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مالحظات بحثيـة

منظومة الدفاع اجلوي املحمولة هي منظومة �صواريخ �أر�ض-
جو ق�صرية املدى 1م�صممة للهجوم على الطائرات التي تطري
على ارتفاع منخف�ض والدفاع �ضدها .يتم ا�ستخدام البع�ض
منها من جانب طاقم (تعرف �أحيانا مب�صطلح كروبادز
 ،)CREWPADSولكن الغالبية منها يتم التعامل معها
ب�سهولة من جانب الفرد الواحد وتطلق من الكتف .وت�صنف
منظومات الدفاع اجلوي املحمولة عموما ا�ستنادا �إىل �أنظمة
توجيهها :مثل نظام توجيه ال�صواريخ بالأ�شعة حتت احلمراء
( )IRال�سلبية ونظام توجيه خط الب�صر بالال�سلكي ()CLOS
ونظام التوجيه ال�شعاعي بالليزر 2.وت�ستطيع النماذج الأولية
من ال�صواريخ املوجهة بالأ�شعة حتت احلمراء ( )IRاال�شتباك
مع الأهداف من ارتفاعات ت�صل �إىل حوايل � 2,000إىل
 3,000مرتا ومن �أمدية منحرفة 3ت�صل �إىل حوايل 4,000
مرتا )37ـ50; 1985, pp. 132ـ.(Jane’s, 2006, pp. 3
وغالبا مل تكن تتمتع بالدقة وكانت عر�ضة للتدابري الأ�سا�سية
امل�ضادة .وعالوة على ذلك ،مل ت�ستطع الغالبية منها
اال�شتباك مع الطائرات �إال من اخللف� .أما اليوم فب�إمكان
معظم منظومات الدفاع اجلوي املحمولة املتطورة اال�شتباك
مع الطائرات بفعالية من �أمدية ت�صل �إىل  8,000مرت (5
�أميال) ومن اجتاهات متعددة ).(Saab, n.d.
بد�أ التطوير الأويل ملنظومات الدفاع اجلوي املحمولة يف
خم�سينيات القرن املا�ضي .وكانت املدافع امل�ضادة للطريان
من زمن احلرب العاملية الثانية حمدودة اال�ستخدام وكانت
ت�ستهلك كميات هائلة من الذخرية �ضد الطائرات النفاثة
الفائقة ال�سرعة .طورت الواليات املتحدة �صاروخ ريد �آي
» «Redeyeـ الذي �أخذ ت�سميته من جهاز التوجيه بالأ�شعة
حتت احلمراء املثبت على مقدمته ـ على مدى الفرتة الأكرب
من ذلك العقد من الزمن ودخل حيز الإنتاج يف منت�صف
�ستينيات القرن الع�شرين ) .(Parsch, 2002و�أدخل ال�سوفيات
منظومتهم اخلا�صة بهم ـ �سرتيال( «Streal-2» 2-املعروفة
�أي�ضا با�سم ا�س اي «SA-7» 7-وهو اال�سم امل�ستخدم هنا� ،أو
با�سم غريل » )«Grailيف العام  4 .1968كانت كلتا املنظومتني
تتمتعان مبيزة «املطاردة من اخللف» ومل تتمتعان بالفعالية �إال
عند �إطالقهما على الهدف من اخللف .وقبل نهاية �ستينيات

