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أ
المشهد من الخط المامي

اليرانية
عمليات نقل التكنولوجيا إ
إىل اليمن
طائرات "كاميكازية" بدون طيار تُستخدم من قبل القوات الحوثية لمهاجمة
منظومات الصواريخ الدفاعية التابعة لقوات التحالف
مارس 2017

السياق
منذ بدء الرصاع ف ي� اليمن وحركة «أنصار الله» الحوثية ومعها
عل عبد الله صالح تستخدم
القوات الموالية للرئيس السابق ي
ف
ُعدة وأسلحة يزداد مستوى تطورها مرة عىل مرة ي� معاركها ضد
خصومها .وشملت هذه أ
السلحة طائرات بدون طيار استخدمها
الحوثيون والقوات الموالية لصالح الستهداف منظومات
الصواريخ الدفاعية التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية،
ف ي� ما بات يصطلح عليه محلياً بالهجمات «الكاميكازية» (أي
«الفدائية») للطائرات بدون طيار.
وكانت مؤسسة «أبحاث التسليح أثناء الرصاعات» («كونفليكت
ف
وف�اير 2017
أرممنت ريسورش») قد وثَّقت ي� أكتوبر  2016ب
سبع طائرات بدون طيار ومحركاً يخص هذا النوع من الطائرات

ف
المار ت يا� .وتش� التقارير إىل أن
ئاس إ
ي� حوزة قوات الحرس الر ي
هذه الطائ يرات بدون طيار �ف
ئاس قد ضبط ستاً من
ي
الحرس الر ي
محافظة مأرب اليمنية ،حيث يُزعم أن هذه الطائرات دخلت
ئاس
البالد بع� حدودها مع ُعمان .هذا وقد قام الحرس الر ي
الدول ومحرك
كذلك بانتشال طائرة محطمة قرب مطار عدن
ي
طائرة بدون طيار عقب هجوم شنه الحوثيون والقوات الموالية
1
لصالح ف ي� محافظة مأرب.
ف
ين
الحوثي� أربع طائرات
و�  26بف�اير  ،2017استعرضت قوات
ي
ث
حو�  .يُذكر أن إحدى
بدون طيار زاعمةً أنها من تصميم وصنع ي
هذه الطائرات المعروضة ،والمسماة «قاصف  ،»1مطابقة
للطائرات الموثقة من طرف مؤسسة "أبحاث التسلح أثناء
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ويُظهر استخدام هذه الطائرات قدرة القوات الحوثية والموالية لصالح عىل
توظيف التكنولوجيا منخفضة التكلفة ف ي� معاركها ضد المعدات العسكرية
المتطورة لقوات التحالف
ف
تش� تحقيقات المؤسسة إىل
الرصاعات" ي� دولة إ
المارات .كما ي
ن
وجود ي ن
الحوثي� لم يصنعوا
سبب� يدفعان إىل االعتقاد بأن
ي
ف
طائرات «قاصف  ،»1أولهما يكمن ي� أنه بالرغم من كون
كث�اً طائرات "أبابيل-ت"
«قاصف  »1أصغر حجماً فهي تشبه ي
اليرانية الصنع ،وهي أحد أصناف طائرة "أبابيل-
( )Ababil-Tإ
ت
ش
اليرانية المتخصصة ف ي� صناعة
«هيسا»
كة
�
تصنعها
ال�
إ
 "IIي
الطائرات .فإضافة إىل خصائصها التصميمية والهيكلية
ت
اليرانية بدون طيار ،فإن
ال� تكاد تكون مطابقة للطائرات إ
ي
أ
لطائرات«قاصف  »1نفس بادئات الرقام التسلسلية .هذه
أ
المور ي ن
تب� أن طائرات«قاصف  »1ما هي إال أحد أصناف
الثا� فيتمثل �ف
اليرانية الصنع .أما السبب ن
طائرات "أبابيل-ت" إ
ي
ت ي
المف�ض
أن ضبط ست طائرات من نوع«قاصف  »1بعد عبورها
يش� كذلك إىل أن هذه الطائرات مستوردة وليست
من ُعمان ي
مصممة ومصنوعة ف ي� اليمن ،علماً بأن ُعمان باتت تُعرف بكونها
ين
للحوثي� وللقوات
الير ن يا� من عدة وعتاد
ممراً لتهريب الدعم إ
الموالية لصالح.
الماراتية ف ي� تقاريرها إىل أن القوات الحوثية
وتش� القوات إ
هذا ي
والموالية لصالح تستخدم طائرات «قاصف  »1الستهداف

