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ً من الخبرة، حیث تتمیز بأكثر المحافظ االستثماریة 60تتمتع لیوناردو بأكثر من  عاما
شموالً وتكامالً في مجال منتجات الھیمنة البحریة لعمالئھا عبر العالم، وتشمل ھذه المحفظة 

، وأنظمة التحكم ورادارات التعقب)AESA(الرادارات ذات المسح اإللكتروني النشط 
البانورامیة والتعقب باألشعة تحت الحمراءأنظمة الكشفودة المستشعرات، باألسلحة المتعد

)panoramic IRST( وأنظمة اإلدارة القتالیة المتطورة، وذلك للتمتع بالتفوق المعلوماتي ،
المطلق في البحار.

تقوم بتصمیم تكنولوجیا المستقبل مستلھمًة الرؤیة وحب االطالع )Leonardoشركة (إن
من المبتكر العظیم "لیوناردو".واإلبداع 
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 ع����ل����ى  رغ�������م  �ل���و����ش���ع �ل�������ذي ي�������ش���ود �ل����ع����امل ج���������ّر�ء  �إن����ت���������ش����ار  وب����اء
 COVID - 19، �ل��ذي �أّدى �إىل  تر�جع كبري يف حركة �القت�شاد �لعاملي، وفر�ض 
ق��ي��ودً� على �ل�شناعات ب�شكل ع��ام، وعلى �لدفاعية و�جل��و ف�شائية منها ب�شكل 
خا�ض، فاإننا ومن منطق �الإ�شتمر�رية ن�شدر هذ� �لعدد  وفقًا للخطة �لتحريرية 

�مل�شّممة  يف �لربنامج �ل�شنوي للمجلة.
 ي���ت�������ش���ّم���ن ه������ذ� �ل�����ع�����دد  ل���ف���ت���ة خ���ا����ش���ة مب���ن���ا����ش���ب���ة وف�������اة �مل����غ����ف����ور ل��ه 
ال�صيخ �صباح ال�صامل ال�صباح �أم��ري دول��ة �لكويت �أدرج��ت يف �أول �ل�شفحات، 

�ل�شعودية، وملّف خا�ض من  �لعربية  للمملكة  �لدفاعي  �ملوقف  ق��ر�ءة يف  يليها 
�ل�رشكات �لدفاعية �لرو�شية.

ط����ائ����ر�ت  �إىل  �ل����ت����ط����ّرق  مّت  ����ش���ت���ى،  م���و�����ش���ي���ع  �إط��������ار  ذل������ك ويف  �إىل 
�ل���ق���ت���ال يف �ل���������رشق �الأو�������ش������ط، و�أه����ّم����ي����ة �ق���ت���ن���اء �ل����ف����رق����اط����ات يف دول 
�خل����ل����ي����ج، ودور ع�����رب�����ات �ل����ق����ت����ال �مل������درع������ة يف �حل����������روب �حل����دي����ث����ة، 
 ب���االإ����ش���اف���ة �إىل �مل���و����ش���وع �ل�����ذي ف���ر����ض ن��ف�����ش��ه ع���امل���ي���ًا، �أي ت���اأث���ري ج��ائ��ح��ة 

COVID - 19 على �جليو�ض و�ل�شناعات �لدفاعية يف خمتلف �أنحاء �لعامل.

»�لدفاعية« وجريًا على عادتها تخ�ّش�ض يف كّل عدد ملفًا يتناول �أبرز �ل�شناعات 
�لدفاعية و�جلو ف�شائية �لدولية، وهنا يجد �لقارىء بحثًا خا�شًا حول �ل�رشكات 

�لدفاعية و�جلو ف�شائية يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
�إن��ه ع��دد  ُي�شاف �إىل �شابقاته، متمّيزً� بدقة و�أح��دث �ملعلومات ذ�ت �لطابع 

�لدفاعي و�الأمني على حٍد  �شو�ء.

عب
�ص

يل 
�صه

ه: 
فيذ

وتن
ف 

غال
م ال

صمي
ت�

ت�صدر عن �صركة الدفاعية للن�صر �ش.م.ل
بالتعاون مع جمموعة االقت�صاد واالعمال

وجمموعة مون�ش االملانية للن�صر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدير العام رئي�ش التحرير:
خـالـد زحـالن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير التحرير:
العميد الركن )م( د.�سليم اأبو ا�سماعيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
املدير امل�صوؤول: حياة طليع امل�صفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االخراج الفني:
زياد عبداهلل

ADDRESS 
LEBANON: 
P.O.Box: 113/6194 Hamra-Beirut 1103 2100 
Tel:  (+961-1) 353577 - (+961-1) 780200/1 
Fax: (+961-1) 780206 - (+961-1) 863958 
U.A.E: 
P.O.Box: 55034 Dubai 
Tel : (+971-4) 2941441 
Fax: (+971-4) 2941035 
SAUDI ARABIA: 
P.O.Box: 5157 Riyadh 11422 
Tel:  (+966-1) 2932769 
Fax: (+966-1) 2931837

Email: defaiya@defaiya.com
www.defaiya.com

�صعر العدد
 لبنان 4000 ل.ل  �سورية 50 ل.�س  الردن 2 دينار

 ال�سعودية 20 ريالً  الكويت 2 دينار  البحرين 2 دينار
 قطر 20 ريالً  المارات 20 درهماً  ُعمان 2 ريال

 اليمن 500 ريالً  م�رش 8 جنيهات  ليبيا 5 دنانري
 تون�س 2 دينار  املغرب 50 درهماً

 CYPRUS 3LC  AUSTRALIA 10 $ Aus. 
 U.K. 3L  CANADA 8C$  FRANCE, GERMANY, 

   GREECE, ITALY & SPAIN 7 Euro 
 SWITZERLAND 14 F.S  U.S.A. 7$.

*  وت�صاف اليه كلفة الربيد بح�صب الدول:
- لبنان: من دون كلفة بريد اإ�صافية

                                     - الدول العربية 30 $
                                     - الدول االوروبية  70 $

                                     - الدول االمريكية وغريها 100 $
                                    )ي�صمل اال�صرتاك دليل الدفاع العاملي(

اال�صرتاك ال�صنوي: 50 $*

التوزيع: ال�صركة اللبنانية لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

نافانتيا NAVANTIA تطلق 
اأول فرقيطة للبحرية ال�صعودية
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ال�صباح، وخ�رس  الأحمد  ال�صيخ �صباح  الكويت  اأميير  غيياب 
العامل العربي بغيابه قامة قومية ووطنية عمالقة، حافظ على اأمن 
وا�ضتقرار وازدهييار الكويت عندما �ضادت احلييروب والإ�ضطرابات 
يف بع�ض الييييدول الييعييربييييية، وتيياأجييجييت فيها نيييران الييفيين الطائفية 

وال�رساعات واخلالفات والإنق�ضامات.
لكنه كان ُيييدرك جيدًا اأن لغة العقل واحلييوار اأف�ضل الطرق حلّل 
النزاعات، وهو  مل يرتّدد يف تاريخه ال�ضيا�ضي والدبلوما�ضي الطويل 
يف بذل امل�ضاعي احلميدة لييراأب ال�ضدع بني الأخييوة وتقريب وجهات 

النظر بني الأ�ضقاء.
اأن  الييدائييم لل�ضعب اللبناين على خمتلف ال�ضعد ل ميكن  دعمه 
ين�ضى، وهو كان �ضاحب املُييبييادرة الوفاقية يف العام 1978 حيث دعا 
اإىل موؤمتر وزراء اخلارجية العرب الييذي انعقد يف ق�رس بيت الدين 
لوقف احلرب الأهلية بني اللبنانيني ، واأمنت حماية املوؤمتر من قبل 
قوات الردع العربية وكان يل �رسف م�ضافحته والتحّدث اإليه ب�ضفتي 

الأمنية اآن ذاك.
لقد خ�ّض الراحل الكبر لبنان بعناية خا�ضة، حيث كان هذا البلد 
ال�ضغر يف قلبه ووجييدانييه، وجعله مييقييّرًا ل�ضطيافه يف اأيييام الزمن 
املا�ضي اجلميل، و�ضارع اإىل مّد  يْد العون وامل�ضاعدة يف امللمات وبعد 

كّل  اإعتداء على �ضيادته واأرا�ضيه.
خالل م�ضرته اأمرًا لدولة الكويت منذ العام 2006، متّيز باحلكمة 
واحلنكة و�ضالبة املوقف كجبل �ضامخ كبر. ترك ب�ضمات اخلر على 
م�ضتوى الكويت والأمتني العربية والإ�ضالمية. رحل الأمر عن عمر 
ناهز 91 عامًا، اأم�ضى منه نحو 65 عامًا متدرجًا يف منا�ضب دبلوما�ضية 

وقيادية منوعة خلدمة الأمة الكويتية والق�ضايا العربية.
العمل احلييكييومييي كرئي�ضًا  ال�صيخ �صباح  بيييداأ   1955 الييعييام  يف 
لدائرة ال�ضوؤون  الإجتماعية، ثم وزيييرًا لالإر�ضاد �ضنة 1962 قبل اأن 
يتوىل من�ضب وزير اخلارجية مطلع العام 1963، وا�ضتمر متقلدًا هذا 

املن�ضب يف جميع احلكومات حتى العام 1991، اإىل اأن عنّي نائبًا اأول 
لرئي�ض جمل�ض الوزراء يف العام 1992.

بتاريخ 13 متوز/يوليو 2003 مّت تعيني ال�صيخ �صباح رئي�ضًا 
ملجل�ض اليييوزراء قبل اأن يتوىل مقاليد احلكم يف البالد يييوم 29 كانون 
الثاين/يناير 2006، وذلييك بعدما نقل جمل�ض الأميية �ضلطات الأمري 
�صعد العبد اهلل ال�صامل ال�صباح اإىل جمل�ض الييوزراء ب�ضبب حالته 

ال�ضحية.
ال�صيخ �صباح هو الأميير الييي 15 للكويت التي حتكمها اأ�رسته 
منذ 250 عامًا، �ضاعد بالده على تخّطي تبعات غزو العراق، وانهيار 
الأ�ضواق العاملية، والأزمييات املتالحقة داخل جمل�ض الأميية الكويتي 
واحلييكييوميية يف اليييبيييالد، يعترب الأميييير اليييراحيييل مييهيينييد�ييض ال�ضيا�ضة 
اخلارجية احلديثة لدولة الكويت الغنّية بالنفط. وبرز يف وقت لحق 
كو�ضيط بني دول جمل�ض التعاون اخلليجي واإييييران، وبييني اململكة 
العربية ال�ضعودية وقطر يف اأعقاب الأزمة التي ت�ضببت بقطع العالقات 

بني البلدين يف �ضهر حزيران/يونيو 2017.
بتاريخ 9 اأيلول/�ضبتمرب 2014 كّرمته الأمم املتحدة بلقب »قائد 
العمل الإن�ضاين«، و�ضميت الكويت »مركزًا للعمل الإن�ضاين«  تقديرًا 

للجهود التي بذلها الأمر وبذلتها الكويت خدمة لالإن�ضانية.
ُليييّقيييب بيييي » �ييضيييييخ الييدبييلييومييا�ييضيييييني اليييعيييرب والييييعييييامل«، و»عييميييييد 
الدبلوما�ضية العربية والكويتية«، ومار�ض دور الإطفائي لالأزمات 
بيييدءًا ميين البيت اخلليجي اإىل خييالفييات اجلامعة العربية و�ضاحب 

الإبت�ضامة اجلميلة التي يفتح بها قلوب املختلفني.
رِحييييَم اهلل اأمييير احلييكييميية والإعيييتيييدال، واأحييييّر الييتييعييازي لل�ضعب 
الكويتي ال�ضقيق واأمر البالد اجلديد ال�صيخ نواف الأحمد اجلابر 

ال�صباح، خر  خلف خلر �ضلف.
    العميد   د. �صليم اأبو ا�صماعيل 

                              »مدير التحرير« 

أمري احلكمة واإلعتدال 
يف ذّمة اهلل
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قييّررت وزارة اخلارجية الأمركية املوافقة على طلب مبيعات 
بدولة  خا�ضة  اإحتياجات  لتلبية   ،)FMSO( اخليييارج  اإىل  ع�ضكرية 
الميييارات العربية املتحدة بتكلفة تييقييّدر بييحييوايل 150 مليون دولر 

اأمركي. 
وكالة التعاون الدفاعي الأمني )DSCA(  �ضّلمت املوافقة على 
البيع اإىل الكونغر�ض بتاريخ 23 ني�ضان/اأبريل 2020، مع الإ�ضارة 
اإىل اأن حكومة دولة المارات العربية املتحدة، كانت قد تقّدمت بطلب 
الدعم  لإتفاقية  اإ�ييضييتيينييادًا   )FMSO( اخليييارج  اإىل  ع�ضكرية  مبيعات 
غيار  ِقطع  الطلب  ت�ضّمن  وقييد   ،)CLSSA( الييتييعيياوين  اللوج�ضتي 
واإ�ضالح لدعم اأ�ضطول دولة المييارات من الطوافات املنوعة والتي 
 UH - 60 وبييالك هوك ،AH - 64 Apache ت�ضمل املقاتالت اأبات�ضي
Blac Hawk، وطوافات النقل �ضينوك CH - 47 Chinook، اإ�ضافة 
اإىل خدمات لوج�ضتية اإ�ضافية، وقييّدرت ال�ضفقة بحوايل 150 مليون 

دورلر.
والأمييين  ال�ضيا�ضة اخلييارجييييية  �ضيدعم  البيع  هييذا  اأن  اإىل  ُي�ضار 
الوطني للوليات املتحدة من خالل حت�ضني اأمن دولة حليفة يف منطقة 
اخلليج، وبالتايل تزويدها باأنظمة حديثة لتطوير التباُدل الت�ضغيلي 
مع القوات اجلوية الأمركية. كما جتدر الإ�ضارة باأن �رسكة »بوينغ 
Boeing«  هي املنتجة لطوافات اأبات�ضي AH - 64 Apache  و�ضينوك 
CH - 47 Chinook، فيما لوكهيد مارتن Lockheed Martin  تنتج 

.UH-60 Black Hawk طوافات بالك هوك

وتتسلم أول طائرة إستطالع من »ساب«
مطلع �ضهر ني�ضان/ابريل 2020 �ضّلمت �رسكة »�ضاب Saab« اإىل 
دولة المارات العربية املتحدة اأول طائرة اإ�ضتطالع طراز غلوبال اأي 
Global Eye  من اأ�ضل ثالث طائرات مّت الإتفاق على �رسائها يف العام 

.2015
 Michael الرئي�ض التنفيذي ل�رسكة »�ضاب« ميكايل جوهان�صو
اأ�ييضييار اإىل اأن ت�ضليم اأول طائرة غلوبال اأي هو حجر   Johansson
زاوية  اأ�ضا�ضي بالن�ضبة ل�رسكة »Saab« وخطوة مهمة يف تاريخ اأنظمة 
الإنييذار املُبكر املحمولة جييوًا. جوهان�ضون اأّكييد على و�ضع ال�رسكة 
معاير جديدة لل�ضوق العاملية، وبالتايل تفخر  ال�رسكة بت�ضليم اأف�ضل 
اإىل دولة  العامل  للُمراقبة والإ�ضتطالع اجلييوي يف  املتقّدمة  احللول 

المارات العربية املتحدة.
جتدر الإ�ضارة اإىل اأن GlobalEye من �ضاب، هو نظام اإنذار ُمبكر 
حممول جوًا، يوفر ُمراقبة جوية وبحرية وبرية يف اطار حّل واحد، 
وهو يدمج الييرادار ذو املييدى البعيد Erieye اجلديد مع جمموعة من 
بومبارديه  من    Global 6000 طائرة  يف  املُ�ضتخدمة  املُ�ضت�ضعرات 

.Bombardier

Apache AH -64   طوافة القتال اأبات�صي

االمارات العربية املتحدة تطلب ِقطع غيار ألسطول الطوافات
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اأعييييليييينييييت الييهيييييئيية 
اليييعيييامييية لييليي�ييضيينيياعييات 
 GAMI الييعيي�ييضييكييرييية 
يف امليييميييليييكييية الييعييربييييية 
الييي�يييضيييعيييوديييية  بييتيياريييخ 
متييييوز/يييييوليييييييييو   15
2020، عن اإطييالق معر�ض الدفاع العاملي الأول 2022 والييذي �ضركز 
على التكامل امل�ضرتك بني اأنظمة الدفاع اجلييوي والييربي والبحري 
والأقمار ال�ضطناعية واأمن املعلومات، حيث �ضتنظمه اململكة لي�ضبح 
معر�ضًا متكاماًل وفريدًا من نوعه بحيث يوفر للم�ضنعني املحليني 
والعامليني واجلهات املعنية بقطاع ال�ضناعات الع�ضكرية والأمنية، 
ولييكييافيية املهتمني ميين الييييزوار من�ضة مييوحييدًة  حتييت �ضقف واحييد، 
الدولية على  الدفاع  اإىل �ضل�ضلة معار�ض  اإ�ضافة مرتقبة  و�ضيكون 

م�ضتوى العامل.
     حمافظ الهيئة العامة لل�ضناعات الع�ضكرية املهند�س اأحمد 
العوهلي ك�ضف يف موؤمتر �ضحفي افرتا�ضي بح�ضور عدد من كربى 
ال�رسكات الدولية واملحلية يف قطاع ال�ضناعات الع�ضكرية، وعدد من 
اإطييالق  من�ضوبي و�ضائل الإعييالم الدولية واملحلية والإقليمية، عن 
2022« يف ن�ضخته الأوىل، حيث �ضيتمحور  »معر�ض الدفاع العاملي 
حيييول الييتييوافييق العملياتي بييني اأنييظييميية الييدفيياع والأميييين والأقييمييار 
ال�ضناعية، ومن املقرر اأن يقام خالل الفرتة  مابني 6 و9  اآذار/مار�ض 

2022، على اأن ُيقام مّرة واحدة كل عامني يف الريا�ض. 
واأكد العوهلي، باأنه يف ظل التطّور التقني الذي ن�ضهده يف عاملنا 
اليوم والذي يلقي بظالله ب�ضكل كبر على قطاع الدفاع العاملي، تزداد 
العتبارات املتعلقة بال�ضوؤون الدفاعية تعقيدًا، وبالتايل تربز احلاجة 
لوجود من�ضة موحدة جتمع اجلهات املعنية بالقطاع حتت �ضقف 

واحد للتحاور ومناق�ضة التحديات التي يواجهها العامل جميعًا. 
واأ�ييضيياف: من هييذا املنطلق، وحتقيقًا لطموح وتطلعات القيادة 
الت�ضنيع  قييييدرات  تييعييزيييز  نييحييو  اهلل-  رعيياهييا  للمملكة -  احلكيمه 
الع�ضكري الوطنية، راأت القيادة  وبتوجيه من �ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأمري حممد بن �صلمان ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء رئي�ض 
معر�ض  اإطييالق  الع�ضكرية  لل�ضناعات  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ض 
الدفاع العاملي، ليكون من�ضة متقدّمة ت�ضتعر�ض عرب العرو�ض احلية 
والفرتا�ضية الإمكانات الواعدة التي مُيكن للتوافق العملياتي اأن 
يوّفرها عرب جمالت الدفاع اخلم�ضة وهي اجلو والرب والبحر والأمن 

والأقمار ال�ضناعية«.
وا�ضار العوهلي باأن قوة اململكة اقت�ضاديًا  ووجودها يف �ضلب 
�ضال�ضل الإمداد الدولية ل �ضيما عرب موقعها اجلغرايف ال�ضرتاتيجي 
الييذي ي�ضل ما بني ثالث قييارات، يجعل منها الوجهة املثالية لتنظيم 
واطييالق املعر�ض،  منوهًا بيياأن اأهمية املعر�ض تكمن يف اأنييه �ضيكون 
 % داعمًا لطموحات اململكة يف توجهاتها ال�ضرتاتيجية بتوطني 50 
من اإنفاقها الع�ضكري بحلول العام 2030، كما �ضي�ضاهم يف تر�ضيخ 
اأوا�ييرس التعاون التي جتمع اململكة ب�رسكائها يف �ضناعة الدفاع من 

�ضتى اأنحاء العامل«.

