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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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مرًة  األخبار  عناويَن  اهلايربسونيك«  »صواريخ  احتلت  املاضية،  واألشهر  األسابيع  خالل 
أخرى يف املواقع العاملية املختصة مبواضيع الدفاع. ففي 5 و11 كانون الثاين، أجرت كوراي الشمالية 
املنشورة  والصور  اإلعالن  ويشري  الصوت«.  سرعة  سرعته  تفوق  »صاروخ  أنه  تّدعي  ملا  جتارب 
ومسار الرحلة إىل أنَّ كوراي الشمالية أجرت اختباراً ملركبٍة متماثلٍة دورانياً تعمل على دفع صاروخ 
يقوم مبناوراِت سحب وعرب املدى خالل رحالهتا اجلوية. ومع ذلك، جادل العديد من احملللني أبنه 
يف هذه احلالة، ستكون تسمية »مركبة العودة القابلة للمناورة« مالئمة  أكثر. يف أيلول 2020، 
اختربت كوراي الشمالية ما أمسته أوََّل »صاروخ هايربسونيك«، وهو صاروخ ابليسيت معزز مبركبة 
انزالقية تفوق سرعُتها سرعَة الصوت على شكل إسفني. ويف مثال آخر استخدمت وسائل اإلعالم 
مصطلَح »صاروخ هايربسونيك« حيث كان ذلك يف آب 2020،حينما ورد أنَّ الصني اختربت 

»طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت«.
يتم  حينما  تشويهه -  ورمبا  »هايربسونيك« -  إرابك مصطلح  مدى  األمثلة  هذه  توضح 
استخدامه على جمموعة كاملة من أنظمة الصواريخ من خمتلف اجلهات الفاعلة. كما أشارت بعض 
التغطيات اإلخبارية هلذه األحداث إىل عدم فهم األنواع املختلفة لـ »الصواريخ الفائقة السرعة«، 
ودور سرعتها وقدراهتا على املناورة، وفيزايئية عملها، وقدراهتا ومهامها العسكرية. يسعى برانمج 
SIPRI Topical Backgrounder إىل حتسني فهم السرعة الفائقة للصوت، وطبيعة 
أنظمة الصواريخ فوق الصوتية، فضاًل عن األنظمة الفرعية والتقنيات الرئيسة اخلاصة هبا. إنَّ حتسني 
التفاهم بني صانعي السياسات والصحفيني ميكن أْن يساعد يف إعالم اخلطاابت السياسية والعامة 
وحتديد الفرص لتطبيق تدابري تستهدف منع االنتشار وحتديد األسلحة لتقليل املخاطر املرتبطة هبا.

فهم سرعة اهلايربسونيك )سرعة فوق صوتية(
يعرَّف مصطلُح »اهلايربسونيك« على أنه أيُّ سرعٍة تتجاوز 5 ماخ، مما يعين مخس مرات 
أسرع من سرعة الصوت. و ُتستخدم هذه العتبُة لتحديد جمموعة فرعية من املركبات اجلوية ألنَّ 

مسألة سرعة؟ َفهم أنظمة صواريخ اهلايربسونيك

كوجلا بروكمان* - د. ماركوس شيلر**

* ابحث يف برانمج SIPRI لالستخدام املزدوج ومراقبة جتارة األسلحة.
** حملل يف شركة االستشارات )ST Analytics( ومقرها ميونيخ/ أملانيا.
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جمموعًة من التأثريات املادية تبدأ يف أْن تصبح حتدايً هندسياً كبريًا هبذه السرعة. على وجه التحديد، 
لألرض  اجلوي  الغالف  من  طبقات كثيفة  يطري عرب  حينما  للحرارة  هائاًل  تدفقاً  اجلسُم  يتحمل 
بسرعات تفوق سرعة الصوت. هذه اآلاثُر املاديُة وغريها جتعل تطويَر املركبات اجلوية للطريان فوق 
سرعة الصوت أمراً صعباً ومكلفاً بوجه خاص. ومع ذلك، هناك أيضاً بعض املشكالت املرتبطة 