منظومات صواريخ «إم آي إم  104باتريوت» من نوع أرض-
جو عن طريق توجيهها لتصطدم بأجهزة الرادار الخاصة
بالمنظومة (وتحديداً المصفوفات الطورية الرئيسية للمنظومة)
مستعينةً ف ي� ذلك بإحداثيات نظام تحديد الموقع المفتوحة
ت
وال� تتم برمجتها
فالمصدر الخاصة بموقع5نظام الرادار ،ي
تستع�ن
ي� الطائرات بدون طيار .فإذا كانت قوات التحالف
ي
بمنظومات «باتريوت» ت
تدم� أنظمة
الع�اض الصواريخ ،فإن ي
الرادار باستخدام الطائرات بدون طيار يسمح للقوات الحوثية
والموالية لصالح باستهداف معدات ومنشآت التحالف بوابل من
الصواريخ.
ويُظهر استخدام هذه الطائرات قدرة القوات الحوثية والموالية
لصالح عىل توظيف التكنولوجيا منخفضة التكلفة ف ي� معاركها
ضد المعدات العسكرية المتطورة لقوات التحالف .هذا ويعزز
امتالك القوات الحوثية والموالية لصالح لطائرات«قاصف »1
اليرانية الصنع المزاعم بشأن استمرار إيران ف ي�
بدون طيار إ
تعزيز قدرات القوات الحوثية والقوات الموالية لصالح من
خالل إمدادهم بالتكنولوجيا أ
6
والسلحة الحديثة.

ن
تابع لمؤسسة “أبحاث التسليح أثناء الرصاعات” وهو يفكك طائرة بدون طيار من طراز «قاصف  »1قصد توثيق عنارصها الداخلية ،بف�اير .2017
محقق
ي
ميدا� ِ
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خالصات هامة

•

ين
تش�
عىل عكس المعلومات الصادرة عن
الحوثي� ،ي
أ
الدلة الموثقة من طرف مؤسسة «أبحاث التسليح أثناء
الرصاعات» إىل أن طائرات «قاصف  »1ليست محلية
ف
واست�ادها
التصميم والصنع ،وإنما تم تصنيعها ي� إيران ي
عىل دفعات من طرف القوات الحوثية والقوات الموالية
لصالح ف ي� اليمن.
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•

استخدمت القوات الحوثية والقوات الموالية لصالح
طائرات «قاصف  »1بدون طيار لتعطيل منظومات
ت
ال� شن�تها قوات التحالف ف ي� اليمن.
الصواريخ الدفاعية ي

•

هذه المعلومات تعزز المزاعم بشأن مواصلة إيران
إمداد القوات الحوثية والموالية لصالح بالعتاد العسكري
المتطور.

التوثيق
ئاس طائرة من
ف ي� 16
ب
نوفم�  ،2016انتشلت قوات الحرس الر ي
الدول
نوع «قاصف  »1بعد أن تحطمت بالقرب من مطار عدن
ي
(الشكل  1و .)2إن محرك هذه الطائرة ،وهو من نوع «دي إل
إي  »111ذو أ
سطوانت� الذي يعمل نز
ين
بالب�ين وتصنعه ش
ال�كة
ال

