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2020آیار/مایس  2  
50220200-10:رقم التحریر  

 للنشر الفوري
 
 

 داعشفي المعركة ضد  ةتقنیة جدیدكامیرات بتستخدم المقاتالت الجویة الفرنسیة 
 
 

زم ععملیة ال -المقاتلة الفرنسیة "لیفانت" التابعة لقوة المھام المشتركة مفرزة ، أصبحت  2020مارس آذار/ منذ – جنوب غرب آسیا
 ھزیمة فلول داعش في العراق وسوریا.من أجل تحقیق في المعركة  تطورةبقدرات مقوم بمھام جویة ، ت الصلب

 
من الجیل الجدید ، مما یمنح المقاتلین المزید من قدرات جمع الصور المتطور ستطالع اإل بحاضنتم تجھیز طائرة رافال الفرنسیة اآلن 

ستطالع إمجموعة عبارة عن ھو من الجیل الجدید المتطور ستطالع اإل حاضنإّن وتنویع دعمھم الجوي للتحالف الدولي لھزیمة داعش. 
ورافال. یتكون من صفیفین  2000 میراجاتلة مثل یة مثبتة على الطائرات المقاتستخبارإعالیة الدقة بعیدة المدى مصممة لتوفیر صور 

 من المصفوفات الرقمیة الكبیرة الحجم للكشف المرئي واألشعة تحت الحمراء.
 

ن الجیل الجدید مالمتطور ستطالع اإل حاضنإّن " لیفانتبنیامین سوبیربییل، قائد القاعدة الجویة ،  في سالح الجو الفرنسيقال العقید 
تقوم طائرتان بدوریات قادرة على تحقیق ثالثة تأثیرات تكمیلیة: الدعم األرضي والدفاع الجوي حیث جعل مھماتنا أكثر مرونة. ی

ً تقریب بشكل یوميتخدام ھذا المستشعر في إس تجدید ھوإّن الستخبارات. واإل ي ، أثناء تنفیذ مھام الدفاع الجو العملیات مسرحفوق  ا
 .ي"ضدعم األرالالمعتادة و

 
رافال. طائرة  كیلوغرام ، یتم وضعھ تحت جسم 1,100زن ومتر و 4.6، بطول من الجیل الجدید المتطور ستطالع اإل حاضنإّن 

یستخدم الطیارون المعدات لتوثیق المھام النھاریة واللیلیة وتحدید مواقع ومعدات داعش مثل مخابئ األسلحة واألنفاق والمركبات 
 ومعسكرات التدریب.

 
ً واضح داً یتیح التتبع الدقیق والتكبیر عالي األداء تحدیحیث الصور ذات جودة ممتازة.  أنّ "أوضح مترجم صور الوحدة  ذا ھإّن ". "ا

ً وفق، یمكن للطیار أن یقرر تعدیل اللقطات  اإلقالعمجرد اً فبالنظام سریع للغایة أیض  ."للفرص التي تنشأ أثناء المھمة ا
 

األداء ، تتبنى الدوریات الجویة الفرنسیة تشكیلة جدیدة. بینما تحتفظ الطائرة األولى بحملھا من القنابل لتوفیر  بفضل ھذه المعدات عالیة
لتمكین جمع معلومات من الجیل الجدید المتطور ستطالع اإل بحاضناألرض ، والثانیة مجھزة  یین علىشركاء األمنلدعم جوي ممیت ل

 یة إضافیة.اتستخبارإ
 

لى ساعد عی، كما لى التحالف امثل قدرة إضافیة تم جلبھا یُ من الجیل الجدید المتطور ستطالع اإل حاضن مفرزة رافال "إنّ قال قائد 
لمعلومات مع لى تبادل اأستقاللیة وطنیة لتقییم الوضع ، باإلضافة إھذه الصور تعطینا إّن . العملیات أصولنا الموجودة في مسرح تعزیز

 التحالف".
 

فرقاطة في شرق البحر األبیض لداعش على عدة جبھات: التواجد الدائم ل في مھمة ھزیمةالتحالف الدولي  ضمنال تزال فرنسا ملتزمة 
وة المھام قالمتمركزة في األردن واإلمارات العربیة المتحدة ؛ وضباط التخطیط ضمن فریق  رافالمقاتالت المتوسط. البعثات الجویة ل

 .العزم الصلبعملیة  -المشتركة 
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منطقة  فيمن الجیل الجدید المتطور ستطالع اإل بحاضنمجھزة والتابعة لسالح الجو الفرنسي رافال المقاتلة القلع تُ :  1ة رقم الصور
على جمع الصور في المعركة  تطورةقدرة ممن الجیل الجدید المتطور ستطالع اإل حاضنوفر یعملیات القیادة المركزیة األمریكیة. 

 .الدولیة ضد داعش. (صورة ھیئة الدفاع الفرنسیة)
 

 حاضنفي األردن مع  ستكشافیةاإلسالح الجو الفرنسي في القاعدة الجویة  منبمقعد واحد رافال تم نشر مقاتلة :  2ة رقم الصور
 حاضنوفر یمارس. آذار/عمل منذ نھایة ی الحاضن اھذإّن . اإلرشاد المركزيخط متوافق مع المن الجیل الجدید المتطور ستطالع اإل
 على جمع الصور في المعركة الدولیة ضد داعش. (صورة ھیئة الدفاع الفرنسیة) تطورةقدرة ممن الجیل الجدید المتطور ستطالع اإل
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