –إل 

  يالكو  

نم  3900 :ااقصى
خزانال باسالالالالتعمال 

  إ ايية

 راجو المثال: القتالي
المسالالالتفيض سالالالابقا 
تحالت عنوا  المدى 

 القتالي 

نالالالالالم  2400
عالالاالرتفالالاعالالال 

 العالية 

 نم  18 :ارتفا 

 ن  8حوالي 
 منهم

 ن  3حوالي 
زنالالة الالالوقالالود 

  الداخلي

مم  30رةالالالالالاش 
بالالاال الالالالالايالالة الى 
العديد من الذخاير 
جو جو وجو أرض 

 المتنوعة 

مالالالن أيضالالالالالالو 
الالالالاليالالالالايالالالالرال 

لالالة على المقالالات
اال الالالالق يالالالي 

 القتال الجوي 

بعض اليرازال 
بهالالا تحالالديثالالال 
تالالالزيالالالالد مالالالالن 
معالدالتها ولكن 
لاليس بكالالالالكالالو 
نالالالبالالاليالالالر عالالالن 

 المذنور 
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  15 - إل

  إيجو

نم  4500 :ااقصى
باسالالالالتعمال خزانال 

 الوقود اال ايية 

ب \نم  3000
عالالاالرتفالالاعالالال 

 العالية 

 نم  19 :ارتفا 

 20حالالالوالالالالي 
 الالن تالالقالالريالالبالالا 

 ن  6مالنالهالم 
 وقالود داخالاللي

 الالالالالن  10و
 وقود خارجي 

مم  20رةالالالالالاش 
 متعدد الفوهال 

صالالالواريو جو جو 
 سايدوندر وسبارو 

قالالنالالابالالو هالالجالالوم 
 أر ي 

مالن الممكن أ  
يزيد المدى إلى 
أنالالالالثالالالالر مالالالالن 

نالالم يالالي 5000
أحالالالدث  الالالراز 
 اليبقالالا لبعض 

 المصادر 

  18- إل

  هورنيت

نم  3200 :ااقصى

نالالالالم 3600إلالالالالى 
  بخزانال إ ايية

الى  1900من 

 ب  \نم  2200

 نم  15تفا  ار

 11حالالالوالالالالي 
  ن 

مم  20رةالالالالالاش 
متعالالدد الفوهالالال 
والالالالالالذخالالالالالايالالالالالر 
االمالالالالريالالالالكالالالاليالالالالة 
 المتنوعالالة جو جو

 وجو ارض 

هالالي الالاليالالايالالرة 
ااسالالالالالاسالالالاليالالة 
الالالعالالاملالالة يوق 
حالالالالالالامالالالالالالالل 

 اليايرال 

  22 - إل

  الرابتور

نم  2900 :ااقصى
باسالالالالتعمال خزانال 

 الوقود اإل ايي 

ب \نالالم 2400
عالالاالرتفالالاعالالال 

 1800و العالية
 عالمنخفضة

  نم 18 :ارتفا 

 12حالالالوالالالالي 
  ن تقريبا 

نالفالس الالتسالالالالليو 
 السابب تقريبا 

المقاتلة الجبارة 
التي لهالالا قالالدرة 
الالالخالالفالالاف مالالو 

 حرنية نبيرة 
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 :بعض المالحظال

 .ب وهي سرعة الصول\نم  1234ماخ يساوي  1

  .0,79لمعرية وز  الوقود الخاص باليايرال من لتر الى نجم نضرب يي 

ةالالرحه سالالابقا من  ريقة حسالالاب المدى القتالي وتأثير الوز  وارتفا  الييرا  يرجى مالحظة ما تم 
  .وسرعته على حسابال المدى القتالي

تتميز المقاتالل الحديثة واامريكية خصوصا بالتفوق يي التصميم والمناورة والحرنية والتكنولوجيا 
ل ية مما يعييها ميزالكترونإلالحديثة للغاية يي التخفي ورصد ااهدال والسييرة الجوية والحرب ا

 . خمة يي القتال الجوي خاصة

هم اليايرال الموجودة وليس ذنر جميو اليايرال أو جميو يكن هالدينالا سالالالالوى عقالد مقالارنة بين أ لم
  .التفاصيو الخاصة بكو  ايرة يهذا ليس مجال بحثنا

 عدد وكفاءة الطيارين وأماكن التدريب -2
رنن يي القوة الجوية ا  السالالالالال  الجوي غير أي سالالالالال   خر يحتاج يعتبر الييالار الحربي هو أهم  

لنوعية معينة من المرةالالحين ويسالالتغرق تدري  الييارين وتأهيلهم يترال نبيرة ال يمكن اختصالالارها 
ة تكل  وقت ومال منذ دراسالالالالته يي الكلية الجوية وبداية تدريبه الذي يحتاج سالالالالاعال  يرا  نبير

ض نقص الييارين حتى مو تواير اإلمكانيال يحتاج إلى وقت من الصالالع  تعويوجهد  الالخم لذا من 
الصالع  جدا اختصالاره ا  الييار يقوم بالعديد من المهمال يي نفس الوقت يفي السلم عليه مهمال 

ويي وقت الحروب يضالالالالال  (الديا  الجوي)والدوريال الروتينية والمهمال االعترا الالالالية  التالدري 
إلى المهمال السالالابقة وعدد اليلعال الجوية التي يمكن  البرية مهمال القصالال  اار الالي ودعم القوال

القيام بها للييار الواحد يي اليوم قليلة جدا لذا من أهم عوامو تقييم أي قوة جوية هو عدد الييارين 
المؤهلين يعليا ونسبتهم إلى عدد اليايرال المدربين على قيادتها ويمثو هذا العنصر رقم صع  وهام 

 .جدا لما تقدم
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 حالة الصيانة وقطع الغيار -3
مجرد امتالك اليايرة نرقم ال يعبر عن مدى القدرة على اسالالتعمالها وال على القدرة على االسالالتمرار يي 
أداف المهمال المنو ة بها ومعظم الحوادث الجوية التي تقو تكو  نتيجة  الالالالع  الصالالالاليانة أو تقادم 

ملية مسالالالتمرة ليسالالالت مرتبية بالسالالاللم وال بالحرب اليرازال وعملية إبقاف اليايرة يي حالة جيدة ع
االسالالالالتعمال الفعلي يي الحرب ولذا نما قال  واإلهمالال ييهالا يؤدي إلى نتايج بالغة السالالالالوف تظهر عند

نالوزييتز قديما االختبار النهايي اي سالالال  هو باسالالتعماله يعليا يي الحرب يالحكم على قوة سالالال  
يالعمليال الجوية ليسالالالالت  ت الدعاية وأيضالالالالا نما نناق  هناالجو يكو  يي الحرب الفعلية مهما بلغ

 .امتالك  ايرة و يار يق  بو هناك العديد من الجوان  الكثيرة بعضها أهم من اليايرة والييار

 القواعد الجوية والمطارات -4
لي اعالدد وأمالانن و ريقالة توزيو القواعالد الجويالة لهالا ارتبالاط نبير نما ذنرنا بالمدى العملياتي أو القت

للقوة الجوية نما يصالاللنا سالالابقا باإل الالاية إلى مدى حماية هذه القواعد  الالد الهجمال البرية والجوية 
ونيفية توزيو وحماية  رق إمدادها وتموينها نو هذه العناصالالالالر البد أ  يتم جمو المعلومال الكايية 

و ذلك البد أ  عنها وو الالالو القواعد الهندسالالالي من حيث  ول ونفافة المدرجال وااجهزة المعاونة ن
 .يو و يي االعتبار عند تقييم هذه النقية

 ومدى الترابط مع القوات البرية ةرأسلوب القيادة والسيط -5
هذه النقية تعنى بمعرية أساللوب قيادة القوة الجوية ونيفية اتخاذ قرار استخدامها وهو تتبو قيادة 

ل البريالة أو البحرية هو أسالالالاللوب واحالدة نقيالادة القوال الجويالة أم هالو هنالاك جزف موز  على القوا
  .القيادة مرنزي بحيث يمكن ةلها بضربة منفردة أم القيادة ال مرنزية أم خلي  من اليريقتين

لذا تحديدنا لهذه النقية وتوصالالاليفها بكالالالكو سالالالليم يمكننا من تقييم دقيب لرد يعو القوة الجوية يي 
 .إلى معرية أقصر  ريب لتحييدها أو ةلها ااحداث المفاج ة لها أو الغير مخي  لها مسبقا باإل اية

نلما زاد تيور وتفوق سالالالال  الجو يي المعرنة نجد  يي الجزيية الخاصالالالة بالتراب  مو القوال البرية
التراب  نبير مثو القوال اامريكية أو االسالالراييلية التي يسالالتييو قايد سالالرية أو مجموعة  ل  دعم 

الجيوش العربية أو ذال العقيدة الكالالالالرقية التي  جوي عنالد محاصالالالالرته أو مهاجمته على عكس باقي
يكو  اسالالالالتخالدام الييرا  ييهالا يي ااحالداث الغير مخي  لهالا مسالالالالبقا أو المفاج ة ةالالالالديد التقييد 

 .والمرنزية
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 قواعد وطرق التموين بالوقود والذخائر -6
 .رالايإ  العمليال الجوية المسالالالتمرة تتيل  نظاما دقيقا يي التموين خصالالالوصالالالا بوقود وذخاير الي

على حسالالالال  أهميتهالا تكو  نميالة و موجودة يي الميالارال والقواعالد -يي الغالالال   -تكو  المخالاز  
التموين الموجود بهالا ويي غالالال  ااحوال يي وقالت السالالالاللم وعالدم التأه  تكو  نميال نايية لمدد 

رى صالالالالغيرة لالالذا البالالد من تحالالديالالد اليرق البريالالة التي يتم من خاللهالالا نقالالو التموين من المخالالاز  الكب
إلى الميارال أو إذا نانت الدولة تعتمد على االسالالالتيراد ماهو الميناف أو  والمعامو والمصالالالانو الحربية

 .اليريب أو الميار الذي يتم استيراد المتيلبال منه وما هي اليرق التي تربيهم بالقواعد الجوية

لذلك والزمن وإمكدانيدات تعويا الاسدددائر والحددود  الحليف أو الدداعم -7
 الالزم

ال تستييو خوض  -عدا أمريكا وعدد قليو من الدول ال يتعدى أصابو اليد الواحدة -معظم دول العالم 
حرب حقيقالة بدو  االعتماد على وجود حلي  أو داعم أو صالالالالديب يقوم بتوريد الذخاير وقيو الغيار 

 نصالالالر ا  معظموااسالالاللحة لتعويض الفاقد والخسالالالاير وبالنسالالالبة للسالالالال  الجوي تزيد أهمية هذا الع
عناصرها يي ااغل  تعتمد على االستيراد الخارجي ولذا على حس  الحلي  وةكو دعمه ومداه هو 

والقرب أو البعد الجغرايي لهذا الحلي  وقوة اقتصالالالالاده  .هو مفتو  وميلب أم مقيالد بكالالالالكالو محدد
  هذه الجوان نو .وصالالناعته العسالالكرية ومدى إمكانياته اللوجسالالتية يي النقو والزمن الذي يسالالتغرقه

تحدد بكالكو نبير مسالار واسالتمرارية الحرب بالنسالبة للعمليال الجوية بككو خاص أنثر من أي ير  
 . خر يي القوال العسكرية

بعالد أ  ذنرنالا النقالاط الرييسالالالاليالة الهامة التي من خاللها نسالالالالتييو القيام بعملية تقييم القوة الجوية 
ر ااسس االستراتيجية لمقاومة التفوق الجوي والتي المعادية بككو علمي سنبدأ من الفصو التالي ذن

يمكن ااخذ بها نلها أو بعضالالها أو أجزاف منها حسالال  الظرل والمكا  واالمكانية ولكن البد من إدرانها 
  .يي أثناف و و الخية لمجابهة التفوق الجوي للعدو
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 الباب الثاني
 الديا  الجوي السلبي
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 :ااخيار والتهديدال الجوية على مستوى العالم تتم على ثالثة مستويالإجرافال الديا   د 

 التعامو عن  ريب المقاتالل االعترا ية  :المستوى ااول .1
 (صواريو وأنظمة الديا  الجوي)التعامو عن  ريب ااسلحة اارض جو  :المستوى الثاني .2
 التعامو باإلجرافال الخاصة بالديا  السلبي :المستوى الثالث .3

ريكا والدول الغربية واسالالراييو تعتمد يي خية دياعها الجوي على المسالالتوى ااول بكالالكو رييسالالي ام
وجود منظومة و ويرة عدد اليايرال المتفوقةو لعدة أسالالالباب منها تقدم سالالالال  الجوي بكالالالكو نبير

 متكاملة من رادارال الرصالالالالد واإلنذار المبكر والرادارال الكاةالالالالفة للمدى التي يبلغ مدى نكالالالالفها إلى

نم ينجد مثال أ  أمريكا لديها نظام متكامو من هذه الرادارال تحمي أمريكا الكالالمالية  5000حوالي 

أو قيادة الديا  الجوي امريكا الكالالالالمالية يي  NORADويقوم على قيادتها قيادة  نلها بما ييها نندا
 ا جدا عن أرا يجبو ةالين يي نلورادو وتقوم المقاتالل بالديا   د ااهدال الجوية المعادية بعيد

الواليالال المتحالدة وقالامت امريكا ببناف نظام مكالالالالابه لذلك يي اوروبا تحت مظلة الناتو وتعمو على 
مضادة للصواريو تحت عنوا  حماية توسيو الناتو ومحاصرة الحدود الروسية بالرادارال واانظمة ال

 .ورباأ

تقدما يترنز جهد الديا  الجوي ييها عند روسالاليا والدول التي تتبنى العقيدة الكالالرقية أو الدول ااقو 
 .المستوى الثاني بواسية منظومال الديا  الجوي اارض جو

ال يعني هذا أ  هذه الدول تتبنى مسالالتوى واحد بو هناك خية متكاملة تتضالالمن المسالالالتويال الثالثة 
المحصالالالالنالة والمالديونة تحت اارض أو يي عمب الجبو والتي تكو  بها مرانز القيادة  المالجئينجالد 

للالدولالة والجي  ونجد منظومال ديا  جوي ارض جو لدى امريكا ولكن اتجاه الجهد الرييس للديا  
يكو  نما ذنرنا وينعكس ذلك على  بيعة اإلنفاق العسالالالالكري والتقدم يي التسالالالالليو وتنو  السالالالالال  

لذي تتبناه الدولة ينجد تنو  نبير وتقدم يي اسالالالاللحة الديا  الجوي ارض جو لدى حسالالالال  االتجاه ا
 .روسيا وتقدم نبير لليايرال ونو التكنولوجيا المتعلقة بها لدى أمريكا

الدول الراغبة يي الخروج من و بما أ  هذه الدراسالة موجهة أسالاسا نما ذنر سابقا للحرنال التحررية
لكبرى يسالالاليتم الترنيز هنا على ااسالالالالي  واإلجرافال التي من الممكن الهيمنة االسالالالتعمارية للدول ا

لأل رال التي ذنرناها من تنفيذها أو الحصالول عليها ولن نتعرض لألةياف التي يكو  الحصول عليها 
أو تنفيذها صالالالع  جدا وغير واقعي وجدير بالذنر أ  البد من أ  يتمتو أعضالالالاف وقادة هذه الحرنال 

اليالة واإلصالالالالرار وعالدم اليالأب واسالالالالتعمالال الذناف والعلم والحلول المبتكرة لكي والالدول بالالهمالة العال
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دي يالتغيير والثورة ال يتم سالالوى على أي يسالالتييعوا مجابهة القوى اانبر منهم التي تتمتو بالسالالييرة
  .واإلرادة القوية أصحاب ااحالم البعيدة

جة لتي يتم اتخاذها لتقليو الخساير الناتمفهوم الديا  الجوي السلبي يتمثو يي اإلجرافال والتدابير ا
جميو دول العالم  .من القصالالالال  الجوي وتجن  ارآثار المادية والمعنوية الناتجة عنه على قدر اإلمكا 

تتبنى مفهوم الحماية السلبي  د الهجمال الجوية يي إ ار الخية العامة للديا  ولكن نلما زاد تفوق 
للهجوم الجوي نلما انحصالر مفهوم الحماية السلبية لألمانن صالغر احتمال تعر الها و الدولة العسالكري

 .الهامة يق  ونلما  عفت الدولة نلما زاد اعتمادها على مفهوم الديا  الجوي السلبي

  :أرنا  رييسية 3تتكو  إجرافال الديا  الجوي السلبي من 

 منظومة رصد وإنذار  د ااخيار الجوية  :الرنن ااول

 القيادة وتمرير اإلنذار  منظومة :الرنن الثاني

 منكآل الحماية  :الرنن الثالث

للديا  الجوي الساللبي على حسال  الظرول لكو ساحة أو دولة وحس  يتم صالياغة الخية المناسالبة 
 .االمكانيال المتوايرة

من المفضو أ  يكو  هناك خية خاصة موجهة للديا  الجوي السلبي خاصة بالقيا  المدني منفصلة 
صالة بالقيعال العسالكرية يالواج  يي ظرول العمو العسالكري تحت السيادة الجوية عن الخية الخا