الشكل :1
طائرة«قاصف  »1بدون طيار ،بف�اير .2017

الصينية «مايل هاو شيانغ تكنولوجي» المحدودة (الشكل 3
ت
ال� اس ُتخدمت
فو ،)4يطابق تماماً محرك الطائرة بدون طيار ي
ي� هجوم مأرب ،والذي قامت مؤسسة «أبحاث التسليح أثناء
الرصاعات» بتوثيقه ف ي� أكتوبر ( 2016الشكل  5و.)6
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الشكل :2
طائرة«قاصف  »1بدون طيار ،بف�اير .2017

الشكل :3
أسطوانت� مع مروحة دافعة من نوع «دي إل إي  »111ن
ين
محرك نز
ب�
ذو
ين
صي� الصنع ،بف�اير .2017
ي

4
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الشكل :4
أسطوانت� «دي إل إي  »111ن
ين
محرك نز
ب�
ذو
ين
صي� الصنع ،بف�اير .2017
ي

الشكل  5و:6
محرك «دي إل إي  »111من الطائرة بدون طيار ت
ال� اس ُتخدمت ف ي� هجوم مأرب ،أكتوبر .2016
ي

ت
ال� تمت بمأرب ،بف�اير .2017
شفرات مروحية موسومة بعالمة “ ”SAILتمت مصادرتها خالل عملية الحجز ي
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ت
نوفم�  2016شاحنة
ئاس ف ي� 27
ب
اع�ضت قوات الحرس الر ي
تحمل ست طائرات بدون طيار من نوع «قاصف  »1مركَّبة
جزئياً (الشكل  )7ف ي� محافظة مأرب 8.وتحمل أجسام الطائرات
وأجنحتها أرقاماً تسلسلية مطبوعة تطابق أ
الرقام التسلسلية
يش� إىل نية
مكونات داخلية ،ما ي
المكتوبة يدوياً عىل عدة ِّ

6

محتملة لنقل هذه أ
المكونة جملة ليتم تجميعها الحقاً
الجزاء
َ
ِّ
بسهولة .وتش� أ
ت
لوحظ أن بعضها
وال�
التسلسلية،
رقام
ال
ي
ي ِ
متعاقب ،إىل أن هذه الطائرات بدون طيار قد ُصنعت ف ي� خط
إنتاج واحد.

الشكل :7
طائرات«قاصف  »1ت
ال� تم ضبطها خالل عملية الحجز ت
ال� تمت ف ي� مأرب ،بف�اير .2017
ي
ي
ين
دفعت�،
ويبدو أن طائرات «قاصف  »1هذه قد تم نقلها عىل
حيث إن محرك «دي إل إي» الذي تم انتشاله من هجوم
مأرب والطائرة بدون طيار ت
ال� تم انتشالها عقب تحطمها قرب
ي
ف
ين
الخاص�
الدول يحمالن عالمة 'أ' ي� رمزي الدفعة
مطار عدن
ي

بهما أ
(الشكال من  9إىل  ،)12ف� ي ن
ح� تحمل الطائرات بدون
ي
ت
ال� تم ضبطها ف ي� عملية مأرب عالمة 'ب' ف ي� رموز
طيار الست ي
أ
الدفعة الخاصة بها (الشكال من  13إىل .)16

الشكل :8
محرك الطائرة بدون طيار ت
ال� اس ُتخدمت ف ي� هجوم مأرب يحمل عالمة ‹‹( ›Aأ›) ف ي� رمز الدفعة ،أكتوبر .2016
ي
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أ
الشكال من  9إىل :12
ف
الدول تحمل عالمة ‹ ›Aي� رمز الدفعة وعددين
طائرة«قاصف  »1بدون طيار من موقع االصطدام قرب مطار عدن
ي
ين
ين
متطابق� ،بف�اير .2016
داخل وخارجي
تسلسلي�
ي