القرن املن�صرم ،مل تكن �سوى تلك الدولتان تنتجان منظومات
الدفاع اجلوي املحمولة رغم �أن ال�سويد واململكة املتحدة كانتا
قد �أجرتا الأبحاث والتطوير لأ�سلحتهما حملية ال�صنع.
�شهدت �سبعينيات القرن الع�شرين تو�سعا ملحوظا يف ذلك
املجال� ،إذ با�شرت الواليات املتحدة تطوير منظومة �ستينغر
» «Stingerيف العام  (Parsch, 2002) 1972وبد�أ الإنتاج
يف العام  .(Jane’s, 2006, p. 43) 1979كما بد�أ العمل
على منظومة �سرتيال( «Strela-3» 3-ا�س اي 14-غرميلن
» )«SA-14 Gremlinال�سوفياتية يف العام  1968ودخلت
يف اخلدمة بعد �ست �سنوات يف العام (Jane’s, 2006, 1974
) .p. 30وكمثل �سابقتيهما ،كانت تلك املنظومتان موجهتان
بالأ�شعة حتت احلمراء ،غري �أنهما كانتا قادرتني على
اال�شتباك مع الأهداف من عدة اجتاهات (ولي�س من اخللف
فقط) .كما �أن ال�صواريخ املوجهة بالأ�شعة حتت احلمراء
) (IRمن اجليل الثاين حققت فعالية �أكرب من حيث املدى
والدقة .وكانت منظومة بلوبايب » «Blowpipeالربيطانية
م�ستندة �إىل التقنية امل�ستخدمة يف نظام توجيه خط الب�صر
بالال�سلكي ) (CLOSبينما ت�ستخدم �صواريخ �آر بي ا�س70-
» «RBS-70نظام التوجيه ال�شعاعي بالليزر (Jane’s, 1985,
34ـ .(pp. 133ويف الوقت الذي كانت فيه الـ � 25سنة الأوىل
من الأبحاث والتطوير قد �شهدت �إنتاج ال�سالح من جانب �أربع
دول فقط� ،إال �أن الـ � 25سنة التالية �شهدت منو ذلك الرقم
ب�شكل ملحوظ� ،إذ كان �أكرث من  30بلدا قد �ص ّنع منظومات
متكاملة و�أنتج �أجزا ًء مهمة �أو حدّث جوانبا حمددة يف �إحدى
املنظومات احلالية مثل احل�صول على الأهداف (Small
35ـ.Arms Survey, (2008, pp. 34

وما يف�سر تلك الزيادة يف �إنتاج الدول ملنظومات الدفاع
اجلوي املحمولة هو الإنتاج املرخ�ص والهند�سة العك�سية
)((Reverse Engineeringالتقليد غري املرخ�ص ملنظومات
موجودة �أ�صال) التي غالبا ما تكون لنماذج �سوفياتية قدمية.
ويعد مو�ضوع الرتخ�ص ق�ضية ح�سا�سة وجدلية بالن�سبة
لالحتاد الرو�سي والكثري من دول حلف وار�سو ال�سابقة،
�إذ تدعي مو�سكو �أنه يجري �إنتاج منظومات الدفاع اجلوي
املحمولة احلالية ب�صورة غري قانونية يف بع�ض تلك البلدان.
غري �أن الدول املتهمة ترد ب�أنه �إما ال وجود لذلك الرتخي�ص
�أو �أن النماذج التي يجري �إنتاجها هي �صواريخ خا�صة بها
مبعنى اخر� ،أي �أنها تعك�س �سنوات من التح�سينات املحلية
) .(Small Arms Survey, 2007, 99. 20-21وبالن�سبة
لبع�ض املنتجني ،ال وجود الدعاء بوجود ترخي�ص .فعلى
�سبيل املثال� ،أنتج امل�صريون يف ال�سبعينيات من القرن
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�أدت التطورات التقنية احلديثة التي �أدخلت على
منظومات الدفاع اجلوي �إىل زيادة يف مداها
و�سرعتها وجمموعات �أهدافها .فعلى �سبيل املثال
�أدت املحركات اجلديدة �إىل زيادة �أمدية منظومات
مثل منظومة بواليد » «Bolideال�سويدية ،وت�سمح
�صمامات التقريب التي تزداد تعقيدا باال�شتباك
بفعالية �أكرب مع الأهداف الأ�صغر مثل الطائرات
من دون طيار ).(Jane›s, 2009a; Jane›s, 2009b
تت�ضمن التطورات احلديثة الأخرى �إدخال �أنظمة
�آلية للقيادة والتحكم .وطورت كل من بيالرو�سيا
و�إ�سرائيل منظومتي �شليم » «Shlemوريد �سكاي
» «Red Skyعلى التوايل .وهما منظومتان
متكاملتان تتمتعان بخا�صية الإطالق املتعدد
وتعتمدان على تقنيتي حتديد املواقع العاملية
والأ�شعة حتت احلمراء للو�صول �إىل الأهداف بدقة
�أكرب .وتتمثل �أف�ضلية م�ضافة يف �أن وحدة القاذف
جمهزة بطريقة ت�سمح للم�شغل ب�إر�سال �إ�شارات �إىل
القاذف عن بعد من خالل احلا�سوب (Gyürösi,

