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 تتناول هذه الدراسة القوة العسكرية لرتكيا يف ظل االستقطابات اجليوسياسية رشق:ملخص
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، حيث قامت تركيا باستعراض قوهتا العسكرية من خالل كربى مناوراهتا البحرية،املتوسط
واعرتضت البحرية الرتكية السفن التي أرسلتها الرشكات األجنبية للتنقيب عن الغاز قبالة قربص
ّ ويف ظل تنامي سياسة القوة فإن تركيا ال بد.من دون االتفاق مع تركيا عىل حقوق القبارصة األتراك
 ولذلك ُتري هذه الدراسة مقارنة بني الدول،هلا من تفعيل القوة بوصفها أداة يف السياسة اخلارجية
، ويشمل التحليل القوات البحرية واجلوية،املتنافسة يف رشق املتوسط من حيث القوة العسكرية
 بسبب عدم وجود تالصق،وكفاءة الدفاعات اجلوية للدول مع استثناء القوات الربية من املقارنة
.حدودي بني العديد من دول املنطقة

Turkey and the Military Balance
in the Eastern Mediterranean
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Turkey
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ABSTRACT This study deals with Turkey's military power in light of the geopolitical
polarization in the Eastern Mediterranean, where Turkey has demonstrated its
military power through its major naval exercises. Also, the Turkish navy intercepted
the ships sent by foreign companies to explore gas off Cyprus without agreeing
with Turkey on the rights of Turkish Cypriots. In light of the growing power policy,
Turkey must activate force as a tool in foreign policy. Therefore, this study makes a
comparison between the competing countries in the Eastern Mediterranean in terms
of military power. The analysis includes the navy and air forces, and the efficiency
of air defences of countries except for the land forces from The comparison, because
of the absence of borderline closeness between many countries in the region.
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المدخل
انعكست التطورات التي شهدهتا الفرتة األخرية مثل الثورات العربية واكتشافات الغاز
الطبيعي عىل شكل تغيري الديناميكية اجليوسياسية يف منطقة رشق البحر املتوسط .1وكانت
سب ًبا لتزايد كبري يف نشاطات القوى الدولية واإلقليمية يف املنطقة .يف الفرتة األوىل ،اعتقد
كثري من املتابعني والسياسيني أن اكتشاف مصادر الطاقة يف رشق البحر املتوسط سيسهم يف
خدمة السالم والتعاون وحل املشكالت يف املنطقة 2.وساد اعتقاد يف بداية القرن احلادي
مهمة
والعرشين بأن اكتشاف مصادر الطاقة يف رشق البحر املتوسط ستصحبها تطورات ّ
3
تذلل الصعوبات أمام إدارة أوباما يف حل التوترات السياسية املختلفة يف الرشق األوسط.
لكن الوضع مل حيصل وفق املتوقع ،إذ أسهمت هذه التطورات ومصادر الطاقة املكتشفة
واملحتملة يف تأجيج التنافس والرصاع يف املنطقة بعنارص جديدة أخرى ً
بدل من ح ِّلها.
مهد اكتشاف مصادر الطاقة يف رشق البحر املتوسط الطريق أمام تطوير بعض دول
ّ
تطويرا رسي ًعا .ففي الفرتة األخرية
املنطقة عالقاهتا االقتصادية والسياسية والعسكرية
ً
مهمة هبدف تطوير عالقاهتا مع اليونان وحكومة قربص اجلنوبية
ّاتذت إرسائيل خطوات ّ
اليونانية 4.ودخلت الواليات املتحدة األمريكية يف جمموع الدول التي أسست عالقات
تعاون فيام بينها من أجل اقتسام مصادر الطاقة 5.ومرص ،دولة أخرى ينبغي إضافتها إىل
معادلة الطاقة يف املنطقة .فقد بادرت هي األخرى إىل تطوير عالقات تعاون مع دول
املنطقة لالستفادة من مصادر الطاقة يف رشق البحر املتوسط .وبتأثري هذا التعاون مع بلدان
املنطقةّ ،اتذت القاهرة موق ًفا مضا ًّدا لنشاطات تركيا يف رشق البحر املتوسط 6.وروسيا
بشكل ٍ
ٍ
كبري نشاطاهتا يف املنطقة يف الفرتة األخرية ،حيث عادت
كذلك ،دول ٌة أخرى ص ّعدت
إىل رشق البحر املتوسط بشكل ف ّعال عام  2015من خالل مشاركتها الفعالة يف احلرب
األهلية يف سوريا .ومع عودة روسيا إىل املنطقة بدأت تتشكل استقطابات جيوسياسية حول
مؤخرا إىل
واشنطن وموسكو يف رشق البحر املتوسط .كام أن سري العالقات الرتكية الروسية
ً
جانب املشكالت التي شهدهتا العالقات الرتكية األمريكية دفعت واشنطن إىل دعم اليونان
7
وحكومة قربص اجلنوبية اليونانية و(إرسائيل) ومرص يف موضوع رشق البحر املتوسط.
وعىل الرغم من أن ردود أفعال أنقرة حول التطورات التي شهدهتا منطقة رشق البحر
يالحظ أن القوة العسكرية تأيت يف مقدمة هذه التطورات .فقد
املتوسط هلا أبعاد خمتلفة ،فإنه َ
مؤخرا كربى مناوراهتا البحرية يف تارخيها 8،وقامت السفن البحرية الرتكية
أجرت تركيا
ً
باعرتاض السفن التي أرسلتها الرشكات األجنبية إىل شواطئ قربص من أجل البحث
عن الغاز الطبيعي هناك من خالل الرخصة التي منحتها إياها بصورة غري قانونية حكومة
قربص اجلنوبية اليونانية 9.وأعلن رئيس اجلمهورية أردوغان أن تركيا حازمة يف أمر الدفاع
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عن حقوقها وحقوق مجهورية قربص
الشاملية الرتكية يف رشق البحر املتوسط.
وهذه األمثلة التي يمكن تقديم املزيد منها؛
كافية لتوضيح موقف تركيا وسياساهتا
حول التطورات التي حدثت يف رشق
مؤخرا.
البحر املتوسط
ً

10

�إن تزاي��د التوت��رات ف��ي �ش��رق البح��ر
المتو�س��ط ي�صحب��ه لج��وء ال��دول �إل��ى
ا�س��تعمال الق��وة الع�س��كرية ب�ص��ورة
مكثفة ،بو�صفها �أداة لل�سيا�سة الخارجية

واجلدير بالذكر أن تزايد التوترات
يف رشق البحر املتوسط يصحبه جلوء الدول إىل استعامل القوة العسكرية بصورة مكثفة،
بوصفها أداة للسياسة اخلارجية .ورغم أن الذي خيطر يف البال أول األمر عند احلديث
عن مشكالت رشق البحر املتوسط هو الطريقة التي ينبغي أن نتناول هبا املسألة من حيث
القانون الدويل للبحار ،فإننا نالحظ أن سياسة القوة تتقدم عىل القانون يف رشق البحر
املتوسط ،باعتبار حقيقة أن القوة هي األساس يف تشكيل العالقات الدولية .هذا ما نراه يف
األزمة الليبية ،ويف رصاع القوى يف لبنان ،ويف قضية قربص ،وكذلك القضية الفلسطينية.
يوجه التطورات
فالفيصل يف هذه القضايا هو القوة ال القانون ،والالعب األقوى هو الذي ّ
وفق مصاحله اخلاصة.
سيكون من املفيد يف هذ اإلطار ،إلقاء نظرة عىل التنافس القائم يف رشق البحر املتوسط
من حيث توازنات القوة العسكرية التي تعدّ األهم بني عنارص القوة .يف هذه الدراسة نجري
مقارنة بني الدول املتنافسة يف رشق البحر األبيض املتوسط من حيث القوة العسكرية،
فنبحث يف القوات البحرية واجلوية ،وكفاءة الدفاعات اجلوية للدول التي يشملها التحليل.
ونستثني القوات الربية من املقارنة ،بسبب عدم وجود تالصق حدودي بني العديد من دول
املنطقة ،وألن القيام بحركات برمائية يتطلب ّأو ًل تفو ًقا بحر ًّيا.

يتكون اجلزء األكرب من األسلحة التي متتلكها السفن القتالية الكبرية يف أيامنا ،من ذخائر
املضادات اجلوية والصاروخية 11.وهذا ما ينطبق متا ًما عىل أساطيل الدول الغربية عىل وجه
اخلصوص ،فاجلزء األكرب من الصواريخ املوجهة التي حتملها مدمرات من نوع إيريل بريك،
والطرادات من نوع  Ticonderogaالتي تشكل اجلزء األكرب من القدرات البحرية األمريكية-
تتكون من ذخائر املضادات اجلوية والصاروخية مثل.SM-2، SM-3، SM-6، ESSM :
أيضا .فاملدمرة من فئة الدفاع اجلوي
املهمة ً
وينطبق األمر نفسه عىل القوات البحرية األوربية ّ
( )Daring، Type 45التي ُت َعدّ أحدث وأهم السفن القتالية اإلنجليزية ،واملدمرات من نوع
هوريزون التي تنتجها فرنسا باالشرتاك مع إيطاليا -تستخدم صواريخ أسرت -15وأسرت-30
للدفاعات اجلوية والصاروخية 12.وبالتوازي مع القدرات الدفاعية اجلوية التي متتلكها السفن
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احلربية ،جرى تطوير املضادات البحرية (مضادات السفن) التي تستخدمها الطائرات احلربية.
أيضا.
وهذا الوضع يستلزم إدخال القوات اجلوية ،ومن هنا أنظمة الدفاعات اجلوية إىل التحليل ً
والعنارص األساسية التي سيجري حتليلها هي املنصات القتالية ،ومن َث َّم ال يتضمن التحليل
سفن اإلنزال واأللغام يف القوات البحرية ،وال طائرات التدريب والشحن يف للقوات اجلوية.