ونافانتيا تطلق أول فرقيطة للبحرية العربية السعودية

22 متييييوز/  بيييتيييارييييخ 
يوليو 2020 اأطلقت نافانتيا 
بييينيييجييياح،   NAVANTIA
العمل لبناء فرقيطة اجلبيل 
ال�ضفينة    AL - JUBAIL
احلييربييييية الأوىل ميين اأ�ييضييل 
ل�ضالح  فييرقيييييطييات  خم�ض 
اليييقيييوات املييلييكييييية الييبييحييرييية 

ال�ضعودية.
مّت الإحييتييفييال بيياإطييالق  

 ،San Fernando العمل يف اأحييوا�ييض بناء ال�ضفن يف �ضان فييرنييانييدو 
الفريق فهد بن عبد اهلل  برئا�ضة قائد القوات البحرية ال�ضعودية 
 Susana de الغفيلي ورئي�ضة �رسكة »نافانتيا« �صو�صانا دي �صريا
Sarria وح�ضور الرئي�ض التنفيذي لل�ضناعات الع�ضكرية ال�ضعودية 
اللوج�ضتي  الييدعييم  واأميييييرال  خالد،  اأب��و  وليد  املهند�س   SAMI
 Vice لوباز  اأرنانديز  ريكاردو  الأم��ريال  الإ�ضبانية  البحرية  يف 

.Admiral Ricardo Hernandez Lopez
اليي�ييرساوات  اأهمية م�رسوع  اأكييد على  ال�ضعودية  البحرية  قائد 
اأحييد اأكرب  NAVANTIA، ويعترب  ALSARAWAT الييذي تعاقد مع 
RSNF، ويعك�ض  برامج الت�ضلح للقوات امللكية البحرية ال�ضعودية 
عالقات �ضرتاتيجية قوية بني اململكة العربية ال�ضعودية وا�ضبانيا، 
كما يو�ضع مدى التعاون ما بني القوات البحرية ال�ضعودية والبحرية 
البحري.  والييتييدريييب  والتعليم  ال�ضفن  بيينيياء  الإ�ضبانية يف جميييالت 
الفريق الغفيلي اأ�ييضييار اأي�ضًا اإىل اأن جنيياح هييذا امليي�ييرسوع هو عامل 

اأ�ضا�ضي للم�ضاريع امل�ضتقبلية الطموحة وال�رساكة امل�ضتدامة.
بييييدوره، الييرئييييي�ييض الييتيينييفيييييذي ليي�ييرسكيية SAMI املهند�س وليد 
اأبو خالد، عييرّب عن �ييرسوره لهذه العالقة املتينة ما بني ال�ضناعات 
الع�ضكرية ال�ضعودية ونافانتيا NAVANTIA الرائدة يف جمالت بناء 
ال�ضفن على اأنواعها، كما اأ�ضاد بالعالقات القيمة التي انعك�ضت عرب 
اإطالق نظام اإدارة القتال ال�ضعودية الذي مّت تطويره ب�ضكل كامل من 
قبل SAMINavantia. املهند�س اأبو خالد اأ�ضار اأي�ضًا اإىل اأن ت�ضلم 
اأول فرقيطة من م�رسوع Avante 2200، يعترب دعمًا رئي�ضيًا لنظام 
الدفاع ال�ضوتي ال�ضعودي الييذي من �ضاأنه تقوية القدرات املحلية 

بالتوازي مع اأهداف روؤية اململكة 2030.
اأمييا رئي�ضة نافانتيا فقد اأكييدت على التزام ال�رسكة مع القوات 
امللكية البحرية ال�ضعودية، وتزويدها بقدرات عالية امل�ضتوى، وتقدمي 

التعاون لقطاع ال�ضناعات الع�ضكرية يف اململكة .
اإ�ييضييم امليناء البحري يف مدينة  يذكر اأن فرقيطة اجلبيل حتمل 
اجلبيل، وطولها 104 اأمتار وعر�ضها 14 مرتًا وم�ضممة لتحمل 102 

بحارًا وقدرات متوينية ملدة 21 يومًا.

اململكة تطلق »معرض الدفاع العاملي« األول يف مارس 2022
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بتاريخ 18 اأيلول/�سبتمرب 2020 مّت الإطالق التقني لأّول �سفينة 
اإ���س��م »م�سارب«،  Offshore Patrol Vessel (OPV) حت��ت  دوري���ات 
كانت قد طلبت من �رشكة »فينكانتياري Fincantieri ل�سالح وزارة 

الدفاع القطرية، يف اطار الربنامج  الوطني للحيازة البحرية، وذلك 
يف اأح��وا���ض ل�سبازيا La Spezia  لبناء ال�سفن يف منطقة موجيانو 

.Muggiano
 Giampiero رئي�ض �رشكة »فينكانتياري« جيامبريو ما�سولو
 Giuseppe Bono بونو  جيو�سيب  التنفيذي  والرئي�ض   Massolo
  Lorenzo Guerini اإ�ستقبال وزير الدفاع الإيطايل لورنزو جوريني
ون��ائ��ب رئي�ض ال����وزراء وزي��ر ال��دف��اع القطري خالد بن حممد �آل 
عطيه، ورئي�ض اأرك���ان ال��ق��وات الأم��ري��ة البحرية القطرية �للو�ء 
عبد �هلل ح�سن �ل�سليطي، ورئي�ض اأركان القوات البحرية اليطالية 
 Admiral Giuseppe Cavo لأم��ري�ل جيو�سيب كافو در�غ��ون�

Dragone  الذي ح�رشوا هذه املنا�سبة.
العام  »م�سارب« يف   )OPV( �سفينة  ت�سليم  يتّم  اأن  املتوقع  من 
2022، التي �سّممت بالتطابق مع ت�سميم RINAMIL  وفقًا لقواعد 
�سفن الدورية ال�رشيعة )FPV(، و�ستكون اأمنوذجًا لينًا من ال�سفن 
وقادرة على تنفيذ خدمات منوعة بدءًا من املُراقبة و�سوًل اإىل املهّمات 

القتالية.
اأم��ت��ار و�رشعتها   9.2 م���رًا وعر�سها   63 ال�سفينة  ط��ول  يبلغ 
ت�سل اإىل 30 عقدة مع قدرة ا�ستيعاب 38 فردًا. اأما قيمة العقد ما بني 
فينكانتياري وحكومة قطر  فهو بحدود 4 مليارات ي��ورو لتزويد 7 
 )LPD( سفن �سطح ت�سمل 4 فرقيطات �سفينة برمائية ك�سفينة اإنزال�

و�سفينة دوريات )OPV( وخدمات دعم اأخرى.

الطران  بنجاح   »Boeing بوينغ   « اأجن���زت �رشكة 
الأول للُمقاتلة F-15QA الأمن����وذج  الأك���ر تقّدمًا من 
هذه الطائرة، لقد مّت تطويرها ب�سكل خا�ض ل�سالح اجلو 
الأمري القطري )QEAF(، وهي اأظهرت قدرات اجليل 
املُقبل خالل مهمة دامت 90 دقيقة بعد اإقالعها وهبوطها 
يف م��ط��ار لم����ربت Lambert  يف م��دي��ن��ة ���س��ان��ت لوي�ض 

.St.Louis
���رشب  ق��ائ��د  �ملن�سورية  �أح��م��د  �لطّيار  �لعقيد 
QEAF F-15 اأعلن عن ���رشوره لهذا الإجن���از والتطلع 
ق��دم��ًا بحما�سة ك��ربى ل�ستمرار جن��اح ه��ذا الربنامج، 
واأن جناح الطران الأول هو حجز الزاوية الذي يجلب 
اأ���رشاب القوات اجلوية القطرية خطوة اأق��رب لطران 

هذه الطائرة املتفّوقة فوق �سما قطر.
  F-15 ن��ائ��ب رئي�ض ���رشك��ة »ب��وي��ن��غ« وم��دي��ر برنامج

بر�ت كومار Prat Kumar  اأ�سار اإىل اأن جناح الطران الأول يعترب 
  QEAF خطوة مهمة نحو تزويد القوات اجلوية الأم��ري��ة القطرية
بطائرة هي الأف�سل يف فئتها من حيث املدى واحلمولة. واأن املُقاتلة 
F-15QA  ل تقدم قدرات متغرة فقط، لكنها بنيت باأ�ساليب �سناعية 

متطورة، جتعل منها الطائرة الأكر فعالية وجناحًا يف القتال.
  »Boeing« ي�سار اإىل اأن وزارة الدفاع الأمركية خ�س�ست �رشكة
   F-15 يف العام 2017 بعقد قيمته 6.2 مليا دولر لت�سنيع 36 مقاتلة
ل�سالح القوات اجلوية الأمركية القطرية QEAF،  على اأن تبا�رش 

ال�رشكة ت�سليم املُقاتالت مطلع العام 2021.

فينكانتياري تطلق أول سفينة دوريات لدولة قطر

امُلقاتلة F-15QA  لسالح اجلو القطري تنهي طريانها األول

�ملقاتلة F - 15QA �ستن�سّم �إىل �سالح �جلو �لقطري
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تعمل �رشكة »ليوناردو Leonardo« على متديد قدرات 
غر  ال���دوارة  اجلوية  الأنظمة  لت�سمل  التدريبية  خدماتها 
الآه��ل��ة )UAS(، بغية تزويد حلول التدريب �سمن دائ��رة 
360 درج��ة لقاعدة زبائنها املتنامية واملرتكزة اإىل الفعالية 
وال�سالمة الق�سوى خ��الل مهماتها. لقد ح�سلت ال�رشكة 
حديثًا على �سهادة منظمة تدريب جم��ازة لالأنظمة اجلوية 

.ENAC من الهيئة الوطنية اليطالية للطران املدين UAS
 Leonardo ل��ي��ون��اردو  ت�سبح  ال�سهادة،  ه��ذه  مبوجب 
اليوم ق��ادرة على تزويد خدمات تدريب لأنظمتها اخلفيفة 
واخلفيفة جدًا املدار عن ُبعد )حتى 25 كلغ(، وذلك من خالل 
 Sesto منطقة  من  مقّرها  التي  الطوافات  تدريب  اأكادميية 

Calende �سمال ايطاليا.
اإىل ذل���ك تعمل ل��ي��ون��اردو ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ح��زم��ة ت��دري��ب 
�ساملة للنظام AWHERO 200kg من فئة RUAS. النظام 
AWHERO اإنخرط اأي�سًا يف عملية تدليل ق��درات املُراقبة 
البحرية الناجحة، التي مّتت يف اطار عمل املبادرة الأوروبية 
European ECEAN2020 وال��ت��ي ج��رت يف البحر  للمحيط 

الأبي�ض املتو�سط نهاية العام 2019.

ليوناردو متّدد خدمات التدريب لألنظمة اجلوية الدوارة

�لنظام AWHERO �إنتاج »ليوناردو«

الدفاعية  »اأو�سكو�ض  �رشكة  اأعلنت 
طلبات  تلّقيها  عن   »Oshkosh Defense
ت�����س��ل��ي��م م���ن اجل��ي�����ض الأم����رك����ي ت�سل 
بغية  دولر،  مليون   346.4 اإىل  قيمتها 
حت���دي���ث ع����رب����ات ل��ل��ج��ي�����ض الأم����رك����ي 
الثقيلة  التكتيكية  ال��ع��رب��ات  واأ���س��ط��ول 

.)FHTV( الإحتياطية
�ستقوم  الت�سليم  ط��ل��ب��ات  مب��وج��ب 
اأو���س��ك��و���ض ب���اإع���ادة ت��اأه��ي��ل ال�ساحنات 
ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة ل��ل��ت��ح��ّرك ال��ط��وي��ل 
 ،PLS التحميل  واأن��ظ��م��ة   ،)HEMTT(
اإ���س��اف��ة اإىل ت�سنيع م��ق��ط��ورات جديدة 

عائدة لها.
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال�����رشك��ة وم��دي��ر ع��ام 
ب���رام���ج اجل��ي�����ض الأم����رك����ي ووح����دات 
امل��اري��ن��ز يف اأو���س��ك��و���ض ال��دف��اع��ي��ة، بات 
اأن  اإىل  اأ����س���ار   Pat Williams وليمز 

التحميل  واأن��ظ��م��ة   HEMTT ال�ساحنات 
اأ�سطول  اإحتياط  اأ�سا�سيًا م��ن  PLS �سوف ت�ستمر يف كونها ج���زءًا 
اجلي�ض الأمركي ل�سنوات مقبلة، فيما اإذا جهزت بقاذفات لالأنظمة 

ال�سيد  امل��ع��ّدات.  نقل  ملهّمات  ا�ستخدمت  اأو  الدفاعية  ال�ساروخية 
وليمز اأّك��د على اإ�ستمراية دعم اأف�سليات حتديث اجلي�ض اليوم ويف 

املُ�ستقبل.

HEMTT ل�ساحنة�لتكتيكية�

أوشكوش تعمل على حتديث  عربات اجليش األمريكي
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كارثة  بعد  لبنان  م�ساعدة  ب��ه��دف 
اإن��ف��ج��ار م��رف��اأ ب���روت ب��ت��اري��خ 4 اآب/
التحّرك  لنداء  وتلبية   ،2020 اأغ�سط�ض 
الذي اأطلقه الرئي�ض الفرن�سي �إميانو�ل 
ماكرون  Emmanuel Macron، قررت 
  Dassault Aviation ل��ل��ط��ران  دا���س��و 
توقيع اإتفاقية لدعم املوؤ�س�سة اللبنانية 
»ن��ورج  باإ�سم  املعروفة  غ��ر احلكومية 

»Nawraj
مب���وج���ب ه����ذه الإت���ف���اق���ي���ة ���س��وف 
ت�����س��ري دا���س��و ل��ل��ط��ران وت��ر���س��ل اإىل 
ل��ب��ن��ان م���ع���ّدات ط��ب��ي��ة بقيمة 150 األ��ف 
ي��ورو اإىل م�ست�سفى يف منطقة اجلميزة 
التي تعّر�ست لأ���رشار ج�سيمة نتيجة 

الإنفجار.
 21 بتاريخ  الإتفاقية  مّت توقيع  لقد 

اأيلول/�سبتمرب 2020 يف مقّر رئا�سة دا�سو 
ل��ل��ط��ران يف ���س��ان ك��ل��ود، م��ن ق��ب��ل ال�سيد 

 Eric فوؤ�د �أبو نادر رئي�ض موؤ�س�سة َن��ْورج، وال�سيد �ريك تر�بييه
Trappier الرئي�ض التنفيذي ل�رشكة »دا�سو«، وذلك بح�سور ال�سفر 
اللبناين يف باري�ض ال�سيد ر�مي ع��دو�ن، وال�سفر بيار دوكو�سن 
Peirre Duquesne املندوب الدويل ل�سوؤون البحر املتو�سط وال�سيد 

غويند�ل رويارد  Gwendal  Rouillard ع�سو اجلمعية الوطنية.
ال�سيد تر�بييه عرّب عن تاأّثره ال�سديد ملاأ�ساة بروت، قائاًل:»اإن 
دا�سو للطران لها تاريخ طويل من ال�سداقة يف لبنان، اإذ اأن �سالح 
اجلو اللبناين �سبق وجتهز مبقاتالت مراج Mirage III وعدد كبر 

.»Falcon من اللبنانيني زبائن طائرات فالكون

داسو للطريان تقف إىل جانب لبنان

 Eric ل�سفري ر�مي عدو�ن، �ل�سيد �إريك تر�بييه� ،Pier Duquesne من �لي�سار �إىل �ليمني كّل من: �ل�سفري بيار دوكو�سن 
Gwendal Rouillard ل�سيد فوؤ�د �أبو نادر، �ل�سيد غويند�ل رويارد� ،Trappier

اأك���م���ل���ت ط����ائ����رة ال���ن���ق���ل اجل�������ّوي م����ن اجل��ي��ل 
اجلديد A400M  املطلوبة من قبل ال��ق��وات املُ�سلحة 
اأ�سا�سية  كخطوة  الأول  طرانها  اللوك�سمبورية، 
 MSN104 نحو ت�سليمها الطائرة التي �ستعرف باإ�سم
اأق��ل��ع��ت م��ن م��دي��ن��ة اأ�سبيليا يف ا���س��ب��ان��ي��ا ب��ت��اري��خ 12 
ني�سان/ابريل 2020، حيث خ�سعت لعملية التجميع 
الأخ����رة، ث��ّم ع���ادت وهبطت بعد خم�ض �ساعات من 

الطران.
من املقرر اأن ت�سلم الطائرة يف الربع الثاين من 
ال��ع��ام 2020 على اأن ي��ت��ّم ت�سغيلها م��ن قبل ال��ق��وات 
الوحدة  اط��ار  يف  ولوك�سمبورغ  بلجيكا  يف  امل�سلحة 

الع�سكرية الثنائية للدولتني املتمركزة يف بلجيكا.
ُي�سار اإىل اأن طائرة النقل الثقيل A400M  اأطلقت 
يف العام 2003 من قبل �رشكة »ايربا�ض Airbus« لتلبية 

اإحتياجات �سبع دول اأوروبية هي: فرن�سا وبلجيكا واأملانيا وا�سبانيا 
وتركيا وبريطانيا ولوك�سمبورغ، وهي ت�سّم القدرات الكافية لنقل 
حمولت �سراتيجية وت�سليمها يف املواقع التكتيكية ال�رشورية، واأن 

طراز «A400M «Atlas تعترب الناقلة اجلوية الأكر تقّدمًا، ومتتلك 
املُ�سّلحة  القوات  اإحتياجات  لتلبية   21 القرن  تكنولوجيات  اأح��دث 

احلالية واملُ�ستقبلية.