اجلدول  1حوادث خمتارة من هجمات مبلغ عنها مبنظومات الدفاع اجلوي الأر�ضية على الطائرات املدنية
التاريخ
يوم�/شهر�/سنة

1975/03/12

املوقع

الهدف

فييتنام

اخلطوط اجلوية الفيتنامية
دوغال�س �سي54-دي-5-دي �سي

ال�ضحايا الو�صف
26

»«Douglas C-54D-5-DC

1978/07/03

زميبابوي

خطوط رودي�سيا اجلوية
فيكرز 782دي »«Vickers 782D
فيكونت

1979/02/12

زمبابوي

خطوط رودي�سيا اجلوية

1983/11/08

�أنغوال

فيكونت
خطوط �أنغوال اجلوية
بوينغ �2-737إم2

1985/09/04

�أفغان�ستان

فيكرز 748دي »«Vickers 748D

38

59
130

»«Boeing 737-2M2

باختار الأفغانية
�أنتونوف اي �إن26-

52

1986/08/16

ال�سودان

اخلطوط اجلوية ال�سودانية
فوكر �إف«Fokker F-27» 27-

60

1987/06/11

�أفغان�ستان

باختار الوطنية
�أنتونوف اي �إن26-

53

1988/12/08

ال�صحراء
الغربية

طائرتا تي �آند جي للطريان
دوغال�س دي �سي�7-سي �إف

5

1994/04/06

رواندا

1998/10/10

جمهورية
الكونغو
الدميقراطية
عرب �إفريقيا
�أنغوال
لوكهيد �إل 30-100-هريكيوليز

طائرة ركاب يف طريقها من فينتيان ،حتطمت حوايل  350كم (215
ميال) �شمال �شرق وجهتها املقررة� ،سايغون (املعروفة اليوم مبدينة
هو�شي منه) .قتل جميع الركاب و�أفراد الطاقم.
�ضرب �صاروخ ا�س اي «SA-7» 7-اجلناح الأمين لطائرة الركاب بعيد
�إقالعها من كاريبا .حتطمت الطائرة وهي تهبط .وقام متمردو جي�ش
زميبابوي ال�شعبي الثوري (زيربا) ،الذين كانوا م�س�ؤولني عن �إطالق
ال�صاروخ ،فيما بعد بقتل الكثري من الناجني من ركاب الطائرة.
�أطلق متمردو جي�ش زمبابوي ال�شعبي الثوري (زيربا) �صاروخ ا�س اي7-
» «SA-7على الطائرة بعد �أن غادرت كاريبا ،و�أ�صابوا املحرك الأي�سر،
مما �أدى �إىل مقتل جميع من كانوا على متنها.
حتطمت الطائرة بعد �إقالعها مبا�شرة من لوبانو� .أعلن متمردو االحتاد
الوطني لال�ستقالل التام لأنغوال (يونيتا) م�س�ؤوليتهم عن �إ�سقاط
الطائرة بو�ساطة �صاروخ .ولكن احلكومة االنغولية �أرجعت �سبب
التحطم �إىل خلل فني.
مت �إنزال الطائرة با�ستخدام �صاروخ �أر�ض-جو بعد �إقالعها بفرتة
وجيزة من قندهار.