بتعريف »السرعة فوق الصوتية«،الذي يرتبط جزئياً بتعريف »الصواريخ فوق الصوتية«.
أواًل،يشري تعريف اهلايربسونيك-السرعة فوق الصوتية-أبنَّ أيَّ شيٍء تفوق سرعته )5 ماخ( 
يشري يف الواقع إىل وجود تباين يف سرعة اجلسم ابلنسبة الرتفاعه. ال تعتمد سرعة الصوت )1ماخ( 
على الرتكيب الكيميائي للغاز الذي يتحرك الصوت خالله )يف هذه احلالة، اهلواء يف الغالف اجلوي 
للغالف  األكثُر شيوعاً  القياسيُّ  النموذج  على درجة حرارته. ويُظهر  أيضاً  لألرض( فقط ولكْن 
اجلوي لألرض، الغالف اجلوي القياسي للوالايت املتحدة، تغرياً كبريًا يف درجة احلرارة مع االرتفاع. 
وينتج عن هذا قياٌس خمتلف )كليومرت/ساعة( لسرعة حترك الصاروخ بسرعة 5 ماخ، اعتماداً ببساطة 

على االرتفاع الذي حيلِّق به الصاروخ )انظر الشكل 1(.
شكل رقم )1( اختالفات احلرارة وسرعة الصوت مع االرتفاع

احلرارة )س(السرعة عند 5ماخ

كم(
ع )

رتفا
اال

كم(
ع )

رتفا
اال

املصدر: حساابت املؤلفني 
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وهناك أيضاً عامٌل آخر ميكن إضافته إىل هذا االختالف، مبا أنَّ رقَم ماخ يعتمد بقوة على 
الغاز احمليط الذي يتحرك من خالله اجلسم، فإنَّ استخداَم رقِم ماخ للتعاريف يصبح أكثَر صعوبًة 
مبجرد أْن يصبح الغاز احمليط أخف وأقّل وزاًن- وخيتفي متاماً على ارتفاعاٍت أعلى. وبينما يتفق 
العلماء واملهندسون على أنه ال يزال من املنطقي احلديث عن أرقام ماخ على ارتفاعاٍت تصل حوايل 
30 كيلومرتا - واليت ميكن أْن تصل إليها ابلوانت الطقس والطائرات اخلاصة - ال يوجد ابلتأكيد 
غاٌز كاٍف على ارتفاع 300 كيلومرت - حيث تدور األقمار الصناعية ابلفعل حول األرض. ونظراً 
لطبيعة الغالف اجلوي لألرض، الذي يصبح أثقل بكثري مع االرتفاع، فإنه من الصعب االتفاَق 
على حدٍّ واضٍح لالرتفاع حيث ميكننا استخدام أرقام ماخ كمقياس للسرعة، ومع ذلك، حيث 
ميكن تعريف الصواريخ فائقة الصوت بنحٍو معقول من خالل ذكر أنَّ هذه الصواريخ تنتقل بسرعة 

أكرب من 5ماخ.
التمييز بني أنظمة األسلحة اليت تفوق سرعتها سرعة الصوت

غالباً ما ُيشار إىل السرعة فوق الصوتية على أهنا أحُد العوامل الرئيسة - إْن مل تكن العامل 
سرعة  فإنَّ  ذلك،  ومع  األخرى.  الصواريخ  عن  »اهلايربسونيك«  الصواريخ  متيز  اليت   - الرئيس 
الصواريخ الباليستية )اليت سبقت الضجة احلالية حول الصواريخ اليت تفوق سرعتها سرعة الصوت 
حبوايل قرن( يف كثري من احلاالت تتجاوز بكثري سرعة »الصواريخ اهلايربسونيك« اليوم. وقد أُطلق 
أقدُم الصواريخ الباليستية،الصاروخ األملاينA-4 )اليت ُعرفت فيما بعد ابسم V-2( ألول مرة يف 
أربعينيات القرن املاضي. أثناء انطالق الصاروخ، ميكن أْن تصل سرعته إىل أكرب من 5 ماخ )لفرتة 
وجيزة فقط( وميكن أْن تعود إىل تلك السرعة للحظات يف طريقها لألسفل. إال أنه ال أحد يّدعي أنَّ 
V-2 كان صاروخاً هايربسونيك. ويف سياق مماثل، هل ينبغي للمرء أْن يطبِّق هذه التسمية على 
الصواريخ الباليستية احلديثة العابرة للقارات اليت تصل سرعتها إىل 20 ماخ عند االنطالق والعودة؟