سالالالالواف يي المرحلة ااولى أو الثانية من حروب العصالالالالابال أ  تكو  اإلجرافال المضالالالالادة  المعالادية
  .للييرا  متخذة بككو دايم
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 الرصد واإلنذارمنظومة 
ارال والقواعد العسالالكرية س بالقرب من الميوتتكو  من الرادارال ونقاط المراقبة الجوية والجواسالي

 المعادية

 نقاط المراقبة الجوية
نقالاط المراقبالة الجويالة موجودة يي دول نثيرة خصالالالالوصالالالالا ذال العقيدة الكالالالالرقية والتي ال تغيي 

أيراد لديهم جهاز السالالالاللكي وأجهزة  5راداراتهالا جميو حالدودهالا وتتكو  نقيالة المراقبالة الجوية من 

يرد  2سالالالالاعة بحيث يكو  هناك عدد  24والنهالاريالة ويقومو  بالالالدوام على مدار الللرؤيالة الليليالة 
مستيقظ يق  يي أي وقت ويرابيو  يي مكا  المراقبة على ااقو من أسبو  إلى أسبوعين وتختار 

وال توجد عوايب بصالالرية أمامه  ةنقية الجوية يي مكا  مرتفو عن اارض ومكالالرل على منيقة نبير
وتقتصالالر مهمتهم على رصالالد أي حرنة جوية وإبالق القيادة عبر الالسالاللكي يورا  يي جميو االتجاهال

بالوقت واالتجاه بصالورة أسالاسية وأي معلومال أخرى ننو  اليايرة أو السرعة التقريبية أو الحمولة 
 .على حس  ما يمكنهم رصده

ى وعل مايتهاوالمسالالالاحة الميلوبة ح تكو  هذه النقاط موزعة ومرتبة بحيث تغيي جميو االتجاهال
مسايال تسمو بوجود وقت لتمرير االنذار من القيادة إلى الجان  المدني والعسكري وتعتني بالتمويه 
المحكم وتعليمال اامن والسالالالالرية ييما يخص أماننها ونياق عملها حتى ال يتم اسالالالالتهدايها من قبو 

  .العدو

حالديالد اتجالاه التهديد الجوي وتوقو بنالاف على التبليغالال من نقالاط المراقبالة الجويالة تقوم القيالادة بت
  .أهدايه المحتملة ونكر اإلنذار للمنا ب المهددة
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 القيادة

  .البد من وجود قيادة مختصة بتنظيم ة و  الديا  السلبي لضما  تحقيب الفايدة المرجوة

 :مهامها

 و و خية الديا  المدني وتدري  المدنيين عليها  .1
 تلقي المعلومال من نقاط المراقبة الجوية والجواسيس يي منا ب العدو وتقييمها  .2
 تمرير االنذار يي الوقت المناس  للمنا ب المهددة  .3
 إنكاف نظام إنذار يي المد  والمنا ب المدنية يعتمد على صايرال اإلنذار نأبس  حو متا   .4

تجاه من منا ب العدو يتم توزيو القيادة المساية واالو على حس  مساحة المنيقة الميلوب حمايتها
 .وتقسيمها بحيث يراعى الفاعلية يي العمو و ما  السرية والسرعة يي ااداف
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  منشآت الحماية
 :الضلو الثالث يي الديا  السلبي وهو منكآل الحماية ويتكو  من

 منشآت مدنية

 حماية يي نو مبنى يي الدور تحت اار ي  مالجئ .1
 و ةار  أو حي ويمكن تعاو  سكا  المنيقة يي تكاليفها وإنكايها مجمعة يي ن مالجئ .2
 مالجئمحيال ومنكالالآل المترو وأنفاق السالالكك الحديدية وهي يمكن تحويلها بسالالهولة الى  .3

وتتمتو بحماية نبيرة حتى أ  نوريا الكالمالية حين بنت المترو لديها و العته على عمب يصو 

 نووية  نمالجئم مما يجعلها مؤهلة  80أحيانا الى 
بالالنسالالالالبالة للجان  المدني البد من عمو خية وا الالالالحة وتعليمال بسالالالاليية للمدنيين والقيام  .4

بتدريبال عليها تحاني حدوث هجوم حقيقي ويي حاالل التوتر الكديد تو و المؤ  والمواد 
 .المالجئالغذايية يي 

 منشآت عسكرية

 (صناعية – بيعية نالكهول )داخو الجبال  المالجئ .1
 ة تحت اارض على أعماق مناسبة الغرل المحصن .2
 خنادق الحماية للمعدال واايراد .3
 أنفاق الحرنة الدياعية والهجومية وأنفاق التخزين  .4
 المنكآل والمعدال الهيكلية التمويهية  .5

بالنسالالبة للجان  العسالالكري البد من االهتمام بجان  السالالرية واامن بكالالكو صالالارم ييما يخص أمانن 
السالالال  والذخيرة والمعدال الهامة مو تغيير هذه اامانن بكالالكو دوري  القيادة واالتصالالاالل ومخاز 

وتمويههالا ووجود أنثر من موقو بالديالو جالاهز وإذا أمكن االبتعالاد عن مكالا  السالالالالكا  المدنيين تجنبا 
لتقليو الضالالرر على المدنيين يكو  جيد وإذا لم يمكن يكو  هناك اهتمام مضالالاع  باامن و للتجسالالس

لحرنة وسالالترها بكالالكو جيد وأيضالالا نكالالر العديد من المواقو والمعدال الهيكلية وعمو أنفاق وخنادق ل
 .الزايفة ويفضو أيضا عدم التمرنز والحرنة المستمرة نلما أمكن مو االلتزام بتعليمال التمويه واامن



 
33 

التي بالديالت يي حرب ييتنالام وتم االسالالالالتفالادة منهالا بعالد ذلك يي امانن اخرى  حرب االنفالاقتجربالة 
النفاق الكبير يي الديا  الساللبي  د العدو المتفوق صاح  السيادة الجوية على أرض و الحت دور ا

المعرنة وأصالالبو حفر وتصالالميم هذه اانفاق متا  وال يحتاج إلى متخصالالصالالين وإ  نا  من السالالهو 
تواجد هؤالف المتخصالالالصالالالين ولكن المقصالالالود أنها عملية سالالالهلة تنفيذيا ويمكن تنفيذها حتى بالحفر 

 االحفر البسالالالاليية المتوايرة يي نو مكا  لذا البد من أ  تمثو اانفاق بأنواعها رنن   اليالدوي أو معدال
 .جدا يي خية الديا  السلبي اي ساحة تواجه عدو متفوق اهام  

و المحصنة داخ المالجئمن االهتمام بتجربة نوريا الكالمالية وتجربة سالويسالرا يي إنكالاف  البد أيضالا
الجبال وتحت اارض يلديهم خبرة وتاريو نبير يي إنكالاف وبناف مثو هذه المنكالآل والعديد ارآ  من 

 .الحصو  السويسرية تحولت إلى متاح  يمكن زيارتها للعامة بعد خفض النفقال العسكرية

 الطائرات بدون طيار التعامل مع
المرنبال من ارتفا  عدة و تييو استكعار االيراداليايرال بدو   يار مجهزة بكاميرال جد قوية تس

ت تحللرؤية بااةالالالالعة  و ناميرالأ /بدو   يار مجهزة بالرؤية الليلة، واغلال  اليالايرال  .نيلومترال
 التي يمكن لها رؤية ل المتقدم بااةالالعة تحت الحمراف،المعروية بمسالالتكالالعرال لالسالالتككالالا .الحمراف

 .و نهاراليال أصمة الحرارية لإلنسا  من بعيد، الب

 لكن هناك  رق للتخفي من اليايرال بدو   يار.

و الغابال الكثيفة نتمويه ةالالالالجار. اسالالالالتعماختبئ يي ظالل البنايال أو اا :التموياله يي النهار .0
 و استعمو ةبكال التمويه. بيعي أ

مو وراقها. ال تسالالالالتعأو ةالالالالجاراو تحالت حماية اداخالو البنالايالال أ اختبئ :التموياله يي الليالو .1
 حتى يي المهمال الليلة.ابيو او أ واف المرنبال، المص

يمكن ) مصنوعة من المايلر "تعرل أيضا ببيانيال الفضاف"بيانيال اليوارأ  :التمويه الحراري .0
صالالالالنالاعتها عن  ريب و الالالالو  بقة من الصالالالالول الحراري الذي يتواجد يي الثالجال وايرا  

 نبيانة لألقمكالة العسالكرية ويصنوالميكرووي  بين  بقتين من ورق االلمونيوم ثم خيا تها 
يمكنها صالالد االةالالعة  (ااسالاللحةو بدل عسالالكرية لأليراد أو أغيية تمويه للعربال وااليال منها

ارتداف البيانيال الفضالالالالايية نمعي  يي الليو سالالالاليخفي اليبعة الحرارية عن  .تحت الحمراف
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درجة  40و 36ن أيضا يي الصي  حيث الحرارة تكو  بي .االسالتكالعار بااةعة تحت الحمراف
 .م وية ناميرال االةعة تحت الحمراف ال يمكنها تمييز الجسم من محييه

العمو يي أجواف الريا  الكالالالالديدة، أو  انتظر اليقس السالالالاليف. اليالايرال بدو   يار ال يمكنها .0
 .العواص  الميريةأو  الدخا ،

االتصالالاالل عبر نظام تحديد المواقو  ال لالتصالالاالل الالسالاللكية. اسالالتعمال الهات  المحمول او .1

GPS  سيكك  موقعك يي الغال. 

 .و مرايا على المرنبال على االسيو سيربك ناميرا اليايرة بدو   يارنثر قيو زجاج عانسة أ .0

 .استعمو الدمى يي حجم االنسا  لمغالية انظمة التعرل لدى اليايرة بدو   يار .الفخاخ .1

 اختراق اليايرال بدو   يار

الييالالار العالالامالالو عليهالالا يمكن ا  يتواجالالد على بعالالد االل  .ال بالالدو   يالالار متحكم بهالالا عن بعالالداليالالاير
راب  التحكم هو االقمار االصالالالاليناعية التي عن  ريقها  .الكيلومترال يي محيال التحكم اار الالالالية

 اليايرة يمن للكالالخص تعييوو و اعتراض االتصالالال بين االقمارتحكم الييار باليايرة. بالتكالالوي  أي
  كم عن بعد. االتصال يمكن أ  يكو  مكفر ولكنه يي الغال  ليس نذلك.التح

موال  و مو  بب ااقمار الصناعية "sky grabber"تقنية معقدة تسالتعمو برنامج  :االعتراض .0
لى اليايرة بدو   يار االتصاالل من وإ .او ميابب تلفاز العتراض ترددال اليايرة بدو   يار

 يمكن اعترا ها.

الييالالار يمكن و لبالالث على ترددال مختلفالالة او حزمالالة ترددال الراب  بين اليالالايرةبالالا :التالالداخالالو .1
 قيعه.

إرسالالال لنظام تحديد المواقو صالالغير محمول يمكنه إرسالالال جهاز  .خدا  نظام تحديد المواقو .0
تعييو نظام مالحة اليايرة بدو   يار. هذا يمكن استعماله على سبيو المثال و ةارال زايفةإ

 .الهبوط بهاو مير ذاتي عبر صدمها بعايب مرتفو او حتى اختيايهالقيادة اليايرة لتد

التموياله ارآ  ليس يق  التمويه التقليدي الخاص باللو  والكالالالالكو لأليراد والمعدال بو أصالالالالبو هناك 
أبعاد أخرى للتمويه هامة جدا مثو التمويه الالساللكي واالةالارال الصالادرة عن القوال العسكرية التي 
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االجرافال المضالالادة للرصالالد بواسالالية الرادارال أو الكاميرال الحرارية وسالالول أيضالالا و يمكن رصالالدها
  .الخامس بإذ  هللاو نتناولها بكيف من التفصيو يي البابين الثالث

  



 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث
 الديا  الجوي اإليجابي
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م.ط. ظمة الصالالالواريو وهما أن سالالالول نتناول يي هذا الباب أسالالاللحة الديا  الجوي وبااخص نوعا 
منظومال الصالواريو ذاتية الحرنة ولن يكو  هدينا الحصر ولكن سنرنز على و المحمولة على الكت 

 .أةهر اانوا  وأنثرها انتكارا خصوصا يي منيقتنا العربية واإلسالمية

معتادة يي مواجهة القوى الجوية ومنها اسالالتهدال أسالالاسالاليال عمو الغير وسالالنتناول أيضالالا ااسالالالي  
القنبلة الكهرومغنا يسالالالالية وأسالالالاللحة و يالة  الالالالد الوسالالالالايالو الجويةلكترونالحرب اإلو القوة الجويالة

 .الميكرووي  نحلول مبتكرة يي مواجهة التكنولوجيا المتفوقة

 أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف 

 اخرى   االرتفا    المدى   السرعة  الصاروخ  

Sa -7  جالالريالالو أو
 ستريال الروسي

 Bو Aهناك نسالالخة  م  4500 –م  18  م  5000 –م  500 ث  \م  580
وهي محسالالالالنة يي 
السرعة والمدى عن 

A  وباليالنالهالم بالعض
 الفروقال البسيية

Sa – 14  جرملين
 الروسي 

  م  6000 –م 10  م  6000 –م  500  ث  \م  600 

sa-16  جالالمالاللالاليالالت
 الروسي 

  م  3500 –م  10 م 5000 –م  600 ث  \م  570

Sa – 18 إيالالجالالال 

إيالالالجالالالال  sa-24و
 اب 

مقاوم للتكالالالالوي   م  3500 –م  10 م  6000 –م  500 ث \م  570
ي لالالالالكالالالالتالالالالرونالالالالاإل

واالجالالالالالالالالالالالالرافال 
المضادة للصواريو 

 الحرارية 
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سالالالالتالالارسالالالالتالالريالالك 
 البريياني 

نالالجالالم  24وزنالاله  م  5000 –م  0  م 7000 –م  300 ث  \م  1364 
وهنالاك نسالالالالو منها 

نالالجالالم  13وزنالالهالالا 
 بمواصفال أقو 

يالالتالالمالاليالالز بالالنالالظالالام  م  3500 –م  0  م  4000 –م  200 ث \م  745 اامريكيستينجر 
الالالالالالتالالالالالوجالالالالاليالالالالاله 
والتصالالالالويال  عالي 

 الدقة والكفافة 

 2مالالاليسالالالالالالتالالالرال 
 الفرنسي 

مقالالاوم لالجرافال  م  3000 –م  5  م  6000 –م  600 ث  \م  870
المضادة للصواريو 

 الحرارية 

 

الفعالية الميدانية الكبيرة وتوجد منظومة الفيربا تتميز الصالالالالواريو الروسالالالالية بخفة الوز  للغاية مو 
المحمولة على الكت  ومن المحتمو أ  تتفوق على جميو المنظومال ااخرى  أحدث الصالالواريو م.ط.