يتناول التحليل إىل جانب القوى اإلقليمية بعض القوى الدولية ،وهي :الواليات
املتحدة األمريكية وروسيا وإنكلرتة وفرنسا وإيطاليا .فاألسطول األمريكي يقيم يف البحر
مهمة مع عدد
األبيض املتوسط ،وأمريكا متلك عالقات اقتصادية وسياسية وعسكرية ّ
من دول املنطقة ،إضاف ًة إىل وجود عدد كبري من قواعدها العسكرية يف املنطقة .وروسيا
أصبحت الع ًبا أساس ًيا يف توازنات املنطقة ،وعززت وجودها العسكري يف املنطقة ،من
خالل تطورات احلرب األهلية يف سوريا .ورغم أن القوات العسكرية اإلنكليزية املوجودة
يف املنطقة ال يمكن مقارنتها بالقوات الروسية واألمريكية ،فإن وجود قاعدهتا العسكرية
مهم ينبغي إدخاهلا يف التحليل .أما
يف قربص عىل وجه اخلصوص جتعل من إنكلرتة
عنرصا ًّ
ً
بالنسبة لفرنسا وإيطاليا ،فكان ال بد لنا أن نح ّلل قدراهتام العسكرية ،عىل اعتبار أهنام من بني
املهمة الواقعة يف حوض البحر األبيض املتوسط ،وبحكم موقعهام اجلغرايف القريب
الدول ّ
من رشق البحر األبيض املتوسط.

المقارنة من حيث القوات البحرية:
القوات البحرية للأطراف الإقليمية:
يف دراستنا هذه تناولنا القوات البحرية لألطراف اإلقليمية يف رشق البحر املتوسط وفق
أربعة معايري ،هي :قدرة هذه الدول عىل تأمني حاجاهتا بإمكاناهتا اخلاصة ،ووضع املنصات
القتالية العائمة ،وقوة الغواصات ،إىل جانب احلوامات التي جيري نقلها بالسفن احلربية،
واملهمة يف القتال حتت سطح البحر.
ّ

يف سياق احلديث عن قدرة الدول اإلقليمية عىل تلبية حاجاهتا من القوة البحرية بإنتاجها
املحيل تأيت دولتان يف الصدارة ،مها تركيا و(إرسائيل) .وتركيا تعد الدولة اإلقليمية الوحيدة
القادرة عل إنتاج السفن احلربية الكبرية ،وتعمل باستمرار عىل تطوير قدراهتا من خالل
املرشوعات بعيدة األمد ،مثل الفرقاطات من نوع ( )İو( .)TF-2000فالتطور الذي أظهرته
مؤخرا 13أ ّدت إىل زيادة كبرية يف قوة تركيا البحرية
رشكات الصناعات الدفاعية الرتكية
ً
إىل جانب قواهتا الربية واجلوية .ورغم أن تركيا تنتج السفن احلربية من طراز كورفيت
بشكل ٍ
ٍ
فعال؛ فإن الفرقاطات تشكل اجلزء األكرب من القوات البحرية الرتكية.
وتستعملها
ورغم أن هذه الفرقاطات متلك يف الواقع ميزات مثيالهتا يف مرص واليونان ،لكنها متتاز
166

تركيا والتوازن الع�سكري في �شرق المتو�سط

بقدرهتا التنافسية يف املنطقة من خالل التحديثات التي ُأ ِ
جريت عليها ،وأنظمة األسلحة التي
14
طورهتا الرشكات الرتكية ،ويف مقدمتها نظام أصيلسان.

و(إرسائيل) هي الدولة اإلقليمية األخرى املتطورة يف الصناعات الدفاعية يف املنطقة.
تزود إرسائيل سفنها احلربية بأنظمة األسلحة التي طورهتا رغم ترجيحها االحتفاظ بقواهتا
البحرية يف مستويات حمدّ دة جدة .فعىل سبيل املثال؛ زودت الكورفيتات من طراز ساعر-5
بصواريخ باراك -8الدفاعية التي طورهتا حمل ًيا .فمن خالل صواريخ باراك -8متتلك هذه
الكورفيتات قدرات صاروخية دفاعية أكرب من تلك التي متتلكها السفن احلربية الكربى.
ويف سياق البحث عن املنصات القتالية العائمة ،تأيت ثالث دول يف الصدارة ،هي :تركيا
واليونان ومرص .وينبغي التنويه هنا أن السفن احلربية اإلرسائيلية حمدودة العدد من طراز
كورفيت تتزود بأفضل أنظمة األسلحة احلديثة جدًّ ا.

تركيا
(إرسائيل)
اليونان
مرص
سوريا
لبنان
ليبيا

هليوكوبرت

منصات القتال يف بحرية القوى اإلقليمية
كورفيت
غواصة زورق هجوم
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فرقاطة

12
5
11
6
0

19
8
20
37
22

*10
3
**5
3
2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

29
7
18
15
10

16
0
13

***10
0

املصدر :مجع وإعداد من بيانات املعهد الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية .IISS

يتشكل اجلزء القتايل من املنصات العائمة للقوات البحرية الرتكية من  16فرقاطة و10
كورفيتات و 19زور ًقا هجوم ًيا .فالفرقاطات الثامين من أصل الست عرشة من طراز Gabya
غابيا ،وهذه الفرقاطة بطاقتها االستيعابية (محولة  4100طن) من أكرب السفن القتالية التي

متتلكها تركيا .ورغم أن هذه السفن من أقدم سفن األسطول الرتكي ،فقد ُحدِّ ثت عىل ٍ
نطاق
واسع ،إذ جرى حتديث أنظمة إدارة القتال يف السفن بنظام هافلسان ونظام GENESIS
الذي ُط ِّور بمشاركة قيادة القوات البحرية 16.كام جرى تزويد أربع سفن منها بصواريخ
 ESSMفزادت من قدراهتا الدفاعية اجلوية 17.و ُت َعدّ الفرقاطات من طراز غابيا بام متتلكها
من صواريخ  SM-1، ESSMالدفاعية ،وصواريخ هاربون املضادة للسفن من أهم منصات
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األسطول 18.فرقاطات األسطول الثامين األخرى ،تتكون من أربع فرقاطات من طراز
أهم
بربروس وأربع من طراز ياووز .وهذه السفن أصغر من سفن غابيا 19،و ُت َعدّ من ّ

منصات األسطول بقدراهتا التسليحية وبمدى أسلحتها .وهذه السفن تستخدم صواريخ

هاربون املضادة للسفن .كام جرى حتديث فرقاطات طراز برباروس بربروس بإضافة
صواريخ  ESSMإىل أنظمة تسليحها 20.و ُينت َظر االستغناء عن السفن من طراز ياووز عند
دخول الفرقاطة من طراز ( )İيف اخلدمة.

21

ست من طراز براق،
عالوة عىل ذلك ،يملك األسطول الرتكي عرش كورفيتات؛ ّ
وأربع من طراز أضه  .ADAتصل الطاقة االستيعابية للكورفيت من طراز براق إىل 1300
طن ،وتستخدم صواريخ إكزوست فرنسية الصنع ً
بدل من صواريخ هاربون التي ُت َعدّ من
وتتبوأ سفن الكورفيت من طراز أضه
الصواريخ األساسية املضادة للسفن يف األسطول.
ّ

أمهية كربى يف القوات البحرية .وهذه األمهية تكمن يف أنظمة التسليح والتقنيات التي

نموذجا جيسد قدرة تركيا عىل إنتاج السفن احلربية ،حيث جرى
متتلكها ،إىل جانب كوهنا
ً
إنتاج هذه السفن بوصفها مرحلة أوىل من مرشوع  MİLGEMللسفن الوطنية ،والعمل

جار عىل رفع نسبة املحلية يف إنتاج السفن ،وقد بلغت هذه النسبة يف إنتاج السفينة الرابعة

إىل  22.70%تبلغ الطاقة االستيعابية حلمولة هذه السفن  2300طنًا 23.والسفن الثالث األوىل

تستخدم صواريخ هاربون املضادة للسفن ،والرابعة من طراز  TCG Kınalıada 24تستخدم
علم أن مدى
صواريخ أطمجة  Atmacaالرتكية املضادة للسفن ،والتي ّ
طورهتا روكتسانً ،

صاروخ (أطمجة )-2يبلغ  200كم 25.وقدخطت تركيا من خالل إنتاجها صاروخ أطمجة

مهمة عىل طريق االكتفاء الذايت يف جمال الصواريخ املضادة للسفن ،واالستغناء عن
خطوة ّ
صواريخ هاربون املستخدمة يف القسم األكرب يف القوات البحرية ،والتي تنتجها الواليات
املتحدة األمريكية.

ال��زوارق القتالي��ة هي �س��فن حربية

الزوارق القتالية هي سفن حربية

مح��دودة ،تقت�صر على حمل �أ�س��لحة

عىل محل أسلحة حمدودة قصرية املدى،

�صغي��رة ذات طاق��ة ا�س��تيعابية
مح��دودة ق�صي��رة الم��دى ،ومهمته��ا
الأ�سا�س��ية ه��ي حماي��ة ال�س��احل

صغرية ذات طاقة استيعابية حمدودة ،تقترص

ومهمتها األساسية هي محاية الساحل .هلذا
املهمة
السبب ،تعد ً
طرازا من السفن احلربية ّ
والعملية من أجل تركيا التي متلك رشي ًطا
ً
طويل .متلك تركيا  19زور ًقا قتال ًّيا
ساحل ًّيا
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من طراز دوغان وروزغار ويلدز وقليج .والطاقة االستيعابية هلذه الزوارق  500طن،
وتستخدم صواريخ هاربون.
أيضا تأيت اليونان ومرص يف صدارة الدول األخرى .فأنظمة التسليح
ويف هذا السياق ً
املستعملة يف الفرقاطات التي متتلكها اليونان تشبه املوجودة يف الفرقاطات الرتكية ،حيث
يتم تزويد هذه السفن باملضادات اجلوية يس سبارو ( )Sea Sparrowالتي متاثل ،ESSM
والصواريخ هاربون املضادة للسفن.