»«Antonov AN-26

�أدى �إطالق �صاروخ ا�س اي «SA-7» 7-من جانب جي�ش التحرير
ال�سوداين ال�شعبي (�سبال) �إىل �إ�سقاط الطائرة بعد �إقالعها من ملكال
بقليل.
مت �إ�سقاط الطائرة قرب خو�ست يف طريقها من قندهار �إىل كابول.

»«Antonov AN-26

»«Douglas DC-7CF

1999/01/02

دا�سو فولكون  - 50احلكومة
الرواندية
اخلطوط اجلوية الكونغولية
بوينغ «Boeing 727-30» 30-727

12
41
9

»«Lockheed L-100-30 Hercules

2002/11/28

كينيا

2003/11/22

العراق

2007/03/23

ال�صومال

2007/08/13

العراق

�آركيا بوينغ �3-757إي7

0

»«Boeing 757-3E7

الأوربية للنقل اجلوي
�إيربا�ص اي 300بي� 203-4إف

0

»«Airbus A300B4-203F

تران�سافيا للت�صدير
�آي ال 76-تي دي »«IL-76TD
اخلطوط اجلوية الإ�سكندنافية
�إم دي «MD83» 83

11
0

�أ�صيبت طائرتان (يف �أحد املحركات) يف طريقهما من ال�سنغال �إىل
املغرب با�ستخدام �صواريخ ا�س اي «SA-7» 7-بينما كانتا حتلقان على
ارتفاع  3,352مرتا ( 11,000قدما) فوق ال�صحراء الغربية .حتطمت
�إحداهما ،مما �أدى �إىل مقتل جميع الأ�شخا�ص اخلم�سة الذين كانوا
على متنها ،بينما متكنت الأخرى من الهبوط ب�سالم يف املغرب.
�أ�سقطت الطائرة وعلى متنها رئي�سا بوروندي ورواندا بينما كانت
تقرتب �إىل كيغايل من حمادثات ال�سالم يف تنزانيا.
�أ�سقطت الطائرة با�ستخدام �صاروخ ا�س اي «SA-7» 7-بعد �إقالعها
من كندو بفرتة ق�صرية.
قام متمردو االحتاد الوطني لال�ستقالل التام لأنغوال (يونيتا) ب�إ�سقاط
الطائرة بعد �إقالعها بحوايل  20دقيقة من هوامبو يف طريقها �إىل
لواندا( .وقبل �أ�سبوع من ذلك كانت طائرة من طراز هريكيوليز قد
واجهت م�صريا م�شابها بعد مغادرتها هوامبو� ،إذ راح �ضحيتها 14
�شخ�صا).
�أخط�أ �صاروخان من طراز ا�س اي «SA-7» 7-الطائرة التي تقل 271
�شخ�صا بعد �إقالعها من مومبا�سا بقليل.
�أ�صاب �صاروخ ا�س اي «SA-7» 7-جناح طائرة ال�شحن بعد �أن ارتفعت
فوق  2,438مرتا ( 8,000قدما) .عادت الطائرة التي ت�ضررت كثريا
�إىل بغداد ب�أمان.
حتطمت الطائرة بعد �أن �أ�صيبت ب�أحد �صاروخي ا�س اي� 18-أطلقهما
حزب ال�شباب بعد �إقالعها من مقادي�شو بقليل.
قال ربابنة طائرة الركاب �إنه مت �إطالق �صاروخني �صوب طائرتهما بعد
�إقالعها من ال�سليمانية.