 .يي معظم المواصفال

منظومة الميسترال غالبا تأتي محملة على عربة ديو رباعي إذ يبلغ وز  الصاروخ الواحد دو  القاذل 

 .نجم 18حوالي 

 .قواذل ستينجر ومدمج بها رادار 8منظومة اايينجر هي عبارة عن عربة ديو رباعي محمو عليها 

  .بي ومدمج بها رادار 7قواذل سام  4هي عبارة عن عربة ديو رباعي محمو عليها  sa – 9منظومة 

 هذه الصالالالالواريو المحمولة على الكت  متويرة بأعداد نبيرة يي نو دول المنيقة تقريبا خصالالالالوصالالالالا
كنها تحييد الييرا  الصالالواريو الروسالالية الصالالنو وتمثو خير نبير جدا على سالالال  الجو المعادي ويم

خير ااسالاللحة  الالد المكالالاة سالالواف الخفيفة أو المدرعة نما أنها تمثو تهديد للييرا  المروحي وهو أ
رة مناوالحربي يحد من قدرته على المناورة بحرية يي سالالالاحة المعرنة ويعييه قيود يي االرتفا  وال



 
39 

وتنفيذ المهمال مما قد يقلو من يعالية العمليال الجوية خصالالالوصالالالا الغير مخيية أو التي تنقصالالالها 
 .المعلومال الكاملة أو التي تتضمن صرا   د قوال متحرنة أو معارك مفاج ة

من السالهو جدا اسالتعمال هذه النوعية من الصالواريو ومعظمها يحتاج إلى يرد واحد يق  الستعماله 
وري معرية تكتيكال اسالالتعمالها ونيفية عمو الكماين الجوية وقواعد المناورة واالةالالتباك ومن الضالالر

 .بواسية هذه الصواريو لتحقيب االستفادة الكاملة من امكانياتها

من الممكن تزويالد العديد من العربال والدبابال بهذه الصالالالالواريو بتعديالل بسالالالاليية مما يمنو أبعادا 
 .ال القوال الصغيرة جدا أو قوال العصابالجديدة يي الحماية خصوصا لوحد

رهي  لحرنة الييرا  المدني ولذا يمكن اسالتعمالها يي العمليال الخاصة  تمثو هذه الصالواريو تهديد
 .أهدايه الحيوية ذال ااهميةو  د عمب العدو

سالة دمكانيال قليلة عبر الهنذه الصالواريو من الممكن تصالنيعها بإالتكنولوجيا المسالتعملة يي معظم ه

الروسي  7العكسية وهناك تجربة المجاهدين يي العراق الذين تمكنوا من صنو صواريو مكابهة للسام 

 .7-الصاروخ المصري عين الصقر وهو أيضا تصنيو محلي للصاروخ السام و مكانيال محلية بسييةبإ

 ابال أوساللحة الصالالينية سواف الدبلصالين صالواريو موازية لمعظم هذه ااساللحة ومثو معظم االدى ا
 االيايرال أو الصواريو نلها قايمة على تقليد ااسلحة المستوردة وخصوصا الروسية ولذا نجدها لديه

حيانا تكو  أقو نفافة من نظيرتها ااصاللية بفرق بسي  أساللحة موازية ومكالابهة لمعظم ااساللحة وأ
من  رازاته هو الموازي  مو العديد fnوأحيانا تكو  مكالابهة يي الكفافة يلذا يعتبر الصاروخ الصيني 

  .للمنظومال الروسية يي أجيالها ااولى

ومنظومال التكوي   اإلجرافال المضالادة للصالواريو الحرارية يي اليايرال مثو الكالعالل الحرارية
وبعض ااحوال الجوية تؤثر على يعالية ااجيال  ي التي تزود بهالا بعض اليالايرال الحالديثةلكتروناإل

الصالواريو ولكن ليسالت بككو ميلب وباليبو الصواريو ااحدث مثو االيجال وغيرها ااولى من هذه 
  .تكو  مقاومة لهذه اإلجرافال

لهذه الصالالالواريو تيبيب يي جميو العمليال العسالالالكرية سالالالواف برية أو بحرية أو عمليال خاصالالالة أو 
اسالالتراتيجية مواجهة التفوق الجوي المعادي وهي متاحة بسالالهولة  ا ييهام   اتعد رنن  و عمليال ةالالاملة

نسالالبية وأيضالالا تدري  بسالالي  بالنسالالبة لباقي أسالاللحة الديا  الجوي وخفة وزنها وتيبيقاتها الكثيرة 
  .يجعلنا نوليها أهمية بالغة عند التخيي 
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  ذاتية الحركةمنظومات الدفاع الجوي 
  محملة على ةاسيه عربة مصفحة مجنزرة يي االغل  ويقصالد بها صواريو الديا  الجوي التي تكو

تكو  مالدولبالة ويكو  مالدمج يي العربالة نفسالالالالها أو عربة ملحقة رادارال ومنظومة القيادة  وأحيالانالا
  .والتوجيه

تتيو هذه المنظومال حرية حرنة نبيرة تساعد على التمويه وتريو بقايية وحدال الديا  الجوي يي 
وتعيي حماية نبيرة للقوال المهاجمة مو السالما  بسرعة تيوير هجوم مواجهة العدو المتفوق جويا 

حرب السرعة ويفتو مجاالل نبيرة  مبادأوانديا  القوال المدرعة والمكاة المحمولة مما يتوايب مو 
 .للمناورة والتخيي  والمفاجأة بقوال ذال حجم نبير نسبيا

متويرة يي أغل  جيوش الدول  يمكن اتقالا  اسالالالالتعمالال هالذه المنظومالال يي يترال قصالالالاليرة وهي
 .العربية واالسالمية خصوصا الدول ذال االهتمام بالقوال المسلحة

ال ية تمنو هذه المنظوملكترونمو االستخدام اامثو وإتقا  التكتيكال المناسبة وإجرافال الحرب اإل
كو  من مكالالانيالالال السالالالالال  الجوي المتفوق ولالالذا تلالالة على رد  ااخيالالار الجويالالة ورد  إقالالدرة معقو

أولويالال أي عمليالة جويالة هو تدمير منظومال الديا  الجوي ومن أخيرها المنظومال ذاتية الحرنة 
 .خصوصا قصيرة ومتوسية المدى

على مدى الصواريو والرادرال الخاصة بكو  ى إلى قصاليرة ومتوسالية وبعيدة بناف  تنقسالم تبعا للمدو
انوا  والمتويرة بككو وا و يي منيقتنا منظومة وباليبو سالول نتناول يي الجدول التالي أةهر ا

و و الواقو الحالي خصالالوصا مالمسالتقبو القري  أ اننا نرنز على بناف اسالتراتيجية واقعية وممكنة يي
بداية انهيار أنظمة ودول نثيرة سالواف التي مازالت ااو الا  والثورال ييها غير مسالالتقرة أو مرةحة 

 لالنفجار يي المستقبو القري  

اص بالمنظومة المقصالالود به هو المسالالاية التي تسالالتييو قيعها المنظومة من غير إعادة هناك مدى خ

  .نم بالنسبة لمعظم المنظومال التي سول نناقكها 500هي نمتوس  تكو  حوالي و التزود بالوقود

 .نتاج روسيلم نذنر بجوارها بلد الصنو يهي إ المنظومال التي
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يال تعد هامة يي إلكترونو للصالالاروخ من رادار ومنظومال توجيهية المصالالاحبة لكترونالمنظومال اإل
كيف ية بلكتروندول ولكن سالنتعرض لمو و  الحرب اإلاالسالتعمال العملي ولن نناقكالها يي هذا الج

 .من التفصيو تحت عنوا  مستقو يي هذا الباب الحقا

سرعة  المنظومة 
 الصاروخ 

مالالالالالالالالالالالالالدى 
 الصاروخ 

ارتالالالالالفالالالالالا  
 الصاروخ 

 رى اخ مدى الرادار 

SA-8  بواسية الرادار  ث \م  1020  جيكو

 –م  1500من 

نم بواسية  10
الرؤية البصرية 

نالالم إلى  2مالالن 

 م  6500

 5000 –م 25 
 م 

 25 –نالالم  20 
 نم 

مالالدى الالالعالالربالالة 
الالالالالخالالالالاصالالالالالالالة 
بالالالالالمالالنالالظالالومالالة 

 نم  250

SA-15 
 جوانتليت 

 

 –م  10  نم  12 –نم  1  ث  \م  850 

 م 6000
  نم  25 

م  1500مالالالن  ث  \م  S1  1300بانتسير 

نالم    12إلالى 
ارتفالا  اقو من 

م وإلالالى  1500

نالالالالالم    18
ارتفالالا  انبر من 

 م 1500

 –م  5 

 م 10000
 38 –نالالم  36

نم وقالالادر على 

 20الالالالتالالالقالالالاط 
هالدل يي نفس 

 الوقت 

 4عالالبالالارة عالالن 
 30رةالالالاةالالالال 

مم بالالاال الالالالايالالة 

 12أو  8إلالالالى 
قاذل مدمجين 

 على محورين 



 
42 

نالالالالالالالروتالالالالالالالال 
 الفرنسية 

 10 –م  500 ث  \م  750 

نالالم  17نالالم أو 
 حس  اليراز 

  نم  17  م  5000 –م  5 

ةالالالالالالالالالابالالالالالالرال 
 االمريكية

 12 –م 500 ث  \م  550
  نم

 –م  15 

 م 3000
  نم  60 

SA-6  أةالالالالالهالالر و أول  نم  150  نم  14 –م  30  نم  25 –نم  4  ث  \م  700  نفادرال
جالالالاليالالالالو مالالالالن 
الالالمالالنالالظالالومالالال 

 ذاتية الحرنة 

SA-11  بوك ام

 او جاديالي  1
 –نالالالم  100  نم  22 –م  15  نم  36 –نم  3  ث \م  1200 

 نم  150
 

SA-17  بوك ام

2 
 42نالالم إلالالى 3  ث \م  1200 

 نالالالم بالالالالالالالرادار

 15إلالالالالالالى و
بالالالالالالالالالالالرؤيالالالالالة 

 التليفزيونية 

 150-نم  100  نم  25 –م  0 
 نم 
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 استهداف أساسيات عمل القوة المعادية
القوة الجوية المعادية ربما يكو  من اامور المتاحة خصالوصا يي إ  اسالتهدال أسالاساليال ومفاصالو 

الثورال داخو القير الواحد ويي حروب العصالابال لذا البد من عمو خريية وقايمة اسالتهدال تكمو 
ومرانز  مرانز إمداد وتموينو أسالالالالس عمالو هالذه القوال الجويالة من قواعالد وميارال ومرانز قيادة

أهم ااهدال  الييارين أنفسالالالالهم ويمكن الرجو  للباب ااول لتفصالالالاليوتدري  الييارين وأةالالالالخاص 
 .والمفاصو التي يعتمد عمو القوال الجوية عليها

تكو  هذه ااهدال عر الالالة للهجوم عن  ريب العمليال الخاصالالالة من إغارة ونماين وعمليال اغتيال 
 رضواريو أرض أالمتوسالية والخفيفة أو الص وعمليال تخري  وعمليال قصال  عن  ريب الهاونال

 .التي يسهو الحصول عليها مثو الجراد والكاتيوةا أو صواريو محلية الصنو قصيرة المدى

م وأه تكو  الميارال يي ااغل   العيفة أمام هجمال الهاو  أو اليايرال بدو   يار المحلية الصنو
جهزة اإلرةالالالالاد الذي يحتوي على أ وبرج المراقبة والمدارج اليايرالااهالدال داخالو الميارال هي 

  .واالتصاالل

نفسالهم انهم أصع  حلقة يمكن تعويضها ويتم نيز الجهد على اسالتهدال الييارين أأيضالا البد من تر
 .اغتيالهم بصفة ةخصية أو مهاجمتهم يي مرانز التدري  واالجتماعال

ها القيام بإ  اسالتعمال التكالوي  على أجهزة االتصالاالل يي الميارال لهو من اامور التي من السهو 
ولها تأثير  الخم خصالوصالا لو تمت خالل يترة نكاط اليايرال يي اإلقال  أو الهبوط وسول نناق  

أيضالالا وية ةالاليف من التفاصالاليو المتعلقة بالمو الالو  لكترونالحقا يي هذا الباب تحت عنوا  الحرب اإل
يمكن ا   ي  الالد أنظمة التكالالغيو الخاصالالة بحواسالالي  المياراللكتروناسالالتعمال هجمال االختراق اإل

 .تؤدي إلى نتايج  خمة بجهود بسيية وغير مكلفة

يمكن ترنيز الكمالاين واإلغالارال على اليرق المؤديالة إلى الميالارال والقواعالد العسالالالالكريالة عنالد تعذر 
 .مكانيال المتاحةية نفسها لكدة حراستها أو قلة اإلاستهدال العسكر

أ  يكو عمو معظم القوة يسالي يمكن وية خصالوصالا المقر الريإ  اسالتهدال مقرال قيادة القوال الج
الجوية خصالالالوصالالالا يي الدول التي لديها مرنزية يي اسالالالتعمال القوال الجوية مثلما ذنرنا يي الباب 

 .ااول وهذه المرنزية تقريبا هي النظام السايد يي معظم دول المنيقة العربية واإلسالمية
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لعمو عليها وأثبتت العديد من التجارب أنه إ  مقالاومالة القوال الجوية المعادية لها أبعاد نثيرة يمكن ا
يمكن تحقيب نجاحال هامة بدو  امتالك سال  جو خاص بنا ولكن البد من استغالل جميو االمكانيال 

بين ثنايا هذه ااوراق حتى يمكن  المتاحة والعمو على جميو االتجاهال الممكنة التي نحاول أ  نبينها
 .تأثيرها على اارض أ  نحقب تحييد للقوال الجوية وتقليو

 يةلكترونالحرب اإل 
و محور وااسالاللحة الذنية ةالالي ا أسالالاسالاليا بو وأصالالب أصالالبو اسالالتعمال ااسالاللحة الموجهة يي الحروب

ييما عرل بنظرية الثورة يي الك و  العسكرية باإل اية  اعام   30خر الحروب الحديثة خصوصا يي  
إلى أ  منظومة السالييرة والقيادة واالتصالال اصالبحت تعتمد نليا على االتصالاالل الالساللكية وةبكة 

يي جميو أنوا  المعارك سواف البرية أو البحرية  ية بعدا أساسيالكتروناالنترنت لذا أصبحت الحرب اإل
و  دراستنا الخاص بمواجهة التفوق الجوي يرتكز الديا  الجوي اإليجابي أو الجوية وبالنسالبة لمو ال

ية وباقي النقاط المذنورة تظو غير لكترونعلى رننين أسالاسين هما أسلحة الديا  الجوي والحرب اإل
 .الزمة أو يرعية نسبة لهذين الرننين

روصوتية غير مدمرة هو عبارة عن إةالعاعال نهرومغنا يسالية أو هيد :يلكترونمفهوم التكالوي  اإل
ية التي تقوم على توجيه ااسالالالاللحة والعتاد العسالالالالكري أو لكترونتقوم بخفض نفافة عمو ااجهزة اإل

محيال رادار نكالالال  ااهدال يإ  و يمثال لو أخذنا المحيال الالسالالاللكية .منظومال جمو المعلومال
 .التكوي  يقوم بخفض مدى عملها ويحد من قدرة عمو منظومال التوجيه

ية الراديوية بواسالالية نو  واحد من لكترونا انه من غير الممكن إعماف جميو أنوا  الوسالالاي  اإلونظر
التكوي  يإنهم يتم استخدام التكوي  المناس  لكو حالة سواف أجهزة الرادار أو أجهزة المالحة أو 

ويضالالال إلى  .أجهزة االتصالالاالل الالسالاللكية أو أجهزة ااةالالعة تحت الحمراف أو أجهزة الاليزر وغيرها
جو إعماف عدة وساي  من نو  واحد يتم استخدام أنوا  مختلفة من االةارال التي تختل  ذلك من أ

 .مواصفاتها الفنية ااخرىو تردداتهاو يي مصادر إنتاجها
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 .مولدال أو معيدال تكوي 
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 .الراديوية
مجال االةالالعاعال  وهو التكالالوي  الكهرومغنا يسالالي المكالالكو  الالمن :التكالالوي  الضالالويي .6

 (يإلكترون-بصري )ضويية ال
  .وهو التكوي  المككو  من مجال اامواج الصوتية تحت الماف :التكوي  الهيدروصوتي .7
  .وهو التكوي  المحدد على تردد اإلةارة المستهدية :تكوي  تسديدي .8
 .من المجال الترددي لإلةارة المستهدية أنبرو تكوي  ذو عرض  ي  واسو :تكوي  حجبي .9
تكالالوي  يعيب نكالال  وتحديد وتمييز اإلةالالارال المفيدة للوسالالاي   وهو :تكالالوي  تمويهي .11

 .ية المعاديةلكتروناإل
 .ية المعاديةلكترونوهو تكوي  يرسو إةارال مخادعة للوساي  اإل :تكوي  تقليدي .11
وهو تكالوي   اقته أقو من  اقة اإلةارال من الوساي  المعادية ويؤدي  :تكالوي   العي  .12

 .من اإلةارال المفيدة لها ويحد من قدرتها على العمو % 25إلى يقدا  حوالي 
وهو التكوي  الذي تكو   اقت مساوية أو أزيد قليال من  اقة اإلةارال  :تكوي  متوس  .13

من اإلةالالالالارال المفيدة لها ويحد من قدرتها  % 50من الوسالالالالاي  المعادية ويؤدي إلى يقدا  
 .على العمو

وهو التكالوي  الذي تكو   اقته أنبر بكثير من  اقة اإلةالارال من الوساي   :تكالوي  قوي .14

 .من اإلةارال المفيدة لها ويوقفها عن العمو % 75المعادية ويؤدي إلى يقدا  
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إذ  نفهم من هذه النبذة القصالالالاليرة أنه البد من إيراد العناية واالهتمام لهذا البعد الغاي  عن الحرنال 
مو ااعداف عسكريا ومما هو جدير بالذنر أ  االهتمام بهذا الجان  يي عصرنا  المجاهدة يي صراعاتها

كهرباف وال تصاالليال وااللكترونوعة من المهندسين المختصين يي اإلالحالي أصبو يحتاج إلى مجم
ي ة التي ينبغي توجيهها يل  سالالتغم  الغير وب بو لدينا الكثير من الكوادر غير محجو والعلم أصالبو متا 

االتجاه الهام جدا وتعمو بالتكامو مو الكادر العسكري يهذه الحرب ال تقو بو ربما تزيد أهمية عن  هذا
مكانيال  الالالالخمة بو يحتاج لمجموعال من الكالالالالباب يالديالة واامر ال يحتالاج أموال وال إالحرب التقل

 .المتعلم الذي يخدم القضية بالعلم

ر تفاصالاليو وأمور ينية تحتاج لمجلدال وهي إ  مجال بحثنا هنا هو االسالالتراتيجية ولسالالنا بصالالدد ذن
معروية ومتاحة اهو االختصالالالاص ولكنا هنا نلفت نظر القادة المنوط بهم التخيي  للحرب وو الالالو 
االسالالتراتيجيال خصالالوصالالا لمواجهة التفوق الجوي أ  يكونوا على وعي بهذا الجان  الهام ويجعلوه 