الطريان األولـي لطائرة النقل A400M  لصاحل القوات امُلسّلحة يف لوكسمبورغ

A 400M  طائرة �لنقل �لعمالقة
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 Raytheon تاألفت �رشكة   2020 العام  مطلع 
»راي��ث��ي��ون  ���رشك��ة  ان��دم��اج  بعد   Technologies
Raytheon Company« مع �رشكة التكنولوجيات 
 United امل���ت���ح���دة لأع�����م�����ال اجل������و ف�������س���ائ

Technologies Corporation وباتت ال�رشكة الرائدة يف جمال اجلو ف�ساء 
والدفاع التي تقّدم اأنظمة متطّورة وخدمات جتارية وع�سكرية وحكومية 

حول العامل.
اليوم باتت تكنولوجيات رايثيون تتاألف من اأرب��ع وح��دات اأعمال 

ذات تخ�س�ض رفيع وهي التالية:
:Collins Aerospace Systems 1 - أنظمة كولينز ايروسبايس
امليكانيكية،  والأنظمة  وال��ط��ران،  اجل��وي��ة،  البنية  يف  املتخ�س�سة 
واأن��ظ��م��ة املهمة، واأن��ظ��م��ة ال��ق��وة وال�سيطرة، وال��ت��ي تخدم ال��زب��ائ��ن يف 

القطاعات التجارية واأعمال الطران اإ�سافة اإىل املجال الع�سكري.
Pratt & Whitney 2 - برات أند ويتني

التي ت�سمم وت�سنع وتخدم حمركات الطائرات الأك��ر تقدما يف 
العامل، مع الأنظمة امل�ساعدة لها، وذل��ك للطائرات التجارية واحلربية 

وطائرات رجال الأعمال.
 Raytheon Intelligence & 3 - رايثيون للتجسس والفضاء

:Space
وبرجميات  التدريب  وحلول  امل�ست�سعرات  تطوير  يف  املتخ�س�سة 
�سيربانية، وت�سّلم التكنولوجيات اخلا�سة التي حتتاجها زبائنها للنجاح 

يف ال�سيطرة �سّد التحّديات.
4 - راي��ث��ي��ون ل��ل��ص��واري��خ وال���دف���اع 

:Raytheon Missiles & Defence
ت����زّود احل��ل��ول ال�����س��ن��اع��ي��ة الأك����ر ت��ط��ورًا 

لك�سف وتعّقب الأخطار والإ�ستباك معها.
  Raytheon Technologies الرئي�ض التنفيذي لتكنولوجيات رايثيون
غريغوري هايز Gregory Hayes، اأكد اأن ال�رشكة تدمج ملفات اإ�سافية 
مع تكنولوجيات متطّورة ومن�سات الأبحاث والتطوير، وت�سلم حلوًل 
بّناءة توؤ�رش اإىل امل�ستقبل يف جمال اجلو ف�ساء الدفاع، منّوهًا مببادىء 
ال�رشكة التي تقوم على الثقة والإحرام والتعاون والإعتمادية والإبداع.

ت�سمل القدرات الرئي�سية لل�رشكة  املجالت التالية:
- اأنظمة الدفع والهبوط

- البنية الهند�سية للجويات
- حمركات الطائرات واأنظمة القو ة امل�ساعدة

- اإلكرونيات الطائرات
- الأمن ال�سيرباين

- حتليل البيانات
- الهند�سة الداخلية للطائرات

- الدفاع ال�ساروخي
- اأ�سلحة الدقة

- اإدماج الأنظمة واملُ�ست�سعرات

 Raytheon Technologies اإلندماج الكبري يف تكنولوجيات رايثيون

Sin título-2   1 26/06/2019   8:42:18
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يف ه�����ذا ال����ع����ام، ك�����ان »م��ن��ت��دى 
الكبري  الأول  اجل��ي�����ش« احل���دث 
ل�����ص��ن��اع��ة ال����دف����اع ال���ع���امل���ي���ة يف 
اأع���ق���اب رف���ع ال��ق��ي��ود ال��ن��اج��م��ة ع���ن جائحة 
»كوفيد19-«. وهو اأر�صل اإىل �صوق ال�صالح 
العاملية اإ���ص��ارة ك��ي تتعافى، واأع��ط��ى دافعًا 
الع�صكري  التعاون  تطوير  يف  قدمًا  للم�صي 
– التقني مع دول اأجنبية. وكان هذا فر�صة 
عظيمة ل�����رك��ات ال��دف��اع ال��رو���ص��ي��ة لإب���داء 
اإج�����راءات ت�صليم  جهوزيتها ح��ي��ال زي����ادة 
وتو�صيع  التكنولوجيا،  ف��ائ��ق��ة  م��ن��ت��وج��ات 

نطاق اأثرها.
   على ام��ت��داد اأع���وام ع��دة خلت، اأ�صحى 
»م��ن��ت��دى اجل��ي�����ش« ل جم��رد واح���د م��ن اأك��ر 
فح�صب،  متثياًل  الرو�صية  العر�ش  م�صاريع 
��ا واح���دًا م��ن اأك���ر املحافل الدولية  ب��ل اأي�����صً
م��وث��وق��ي��ة ب��غ��ي��ة مناق�صة ق�����ص��اي��ا ال��ت��ع��اون 
ال��ع�����ص��ك��ري وال���ع�������ص���ك���ري – ال���ت���ق���ن���ي. و
Rosoboronexport هي من اجلهات الراعية 
ال��رئ��ي�����ص��ة وامل�����ص��ارك��ة ب�����ص��ورة ن�����ص��ط��ة يف 

احلدث.
   م���ن امل��ظ��اه��ر الأ���ص��ا���ص��ي��ة ل���«م��ن��ت��دى 
اجل��ي�����ش« و����ص���وح ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي يف ال���روؤي���ة 
عر�ش  طريقة  بهما  تتحلى  �صاملة  وطبيعة 
املنتوجات؛ فاملزيج الذي يجمع بني العرو�ش 

ال�صاكنة والعرو�ش احلية يوّفر اإمكان تقدير 
وامل��ع��دات  مة  املقدَّ الأ�صلحة  الأ�صلحة  م��زاي��ا 
املدنية.  واملنتوجات  واخلا�صة  الع�صكرية 
ول��ه��ذا ال��غ��ر���ش، ي��ج��ري ا�صتخدام عرو�ش 
الثالثة،  الأ�صلحة  �صنوف  تتناول  عنقودية 

الربية والبحرية واجلوية.
   ك��ان��ت غ��اي��ة امل��ع��ر���ش مت��ك��ني �صيوف 
»امل���ن���ت���دى« م���ن اإب�������داء ت��ق��دي��ره��م مل��ق��ارب��ة 
يتعلق  م��ا  يف  ال�صاملة   Rosoboronexport
ب�صمان اأمن البلدان املعنية. وها هي ال�ركة 
متوازن  نظام  بناء  �صانحة  ل�ركائها  تقّدم 
ي��ج��م��ع ب���ني اأن������واع خم��ت��ل��ف��ة م���ن الأ���ص��ل��ح��ة 
وامل����ع����دات ال��ع�����ص��ك��ري��ة، وت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
ات�صالت/قيادة/روبوطات حديثة واأنظمة 

حتّكم يف مواقف وحماية معلومات.
   ك��ان��ت خم�صة م��ن »م��ن��ت��دي��ات اجلي�ش« 
امل��ا���ص��ي��ة ق��د اأك����دت اأن الأ���ص��ل��ح��ة وامل��ع��دات 
ال�صتخدام  الثنائية  الرو�صية  الع�صكرية 
جت��ذب اهتمامًا خ��ا���ص��ًا م��ن اأخ�صائيني من 
بلدان كثرية. وترى دول عدة اأن ال�صبيل اإىل 
التعاون  ع��رب  مي��ر  و�صيادتها  اأمنها  �صمان 
م���ع رو���ص��ي��ا ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��دي��ن ال��ع�����ص��ك��ري 

والع�صكري – التقني.
   اإن ق��ائ��م��ة امل��ن��ت��وج��ات ال��ت��ي تعر�صها 
»م��ن��ت��دى  م���واق���ع  يف   Rosoboronexport

اجلي�ش« ت�صمل جميع قطاعات �صوق ال�صالح 
واملعدات الع�صكرية واملعدات اخلا�صة.

فرقيطة امل�شروع 22800 »كاراكورت«
- قوة نريان �صخمة

- �صمان تفوق تكتيكي
- دفاع جوي قوي

- حل مهّمات يف اأزمنة ال�صلم
 مي��ك��ن م��ق��ارن��ة ق���وة ن����ريان ال��ف��رق��ي��ط��ة 
ن���ريان  ب��ق��وة   )Karakurt( »ك����اراك����ورت« 
فرقاطة، على الرغم من اأنها، اأي الفرقيطة، 

هي من فئة  اأدنى.
   و�صفن فئة Karakurt قادرة على حتقيق 
ب��ح��ري��ة معّينة  ع��ل��ى منطقة  ب��ح��ري��ة  �صيطرة 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ه���ذه ال�����ص��ي��ط��رة، وت��وج��ي��ه 
�ربات �صاروخية بالغة الدقة اإىل من�صاآت 

برية ح�صا�صة واقعة يف عمق اأر�ش العدو.
   وم��ن ���ص��اأن نظام مدفعي – �صاروخي 
م�صاد ل��ل��ط��ائ��رات وذي ق��ن��وات م��ت��ع��ددة اأن 
ي�صمن دف��اع��ًا �صديدًا عن اأي �صفينة يف وجه 

جميع و�صائل الهجوم اجلوي. 
   ويف زم��ن ال�صلم، ت�صتطيع �صفن الفئة 
Karakurt احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام يف املناطق 

ال�صاحلية.
�شفين��ة الدوري��ة يف املحيط��ات )عل��ى اأ�شا�س 

امل�شروع 11661( »جيبارد 5.1«
 اإن ���ص��ف��ي��ن��ة ال����دوري����ة ال��ب��ح��ري��ة )ع��ل��ى 
اأ�صا�ش امل�ص�����روع 11661( »جيب������ارد 5.1« 
مة لال�صتباك مع اأهداف  )Gepard 5.1( م�صمَّ
امل����اء( وحت���ت مائية  �صطحية )ف���وق �صطح 

»روسوبورون إكسبورت« يف منتدى اجليش 
يف روسيا لعام 2020

�شفينة الدورية pr 1161 »جيبارد 5.1« قائمة على امل�شروع 11661 مل�شلحة البحرية الرو�شية

 Rosoboronexport( »قّدمت �شركة الأ�شهم امل�شرتكة »رو�شوبورن اإك�شبورت   
اإىل �شركائها  للدولة(  JSC( )وهي جزء من �شركة »رو�شِتك« )Rostec( اململوكة 
يف  وذلك  العاملية،  ال�شالح  �شوق  قطاعات  جميع  اأجل  من  اأ�شلحة  رو�شيا  خارج 
»املنتدى الع�شكري - التقني الدويل اخلا�س باجلي�س للعام 2020«، واملنعقد يف 

كوبينكا القريبة من مو�شكو.
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وج��وي��ة، وت��اأدي��ة مهمات م��راف��ق��ة ودوري���ة، 
وت��اأم��ني دع��م ن���اري ل��ق��وات ه��ج��وم برمائية، 
وزرع األغام، وحرا�صة حدود بحرية  ومناطق 
عمليات بحرية،  ودع��م  اقت�صادية ح�رية، 
ورف����ع ع��ل��م دول����ة يف م��ن��اط��ق ذات م�صالح 
قومية، وحماية البيئة البحرية، واإنقاذ �صفن 
تنفيذ نطاق  ال�صفينة  ا�صتطاعة  منكوبة. ويف 
وا�صع من املهمات ب�صورة م�صتقلة اأو كجزء 

من قوة مهمات بحرية.
   الأ�شلحة املدفعية

 AK-176M رك��وب��ة م��دف��ع م��ن ط���راز 
ومن عيار 76.2 ملم

 ركوبة مدفع ذي 6 �صبطانات من طراز 
AK-630M ومن عيار 30 ملم

 اأنظمة املدفعية املحمولة على ال�صفينة 
يديرها رادار اإدارة نريان من طراز »ل�صكا« 
 SP 521( »راك����ور�����ش«  ون���ظ���ام   )Laska(
Rakurs( اأو ن��ظ��ام اإدارة ن���ريان م��ن ط��راز 

)Palma-SU( »باملا«
 ركوبتا ر�صا�ش بحري م��ن عيار 14.5 

ملم.
 كما اأن ال�صفينة حتمل األغامًا ملجابهة 

�صفن حربية معادية.
ال��زورق BK 10 الع��ايل ال�شرع��ة وال�شغ��ر 

م للقوات اخلا�شة احلجم واملتخّفي وامل�شمَّ
- ���رع��ة ع��ال��ي��ة، م���دى مم��ت��از، وق���درة 

مثالية على املناورة
- و����ص���ائ���ل ح��دي��ث��ة و����ص���غ���رية احل��ج��م 

للمالحة والت�صال واملراقبة
- ل��وح��ة م��راق��ب��ة/حت��ّك��م ذات ت�صميم 

 )ergonomic( موؤاٍت للطاق الب�رية
- ميكن تركيبه على منت ال�صفينة ونقله 

بو�صيلة نقل برية اأو بحرية اأو جوية.
لدعم   BK-10 ال����زورق  ت�صميم  ج���رى 
ق��وات خا�صة يف مناطق �صاحلية. كما اأن من 
املمكن ا�صتخدامه يف اإنزال قوة ع�صكرية على 
اإىل من�صة  نقلها  اأو  ال�صاحل،  م��ن  نقطة  اأي 

بحرية اأو اإىل قطعة بحرية.
وت���ت���واف���ر يف ال�������زورق م��ق��اع��د تعليق 
)suspention seats( حتمي اأف��راد طاقمه من 

تاأثري �صدمات خالل الإبحار.
ث��م اإن ن��واف��ذ ح��ج��رة ال���رب���ان م�����ص��ادة 
لطلقات الر�صا�ش، وثمة خيار متاح لرتكيب 

�صفائح مدرعة على كال اجلانبني.
ويف الإم�����ك�����ان ت�����ص��ل��ي��ح ال��������زورق اإّم�����ا 
بر�صا�صني م��ن عيار 7،62 ملم واإّم���ا بقاذف 

رمانات يدوية من عيار 40 ملم.
ال�رعة  العالية  ال���زوارق  ه��ذا وت�صّكل 
م�صدر فعالية اأف�صل لقوات خا�صة يف مناطق 

بحرية �صاحلية ومياه داخلية.
 BK-16 زورق الهجوم العايل ال�شرعة

تكنولوجيا  ذو  الوظائف   متعدد  زورق 
فائقة و�رعة عالية واإزاحة منخف�صة

- ���رع��ة ع��ال��ي��ة، م���دى مم��ت��از، وق���درة 
مثالية على املناورة

- حجرة للجنود رحبة ومدرعة ومريحة
- ي���وج���د م��ن��ح��در خ��ل��ف��ي م���ع مم���ر من 

موؤخرة الزورق اإىل مقدمته
- قوة نريان �صديدة

-  حجرة للربان موؤاتية للطاقة الب�رية
- ميكن تركيب ال��زورق على منت �صفينة 

ونقله بو�صيلة نقل برية اأو بحرية اأو جوية.
م لتقدمي دعم اإىل قوات  اإن ال��زورق م�صمَّ

خا�صة يف مناطق �صاحلية.
   ويف ال��و���ص��ع حت��وي��ل ال����زورق ب�صهولة 
اإىل زورق قيادة و�صيطرة، اأو اإىل زورق دعم 
ناري، اأو اإىل زورق مكافحة اأعمال تخريب، اأو 
اإىل زورق �رطة، اأو اإىل زورق عمليات بحث 
واإن��ق��اذ، اأو اإىل زورق اإ�صعاف، اأو اإىل زورق 

اإطفاء حرائق.
   تتوافر للجنود يف ال��زورق مقاعد تعليق 

ذات م�صاند ظهر مدرعة.
   ويف الإم���ك���ان ت�صليح ال����زورق مبزيج 
متنوع من الر�صا�صات من عياَري12.7 و7.62  
م��ل��م، وب��ن��م��اذج م��ن ر���ص��ا���ش ح��رب��ي وق���اذف 

رمانات يدوية يجري التحكم فيها من ُبعد.
   اإن م��ن ���ص��اأن م��ا يتح�����لى ب��ه ال����زورق 
و�صكل  م��رم��وق��ة،  خ�صائ�ش  م��ن   BK-16
م��ت��وازن، وت�صميم دق��ي��ق اأن ي��وف��ر اإم��ك��ان 
تنفيذ مهمات متنوعة يف مناطق �صاحلية ومياه 

داخلية.

ثمة فرقيطات فئة »Pr 22800 كاراكورت« ت�شغلها البحرية الرو�شية

BK-10 الزورق العايل ال�شرعة
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اأم��ا اقت�صاديًا فاململكة ذات قوة 
اقت�صادية ك��ربى، وتعترب الأكرب 
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ولها ال��ري��ادة 
يف ت�صدير البرتول كونها متلك ربع الإحتياط 
العاملي م��ن النفط اأي نحو 12 مليون برميل 
يوميًا وميكن اأن ترفع اإنتاجها عند ال�رضورة 
اإىل 10 مليون برميل يوميًا ب�صهولة والإبقاء 
اإحتياطي من  اأي�صًا  50 ع��ام��ًا. ولديها  لفرتة 
الغاز الطبيعي حوايل 235 تريليون قدم مكعب 
وه��ي ذات امل��وق��ع ال��راب��ع يف اإن��ت��اج ال��غ��از بعد 

م�ساحتها  تبلغ  وا�سعة  الأط��راف  مرتامية  دولة  ال�سعودية  العربية  اململكة  
2.149690 كلم2، اأي اأن اأكرث من 3 اأ�سعاف دول اخلليج جمتمعة، على اأن ن�سف 
املُ�سلمني  قبلة  الأ�سود، وهي  الذهب  بالبرتول  اأرا�سيها �سحراوية ولكنها غنية 
حيث يوؤمها امل�سلمون املوؤمنون من خمتلف اأنحاء العامل لأداء منا�سك احلج اإىل مكة 
املكّرمة حيث بيت اهلل احلرام واإىل املدينة املنّورة لزيارة امل�سجد النبوّي ال�سريق، 
وكذلك اأداء العمرة، واململكة حل�سن �سيا�ستها تلعب دورًا رئي�سياً يف خدمة الأماكن 
املقّد�سة وتوفري الراحة والأمن وال�سالمة للحجاج، ويف الوقت نف�سه تعترب مركز 
القرار للعاملني العربي والإ�سالمي ل �سيما واأنها تنتهج �سيا�سة الإعتدال والإنفتاح 

وم�ساعدة املحتاجني من الأ�سقاء والأ�سدقاء.

املوقف الدفاعي يف اململكة العربية السعودية
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اإيران ورو�صيا وقطر. مع اأن اأرامكو مل ت�صمح 
�صوى 15 % من اأرا�صي و�صواطىء اململكة.