ابلتأكيد ال، وهناك خصائُص أخرى يتم االستشهاُد هبا بنحٍو شائع عند تعريف »صواريخ 
اهلايربسونيك«.  ومع ذلك، فبينما يتزايد اعتماد مزيٍج من اخلصائص احملددة فيما بني اخلرباء ، 
كثرياً ما ال تكون القذائف فائقة الصوت مفهومًة جيداً يف املناقشات العامة يف السياسة ووسائط 
اإلعالم. تُعرِّف موسوعة ويكيبيداي، وهي نقطة انطالق مشرتكة ألولئك اجلدد يف هذا املوضوع، 
»الرحلة فوق الصوتية« على أهنا »رحلٌة عرب الغالف اجلوي بسرعة تبدأ من 90 كم وترتاوح بني 
5-10 ماخ،وهي السرعة اليت يبدأ فيها تفكك اهلواء يف التزايد وحيث األمحال احلرارية العالية.
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وعلى وفق التعريف، ميكن تصنيف صاروخ V-2 على أنه صاروٌخ تفوق سرعُته سرعَة الصوت. 
ينص حتالف الدفاع الصاروخي ومقره الوالايت املتحدة على أنَّ »األسلحة اليت تفوق سرعتها سرعة 
الصوت هي األسلحة اليت تنتقل بسرعة أكرب من 5 ماخ )أي حوايل 3800 ميل يف الساعة( 
ولديها القدرة على املناورة أثناء الرحلة أبكملها. وهناك نوعان من اخلصائص احملددة الرئيسة اليت 
تُعدُّ من املتطلبات األساسية قبل إطالق تسمية »فوق صويت« ألي سالح«: السرعة اليت تتجاوز 
5 ماخ، والقدرة على إجراء مناورات )رأسية وأفقية( أثناء السفر هبذه السرعة داخل الغالف اجلوي. 

وتقع العديد من الصواريخ الباليستية خارج هذا التعريف ألهنا ال تليب هذه اخلصائص.
وبناًء على خصائص السرعة والقدرة على املناورة، يتم تقسيم األسلحة اليت تفوق سرعتها 
اليت تفوق سرعتها سرعة  الصواريخ: صواريخ كروز  أنظمة  سرعة الصوت إىل نوعني خمتلفني من 
 HCMsحتافظ صواريخ .)HGVs( وصواريخ االنزالق الفوق صوتية )HCMs( الصوت
على سرعٍة تفوُق سرعَة الصوت اثبتة )وكذلك االرتفاع( ويتم تشغيلها على مدار الرحلة أبكملها. 
على النقيض من ذلك، عادًة ما يتم إطالق صواريخHGVs على قمم الصواريخ الباليستية )يشار 
إليها غالباً ابسم نظام االنزالق املعزز( مث تنزلق مرة أخرى عرب الغالف اجلوي إىل هدفها بسرعات 
تفوق سرعة الصوت. هناك أيضاً حاالت خمتلطة ال تتطابق مع أيٍّ من هاتني الفئتني، إاّل أنَّ هذه 

احلاالت مل يتم تناوهلا يف هذا املقال.
احلالة  هذه  )يف  الصوت  سرعة  سرعتها  تفوق  اليت  الصواريخ  سرعات  يف  النظر  جيدر 
 HGV ( ومقارنتها بسرعات الصواريخ الباليستية )اليت قد حتمل أو ال حتمل مركبةHCMs
كمركبة عودة( للحصول على فكرٍة عن املدة اليت يستغرقها كلٌّ منهما للوصول إىل أهداٍف على 