 .رننا أساسيا يي استراتيجيتهم العامة للمواجهة

يد من الهواة وغير المتخصالالصالالين قادرين على صالالناعة أجهزة تكالالوي  بقدرال مختلفة حتى من العد
غير أ  يكونوا خريجي جامعال أو معاهد تقنية لذا اامر أصالالالبو يي المتناول يي عصالالالر السالالالماوال 

 .المفتوحة وعصر ةبكة المعلومال الدولية

 من أهم التيبيقال التي ينبغي الترنيز عليها 

  .اليايرال بدو   يار والتي ينتج عنها اسقا ها بدو  إ الق  لقة واحدةالتكوي  على 

أيضالالالا اسالالالتخدام التكالالالوي  من قبو الجواسالالاليس داخو منا ب العدو يي التأثير على أمانن قيادته 
 .واتصاالته والميارال الحربية

 .التكوي  على ااسلحة والصواريو الموجهة يي ساحة المعرنة

 نها تكو  معتمدةنخفضالالة احربية خصالالوصالالا عند العمو على ارتفاعال مالتكالالوي  على اليايرال ال
  .يةلكترونتقريبا بككو نلي على أجهزة المالحة اإل
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 الحرب السيبرانية 
إ  من أهم المجالاالل التي لم تلقى االهتمام الميلوب من قبو الحرنال المجاهدة والثوار هي الحرب 

الرغم من وب الحاس  ارآلي يي جميو مجاالل الحياة تقريباالسيبرانية حيث أننا يي عصر يعتمد على 
نسالالال  الوسالالالايو لمقاومة ومواجهة العدو المتفوق ليس يق  يي مجال القوال الجوية ولكن أنها من أ

 ذلك لتميزها بالعديد من السمال الهامة جدا منها و يي جميو المجاالل العسكرية وغير العسكرية

نالاحيالة المالاديالة حيالث يرتكز معظم المتيلبالال الميلوبة على العلم من ال قلالة اإلمكالانيالال الميلوبالة
  والدراسة

ي يي جميو مجاالل الحرب سواف لكترونالتي يمكن تحقيقها عن  ريب االختراق اإل النتايج الضالخمة
 العسكرية أو االقتصادية او اإلعالمية أو اامنية 

 راد عن  ريب يرد واحد أو عدد قليو من ااي قابليتها للتيبيب

 للعمو يي جميو مراحو وأةكال الحرب  صالحيتها

 من أهم الهجمال التي يمكن القيام بها  د ااهدال العسكرية للعدو 

ووق  عمو الخوادم  والتي يمكن من خاللها إسالالقاط ةالبكة القيادة واالتصالالال هجمال حج  الخدمة
 والمواقو المختلفة يي مرانز العدو 

 تي يمكن من خاللها ةو معظم مرانز العدو سواف العسكرية أو غيرها وال هجمال قيو التيار الكهربي

 والتي تمكن من الحصول على المعلومال والبيانال الحساسة  هجمال التجسس

والتي يمكن من خاللها القيام بمهام التجسس وجمو المعلومال أو التحكم  اختراق الكبكال الالسلكية
 يي هذه الكبكال وتسييرها نما نريد 

و لتي لها تداخو مباةر ممن أهم المو وعال يي الحرب السيبرانية وا اختراق الكبكال الالسلكية إ 
ية يي مجال التكالوي  وأيضالا نما ذنر سالالابقا يمكن من خاللها التحكم يي اليايرال لكترونالحرب اإل

 تعد اب تقنيةواالسالالالتيالف عليها واسالالالب بدو   يار أو أي معدال مسالالاليرة عن بعد للعدو واسالالالقا ها
 . ع  الكبكال من حيث الحمايةالكبكال الالسلكية أ
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ي إلى دراسالالالالة البرمجالة ومعريالة علم لكترونيحتالاج الراغال  يي إتقالا  واحترال مجالال االختراق اإل
ي ي وهلكترونأ  يعرج على علم التكالالفير والخوارزميال ثم يدرب بعمب دورال اامن اإلو الكالالبكال

االختراق وقد أصالالالبحت هذه العلوم متاحة وميسالالالرة على االنترنت حتى بمثابة الوجه القانوني لعلم 
باللغة العربية ويمكن دراستها من البداية عن بعد عبر االنترنت حيث يتواير عدد ال يحصى من الكت  

  .نثر من واييكر  جميو ما سبب من العلوم بككو أوالفيديوهال العربية وااجنبية التي ت

وحيد لتعويض يارق اإلمكانيال الهايو يي المجال العسالالكري هو العمو على يي هذا العصالالر السالالبيو ال
التفكير يي إبيال مثو هذا التفوق عن  ريب حلول غير تقليدية ومبتكرة تسالالتغو ااسالالالي  المتاحة 
من العلوم وترتكز على الفرد المسالالالاللم القالادر على التحدي والتفوق وتسالالالالخير ذنايه وحياته من أجو 

ي يسالالالالعى من خاللهالا لتحرير اامالة والبالد نمالا نؤنالد دايما أ  يتم ذلك بكالالالالكو خالدمالة القضالالالاليالة الت
  .استراتيجية ولها قيادة لكي يتحصو من خالل ذلك أيضو النتايج يي المعرنة

يال مو مجال علوم الحاس  يمكننا من تحقيب تفوق نبير وربما لكترونإ  دمج مجالي االتصاالل واإل
ية والحرب السالالالاليبرانية والتيوير لكترونسالالالالكرية ومجاالل الحرب اإلفعالة العيمكننالا من المواجهة ال

تي تمكن لالتكنولوجي للمعدال وااساللحة بالوسالايو المتاحة والعمو على تحصيو الوسايو الحديثة ا
  .هم الواجبال التي ينبغي الترنيز عليها لدى الحرنال التي تبغي تحرر اامةمن إحراز التفوق هو من أ

 مغناطيسيةالقنابل الكهرو
هالذا المجال ربما يمثو الحو الناجو لمواجهة أي تكنولوجيا حديثة يي أي مجال وتحييدها تماما ولذا 

اامريكية أ  أي دولة أو مجموعة  Popular Mechanicsيفرض عليه تعتيم نبير ونما ذنر يي مجلة 
 .لديها تكنولوجيا ااربعينال تستييو تصنيو هذه القنبلة الرهيبة

و تالأثيرهالا الرهي  عند اسالالالالتعمالها من قبو اامريكا  يي حرب الخليج الثانية يي اايام وقالد اتضالالالال
ااولى من الحرب وأمكن تالدمير البنيالة ااسالالالالاسالالالاليالة لمرانز القيادة والمعلومال من رادارال وأجهزة 

 .اتصاالل سواف السلكية أو بااقمار الصناعية أو أجهزة نمبيوتر وبث واستقبال تلفزيوني

ةالر  الفكرة التي تقوم عليها هذه ااسلحة التي تسمى أسلحة النبضال الكهرومغنا يسية  سالنحاول
ببسالا ة دو  الخوض يي تفصاليالل علمية قد ال تبدو وا حة للبعض ولكن نا  البد من ذنرها لبيا  

ي يال تصنيعها بإمكانيال متاحة يلكترونمجموعة من مهندسين الكهرباف واإل أنها تكنولوجيا يستييو
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 نو مكا  تقريبا وقد يمثو االستثمار يي تصنيو وتيوير هذه ااسلحة حلوال هامة للغاية يي مواجهة
 .ي عدوااسلحة التكنولوجية المتفوقة ا

تقوم يكرة القنبلة على ما يعرل يي الفيزياف بظاهرة نمبتو  وهي ظاهرة انتكفها عالم الفيزياف  رثر 

ة عن ا اليراب نهرومغنا يسالي  خم ومؤقت يحدث يي م وهذه الظاهرة عبار 1925نمبتو  عام 
الحقو الكهرومغنا يسالالالي العام يعند اصالالاليدام يوتو  ذو  اقة عالية مثو أةالالالعة جاما مو جزييال 

ال تتحرر من هذه إلكترونذرال اانسالالحين والنيتروجين يإ   الغالل الجوي المكونة يي معظمها من
المجال المغنا يسالالالي لألرض مما ينتج عنه تيار نهربي ال المتحررة تتفاعو مو لكترونالذرال هذه اإل

متردد ومجال مغنا يسي قوي هذه الظاهرة ينتج عنها نبضة نهرومغنا يسية قوية تنتكر يي المواد 
  .الموصلة على نياق واسو

عنالد إجراف تجارب نووية يوق  1958جبالار اول مرة لظالاهرة نمبتو  عالام و تمالت رؤيالة تالأثير قوي
ال يي اتجاهال لكترونيلوحظ أ  االنفجار أدى لحدوث ما يكالالالالبه تسالالالالونامي من اإل الهادأالمحي  

تجالاوزل م الال ااميالال من موقو االنفجار أدى إلى توق  اإلذاعال وإنارة الكالالالالوار  يي أمانن تبعد 
  .م ال ااميال وأنثر من موقو االنفجار

ة النو  ااول القنالالابالالو هالالذا يقودنالالا إلى معريالالة أ  هنالالاك نوعالالا  من القنالالابالالو الكهرومغنالالا يسالالالاليالال
 نووية أو التقليدية الغير ااخر القنابو الكهرومغنا يسية الكهرومغنا يسية النووية و

نم من ساليو اارض يسمى القنبلة الكهرومغنا يسية النووية  50تفجير أي قنبلة نووية على ارتفا  
 م ال ااميال وربما أنثر ييانها ساليؤدي انفجارها إلى إ الق نبضة نهرومغنا يسية هايلة تمتد إلى 

جميو االتجالاهالال ممالا ينتج عناله تل  جميو ااجهزة والوصالالالالالل الكهربالاييالة وحتى وسالالالالايالو العزل 
 .والحماية الكهرومغنا يسية المعروية لن تحمي من التدمير الكامو

يال نوهي تقوم على العديد من اايكار والتق :غير النووية أو التقليديةالقنالابالو الكهرومغنالا يسالالالاليالة 

  EPFCGأةهرها وأنثرها تيبيقا هي مولدال  غ  المجال الكهرومغنا يسي بككو انفجاري 

 !.لقد أمكن إنتاج تيار أنبر من عكرة إلى أل  مرة من التيار الناتج عن  ربة نووية
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معدنية محا ة بمل  موصو وتكو  ااسيوانة ملي ة  تتكو  هذه القنبلة بكالكو مبسال  من أسيوانة
السالالريعة ويكو  بين ااسالاليوانة والمل  يراق ويغيى نال من ااسالاليوانة والمل  بجدار  بالمتفجرال

عازل يوصالو المل  بمصالدر تغذية نهربايية بواسالية مفتا  نهربايي ويتكو  مصدر التغذية الكهربية 
ينتج عن هالالذه المولالالدال نبضالالالالالة  من عالالدد من المكثفالالال التي تخز  اليالالاقالالة الكهربيالالة العالالاديالالة

 عالية جدا ويمكن مضاعفاتها عن  ريب تعاق  المولدال.  نهرومغنا يسية

هناك العديد من التقنيال ااخرى لصالالالالنو القنابو الكهرومغنا يسالالالالية مثو مصالالالالادر الميكرووي  ذال 

  :مثو high power microwave HPMالقدرة العالية 

  Relativistic Klystron مولد ذبذبال نسبي للموجال السنتيمترية .1
 اللكترونوهو صمام مفرق من الهواف يتم ييه التحكم يي تديب اإل Magnetronالماجنترو   .2

  .عن  ريب المجال المغنا يسي
  slow wave deviceجهاز توليد الموجال البيي ة  .3
  reflex triodesصمام ثالثي منعكس  .4
 virtual cathode oscillator (vercator)مذبذب المهب  التخيلي  .5

يي صالالنو القنابو الكهرومغنا يسالالية  HPMأيضالالو انوا  التقنيال الخاصالالة ب يعتبر النو  ااخير هو 
وهو بالرغم من بسا ة ترنيبه الميكانيكي إال أنه يعتبر أنثر تعقيدا من باقي اانوا  من حيث  ريقة 

  .عمله وتكوينه

واف سهذه القنابو الكهرومغنا يسالية تو الو يي مكا  الكحنة المتفجرة داخو أي نو  من الصواريو 
أرض جو يي ااساب أو غيرها ويمكن تفجيرها عن  ريب اليايرال بدو   يار أو عديد من الوسايو 

 .المتاحة
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البد حتى يتم تحقيب أنبر أثر تدميري من القنابو الكهرومغنا يسية أ  يتم استخدام أقوى المولدال 
يترة القدرة القصوى  الضالاغية للمجال أو أقوى مذبذب مهب  تخيلي متا  من أجو أ  نعظم ونييو

 .لإلةعا  او النبضة الكهرومغنا يسية الناتجة عن القنبلة

ووسالالالايو الحماية لديها من الهجمال  البد أيضالالالا من دراسالالالة ااهدال دراسالالالة جيدة لتنو  تقنياتها
ر قدرة نبارتفا  التفجير اانسالالال  لكي نحقب أو الكهرومغنا يسالالالية حتى نختار نو  القنبلة اانسالالال 

  .تصال القنبلة مو الهدلممكنة من ا

من هنا يتبين أنه يمكن للثوار والحرنال المجاهدة صالالالناعة مثو هذه القنابو الكهرومغنا يسالالالية من 
متفجرال بالسالالتيكية مثو سالالي يور أو سالاليمتكس متويرة مو عدد من اادوال الكهربايية الموجودة 

 ريب المخارط البسالالالاليية يي أجهزة مثالو التليفزيو  ومعالاد  مثالو الكروم أو النحالاب تكالالالالكو عن 
الموجودة يي نو مكا  ثم تحميو هذه القنابو على صالواريو مكا  الكحنة المتفجرة للصاروخ وعلى 

يمكننا تحقيب رد  على مستوى   ايرال بدو   يار محلية الصالنو ومو التيوير والتجارب المسالتمرة
 .عال  
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 مخي  مبس  لتصميم قنبلة نهرومغنا يسية.
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 الباب الرابع 
 بناف قوة الرد 
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نتناول يي هذا الباب الرنن الثالث من نيفية بناف اسالالتراتيجية يي مواجهة التفوق الجوي للعدو يفي 
بعض الحاالل التي يكو  الوصول إلى بعض ااسلحة والتقنيال التي تمكننا من القيام بالديا  الجوي 

يمكن القول يي هذه الحالة أننا يمكننا أ  ننقو اإليجالابي  الالالالد وسالالالالاي  العالدو الجويالة أمرا متعالذرا 
  .ونعني به القدرة على الرد  مواجهة العدو المواجهة إلى بعد أخر يمكننا ييه

يعبر مفهوم الرد  عن امتالك قوة أو قالدرة معينالة تمكننالا من إلحالاق ااذى بعمب العالدو أو مصالالالالالحه 
هجوم علينا من قبو العدو تكلفة باهظة تجعله الحسالاسة أو اايراد الهامين لديه مما يجعو تكلفة أي 

 .يكو  على علم دايم بأنه سيتلقى عقاب على أي عمو عدايي تجاهناو يفكر دايما قبو أي هجوم

  :إ  بناف هذا المفهوم عند العدو ال يتحقب إال عبر عدة ةروط يي ميدا  المعرنة منها

 قيامنا بخلب هذه القدرة عبر العمليال  ده بككو وا و  .1
 تحققه من عدم تردد القيادة يي الرد عليه وديو الثمن نسياسة وا حة  .2
 يأسه من القدرة على التدمير التام لقوة الرد  لدينا  .3

بناف قوة الرد  نمفهوم هام يي أي صرا  هو أمر أساسي ويتعدى مواجهة القوة الجوية ولكن البد من 
انه يمثو أهم أسباب تفوق العدو العسكرية ذنره هنا نرنن هام يي استراتيجيتنا  د التفوق الجوي 

وهذا يو الالالو  الالالرورة بناف االسالالالتراتيجية الكالالالاملة للمواجهة والصالالالرا   الالالد العدو مو الترنيز على 
الجوان  العسالالالكرية واامنية التي تمثو الجزف الصالالالل  من الصالالالرا  وتكامو الجوان  السالالالياسالالالية 

ظام الدولي واانظمة االسالالالتبدادية العميلة واإلعالمية والكالالالرعية الدعوية معها ا  المعرنة  الالالد الن
معرنة ةاملة من قبو العدو ولذا يتوج  علينا االرتقاف بمستوانا نمجاهدين وثوار إلى حجم المواجهة 

مار اسالالتثو ومسالالتوى المعرنة يي جميو الجوان  لكي نتمكن من تحقيب نجاحال متكاملة أو متتالية
ر لألمة اإلسالمية نكو وليس نجاحال يردية أو حزبية جيد لهذه النجاحال لكي تص  يي اتجاه النص

  .يق  تذوب مو الوقت

 رد  تكتيكي  –رد  استراتيجي  :يمكن تقسيم الرد  إلى نوعين أساسيين
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 الردع االستراتيجي
 إ  تحقيب رد  على المستوى االستراتيجي يي حروب عصرنا الحالي يتيل  وجود رننين: 