واململكة ذات موقع ري��ادي يف �صيا�صتها  
اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي قوامها ث��واب��ت ترتكز على 
م��ب��ادىء ال��دي��ن الإ���ص��ام��ي ال�����رضي��ف ودع��م 
ال��ت�����ص��ام��ن ال��ع��رب��ي واحل���ف���اظ ع��ل��ى خ��دم��ة  
الإ�صام وامل�صلمني يف الدول جميعًا واحلفاظ 
على ال�صام والإ�صتقرار داخليًا وجميع هذه 
الأمور ت�صتدعي اإ�صتعدادات ع�صكرية كبرية، 
واإيجاد قوات دفاعية كبرية ذات برامج قوية 
قوامها التنوع يف م�صادر ال�صاح، وحماولة 
ن��ق��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة وال��ع��م��ل على 
توطينها مع احلفاظ على اأح��دث املُ�صرتيات. 
امل�صاريع  اأوف�����ص��ت يف جميع  ن��ظ��ام  وتطبيق 
الع�صكرية والأمنية حيث تبقي بع�ض الأموال 
لتطوير للم�صاريع العمرانية. هذا مع ال�صعي 
اإىل م��واءم��ة ال�صاح امل�صرتي م��ع احلاجات 
ال��درج��ة الأوىل حماية  للمملكة ويف  اخلا�صة 

احلج  واحلجاج.
الدفاع العام

تنظيم ال��دف��اع ال��ع��ام يف اململكة العربية 
ال�����ص��ع��ودي��ة ق��وام��ه جمل�ض ل��اأم��ن الوطني 
ب��رئ��ا���ص��ة خ���ادم احل��رم��ني وع�����ص��وي��ة وزراء 
والثقافة  وال�صحة  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة، 
ورئ����ي���������ض احل����ر�����ض ال����وط����ن����ي، ورئ���ي�������ض 

الإ�صتخبارات بينما القوى الب�رضية العاملة 
الع�صكرية  �صبه  وال���ق���وات  تقريبًا   20.000
وف��وج احلر�ض  الوطني،  125.000، احلر�ض 
امللكي 8.500، وحر�ض احل��دود )ي�صمل 6000 
حر�ض ال�صواحل( وقوات اأمن خا�صة )وحدة 

ملكافحة الإرهاب(.
القوات الربية ال�سعودية:

ع��دي��ده��ا 90.000 ج���ن���دّي م���وّزع���ة على 
8 م��ن��اط��ق ع�����ص��ك��ري��ة ه���ي: منطقة ال�����ص��م��ال، 
ال�صمال  الو�صطى، ومنطقة  ومنطقة اخل��رج 
املنّورة،  الغربي،  ومنطقة ال�رضق، واملدينة 
ومنطقة الطائف، ومنطقة اجلنوب، ومنطقة 
ال��غ��رب وه��ي تتبع 4 ق��ي��ادات ه��ي العمليات، 
والإدارة،  واللوج�صتيات  والإ���ص��ت��خ��ب��ارات 
اإ���ص��اف��ة اإىل 4 ق��ي��ادات ميكانيكية ق��وام��ه��ا 4 
األوية مدرعة، وكتيبة ُم�صاة ميكانيكية وكتيبة 
مدفعية، وكتيبة اإ�صتطاع وكتيبة دفاع جّوي، 
وكتيبة م�صادة للدبابات، هذا اإىل جانب 4 األوية 
ميكانيكية ) كل منها ي�صّم 3 كتائب ميكانيكية، 
وكتيبة مدفعية، وكتيبة مدرعة وكتيبة دفاع 
ج����ّوي ، وك��ت��ي��ب��ة دع����م، ه���ذا اإىل ج��ان��ب ل��واء 
حممول جوًا )كتيبتا مظلليني و 3 �رضايا قوات 
خ��ا���ص��ة(، و8 كتائب مدفعية، وق��د و�صعت 
ل��واء جموقل جمّهز بطوافات  خطة لإن�صاء 

للنقل والدفاع.

اأم��ا امل��ع��ّدات فت�صّم من دباب������ات القتال 
M1A2/ اأب��رام��ز  دباب����ة   367 الرئي�صي�����ة 
 300 M-60A3، و  406 دباب�����ات  M1A1، و 
دب��اب��ة AMX - 30، اأم���ا قان�صات الدبابات 
ف��ت�����ص��ّم 200 اأوت�����و NCC - 1  م���ع اأب����راج 
TUA وبع�ض ع��رب��ات AMX - 10 P م��زّودة 
ب�صواريخ هوت. العربات املدرعة فت�صم 140 
بريانيا )90 ملم( و 350 و AM - 60 وعربات 
ال��ق��ت��ال ون��اق��ات اجل��ن��د فقوامها 400 عربة 
  AMX - 10P و 300 ع��رب��ة M2 006 ب���راديل
وبع�ض عربات اأروتو و EE-11   160 بريانيا، 
8x8K ، و 50 عربة الفهد، اأما املدفعية فت�صّم 
100 مدفع M101 ع�  105 ملم  و  M-114  ع� 155 
ملم، و 90 مدفع M-198 ع� 155 ملم، مق�صور 
و 72 مدفع FH - 70 ع� 155 ملم مقطور، و 280 
 GCT ذاتي احلركة و 50 مدفع  M-109 مدفع
ع� 155 ملم ذات��ي احلركة، اأم��ا مدافع الهاون 
400 ع� 81 ملم و 107 ملم، و 110 مدافع ع� 120 
ملم . الراجمات 60 اأ�صرتو�ض - 2 . �صواريخ 
م/د  دراغون، وتاو املح�صن، وهون وجافلني 

�صواريخ م/ط 600 �صتينغر وم�صرتال.
ابرامز  الدبابات  اأ�صطول  تطوير  ويتم 
الطلب  M1A2S، وقيد  اإىل م�صتوى  ورفعها 
133 دبابة مي�صرتال، M1A1 /A2 وح��وايل 
20 م��ن ال��ن��اق��ات لتحّل حم��ل ال���ذي ف��ق��دت يف 

اليمن.

مدفع M-198 ع� 155 ملم لدى القوات الربية ال�سعودية
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القوات البحرية:
عديد البحرية 13.500  )ي�صمل 3000 من 
البحرية  ق��ي��ادة  وتتمركز  البحرية(  م�صاة 
اأم��ا الأ�صطول في�صم  يف الريا�ض العا�صمة، 
فرقاطتني فئة »الريا�ض« ، و 4 فرقاطات فئة 
»املدينة«، كما ي�صّم 4 فرقيطات فئة »ب��در«، 
يف ح��ني ي�صّم م��ن ال��ق��وات اخلفيفة 9 زوارق  
هجومية �صاروخية �رضيعة فئة »ال�صديق« 
و 39 زورق دورية �رضيعة طراز »ناجا«، و 12 

زورق دورية �صاحلية طراز »هالرت«.
وق������وات ح����رب الأل����غ����ام 3 ك��ا���ص��ح��ات 
األ��غ��ام فئة اجل��وف و 4 كا�صحات فئة �صفوة 

)اأمريكية �صابقًا طرازبلوبريد(.
اأم��ا ال��ق��وات الربمائية فت�صم 4 زوارق 
اإن������زال ف��ئ��ة »ع��ف��ي��ف«، و 4 زوارق اإن����زال 
الرئي�صية  امل�صاعدة  ال�صفن  ميكانيكية، ومن 
هناك �صفينتان للدعم فئة »ب��وري��دة« )ط��راز 

ديوران�ض(.
اأم���ا ح��ر���ض ال�����ص��واح��ل ف��ل��دي��ه زورق���ان 
ل��ل��دوري��ة ف��ئ��ة »���ص��ل��وى« )ط����راز 3A26(، و 
4 زوارق دوري�����ة ك���ب���رية ف��ئ��ة »اجل�����وف«، 
ط����راز  ����ص���اح���ل���ي���ة  دوري��������ة  زوارق   10 و 
فئة  دوري������ة  زوارق   6 و  »����ص���ك���ورب���ي���ون« 
»الطهران«، و 12 زورق دورية �صاحلية طراز 

»راب��ي��ري«، و 40 زورق دوري��ة �صاحلية طراز 
3 زوارق حوامة )هوفر كرافت(  R33x1 و 
SAH - 2200.وللدفاع ال�صاحلي 4 بطاريات 
�صواريخ طراز اأوتومات على �صاحنات ، اأما 
طريان البحرية فقوامه 18 طوافة دوفان )14 
�صد الغوا�صات وال�صفن ت�صتخدم �صواريخ 
AS - 15 TT و 4 ط��واف��ات مل��ه��م��ات البحث 
 6(  AS - 532U و 12 �صوبر بوما )والإن��ق��اذ
للنقل و 6 جمّهزة ب�صواريخ م�صادة لل�صفن 
ط�����راز AM - 39( ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا احل��ر���ض 

الوطني وحر�ض ال�صواحل معًا.
م��الح��ظ��ة: اأجن��������زت خ���ط���ط لق���ت���ن���اء 
ف���رق���اط���ات ح��دي��ث��ة م��ت��ع��ددة امل���ه���ام ل��ت��ح��ّل 
امل... كذلك خطط لقتناء  ف��رق��اط��ات  مكان 
فرقيطات  لتحّل حم��ل  ���ص��واري��خ  فرقيطات 
ال�صديق،  وقيد الطلب 40 زورق دوري��ة من 

ا�صبانيا مل�صلحة حر�ض ال�صواحل.
اأم��ا ط��ريان البحرية فقوامه  12 طوافة 
دوف��ان )14 �صّد الغوا�صات و�رضب ال�صفن 
ت�صتخدم �صواريخ AS - 15 TT، و 4 ملهمات 

البحث والإن��ق��اذ( و 12 ط��واف��ة �صوبر بوما 
AS -532 للنقل وجمّهزة ب�صواريخ م�صادة 
لل�صفن ي�صتخدمها احلر�ض الوطني وحر�ض 
ال�صواحل على نحو ُم�����ص��رتك  ول���دى م�صاة 
البحرية كتيبتان جمهزتان ب� 140 ناقلة جند 
م��درع��ة BMP - 80. واأجن���زت خطط ل�رضاء 
تاأخذ مكان  املهام  فرقاطات حربية متعددة 
املدينة، و���رضاء فرقيطات حديثة  فرقاطات 
لتحّل حم��ّل فرقيطات ب��در. وقيد الطلب 40 
حر�ض  مل�صلحة  ا�صبانيا  م��ن  دوري����ة  زورق 
ال�صواحل، و 30 زورق دورية MKV  تبنى يف 

الوليات املتحدة.
اأهم القواعد البحرية: جبيل، وج��دة ، 

والدمام وراأ�ض تنورة، وراأ�ض امل�صاب.
القوات اجلوية:

20.000 ج���ن���دّي  ����ص���اح اجل�����و  ع���دي���د 
ووحداته العمانية منظمة يف 9 اأجنحة موّزعة 
على 7 قواعد بحرية، اأم��ا طريانه الهجومي 
فثاثة اأ�رضاب ت�صّم 88 تورنيدو IDS. بينما 
اأ���رضاب   3 قوامها  القاذفة  املُقاتلة  طائراته 

.F-15S مقاتات قاذفة ت�صّم 68 طائرة
كما لديها 6 اأ����رضاب مقاتات معرت�صة 
ت�صّم 68 مقاتلة F - 15S، و���رضب��ني م��ن 24 
تايفون. يف حني طائرات النقل 3 اأ���رضاب من 
20 طائرة هريكوليز 130E/H  و 5 طائرات 
CN 225 و 53 طائرة C-212، و 200 طائرة 
707- 320، وط��ائ��رت��ي ج��ت �صتار  ب��وي��ن��غ 

وطائرتي فالكون.
اأم����ا ال���ط���واف���ات ف�����رضب��ان م���ن 20 جت 
 AB - 205 و 42 ط��واف��ة AB - 200 راينجر
)ل��ل��ب��ح��ث والإن����ق����اذ( و 16 ط��واف��ة ط��ب��ي��ة /
 MK2 ب��اك ه��وك، و 11 كوغار  S-70 اإخ��اء
التدريب  والإن��ق��اذ، وي�صم  والبحث  للقيادة 
 F-15D و 51 طائ������رة ،F - 5B 15 طائ�����رة
 ،PC - 9 50 طائرة ،T - 41A و21 طائ����رة
و68 طائرة ه��وك، وطائرتا جت �صتريمي 31 
و12 طائرة �ص�صنا 172 و 20 �صوبر ما�ص�صاك، 
ولك��ادمي��ي��ة امللك في�صل 28 ه��وك ول��اإن��ذار 

املقاتلة F-15S اأبرز ما لدى لدى �سالح اجلو ال�سعودي

فرقاطة فئة الريا�ض يف �سالح البحرية ال�سعودية
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املبكر 5 طائرات اأواك�س E - 3A وطائرتان 
ط�����راز R-3A ل���إ���س��ت��خ��ب��ار الإل����ك����روين 
ELINT اأما طائرات ال�سهريج ف� 6 طائرات 

.KC130 و A330DMRTT
وق���ي���د ال��ط��ل��ب 72 ط���ائ���رة ي��وروف��اي��ر 
تايفون وق��د مّت ت�سليمها ع��ام 2017 مبوجب 
 F-15 84 طائرة  برنامج ال�س�م، كما طلب 
طائرة   68 �ستطّور  كما  اأي�سًا.  و�سّلمت   SA
عاملة يف ال�س�ح امللكي اإىل �سيغة SA  و�سيتم 

ت�سليمها هذا العام.
عقدًا   »BAE Systems« �رشكة  ومنحت 
ق��ي��م��ت��ه 1.6 م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه ب�����س��اأن ت�سليمها 
ATT ) وال��ت�����س��ل��ي��م  22+22  ط���ائ���رة ه����وك 
اأ�سا�سي ط��راز  ت��دري��ب  ج���اٍر( و25 طائ���رة 
حم��اك��ات  واأج���ه���زة    ،  PC-21 بي�ت�����و�س 
اأر�سية، وقيد الطلب طائرتا �سهريج طراز 
C-130J  ويجري ت�سليم 6 طائرات اإيربا�س 
وت��خ�����س��ع  ل��ل��ن��ق��ل/���س��ه��ري��ج   MRTT330
الطائرات FR - 30  ل�سيانة يف املطار. وقيد 
الطلب 6 طائرات كنغ اير 350SR، مع خياٍر 

ثاٍن يت�سمن 4 طائرات.
وقيد الطلب طوافات AW139  ل�إخ�ء 

الطبي )العدد غري معروف( والت�سليم جاٍر.
اأه��م القواعد اجلوية: ابهار، وامللك عبد 
ال��ع��زي��ز )ال��ط��ه��ران(، وج����دة، وامل��ل��ك خالد 

خمي�س م�سيط.
قوات الدفاع اجلوي:

�س�ح الدفاع اجل��وي فرع م�ستقل �ساأن 
باقي ف��روع القوات امل�سّلحة، وهو م�سوؤول 
عن جميع موجودات الدفاع اجل��ّوي الثابتة 
وامل��ت��ح��رك��ة ���س��واء اأك���ان���ت م��داف��ع م�����س��ادة 

اأو �سواريخ اأر���س - جو متحّركة اأو ثابتة 
با�ستثناء ال�سواريخ التي تطلق عن الكتف. 
ال��ع��دي��د 4000 ج��ن��دّي وم��ع��دات��ه م��ن م��داف��ع 
156 مدفعًا مقطورًا ثنائي ال�سبطانة  م/ط: 
ع� 35 ملم، وحوايل 100 مدفع فولكان مقطور، 
و 18 م��دف��ع��ًا ع��� 10 ملم و�سعت على هياكل 
دبابات AMX - 30، و�سواريخ م/ط ت�سم 
17 بطارية هوك املح�سن 11 وحدة قاذفًا ثابتًا 
ومتحركًا، ونحو 151 مدفعًا لنظامي �ساهني 
2/1 )ذات��ي احلركة اأو حم�سن( و11 وحدة 
اإط����ق ب��ات��ري��وت. ط���ريان احل��ر���س الوطني 
قيد التاأ�سي�س، وتن�س ال�سفقة مع الوليات 
املتحدة على 36 طوافة اأبات�سي لونغ بو منها 
12 طوافة AH-64E و 22 طوافة ب���ك هوك 
وك��ذل��ك 72 ط��واف��ة ب����ك ه���وك UH-60 و16 
ط��واف��ة قتالية خفيفة ط���راز AH - 6i، و12 

.MB-350F طوافة خفيفة للتدريب طراز
تطّور ال�صناعات الدفاعية يف اململكة:

يف اط��ار تعزيز دور واإمكانيات القوات 
امل�سلحة ال�سعودية، وبتوجيه من ويّل العهد 
وزي����ر ال���دف���اع الأم���ر حممد ب��ن �صلمان، 
ع��ّدة  دف��اع��ي��ة  موؤ�س�سات  اململكة  يف  اإنطلقت 
ال�سعودية  الع�سكرية  ال�سناعات  اأب��رزه��ا 
اأو   Saudi Arabian Military Industries
SAMI، لقد مّت اإن�ساء هذه املوؤ�س�سة يف العام 
 ،2030 ال�سعودية  ال��روؤي��ة  2017 متا�سيًا مع 
يف  واأ�سا�سيًا  مهمًا  دورًا  تلعب  اأن  ويتوقع 
للمملكة  الكامل  الع�سكري  الإن��ف��اق  توطني 
 25 اأك��ر  اإح���دى  العربية ال�سعودية لت�سبح 

�رشكة ع�سكرية يف العامل بحلول العام 2030.
تعمل »SAMI«  يف اط��ار خم�س وح��دات 

اأع���م���ال ه���ي: اجل���وي���ات والأن���ظ���م���ة ال��ري��ة، 
وال�سواريخ  والأ�سلحة  البحرية،  والأنظمة 
والإل��ك��رون��ي��ات ال��دف��اع��ي��ة. وه��ي ت�سارك يف 
والعربية،  العاملية  الدفاعية  املعار�س  معظم 
وخ���ل معر�س دب��ي للطائرات نهاية العام 
2019 ك��ان لها جناح داخلي وجناح خارجي 
كبري على مقربة م��ن ال��ط��ائ��رات اجل��اث��م��ة يف 
���س��اح��ات امل��ط��ار، ح��ي��ث ع��ر���س��ت جم�ّسمات 
لبع�س ال��ط��ائ��رات والأن��ظ��م��ة الإل��ك��رون��ي��ة 

املنوعة.
يف ال���ث���اين م���ن اأي��ل��ول/���س��ب��ت��م��ر 2019 
خالد  اأب��و  وليد  ال�صيد    SAMI اإخ���ت���ارت 
امل���ه���ن���د����س ال�������س���ع���ودي يف ح���ق���ل ال���دف���اع 
وال�����س��ن��اع��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة، ل��ي��ك��ون امل��دي��ر 
ال�سراتيجية  اخل��دم��ات  لتطوير  التنفيذي 
ال�سناعات  ت��وط��ني  على  وال��ع��م��ل  لل�رشكة، 
الدفاعية يف اململكة، كونه يحمل خرة وا�سعة 

يف قطاع ال�سناعات الع�سكرية.
اإىل ذل��ك، اأن�ساأت احلكومة ال�سعودية يف 
العامة  الهيئة   2017 اآب/اأغ�����س��ط�����س  �سهر 
 General اأو   GAMI الع�سكرية  لل�سناعات 
لتكون   Authority for Military Industries
ه���ي اجل��ه��ة امل�����س��وؤول��ة ع���ن ت��ن��ظ��ي��م ومت��ك��ني 
اململكة،  الع�سكرية يف  ال�سناعات  وترخي�س 
وتوكل اإىل الهيئة مهمة تطوير قطاع الدفاع 
املحّلي لتحقيق اأه��داف روؤي��ة اململكة الرامية 
اإىل ت��وط��ني م��ا ي��زي��د ع��ن 50 % م��ن الت�سنيع 

الع�سكري بحلول عام 2030.
م���ن اأب�����رز م��ه��م��ات ه���ذه ال��ه��ي��ئ��ة اإق��ام��ة 
امل��ع��ار���س ال��دف��اع��ي��ة، ويف ه��ذا امل��ج��ال اأعلنت 
ب��ت��اري��خ 15 مت��وز/ي��ول��ي��و 2020 ع��ن اإط���ق 
معر�س الدفاع العاملي الأول يف �سهر اآذار/

م��ار���س 2022 ال����ذي ���س��ريك��ز ع��ل��ى التكامل 
امل�سرك بني اأنظمة الدفاع اجل��وي وال��ري 
وال��ب��ح��ري والأق���م���ار الإ���س��ط��ن��اع��ي��ة واأم���ن 

املعلومات.
ُي�����س��ار اأي�����س��ًا اإىل اأن امل��م��ل��ك��ة اأط��ل��ق��ت 
يف اآذار/م�����ار������س 2019 امل��ع��ر���س اجل���ّوي 
 Saudi International الأول  ال�����س��ع��ودي 
Airshow  يف مطار الثمامه، كما مّت الإع���ن 
منذ مطلع هذا العام عن املبا�رشة بالتح�سري 
لإقامة املعر�س اجل��وي ال�سعودي الثاين ما 

بني 16 و 18 �سباط/فراير 2021.
مما ل �سك به اأن اإقامة املعار�س الدفاعية 
واجل���وي���ة ي��ع��ت��ر ت���ط���ورًا ب������ارزًا يف ق���درات 
اململكة ال��دف��اع��ي��ة واجل��وي��ة وم���وؤ����رشًا على 
دورها الإقليمي والعاملي يف احلفاظ على اأمن 

وا�ستقرار ال�رشق الأو�سط.