مسافات خمتلفة )انظر الشكل 2(.
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الشكل )2(: الوقت الذي تتطلبه صواريخ كروز اهلايربسونيك والصواريخ الباليستية 
للوصول إىل اهلدف

صاروخ ابليسيت افرتاضي )خط االجتاه(
صاروخ كروز هايربسونيك، 5 ماخ، H= 0 كيلومرت
صاروخ كروز هايربسونيك، 5 ماخ، H= 30 كيلومرت
صاروخ كروز هايربسونيك، 8 ماخ، H= 0 كيلومرت
صاروخ كروز هايربسونيك، 8 ماخ، H= 30كيلومرت

مالحظة: تشري املنطقة املظللة إىل وقت الرحلة التقرييب 
واملسافة عند ارتفاعات خمتلفة لصاروخ كروز اهلايربسونيك 

عند سرعة ماخ احملددة.

املسافة اليت ميكن أْن يطري هبا الصاروخ الباليسيت تعتمد على السرعة اليت تتسارع هبا - فكلما 
طارت بنحٍو أسرع، تقدمت أكثر، متاماً مثل رمي حجر. يف املقابل، تسافر HCMs بسرعة 
اثبتة )تقريباً(، وهي مستقلة عن مدى بُعدُّ هدفها. كما هو موضح يف الشكل 2، تصل الصواريخ 
الباليستية إىل هدفها أسرع من الصواريخ اليت تفوق سرعتها سرعة الصوت على مسافات تتجاوز 
على  )اعتماداً  ماخ  تتحرك ابستمرار بسرعة 5  اليت  الباليستية  للصواريخ  تقريباً  600-800 كم 
االرتفاع(. على العكس من ذلك، تصل الصواريخ اليت تفوق سرعتها سرعة الصوت إىل أهدافها 
بنحٍو أسرع يف نطاقاٍت تزيد على 1900-2500 كيلومرت تقريباً ابلنسبة للصواريخ HCMs اليت 
تسافر بسرعة اثبتة حبوايل 8 ماخ، واليت يُنظر إليها حالياً على أهنا أقصى سرعة ميكن أْن تسافر هبا 
ابستخدام التكنولوجيا احلالية. هذا يعين أنَّ HCMs عادًة ما تستغرق وقتاً أطول من الصواريخ 
الباليستية للوصول إىل أهداف بعيدة. نظراً ألنَّ صواريخHGVs يتم محلها عادًة بواسطة الصواريخ 
الباليستية، فإنَّ الوقت الذي تتطلبه للوصول إىل اهلدف يعتمد على املسار الذي يتم اإلطالق منه 

واملسافة املقطوعة واملناورات اليت يتم إجراؤها أثناء االنزالق حنو اهلدف.
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إنَّ السرعَة والقدرَة على املناورة وخصائص كلِّ نوع من هذه األنواع من أنظمة الصواريخ 
اليت تفوق سرعتها سرعة الصوت جتعلها مناسبًة إىل حد ما ملهام عسكرية حمددة واليت تعد حتدايً 
ألنظمة الدفاع الصاروخي. ويؤثر هذا أيضاً على أتثريها احملتمل على االستقرار االسرتاتيجي. ومع 
ذلك، يتطلب الوصول إىل خصائص األداء املطلوبة غالباً عند احلديث عن صواريخHGVsو 

HCMs التغلب على جمموعة من التحدايت التقنية الكبرية.
األنظمة الفرعية والتحدايت التكنولوجية للمركبات االنزالقية اهلايربسونيك

مت تصميم صاروخHGV، سواء كان حيمل محولة تقليدية أو نووية أو بدون أسلحة، حبيث 
ميكنه إجراء املناورات الالزمة بنحٍو مستقل للتحليق بدقة حنو هدف معني. ومن الضروري وجود 
أجهزة االستشعار والقدرات احلسابية لتمكني املركبة من احلفاظ على درجة معينة من التحكم الذايت. 
وابلتايل، يتطلب صاروخHGV العديد من األنظمة الفرعية األساسية نفسها )أو على األقل مماثلة( 
اليت يتطلبها الصاروخ الباليسيت، ابستثناء نظام الدفع. ونظراً ألنه يتم إطالق صاروخHGV على 