امل�صادر Chivers (2007) :؛)ASN (2010؛ وزارة اخلارجية الأمريكية )USDoS (2005;2008؛ جمل�س الأمن الدويل (UNSC 2007, para. 39
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املا�ضي ن�سخة بالهند�سة العك�سية (Reverse
 (Engineeringمن ا�س اي «SA-7» 7-ت�سمى

عني ال�صقر .ويف العام  1974يقال �إن احلكومة
امل�صرية زودت بكني وبيونغ يانغ بعدد �صغري من
�صواريخ ا�س اي «SA-7» 7-تعبريا للعرفان لهما
باجلميل على دعمهما لها �أثناء حرب �أكتوبر
يف العام  .1973والحقا� ،أنتجت كل من ال�صني
وكوريا ال�شمالية ن�سختيهما اخلا�صتني بهما من
ال�سالح ) .(Janés, 2006, p. 10ثمة �أي�ضا تقارير
تفيد ب�أن منظومة �ستينغر » «Stingerالأمريكية
قد مت تقليدها على نحو غري قانوين ،و�إن مل يكن
على النطاق الوا�سع الذي ميز تقليد النماذج
5
ال�سوفييتية.
تتمتع الأجيال الالحقة من منظومات الدفاع
اجلوي املحمولة واملوجهة بالأ�شعة حتت احلمراء
) (IRب�أمدية �أطول وح�سا�سات �أ�شعة �أكرث فعالية
وهي �أكرث مقاومة للتدابري امل�ضادة التي تعتمد
على الأ�شعة حتت احلمراء من �سابقاتها (Jane’s,
) .2006كما �أن الكثري من املنظومات تتمتع �أي�ضا
بر�ؤو�س حربية �أكرب و�صمامات التقريب �أو
الت�أخري �أو التعقب التي من �ش�أنها زيادة القدرة
الفتاكة لل�صواريخ ويف بع�ض احلاالت �أنواع
الأهداف التي من املمكن اال�شتباك معها .ويقال
�إن �صاروخ بواليد » «Bolideاملتوافق مع قاذف �آر
بي ا�س «RBS-70» 70-يتمتع بفعالية �ضد كل من
الأهداف اجلوية والأر�ضية ).(Saab, n.d.

عددها بني  500,000و 750,000والتي يعتقد �أنها
قيد التداول موجودة يف خمازن الأ�سلحة التابعة
للدول  .(GAO, 2004, p. 10) .ولكن الكثري من
احلكومات واملنظمات الإقليمية ت�صف الإجراءات
املتبعة يف �إدارة خمزونات ع�شرات الآالف من تلك
الأ�سلحة ب�أنها غائبة (�أنظر ،على �سبيل املثال،
 .)Schroeder, 2007وقامت الواليات املتحدة
وحدها بتدمري �أكرث من  32,000من منظومات 2003; Republic of Belarus, 2009; Jane›s,
الدفاع اجلوي املحمولة منذ العام  2003يف �أكرث .(2010b
من اثنني وع�شرين بلدا ،كما قامت بتح�سني الأمن
يف املخازن التي حتتوي �آالفا �أخرى من ال�صواريخ حتديد امل�صادر
) .(USDoS, 2010, p. 7; USDoS, 2009ثمة �أكرث ت�ستند مذكرة البحث احلالية �إىل Eric G. Berman
من  30جمموعة م�سلحة غري تابعة للدولة يف �أكرث and Jonah Leff, «Light Weapons: Products,
من  20بلدا يقال ب�أنها متتلك—�أو �إنها امتلكت Producers, and Proliferation,» Small
بالفعل—منظومات دفاع جوي حممولة Arms Survey 2008: Risk and Resilience, (Small
) Arms Survey, 2008, pp. 32—33كنتيجة Cambridge: Cambridge University Press,
ل�سيا�سات حكومية متعمدة وغنيمتها يف �أر�ض  pp. 7—41.مت حتديثها من جانب �إيريك جي
املعركة و�ضوابط ت�صدير مرتاخية و�إ�ساءة �إدارة بريمان ومات �شرودر.
للمخزونات.