أ
:16
إىل
13
من
شكال
ال
ت
ال� تمت ف ي� مأرب وهي تحمل عالمة ‹‹( ›Bب›) ف ي� رمز الدفعة
طائرة«قاصف  »1نبدون طيار ُضبطت خالل نعملية الحجز ي
متطابق� ،بف�اير 2017
داخل وخارجي
تسلسلي�
وعددين
ي
ي
ي
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والحال أن أ
ين
الدفعت� ‹أ› و‹ب›
الرقام التسلسلية من كال
ف
يش� إىل أنها ُصنعت ي� نفس المكان
كب� ،مما ي
متطابقة بشكل ي
ت
والف�ة الزمنية (الجدول  .)1فالدفعات «ب »1و«ب »2و«ب»4
وكذا «أ »5تحمل بادئات أرقام تسلسلية تمتد من  33إىل 39

التسلسل ' '-22مطابقة لبادئة العدد
تباعاً .كما أن بادئة العدد
ي
ت
ال� ُو ِجدت عىل طائرات "أبابيل "II-بدون طيار
ي
التسلسل ي
9
اليرانية الصنع.
إ

الجدول أ:1
العداد التسلسلية وأرقام الدفعات الظاهرة عىل طائرات «قاصف  »1المنتشلة ف ي� اليمن
الئحة
العنرص المنتشَ ل

التسلسل
العدد
ي

رقم الدفعة

موقع االنتشال

طائرة بدون طيار

22-122-33

ب2

محافظة مأرب

طائرة بدون طيار

22-122-34

ب1

محافظة مأرب

طائرة بدون طيار

22-122-38

ب4

محافظة مأرب

طائرة بدون طيار

22-122-39

أ5

محافظة عدن

طائرة بدون طيار

22-1721

ب3

محافظة مأرب

طائرة بدون طيار

22-1721-0

ب6

محافظة مأرب

طائرة بدون طيار

22-1722-9

ب5

محافظة مأرب

محرك طائرة بدون طيار

يغ� متوفر

أ7

محافظة مأرب

ج�وسكوبات الطائرات بدون طيار
إضافة إىل ذلك ،فإن كافة ي
الج�وسكوب العمودي
(الشكل ف )18هي من نوع واحد ،وهو ي
‹نموذج ي�  ،)›V10‹( ›10والذي ما يزال صانعه مجهوالً .وتحمل
الج�وسكوبات أرقاماً تسلسلية تمتد من  1233إىل ،2218
هذه ي
ف
رقم�ن
ن
ن
ن
حالت� ال يفصل يب� العددين
التسلسلي� سوى ي
ي
و� ي
ي
ت
ال�
(الجدول  .)2كما أن هذه ي
الج�وسكوبات تطابق تلك ي

اليرانية الصنع .وقد
تستخدمها طائرات «أبابيل »-3بدون طيار إ
استعرضت قوات تنظيم «داعش» نموذجاً منها استولت عليه
من قوات مدعومة من طرف إيران ف ي� العراق ،وكان يحمل عدداً
تسلسلياً قريباً من طائرات «قاصف  »1بدون طيار الموثَّقة من
10
طرف مؤسسة «أبحاث التسليح أثناء الرصاعات».

الشكل :17
ج�وسكوب عمودي «نموذج ف�  )›V10‹( »10مأخوذ من طائرة«قاصف  »1ت
ال�
الدول ،بف�اير
عدن
مطار
قرب
تحطمت
ي
ي
ي
ي
.2017
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الجدول :2
ج�وسكوبات «نموذج ف ي�  »10عمودية ُو ِجدت ف ي� طائرات بدون طيار إيرانية الصنع
ي
موقع الحجز

التسلسل
العدد
ي

طراز الطائرة بدون طيار

مأرب ،اليمن

1233

"قاصف"1-

مأرب ،اليمن

1768

"قاصف"1-

مأرب ،اليمن

2076

"قاصف"1-

مأرب ،اليمن

2099

"قاصف"1-

مأرب ،اليمن

2109

"قاصف"1-

مأرب ،اليمن

2216

"قاصف"1-

مأرب ،اليمن

2218

"قاصف"1-

بيجي ،العراق

2301

"قاصف"1-

أ
الثر

أ
ت
جمعتها
ال� َّ
إن هذه المعلومات تدعم مجموعة من الدلة ت ي
ش
وال� تؤ� عىل
مؤسسة «أبحاث التسليح أثناء ال
رصاعات» ي
ب� أ
ت
ت
ز
وجود رابط ي ن
ال� تم ان�اعها من القوات الحوثية
ال
سلحة ي
ن
وب� عمليات نقل المعدات من المخزونات
والموالية لصالح ي
11
اليرانية.
االحتياطية الوطنية إ