 .سواف قوة نووية أو نيميايية أو بيولوجية تقليديةقوة غير امتالك : اوال

ارض العدو ويتم ذلك عن  ريب القوة الجوية أو القوة الصاروخية  القدرة على إيصالهاامتالك : ثانيا
 .أو الغواصال التي تستييو إ الق الصواريو المحملة برؤوب غير تقليدية

يم من تجن  العديد من الحروب وبناف إرادة إ  امتالك قوة رد  اسالالالالتراتيجيالة يمكن الدولة أو التنظ
يؤدي إلى لجوف ااعداف إلى وسالالايو سالالياسالالية واقتصالالادية وأمنية أو صالالراعال غير و قرار مسالالتقلة

 .مباةرة

مالازلنالا نلتزم بالالمعيالار الالذي تبنينالاه  وال هذا البحث وهو بمناقكالالالالة اامور الواقعية أو اامور التي 
لمستقبو القري  مو تبيين ااعمدة الرييسية والوسايو المتاحة يتصالور الحصالول على إمكانياتها يي ا

لبناف قوة الرد  سالالالواف على المسالالالتوى االسالالالتراتيجي او التكتيكي وهذا ما سالالالنناقكالالاله بإذ  هللا يي 
 .الصفحال التالية

البد من الترنيز على أ  امتالننا اي نو  من قوة الرد  حتى ولو نانت على المستوى التكتيكي تظو 
 حاسما وهاما جدا يي الصراعال والحروب ا  ليست نو الحروب تخاض اغراض استراتيجية عامال

ال تتزحز  وليسالالالالت نو الحروب والمعارك من نو  الحروب الكالالالالاملة بو ااغل  يي الصالالالالراعال هو 
الحروب المحدودة والحمالل العسكرية ذال ااهدال السياسية القابلة للتغير لذا يإ  قوة الرد  مهما 

 يمجرد امتالك حرنال غر مسالتوى تأثيرها يمكن أ  تغير مسالار الحرب وعلى سبيو المثال البسي صال
لصالواريو قصيرة المدى ومتوسية وذال قوة تدمير محدودة يمكنهم  المقاومة الفلساليينية يي غزة

ى عل السبعينال والثمانيناليي  من التأثير يي مسالار الحرب وأيضا قدرة منظمة التحرير الفلسيينية
بعمليال يدايية وأمنية يي دول نثيرة خلب لها قوة رد  ليس  د اسراييو يق  بو  د الكثير  القيام

من اانظمة العربية التي نانت تضالالالو حسالالالاب ووز  لمنظمة التحرير بسالالالب  قدرتها على القيام بهذه 
 .العمليال التي قد تبدو بسيية جدا من الناحية العسكرية المجردة

رد  هو ارتفا  ثمن االنتصار إلى حد ال يمكن للعدو من تحمله بمعنى أنك بالحسابال المفهوم الثاني لل
العسالالكرية واالسالالتراتيجية قد يكو  محكوم ليرل باالنتصالالار بكالالكو محقب ولكن اليرل اا الالع  
يسالتييو من ريو نلفة هذا النصالر بحيث ال يستييو اليرل ااقوى ديو هذا الثمن يتحدث حالة رد  
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 يبرز يي هذا .قوى من خوض الحرب بالرغم من تحققه من قدرته على االنتصالالالالار ييهاتمنو اليرل اا
الجان  السالمال الكالخصالية من الكالجاعة والتضالحية والقدرة على القتال حتى النهاية بال اسالالتسالم 

 وأيضا توير الوسايو الالزمة إلحداث الدمار بالعدو.

ل والظرول المحيية بكو  رل وأيضالالالالا تختل  قالدرة العالدو على تحمو الخسالالالالاير باختالل اا را

 1973أنتوبر  –ينجد مثال الكيا  الصهيوني يي حرب رمضا   باختالل اازما  بالنسبة ليرل واحد

ارآالل يرد وخسالالالاير نبيرة يي المعدال وااسالالاللحة ونجو يي تنفيذ  10قد تحمو خسالالالارة أنثر من 
مكاس  سياسية يي النهاية يي هجوم مضالاد ليعوض خسالارته يي بداية الحرب ويتمكن من تحقيب 

يرا  اللبناني لم يتحمو خسالالاير ال تصالالو إلى المايتين نمجمو  زب إمو ح 2006حين يي حرب لبنا  
 .للقتلى العسكريين والمدنيين وخساير بسيية يي المعدال وااسلحة
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 تقليدية الغير األسلحة 

 القنبلة النووية 
ارآ  باليبو العالم نله يعرل قوة ااسالالاللحة النووية هي أقوى سالالالال  اخترعه اإلنسالالالا  للتدمير حتى 

 .وتدميرها الغير مسبوق مما جعلها تمثو السال  االستراتيجي ااول لدى الدول العظمى

تمتلالك بالانسالالالالتالا  القنبلالة النوويالة وهي الدولة اإلسالالالالالمية الوحيدة التي تمتلكها بالرغم من الرقابة 
لبانستانية لكنها ال زالت يي حوزة الجي  البانستاني حتى اامريكية الصارمة على ااسلحة النووية ا

 .تاريو نتابة هذه ااسير

امتالك السالال  النووي ووساليلة اإليصالال يحقب ما يسالمى بالرد  الكامو على المستوى االستراتيجي 
تراتيجية واسوينقو حلبة الصرا  إلى الكالم عن االستراتيجية النووية التي تدور حول الضربة ااولى 

عند الحديث عن احتماالل الحرب النووية التي لم تحدث من  عد الضالالربة ااولى نما هو الحالالبقاف ب
 .قبو وغير مرجحة الحدوث يي المستقبو القري 

بالنسالالبة للكالالعوب اإلسالالالمية والثوار الراغبين يي تحرير بالدهم من االسالالتعمار الداخلي والخارجي 
مقدراتهم وسالرقة ثرواتهم سالبيو الحصول على السال  النووي يكو  عبر  وهيمنة الدول الكبرى على

 : ريقين

 الحصول على قنبلة جاهزة للتفجير ااول وهو . 
  الثاني تصنيو السال  النووي عبر نوادر خاصة بهم 

 تبذل الواليال المتحدة والدول ااخرى جهودا  الالخمة يي مراقبة جميو ااسالاللحة النووية الموجودة
اامانن التي تصالالالنو السالالالال  النووي يي دول النادي النووي لمنو تسالالالرب أي قنبلة جاهزة اي جميو و

 رل غير نووي حتى لو لم يكن جهة أو دولة معادية ولدى هذه الدول معاهدال لمنو االنتكار النووي 
لتي اوالحد من ااسالاللحة االسالالتراتيجية تنظم هذه العملية باإل الالاية للجهود اامنية واالسالالتخبارية 

تقوم بهالالا ونالالاالل مخالالابرال هالالذه الالالدول وتالالأمين المواقو النوويالالة يحتى اامالالانن التي تحتفظ ييهالالا 
الواليالال المتحالدة ببعض الرؤوب النوويالة مثالو ترنيالا أو المالانيا وغيرها تكو  هذه الرؤوب مخزنة 

 .بصورة مفككة وناقصة من أجو  ما  التأمين ااقصى
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نيو السالالالالال  النووي محليا يهو يحتاج إلى الكوادر المؤهلة بالالنسالالالالبالة لليريب الثالاني الخالاص بتصالالالال
والمتعلمة نأهم ةالرط وخيوة لتصالنيو السالال  أما باقي المصاع  التقنية والتصنيعية وغيرها يمكن 
التغل  عليها إذا وجدل الكوادر العلمية القادرة على امتالك هذه التقنية ولنا عبرة يي تجربة بانستا  

خا  والذي يعتقد أنه أيضالالالا سالالالاعد بعض الدول ااخرى وإ  نانت هذه المعلومال والعالم عبد القدير 
 .غير مؤندة

ارآ  أصالبو العلم وأسالالاساليال صالالنو القنبلة النووية ليسالت سالالرية مثو السالنوال الما الالية ولكن بعض 
التفاصيو الحاسمة يي صناعة السال  النووي هي التي تكو  غير متاحة وتحتاج لبعض البحث الذي 

 .ع  على العالم المتخصص يي المجالال يص

الصور والمعلومال التالية التي نانت سرا عسكريا خييرا أصبحت متاحة للباحث غير المتخصص عبر 
ةالالالبكة االنترنت وهذه عينة صالالالغيرة يق  لتو الالاليو مقصالالالدنا بتوير المعلومال ااسالالالاسالالالية للباحث 

 .المتخصص يي الفيزياف النووية
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 يية للقنبلة النووية ومخييال لتصميمها بنوعيها صور يوتوغرا

  .نمية المادة االنكيارية الميلوبة لبدف التفاعو المتسلسو لتفجير القنبلة النووية :الكتلة الحرجة

نجم وباسالالتعمال غالل سالالميك من اليورانيوم اليبيعي يبلغ  56هي  235الكتلة الحرجة لليورانيوم 

 نجم  15تنخفض إلى  سم 11.5سمكه 

نجم وباستعمال غالل اليورانيوم اليبيعي الذي يبلغ سمكه  11هي  239الكتلة الحرجة للبلوتونيوم 

 نجم  5تنخفض لتصو إلى  سم 8
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العايب ارآ  امام صالالالنو القنبلة والسالالالال  النووي العربي هو وجود الجهة التي لديها اإلرادة وتسالالالتييو 
تويير اإلمكالانيالة والظرول اامنيالة المنالاسالالالالبة وإذا نا  هذا غير متوير حاليا يهو غير مسالالالالتبعد يي 

ما دولة اخرى رب المستقبو القري  ولدينا مثال إيرا  بالرغم من عدم تلقيها مساعدة نووية مؤندة من
نا  هناك تعاو  مو نوريا الكمالية أو ةبكة عبد القدير خا  وهي معلومال غير مؤندة إال أ  المؤند 
أ  لديها العلم النظري الكايي لصالناعة القنبلة ولكن الحصالار اامريكي والقرار السالالياسي اإليراني ربما 

 الدخول يي صرا   سياسي أيضو من يفضالو عدم امتالك مثو هذا السال  حاليا وبقايها نورقة  غ
 .يرا  هي الخاسر من ورافهمباةر ربما تكو  إ

 األسلحة البيولوجية
ي ةالالدها  الالراوة حواللتكو  سالالالحا بيولوجيا ما يربو على الثالثين أيبلغ عدد الميكروبال المرةالالحة 

ذنر ويكفي أ  ي االنثرانس أو الجمرة الخبيثةو السالالالتة مثو ميكروب الياعو  وميكروب البوتيلينوم

ومن ميزال السالالال  . مليو  يأر صالالغير 33يي هذا المضالالمار أ  جراما واحدا من السالالموم يكفي لقتو 
البيولوجي قلة الكلفة والخسالالاير البكالالرية العالية وامكانية اسالالتخدامه يي صالالورة ايروسالالول أو يي 

ايية مليال الفدجي مصالالاحبة للععبوال قذاي  المديعية ويمكن أ  تسالالتخدم عبوال السالالال  البيولو
 نتكالار العبوة الي مسايال بعيدة نوعا ويي حالة استخدام الميكروب بوتيولينمياالنفجار يؤدي الي ا

 .تحدث أثرها المدمرو نفجارالجرو  المفتوحة الناجمة عن اال يا  سمومه تهاجم

 :عناصر السال  البيولوجي

 البكتيريا أو سمومها: (payload)السال  البيولوجي .0
 المتفجرة التي تو و داخو وعافالكحنة  .1
 موعد قذيه وعاف لحفظ الميكروب نك  حتى .0
 قنبلة –قذاي  مديعية  –صاروخ  : القوسيلة إ .0
 -أجهزة رش  –نفجار علي هي ة ايروسول مثو قوة اال (dispersale system) وساليلة النكر .1

 حكرة أو حيوا  تنقو العدوي
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 األسلحة الكيميائية
 :تستخدم نسال  بعض انوا  الغازال التي

 (CN Cl)غاز نلوريد السيانوجين  .1

 (H2S)غاز نبريتيد الهيدروجين  .2

 (CL2)غاز الكلور  .3

  (CS4 H8 Cl2)غاز الخردل  .4

 (AS H3)غاز االرسي   .5

 (PH3)غاز الفوسفين  .6

 (Cl2 CO)غاز الفوسجين  .7

 (CO)غاز أول انسيد الكربو   .8

 (HCN)غاز سيانيد الهيدروجين  .9

  .السارين وغاز يي انسغازال االعصاب مثو غاز  .11

  :الكروط الواج  تويرها يي الغازال السامة لتصلو لالستعمال نسال 

 ىيمكن ترنيبه من المواد االبتدايية المتويرة يي البالد ويكو  سهو االستعمال والتحويو ال .1
 .لى الميدا سايو تسهيال لنقله من المعامو إ

 .هذا مل ت الخزانال أو القنابو المعدنية بإمعاد  ييفسد ويفقد تأثيره وخاصة ال يتأثر الغاز بالأ .2

نبر من نثاية الهواف ليبقى على سيو االرض لفترة ويتنفس منه العدو ا  تكو  نثايته أ .3
نه يتصاعد بسرعة وال يكو  له التأثير إذا نا  الغاز أقو ثقال من الهواف يإ ....ويحي  به

 .نن المغلقةال يي االماإ الميلوب

 .من الغازال ال تخلو من لو  أو رايحة ا  نثير    عديم اللو  والرايحة وال يخفى أ  يكوأ .4

 .ال يفسد الغاز من الحرارة الكديدة الناتجة عن انفجار القنابو الملي ة بهأ .5

 .ال يفسد بسهولة بالماف حتى ال يفسد من المير ور وبة الجوأ .6

واقية قنعة الال يمكن يصله بسهولة باستخدام ااواد حتى ال يتفاعو بسهولة مو غيره من المأ .7
 .من قبو العدو
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 .  يكو  سما ةديد الفاعلية لتتم الفايدة الميلوبة منه بكمية قليلةأ .8

 .  يكو  ثابتا يال يفسد ويفقد تأثيره بالتخزين اليويوأ .9

 القوة الصاروخية
الدقة مو تيور التكنولوجيا أرض تيورا نبيرا خصالالالوصالالالا يي المدى و-لقد تيورل الصالالالواريو أرض

دمج الصالالواريو على منصالالال ذاتية الحرنة مما يعييها قدرة نبيرة على المناورة و ووسالالايو التوجيه
حتى مو وجود تفوق جوي معالادي مو دولة عظمى يقد نانت حرب الخليج الثانية  الالالالد العراق دليال 

التامة على سالالالاحة المعرنة على ذلك بو الالالو  حيث يكالالاللت القوال اامريكية حتى بعد سالالالييرتها 
وتدمير الديا  الجوي العراقي والرادارال ومرانز القيادة من تدمير منصالال صواريو سكود العراقية 

نجو العراق يي إ الق عكالالرال الصالالواريو بال توق  على و بنسالالبة مقبولة يي ظو التفوق الكاسالالو
 .الكيا  الصهيوني وأمانن تمرنز قوال التحال  خصوصا يي السعودية

يي معظم الصالالالواريو ال يزيد وز  ) بالنسالالالبة للصالالالواريو التي تحمو رؤوسالالالا تقليدية من المتفجرال

ال يمكن اعتبالالارهالالا سالالالالال  رد  على المسالالالالتوى  (نجم يي أحسالالالالن الحالالاالل500الرأب المتفجرة 
مو  .االستراتيجي مهما بلغ مداها أو دقتها يعدة صواريو ال تساوي أنثر من غارة  ايرة بحمولة عادية

نم تحتاج إلى إعادة توجيه أنثر من مرة  300لو الو يي االعتبار أ  الصواريو التي يزيد مداها عن ا
عبر مسالالارها من أقمار صالالناعية أو  ايرال أو محيال أر الالية وإال يكو  هام  الخيأ نبير جدا يي 

  .إصابتها لألهدال

ل أو اامانن وهذا ربما أرض نوعا من الرد  التكتيكي يي بعض الظرو –ربما تمثو الصالالالالواريو أرض 
 .يرجو لظرول خارجة عن إمكانيال وقدرال الصاروخ التقنية أو قدرته التدميرية

الصالواريو تعتبر إحدى أهم وسالايو إيصالال ااساللحة غير التقليدية التي تمثو السالالال  ااسالالاسي يي 
ب غير حتوايها على رؤوأمر  الالالرورة لخلب حالة الرد  بكالالالرط امنظومة الرد  ووجود الصالالالواريو 

 .تقليدية

اهمية الصالالواريو وقدرتها على تهديد عمب العدو وأمنه االسالالتراتيجي وصالالعوبة التصالالدي الفعال لها 
توسالالو االهتمام مؤخرا بالمنظومال المضالالادة للصالالواريو وهذه المنظومال حققت نجاحا معقوال يي 