معزز صاروخي، فعادًة ما يكون الغرض منه هو االنزالق حنو هدفه وال حيتاج إىل حمرك رئيس.
األنظمة الفرعية الرئيسة لـصاروخHGV هي:

• نظام التوجيه والتحكم؛	
• هيكل طائرة خفيف الوزن )مع درع حراري كاٍف(	
• أْن يعتمد صاروخHGV على 	 املهام احملدودة، ميكن  الصافية )ابلنسبة لبعض  احلمولة 

الطاقة احلركية للتأثري وحده(.
 كما هي احلال مع أنظمة الصواريخ الباليستية، فإنَّ تطويَر ودمَج هذه األنظمة الفرعية أمٌر 
صعٌب للغاية. على سبيل املثال، حيتاج نظام التوجيه والتحكم إىل مصدِر طاقة وجهاز كمبيوتر 
وأجهزة استشعار وحمركات - مثل أسطح التحكم الديناميكي اهلوائي أو دفعات الغاز البارد الصغرية 
اليت متّكن من إجراء املناورات. حينما ُتضاف الكابالت واملسامري والرباغي والصواميل والعناصر 
حيث يتم مجع هذه املكوانت مع بعضها البعض، يزداد الوزن اإلمجايل واملساحة املطلوبة. جيب 
أيضاً أْن تكون هناك مساحٌة كافية حلمل احلمولة الفعلية. نتيجة لذلك، ال تكون املركبات الثقيلة 
عادة صغرية وال خفيفة، مما يؤثر بنحٍو كبري على قدرات النظام ككل واملفاضالت الضرورية بني 

بعض قدراته.
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ويهدف أيُّ صاروخ HGV إىل التحرك عرب طبقات أكثر مسكاً من الغالف اجلوي بسرعة 
عالية جداً، مما خيلق محاًل حرارايً ضخماً ويؤّين اهلواء من حوله. ويضع هذا احلمُل احلراريُّ عبئاً 
ضخماً على هيكل املركبة، الذي ينبغي أْن يكون قادراً أيضاً على حتمل أي إجهاد تولِّده املناورات 
HGV كما أنَّ سحابة البالزما الناجتة عن صاروخ .HGV اليت من املقرر أْن ينفذها الصاروخ

أيِّ شيٍء،  استشعاَر  االستشعار  أجهزة  نوع من  أي  على  الصعب جداً  اهلايربسونيك جتعل من 
انهيك عن حتديد اهلدف والسيطرة عليه. لذلك، جيب أْن يَعرف صاروُخHGV مكانَه ابلضبط 
دون أي مساعدٍة من اخلارج، مما يتطلب وجود أجهزة استشعار ذاتية دقيقة للغاية، من بني أمور 
أخرى. إنَّ التحدايت التكنولوجية هلذه املتطلبات قابلة للمقارنة مع تلك اليت تستعمل يف املركبة 
بسبب  أكثُر صعوبًة  الصواريَخ  لكنَّ  لألرض.  اجلوي  للغالف  دخوهلا  املصممة إلعادة  الفضائية 

احلجم والوزن ابإلضافة إىل املتطلبات اإلضافية بسبب دورها العسكري.
يطرح تصميم وبناء وتشغيل صاروخ HGV جدير ابلثقة العديد من التحدايت، مبا يف 

ذلك الوصول إىل التكنولوجيا وتكاليف التطوير العالية ومتطلبات االختبار.
األنظمة الفرعية والتحدايت التكنولوجية لصواريخ كروز اهلايربسونيك

تتشابه املتطلبات األساسية لصواريخ HCMs مع تلك اخلاصة بصواريخ االنزالق الفوق 
مل  ماخ  القصوى 8  السرعات  أقّل )حىت  تكون  قد  السرعات  أنَّ  )HGVs(، ابستثناء  صوتية 
يتم إثباهتا بعد(. فضاًل عن ذلك، حتمل صواريُخ HCMs أنظمَة دفٍع متطورٍة للغاية للحفاظ 
على سرعات تفوق سرعتها سرعَة الصوت على فرتات طويلة. ويف الوقت احلايل، يبدو أنَّ بعض 
النفااثت املتقدمة ونفااثت االحرتاق فوق الصوتية فقط قادرة على تلبية هذه املتطلبات. ويُعدُّ الدفُع 
الفائق الصوت ابستخدام احملركات اهلوائية ملسافات أطول حتدايً تقنياً شديداً. وحىت اآلن، مل تنشر 