ويتشكل القسم األكرب من األسطول املرصي من الزوارق اهلجومية حلامية السواحل،
والسفينة القتالية واملنصة العائمة ذات التأثري الفعال هي الفرقاطة من طراز .Fremm
وهذه الفرقاطة احلديثة التي تنتجها فرنسا بمشاركة إيطاليا هي الوحيدة التي متتلكها
تغي املوازين يف املنطقة .و ُت َعدّ صواريخ هاربون
مرص ،وليست يف املستوى التي يمكنها أن ّ
وإكزوست املضادة للسفن الصواريخ األساسية يف األسطول املرصي .كام يملك األسطول
املرصي سفينتني من طراز ميسرتال  ،LHDذات استعامالت متعددة ،وهلا القدرة عىل محل
العديد من احلوامات ،وقد جرى رشاؤمها عام  26.2016وتفتقر مرص إىل القدرة التي تؤهلها
الستخدام هاتني السفينتني بحيث تقلب موازين القوى يف املنطقة وحتوهلا إىل مصلحتها،
ً
أسطول من احلوامات يمكنها من استخدام
وذلك ألسباب عديدة :أوهلا أهنا ال متلك
هاتني السفينتني بكامل طاقتها .ثانيها -وهو السبب األهم -هو اهليكلية العامة لألسطول
املرصي ،فاألسطول املرصي يتكون بشكل رئيس من الزوارق القتالية حلامية السواحل.
واهلدف اجلوهري وراء استعامل السفن من طراز ميسرتال وأمثاهلا هو أن الدول تريد أن
تعكس قوهتا ونفوذها عىل البحار املفتوحة ،وهذا األمر يتطلب وجود دفاعات حتميها من
املنصات ينبغي هلا أن متتلك سفنًا
املخاطر يف البحار املفتوحة .والدول التي متتلك مثل هذه ّ
أيضا .فاألسطول الفرنيس الذي يستخدم سفينة ميسرتال
حتمل صواريخ املضادات اجلوية ً
يضم مدمرات من طراز هوريزون التي حتمل صواريخ املضادات اجلوية من
عىل سبيل املثال ّ
طراز أسرت -15وأسرت .-30وقدرة سفينتي  LHDمن طراز ميسرتال املرصيتني عىل الدفاع
يف عرض البحار منخفضة للغاية.

أخريا ،يمكن القول إن (إرسائيل) متتلك منصة قتالية صغرية عائمة ،لكنها فعالة للغاية،
ً
ومتتلك كذلك سفن الكورفيت من طراز ساعر ،-5بطاقة استيعابية قدرها  1200طن،
وز ِّودت
وهي السفن الكربى لدى إرسائيل .وهذه الكورفيتات قديمة جرى حتديثهاُ ،
27
وج ِّه َزت بصواريخ املضادات اجلوية من طراز باراك 8-
برادارات ذات تقنيات حديثةُ ،
ٍ
 .فهذه السفن بصوارخيها التي تبلغ مداها  100كم متتلك قدرات صاروخية دفاعية أفضل
من تلك التي متتلكها كثري من السفن احلربية التي تكربها يف العامل .وقد اشرتت (إرسائيل)
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منذ فرتة قريبة  4كورفيتات من طراز ساعر ،-6طاقتها االستيعابية  2000طن هبدف زيادة
قدراهتا البحرية ،ومن املنتظر تس ّلمها عام  ،2020وسيجري تزويدها بصواريخ باراك8-28
 .كام تُعدّ مضادات السفن غابريل التي تُط َلق من الطائرات احلربية ومن السفن عىل حد
املهمة لدى القوات اجلوية اإلرسائيلية ،حيث يرتاوح مداها بني  35كم
سواء -من الذخائر ّ
29
إىل  400كم ،وهلا استعامالت متعددة.

ويف سياق املقارنة بني قوة الغواصات ،تأيت تركيا و(إرسائيل) واليونان يف الصدارة.
متتلك تركيا  12غواصة ،وأسطوهلا يشكل األسطول األكرب بني أساطيل دول املنطقة.
لكن مواصفات هذه الغواصات ّ
أقل من مواصفات بعض الغواصات التي متتلكها اليونان
األهم يف هذه التحديثات،
و(إرسائيل) .لذلك تعمل تركيا عىل حتديث أسطوهلا .واجلزء
ّ
هو مرشوع الغواصة من طراز  .REİSوقد بدأ العمل الفعيل يف هذا املرشوع عام ،2015
بست غواصات حديثة بني عامي 2022
وهيدف إىل تزويد قوة الغواصات الرتكية
ّ
و .302027وتتطلع تركيا من خالل هذا املرشوع إىل امتالك قوة من قوات الغواصات
الفعالة (بل األكثر فعالية) يف املنطقة يف الفرتة القادمة.
واليونان التي تقع يف منطقة حتيط هبا األزمات واحلروب تعدّ الغواصات التي متتلكها
أهم سالح بني يدهيا ،فهي متلك  4غواصات من طراز بابانيكوليس (طراز  )214بتقنيات
31
حديثة ،وهي من أهم األسلحة اإلسرتاتيجية لدهيا.
أهم األسلحة
وكذلك احلال يف القوات البحرية اإلرسائيلية ،إذ تشكل الغواصات ّ
أيضا ،فتشكل الغواصات من طراز دولفني -12بام متتلكها من التقنيات
اإلسرتاتيجية ً
وأنظمة التسليح التهديد األكرب لألساطيل يف املنطقة.

واحلوامات التي متتلكها األساطيل حتمل أمهي ًة بالغ ًة ،والس ّيام يف حرب الغواصات .ويف
سياق املقارنة بني دول املنطقة من حيث احلوامات وطاقة السفن احلربية عىل محل احلوامات،
نجد أن تركيا هي املتفوقة يف هذا املجال.

متلك القوات البحرية الرتكية  11حوامة من طراز بيل  ،212و 18حوامة من طراز
( .)Seahawk S-70Bوالفرقاطات الست عرشة والكورفيتات األربع (من طراز أضة)
متلك مجي ًعا القدرة عل محل احلوامات .واحلوامات  S-70Bبام حتمله من صواريخ هيل فاير
وبنجوين املضادة للسفن ،إىل جانب الطوربيدات تزيد بشكل كبري من قدرات السفن القتالية.
ٍ
بإجياز إن القوات
يف ختام املقارنة بني القوات البحرية لألطراف اإلقليمية ،يمكن القول
البحرية الرتكية هي القوات البحرية األكثر فعالية يف املنطقة ،وإن رشكات الصناعات
الدفاعية الرتكية مستمر ٌة يف تنفيذ مرشوع تطوير القوات البحرية الرتكية ،وإن الغواصات
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املوجودة لدى اليونان و(إرسائيل) ،وقدرات الدفاعات اجلوية يف الكورفيتات اإلرسائيلية
تشكل هتديدً ا حمت ً
َمل بالنسبة لرتكيا.

وجتدر اإلشارة إىل أن سوريا ولبنان وليبيا هي من أضعف دول املنطقة من حيث
القوات البحرية .فالتطورات األخرية يف املنطقة استنزفت قوة سوريا وليبيا إىل حدّ ٍ
كبري.
واألسطول السوري يف األصل كان يشكّل القسم األصغر من القوات املسلحة السورية،
قبل احلرب األهلية التي ال تزال دائرة 32،والتي تسببت يف إمهال السفن البحرية القليلة
ً
كثريا عن نظريهتا السورية.
العدد
إمهال تا ًّما .وحالة القوات البحرية الليبية ال ختتلف ً
وبالنسبة للبنان ،فهي متتلك عد ًدا من سفن الدوريات الصغرية العاجزة عن القتال مع
السفن احلربية الكبرية.

القوات البحرية للأطراف الدولية:
مصادر الطاقة والقدرات الفنية التي متتلكها األطراف الدولية أكرب مما متتلكها األطراف
اإلقليمية .وهلذا السبب ستكون القدرات العسكرية لألطراف الدولية والس ّيام الواليات
املتحدة األمريكية وروسيا هي الكربى مقارن ًة مع األطراف اإلقليمية .باملقابل ،هناك عد ٌد من
املهمة التي تعيق تعبئة األطراف الدولية جز ًءا من قواهتا البحرية وإرساهلا بالرسعة
املؤثرات ّ
الالزمة إىل منطقة األزمة عند حدوثها يف منطقة ما .فالتعهدات األمنية والعسكرية املقدمة
أثناء إبرام االتفاقيات مع الدول األخرى ،تتطلب من األطراف الدولية تقسيم قواهتا البحرية.
وهذا األمر ٍ
سار عىل الواليات املتحدة األمريكية بشكل خاص .فمن أجل محاية حلفائها

يف الرشق األقىص مثل اليابان وكوريا اجلنوبية عىل سبيل املثال؛ تنرش أمريكا قوات بحرية
كبرية هلا يف تلك املنطقة ،ومن أجل محاية حلفائها ومصاحلها االقتصادية يف الرشق األوسط
تنرش قواهتا البحرية يف خليج البرصة ،ويف البحر املتوسط من أجل حلفائها يف أوربا.

والعائق اآلخر أمام تعبئة األطراف الدولية قواهتا البحرية بصورة رسيعة يف منطقة
واحدة ،هو املساحة اجلغرافية الواسعة والرشيط الساحيل الطويل للبلدان .ويظهر هذا
الوضع جل ًّيا عند روسيا التي متتلك مساحات واسعة جدًّ ا من األرايض إىل جانب السواحل
البحرية الكثرية ،فهي مضطرة إىل تقسيم قواهتا البحرية إىل مخسة أقسام ،أربعة منها كبرية
(الشامل والغرب والبحر األسود واملحيط اهلادي) وواحدة صغرية يف بحر اخلزر .وتقسيم
رضرا حقيق ًّيا بالنسبة هلا كام حدث يف احلرب الروسية اليابانية
روسيا لقواهتا البحرية ،يشكل ً
أيضا.
 ،1905-1904ويف أيامنا احلالية ً

إىل جانب هذه الصعوبات ،فإنه سيكون من املفيد وجود القواعد العسكرية لبعض
األطراف الدولية يف املنطقة بوصفها نتيجة لعالقات هذه األطراف مع دول املنطقة ،أو خالل
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املراحل التارخيية ،فتكون هذه القواعد معينة لتلك األطراف عىل نرش قواهتا البحرية بشكل
ف ّعال يف منطقة الرشق األوسط .تأيت الواليات املتحدة األمريكية يف مقدمة هذه الدول ،إذ
تنترش قواعدها العسكرية التي تضمن نرش قواهتا البحرية يف املنطقة عىل الدوام نتيجة عالقاهتا
احلميمة مع دول أوربا والرشق األوسط .حيث ينترش األسطول السادس يف البحر املتوسط،
واألسطول اخلامس يف خليج البرصة القريب من رشق البحر املتوسط.