وليد اأبو خالد رئي�صاً تنفيذياً ل�»ال�صناعات الع�صكرية ال�صعودية«



21 الدفاعية - ت�رشين الأول / اأكتوبر - ت�رشين الثاين / نوفمرب 2020

ويف ه�����ذه ال���ع���ج���ال���ة ���س��ن��ح��اول 
ت���ن���اول اأه�����ّم امل��رك��ب��ات امل��درع��ة  
احل��دي��ث��ة ال��ت��ط��وي��ر وال�����رك��ات 
التي ت�سنعها ومن ثّم مدى تواجدها يف دول 

ال�رق الأو�سط.
:Sherpa Light عائلة

 Renault Trucks( ���رك��ة  اإ���س��ت��ه��رت 
والعربات  ال�ساحنات  باإنتاج   )Defence
املدرعة الع�سكرية واملدنية منذ اأكرث من 100 

 ARQUUS« سنة واليوم باتت حتمل اإ�سم�
« واإن��ت��اج العربات الع�سكرية لق��ى اإقباًل 
ج��ي��دًا و���س��ه��رة وا���س��ع��ة. وم���ن اأف�����س��ل ما 
�سّممته من العربات عائلة »�سريبا اخلفيفة 
التكتيكية  وع��رب��ات��ه��ا   »Sherpa Light
امل��درع��ة لءم���ت ال��ق��وات اخلفيفة امل��ت��ع��ّددة 
من مارينز، واأم��ن داخلي وق��وات خا�سة، 
وُم�����س��اة، كونها �ريعة وج��ي��دة امل��ن��اورة 
وح�سنة ال�ّسري خارج الطرق.وميكن نقلها 
بالقطارات وطائرات النقل، وهي جيدة يف 

اخلطرة،  املهّمات  اأث��ن��اء  م�ستقليها  حماية 
وحم��م��ي��ة ج��ي��دًا ���س��د ال��ق��ذائ��ف البال�ستية 
والأل����غ����ام، وم������زّودة ب��ر���س��ا���ش حم���وري 
اأ�سا�سي عيار 12.7 ملم. وم���زّودة باأنظمة 
ت�سليح ك��ام��ل��ة واأن��ظ��م��ة ق��ي��ادة م��ت��ط��ّورة، 
ومعدات لالإ�سالح وال�سيانة مع حماية من 
عوامل )MBC( وه��ي من اأف�سل العربات 
التي �سنعتها �ركة )رينو تراك�ش(. وهي 
تالئم املارينز، والقوات اخلا�سة والقوات 
اخلفيفة والأم����ن ال��داخ��ل��ي. وه��ي �ريعة 
ومناورة، كما حتمي طواقمها اأو م�ستقليها 
يف املهّمات اخلطرة من القذائف البال�ستية 
وم���زّودة بر�سا�ش حم��وري عيار 12.5 ملم  

اأو 7.6 ملم.
:Alpha وعربة  L-ATV عربات

 »Oshkosh ت��ن��ت��ج ���رك��ة »اأو���س��ك��و���ش
ع���رب���ات ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة ���س��احل��ة ل��الإ���س��ت��خ��دام يف 
خمتلف الطرقات والت�ساري�ش الوعرة وهي 
عربات L-ATV  املعتربة من العربات احلديثة 
ميدانيًا،  مربهنة  تكنولوجيات  تدمج  كونها 

عربات القتال املدرعة يف احلروب احلديثة
تعترب �شريبا اخلفيفة Sherpa Light اأبرز منتجات ARQUUS من العربات

مع اأن الدول الكربى املنتجة للمعّدات والعربات اأنتجت مركبات 8x8 الثقيلة 
احلجم وذات احلمولة احلربية االأكرب  اإال اأنها بطيئة  ال�شري وي�شّهل اإ�شطيادها، 
لذا جند معظم الدول وال �شيما دول ال�شرق االأو�شط ترغب باقتناء العربات املدرعة 
4x4 و 6x6، وذك الأنها اأ�شغر حجماً واأ�شرع �شريًا وميكن اإ�شتخدامها يف خمتلف 
الت�شاري�س االأر�شية، ويف الوقت نف�شه ميكن �شحنها ب�شهولة يف القطارات وطائرات 
النقل، ولكن مهما كان حجم العربة فاإن اأهّم ما ينبغي اأن تتميز  به هو احلماية 
اجليدة والتدريع القوّي وال�شيما �شّد االألغام والعبوات النا�شفة، وهيكلها م�شّمم 
مرتفعاً عن االأر�س على �شكل V  من االأ�شفل، بحيث حتول قوة االألغام والعبوات 

النا�شفة اإىل اخلارج حماية للمركبة وطاقمها، وما حتمله من جنود يف داخلها.
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م��ع ن��ظ��ام حماية م��ت��ط��ورة، وُم��ق��اوم��ة عالية 
 L-ATV لالألغام وللعبوات النا�سفة، وعائلة
لمت�سا�ش  وحديث  ُم�ستقّل  بنظام  جمّهزة 
 Oshkosh TAK  الإرجت��اج��ات ُي��ع��رف باإ�سم
4I- اأو النظام الذكّي الذي يقّدم م�ستوى جيدًا 
من ال�سالمة وال��راح��ة ول �سيما  ل��دى ال�سري 
يف الأماكن الوعرة واملناطق ال�سكنية. وهذه 
العربات تعترب من اأف�سل الت�ساميم الفائزة 
اأنها  اأو�سكو�ش  وتفاخر   .MRAP لربنامج 
بعد 90 �سنة من الإبتكارات والتحديث طّورت 
لعنا�ر  القتالية  امل��ه��ّم��ات  ُتنا�سب  ع��رب��ات  

الوحدات اخلا�سة وجيو�ش النخبة.
وم������ن اأف���������س����ل ال���ت�������س���ام���ي���م ���س��ن��ع 
Alpha التي تعتربها  اأي�سًا عربة  اأو�سكو�ش 
ت�ستخدم  امل��ه��ام  م��ت��ع��ّددة  متكاملة  م��رك��ب��ة 
مل��خ��ت��ل��ف الأغ����را�����ش وامل���ه���ّم���ات، وزن���ه���ا 7 
 Shield All اأط��ن��ان  وتنفرد بنظام احلماية 
تزن  التي  ال��ربات��ن��غ  ب�سفائح  وبت�سفيحها 
ثلث وزن ال�سفائح الفولذية، وتتحّمل اأق�سى 
ال�سدمات كونها تتمّدد مادتها لدى الإ�سابة 
ث��م ���رع��ان م��ا ت��ع��ود اإىل �سكلها الطبيعي 
الن�سبية على  وق��د برهنت خفتها و�رعتها 

الطرقات الوعرة وحمايتها اجليدة.
:MRAP عربات برنامج

 Mine Resistant ( MRAP  ي�سمل برنامج
امل��ق��اوم��ة  ال��ع��رب��ات   )  Ambush Protected
لالألغام واملحمية  من الكمائن،  اإختيار عربات 

وال�ساحنات   6x6 و   4x4 اخلفيفة  اخل��دم��ة 
ق��وات  ت�ستخدمها  ال��ت��ي  احل��ج��م  املتو�سطة 
امل���اري���ن���ز وج��م��ي��ع ال���ق���وات امل�����س��ّل��ح��ة ل��دى 
ال��ولي��ات املتحدة الأم��ريك��ي��ة حيث بلغ عدد 
املركبات لديها اأكرث من 800 عربة وبلغ جممل 

اأثمانها حوايل 10 باليني دولر.
ولقيت مركبة Nayla RC - 31 الأحادية 
ال�����س��ك��ل امل��ق��ط��ع��ي اإق����ب����اًل اأك����رث م���ن غ��ريه��ا 
م���ن ال��ع��رب��ات ك��ون��ه��ا م���اأخ���وذة ع���ن مركبة 
ت��دري��ع جيد، ول �سّيما �سّد  Mamba وذات 

املهّمات  متعّددة  وكونها  اخلفيفة،  الأ�سلحة 
وح��م��اي��ت��ه��ا 400 % اإذا م��ا ق��ورن��ت مبركبة 
على  امل��ط��ل��وب  ح�سب  وه���ي   .HUMMVEE
�سكل V من الأ�سفل واأحادية ال�سكل البنيوي 
وي��ح��ر���ش الأم���ريك���ي���ون ع��ل��ى اق��ت��ن��ائ��ه��ا مع 
م��والة تطويرها ل�ستخدامها يف املواجهات 

ال�ر�سة حل�سن تدريعها وحمايتها.
Nimr Automotive منر لل�شيارات

ال�سرتاتيجية  لالإ�ستثمارات  �ركة  هي 
ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ت�����س��م��ي��م ال��ه��ن��د���س��ي واإن���ت���اج 
اإحتياجات  لتلبية  املدرعة  الدفاعية  العربات 
ال��ق��وات امل�سّلحة واأج��ه��زة الأم���ن الداخلي 
يف دول���ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. تنتج 
التي توفر حلوًل دفاعية   6x6 العربات  منر 
ملعايري  وف��ق��ًا  والأل��غ��ام  البال�ستية  للمخاطر 
ح��ل��ف ���س��م��ال الأط��ل�����س��ي )ن���ات���و(. ك��م��ا تنتج 
ل��ق��وات ال�سيطرة على ال�سغب   4x4 ع��رب��ات 
و�رعة الإنت�سار، وهي م�سّممة لالإ�ستخدام 
على جميع اأن��واع الطرق ويف خمتلف حالت 

الطق�ش.
ت��ع��ت��رب من���ر اإح�����دى ����رك���ات جم��م��وع��ة 
ال�����س��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة الإم���ارات���ي���ة واأب����رز 

منتجاتها من العربات ما يلي:
للتدخل ال�ريع.  Nimr RIV  4x4

 Ajban LROVو  Ajban 440A  4x4
للقوات اخلا�سة.

HAFFET 640  6x6 ملهّمات نقل اجلنود.
JAIS 6x6 ناقلة جند مدرعة.
JAIS 4x4 عربة نقل مدرعة. Oshkosh من اأو�شكو�س JLTV العربة التكتيكية اخلفيفة امل�شرتكة

»NIMR ملهمات القوات اخلا�شة اإنتاج »منر للعربات Ajban 440A عربة
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:IVECO عربة
 ��������رك�������ة ت���������ص����ن����ي����ع ال������ع������رب������ات
Industrial Vehicles Corporation، هي �ركة 
على  وال�صاحنات  ال��ع��رب��ات  لإن��ت��اج  اإيطالية 
اأنواعها، وهي لعب اأ�صا�صي يف جمال النقل 
العاملي ورائ��دة يف تطوير وت�صنيع وت�صويق 
جم��م��وع��ة ك���ب���رة م���ن ال���ع���رب���ات ال��ت��ج��اري��ة 

اخلفيفة واملتو�صطة والثقيلة.
يف جم���ال ال��ع��رب��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ُت��غ��ّط��ي 
IVECO DEFENCE VEHICLES طيفًا من 
ال�صاحنات  مثل  الأدوار  امل��ت��ع��ّددة  العربات 
املدرعة  وال��ع��رب��ات  واللوج�صتية  التكتيكية 
وخارجها،  ال��ُط��رق  على  لل�صر  املخ�ص�صة 
الربمائية  بقدراتها  ال�ركة  ع��رب��ات  تتمّيز 
وت��اأم��ن احل��م��اي��ة واحل��رك��ي��ة العالية والتي 

اأبرزها:
- عائلة العربات املدرعة الربية �صنتاورو 

.CENTAURO  8x8
- ال����ع����رب����ات ال���ربم���ائ���ي���ة امل���درع�����������ة 

.SUPERAV 8x8
.VBTP 6x6 العربات الربمائية املدرعة -
املُ��ت��ع��ددة الأدوار  ال��ع��رب��ات اخلفيفة   -

.LMV
.MPV العربات املتو�صطة املحمية -

.MUV عربات الإ�صتخدام الع�صكرية -
املُ���ع���ّدات  ل��ن��ق��ل  التكتيكية  ال��ع��رب��ات   -

الثقيلة.
- العربات اللوج�صتية لنقل املوؤن.

:Dingo 2 عربة
ت��ت��م��ّي��ز ال��ع��رب��ات ال��ت��ي تنتجها اأمل��ان��ي��ا 

مب���ي���زات خ��ا���ص��ة ويف اأول���وي���ات���ه���ا احل��م��اي��ة 
التي   Dingo 2 ع��رب��ة  �صيما  ول  وال��ت��دري��ع 
ت�صنعها �ركة )KMW(  والتي تتمّيز باخلفة 
واملرونة واحلماية الزائدة مقارنة مع �صواها 
من الفئات املماثلة، كما اأنها حممّية جيدًا من 
الأ�صلحة الفردية والألغام امل�صادة، وهيكلها 
حممي ب�صفيحة تدريعية ت��وّزع الإنفجارات 
ع��ل��ى جانبيها، وه���ي مم��ت��ازة يف ال�����ص��ر على 
�صا�صيات  وت�صتخدم  ال��وع��رة،  الت�صاري�س 
 ،)Daimler Crysler( �صنع  من   UNIMOG
وواح���دة من ه��ذه العربات تتمّيز باكت�صاف 
 ،)Dingo NBC( وت��دع��ى   )NBC( ع��وام��ل 
وهي متكن اجلنود من الدخول اإىل واخلروج 

من العربة دون التعّر�س للتلّوث، كما متكن 
الطاقم من اكت�صاف عوامل )NBC( وحتليلها 
�صمن حجرة حممية من التلّوث. وهذه العربة 

ت�صتخدمها جميع القوات الأملانية.
:HUMMER و  HMMWV عربتا

ت�صتهر �ركة AM General الأمركية 
الأن��واع  املختلفة  املدرعة  العربات  باإنتاج 
الأغرا�س  واملتعّددة  واخلفيفة  املتو�صطة 
وامل�صماه HMMWV  وكذلك عائلة عربات 
ال��ق��وات  وت���زّود  التكتيكية،   HUMMER
الأم��رك��ي��ة بجميع م��ا حت��ت��اج��ه م��ن ه��ذه 
ال��ع��رب��ات مب��ا ي��ت��اءم م��ع م��ه��ّم��ات��ه��ا ح��ول 

VBTP   6x6 العربة الربمائية املدرعة IVECO تنتج اأيفيكوAM General ال�شهرية  من HUMVEE عربة هامفي

KMW من اجليل املقبل اإنتاج  Dingo عربة
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ال���ع���امل. فتنتج ع��رب��ات ه��ام��ف��ي بو�صائل 
اإت�������ص���الت م��ت��ط��ّورة واأ���ص��ل��ح��ة م��ت��ن��ّوع��ة 
ح�صب م��ا حت��ت��اج اجل��ي��و���س يف عملياتها 
 .HUMMER ع��رب��ات  وك��ذل��ك  الع�صكرية 
ك��م��ا ت��ع��اون��ت ه���ذه ال�����رك��ة م���وؤخ���رًا مع 
�ركة »ج��رال داينامك�س« لإنتاج عربات 
 )JLTV( تكتيكية عامة ُم�صرتكة حتت اإ�صم
وو�صائل  ج���دًا،  عالية  مبوا�صفات  تعرف 
اإت�صالت جيدة واأ�صلحة فتاكة جيدة، وقد 
العربات لعمليات  اأج��ود  باأنها من  عرفت 
الوحدات اخلا�صة و�صواها من الوحدات، 
وه���ي ل��دي��ه��ا خم�صة اأن����واع م��ن ال��ع��رب��ات 
للمهمات القتالية هي عربة القيادة، وعربة 

املُ�����ص��اة، وعربة  الإ�صتطاع وع��رب��ة قتال 
ال�صيانة، والعربة اخلفيفة، وكذلك عملت 
 على اإنتاج العربة امل�صتخدمة خارج الطرق
  Blast BRV  )Resistant Vehicle - off  
(Road ك��م��ا ق��ي��ل اأن ه���ذه ال�����رك��ة تعمل 
على اإن��ت��اج 22 نوعًا من العربات اخلفيفة 
وامل��ت��و���ص��ط��ة ���ص��ت��ك��ون ب��دي��ًا ع��ن ع��رب��ات 
ه��ام��ف��ي اإذا اأث��ب��ت��ت جن��اح��ه��ا يف الأ���ص��واق 

العملية.
:Piranha عربة

اأنتجتها  مدولبة  عربة   Piranha برانها 
داي��ن��ام��ك�����س  ج������رال   )Mowag( ����رك���ة 

يوروبيان لند �صي�صتمز، ونالت اإقباًل كبرًا 
حيث بيع منها يف �صنة واحدة اأكرث من 11000 
عربة الأم��ر ال��ذي جعل ال�ركة تنتج اأن��واع 
خمتلفة م��ن ه���ذه ال��ع��رب��ة وب�����ص��ورة خا�صة 
عربة Piranha الربمائية التي ت�صر ب�رعة 
اأ�صكال  منها  �صنع  كما  ال�صاعة،  يف  كلم   10
متنّوعة ملّد اجل�صور والإ�صعاف، والهند�صة، 
واحل���رب الإل��ك��رتون��ي��ة، وال��ع��ي��ادة، وال��دع��م 
الناري، وحماية من ال� NBC، وحمل مدافع 
ه����اون و����ص���وراي���خ، وح��م��ل رادار وح��م��ل 