حجم اريو الصغيرة الالتصالدي للصواريو القديمة والكبيرة الحجم مثو السكود ولكنها تعاني مو الصو
 أيضالا تواجه صعوبالو يةلكترونوالصالواريو المزودة بقدرة على المناورة وتقنيال مضالادة للحرب اإل
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تكتيكية يي ظرول مواجهة اإل الق الكثي  أو المخي  بكالالالالكو مربك أو يي حاالل  الالالاليب الوقت 
حدي تكنولوجي أرض تمثو ت-  قضالالية التصالالدي للصالالواريو اارضوال زالت إلى ارآ المتا  للتصالالدي

 .تسعى الدول العظمى لسده بككو مقبول

 العمليات الااصة واألمنية في عمق العدو
إ  السالالالالال  الالذي ال يمكن إيقالايه عبر التكنولوجيا المتقدمة مهما بلغت هو الفرد المسالالالاللم القادر على 

ا اامثلة ناإلبدا  والمستعد دايما للتضحية بحياته بكو ترحاب يي سبيو نصرة القضية وقد و حت ل
 .عبر التاريو على ذلك

المقصالالالود بالعمليال الخاصالالالة هي العملية التي تقوم بها مجموعة صالالالغيرة من اايراد عالية التدري  
السالالتهدال عمب العدو والوصالالول لنقا ه الحسالالاسالالة عبر التسالاللو والجرأة ثم مهاجمته بعدد قليو من 

دل وتنفيذ المهمة نأولوية عليا حتى قبو يضالالالالعوا تدمير الهو اايراد القالادرين على إحالداث التالدمير
الكماين يي عمب و أولوية الحفاظ على حياتهم وتتضالالالالمن تكتيكال القوال الخاصالالالالة عمليال اإلغارة

 .العدو

المقصالالود بالعمليال اامنية هي تكالالابه عمو القوال الخاصالالة من حيث قلة عدد اايراد ولكن تختل  
و هذه العمليال هي البي ة االستخباراتية وغالبا ما تكو  عن مؤهالتهم وبي ة و ريقة العمو يبي ة عم

داخو مد  العدو واامانن التي تخضو إلجرافال أمن مكددة ويكو  أسلوب العمو مبني على الخدا  
والذناف والتخيي  السالالالري أنثر من ااسالالاللوب العسالالالكري البحت الذي يتم اسالالالتخدامه يي العمليال 

 .الخاصة

عمو وليسالت سال  يي حد ذاتها ولكنه أسلوب عمو  روري ويعال جدا  هذه العمليال تعتبر أساللوب
عند مواجهة عدو متفوق ومنذ الصالالحابي الجليو أبو بصالالير ومهاجمته ليرق مواصالالالل وإمداد العدو 
حتى أجبرهم على التخلي عن ةالالرو هم يي االتفاق الموقو مو الرسالالول عليه الصالالالة والسالالالم وعبر 

الكالعوب المساللمة  د االستعمار بكاية أةكاله ثبتت حتمية استخدام التاريو وصالوال لنضالال وجهاد 
 .وتنظيمه بككو مكث  وموسو وةامو هذا ااسلوب يي المواجهة بو و رورة الترنيز عليه
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 لسالح الجوي ا
ييما يتعلب ببحثنا و الالالحنا أ  و إ  امتالك السالالالال  الجوي  الالالرورة ال غنى عنها يي أي حرب حديثة

االعترا ية رنن رييسي يي الديا  الجوي التقليدي اي بلد خصوصا البالد المتقدمة ولكننا المقاتالل 
تكتيكاتها وتفاصيلها اننا نتكلم هنا عن استراتيجية واقعية يامتالك و لم نتيرق إلي نيفية استعمالها

ظرول يي الالسالال  الجوي مرتب  بالقدرة على الحفاظ عليه واستمرارية تكغيله وهذا يبدو متعذرا 
الحالاليالة ربما يكو  امتالك المقاتالل متاحا لكن القدرة على الحفاظ على اسالالالالاسالالالاليال سالالالالال  الجو 
واسالتمرارية التكالغيو مكالكوك ييها بكالكو نبير حاليا ولكن ربما يتغير ذلك يي المستقبو لذا يإ  من 

وا على علم بيرق نواة من الييارين الموالين لقوال الثورة حتى لو عدد صالالالغير يكون بناف الضالالالروري
 العمو والتدري  واامور التكتيكية واالسالتراتيجية لسالال  الجو تحسالبا لتغير الظرول يي المستقبو

  .أيضا ا  هذه المعرية  رورية من أجو مجابهة سال  الجو المعاديو

 الطائرات بدون طيار المسيرة عن بعد
و التقليدي خصوصا بالنسبة لقوى الثورة امتالك اليايرال بدو   يار هو البديو المتا  عن سالال  الج

  :والمقاومة االسالمية للعديد من ااسباب

 .امتالك تكنولوجيتهاو سهولة تصنيعها .1
 .قلة تكلفة التصنيو والتكغيو .2
  .سهولة حمايتها والحفاظ عليها .3
  .يعاليتها العملية والتكتيكية .4
  .صعوبة رصدها والتعامو معها من قبو الدياعال الجوية .5

  :استعماالل نثيرة لليايرال المسيرة منهاهناك 

  .عمليال االستيال  وجمو المعلومال .1
  .عمليال القيادة والسييرة .2
 .يةلكترونعمليال الحرب اإل .3
ااسالالالاللحة و عمليالال القصالالالال  اار الالالالي بمختل  انوا  الالذخالاير التقليالديالة وغير التقليالديالة .4

  .الكهرومغنا يسية
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 .استعمالها نصاروخ أو  ايرة انتحارية .5
 .نمحية اتصال السلكي .6

البد من الديو بجهد نبير جدا يي اتجاه صالناعة اليايرال المساليرة وبنايها بأعداد نبيرة خصالالوصا مو 
توير مواد وتكنولوجيا تصالالنيعها يي نو مكا  تقريبا وأهميتها البالغة يي الحرب خصالالوصالالا مو العمو 

الميلقة على مسالر  العمليال  دو  غياف جوي يي مواجهة عدو متفوق جويا يمتلك الساليادة الجوية
وتعد اليايرال المساليرة رننا أساسيا يي استراتيجيتنا الخاصة بمواجهة التفوق الجوي المعادي ولقد 
يضالاللنا ذنرها هنا بعد أ  نكو  ناقكالالنا معظم التفاصالاليو التي تسالالتعمو ييها اليايرال سالالواف عمليال 

حة تصلو ا  تحمو على اليايرال المسيرة ية أو اسلحة غير تقليدية ا  نو هذه ااسلإلكترونحرب 
سالاللحة الموجهة االتي تعد وسالاليلة مناسالالبة جدا لصالالعوبة رصالالدها من قبو الرادرال والتعامو معها با

 .خصوصا مو صغر حجمها وصناعتها من مواد بالستيكية تصغر مقيعها الراداري

و اا  رؤيتنا يي أقرب الوساي اا  بعد أ  ناقكنا الكثير من المو وعال يي باب بناف قوة الرد  نير 
المتاحة من حيث اإلمكانية الواقعية  بقا لظرول البالد اإلسالمية وجماعال الثوار  بعا هذا ال يعني 
إهمال الباقي ولكن ترتي  ااولويال يسالالاعد على تحقيب نجاحال وحسالالن اسالالتعمال وإدارة الموارد 

 .المتاحة

 قوة الردع االستراتيجية المحتملة 
 البيولوجي و ااول السال  الكيمياييالرنن 

  :الرنن الثاني وسايو اإليصال

 صواريو أرض أرض  .1
  ايرال بدو   يار  .2
 العمليال الفدايية  .3

هالذا النموذج نرى أناله ااولى لتبنيه ناسالالالالتراتيجية حالية لبناف قوة الرد  مو محاولة اسالالالالتغالل نو  
 .الخاصة بكو ساحةاارنا  السابب ذنرها حس  االمكانيال والظرول 
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حاولنا عبر اابواب السالالابقة تسالاللي  الضالالوف على نيفية بناف اسالالتراتيجية يي مواجهة التفوق الجوي 
البد أ  نفرق بين االسالالتراتيجية والخية ياالسالالتراتيجية عامة وةالالاملة أما الخية خاصالالة و المعادي

عالدة خي  مختلفالة اسالالالالتنادا على نفس االسالالالالتراتيجية تبعا لتغير المعييال  يمكن بنالافو ومحالددة
 .والمعلومال واإلمكانيال

سنناق  يي هذا الباب بعض المبادأ االستراتيجية والنصايو االستراتيجية والتكتيكية التي تساعدنا 
والبد  نها الثالثةبأرنايي صياغة خية المواجهة يي  وف االستراتيجية العامة التي نعيد التذنير هنا 

ننا نرى أ  أي اسالتراتيجية لمواجهة التفوق الجوي من الضالروري أ  تتضمن اارنا  الثالثة أ  نقول إ
وليس المقصالود أ  تتضالمن جميو ما تم ذنره ومناقكالته تحت نو رنن بككو نامو ولكن المقصد أ  

ة لكو ال والمعييال المختلفتكو  نو اارنا  ممثلة بنسبة معينة حسبما تسمو به الظرول واإلمكاني
 .ساحة ومعرنة

 أركان االستراتيجية 
وهو الرنن ااول يي االستراتيجية وال مبرر لعدم العناية به تحت : الديا  الجوي السلبي :الرنن ااول

 .أي ظرول وبأي امكانيال متاحة

ولسالالالالنالا نعنى يي هالذا الرنن إقامة ديا  جوي متكامو ا  : الالديالا  الجوي اإليجالابي :الرنن الثالاني
المفترض يي الالديالا  الجوي المثالالي هو قالدرته على إسالالالالقاط جميو التهديدال الجوية من مسالالالالاية 
وارتفالا  صالالالالفر وإلى مالا ال نهاية وهو ما ال يتحقب عمليا ولذا يإ  أي ديا  جوي يعتبر يعال أو يعول 

و تقالدير من التهالديالدال الجوية التي تدخو مجاله الجوي على أقال % 5علياله إذا تمكن من إسالالالالقالاط 
 .المفترض حمايته

من الضروري معرية وإتقا  التكتيك الخاص باستعمال رةاةال م.ط. وصواريو م.ط. المحمولة على 
أيضالالالالا معرية التكتيك اامثو يي اسالالالالتعمال المنظومال ذاتية  .الكت  ونيفيالة عمالو الكماين الجوية

لريو بقاييتها يي سالالالالاحة المعرنة وحمايتها من  لى رادار ونيفيالة المنالاورة بهاالحرنالة التي تحتوي ع
 .االنتكال والتدمير بالوسايو المضادة للرادارال
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 قوة الرد  :الرنن الثالث

  .تمت مناقكة هذا الرنن بالتفصيو يي الباب الرابو يليرجو له

لواجالال  مراعالاتهالالا عنالد و الالالالو سالالالالول نعرج ارآ  لمنالالاقكالالالالة أهم مبالالادأ االسالالالالتراتيجيالة أو الحرب ا
االستراتيجية والخي  وهي أساسية يي تخيي  الحرب نكو وليست خاصة باستراتيجية معينة أو 

لن نتعرض لكالالر  المبادأ أو و تعتبر من صالالل  علم االسالالتراتيجيةو ير  معين من القوال المسالاللحة
هة ز وعالقتها بمواجمفهومها بإيجا لكن سنذنر البحث الذي نحن بصدده تفصاليلها يهذا ليس مو الو 

  .التفوق الجوي المعادي

 (مبادئ استراتيجية )مبادئ الحرب

 وحدة القيادة والاطة والتنفيذ
هذا المبدأ الرييسي يي أي تخيي  يي أي مجال وبدونه ال يمكن إنجاز أي ةيف ذا قيمة حقيقية على 

 .ينتج عنها وحدة التنفيذأرض الواقو ووحالدة القيالادة ينتج عنها وحدة الخية واالنضالالالالباط والياعة 
 يالبد للجسالم العسالكري مهما بلغ حجمه أ  يكو  مثو جسالم اإلنسا  له عقو واحد يتمثو يي القيادة

جسالالم به الكثير من ااعضالالاف نال منها يؤدي وظيفته تحت قيادة وسالالييرة القيادة وأ رال تتحرك و
ارة  الما يخضو لقيادة وعقو مهو يي تناغم وانسجام ويؤدي هذا الجسم جميو الميلوب منه بكفافة

سالالليم يقوده بكالالكو صالالحيو يوظيفة العقو القيادة والسالالييرة ووظيفة الجسالالم االنضالالباط والتنفيذ 
 .ويتوق  النجا  على نفافة وقدرة القيادة ونفافة التنفيذ نجسم واحد

هالذا المبالدأ نما ذنرنا مرتب  بجميو المسالالالالتويال وجميو الصالالالالراعال والحروب وليس يق  مواجهة 
 .لتفوق الجوي المعاديا

 األمن والسرية
من جميو المعلومال التي تخص يي الحرب يالدور حول مفهوم سالالالالريالة وأ اامن نمبالدأ اسالالالالتراتيجي

القوال العسالالالالكريالة يي جميو المسالالالالتويالال وجميو ااحوال ويدور أيضالالالالا حول الحماية للقوال من 
لقوال يي جميو ااحوال ما عدا التهديدال خصالالوصالالا أثناف تمرنزها أو تحرنها أي بمعنى أخر حماية ا

 .حال المعرنة واالةتباك



 
69 

مبدأ اامن والسالالالالرية مبدأ هام للغاية ويتوق  النجا  العملي على مدى نجاحنا يي تيبيب هذا المبدأ 
 .بككو يعال ومنضب 

قد يبدو صالالالعبا يي ظو السالالالماوال المفتوحة والتكنولوجيا المتيورة أ  نتمتو باامن بصالالالورة نبيرة 
قلنا اامن مفهوم ةالامو لكو المستويال سواف االستراتيجية أو العملياتية والتكتيكية ويي  ولكن نما

جميو مراحو الحرب لذا البد من الحرص على تيبيقه بككو ةامو بحيث يكو  المتا  من المعلومال 
أقالالو بكثير من الميلوب لالالدى العالالدو وهالالذا قالالابالالو للتنفيالالذ عمليالالا بالالالرغم ممالالا ذنر عن  بيعالالة العصالالالالر 

لتكنولوجيا والبد لنا من دراسالة ااسالي  التكنولوجية بصورة جيدة لكي نعرل حجمها الحقيقي يال ا
نخضو للدعايال المهولة ييديعنا ذلك للتسي  يي إجرافال اامن بو نتعامو مو نو وسيلة تجسسية 

  .بما يناسبها ويضادها ونلتزم التزاما نامال بهذا المبدأ الحيوي للنجا 

اامن يسالالالالاعالدنالا على تحقيب المفالاجالأة والمبادرة وهما أمرا   الالالالروريا  يي أي حرب تحقيب مبالدأ 
 .خصوصا مو عدو متفوق تقنيا ييكو  تيبيقنا للمبادأ االستراتيجية ديعا منا يي سبيو موازنة القوى

يرتب  مبدأ اامن والسرية ارتبا ا وثيقا بكيفية العمو العسكري يي ظو التفوق الجوي المعادي ونلما 
يكما ذنرنا يي الباب ااول  ،نجحنا يي تيبيب هذا المبدأ نلما نا  نجاحنا يي هذا الصالالالالرا  الصالالالالع 

العوامو الثالثة التي تحكم يعالية أداف سال  الجو بغض النظر عن قوته يكا  منها المعلومال الكاملة 
ادي ويحد من وبالالتالالي تحقيب هذا المبدأ يحول دو  وصالالالالول المعلومال الالزمة لسالالالالال  الجو المع

يعالاليتاله العمليالة ويسالالالالاعالدنا يي تحقيب الكثير من المبادأ ااخرى نما ذنرنا مما يدعم نجا  خيتنا 
 .واستراتيجيتنا الكاملة للمواجهة

 الحركة
هذا المبدأ الهام يكالالمو حرية الحرنة ونيفيتها واتجاهها وسالالرعتها وتأمينها وتوقيتها بالنسالالبة لجميو 

 .انت استراتيجية أم تكتيكيةالتحرنال العسكرية سواف ن

ا لسالالرعة عدوك وحرية الحرنة تبعا لظرول المعرنة والعدو يهذا المبدأ نسالالبي يالسالالرعة تقاب نسالالب
 .والحالة الداخلية للقوال وليس اليرق والعوايب المادية يق 

يرتب  هذا المبدأ بغيره من المبادأ ياامن  الالالروري للحرنة والحرنة أيضالالالا  الالالرورية لألمن وةالالالكو 
أيضا المفاجأة والمبادرة يساهما  يي حرية و حرنة ونوعيتها يساعد على تحقيب المفاجأة والمبادرةال

 .الحرنة
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 المناورة 
التنظيم هو عدد القوال ونوعيتها من اايراد وااسلحة والمعدال  .هي نيفية تنظيم وتحريك القوال

ة ا يتضمنه مبدأ الحرنم والكال و  اإلدارية وساللسة القيادة ونيفية القيادة والسييرة أما التحريك هو
 .نفا من السرعة والتوقيت واالتجاه والكيفيةنما ذنرنا  

بالغ الحسالالالالاسالالالالية يي ظرول التفوق الجوي التخيي  الالدقيب للمنالاورال وتحرنالال القوال هو أمر 
  ا  بنجاتنفيذه و المعادي والبد من إدراك جميو الجزييال والمبادأ التي تحكمه ني يتم تخييييه