مهمة يف املنطقة رغم أهنا ليست
الطرفان الدوليان اآلخران اللذان هلام قواعد عسكرية ّ
بحجم القواعد األمريكية مها روسيا وإنكلرتة .فمن خالل تدخل روسيا يف احلرب األهلية
يف سوريا متكنت من إقامة قاعدة عسكرية كبرية هلا هناك .ومتتلك إنكلرتة قاعدة عسكرية
هلا يف قربص.
وعند تقييم القوات البحرية لألطراف الدولية ،وقدرة هذه القوى عىل التدخل الفعال
يف أزمة ما يف رشق البحر املتوسط؛ تتقدم دولتان إىل الصدارة ،ومها أمريكا وروسيا.
املنصات القتالية للقوات البحرية التابعة لألطراف الدولية
غواصة كورفيت فرقاطة مدمرة طرادة محالة طائرات
33

أمريكا
روسيا
إنكلرتة
فرنسا
إيطاليا

68
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10
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املصدر :مجع وإعداد من بيانات املعهد الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية .IISS

تتشكل السفن املقاتلة األساسية للقوات البحرية األمريكية من املدمرات من طراز أريل
بريك محولة ( 9800-8300طن) 34وكورفيتات من طراز  Ticonderogaمحولة (9600طن).
أما املدمرات من طراز أريل بريك ،فهي سف ٌن حربية ذات أنظمة تسليح جرى تطويرها بشكل
يمكِّنها من القيام بمهام خمتلفة ،مثل الدفاعات اجلوية وحرب الغواصات ورضب األهداف
الربية 35.كام أن الكورفيتات من طراز  Ticonderogaمتتلك ميزات وأنظمة تسليح مشاهبة
ملثيالهتا يف املدمرات .هذان الصنفان يشكالن القسم األكرب من قوة الواليات املتحدة القتالية.

تشكل حاملة الطائرات مركز القوة البحرية األمريكية ،وأهم "هراواهتا" الفعالة بيد
الواليات املتحدة .متتلك الواليات املتحدة عرش سفن حاملة للطائرات من طراز نيمتز
 ،Nimitzطاقتها االستيعابية  60طائرة ،وحاملة طائرة واحدة من طراز جريالد فور ،طاقتها
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االستيعابية  75طائرة 36.والطائرات التي حتملها هذه السفن هي من طراز إف .-18وإذا
أخذنا بعني االعتبار أن الطائرات من طراز ( )F-35Cاملصممة من أجل حامالت الطائرات
بدأ تس ّلمها يف السنوات املاضية ،وأن هذه الطائرات ال تزال حديثة العهد بالقتال  37-يمكن
القول إن طائرات إف -18ستبقى قوة األسطول األمريكي اجلوية لفرتة أخرى .وطائرات
إف -18هي اجليل الرابع من الطائرات احلربية احلديثة ،ويضم األسطول األمريكي
حوايل  430طائرة من هذا الطراز .وانخفاض معدل اجلاهزية القتالية يف األنواع املختلفة
أيضا.
من الطائرات املوجودة يف القوات اجلوية األمريكية ،يرسي عىل طائرات إفً -18
مؤخرا ملعاجلة هذه
وقد جرى رفع اجلاهزية القتالية لـ 80%منها بعد اجلهود التي بذلت
ً
املشكلة 38.إىل جانب ذلك متتلك البحرية األمريكية قوة كبرية من الغواصات تضم 68
غواصة؛  14غواصة من طراز أوهايو التي حتمل صواريخ باليستية عابرة للقارات من نوع
39
ترايدنت .2وتتزود الغواصات األمريكية عمو ًما بصواريخ من سلسلة توماهوك.

تبدو القوة البحرية األمريكية يف هذه املقارنات القوة البحرية األكثر فعالية يف العامل .لكن
هذا ال يعني أن القوة البحرية األمريكية ليس هلا منافس يف البحار التي تنترش فيها ،أو أهنا املتفردة
كبريا .فاألسطول اخلامس عىل
يف السيطرة عليها ،فالقوات البحرية األمريكية تنقسم انقسا ًما ً
سبيل املثال يتوىل مهمة االنتشار يف منطقة املحيط اهلندي وخليج البرصة ،واألسطول السادس
يتوىل مهمة االنتشار يف البحر املتوسط ،واألسطول السابع ينترش يف الرشق األقىص.
تكتسب الواليات املتحدة أمهيتها اإلسرتاتيجية باعتبارها قوة عمالقة من حضورها
العسكري القوي يف البحار التي توجد فيها ،وذلك طبيعي للغاية ،لكن هذا االنقسام الكبري
لقواهتا البحرية حيدّ من الدعم البحري يف العمليات العسكرية األمريكية الكبرية .ففي
حريب اخلليج عامي  1991و 2003والتدخل العسكري يف أفغانستان عام  ،2001كان عدد
حامالت الطائرات املشاركة يف العمليات ستة حامالت .ففي حالة نشوء أزمة أو حرب،
وبسبب عمليات الصيانة واإلعداد القتايل حلامالت الطائرات ،يعتقد بأنه لن تكون هناك
ٍ
أسطول يضم  11حاملة طائرات ،هلا القدرة عىل التدخل
سوى  5سفن حاملة للطائرات يف
40
خالل فرتة قصرية.

هناك سبب آخر حيد من سيطرة الواليات املتحدة األمريكية عىل البحار ،وهو التحديات
اآلتية من القوى الدولية واإلقليمية .والتحدي األكرب الذي تواجهه أمريكا يف البحار هو
كبريا
مؤخرا
التحدي اآليت من السفن الصينية .فقد شهدت القوات البحرية الصينية
ً
ً
تطورا ً
ورسي ًعا بالتوازي مع التطور االقتصادي 41.مل يكن هذا التطور من حيث الكم فحسب ،بل
أيضا ،إذ تنتج الصني السفن احلربية املزودة باألسلحة املتطورة القادرة عىل
من حيث النوع ً
مواجهة السفن احلربية التي يمتلكها األسطول األمريكي ،من بينها املدمرتان؛ النمط-055
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والنمط .-052Dفهذه السفن احلربية وبأنظمة التسليح املزودة هبا متلك القدرة عىل احلد من
نفوذ القوات البحرية األمريكية يف املحيط اهلادي 42.ويمكن القول إن سياسة التوسع 43التي
تنتهجها الصني يف بحر الصني تشكل حالة من شأهنا أن تشغل القوات البحرية األمريكية يف
الرشق األقىص ً
بدل من عملها يف خليج البرصة والبحر املتوسط.
التطور اآلخر الذي يشتت التفوق البحري األمريكي ،هو تراجع اعتامد بعض القوى
اإلقليمية عىل الواليات املتحدة األمريكية يف مسألة القوة البحرية .وتراجع ارتباط الدول
عسكر ًيا بالواليات املتحدة األمريكية يرتافق عىل العموم مع توجه هذه الدول إىل اتباع
سياسة مستقلة .ففي موضوع مضادات السفن عىل سبيل املثال ،أصبحت تركيا تنتج
انخفاض يف اعتامدها عىل الواليات املتحدة
صواريخ "أطمجة" املضادة للسفن ،فحصل
ٌ
األمريكية التي تنتج القسم األكرب من صواريخ هاربون املضادة للسفن ،فكان هذا
االنخفاض يتعارض مع املصالح األمريكية يف رشق البحر املتوسط ،لكنه عزز قرار تركيا
احلازم يف محاية مصاحلها الشخصية.
يبني هنتنغتون أن الواليات املتحدة استخدمت يف حرب اخلليج القسم األكرب من قواهتا
املسلحة ،ولن يكون بمقدورها أن تتدخل يف القوى اإلقليمية خارج النصف الغريب للكرة
مبكر للغاية يف ظل نظام عاملي تتفرد فيه أمريكا بصفتها القوة
األرضية 44.لكن هذا التخمني ٌ
العمالقة الوحيدة ،بعد انتهاء احلرب الباردة.

عززت روسيا نفوذها يف رشق البحر املتوسط باعتبارها قوة عظمى ،من خالل
باملقابل ّ
التدخل يف احلرب األهلية السورية .تتشكل القوة العسكرية الروسية يف رشق البحر
املتوسط بشكل رئيس من أسطوهلا وقواعدها اجلوية يف سوريا 45،مع العلم أن زيادة روسيا
قوهتا البحرية يف املنطقة متنحها القدرة عىل زيادة الضغوطات عىل دول املنطقة 46.وتشكل
السفن املتبقية من العهد السوفيتي العمود الفقري للقوة البحرية الروسية .وهذا هو الواقع،
والسيام يف شأن السفن القتالية الكبرية ،ويف مقدمتها سفينتا كورفيت من طراز كريوف
( 28000طن) ،وثالث كورفيتات من طراز سالفا ( 12500طن) ،ويمتلك األسطول
الرويس كذلك مدمرات بحمولة ( 8000طن) .والباقي الذي يشكّل القسم األكرب،
يتكون من كورفيتات ذات محوالت صغرية .لكن تسليح هذه الكورفيتات ،والس ّيام التي
قوي بفضل الصواريخ من سلسة كاليرب .Kalibr
أضافتها إىل أسطوهلا يف السنوات األخرية؛ ٌّ
47
تستخدم روسيا هذه الكورفيتات يف رشق البحر املتوسط بشكل فعال  ،وال تفضل بناء
السفن احلربية الكبرية مثل املدمرات والكورفيتات بسبب ظروفها الفنية واالقتصادية،
لكنها تزود سفنها احلربية اجلديدة التي دخلت يف أسطوهلا بأسلحة من شأهنا أن تنافس
السفن الغربية األكرب منها .فعىل سبيل املثال؛ الفرقاطة من طراز أدمريال جورشكوف
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(محولة  5400طن) والسفن التي انضمت يف السنوات األخرية إىل األسطول الرويس،
مزود ٌة بصواريخ من سلسلة كاليرب ،وصواريخ مضادات للسفن من طراز أونيكس ،إىل
جانب عدد كبري من صواريخ املضادات اجلوية 48.يستخدم األسطول الرويس أنوا ًعا كثرية
من الصواريخ املضادة للسفن ،ومن بني أكثر هذه الصواريخ فعالي ًة نذكر :صواريخ غرانيت
(مدى  625كم) املستخدمة يف الكورفيتات من طراز كريوف ،وصواريخ بازلت (مدى
 550كم) املستخدمة يف الكورفيتات من طراز سالفا ،وصواريخ أونيكس (600-300
49
كم) املستخدمة يف منصات األسطول احلديثة والصغرية.
ُت َعدّ روسيا من الدول املعدودة القليلة يف أنظمة الدفاعات اجلوية ،وتنعكس هذه امليزة
عىل السفن احلربية بشكل كبري ،حيث يتم جتهيز السفن احلربية الروسية باإلصدارات البحرية
ألنظمة الدفاع اجلوي الروسية .يضم األسطول الرويس حاملة طائرة واحدة ،وهي سفينة
ٍ
طائرات من طراز ميغ 29
من طراز كوزنستوف بطاقة استيعابية قدرها  30طائرة ،وحتمل
كيه ،وسوخوي ،-33وتتلقى الصيانة بصورة منتظمة ودورية ،وقد اشتعلت فيها النريان
مؤخرا 50،فأحدث ذلك ً
شلل جزئ ًّيا يف قدرات روسيا عىل تقديم الدعم
خالل صيانتها
ً
ٍ
حمتملة يف البحر األبيض املتوسط يف املستقبل
اجلوي للقوات البحرية يف حال نشوب أزمة َ
الغواصات يف العامل،
القريب .عالو ًة عىل ذلك ،متتلك روسيا واحدة من أقوى أساطيل ّ
منازع يف هذا املجال غري الواليات املتحدة .يضم أسطول الغواصات الرويس
وليس هلا
ٌ
ٍ
 13غواصة من أنامط خمتلفة ،مزودة بصواريخ بالستية عابرة للقارات من أنامط Stingray
مهمة جدًّ ا،
و Sinevaو Laynerوبوالفا 51.وإىل جانب هذه املنصات التي هلا إسرتاتيجية ّ
كبريا من الغواصات املختلفة.
متتلك روسيا عد ًدا ً
أخريا إن القوة البحرية الروسية واحد ٌة من كربى القوات البحرية عامل ًيا،
ويمكن القول ً
ولكنها تعاين مشكلة واحدة هي نفسها املشكلة التي تعاين منها القوات البحرية األمريكية،
نظرا النقسامها .فهذا االنقسام يع ّقد اإلجابة عن التساؤالت ذات
هي انخفاض قدراهتاً ،
الصلة بالرسعة واملدة التي تستغرقها القوات البحرية الروسية للتدخل القوي يف أي أزمةٍ
حمتملة النشوب يف رشق البحر األبيض املتوسط.
َ