املالحظات

منظومات الدفاع اجلوي املحمولة م�صممة .1

للعمل ل�سنوات كثرية ،ولي�س م�ستغربا ال�سماع
بعمر افرتا�ضي ي�صل �إىل ع�شرة �سنوات �أو حتى
ع�شرين �سنة� ،.إذ يقال �إن منظومتي الدفاع اجلوي
املحمولتني من نوع ا�س اي 7-بي » «SA-7bاللتني
ا�ستخدمتا يف الهجوم على الطائرة الإ�سرائيلية يف .2
مومبا�سا يف كينيا يف ت�شرين الثاين/نوفمرب 2002
ت�ضمنتا مكونات ح�سا�سة مت ت�صنيعها يف �سبعينيات
متت �صناعة منظومات الدفاع اجلوي املحمولة القرن الع�شرين (�أنظر على �سبيل املثال United
.3
و�صواريخها ب�أعداد كبرية ونقلت على نطاق وا�سعNations, 2003, pp. 29—30; Richardson, ،
وغالبا من دون �ضوابط �أو رقابة �صارمتني� ،إذ �( )2003أنظر اجلدول رقم  1يف ال�صفحة .4 2
متتلك تلك الأ�سلحة �أكرث من  100دولة و�أطراف لأمثلة عن هجمات على طائرات الركاب با�ستخدام
�أخرى غري حكومية  (Small Arms Survey,منظومات الدفاع اجلوي املحمولة) .وت�ؤثر ظروف
6
) .2004, pp. 83-87ويقدر �أن ن�سبة  %99من التخزين على طول عمر املنظومة.
منظومات الدفاع اجلوي املحمولة التي يرتاوح

.5
�صواريخ ( )SA-7bمت ا�ستعادتها من خمب�أ للأ�سلحة يف العراق �سبتمرب 2008
العالمات على �أنبوب الإطالق ت�شري�إىل �أن مت ت�صنيعها يف عام  . 1978ال�صورة :القيادة املركزية للواليات املتحدة( .مت الإفراج عنه الحتاد العلماء الأمريكيني مايو.)2010

1تتمتع �صواريخ �أر�ض-جو ق�صرية املدى عموما
ب�أمدية ق�صوى تبلغ �أقل من  10,000مرتا .وتتمتع
�صواريخ �أر�ض-جو متو�سطة املدى وطويلة املدى
ب�أمدية ق�صوى تزيد عن ع�شرة �أ�ضعاف م�سافة
النماذج ق�صرية املدى.
2بالإ�ضافة �إىل �أنظمة التوجيه الثالثة الرئي�سة
املحددة �أعاله ،ينتج ال�صينيون ن�سخة من �صاروخ
كيو دبليو«QW-3» 3-يتميز بنظام توجيه بالليزر
�شبه ن�شط ).(Jane’s, 2010a
3املدى املنحرف هو م�سافة «خط الب�صر» بني ال�سالح
والهدف (خالفا لالرتفاع العمودي للهدف).
�4سرتيال » «Strelaهي كلمة رو�سية تعني «ال�سهم».
�أطلقت عليه مو�سكو ا�سم  9كي � 32إم »«9K32M
ولكن مذكرة البحث احلالية ت�شري �إىل ما تطلق عليه
منظمة حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) ا�سم ا�س �أي7-
بي »� «SA-7bأو غريل » ،«Grailوهما اال�سمان
اللذان يعرف بهما ال�صاروخ .تعرف الأ�شكال
املختلفة من ال�سالح بهونغ يينغ «Hongying 5» 5
�أو �إيت�ش �إن «HN-5» 5-يف ال�صني ،و�أنزا »«Anza
يف باك�ستان ،وعني ال�صقر يف م�صر ،و�سي اي� 94-إم
» «CA-94Mيف رومانيا.
5على �سبيل املثال نقل �أحد ال�صناعيني اليونانيني
املرتبطني بالإنتاج املرخ�ص ل�صاروخ �ستينغر
» «Stingerاملعلومات اخلا�صة بال�صاروخ لل�سوفييت
).(Anastasi, 1987a; 1987b
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