يي الحرنة تحت التفوق الجوي المعادي تكو  عواقبه مأساوية بككو نبير بالنسبة اي قوال  أي خيأ
  .عسكرية مهما نا  نوعها وحجمها

 تركيز الجهد
يتمثو هذا المفهوم يي حكالد جميو القوى الممكنة يي اتجاه جهد العمو الرييسالالي وعدم تكتيتها يي 

  .الحسم يي الحرب أو المعرنة اتجاهال ثانوية بعيدا عن اتجاه

أيضا بمبدأ الحرنة الذي يكو  الوسيلة و هذا المبدأ يرتب  بمفهوم مرنز الثقو الذي سيأتي ذنره الحقا
 .د بصورة صحيحة على أرض المعرنةلتنفيذ مبدأ الحك

يكو  المرجو من تيبيب هذا المبدأ هو إيقاد العدو توازنه بضرب مرنز ثقله بأنبر قوة محتكدة ممكنة 
  .ثم استغالل انعدام التواز  هذا بسرعة لحسم الحرب تماما

 مفهوم مركز الثقل 
السالالالالمال الهامة والحانمة  دوماالبالد للمرف من أ  يتذنر » :"عن الحرب"قول نالوزييتز يي نتالاباله ي

لأل رال المتحاربة يمن هذه السمال يتككو مرنز الثقو والذي سيكو  محورا لكو القوى والتحرنال 
 والذي سيعتمد نو ةيف  خر عليه نما انه الكيف الذي البد أ  تتوجه نو  اقاتنا وجهودنا نحوه 
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  :قد يكو  مرنز الثقو

  جي  العدو 
  عاصمة العدو 
  الحلي  الحامي 
  مصالو المجمو  المتحالفة 
  قادة العدو 

عها إلى مرنز يي التخيي  اي حرب هي محاولة تحديد مرانز الثقو لدى العدو وإرجا ىالمهمالة ااول
  .انتهى نالمه «ثقو واحد إذا أمكن

وى يذنر هنا أمثلة على مرانز الثقو على مسالالالالت .يضالالالاللنالا أ  ننقالو الكالم بنصالالالاله لمالا يياله من يالايالدة
هناك مرانز ثقو على مسالتوى االسالتراتيجية العسكرية قد تكو  ير  من أير  و االسالتراتيجية العليا

 .الو …ة من الجي  أو موقو ومنيقة حانمةالقوال مثو القوال الجوية أو يرقة أو وحدة معين

التي  لأيضالالالا هناك مرانز ثقو على المسالالالتوى العملياتي أو التكتيكي يتم تحديدها بناف على المعييا
 .يتم جمعها قبو المعرنة أو يي ميدا  المعرنة

 عاموو بعالد تحالديالد مرنز الثقالو يتم توجياله وترنيز الجهود بالاتجالاهاله مو الحفاظ على مبدأ المبادرة
 .السرعة يي القضاف عليه

 .تمت مناقكة تقييم القوال الجوية المعادية ومرانز الثقو ييها باستفا ة يي الباب ااول من البحث

 االقتصاد في القوى
 .يتمحور هذا المبدأ على استخدام الحد الضروري والكايي يق  من القوال لتنفيذ المهمة

يتكامو هذا المبدأ مو مبدأ ترنيز الجهد من أجو توزيو القوال توزيعا صالالالحيحا تبعا ليبيعة ااهدال 
ن مو مبدأي الحرنة واام (ادالترنيز واالقتص) الخاصالة بكال منها وترتي  أولوياتها وأهميتها ويمثال 

والقدرة على التواز  والتقدير السالالليم والتنسالاليب  .منظومة ديناميكية إلدارة الحرب وسالالير العمليال
 .بين هذه المبادأ ااربعة هو ما يقود القيادة العسكرية لتحقيب النجا  يي إدارة الحرب

الصالالحيو للقوال مما يقلو من  االقتصالالاد يي القوى نمبدأ مسالالتقو يسالالاهم يي التوزيو واالسالالتخدام
 .احتماالل تعر ها للتدمير من قبو سال  الجو المتفوق ويحد من نس  الخساير يي أرض المعرنة
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 المفاجأة
هو من أهم مبالادأ الحرب منالذ يجر التالاريو ونا  على و مبالدأ المفالاجالأة يعني العمالو خالل المتوقو

فية تحقيب المفاجأة التي تسالالاهم بككو نبير الدوام الكالغو الكالاغو لجميو القادة عبر العصالور هو ني
 .عند تحقيقها يي إحراز النصر

مجالاالل المفاجأة يي الحرب غير محصالالالالورة ومن الممكن أ  تكو  على سالالالالبيو المثال يي التوقيت 
 .الو ...ااهدالو والمكا  وااسلوب والوسيلة

لى المستوى االستراتيجي بالرغم من الجدال يي هذا العصر الحديث حول صعوبة تحقيب المفاجأة ع
ولكن هناك اتفاق نامو على تأثير وأهمية المفاجأة عند تحقيقها سواف على المستوى االستراتيجي أو 

 .التكتيكي وهو اانثر حدوثا

يرتب  مبالدأ المفالاجالأة بكالالالالكالو نبير بمبدأي اامن والحرنة اللذا  يسالالالالاهما  يي ااغل  يي تحقيب 
 .المفاجأة

 المبادرة
سالالالاليرها خالل الحرب تحقيب و ني البدف بالعمو وأيضالالالالا تعني القدرة على توجيه ااحداثالمبادرة تع

 .يتم عبر التيبيب السليم للمبادأ االستراتيجية خصوصا مبدأي الحرنة واامن المبادرة واالحتفاظ بها

 ريي الصالالالالرا   الالالالد التفوق الجوي المعالادي يقد مبدأي المبادرة والمفاجأة يحكم على قواتنا بالتدمي
قوال جوية متفوقة ونايية والقدرة على تعويضالالها و خصالالوصالالا مو عدم امتالك أسالاللحة ديا  جوي

 .وحمايتها

 المحافظة على الهدف 
يرتب  مبدأ المحايظة على الهدل وإدامة القصالالالالد بالقيادال العسالالالالكرية تحت القيادة العليا والجنود 

قبو القيادة العسالالالكرية العليا وأ  ويتيل  منهم المحايظة على الهدل االسالالالتراتيجي الذي حدد من 
تكو  خييهم على اختاليها يي سالالالبيو تنفيذ هذا الهدل وال يسالالالمو بأي ةالالالكو وال تحت أي ظرل 
بتغيير الهدل أو إ الاية أهدال أو توصيفال أخرى غير التوجيه الصادر من القيادة العليا وإال يحدث 

 .ةيضيو التنظيم وبالتالي يفكو الجسم نله يي المواجهو تكتت
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سباب أو من جهة أخرى يرتب  هذا المبدأ بالقيادة العليا التي و عت الهدل بعد دراسال استراتيجية
قوية من الناحية العسالالالكرية العلمية يي  الالالوف الظرول والمعييال ااخرى يالبد على القيادة من أ  

ية سياسال تسمو بتناسي الهدل أو حريه عن مساره تحت  غوط القيادة الو تتحمو  الغوط الحرب
أو القيادال الصالالغرى  الما لم تتغير المعييال وااسالالباب التي أدل إلى تبني هذا الهدل ومن  بيعة 
اامور االسالتراتيجية أنها ال تتغير يي مديال زمنية قصيرة أو متوسية وبالتالي الحفاظ على الهدل 

لنهاية  الما نا  وإدامة القصالالالد تحت الظرول الضالالالاغية والزمن اليويو هو ما يوصالالالو للنجا  يي ا
 .االختيار مبني على أسس علمية عسكرية سليمة وتمت دراسته بككو صحيو قبو تبنيه

والقواعد االسالالالتراتيجية تتميز دايما بالكالالالمول والمرونة وأنها بكالالالكو عام ال تخضالالالو لقوانين  المبادأ
ية بحث عن الكيفأو يثبت خيأها بو ي ةالالالاليفالتكنولوجيالا إال على المدى البعيد وال يغير يي القاعدة 

التي تتماةالالالى بها التكنولوجيا وتيبب بها القاعدة والمفهوم لذا البد من يهمها يهما عميقا وتصالالالورها 
تصالالالور جيد حتى يسالالالتييو القايد والمخي  اسالالالتعمالها بصالالالورة صالالالحيحة عند التخيي  للحرب 

 .والمواجهة

نا أ  أساب التخيي  لذا ال بد لوتيبيقها إ  التخيي  السليم أساب النجا  واالستراتيجية دراستها 
نحاول انتساب عناصر قوة إلى صالحنا عند مواجهة عدو متفوق يي مجال التقنية العسكرية ينبحث 
عن إ الالالالايالة نقالاط إلى جالانبنالا مثالو العوامالو الكالالالالخصالالالاليالة والعقيدة القتالية والتميز يي الكالالالال و  

كرة و المواجهة إلى أبعاد و رق مبتاالستراتيجية والتخيي  واالنضباط والتنظيم وأيضا االبتكار ونق
وخالقة لكن مجرد التوق  عند السالب  المباةر لتفوق العدو هو جمود وهزيمة نفسية وال يؤدي سوى 

 .للهزيمة والخنو  والتبعية الذليلة

 تكتيكيةو نصائح استراتيجية

 حتالل األرضا الوهزيمة العدو تدمير  
كا  والزما  وبالكالالالالروط التي تكفو له النجا  وهزيمة القالايالد دايمالا مالا يبحالث عن لقاف عدوه يي الم

وتالدمير عالدوه هالذا هو ما ينبغي أ  يكو  الكالالالالاغو ااول للقايد العسالالالالكري وليس احتالل اارض أو 
 .رض بو البحث عن اارض التي تمنحه النصرااالحتفاظ با

رب وخصوصا عندما إ  إغفال هذا المبدأ والنصاليحة الهامة يؤدي إلى العديد من اإلخفاقال يي أي ح
 .نخوض الحرب  د عدو متفوق جويا
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يكو  العمو على تنفيذ هذه النصيحة بتيبيب المبادأ االستراتيجية ومبادأ المناورة العسكرية بحيث 
نضالالالمن خوض المعرنة بالكالالالروط التي تكو  يي صالالالالحنا وغالبا ما تتم هذه االجرافال قبو المعرنة 

ظرول المناسبة للنصر على العدو عبر المناورال واإلجرافال ما والقايد الناجو هو من يهيئ لجيكه ال
 .قبو المعرنة

اارض يي حد ذاتها ليسالالت ذال قيمة عسالالكرية أو اسالالتراتيجية إال إذا تضالالمنت مميزال تسالالاعد على 
 .نس  المعرنة وإذا تم نس  المعرنة وتدمير العدو أصبحت اارض نلها لنا بيريقة تلقايية

مراجعته عبر م ال الحروب والمعارك عبر التاريو وسالالالالنذنر هنا مثال مكالالالالهور من هالذا المبالدأ يمكن 
تاريخنا اإلسالالالالمي وهو معرنة اليرموك حين ترك سالالاليدنا خالد بن الوليد معظم المد  التي تم يتحها 

غير خوض المعرنة مو جي  هرقو الضالالالخم بالكالالالام  واعية وانحاز إلى جنوب الكالالالام ليختار أ  ي
والعبرة هنا بالقرار  .وقد نا  ؛وأرض هو اختارها لتسالالالاعده على تحقيب النصالالالرمسالالالبوق يي ظرول ال

الكالالالجا  المبني على رؤية اسالالالتراتيجية عميقة ومقدرة قيادية يذة تسالالالاعد على صالالالناعة الخي  
المنالاسالالالالبة لكو معرنة ونا  من نتايج معرنة اليرموك أ  عادل جميو اارض التي ترنها قبو المعرنة 

 .(حاليا محايظة أنيانيا الترنية)لكام إلى حدود لواف اسكندرو  وزاد عليها باقي ا

نا دايما تيبيب هذه النصيحة يي جميو معارننا مو العدو المتفوق جويا وعدم إغفالها أبدا يكو ينبغي ل
ما يرجوه عدو متفوق جويا أ  نأتي إليه يي أرض تصلو لعمو القوال الجوية بال عوايب ويي توقيت 

هو أو يكو  عنده علم مسالالبب بها واامثلة على الكوارث التي قد تحدث نتيجة لهذا وظرول يختارها 

ما سالالالالمي بتيوير م 1973أنتوبر  –نثيرة ومنهالا مالا حدث على الجبهة الجنوبية يي حرب رمضالالالالا  
الهجوم وديو قوال مدرعة يي أرض مفتوحة بال غياف جوي وال أسالاللحة م.ط. يتم تدمير قوام يرقة 

نتج عنه ما عرل بثغرة الديرسالالوار الحقا وأيضالالا ما حدث و سالالاعال يي نزهة لييفةمدرعة يي بضالالو 
مدروب لقوال  الالالخمة جدا عبر محور واحد  الالاليب الغير االنسالالالحاب يي حرب الخليج الثانية عند 

  .وتحت سماف مفتوحة لقوال العدو الجوي

ة المقصالالالود بذنر اامثلهذا المبدأ أيضالالالا البد من تيبيقه على المعارك واالةالالالتبانال الصالالالغيرة وليس 
معارك مكهورة و الحروب الكالاملة يق  ولكن يكو  المثال أنثر و وحا حينما يكو  على نياق نبير

  .عبر التاريو
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 االنتشار والعمل على الاطوط الداخلية 
سالالالالماه اسالالالالتراتيجية العمو على الخيوط ما أ "مختصالالالالر ين الحرب  "يي نتابه لقالد  ر  جوميني 

نت من االستراتيجيال الرييسية لحروب نابليو  بونابرل والتي تقوم على يكرة أ  الداخلية والتي نا
خيوط الحرنة والمواصالالالالل واإلمداد داخو مسالالالاحة جغرايية محددة تكو  أقصالالالر بكثير من هذه 

 .الخيوط خارجها

تسالالتعمو هذه االسالالتراتيجية عند احتالل موقو متوسالال  بين القوال المعادية سالالواف تم تيويقه ام ال 
سر  بالتأنيد من القوال المعادية التي تعمو على الخيوط على القيام بهجمال سالريعة للغاية أللعمو 

الخارجية مما يمكن القوال التي تستعمو هذه االستراتيجية من تكتيت القوال المعادية والعمو على 
 .استنزايها وهزيمتها

ي نو االتجاهال استغالال للميزال الت بككو نبير وتحريكها يي تتيو هذه االسالتراتيجية ترنيز القوى
تمنحها هذه االسالالتراتيجية وأةالالهر من يسالالتعملها حاليا هو الكيا  الصالالهيوني يي حروبه  الالد الدول 

  .المحيية به

ما نناقكالالاله هنا هو رو  هذه االسالالالتراتيجية التي تريد من ةالالالكو تنظيم وتحريك القوال أ  يحقب  
  :الميال  ااتية

  حرية المناورة –ط اإلمداد قصر خيو –سرعة الحرنة 

ويكو  قياب هذه العوامو نسالالالبا للعدو الذي تواجهه والبد من دراسالالالة سالالالاحة المعرنة وتوقو نيفية 
ها لخوض المعارك ييو تحريك العدو لقواته حتى يمكننا من اختيار اامانن المناسالالالبة لتمو الالالو قواتنا

 .استغالال لهذه االستراتيجية النايعة

مراعالاة باقي المبادأ والمفاهيم االسالالالالتراتيجية التي ذنرل هنا يي هذا الباب بحيث بالاليبو البالد من 
تتكامو مو بعضالالالها وتيبب تبعا للظرول والسالالالاحال ا  العمو باسالالالالتراتيجية واحدة أو منفردة من 

 .الصعوبة جدا خصوصا مو التفوق الجوي المعادي
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 المعارك المتالحمة  
تفوق جويا هو عدم التمسالالالك بخ  جبهة وا الالالو يي مواجهة من الضالالالروريال يي مواجهة العدو الم

 .امثالي   اقواته البرية وإذا أمكن أ  نزيو خ  الجبهة تماما يكو  أمر  

أمانن يصالالالالو واسالالالالعة بين قواتنا وقوال العدو المتفوق جويا يمكنه من و وجود خ  جبهالة وا الالالالو
من حرمانه من هذه الميزة  اسالالتعمال سالالال  الجو  الالدنا بكالالكو مكث  وييه حرية عمو نبيرة لذا البد

بسرعة التكابك وااللتحام بقواته البرية وعدم البقاف يي أو ا  انتظار قبو المعرنة المرتقبة يالبد أ  
يكو  مبدأنا هو االةتباك يورا أو تجن  التجمو والتحكد المقابو لقوال العدو حتى ال نعييه الفرصة 

للهجوم البري وهالالذا يتالالأتى مو تيبيب المبالالادأ السالالالالتعمالالال قواتالاله الجويالالة وتالالدمير قواتنالالا نتمهيالالد 
وو الالالو تدمير قوال العدو نهدل رييسالالالي وليس االحتفاظ  االسالالالتراتيجية خصالالالوصالالالا مبدأ المبادرة