إن القوة البحرية اإلنكليزية حمدودة للغاية مقارن ًة باألمريكية والروسية .فحاملة طائراهتا
ال متلك قدرات عملياتية ،وتعجز بمفردها عن ردع تركيا صاحبة القوة األكثر فعالية يف
رشق البحر األبيض املتوسط ،رغم امتالكها قاعدة عسكرية يف هذه املنطقة .تشكل قاعدتا
 Ağroturو Dikelyaيف قربص عامد الوجود العسكري اإلنكليزي يف رشق البحر املتوسط،
تبلغ املساحة اإلمجالية هلاتني القاعدتني ( 250كم .52)2وتشكل املدمرة من طراز Type-
ست
( 45محولتها  7500طن) أكرب السفن احلربية يف قوات البحرية اإلنكليزية ،وعددها ّ
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مدمرات يف األسطول .والسفن من طراز  Type-45جمهزة بصواريخ املضادات اجلوية
آسرت -15وآسرت .-30كام تشكل الفرقاطات من طراز  Type-23من السفن احلربية
الكبرية يف األسطول .وقد جرى تزويد املدمرات اإلنكليزية بأسلحة حديثة وفعالة من أجل
53
دفاعاهتا اجلوية .ويعاين األسطول بشكل كبري من مشكلة الصواريخ املضادة للسفن.

يملك األسطول اإلنكليزي حاملتي طائرات من طراز أليزابت ،وقد انضمت إىل
األسطول يف السنوات األخرية .الطاقة االستيعابية هلاتني السفينتني  65000طن ،وقادرة
عل محل  40طائرة حربية من طراز  F-35Bالتي لدهيا ميزة ستوفل 54.ستعزز هاتان
السفينتان قوة إنكلرتة البحرية يف املستقبل ،لكن التجارب مستمرة عىل السفينتني ،ومن
املحتمل االنتظار عدة سنوات أخرى لتمتلك القدرة العملياتية 55.والسبب اآلخر يف
عدم قدرة إنكلرتة عىل استعامل هاتني السفينتني بشكل فعال يف القريب العاجل يعود إىل
افتقارها للعدد الكايف من الطائرات احلربية .حيث متتلك إنكلرتة  20طائرة حربية من طراز
 ،F-35Bوتس ّلم الطائرات اجلديدة حيتاج إىل زمن.
يضم األسطول اإلنكليزي  10غواصات؛ أربع غواصات من طراز  Vanguardاملزودة
بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز  .Trident IIوالغواصات الست األخرى
مزودة بالصواريخ من سلسلة توما هوك.

ختا ًما؛ متتلك قوة إنكلرتة البحرية سفنًا حربية متطورة وفعالة ،غري أن عدد السفن
القتالية يف األسطول قليل ال يكفي خلوض عمليات كبرية يف رشق البحر املتوسط ،ويعاين
كفاية الصواريخ املحمولة عىل السفنُ .ت َعدّ املدمرات من طراز  Type-45السفن القتالية
األقوى يف األسطول ،وهي مزودة بنظام مضادات جوية فعالة للغاية ،لكن ضعف الكفاءة
يعج
العملياتية حلاملتي طائراهتا جتعل فعالية السفن الست يف رشق البحر املتوسط الذي ّ
بالقوات البحرية احلاملة ملئات الطائرات احلربية -مسألة فيها نظر .من املحتمل أن تكون
لدى إنكلرتة القدرة الكافية حلامية فوكالند يف األرجنتني كام حدث يف  ،1982لكنها ال متلك
تعج بالقوات
الكثري الذي متكنها من العمل الفعال يف منطقة رشق البحر املتوسط التي ّ
البحرية واجلوية الف ّعالة والكبرية.
املهمة .وقرهبام اجلغرايف جيعلهام من األطراف
ُت َعدّ فرنسا وإيطاليا من دول البحر املتوسط ّ
الفاعلة يف توازنات القوى العسكرية يف رشق البحر املتوسط .وال متلك الدولتان قوة بحرية
تضم قوات فرنسا البحرية حاملة الطائرات شارل ديغول
مهم يف املنطقةّ .
كافية ألداء دور ّ
القادرة عل محل  35طائرة حربية تقري ًبا ،و 10غواصات و 22سفينة حربية كبرية (مدمرات
وفرقاطات) 56.يمكننا أن نقول إن فعالية القوة البحرية الفرنسية أكرب من مثيلتها اإلنكليزية
يف ظل غياب اجلاهزية العملياتية حلاملتي طائراهتا .بعض السفن احلربية الفرنسية مزودة
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يعزز من قوة األسطول الفرنيس.
بصواريخ من طراز سلسلة  ،57SCALP Navalوهذا ّ
لكن األسطول الفرنيس متأخر عن األسطول اإلنكليزي يف مسألة الدفاعات اجلوية.
فالسفن ذات الكفاءة من حيث الدفاعات اجلوية يف األسطول الفرنيس ،هي املدمرات من
طراز هوريزون  Orizzonteاملطورة باالشرتاك بني فرنسا وإيطاليا .يوجد منها مدمرتان يف
األسطول الفرنيس .وتستخدم أنظمة التسليح (آسرت -15وآسرت )-30املشاهبة ملثيلتها يف
مدمرة األسطول اإلنكليزي  .Type-45متتلك فرنسا قوة بحرية فعالة ،لكن هناك بعض
النقاط اخلطرية التي متنع انتقاهلا إىل رشق البحر املتوسط منها :النقطة األوىل :حمدودية
مدى طائراهتا احلربية حتدّ من قدرة قواهتا اجلوية عىل دعم قواهتا البحرية يف عملياهتا يف
رشق البحر املتوسط إىل حدّ كبري ،وستضطر يف الغالب إىل دعم عملياهتا بواسطة حامالت
الطائرات .النقطة الثانية :قواهتا البحرية جيدة جدًّ ا من حيث النوعية ،إال أن سفن دفاعتها
اجلوية قليلة وغري كافية .ومن الصعب هلذه السفن محاية أسطوهلا يف رشق البحر املتوسط
قرب دولة مثل تركيا لدهيا مئات الطائرات احلربية .ومن َث ّم ،متتلك فرنسا القوة البحرية
القادرة عىل تقديم الدعم للعمليات األمريكية يف رشق البحر املتوسط ،كام يف حالة سوريا،
وال متلك القدرة الكافية عىل تنفيذ عمليات عسكرية كبرية بمفردها يف هذه املنطقة .أما
القوات البحرية اإليطالية فهي قليلة من حيث العدد ( 18مدمرة وفرقاطة) ،ومواصفاهتا
تشبه مثيالهتا الفرنسية .متلك إيطاليا مدمرتني من طراز هوريزون .وقد جرى حتديث حاملة
الطائرات اإليطالية  Cavourمن أجل طائرات ()F-35Bة.58

مقارنة القوات الجوية وكفاءتها من حيث الدفاعات الجوية:
القوات الجوية للأطراف المحلية وقدرتها على الدفاع الجوي:
يتم هنا تقييم القوات اجلوية لألطراف املحلية من خالل سمتني أساسيتني :قدرة هذه
األطراف عىل االعتامد عىل إنتاجها املحيل يف تأمني حاجاهتا من القوات اجلوية ،وطائراهتا
وكم.
احلربية نو ًعا ًّ
تتبوأ الصدارة يف سياق قدرة األطراف اإلقليمية عىل اإلنتاج املحيل ملتطلبات قواهتا
فرتكيا ّ
اجلوية .فعىل الرغم من أهنا تعتمد يف قواهتا اجلوية عىل رشاء الطائرات من اخلارج كمثيالهتا
يف الدول اإلقليمية األخرى؛ فإن رشكات الصناعات الدفاعية الرتكية مستمرة يف أبحاثها
أيضا.
وإنتاجها وعملها عىل زيادة كفاءة قواهتا اجلوية ،كام هو احلال يف القوات البحرية ً

تقوم تركيا بأبحاثها اخلاصة يف تطوير طائرات إف -16التي تشكل العصب الرئيس
عزز كفاءة الطائرات احلربية بشكل
لقواهتا اجلوية .ونظام االستهداف  59ASELPODالذي ّ
كبري -عىل سبيل املثال -هو من نتائج بحوث أصيلسان 60لتطوير وإنتاج رادارات إف.-16
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وكذلك تواصل تركيا بحوثها يف تطوير وإنتاج صواريخ جو -جو اخلاصة هبا ،وقد ح ّققت
تقدّ ًما مهمًّ يف هذا املجال من خالل نموذجي الصواريخ "غوك دوغان "GÖKDOĞAN
و "61بوزدوغان ."BOZDOĞA
قدّ مت رشكات الصناعات الدفاعية إسها ًما آخر للقوات اجلوية ،وهو يف جمال الطائرات
بدون طيار  ،İHAوالطائرات املسلحة بدون طيار  .SİHAفقد ح ّققت تركيا يف السنوات
األخرية تقدّ ًما ملحو ًظا يف هذه التقنيات ،وأخذت موقعها بني الدول املعدودة يف هذا
املجال .واهلدف من هذه الطائرات هو مكافحة اإلرهاب ،إىل جانب القيام بنفس املهمة يف
مهمة بتفوقها يف هذا املجال
بحر إجية ورشق البحر املتوسط 62.وبذلك اكتسبت تركيا ميز ًة ّ
بني دول املنطقة.