معّدات �صيانة.
 ،6x6 4 وx4 وم��ع��ظ��م ع���رب���ات ب��ران��ه��ا
على اأنها تنتج عند الطلب عربات 8x8 ولكن 
عربة  العربة  ه��ذه  ي�صوق  م��ا  قليًا.واأ�صهر 
نقل اجلنود التي تت�صع لطاقم من �صخ�صن 

اإ�صافة اإىل 8 - 10 جنود.
:PARS عربة

عربات  تنتج  ال��رتك��ي��ة   »FNSS« ���رك��ة 
ل�صالح  �صا�صل  وعلى  على عجات  مدرعة 
القوات امل�صّلحة الرتكية وال��دول ال�صديقة، 
املدرعة   PARS اأب���رز منتجاتها عائلة  وم��ن 
امل��دول��ب��ة 6x6 واأه��ّم��ه��ا ع��رب��ة ق��ت��ال مدولبة 
)WACS( من اجليل اجلديد احلديث، وقد 
اأنتجت مع الرتكيز على ال�رعة واحلركية 
واحل���م���ول���ة واحل���م���اي���ة وال���ت���دري���ع، حيث 
اع��ت��م��دت اآخ���ر م��ا ت��و���ص��ل��ت اإل��ي��ه ت�صاميم 
ال���ع���رب���ات امل���درع���ة ذات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
اجليدة للحفاظ على ح�صن اأدائها ومتانتها 
العمليات  اآخ��ر متطلبات  تتما�صى مع  التي 

احلربية احلديثة. عربة PARS 6x6 اإنتاج FNSS الرتكية

Piranha 6x6 العربة General Dynamics  تنتج جرنال ديناميك�س
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:TITUS عربة
���رك��ة »NEXTER« ال��رائ��دة اأوروب��ي��ًا 
 TITUSاأطلقت يف العام 2013 عربتها تيتو�س
املدرعة املدولبة اجلديدة املتعّددة الإ�صتخدام 
تنتج  ال��ت��ي  »نك�صرت«  منتجات  اإىل  لت�صاف 
دب��اب��ات Leclerc   وال��ع��رب��ات امل��درع��ة لقتال 
املُ�������ص���اة VBCI وامل����داف����ع ذات���ي���ة احل��رك��ة 

.CAESER
وع���رب���ة ت��ي��ت��و���س 6x6 جت��م��ع خ���ربات 
وتكولوجيات نك�صرت يف تنفيذ  مهّمات قتالية 
يف خمتلف ال��ظ��روف مب��ا فيها ن��ق��ل امل�صاة 
واحلماية  العالية،  واحلركية  القتال  ودع��م 
�صّد الألغام والعبوات النا�صفة، ومن املمكن 
اأن جتّهز مبحطة اإدارة �صاح عن ُبعد  كما 
اأنها حتمل ر�صا�صات عيار 7.62 ملم ومدفعًا 
عيار 20 ملم، وم��ن املمكن جتهيزها بقاذف 
للرمانات عيار 20 ملم، وي��دم��ج داخ��ل هذه 
ال��ع��رب��ة �صبكة اإت�����ص��الت م��ت��ط��ّورة ونظام 
اإدارة قتال FINDERS ونظام C4I مما  يوفر 

يقظة عمانية للجنود يف الداخل.
مركز دفاع  ال�شرق الأو�شط الأردين:

اأن�����ص��اأ م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 
 »KADDB« وال���ت���ط���وي���ر  ل��ل��ت�����ص��م��ي��م 
 »Paramount« ���رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اأفريقية �ركة حديثة عرفت  اجلنوب 
باإ�صم »مركز دف��اع ال�رق الأو���ص��ط« 
لتقوم باإنتاج عربات ع�صكرية متطّورة 
وع���رب ه���ذه اخل��ط��وة ي��ك��ون الأردن قد 
املركبات  �صانعي  م��ع  املناف�صة  دخ��ل 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة امل���درع���ة ح��ي��ث ع��م��ل على 

اإنتاجه وقد  تطوير عربات حديثة من 
  Matador ع��ر���س يف اأي��دك�����س من��وذج��ن
و Marauder، وه��م��ا م��ن ف��ئ��ة  15 طنًا  
ي�صرهما حمّرك Man رباعي الدفع مع 
ناقل �رعة تلقائي يوؤمن �رعة جيدة 
ع��ل��ى ال��ط��رق��ات ول �صيما يف امل��ن��اط��ق 
 Marauder ال����وع����رة. وت��ت�����ص��ع ع��رب��ة 
ل��ث��م��ان��ي��ة اإىل ع�������رة ج���ن���ود ب��ي��ن��م��ا 
Matador  الأك��رب تنقل 12 جنديًا اإ�صافة 
اإىل الطاقم، ومم��ا ع��رف عنها اأن��ه��ا من 
اأكرث العربات حماية وتدريعًا، وتعمد 
ال�����رك��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا با�صتمرار، 
وه��ذه ال��ع��رب��ات مرغوبة م��ن ال�رطة 
وق������وات ح��ف��ظ الأم������ن ك����ون �صكلها 
مدنيًا اأك��رث منه ع�صكريًا كما اأن جمال 
الروؤية فيها وا�صعًا لل�صائق والرّكاب، 

و�صماكة  زجاجها جّيدة.

:ARMA 6x6  عربة
 Otokar ت��ن��ت��ج ����رك���ة اأوت����وك����ار
الرتكية جمموعة من العربات املدرعة 
على عجات 4x4 و 6x6، وتعترب املزود 
بالعربات  ال��رتك��ي  للجي�س  الرئي�صي 
امل����درع����ة ع��ل��ى اأن���واع���ه���ا، ك��م��ا ب��ات��ت 
عرباتها م�صتخدمة يف ح��وايل 30 دولة 
ح��ول ال��ع��امل، واأثبتت فعاليتها خال 
ع��م��ل��ي��ات وم��ه��م��ات م��ن��ّوع��ة يف اط���ار 
قوات الأمم املتحدة ودول حلف ناتو. 
وه��ي �صّممت وط���ورت دب��اب��ة القتال 
الرئي�صية للجي�س الرتكي التي حتمل 

.»Altay اإ�صم »األتاي
عربة فهد الربمائية:

ال��ربم��ائ��ي��ة و�صواها  تنتج ع��رب��ة فهد 
�ركة »عبد اهلل فار�س لل�صناعات الثقيلة« 

TITUS العربة املدرعة Nexter تنتج نك�شرت

KADDB عربة الوح�س اجلديدة اإنتاج
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حمّل  لتحّل  اأنتجت  ق��د  وه��ي  ال�صعودية، 
ع��رب��ة ول��ي��د وب��ع�����س ال���ع���رب���ات امل��درع��ة 
الأخ�������رى امل���ت���ق���ادم���ة. وي���وج���د ن��وع��ان 
رئ��ي�����ص��ي��ان م���ن ه����ذه امل���درع���ة ه��م��ا: فهد 
240/ 280  وهي خفيفة التدريع والت�صلح 
وت�صتخدم خال العمليات الأمنية اخلفيفة 
ول ُت�صتخدم للمهّمات القتالية. بينما عربة 
قدرة  وذات  التدريع  30/280 جيدة  فهد 
على املناورة وذات ت�صليح جيد، وت�صتخدم 
يف خمتلف التهديدات مب��ا يف ذل��ك اجلوية 
ع��ل��ى ع��ل��ّو ُم��ن��خ��ف�����س ك��ال��ط��واف��ات، وه��ي 
الفردية  ال��ذخ��رة  ���ص��ّد  �صاملة  حمايتها 
والر�صا�صات عيار 7.6  ملم، ولدى �صائقها 
م��ن��ظ��ار روؤي�����ة ن���ه���اري مي��ك��ن اإ���ص��ت��ب��دال��ه 
مبنظار ليلي - نهاري، وهي مكّيفة وذات 
4 ف��ت��ح��ات لإط�����اق ال���ن���ار وه����ي ���ري��ع��ة 
امل�صفتلة   ال��ط��رق��ات  على  �رعتها  وتبلغ 
100 كلم، وعلى الطرقات ال��وع��رة 65 كلم 
ذو بنز  مر�صيد�س  وحمركها  ال�صاعة.   يف 
�صاحن توربيني قوته 280 ح�صانًا، واأهّم 
�صفات ه��ذه العربة اأن ثمنها ن�صف ثمن 
ال���ع���رب���ات احل��دي��ث��ة اجل���ي���دة م��ث��ل ع��رب��ة 

�صرتايكر.
وم����ن اأه�����ّم اأن������واع ع���رب���ة ف��ه��د ه��ي: 
240 لل�صيانة  280 وفهد  240، وفهد  فهد 
والإ������ص�����اح، وف���ه���د 240 ل��اإ���ص��ع��اف، 
 وف��ه��د ل��ن�����ر الأل����غ����ام، وف��ه��د ل��ل��ق��ي��ادة،

 وفهد   280 - 4.
وا����ص���رتت ال��ك��وي��ت خ����ال ال��غ��زو 
ع��رب��ات   110   ،1988 ع����ام  ال���ع���راق���ي 
ف���ه���د، ث�����ّم ا�����ص����رتت يف ال����ع����ام 1994، 
40 ع���رب���ة اإ����ص���اف���ي���ة، ث����م 40 ع��رب��ة 
اأخ�����رى يف ال���ع���ام 1996، ك��م��ا ا���ص��رتت 
ب���ن���غ���اد����س 66 ع����رب����ة ف���ه���د م���درع���ة 
كما  احل����دود،  ملُ��راق��ب��ة  وا�صتخدمتها 

ا�����ص����رتت اجل����زائ����ر 53 م����درع����ة ف��ه��د 
 ل��اأم��ن ال��داخ��ل��ي، و 100 ع��رب��ة م��درع��ة

 ف����ه����د ل����ل����ج����ي���������س، ك����م����ا ح�����ص��ل��ت 
 ال�������ك�������ون�������غ�������و وال���������������������ص����������ودان
 على بع�س العربات، وا�صرتت عمان 30 

عربة فهد املدرعة.
عربات القتال املدرعة

يف دول ال�شرق الأو�شط
العربات املدرعة اخلفيفة امل�صتخدمة 
يف دول ال�رق الأو�صط واخلليج العربي 
ول �صيما احل��دي��ث��ة املحمية م��ن الأل��غ��ام 
وم�صممة  ن�صبيًا  م��رف��وع��ة  وه��ي��اك��ل��ه��ا 
على �صكل V حلماية اجل��ن��ود يف الداخل 
وت����وزي����ع الإن����ف����ج����ارات اإىل اخل�����ارج 

وتدريعها اأحادي اُلبنية وهي:
يف الإمارات العربية املتحدة قوامها 
60 عربة مدرعة ط��راز AML -90، بينما 
ناقات اجلند وعربات القتال 450 عربة 
BMP-30 و 33 عربة فوك�س اإ�صتطاعية 
عربة  28 و   ACV ع��رب��ة  و133   ،NBC  و 

750 عربة  MAV و  RC-31، و15 ع��رب��ة   
.M-ATV

اأما الأردن فلديه عدد عن عربات التي 
ي�صنعها وال��ت��ي �صبق ذك��ره��ا 100 عربة 
ACV، و 1200 عربة M-113 ، و 10 عربات 
بارتان، و 130 عربة �صاح الدين، و140 

عربة فريت و 120 عربة �صار�صن.
 AML - 90 ول��دى البحرين 25 عربة
ع��رب��ات   110 و   YPR-762 ع��رب��ة   25 و 
M-113A2، و 100 عربة M-3  �صاك�صون.

برانيا   140 فلديها  ال�شعودية   اأم���ا 
 AML60 350 �صيارة مدرعة  )90 ملم( و 
90 - و1600 عربة M -113، و 400 عربة 
ب���راديل M2 و 500 عربة AMX-10 و 50 

عربة فهد الربمائية.
ول���دى �شوريا م��ن ال��ع��رب��ات امل��درع��ة 
اخلفيفة 2300 عربة BMP-1 و 400 �صيارة 
600 ع��رب��ة  BRDM-1 و  م���درع���ة ط����راز 
مدرعة طراز BMDR-2 و 1500 ناقلة جند 

.BTR طراز
اأم����ا ال��ع��راق ف��ق��د م��ع��ظ��م م��ع��ّدات��ه يف 
احل��رب الأخ���رة ولي�س لديه �صوى 150 
عربة مدرعة ط��راز BMP-1 و 115 عربة 
 1600 و   BTR-4 ع��رب��ة   150 و   BTR-80

عربة M-113 و 20 عربة فوك�س.
للعماين  ال�صلطاين  اجلي�س  ومي��ل��ك 
يف عمان 9 عربات مدولبة �صنتورو، و28 
ع��رب��ة ���ص��اح ال��دي��ن ك��وم��ان��دو V-150 و 9 
عربات �صتورم للقيادة و 5 عربات 6x6 طراز 
WZ551 و 15 عربة مدرعة ط��راز �صاك�صون 

.AT - 105
 ،AMX - 10P اأما قطر فقوامها 30 عربة
 ،AMX-VTT و 160 عربة ف��اب، و 14 عربة
عربات   8 و   ،EE-9 كا�صكافيل   ع��رب��ة  و20 
ك��وم��ان��دو و 10 ع��رب��ات ب��ران��ي��ا و 12 عربة 

.AMX-10RC
ول�����دى ال��ك��وي��ت م���ن ع���رب���ات ال��ق��ت��ال 
ون��اق��ات اجلند 254 عربة دزرت ووري���ور، 
 BMP و 55 عربة BMP - 2 و42 عربة ط��راز
3 -  و 80 �صيارة مدرعة فريت )خمزنة( و 60 

.M - 113 عربة مدرعة طراز
 M-113 1200 عربة  لبنان نحو  ول��دى 

.B-C25 و 16 عربة VAB و80 عربة
امل�شرية  العربية  اجلمهورية  اأم���ا 
فلديها قليًا م��ن ع��رب��ات BMP - 1 ونحو 
1042عربة  وح���وايل   ،M-113 عربة   2300
 ،BMP - 600 ونحو 200 عربةYPR -765
ونحو 800 عربة فهد الربمائية، كما لديها 
 159 عربة M-125A2و 112 �صيارة مدرعة
 M-557A2 ك��وم��ان��دو  و50 ع��رب��ة ق��ي��ادة
ل��ت��دم��ر   M-90 ITV ع���رب���ة   40  ون���ح���و 

الدبابات و 210 عربات ب��رات YPR و 765 
قان�صة دبابات،

اأم���ا اليمن فهي يف ح��رب اأه��ل��ي��ة �ر�صة 
ول ميكن حتديد ما بقي لديها من عربات اأو 

اأ�صلحة.
وخ��ا���ص��ة ال���ق���ول، ان اأه�����م م���ا يطلب 
م��ن ال��ع��رب��ات امل��درع��ة الع�صكرية اأن تكون 
والنقل ال��دوري��ة  مركبات  �صيما  ول   حديثة 
 اجل��ي��دة ال��ت��دري��ع ل�����ص��م��ان ح��م��اي��ة اجل��ن��ود 
ل���دى ق��ي��ام��ه��م ب��امل��ه��ّم��ات وت����وايل حت�صينها 

وتطويرها.

OTOKAR اإنتاج اأوتوكار  ARMA 6x6 العربة املدرعة
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 – يبقى نظام ال�سالح »كورنيت 
اإي« )Kornet – E(، الذي طورته 
 »KBP« رشكة الأ�سهم امل�سرتكة�
)والذي �سّمي تيمّنًا بالأكادميي اأ. �سيبونوف 
احل���ادي  ال��ق��رن  مطلع  يف   )A. Shipunov(
ال�سواريخ  اأنظمة  م��ن  واح���دًا  والع�رشين، 
امل�����س��ادة ل��ل��دب��اب��ات الأك���ر تهافتًا عليها يف 

�سوق ال�سالح العاملية.
   وبف�سل تواُفر راأ���س حربي ذو ح�سوة 
ج���وف���اء وم�����س��ّم��م اأ���س��ا���س��ا ل��ال���س��ت��ب��اك مع 
دروع ثقيلة بفعل راأ���س حربي فراغي �سديد 
الن��ف��ج��ار  وذي ت��اأث��ر ان��ف��ج��اري، اأ���س��ب��ح 
 Kornet-E ال�سالح املوّجه امل�ساد للدبابات
�سالًحا دفاعيًا وهجوميًا فعاًل ميكنه تدمر 
نطاقًا وا�سعًا من الأه���داف يف ميدان القتال 

احلديث.
   وتفيد و�سائل الإع��الم احل��رة ب��اأن نظام 
الذاتية احلركة  الن�سخ  Kornet-E، مبا فيه 
واملحلية ال�سنع، يجري ا�ستخدامه ب�سورة 
م��ك��ث��ف��ة وف��ع��ال��ة يف م��ي��ادي��ن ال��ق��ت��ال املحلية 
اجلارية يف ال�رشق الأو���س��ط �سد اأي اأ�سلحة 
وم���ع���دات وط���اق���ات ب�����رشي��ة ب���ال ا���س��ت��ث��ن��اء. 