محرك «سورفو موتور» من طائرة «قاصف  ،»1بف�اير .2017

إن وجود طائرات بدون طيار إيرانية التصميم والصنع ف ي� اليمن
ال يؤكد دعم إيران المادي للقوات الموالية لصالح فحسب ،بل
ت
وح� دورها ف� ي ن
تمك� هذه الجماعات من تنفيذ عمليات يغ�
ي
متماثلة تتطور باستمرار.
هذا وتواصل مؤسسة «أبحاث التسليح أثناء الرصاعات»
تحقيقاتها ف ي� النقل يغ� ش
الم�وع للمعدات العسكرية إىل اليمن.
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الهوامش
 1مقابالت ووثائق استخباراتية تم تقديمها لمؤسسة «أبحاث التسليح أثناء الرصاعات» من طرف مصادر حكومية رسية ،بف�اير
ومارس .2017
 2انظر أنطونوبولوس (.)2017
نز
«جاي�» للمعلومات« .أبابيل هيسا»« .كتاب جاين للطائرات
خ�اء ف ي� الطائرات بدون طيار ،بف�اير 2017؛ مجموعة
 3مقابالت مع ب
نوفم� .2016
بدون طيار وأهدافها»25 .
ب
 4انظر بيومي وستيوارت (.)2016

ف
ف
ين
ئاس،
المارات ،ومع
 5مقابالت مؤسسة «أبحاث التسليح أثناء الرصاعات» مع مصادر رسية ي� دولة إ
مسؤول� كبار ي� الحرس الر ي
بف�اير ومارس .2017
ف
وخ�اء � الشأن ن
دبلوماسي� ي ن
ين
اليم� ،بف�اير .2017
 6انظر ليفيت ()2016؛ محادثات مع
غربي� ب ي
ي
ف
نوفم�  ،2016تجاوبت ش�كة «مايل هاو شيانغ تكنولوجي» المحدودة بشكل رسيع مع طلب اقتفاء رسمي أصدرته مؤسسة
	� 22
ب
 7ي
ش
يل :أوالً ،إن �كة «مايل هاو شيانغ تكنولوجي»
نوفم� .2016
“أبحاث التسليح أثناء الرصاعات” بتاريخ 9
ب
وجاء الرد ليؤكد ما ي
ين
ين
بالمستخد ي ن
الرسمي�؛
النهائي� لكل مبيعاتها ،حيث إنها ال تحتفظ سوى ببيانات التجار
م�
ليس ف ي� وسعها حفظ سجالت خاصة
ِ
ت
ن
و«عل بابا» و«إي ب ي�»؛ ثالثاً،
الن�نت بع� مواقع مثل «طاوباو»
ثانياً ،تباع محركات «دي إل إي» من طرف تجار
رسمي� وعىل إ
ي
ي
الذي وثقته مؤسسة “أبحاث التسليح أثناء الرصاعات” كان بالفعل مثبتاً
التسلسل
أكدت «مايل هاو شيانغ تكنولوجي» أن العدد
ي
بسجالت أ
عىل جهاز إيقاد المحرك يغ� أن ش
تكنولوجي»
شيانغ
هاو
«مايل
فإن
ً،
ا
ابع
ر
ثم
التسلسلية؛
عداد
ال
تحتفظ
ال�كة ال
أ
أ
تعتقد أن المحرك الذي وثقته مؤسسة “أبحاث التسليح أثناء الرصاعات” ربما يكون زائفاً نظراً لن محركات «دي إل إي» الصلية ال
تحتوي عىل مآخذ للهواء..
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