بالاارض مهمالا بلغالت قيمتهالا ونمالا ذنرنالا ليس لألرض أي قيمة يي ذاتها إال أ  تكو  قيمة عسالالالالكرية 
 .ير ذلك يال يعتبر قيمة معتبرة مهما بلغتتعيينا ميزال استراتيجية أو تكتيكية يي الحرب أما غ

يمكن تحقيب التالحم هالذا عبر القيام باختراقال جزيية نثيرة يي جبهة العدو مثو أسالالالالنا  المكالالالال  
بكالالالرط تأمين هذه االختراقال من التيويب وتأمين أجنابها هذا يي حالة حدوث مواجهة جبهوية لم 

كرية أ  تتجن  مثو هذه المواق  بداية ولكن يي يمكن تجنبها ا  الميلوب من االسالتراتيجية العس
حال حدوثها يإ  االلتحام بالعدو والتكالابك معه مهما بلغت قوته سالاليكو  أقو خيورة وأنثر نفعا من 

  .االحتفاظ بخ  جبهة أمامه والتعرض لهجوم سالحه الجوي  دنا

 الوحدات الصغيرة
 :مال ااتيةمن الضروري اي تككيو نحاول أ  نتخذه أ  يتمتو بالس 

  الحرنية العالية 
  قوة النيرا 
 الحماية  د التهديدال الجوية والمدرعة 

ليريقة تككيو وتنظيم قواتنا سواف نانت قوال نظامية  اثابت   وةكال   امحدد   اال يمكننا أ  نير  تصور  
مكانيال نو مجموعة أو ساحة عن ااخرى أو مجموعال صالغيرة الختالل ظرول وإأو ةالبه نظامية 

 ولكن البد من جعو الوحدال العسكرية يي أصغر حجم ممكن مو تحقيقها للثالثة ةروط التي ذنرناها
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قيب م مو تحرب والعمليال بما يتالفيتكامو هذا التنظيم مو خية انتكارها الجغرايي يي ساحة الحو
  .باقي أوجه االستراتيجية ويكو  التجمو حال المعرنة يق  واالنتكار يي باقي ااحوال

أهمية أ  يكو  التككيو مبني يي ااساب على حساب قوة النيرا  وليس على عدد اايراد وارآليال 
أ  و هاعلي توزيو اايراد وارآليال بناف   المتاحين بو يتم حسالالالالاب توزيو قوة النيرا  الموجودة أوال ثم

و ا بككو مستقتكو  الوحدال متكاملة من حيث نوعية ااساللحة لتكو  قادرة على الديا  عن نفسه
وليس من الضالروري أ  تكو  قادرة على الهجوم بككو مستقو انه يي حال الهجوم والمعرنة يكو  
التجمو لعدد من الوحدال يلذا تكو  قوة النيرا  ونوعية التسالليو نايية للديا  بكالكو مسالتقو حال 

 .االنتكار هذا هو الميل 

 التمويه 
أ الحرنة وبالتالي تحقيب مبادو تحقيب مبادأ اامن والسريةإ  عملية التمويه هي عنصر هام للغاية ل

 .المفاجأة والمبادرة وتساعد على نجا  وتحقيب خي  العمليال العسكرية بككو مؤثر

 :ينقسم التمويه يي الحروب الحديثة إلى نوعين

 أوال التمويه التقليدي 

أجهزة رؤية ويتحقب و ميرالويقصالد به التمويه  الد وسايو الرصد البصري سواف نانت بكرية أم نا
لأليراد  ذلك عبر تمويه الكالالالكو الهندسالالالي واللو  والحرنة والصالالالول واللمعا  والضالالالوف وانعكاسالالاله

تقليو التمايز عنها ادنى حد ممكن ويسالالالالتعمو يي ذلك و والمعدال بما يتناسالالالال  مو البي ة المحيية
  .هالتكتيكال المعروية مو االستعانة باالبسة واليالف وةباك التموي

 تقليدي الغير ثانيا التمويه 

أجهزة الرصالالد الحراري و ويقصالالد به التمويه  الالد وسالالايو الككالال  الحديثة من أجهزة الرؤية الليلية
 :ااتي والرادارال ويتم ذلك عبر

  وسايو العزل الحراري 
 ية لكترونووسايو الحرب اإل 
  المواد الماصة والمكتتة اةعة الرادارال 
  وسايو تككيو السح  الدخانية 
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ويتم عمو ألبسالة وةالباك تمويه خاصالة  د الكاميرال الحرارية نما ذنرنا بالتفصيو يي الباب الثاني 
 .تحت عنوا  مواجهة اليايرال المسيرة (الديا  الجوي السلبي)

ة الذنر لفيج  علينا أ  ندرك أهمية التمويه التقليدي و رورته وأ  وجود الوسايو التكنولوجية السا
  :لم يؤثر على أهمية التمويه التقليدي لألسباب ااتية

 .عدم توير هذه الوسايو يي نثير من ساحال المعارك بالككو المؤثر .1
 .قلة مدى الكك  لهذه الوسايو .2
 .وجود صعوبال ينية لالعتماد على هذه الوسايو على نياق واسو .3
 .نثرة تعر ها للتل  وتكلفتها المرتفعة للغاية .4
  .وسايو رخيصة جدا تستييو تقليو ياعليتها وجود .5

لالذا يجال  علينا االهتمام بالتمويه بنوعيه مو الو الالالالو يي االعتبار الخية المناسالالالالبة لكو معرنة على 
حسالال  العدو وما يتوير له والتدري  التكتيكي المفصالالو لأليراد على التمويه وإتقانه بكالالكو يعال مو 

و ص  فوسالايو الككال  الحديثة ودراسالة نيفية عملها بكالكو م  عدم التهوين أو التهويو يي التعامو مو 
االنجرار وراف الدعايال الخاصالالالالة بالعدو عنها  مإلدراك حجم تأثيرها الحقيقي على أرض المعرنة وعد

مو النظر والتمعن يي التجارب الحربية الفعلية التي تم اسالالالتعمال هذه الوسالالالايو ييها ومدى تأثيرها 
  .على مجرى العمليال

 ليات الليليةالعم 
إ  العمليالال الليليالة يي ظالو التفوق الجوي المعالادي ال زالالت تحتو أهمية بالرغم من وجود وسالالالالايو 
الرصالالد الحديث إلمكانيتها يي تحقيب اامن والسالالرية والمفاجأة خصالالوصالالا مو الو الالو يي االعتبار 

دو ة لدى العتقليدي على حسالال  وسالالايو الرصالالد المتويرالوو الالو خي  للتمويه غير  السالالرية الكاملة
 .وحسن استغالل اارض

البالد من التالأنيالد على التالدريال  الجيالد على تكتيكالال العمليالال الليلية وعدم خوض المعارك إال بعد  
 ينتج من خوض اتقالانها من قبو قواتنا حتى نتجن  أخيار يقدا  السالالالالييرة وعدم التنظيم الذي قد

  .تقانهاإالحرب الليلية دو  
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 البيئات المعيقة  
المقصالالود بالبي ال المعيقة أي اامانن والظرول التي تكو  المعارك ييها تحد من ياعلية سالالال  الجو 

 :هذه البي ال هيو المعادي

المد  نبيرة الحجم نثيفة المباني المعروية باادغال ااسالالمنتية خصالالوصالالا مو تحضالاليرها عبر  .1
 .اانفاق والممرال المستورة بين المباني والخنادق

 .الكبيرة المساحال ذال ثيفةالك الغابال .2
 .معقولة مساحال على والممتدة بااةجار المغياة الجبال .3
ة خصالالوصالالا أوقال تسالالاق  المير والثلج وتجمو السالالح  والعواصالال  السالالي  الجوية ااحوال .4

  .الترابية والرملية

الحد عمله وهذه البي ال مو تيور تقنية سالالالال  الجو ال تعتبر مانو من عمله ولكنها تسالالالاعد يي إعاقة 
 .من ياعليته ويعتبر خوض المعارك يي ظو هذه ااحوال أيضو بكثير من خو ها يي ااحوال ااخرى

عمو بككو ت اسالتراتيجية وسبعة نصايو استراتيجية وتكتيكية مبادألقد ذنرنا يي هذا الباب ثمانية 
لخي  العسالالكرية متكامو معا ويج  علينا و الالعها يي االعتبار عند صالالياغة االسالالتراتيجية وو الالو ا

المناسالالالبة لكو سالالالاحة من السالالالاحال والبد من الرؤية الكالالالاملة والتقييم الكامو لكو عناصالالالر الحرب 
والمعرنة وعدم التعامو مو أي عنصالالر بكالالكو منفرد يكالالمولية المعرنة والمواجهة أمر حتمي من أجو 

  .تحقيب النجا  يي الحرب

 مستويات المواجهة المحتملة
بعا لنو  العدو ومستوى المواجهة ويي نو ةكو ربما تكو  هناك بعض المبادأ تتعدد أةكال المعرنة ت

أو التكتيكالال التي ترتفو أهميتهالا يي اسالالالالتراتيجيالة مواجهة التفوق الجوي المعادي ولكن يي جميو 
 هااةكال ال يزال أهمية وجود استراتيجية لمواجهة التفوق الجوي قايمة يي ااغل  على ما خضنا يي

لبحث وبدو  اسالالتراتيجية وخية وا الالحة ومسالالبقة من المسالالتحيو النجا  يي أي مواجهة عبر هذا ا
  .عسكرية يي مواجهة عدو متفوق جويا

تنقسالم مستويال المواجهة إلى قسمين رييسيين تندرج تحتهما أةكال متعددة من المعرنة سنذنرها 
  .هنا بدو  تفصيو ييها ولكن نذنر بعض التعليقال المتعلقة بمو وعنا
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مسدددتوى مواجهددة الوكالء المحليين لالسدددتعمددار األجنبي من األنظمددة 
   الحاكمة

 :أةكال المواجهة

 حرب العصابات
يي المرحلة ااولى من حرب العصالالابال ينخفض تأثير سالالال  الجو بكالالكو نبير على العمو العسالالكري 

ي العمليال أو ي ويكاد يكو  منعدم إال يي حاالل االختراق اامني والمعرية المسالالبقة لتوقيت ومكا 
اف من لكن البد من االنتهو منا ب وبي ال عمو عالية التأمين عند القيام بعمليال تستغرق وقت  ويو

 مكانياتها وهذا أمر حتميجوي والعمو على تحصيو إو الو االستراتيجية والخية لمواجهة التفوق ال
يضالا  رورة لما بعد نجا  الحرب نظامية وأالنظامية أو الحرب الغير قبو االنتقال إلى مرحلة الحرب 

  .الحتمالية مواجهة حلي  إقليمي  امو أو دولي مهيمن غير را يين عن نجا  الثوار

 الثورة الشعبية
 تتيل  مواجهة عسكرية مفتوحة أو  ويلة المدى مو القوال العسكرية استراتيجية الثورة الكعبية ال

تكوين رأي عام ولكنها تتيل  مواجهة و جماهيريةوتدور بااسالالاب حول مناورال سالالياسالالية وتعب ة 
خر وقت وأيضالالالا تتيل  حماية كم ومقربيه الذين سالالاليقاتلو  معه رآعسالالالكرية  الالالد رأب نظام الح

عسالكرية للكالع  الثاير من قمو أجهزة السليال الديكتاتورية ولذا أيضا البد من و و خية عسكرية 
ا نيفية مواجهة سال  الجو المعادي الذي سيعتبر لهذه التحرنال المتضمنة لنجا  الثورة ويراعى ييه

 .أنبر خير على الجمو  الثايرة

 االنقالب العسكري 
هذا النو  من المواجهة يي الغال  ما يحتاج سالالوى تخيي  أمني وسالالري دقيب يضالالمن نجا  القوال 

يتيل  و المنقلبة يي اإل احة برأب النظام قبو أ  يسالالتييو االسالالتعانة بالقوال العسالالكرية الرييسالالية
تنسالاليب أو  الالما  التأييد الكالالعبي السالالريو لحرنة االنقالب لمنو قيادال الجي  وعناصالالر نظام الحكم 
القديم من إجهاض االنقالب ويكو  التحرك النهايي لالنقالب بعد التأند من ماليمة الظرول السياسية 

وربما  التفوق الجوي والتقبو الكالعبي لمثو هذه الحرنة وبالتالي تنخفض أهمية استراتيجية مواجهة
  .بعض التكتيك المضاد للييرا  لتأمين التحرك إلسقاط رأب الدولة يكو  نايي يي هذه المعرنة
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 مستوى مواجهة القوى األجنبية الكبرى 
 :أةكال المواجهة

  الطائرات المسيرة عن بعدو حرب ماابراتية بالتعاون مع القوات الااصة
ب المعلومال بكالالالالكو رييسالالالالي ويتيل  تيبيب مبادأ اامن هذا الكالالالالكو من المعرنة يدور حول حر

ر غيي وتيبيب وسالالالالايو التمويه لكترونبكالالالالكو نامو واالهتمام باامن الوقايي واامن اإل والسالالالالريالة
تقليدي وأسالالالالي  مواجهة الييرا  المسالالالير بدو   يار مو الترنيز على تأمين ااهدال التي تعتبر ال

ة ومرانز ااسالالالاللحة الهامة االسالالالالتراتيجية أو أي أدوال رد  ذال أولويالة يي هالذه الحرب مثالو القالاد
  .يخكى منها العدو

قيدادة وتاطيط العمليدات للقوات الحليفدة مع تولي مهدام القوات الجوية 
   بعا مهمات القصف المدفعي أو الدعم الناريو اإللكترونية والحرب

نامو  رورة يي مثو هذه المعرنة تيبيب استراتيجية ةاملة لمواجهة التفوق الجوي المعادي بككو 
مو الترنيز على عالدم الالدخول يي معارك جبهوية وتيبيب مبادأ االسالالالالتراتيجية التي ذنرل يي هذا 

ز لتفادي التواجد يي مواق  ومعارك يريدها العدو السالالالتعمال قواته الجوية  الالالدنا الباب بكالالالكو مرن  
 .ربتها يي الحدم االعتماد على نفافحالفة معه وعبككو نبير لمعريته بضع  القوال البرية المت

   المواجهة العسكرية الشاملة
والبد من عدم الدخول ييها بكالالكو وا الالو قبو بناف قوة الرد  لدينا بكالالكو معقول وأيضالالا يي خالل 
ذلك يتم االعتماد على اسالتراتيجيال أقو مباةالرة من الحرب الكاملة ونقو المعرنة ابعاد أخرى مثو 

لفة ريو نو تعقيد ااو الالا  السالالياسالالية والعمليال الفدايية يي قل  العدوو االسالالتنزال االقتصالالادي
انتصالار العدو على قدر استياعتنا مو اإلعداد لمعرنة  ويلة وتنظيم وإدارة الموارد والقوى يي  وف 

  .هذه المعييال
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 خاتمة 
على المواجهة من أجو القدرة  –بعالد االسالالالالتعالانالة بالاهلل عز وجو  –هنالاك العالديالد من اامور الالزمالة 

 :الناجحة للعدو المتفوق عموما وجوا بااخص

إعداد قادة ونوادر عسالالالكريين لديهم إلمام بالعلوم العسالالالكرية بكالالالكو موسالالالو وتدري  على مختل  
ااسالالاللحة وعلم التكتيك العام والخاص والكالالال و  االسالالالتراتيجية ودعم ذلك نله بالخبرة العملية يي 

 .ميدا  المعرنة

والميكانيكا والكهرباف  ارآليهندسالين المختصين يي مجاالل االتصاالل والحاس  إعداد نوادر من الم
 .لمواجهة التقنية المتفوقة

توحيالالد الجهود واليالالاقالالال والقالالدرال وتبالالادل الخبرال واإلمكالالانيالالال بين الثوار يي جميو بالد اامالالة 
 .اإلسالمية

الدروب التي تسالالاهم يي مواجهة دراسالالة التجارب العسالالكرية والحروب يي العالم نله واسالالتخالص 
 .التفوق الجوي المعادي

 متابعة التيورال العسكرية والتقنية المستمرة وما يتبعها من تغيرال تكتيكية واستراتيجية 

  .وحدة وةمول المعرنة يي جميو اابعاد الممكنة ويي جميو الساحال والبالد

 :ارآتيي البد من لكي يتم إعداد خية محددة لمواجهة التفوق الجوي المعاد
 .جمو المعلومال الكاملة عن العدو سياسيا وعسكريا واقتصاديا

 .جمو المعلومال عن سال  الجو المعادي وتقييمه نما ذنرنا يي الباب ااول

 .جمو المعلومال عن أرض الحرب أو ساحة المعرنة المفتر ة

 .بناف استراتيجية تتضمن اارنا  الثالثة التي ذنرناها يي البحث

 .تيبيب المبادأ االستراتيجية عند إعداد الخية المحددة يي  وف االستراتيجية

 .االعتناف بالنصايو االستراتيجية والتكتيكية التي تقدم ذنرها
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عبر إسقاط االستراتيجية على أرض الواقو واإلمكانيال و تفصيو الخية يي  وف المعلومال السابقة
  .الخاصة بكو معرنة

 «كنا نلهتدي لوال أن هدانا اهلل هدانا لهذا ومااحلمد هلل اذلي »
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