ويف سياق تقييم دول املنطقة من حيث كمية ونوعية الطائرات احلربية التي متتلكها،
تتصدر ثالث دول يف جمال القوات اجلوية :وهي تركيا و(إرسائيل) واليونان املتأخرة عن
هاتني الدولتني ،ولدهيا قوة جوية عىل قدر كبري من األمهية.
تتشكل القوات اجلوية الرتكية من الطائرات احلربية من طراز إف -4وإف.-16
فالقوات اجلوية لدهيا  260طائرة إف -16و 20طائرة إف .-4تتألف طائرات إف -16من
 35طائرة من طراز ( )Block 30و 225من طراز ( )Block 50و  .)Block 50+(63وجيري
حتديث الطائرات مثل إف -16املستخدمة منذ مدة طويلة.
من خالل هذه التحديثات اكتسبت هذه الطائرات القدرات التي تتطلبها الطائرات
احلديثة 64.فطائرات إف  16من طراز بلوك  ،50وبلوك  50+التي متتلكها تركيا من أكثر
65
املطورة بعد طراز بلوك  70التي طورهتا لوكهيد مارتن.
طائرات إفّ -16

تستخدم الطائرات احلربية الرتكية صواريخ جو-جو من طراز (،)AIM-7 Sparrow
و( ،)AIM-9X Sidewinderو( .)AIM-120A/B AMRAAMإىل جانب صواريخ
تطورا يف هذا املجال 66تستخدم القوات
جو-جو ( )AIM-120C AMRAAMاألكثر
ً
اجلوية الرتكية ضد األهداف البحرية صواريخ  ،SOMوهي من تطوير تركي ،ويصل مداها
67
إىل  250كم ،ومن أهم األسلحة اإلسرتاتيجية لدى القوات املسلحة الرتكية.

كم ونو ًعا.
ُت َعدّ القوات اجلوية اإلرسائيلية من بني القوات اجلوية األكثر فعالية يف املنطقة ًّ
بل يمكن القول إهنا األكثر فعالية إذا أخذنا بعني االعتبار امتالكها اجليل اخلامس من
الطائرات احلربية .ترتاوح أنواع الطائرات احلربية التي متتلكها إرسائيل بني طائرات إف-
 15وإف -16إضافة إىل إف -35التي بدأت بتس ّلمها يف الفرتة األخرية .كام متلك القوات
اجلوية اإلرسائيلية  83طائرة إف -15و 225طائرة إف . 16 -68إضافة إىل أهنا اشرتت 50
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طائرة إف -35تس ّلمت منها  16طائرة 69.تستخدم القوات اجلوية اإلرسائيلية صواريخ
جو-جو متطورة مثل صواريخ من طراز (.)AIM-120C AMRAAM

ُت َعدّ اليونان الدولة اإلقليمية الثالثة صاحبة القوات اجلوية الفعالة ،رغم أهنا متأخرة عن
تركيا و(إرسائيل) .تتشكل القوات اجلوية اليونانية من طائرات إف 20( -4طائرة) وإف-
 155( 16طائرة) ومرياج  43(70 2000طائرة)  .وطائرات إف -16التي تشكل عصب
القوة اجلوية اليونانية هي من طراز ( ،)Block 52+وقد اتفقت مع رشكة لوكهيد مارتن عىل
حتديث  85طائرة إف -16من طائراهتا لرفعها جاهزيتها إىل مستوى )72/Block 70(71
 .وبعد التحديث ستكون طائرات إف -16اليونانية أفضل من إف -16الرتكية .تستخدم
القوات اجلوية اليونانية صواريخ جو-جو املتطورة من بينها .AIM-120 AMRAAM
وتستخدم صواريخ ُت َعدُّ من أهم األسلحة التي تستخدمها القوات اجلوية اليونانية ضد
األهداف الربية ،وهي صواريخ  ،SCALPEGالتي يزيد مداها عن  250كم ،وتشكل
كبريا ألي نوع من األهداف املعادية ،غري أن عددها حمدود لدى اليونان .ولكون هذه
ً
خطرا ً
الصواريخ تستخدم فقط من قبل طائرات مرياج -2000قليلة العدد لدى اليونانُ ،ت َعدّ ميزة
72
مهمة بالنسبة لليونان.
ّ

متتلك مرص قوة جوية كبرية جدًّ ا ،لكنها ال ُت َعدّ من القوات اجلوية الفعالة يف املنطقة؛
بسبب قدم أغلب طائراهتا احلربية ،ومواجهتها صعوبات يف موضوع صواريخ جو-جو
املتطورة .تشكل طائرات إف 208( -16طائرة) وطائرات مرياج  J-7وميغ150( -21
طائرة) العمود الفقري للقوات اجلوية املرصية 73.رغم أن املخزون العددي للقوات اجلوية
كبريا غري أن أغلبها ال تنسجم مع رشوط احلروب احلديثة .فطائرات مرياج
املرصية يبدو ً
 J-7وميغ  21قديمة جدًّ ا .كام أن طائراهتا من طراز إف -16قديمة للغاية باملقارنة مع إف-
 16الرتكية وإف -15اإلرسائيلية.

مهمة
وقد خ َطت مرص خطوات
ّ
يف الفرتة األخرية لتغيري وضع قواهتا
اجلوية ،فاشرتت طائرات رافال من فرنسا
وطائرات ميغ -29من روسيا 74فعززت
بذلك القدرات القتالية لقواهتا اجلوية إىل
حدّ كبري .وقد واجهت ترسيخ العالقات
العسكرية بني مرص وروسيا يف اآلونة
األخرية انتقادات من الطرف األمريكي.
فقد زادت أمريكا ضغوطاهتا عىل مرص

تمتل��ك م�ص��ر ق��وة جوي��ة
��د
كبي��رة
ًّ
ج��دا ،لكنه��ا ال ُت َع ّ
م��ن الق��وات الجوي��ة الفعال��ة
ف��ي المنطق��ة؛ ب�س��بب ق��دم
�أغل��ب طائراته��ا الحربي��ة،
ومواجهتها �صعوبات في مو�ضوع
�صواري��خ جو-ج��و المتط��ورة
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عند إقدامها عىل طلب رشاء طائرات سوخوي سو -35من روسيا 75.واملشكلة األخرى
التي تعانيها القوات اجلوية املرصية تتعلق بموضوع صواريخ جو-جو .فمرص ال تستخدم
صواريخ جو-جو املتطورة من طراز ( ،)AIM-120 AMRAAMوهذه ميزة سلبية
بالنسبة للطريان احلريب املرصي أمام الطائرات اإلرسائيلية والرتكية واليونانية التي تستخدم
طائراهتا هذا النوع من الصواريخ.

ُت َعدّ سوريا ولبنان وليبيا أضعف الدول اإلقليمية عسكر ًّيا ،وليست لدهيا قوات جوية
ذات أمهية تذكر .فقد تأثرت القوات اجلوية السورية إىل حدّ كبري باحلرب األهلية ،وهي
متلك طائرات حربية من طراز ميغ -21وميغ -23وسو -22وسو .-24واالستخدام
الكثيف هلذه الطائرات جعل ما ال يزيد عن  40%منها جاهزة للقتال 76.ولبنان ليست لدهيا
طائرات حربية متطورة.