)ال�سورة 1(.
   غر اأن توّجهات التطوير الراهنة تطرح 

مهمات جديدة يتعّي اأن يوّفرها هذا ال�سالح

    مع اأخذ العامل املايل يف احل�سبان، ومن 
اأج��ل و�سع حلول للمهمات املذكورة اأع��اله، 
  KBP« اخ��رتع��ت ���رشك��ة الأ���س��ه��م امل�����س��رتك��ة
 »A. Shipunov ب��الأك��ادمي��ي  تيمّنًا  امل�سّماة 
Kornet- نظام ال�ساروخ املتعدد الأغرا�س
EM الذي يحقق اأرقى الإمكانات با�ستخدام 
ملا  امليكانيكية  الهند�سة  يف  فتحًا  ُت��َع��ّد  حلول 
اأت��اح��ت��ه م��ن ف��ر���س��ة للح�سول ع��ل��ى �سالح 
��ه م�����س��اد ل��ل��دب��اب��ات م��ع ع���دد ك��ب��ر من  م��وجَّ

اخل�سائ�س اجلديدة اجلذابة )ال�سورة 2(.
   اإن اجل����زء احل��ا���س��م يف ن��ظ��ام ال�����س��الح 
اجلديد هو ا�ستماله على وحدة اإطالق موؤمتتة 
��م��ة وف���ق م��ب��داأ ذي مقاربة  )ALU( امل�����س��مَّ
معيارية التي طاملا كانت �سمة تقليدية لعائلة 

.Kornet
 ،ALU اأم��ا اجل��زء الرئي�سي من اأج��زاء   
 )SGM( ف��ه��و وح����دة ال����روؤي����ة وال��ت��وج��ي��ه
ال��ت��ي ت�����س��م و���س��ي��ل��ة م�����س��اَه��دة تلفزيونية 
ح���راري  ت�سوير  وق��ن��وات   )televiewer(
)منظار TV/IIR(، واأربع مر�سدات اإطالق 
���س��واري��خ وم��وج��ه��ات م�ستقلة يف الرت��ف��اع 
على  مثّبتة   SGM اأن  اإىل  وي�سار  وال�سمت. 
اإط�����ار ه��ي��ك��ل��ي خ���ا����س، وم��رّك��ب��ة م���ع �سقف 
ان��زلق��ي يف فتحة على �سقف ناقلة اجلنود. 
ول��الإط��ار الهيكلي اآل��ي��ة رف���ع، الغر�س منها 

و�سع SGM يف حالة اإط��الق وا�ستعادتها من 
هذا  اأن  كما   .)travelling( الرحت����ال  اأج���ل 
اإلكرتونية  م��ك��ون��ات  ي�سم  الهيكلي  الإط����ار 
 ALUو SGM خمتلفة تتوىّل التحكم يف عمل

عمومًا.
ل التحكم        م��ن امل��ق��رر اأن ي��ت��وىّل امل�سغِّ
ل داخ���ل ناقلة  يف ال��� ALU م��ن حمطة امل�سغِّ
 اجل���ن���ود، ح��ي��ث ه��ن��اك اأي�����س��ًا خ��زان��ة حتّكم 
) control console(وجهاز مراقبة ذو �سا�سة 
عر�س بالبلور ال�سائل )LCD(. ومن طريق 
ل  ا�ستخدام جهاز املراقبة هذا،  ير�سد امل�سغِّ
امل���وق���ف اخل���ارج���ي، وي��ب��ح��ث ع���ن اأه�����داف، 
ويوّفر بيانات خا�سة بتتّبع هذه الهداف. كما 
اأن يف اإمكانه اختيار منط من اأمن��اط املراقبة 
– م�ستخدمًا قناة تلفزيونية اأو حرارية واإّما 

يف حقل روؤية وا�سع اأو يف حقل روؤية �سيق. 
   اإن امل��ك��َون ال��ذك��ي الرئي�سي جلهاز ال�
اإدارة معلومات يجمع بي  ALU ه��و ن��ظ��ام 
ل وSGM  لتاأمي نظام واح��د،  خزانة امل�سغِّ
��ل اإىل ALU، مفّعاًل  وي��و���س��ل اأوام����ر امل�����س��غِّ
 ALU ن��ات اأج�����زاء امل�����س��در ال��ع��م��الين مل��ك��وِّ

و�سجالتها/واأدوات التحكم فيها.
ل     ويف جم��ري��ات ال��ق��ت��ال، يك�سف امل�سغِّ
م��وق��ع ه���دف ع��ل��ى ���س��ا���س��ة ج��ه��از امل��راق��ب��ة، 
وي�������س���دد SGM  ع��ل��ى ه����ذا ال���ه���دف بحيث 

»كورنيت – إي أم«
قدرات جديدة ألسلحة موّجَهة مضادة للدبابات

 Kornet-E ه امل�ضاد للدبابات اإطالق ال�ضالح املوجَّ
من من�ضة عربة
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ي�سع ���س��ورة ه��دف داخ��ل ب��واب��ة متتّبع اآيل 
لالأهداف، وُي�سدر اإىل املتتّبع الآيل لالأهداف 
اأم��رًا بحيازة ه��دف، ويختار نوع ال�ساروخ 
املزمع اإطالقه، وُيطلق �ساروخًا حي يكون 
��خ��ذ هذه  املتتّبع ل��الأه��داف ج��اه��زًا. ح��ي ُت��تَّ
ل؛ ف�SGM يتتّبع  اخلطوات، ينتهي عمل امل�سغَّ
ب�سورة  الهدف  اإىل  �ساروخًا  ويوجه  هدفًا 
اآلية بوا�سطة اأوام��ر املتتّبع الآيل لالأهداف. 
��ل م��وق��ع ه���دف اأك��ر  ل��ك��ن اإذا ك�سف امل�����س��غَّ
حيوية، فاإن يف اإمكانه اأن يوقف التوجيه الآيل 
وير�سل ال�ساروخ اإىل ه��دف جديد. وهكذا، 
ف���اإن ن��ظ��ام ال�����س��اروخ Kornet-EM ي��ق��ّدم 
فر�سة حتقيق مبداأي »اأطِلق وان�َس« و»اأطِلق 

وَر وعدِّل«.
   يجري حاليًا تطوير �سواريخ جديدة 
ُي���راد بها اأن ُت�ستخَدم م��ع ن��ظ��ام ال�ساروخ 
ه���ذا: ال�����س��اروخ امل��وّج��ه امل�����س��اد للدبابات 
9M133M-2 ال��ذي يبلغ مدى طرانه 8 كم، 
9M133FM-3 ال��ذي  ��ه  وال�����س��اروخ امل��وجَّ
يبلغ مدى طرانه 10 كم. عالوة على ذلك، فاإن 
لنظام ال�سالح هذا ميزة »ال��ذراع الطويلة« ، 
اأي القدرة على خو�س قتال فعال �سد العدو 
مع البقاء يف ماأمن، بعيدًا عن نران هذا العدو 

امل�سادة.
   اإن ال��ق��درات اجل��دي��دة لنظام ال�سالح 
Kornet-EM م��وؤت��ل��ف��ة ج��ي��دًا م��ع امل��م��ي��زات 

ال�سالح  اأي  �سلفه،  م��ن  امل�ستعارة  اجل��ذاب��ة 
املرتكز   Kornet-E للدبابات  امل�ساد  ه  املوجَّ
ع��ل��ى وح����دة الإط�����الق امل�����س��ّم��اة »ك��ف��ارِت��ت« 
اإط���الق  اإم��ك��ان��ي��ة  بينها  وم���ن   ،)Kvartet(
ال�ساروخ ر�سقًا )salvo fire(، اأي التعامل مع 
ه��دف واح��د ب�ساروخي راكبي على حزمة 
ليزرية واح��دة. هذا النمط من اأمن��اط الرمي 
مفيد ج��دًا يف مقارعة دروع �سلبة واأه���داف 
م��زودة بنظام حماية ن�سطة. ويف هذا ااإط��ار، 
ي��ج��ري اإط���الق ���س��اروخ��ي ت��ب��اع��ًا م��ن وح��دة 
الإط�����الق ذات���ه���ا، م��ع ف��ا���س��ل زم��ن��ي ق�سر 
)اأق��ل من ثانيتي(، حيث يقوم �ساروخ ببدء 
فعل ERA (ال��درع التفاعلي املتفجر( ويقوم 

�ساروخ اآخر ب�رشب الهدف.
   ل��ق��د ثبتت ح��ت��ى الآن ج����دارة ال�سالح 
 Kornet-EM ل��ل��دب��اب��ات  امل�����س��اد  امل���وّج���ه 
يف ج��م��ي��ع الخ���ت���ب���ارات امل��ط��ل��وب��ة، وه����و يف 
��ب  م��ركَّ اإن���ه  ب��ل  الت�سل�سلي،  الت�سنيع  ق��ي��د 
ع��ل��ى ال��ع��رب��ة امل��رع��ة اخلفيفة »ت��اي��غ��ر – م« 
)Tiger-M( يف مقابل العقد مع العمالء يف ما 
وراء البحار )خارج رو�سيا(. ومع ذلك، فاإن 
الت�سميم املعياري لل�ALU ي�سمح عمليًا بدمج 
النظام Kornet-EM مع اأي عربة من �سنع 
اأجنبي اأي�سًا، ���رشط اأن يكون حجم العربة 
الناقلة الداخلي و�سعتها من حيث احلمولة 
كافيي للقيام بذلك؛ ففي حال كانت حمولتها 
طنًا واحدًا - طّني، يتم تركيب ALU واحدة، 
واإذا كانت حمولتها 1،7 – 1،9 ط��ن، ميكن 

تركيب اثتني.
النقالة  للن�سخة  امل��ق��اَرن  التحليل  اإن     
م��ن Kornet-EM  وم���ا ي��ع��ادل��ه��ا ل���دى ن�سخ 
اأجنبية ُيظهر اأن Kornet-EM يتفوق باأدائه 
يف املهمات التقليدية اأداء 
اأن��ظ��م��ة ال�����س��الح، التي 

للدبابات  م�سادًا  هًا  موجَّ �سالحًا  ت�ستخدم 
ذا راأ�����س ب��اح��ث ل��ت��اأم��ي ال��ت��وج��ي��ه، ب��� 3 – 5 
اأ�سعاف، ا�ستنادًا اإىل عوامل تراكمية، وهو 
– مع ذلك – اأ�سهل من حيث ال�ستخدام ومن 
حيث توفر خدمات ل��ه، ويقل �سعره بوافع 
�سعفي اإىل ث��الث��ة اأ���س��ع��اف، وذل����ك لكون 
هة جزءًا م�ستهَلكًا من نظام  �سواريخه املوجَّ
ال�����س��الح، وب��ال��ت��ايل لكونها ع��ام��اًل حا�سمًا يف 
حتديد تكاليف خدمة نظام ال�سالح حي يكون 

يف قيد اخلدمة لدى اجلي�س.
   ي�ساف اإىل ذلك اأن Kornet-EM متوافر 
يف ن�سخة ثالثية القوائم مع وح��دة الإط��الق 
يتمتع  ه���ذا  ال�����س��ك��ل  يف  وه���و   .9P163M-2
Kornet-E ال��ذي يثبت  بجميع م��زاي��ا نظام 
قدراته العالية يف ال�رشاعات املحلية الدائرة 

منذ فرتة من الزمن.
Kornet- اإط�����الق ت�����س��م��ي��م وح����دة  اإن 
مع  امل�ستخَدمة  ل��ل��وح��دة  عمليًا  مماثلة   EM
اأ�سا�سية ُبذلت  Kornet-E، لكن ثمة جهودًا 
ب��اجت��اه حت��دي��ث وح����دة ال���روؤي���ة وال��ت��وج��ي��ه 
رت لتكون لها  )SGU(، وه��ذه الأخ���رة ُط���وِّ
ق��ن��اة روؤي����ة ذات ق���درة ع��ل��ى التكبر القابل 
ل��ل��ت��ع��دي��ل )12 م���رة و 20 م�����رة(، وب��ال��ت��ايل 
القدرة على توفر ظ��روف عمل اأك��ر مالءمة 
للم�ستخِدم �سد اأهداف بعيدة الأمدية. وبغية 
�سمان دقة عالية يف التوجيه على هدف يبعد 
10 ك��م، ج��رى اأي�����س��ًا حت��دي��ث ق��ن��اة التوجيه 

الليزري.
م منظار ح��راري     ع��الوة على ذل��ك، �ُسمِّ
ج��دي��د –  1PN79M-3- ليكون م��ن اجليل 
الثالث، وهّيئ للعمل يف حلقة مغلقة من دون 
ُت�ستخَدم م��ع املنظار  ت��ري��د كالتي  ق��واري��ر 

.Kornet-E �احلراري ل
   وم��ن ���س��اأن ال�سبه الكبر ب��ي ت�سميم 
وح��دة اإط��الق Kornet-EM وت�سميم وحدة 
العمالء،  ع��ن  يخفف  اأن   Kornet-E اإط���الق 
واإىل اأدن���ى ح���د،  تكاليف ا���س��ت��ب��دال النظام 
ن – ولي�س هناك من  ال��ق��دمي بالنظام املح�سَّ
الناحية العملية حاجة لإخ�ساع امل�ستخِدمي 

والتقنيي لدورات تدريب جديدة.
   ه��ن��اك اإذًا ح��ل��ول تقنية رائ���دة م��ع دقة 
ت��وج��ي��ه ع��ال��ي��ة، وروؤو�������س ح��رب��ي��ة ره��ي��ب��ة، 
وموثوقية وب�ساطة يف العمل، مبا ي�سمن ذلك 
كلُّه طلبًا �سديدًا يف ال�سوق العاملية على امتدا 
الأع���وام ال���10 – 15 املقبلة، �سواء بالن�سبة 
اإىل  بالن�سبة  اأو  الذاتية احلركة  الن�سخة  اإىل 
الن�سخة الثالثية القوائم من ال�سالح املوّجه 

 .Kornet-EM امل�ساد للدبابات
Kornet-EM على عربة 

من طراز »تايغر- م«
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ب��ع��د ذل���ك ت����واىل ظ��ه��ور ط��ائ��رات 
اجل��ي��ل اخل��ام�����س  احل��دي��ث��ة التي 
وبتقنيات  الأدوار،  بتعدد  متيزت 
واإط�����اق  ال��ف��ع��ال��ة   AESA رادارات  ذات 
ال�سواريخ جو - جو  وجو اأر���س م�ستخدمة 
ف�سائية،  واإلكرتونيات  حديثة  �ساح  اأنظمة 
ومتّيزت بب�سمة معدومة اأو خفيفة جدًا وكانت 
م�سنوعة من م��ادة الكومبوزيت التي ميزتها 
بخفة ال��وزن ولكنها غالية الثمن وتعجز عنها 

معظم امليزانيات الع�سكرية.
وكانت اأ�سلحة جو دول ال�رشق الأو�سط 
العربية وطائراتها  من جيل ال�سبعينات قدمية 
حتديثها،  ميكن  ل  كونها  اإ�ستبدالها  وينبغي 
لذا اأ�سبح متوجبًا تطوير طائراتها امل�سرتاة 
الثمانينات والت�سعينات ورفع م�ستواها  بعد 
اإىل ما يعادل طائرات اجليل اخلام�س احلديثة 
وجعلها ت���وؤدي ع��دة وظ��ائ��ف يف وق��ت واح��د، 

وهكذا رّك��زت دول ال�رشق الأو�سط ول �سيما 
ال��دول اخلليجية الغنية على اقتناء املقاتات 
واملقاتلة  اللوج�ستية  وال��ط��واف��ات  احل��دي��ث��ة 
كونها ذات دوٍر فعاٍل يف املعارك اجلوية وكذلك 
ال��ري��ة ���س��د  ال��دب��اب��ات وال��ع��رب��ات امل�سفحة 
وامل���داف���ع ول��ه��ا ق����درة ع��ل��ى ن��ق��ل اجل���ن���ود اإىل 
م��ا وراء خ��ط��وط الأع����داء. فيما يلي ن��ب��ذة عن 

املقاتات اجلوية لدى بع�س الدول العربية:
القوات اجلوية الأردنية:

13.500 جندّي وط��ائ��رات القتال  عديدها 
لديها ث��اث��ة اأ����رشاب اإع��رتا���س/دف��اع جوي 
ل��دى قاعدة الأزرق ال�رشب وي�سم 30 طائرة 
م��راج MLU  F -16A، وال�����رشب 2 ويتاألف 
م��ن 15 ط��ائ��رة ABMLU F-16، و 6 طائرات 
ط��ائ��رة   17 ي�����س��م   )6( وال�������رشب   ،F-16B

.F-16AB

اأم��ا جناح النقل اجل��وي )قاعدة امللك عبد 
اهلل( ففيه ال�����رشب - 3 وي�سم طائرتي كا�سا 
CN- وطائرتي ،CN -235 وطائرتي ،C-212
205 و 4 طائرات هركوليز C-130H، و�رشبا 
طوافات للنقل والإرتباط يتاألفان من 16 �سوبر 
 EC - و���رشب من 19 طوافة ،AS-332 بوما
635، ولواء طران عمليات خا�سة ي�سم 16+8 
 MD - ه��وك، و 8 ط��واف��ات UH - 60L طوافة
530. والطران امللكي وقوامه طائرتان لينجر 
 S 604 وط��ائ��رة تراي�ستار 605،  و 6 ط��واف��ات

.SA-316C 70 - باك هوك  وطوافةA
طوافات القتال: �رشبان قتاليان ي�سمان 
30 كوبرا AH - 15W1 )ال�رشبان 10 و 12 يف 

قاعدة امللك عبد اهلل(.
التدريب اجلوية  التدريب: كلية  طائرات 
يف ق��اع��دة امل��ل��ك ح�سني ت�ستخدم 3 اأ����رشاب: 
 ،C-101 ال�رشب 11 ي�سم 13 طائرة فيوجت
وال�رشب 4 ويتاألف من 16 طائرة �سلينغ�سباي 
T-67 ف��اي��ر ف���اي وال�������رشب ال��ث��ال��ث ي�سم 

.TB-20 سوكاتا�
اأم��ا ال��ط��ائ��رات امل�سرة فعبارة ع��ن نظام 

.S-100 كامكوبرت
  CN-215 ويجري حتويل طائرتي النقل
القوات  مهمات  لدعم  م�سّلحتني  طائرتني  اإىل 

اخلا�سة.
القواعد اجلوية: امللك عبد اهلل )عمان(، 
)ج���ن���اح ال��ن��ق��ل ال��ع�����س��ك��ري( وامل���ل���ك ح�سني 
)املفرق( وكلية التدريب اجلوي الأمر ح�سن 
في�سل  وامل���ل���ك  والأزرق،  وال��ع��ق��ب��ة،   )H5(

)اجلفر(.

املقاتالت  اجلوية لدى دول الشرق األوسط

مقاتلة F-16A تابعة للقوات اجلوية الأردنية

�سناعة الطائرات املقاتلة احلربية مّرت بخم�سة اأجيال متتالية بداأت بطائرات 
احلرب العاملية الثانية التي مل يكن لديها �سوى الر�سا�سات، والتي كانت �سرعتها 
حمدودة وخدماتها قليلة. ثم تلتها طائرات اجليل الثاين التي اأ�سبحت ذات قوة 
دفع اأكرب وذات اأنظمة اأكرث تطورًا وفاقت �سرعتها �سرعة ال�سوت. بينما اجليل 
الثالث اأ�سبح ذو قوة دفع دينامية هوائية وكذلك �سرعته تفوق �سرعة ال�سوت. اأما 
اجليل الرابع فقد زود باأنظمة اإلكرتونية واأ�سلحة متطورة واأكرث فعالية ولكنها كان 
دورها حمدودًا على اأن ال�سائقة التي ح�سلت عام 1990  جعلت اأكرث الدول تخف�ض 
اإنفاقها الع�سكري وعملت على حت�سني ت�ساميم مقاتالت اجليل الرابع لتعرف اآنئٍذ 
مبقاتالت اجليل الرابع والن�سف، وبقي الأمر على حاله حتى قامت �سركة »بوينغ 
Boeing« بالإ�سرتاك مع �سركة »لوكهيد مارتن Lockheed Martin« باإنتاج املقاتلة 

)Raptor F -22( يف نهاية العام 2005.
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القوات اجلوية الماراتية:
عديد �ساح جو المارات العربية املتحدة 
4500 ج��ن��دّي، ول��ه قيادتان جويتان وقيادة 
)اأب��و  الغربية  ف��ال��ق��ي��ادة اجل��وي��ة  م�سرتكة، 
ظبي( ه��ي جناح مقاتات يف ق��اع��دة الظفرة 
ي�سم ثاثة اأ�رشاب قتال /هجوم اأر�سي هي 
م��ن طائرات  86(وموجوداتها  و   76 و   71(
م��راج 2000 - 9، و3 اأ����رشاب قتال )الأول 
والثاين والثالث( �ساهني وقوامها طائرات 

F16E/F ديزرت فالكون.
اأم��ا القيادة اجلوية الو�سطى يف 
دب��ي فلديها ���رشب هجوم خفيف/

تدريب ي�سم طائرات هوك - 102. اأما 
جناح النقل يف قاعدة الباطن فقوامه طائرات 
 ،CN-235 واآخ��ر ي�سغل طائرات C -130H
وثالث لديه 6 ط��ائ��رات C-17. اأم��ا طائرات 
  Boeing 747 ط���راز  فهي  ال�سخ�سيات  نقل 

وكينغ اإير - 350.
اأم���ا ���رشب العمليات اخل��ا���س��ة )ق��اع��دة 
 CH ال��ن��خ��ي��ل( ف��ي�����س��ّم  ط���واف���ات ���س��ي��ن��وك

.AW139 208 وB 47-،�سي�سناG
جمموع الطائرات )الفئات الرئي�سية ( 
للقتال 58 طائرة مراج 2000-9  و 20 ديزرت 
8 - ط��ائ��رات  F-16 E/F وللنقل  ف��ال��ك��ون 
وللتدريب 15 ه��وك MK-102، و 30 طائرة 
ه��وك MK63 و 82 ط��واف��ة AH-64D و 42 

.SAR و 6 طوافات بوما AW - 319 طوافة
وق��ي��د ال��ط��ل��ب ط��ائ��رت��ا دوري�����ة م��ت��ع��ددة 
املهام من ط��راز بياجو F-160 اأفانتي. كما 
 CH -47F يجري ت�سليم 6 طوافات �سينوك

بالإ�سافة اإىل 10 طوافات اأخ��رى 
ك��خ��ي��ار ث������اٍن، وق���ي���د ال��ط��ل��ب ن��ظ��ام 
 GH بريدايرت امل�سر و 17 رادار مراقبة جوية
200 ) من �رشكة طالي�س( واأثنان من �سواتل 

امل�سح الع�سكري من نوع هيليو�س.
اأه���م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة: ال��ق��ي��ادة اجلوية 
الغربية، وباطن، والظفرة والعني، والقيادة 

اجلوية الو�سطى.