أيُّ دولٍة نظاَم قذائٍف ابستخدام حمرك دفع نفاث، إاّل أنَّ البحَث والتطوير واالختبار مستمر.
)وإْن كان   HGV لصواريخ  نفسها  األساسية  اخلصائص   HCMs صواريخ  وحتتاج 

التصميم خمتلفاً(، مع إضافة نظام الدفع النفاث:
• نظام التوجيه والتحكم	
• هيكل طائرة خفيف الوزن )مع درع حراري كاٍف(	
• نظام دفع عايل الكفاءة )عادة حمرك نفاث(	
• احلمولة.	
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يُعدُّ عنصَر الدفع مشكلًة إضافيًة ُتضاف إىل املشكالت املذكورة لصواريخ HGV، كما 
يتضح من النموذج األويل األمريكي 51A “Waverider-X« )والذي يعد أحد صواريخ

HCM(. مت تصميم صاروخ51A-X لتثبيت عمليات الدفع النفاث لبضع دقائق من انطالق 
الصاروخ اهلايربسونيك دون القدرة على محل أسلحة. يتجاوز طول صاروخ 51A-X أكثر من 

4 أمتار وهو معبَّأٌ ابلكامل )انظر الشكل 3(، مع عدم وجود مساحة إضافية للحمولة.
الشكل )3(: يوضح الشكل القيود الشديدة فيما يتعلق ابلوزن واحلجم ألّي من عناصر 

.HCMsالنظام الفرعي يف صواريخ
)JP-7 أنظمة احملرك الفرعية )معبأ يف

مضخة وقود احملرك
اإليثيلني )بدء تشغيل احملرك(
النيرتوجني )الوقود الضاغط(

موقع النظم الفرعية
GCU / IMU / GPS

FADEC
أجهزة اختبار الطريان

نظام الوقود
مضخة وقود

JP-7 وقود
خزاانت متكاملة

271 رطل

FTS و FTI وأنظمة التحكم

اهلوائيات

أجهزة استشعار

مشغالت التحكم
بطارايت

أنظمة احملرك )حزمة ليثيوم أيون(
احملركات

FTIإلكرتونيات الطريان و الـ ـ
نظام إهناء الرحلة )منفصل(

 AIAA مؤمتر   ،»X-51Aنفاث حمرك  منوذج  لطريان  اإليضاحي  »الربانمج  املصدر: 
الدويل اخلامس عشر لطائرات الفضاء واألنظمة والتكنولوجيات اهلايربسونيك، آب 2008، ص: 

.7
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وكما هو احلال مع صواريخHGVs،فإن العديد من االحتياجات التكنولوجية نفسها تنشأ 
لدى صواريخ HCMs. قد تكون األمحاُل احلراريُة قابلًة للمقارنة )حسب املهمة(،على أجهزة 
االستشعار، فضاًل عن نظام التوجيه، أْن تفي مبتطلبات مماثلة. وتُعدُّ التكنولوجيا املتطورة الالزمة 
لنظام الدفع النفاث القابل للعمل حالياً عقبة رئيسة أمام اجلهود الرامية إىل تطوير نظام صواريخ 

.HCM
املختلفة،  الدول  يف   HCMs صواريخHGVsو  أنظمة  إمكاانت  ختتلف  أْن  وميكن 
وميكن أْن ختتلف اختالفاً كبرياً تبعاً لتطور التكنولوجيا والتصميم واخليارات اهلندسية. ولذلك ينبغي 
أْن يكون تقييم ومقارنة القدرات احلقيقية ألي نظام من هذه النظم أعمق من القدرة على بلوغ 