يف سياق تقييم الدول اإلقليمية من حيث قدراهتا الدفاعية اجلوية يمكن أن نذكر أن
(إرسائيل) هي الدولة األفضل من حيث الدفاعات اجلوية يف رشق البحر املتوسط.
(فإرسائيل) من خالل أنظمة دفاعاهتا اجلوية ضد األشكال املختلفة من األهداف ُت َعدّ
ً
وتطورا يف العامل،
وتكامل
إحدى الدول التي متتلك شبكة الدفاعات اجلوية األكثر تنو ًعا
ً
ناهيك عن رشق البحر املتوسط 77.فشبكة الدفاعات اجلوية اإلرسائيلية للمستويات
املنخفضة واملدى القصري مغطاة بشكل أسايس بنظام القبة احلديدية ،والغاية من هذا النظام
78
هو محاية إرسائيل من هتديدات الصواريخ قصرية املدى ،والسيام املنطلقة من لبنان.
النظام الرئيس للدفاعات اجلوية اإلرسائيلية متوسطة االرتفاعات تتألف من نظام بطاريات
هوك وباتريوت ( .)PAC-2ولئن كان نظام هوك دون مستوى التقنيات املعارصة؛ فإن
باتريوت نظام دفاع جوي متطور وفعال .كذلك ُت َعدّ (إرسائيل) من الدول التي متتلك نظا ًما
دفاع ًّيا جو ًّيا وصاروخ ًّيا لالرتفاعات العالية واملدى الطويل .يتكون هذا النظام الدفاعي
اإلرسائييل من نظام آرو -2ونسختها املطورة نظام آرو .-3وتسهم الواليات املتحدة يف
كبريا ،كام تستمر يف تطوير نظام (آرو 79)-3الذي يستخدم ملواجهة
إنتاج هذا النظام إسها ًما ً
الصواريخ الباليستية املتوسطة وبعيدة املدى .والدافع الرئيس لتطوير آرو -3هو محاية
80
(إرسائيل) من الصواريخ الباليستية اإليرانية اآلخذة يف التطور.
مهمة ،مها
إىل جانب (إرسائيل) ،هناك دولتان إقليميتان ُأخريان ذات أنظمة دفاعية ّ
اليونان ومرص .فاليونان تغطي حاجاهتا من الدفاعات اجلوية للمستويات املنخفضة بأنظمة
صاروخية مثل تور (املدى  15كم) وكروتال (املدى  15كم) ،ودفاعاهتا للمستويات
املتوسطة والبعيدة املدى بأنظمة إس( -300املدى  150كم) وباتريوت ( PAC-2 /املدى
 160كم) 81.وتوجد لدى مرص أنظمة دفاعات جوية خمتلفة املدى ترتواح بني  50-10كم،
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وهذه األنظمة هي :سا ،-2وبوك ،وهوك ،وسا ،-3وسا 6،-وتور .وأغلب هذا األنظمة
مؤخرا أبواب روسيا من أجل جتديد
قديم ٌة من بقايا العهد السوفيتي 82.وقد طرقت مرص
ً
قواهتا اجلوية ودفاعاهتا اجلوية عىل حد سواء ،فاشرتت من روسيا نظام إس -300للدفاع
83
متطورا للدفاع اجلوي بعيد املدى.
اجلوي ،لتكون بذلك قد امتلكت نظا ًما
ً
وتركيا متلك باملقابل قوة جوية دفاعية قوية ،ولكن األمر ذاته ال ينطبق عىل قدراهتا
الدفاعية اجلوية .فنظام الدفاعات اجلوية لدى تركيا اليوم يتكون من صواريخ هوك يبلغ
مداها  50كم ،وهو غري كاف ملواجهة التهديدات املعارصة .84لذلك ،تشعر تركيا هبذا
النقص منذ أمد طويل ،وتبذل جهو ًدا من أجل ّ
حل معضلتها العسكرية الرئيسة ،وهي
جوي وصاروخي طويل املدى وللمستويات املرتفعة .وقد خطت
امتالك نظام دفاعي ّ
تركيا خطوات خمتلفة هبدف تعزيز قدراهتا الدفاعية اجلوية ،والس ّيام بعد التطورات التي
مؤخرا .وتفرعت هذه اخلطوات إىل اجتاهني :األول تلبية
شهدهتا حدودها اجلنوبية
ً
احلاجات العاجلة بالرشاء من اخلارج ،والثاين تطوير احللول املحلية لتلبية احلاجات عىل
قرارا برشاء نظام الدفاع اجلوي إس -400من روسيا لتلبية
املدى الطويل .فاختذت تركيا ً
حاجتها العاجلة ،85فأ ّدى هذا القرار إىل ردود فعل شديدة اللهجة من قبل الواليات
رضرا بال ًغا ،غري أن تركيا مل ترتاجع عن
املتحدة أرضت بالعالقات الرتكية األمريكية
ً
قرارها يف رشاء هذه املنظومة .وقد كان لعدم ورود عرض من واشنطن يريض أنقرة بشأن
بيعها صواريخ باتريوت ،النظام الدفاع اجلوي البديل ،األثر األكرب يف هذا القرار الرتكي.
ومن املنتظر أن تكون منظومة إس -400جاهزة لالستخدام يف عام  .202086وتعمل
مهمة
تركيا عىل تطوير احللول املحلية يف مسألة الدفاعات اجلوي ،وقد حققت إنجازات ّ
يف هذا الصدد يف مقدمتها مرشوع حصار( A-املدى 15كم) ومرشوع حصار( O-املدى
25كم) 87.تغطي تركيا حاجتها من الدفاعات اجلوية للمستويات املرتفعة من خالل
منظومة إس ،-400وهتدف إىل تغطية حاجاهتا يف املستويات املتوسطة واملنخفضة بواسطة
حصار ،A-وحصار .O-وهبذا الشكل تكون تركيا قد امتلكت منظومة الدفاع اجلوي
بصورة تدرجيية .أضف إىل ذلك أن الرشكات الرتكية تتعاون مع  EUROSAMلتطوير
88
منظومة الدفاعات اجلوية والصاروخية بعيدة املدى.

المقارنة بين القوات الجوية وقدرات الدفاعات الجوية للأطراف الدولية:
يف سياق املقارنة بني القوات اجلوية ،ينبغي تقسيم األطراف الدولية التي شملها التقييم
يف هذه الدراسة إىل جمموعتني .فالواليات املتحدة األمريكية وروسيا متتلكان قوة جوية
ٍ
بكثري القوات اجلوية لدى دول رشق البحر املتوسط .ولكن الذي حيدّ من تفوقها
تفوق
الكبري هو انتشار القوات اجلوية اإلنكليزية والفرنسية واإليطالية ،إىل جانب القوات اجلوية
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لدول رشق البحر املتوسط مثل تركيا و(إرسائيل) عىل وجه اخلصوص .ورغم أمهية حجم
القوات اجلوية الكبري لألطراف الدولية ،فإن حمدودية مدى الطائرات احلربية تشكل عقبة
أمام التدخل بطائرات كثرية يف أزمة قد تشتعل يف رشق البحر املتوسط .وهذا الوضع جيعل
القواعد العسكرية لألطراف الدولية يف مثال رشق البحر املتوسط أكثر أمهية من القوات
البحرية يف خدمة قواهتا اجلوية .تتصدر أمريكا وروسيا هذه األطراف يف قدرة القوات
اجلوية الدولية عىل التدخل يف حال اشتعال أزمة يف رشق البحر املتوسط.

وكم .إذ لدهيا قرابة  1500طائرة حربية
فأمريكا متتلك أفضل القوات اجلوية نو ًعا ًّ
من طراز إف -35وإف -22و إف -16وإف ،-15و 150طائرة قاذفة من طراز ب،-1
وب ،-2وب  . 3-89وتشكل طائرات إف -15وإف -16عصب القوات األمريكية اجلوية
( 1000طائرة) .كام يوجد لدهيا  200طائرة إف .-22هذه الطائرات من اجليل اخلامس،
وهي رمز سالح اجلو األمريكي ،وليس هلا منافس حتى اآلن ،ورغم وجود الطائرات
مؤخرا من قبل روسيا والصني ،والطائرة األمريكية اجلديدة إف-
احلربية احلديثة املطورة
ً
 ،35فإن الطائرة إف -22ال تزال أفضل الطائرات احلربية يف العامل .وتواصل أمريكا تس ّلمها
90
للطائرات احلربية (إف.)-35

مهمة حتدّ من
ٌ
كبري ،لكن هناك نقاط ّ
صحيح أن القوات اجلوية األمريكية حجمها ٌ
استخدام هذه القوات يف رشق البحر املتوسط .بداية؛ متتلك الواليات املتحدة األمريكية
قواعد عسكرية يف مناطق خمتلفة من العامل ،األمر الذي يمكن أن يشكل عقب ًة أمام القوات
اجلوية األمريكية للرد الرسيع يف األزمة املحتملة يف رشق البحر املتوسط .وهناك احتامل
كبري لظهور مشكالت كبرية أخرى نتيجة استعامهلا ألجواء الدول األخرى.
واملشكلة األخرى تتعلق بمعدل اجلاهزية القتالية لطائرات قواهتا اجلوية ،وهذه املشكلة
ختفض إىل حدّ كبري من قدرات هذه القوات .يف عام  2017كان معدل جاهزية طائرات
اجليل اخلامس من طراز إف -22وإف -35حوايل  .50%وكان هذا املعدل بالنسبة لطائرات
91
إف -15وإف -16التي تشكّل عصب القوات اجلوية (.)70%

ومدى قدرة القوات اجلوية يف التدخل ضد الدول اإلقليمية مسألة فيها نظر .فأمريكا
تنرش قواعد عسكرية عديدة يف الرشق األوسط وأوربا ،غري أن قدراهتا وبعدها عن رشق
نسب إىل القوات اجلوية من
البحر املتوسط حيدّ من فعالية القوات اجلوية إىل حدٍّ كبري .كام ُي َ
حيث العدد بعض املشكالت األخرى ،وكربى العمليات التي نفذهتا القوات األمريكية
ضد قوى إقليمية يف حريب اخلليج خالل األعوام املاضية خري ٍ
مثال عىل ذلك .فقد كانت
القوات اجلوية األمريكية متلك  2500طائرة حربية خالل حرب اخلليج (-1990
 92.)1991واستطاعت أمريكا تعبئة  1200طائرة أمريكية يف عمليات عاصفة الصحراء.
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لكن ظهرت مسألتان أساسيتان هنا :املسألة األوىل :كانت لدى أمريكا الفرصة الكافية قبل
احلرب لتجميع قواهتا يف املنطقة .املسألة الثانية :هي أن العدو كان ضعي ًفا للغاية عىل عكس
املتو ّقع ،فالقوات اجلوية العراقية مل تكن متلك القدرة الكافية عىل هتديد مثيلتها األمريكية.
ويتجىل هذا اخللل يف التوازن بني قويت العراق وأمريكا اجلويتني بوضوح يف حرب ثامين
السنوات مع إيران ،فقد خاضت إيران احلرب بطائرات إف -14التي اشرتهتا من أمريكا يف
93
عهد الشاه ،وأسقطت خالهلا  160طائرة عراقية دون أن خترس الكثري من طائراهتا.

فإذا كانت إيران أبدت هذا التفوق بطائراهتا األمريكية القديمة حمدودة العدد بعد تدهور
عالقاهتا مع أمريكا إبان الثورة ،فال ُيعت َقد أن تواجه أمريكا صعوبات كبرية يف مواجهة
العراق بالعدد الكبري من طائراهتا احلديثة من هذا النوع .وانتهت احلرب بالتفوق األمريكي
املطلق كام كان متوق ًعا .خرست أمريكا حوايل  30طائرة حربية خالل عملية عاصفة
الصحراء ،وأسقطت  39طائرة يف اجلو وأعطبت حوايل  400طائرة يف مدرجاهتا 94.ويف
حرب اخلليج  ،2003استخدمت أمريكا حوايل  650طائرة حربية .نصف هذه الطائرات
95
كانت من ممتلكات القوات اجلوية والقسم اآلخر تعود ملكيتها لألسطول األمريكي.
وهذا مثال واضح عىل أمهية األسطول يف العمليات العسكرية األمريكية .ويعود استخدام
أمريكا يف هذه احلرب قوات جوية أقل عد ًدا من التي استخدمتها يف حرب  ،1991إىل
االعتقاد بأن العراق مل تعد تشكل هتديدً ا قو ًّيا نتيجة الضغوطات واحلصار الطويل الذي
مورس عليها ملدة تزيد عن عرش سنوات.
ومع ذلك ،فإن اإلجابة عىل السؤال عن كفاءة القوات اجلوية األمريكية اليوم إذا
خصم أكثر قوة من العراق؛ غري واضحة .فحجم القوات اجلوية لكل من الصني
واجهت
ً
تفو ًقا مقارن ًة بحجم القوات اجلوية األمريكية يف حرب اخلليج
كبري ،وأكثر ّ
وروسيا واهلند ٌ
الثانية عام  .1991أضف إىل ذلك اهنامك دول إقليمية مثل تركيا عىل العمل بوترية متسارعة
كثريا عام كان
يف مرشوعات الطائرات احلربية احلديثة .ورغم اختالف النظام العاملي اليوم ً
عليه يف  1991وزيادة التحديات للهيمنة األمريكية بشكل كبري ،فإن ختفيض عدد الطائرات
احلربية األمريكية منذ  1991وحتى اليوم بنسبة  40%حيدّ بشكل كبري من قدرات القوات
اجلوية األمريكية للتدخل يف األزمات اإلقليمية.