سرعات أكرب من سرعة 5 ماخ ودرجة معينة من القابلية على املناورة.
االستنتاجات

وابلعودة إىل اختبارات الصواريخ اهلايربسونيك اليت أجرهتا كوراي الشمالية، يف كلتا احلالتني، 
يبدو أنَّ متكني القدرة على املناورة هو أحد األهداف الرئيسة وراء خيارات التصميم. لذلك، فإنَّ 
جمرد وصف هذه األنظمة على أهنا »صواريخ هايربسونيك« ال يوفر الفهم الالزم لسرعتها الفعلية، 
وال قدرهتا على املناورة أو نوع نظام األسلحة اليت تفوق سرعتها سرعة الصوت. هذه األمثلة هي 
املناورة ابستخدام أنواع خمتلفة من  القدرة على  تذكري أبنه ميكن حتقيق درجات خمتلفة من  أيضاً 
صواريخ كروز فوق الصوتية أو الصواريخ االنزالقية وأنَّ السرعة  وحىت القدرة على املناورة  ليستا 
االختبارات  الشمالية  تواصل كوراي  بينما  الصواريخ.  لنظام  الرئيسة  اخلصائص  من  مِسَتني  سوى 
املكثفة، من املهم النظر يف خصائص وأنواع األنظمة وتقييمها لقدراهتا ومهامها احملتملة مبا يتجاوز 

تسمية »هايربسونيك«.
إنَّ الرتكيز املفرط على »الصواريخ اهلايربسونيك«، ال سيما يف بعض وسائل اإلعالم احمللية، 
إىل جانب عدم فهم القيود اليت يفرضها هذا الوصف، يعين أنَّ املناقشاِت حول املخاطر الناشئة 
أوقات  املتمثل يف  التهديد  األحيان على  بنحٍو مفرط يف بعض  احملتملة قد ركزت  واالستجاابت 
االستجابة البطيئة، أو القدرة على التأثري يف الدفاعات الصاروخية والتدابري املضادة األخرى. إنَّ 
التساؤل عن السبب الذي جيعل جهاٍت فاعلة معينة - سواء كانت دواًل أو جمااًل صناعيًا-تتبىن هذه 
املصطلحات من املمكن أْن يساعد يف الكشف عن الدوافع واملصاحل اخلاصة فيما يتعلق ابلصواريخ 
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اليت تفوق سرعة الصوت، أي أْن تبدو مهددًة أو جاذبًة للتمويل. وقد استكشفْت مناقشاٌت أكثر 
اطالعاً األثَر احملتمَل لقدرات املناورة اهلامة، مبا يف ذلك غموض األهداف والتهرب من الرادارات 
وأجهزة االستشعار األخرى. وابلطريقة اليت يستخدم هبا هذا املصطلح يف الوقت الراهن، كثرياً ما 
ال يكون ملصطلح »هايربسونيك« معىًن يذكر )وابألحرى ال معىن له على اإلطالق(، ويف الوقت 
نفسه يغذي الديناميكيات التنافسية وخيشى أْن يغيَب عن التكنولوجيا. إنَّ التغلَب على هذا النقص 
العسكري.  التنافسية واإلنفاق  الديناميكيات  أْن يساعد يف كبح بعض  الدقيقة ميكن  الفروق  يف 
على سبيل املثال، غالباً ما تفي قدراُت بعض الصواريخ املوجودة ابلفعل القدرات املطلوبة. وعلى 
العكس من ذلك، فإنَّ مزااي الصواريخ اهلايربسونيك يف املستقبل مقارنة ابألنظمة األخرى مبالٌغ فيها 
أحياانً وأتيت بسعٍر ابهظ. إنَّ النظر يف التحدايت التقنية واالقتصادية لتطوير ونشر أنظمة أسلحة 
تفوق سرعتها سرعة الصوت قابلة للتطبيق ميكن أْن تساعد يف توجيه جهود احلد من التسلح وعدم 

االنتشار واليت تتصدى للمخاطر الناجتة عن صواريخ اهلايربسونيك.

املصدر: 
https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2022/
matter-speed-understanding-hypersonic-missile-systems