متتلك روسيا واحدة من أفضل القوات اجلوية فعالي ًة يف العامل من حيث العدد والنوع.
فقواهتا اجلوية متلك قرابة  850طائرة حربية من طراز (سو -24وسو -25وسو -27وسو-
 30وميغ  -29وميغ -31وسو -34وسو ،)-35إىل جانب  140طائرة قاذفة من طراز (تيو-
 22وتيو -95وتيو ،96)-160وفيها  200طائرة متطورة من طراز سو -30وسو .-35وال
97
مستمرا.
يزال العمل يف مرشوع اجليل اخلامس من الطائرات احلربية من طراز سو-57
ً
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استخدمت روسيا يف السنوات األخرية قواهتا اجلوية بشكل مكثف يف سوريا .وتقييم
تسهل فهم أبعاد ردود أفعال القوات اجلوية الروسية
القوات اجلوية الروسية يف سوريا ِّ
املمكنة يف حال اشتعال أزمة يف منطقة رشق البحر املتوسط .بلغ عدد الطائرات احلربية
الروسية يف سوريا يف أوقات حمددة  40طائرة ،حيث إن العدد عىل العموم أقل من ذلك.
أضف إىل ذلك أن الطائرات احلربية الروسية يف سوريا تتشكل يف معظمها من طراز سو-24
وسو -25وسو -34املتطورة بشكل أسايس ملهامت جو-أرض ،أكثر من كوهنا جو-جو.98
كان هذا العدد كاف ًيا لإلبقاء عىل نظام األسد عىل قيد احلياة .لكن بفرضية خروج حامالت
الطائرات الوحيدة من اخلدمة ،فإن مسألة توفري قواعد ملزيد من الطائرات عند الرضورة يف
رشق البحر املتوسط تشكل مشكلة كبرية بالنسبة لروسيا.
عىل الرغم من صغر قواهتا اجلوية ،فإن إنكلرتا متتلك قاعدة عسكرية يف قربص ،وهذا
جيعل استخدامها لقواهتا اجلوية ً
سهل يف حال نشوء أزمة يف رشق البحر املتوسط .أضف إىل
ذلك ،أن الطاقة االستيعابية للقواعد حمدودة .متتلك القوات اجلوية اإلنكليزية حوايل 200
طائرة حربية (حتى فرتة قريبة)؛ حوايل  150منها من طراز يورو فايرت تيفون و 46طائرة من
100
طراز تورنادو ،99لكنها أخرجت طائرات تورنادو من اخلدمة.

وبعد املسافة جغراف ًّيا حيدّ من قدرة تدخل القوات اجلوية الفرنسية يف رشق البحر
املتوسط إىل حدّ كبري .وتدخل فرنسا بقواهتا اجلوية يف أزمة حمتملة يف رشق البحر املتوسط
لن يتأتى يف األغلب إال بواسطة طائراهتا احلربية حمدودة العدد يف حاملة طائراهتا .وقرب
املسافة بني إيطاليا ورشق البحر املتوسط ُي َعدّ ميز ًة هلا من أجل العمليات العسكرية يف هذه
املنطقة ،غري أن إيطاليا ال متتلك القوة العسكرية املتفوقة التي من شأهنا ردع بعض الدول
اإلقليمية .فإيطاليا يف حال قامت بتعبئة مجيع قواهتا اجلوية ،فهي ال متلك سوى  90طائرة
من طراز يورو فايرت تيفون يمكن أن تستخدمها يف املواجهات اجلوية 101.ورغم حداثة هذه
ٍ
بأعداد
الطائرات فإهنا ال تتفوق عىل مثيالهتا من طراز إف -16التي متتلكها دول املنطقة
كبرية منها .وعجز إيطاليا عن حتقيق التفوق اجلوي سيمنع سفنها احلربية من املشاركة يف
أيضا.
عمليات عسكرية جادة يف رشق البحر املتوسط ً
يف هذه املقارنة بني الدفاعات اجلوية لألطراف الدولية يف رشق البحر املتوسط ،يظهر
بوضوح أن روسيا وأمريكا تتصدران املوقف ،كام هو احلال يف القوات اجلوية .متتلك روسيا
منظومة دفاعات جوية قصرية ومتوسطة وبعيدة املدى .إذ متلك أنظمة دفاعاهتا اجلوية
بعيدة املدى واالرتفاعات العالية مثل إس -300وإس( -400املدى  400كم) 102وأنظمة
الدفاعات اجلوية متوسطة املدى مثل بوك ،واألنظمة قصرية املدى مثل تور وبانتسري.103
وقد خ َطت روسيا خطوات حثيثة يف مسألة منظومتها للدفاعات اجلوية (إس.104)-500
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عندما ترسل فرقاطاهتا من طراز كريوف وسالفا املوجودة ضمن األسطول الرويس ،تسهم
هذه الفرقاطات بأعداد كبرية من صواريخ الدفاعات اجلوية التي حتملها ،إسها ًما ً
فعال يف
دفاعاهتا اجلوية يف املنطقة.

يف حال أزمة حمتملة يف رشق البحر املتوسط ،تعتمد قدرة أمريكا يف الدفاعات اجلوية
والصاروخية يف األساس عىل الصواريخ التي حتملها املدمرة إيريل بريك والكورفيت
 .Ticonderogaكام توفر سفنها  Aegisالدفاعات اجلوية بشكل فعال 105من خالل
الصواريخ  SM-3املضادة للصواريخ الباليستية ،والصواريخ  SM-2و SM-6و
 ESSMاملضادة للطريان وصواريخ كروز 106.متتلك إنكلرتة قاعدة إسرتاتيجية يف غاية
األمهية يف رشق البحر املتوسط ،لكنها تفتقر إىل أنظمة دفاعات جوية فعالة لنصبها يف هذه
القاعدة .لذلك تعتمد كفاءة دفاعاهتا اجلوية عىل العموم عىل صواريخ املضادات اجلوية
التي حتملها السفن احلربية .و ُت َعدّ صواريخ آسرت -15وآسرت -30يف املدمرة Type-45
هي األكثر فعالية يف هذا الصدد .وفرنسا متلك منظومة دفاعات جوية خمتلفة عن مثيلتها
اإلنكليزية .حيث متتلك منظومة الدفاعات اجلوية من طراز  SAMP/Tالتي يزيد مداها
عن 100كم 107.لكنها ال متلك قاعدة يف املنطقة لنصب هذه املنظومة تشبه القاعدة اإلنكليزية
يف قربص .هذا الوضع جيعل قدرة الدفاعات اجلوية الفرنسية يف حال نشوب أزمة حمتملة يف
رشق البحر املتوسط منوط ًة عىل العموم بالصواريخ الفعالة هوريزن املوجودة يف املدمرات
من طراز ،لكنها قليلة العدد.

الخاتمة:

إن قيام بعض األطراف اإلقليمية يف رشق البحر املتوسط الذي شهد يف الفرتة األخرية
مهمة بالتعاون فيام بينها ضد تركيا -دفع تركيا إىل الدفاع عن مصاحلها اإلقليمية
تطورات ّ
بقوة السالح .ومتتلك تركيا القوة العسكرية الكافية للدفاع عن مصاحلها اإلقليمية .فقواهتا
البحرية هي األكثر فعالية بني مثيالهتا يف املنطقة .وللحفاظ عىل هذا التفوق يف املنطقة يف
املستقبل ،تواصل العمل يف مرشوع الغواصة من طراز رئيس  REİSوالفرقاطة من طراز
مهمة مثل([ )LHDالسفن احلربية متعددة األهداف] من طراز TF-
 ،İومرشوعات أخرى ّ
 2000و.TCG Anadolu
والقوات اجلوية الرتكية واحدة من أكثر القوات اجلوية فعالية يف املنطقة .وتواصل تركيا
العمل بوترية رسيعة يف مرشوع  TF-Xوهو من أكثر املرشوعات العسكرية فعالية .كام ُت َعدّ
من الدول املعدودة يف تقنيات الطائرة بدون طيار والطائرات املسلحة بدون طيار ،وتزداد
نظرا إىل األزمة التي نشأت مع أمريكا يف مسألة إف-35
أمهيتهام يف ختفيف أعباء إفً ،-16
وإىل أن تطوير  TF-Xحتتاج إىل عرش سنوات أخرى .وقد عملت تركيا عىل تغطية حاجتها
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العاجلة من الدفاعات اجلوية عن طريق رشاء منظومة إس ،-400وتواصل بوترية عالية
أعامهلا يف تطوير منظومتها الدفاعية املحلية.
أيضا يف العديد من مرشوعاهتا
كام هو احلال اليوم ،ستميض تركيا قد ًما يف املستقبل ً
العسكرية هبدف محاية مصاحلها يف رشق البحر املتوسط .وأنظمة املنصات واألسلحة التي
ستحصل عليها تركيا يف هناية هذه املرشوعات ،ستوفر هلا القوة الدفاعية الرادعة إقليم ًّيا،
وستعزز هذه القوة الرادعة .إن أمهية تعزيز القوة الدفاعية الرادعة هذه تتجىل بوضوح مع
ّ
حقيقة أن الرصاعات يف رشق البحر املتوسط والرشق األوسط قائمة إىل حدّ كبري عىل القوة.
أي دولة أخرى ،أن تعتمد عىل الثقة بالقانون الدو ّيل واملن ّظامت
وال يمكن لرتكيا ،مثلها مثل ّ
العاملية مثل األمم املتّحدة ،وتنتظر من هذه املؤسسات توفري احلامية لبلدها وشعبها .إن تركيا
مضطرة للترصف بانسجام مع القانون الدويل من جهة ،والعمل عىل امتالك القوة العسكرية
التي توفر أمنها الذايت من ٍ
جهة أخرى.
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