القوات اجلوية البحرينية:
عديدها 1300 جندّي ولديه من طائرات 
القتال 3 اأ����رشاب، �رشبان يتاألف كل منهما 
4 ط���ائ���رات  F - 16C، و  8 ط����ائ����رات   - 7

ق����وام����ه  ث����ال����ث  و���������رشب   ،F-16D
و�����رشب   F-5E/F ط����ائ����رة   12

12 ط��واف��ة  ط��واف��ات للنقل ي�سم 
ط�����واف�����ات   3 و   ،AB-212

وط����واف����ت����ني   ،BO-105
ل��ن��ق��ل ال�����س��خ�����س��ي��ات ط���راز 

ط���واف���ات   9 و   ،S-70A
 ،UB - 60M ب��ل��وك ه��وك

ال�سخ�سيات  ل��ن��ق��ل   5-92 ط����راز  وط���واف���ة 
و����رشب ط��واف��ات ه��ج��وم ق��وام��ه 14 ط��واف��ة 
AB-1E ك��وب��را ول��دي��ه اأي�����س��ًا ط��ائ��رة اأف��رو 
T185، و 3 ط���ائ���رات ط���راز غ��ال��ف ���س��رتمي، 
وط��ائ��رة ط���راز ب��ي��ون��غ 727 للنقل، وج��ن��اح 
ط��ائ��رات للتدريب ي�سم 6 ه��وك MK 129، و 
3 طائرات �سلينغ �سباي فاير فاي للتدريب 

الأول.
وقيد ال��در���س ���رشاء 19 طائرة اإ�سافية 

طراز  F-16  يجري التفاو�س ب�ساأنها.
ال�سيخ  اجلوية:�سمان،  القواعد  اأه��م 

مو�سى، واملحرق.

القوات اجلوية ال�سعودية:
ع���دي���د ����س���اح ج����و امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة 
العام  وتنظيمه  ج��ن��دّي   20.000 ال�سعودية 
وح���دات عمانية م��وزع��ة على 9 اأجنحة يف 7 
قواعد جوية، فالطائرات الهجومية ت�سّم 3 
اأ���رشاب �ساربة قوامها 88 طائرة تورنيدو 
IDS. ب��ي��ن��م��ا ال���ط���ائ���رات امل��ق��ات��ل��ة ال��ق��اذف��ة 
فتتاألف 3 اأ���رشاب مقاتات  قادمة تتاألف من 
68 طائرة F - 15S. اأما الطائرات املعرت�سة 
 F- 15S ف�ستة اأ�����رشاب ق��وام��ه��ا 68 مقاتلة
و�رشبان من 24 طائرة تايفون. اأما طائرات 
النقل فعبارة عن 3 اأ����رشاب ت�سم 20 طائرة 
 CN و 5 ط��ائ��رات C-130 E/H هركولي�س
235 -، و 53 ط��ائ��رة C-212، و 200 طائرة 
ج��رتاجن��ر   وط���ائ���رت���ي   ،320-707 ب��وي��ن��غ 

وطائرتي فالكون - 20.
اأما الطوافات ف�رشبان ي�سمان 28 
ج��رتاجن��ر، AB-206، و 42 

لدى القوات اجلوية الماراتية 
F-16E/F Block 60 مقاتالت

املقاتلة F-16 Block 70 لدى �سالح اجلو البحريني

املقاتلة F -15S اأبرز 
ما لدى القوات اجلوية 

ال�سعودية
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MiG القوات اجلوية ال�سورية متتلك مقاتالت ميغ

مقاتلة �سوخوي لدى �سالح اجلو العراقي

األ��وي��ت  ط���واف���ات   6 و   ،AB-205 ط���واف���ة 
- 3، و 18 ط��واف��ة KV-107 و 92 ط��واف��ة 
)للبحث   AB-412 ط��واف��ة  و61   ،AB-212
والإن�����ق�����اذ( و 16 ط���واف���ة ط���ب���ي���ة/اإخ���اء 
 S-70 ب����اك ه�����وك، و 11 ط���واف���ة ك��وغ��ار

 و MK2 للقيادة والبحث والإنقاذ.
ولديها من ط��ائ��رات التدريب 15 طائرة 
21 ط��ائ��رة  و   F-15D 51 ط��ائ��رة  و   F-5B
T-41A، و 50 ط��ائ��رة PC - 9، و 82 طائرة 
ه��وك، وطائرتا جت �سرتمي 31، و 12 طائرة 
�سي�سنا 172 و 29 طائرة �سوبر ما�ساك ولدى 

اأكادميية امللك في�سل 28 هوك. 
ول��دى ال��ط��ران ال�سعودي م��ن طائرات 
 ،E- 3A الإن����ذار املبكر 5 ط��ائ��رات اأواك�����س
وط��ائ��رت��ان م��ن ط���راز R - 3A لاإ�ستخبار 
الإل��ك��رتون��ي��ة )ELINT(ول���دي���ه م��ن طائرات 
،A330MRTT ط����ائ����رات   6  ال�����س��ه��اري��ج 

.KC - 130 و
اأه���م ال��ق��واع��د: اب��ه��ار، امل��ل��ك عبد العزيز 
)ال��ظ��ه��ران(، وج����دة، وامل��ل��ك خ��ال��د خمي�س 
القيادة(  )مقر  والريا�س  واملدينة،  م�سيط، 
طران  وكلية  )الطائف(  فهد  وامللك  تبوك، 

امللك في�سل )الريا�س(.
وقيد الطلب 72 طائرة يوروفايرت تايفون 
مب��وج��ب ب��رن��ام��ج ال�����س��ام، ك��م��ا مّت ط��ل��ب 84 
ط��ائ��رة F -15SA ث��م ت�سليمها ال��ع��ام 2017، 
و�ستطور 68 ط��ائ��رة F-15  عاملة يف �ساح 
اجلو امللكي اإىل �سيغة SA  لت�سليمها تدريجيًا 

حتى هذا العام.
ومنحت BAE Systems عقدًا قيمته 1.6 
مليار جنيه ب�ساأن رزم��ة تدريب كاملة ت�سمل 
53 طائرة بياتو�س )PC-21( مّت ت�سليمها و 
22+22 طائرة هوك AIT )يجري 
ت�سليمها( و 25 طائرة تدريب 
اختيارها،  يتم  اأ�سا�سي 
واأج����ه����زة حم��اك��اة 
اأر����س���ي���ة. وق��ي��د 

 C - ال��ط��ل��ب ط��ائ��رت��ا ���س��ه��ري��ج ط����راز
130J، ومن املقرر اأن يت�سمن الرنامج 
C130J/ ما ي�سل جمموعه اإىل 25 طائرة

KC130J. وجتري ت�سليم 6 طائرات ايربا�س 
الطلب  وقيد   للنقل/�سهريج،   MRTT330
4 ط��ائ��رات كينغ اي��ر 350ER م��ع خ��ي��ار ث��اٍن 

يت�سمن 4 طائرات اأخرى.
 AW139 وق��ي��د ال��ط��ل��ب اأي�����س��ًا ط��واف��ات
ل����اإخ����اء ال��ط��ب��ي )ال����ع����دد غ���ر م���ع���روف( 

والت�سليم جاٍر.
ط��ران احلر�س الوطني قيد التاأ�سي�س، 
وت�سمل ال�سفقة م��ع ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة 30 
 Apache Longbow طوافة اأبات�سي لونغ بو
منها 12 ط��واف��ة AH - 64D. كما ت�سمل 72 
طوافة باك هوك UH -60 و 36 طوافة قتالية 
خفيفة ط��راز AH -64. و 12 ط��واف��ة خفيفة 
مليارات   10 والتكلفة   MB-530Fل��ل��ت��دري��ب

دولر كندي.
القوات اجلوية ال�سورية:

ع��دي��د ���س��اح اجل���و ال�����س��وري 20.000 
ج��ن��دي ول��دي��ه ���رشب��ا ط��ائ��رات ق��ت��ال �ساربة 
ي�سمان 21 �سو - 24، و 18 �رشب مقاتات: 
9 اأ���رشاب منها ت�سم ح��وايل 150 طائرة ميغ 
F21، و 5 اأ�رشاب ت�سم 70 ميغ 23 ، و�رشبان 
ي�سمان 40 ميغ - 29، و�رشبان ي�سمان 30 
ميغ 25، ولديه اأي�سًا 8 اأ�رشاب قتال/هجوم 
 ،BN23 - اأر�سي، و 5 اأ�رشاب ت�سمن 40 ميغ

و 3 اأ�رشاب ت�سمن 40 �سو - 22/20.
ولديه �رشب ا�ستطاع قوامه 6 طائرات 
م��ي��غ - R25، اأم���ا ط��ائ��رات ال��ن��ق��ل فقوامها 
 ���رشب��ان م��وؤل��ف��ان 4 اإىل - 76، و 6 ط��ائ��رات 

 اإن - 26، و 6 طائرات اإن - 12، و 2 - اإن - 24 
و 8 طائرات اإل - 14، و 4 تو - 134، ولديه من 
طائرات التدريب 20 طائرة ميغ - U21، و 80 
 ،L-29 طائرة ال - 39 الباترو�س، و 60 دلفن
و 30 طائرة MBB - 223 فامينغو، و30 ميغ 

- 17، و 6 باك �ساهباز.
ولديهم من الطوافات 3 اأ�رشاب هجومية 
ت�سم 16 مي - 25، و 55 غاريل/هون، و 100 

مي - 8.
اأما طوافات النقل فت�سم حوايل 100 مي 
- 17 وم��ي - 8، و 10 ط��واف��ات مي - 2،و 50 
طوافة مي - 25، ونحو 16 طوافة مي - 14 
هيرثو  و 5 طوافات كا - 25 هورمون ملكافحة 

الغوا�سات و�رشب ال�سفن.
مالحظة: اأكد ر�سميًا عقد خا�س للتزود 
ب� 36 طائرة ياك- 130 للتدريب املتقدم، و12 
ط��ائ��رة م��ي��غ - 2M/M29 ومل ي��ذك��ر حتى 

عمليات الت�سليم.
اأب���و ال�سهر،  اأه��م القواعد اجل��وي��ة: 
وح���ل���ب، وال��ن��ا���رشي��ة، وب�����اي، ودم�����س��ق، 
ودم�����ر، وح���م���اه، وخ���اخل���ال���ة، وم�����س��ري��ة، 
وب��امل��را، و�سهلة، وال��ر���س��اف��ة، و�سهل�س ، 

و�سحراء �سيقات.
الطريان العراقي:

عديد �ساح اجل��و العراقي 6000 جندّي 
ومقره الرئي�س يف قبارة، جناح الهجوم 109 
)الر�سيد AB بغداد( ، ولديه 15-20 طائرة 
SU-25. وجناح الهجوم 115 )البلد( ي�سّم 
10 ط��ائ��رات L-195AS و L-195B29  و 9 

.17T-16C/D )مقاتات )البلد
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اأم��ا جناح الإ�ستطاع في�سم 3 اأ���رشاب 
اإ�ستطاع خفيفة هي ال�رشب الثالث )كركوك 
جمهز ب� 8 طائرات �ساما CH2000، وال�رشب 
70 )ال��ب�����رشة( وي�����س��م 6 ط���ائ���رات �سيكر 
 ،CH - 2000 5 و 8 طائرات �سامايP7L-360
وال�رشب 87 )املثنى وقوامه 6 طائرات كينغ 

.350ER اير
اأم����ا ل��ل��ت��دري��ب ف��ال�����رشب 52 )ك���رك���وك( 
ي�سم 20 طائرة ل�ستا 95 و 12 طائرة كرفان 
)ملكافحة   AC- 208B �سي�سنا   CARAVAN
.T-6A املتمردين اأي�سًا(، و 13 طائرة تيك�سان

 ،C-130E و�رشب النقل ي�سم 3 طائرات
 ،C-130J و 6 طائرات اآن - 12 و6 طائرات

و�رشب طوافات ي�سم طوافات مي - 17.
واأو���س��ى ال��ع��راق على 36 طائرة مقاتلة 
ط��راز F-16  بلوك 52 )مل ت�سلم ب��ع��د(، ومّت 
ت�سليم ع��دد قليل م��ن ال��ط��ائ��رات الهجومية 
���س��و - 25 م��ن رو���س��ي��ا واي�����ران ع���ام 2014، 
وق��ي��د ال��ط��ل��ب 24 ط���ائ���رة ه��ج��وم/ت��دري��ب 
يف  ت�سليمها  ج���رى   T - 5010 KAI ط����راز 
2015-2016. وق��ي��د الطلب ع��دد غ��ر حمدد 
 PAC Super من طائرات التدريب الأ�سا�سي

.MUSHSHAK

القوات اجلوية العمانية:
ع��دي��د ���س��اح اجل���و ال��ع��اين 5000 جندي 
القتال �رشبا مقاتات/ ولديه من طائرات 
ه��ج��وم اأر����س���ي ال�����رشب ال��ث��ام��ن يف مت��رات 
وم�سلح ب� 10 طائرات F -16C بلوك + 50،و 

.F-16D 2 طائرات
و�������رشب م���ق���ات���ات/ه���ج���وم اأر����س���ي 
وا�ستطاع )ال�ساد�س مطار م�سرة( ي�سم 

12 طائرة هوك 200 و 4 هوك 100.
و������رشب مل��ك��اف��ح��ة م��ت��م��ردي ال��ت��دري��ب 
)ال�����رشب الأول يف م�سرة( ويتاألف من 12 
MFI-( و 7 �سهباز ،PC-9 طائرة بياتون�س

17 �سفاري( و 5 طائرات �سوبر م�س�ساك.
ول��دى النقل 4 اأ����رشاب، ال�رشب الرابع 
بري�ستيج   A320 اي��رب��ا���س  ط��ائ��رت��ي  ي�سم 
ل��ن��ق��ل ال�����س��خ�����س��ي��ات، و����رشب���ان )ال���ث���اين يف 
���س��ي��ب واخل���ام�������س يف ���س��ال��ة( وي��ح��ت��وي��ان 
8 �سكاي ف��ان )جهزت  3 منها ملهام الدورية 
البحرية( و�رشب )رقم 16ال�سيب( يتاألف من 

3 طائرات C-130H  )حتال اإىل القواعد(.
)ال���ط���ران   SP747 ب��وي��ن��غ  وط����ائ����رة 
ال�������س���ل���ط���اين( وط����ائ����رت����ي غ���ال���ف ���س��رتمي 
 ،C-130J1 و  ال�����س��ل��ط��اين(،  )ال���ط���ران   4 

.C-BOJ و
اأم�����ا ال���ط���واف���ات ف�������رشب���ان )ال�������رشب 
ال��ث��ال��ث ���س��ال��ه وال���راب���ع ال�����س��ي��ب( ي�سمان 
20 ط��واف��ة  NH90، و 3 ط��واف��ات AB206، و 
 AB -212 و 3 طوافات ،A/B3214 10 بيل
ب��وم��ا )ال��ط��ران ال�سلطاين(، و 5 ط��واف��ات 
���س��وب��رب��وم��ا )ال���ط���ران ال�����س��ل��ط��اين( و 12 

طوافة �سوبرليك�س  360.
ه����ذا ومّت ط��ل��ب دف���ع���ة م���ن 12 ط��ائ��رة 
F-16 بلوك 50. وتطلب ال�سلطنة 12 طائرة 
ي��وروف��اي��رت ت��اي��ف��ون، و 8 ه���وك AJF وب���داأ 
20 طوافة  ت�سليم  مّت  كما   ،2017 يف  الت�سليم 
ال��ط��واف��ات  لتحل حم��ل معظم   NH90 TTH
العاملة يف جمال النقل والإرت��ب��اط، با�ستثناء 
ط���واف���ات ال���ط���ران ال�����س��ل��ط��اين، وط��واف��ات 
ال�سلطنة  وط��ل��ب��ت   ،300 لينك�س  ال�����س��وب��ر 
8 ط��ائ��رات C-29S مب��ا فيها 5 ط��ائ��رات نقل 
تكتيكي و 3 طائرات دورية بحرية، والت�سليم 
ج�����اٍر، وق��ي��د ال��ط��ل��ب ن��ظ��ام ل��ل��دف��اع اجل���وي 

نا�سما�س.
اأه����م ال��ق��واع��د اجل���وي���ة: م�����س��رة، 
وخ�ساب،  وال�سيب  وث��م��ري��ات،  و���س��ال��ة، 

وجزيرة الغوت ومثنى.
القوات اجلوية القطرية:

عديد �ساح اجلو القطري 2500 جندي، 
ولديه من ط��ائ��رات القتال 9 ط��ائ��رات مراج 
 DDA5- 2000 و 3 طائرات  EDA5 - 2000
من مقعدين للتدريب والقتال، كما لديه �رشب 
قتال/هجوم اأر�سي قوامه 11 مقاتلة مع 6 

طائرات األفاجت  للتدريب.

طائرة نقل C-130 تابعة للقوات اجلوية العمانية

C-17 Globe master لدى قطر 4 طائرات نقل ا�سرتاتيجي طراز
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4(طائرات للنقل   +( 4 اأم��ا للنقل فلديه 
 ،C-17 الع�سكري الثقيل طراز غلوب ما�سرت
و�����رشب ل��ن��ق��ل ال�����س��خ�����س��ي��ات ي�����س��ّم ط��ائ��رة 
 C - 1-340 وط��ائ��رة 1 - 320، و 4 ط��ائ��رات

.- 130J
اأم�����ا ال���ط���واف���ات ف���ال�������رشب ال�����س��اد���س 
)الدوحة( ي�سم 12 طوافة كوماندو )8 منها 
 AM-39 جم��ه��زة ب�����س��واري��خ اأك��زو���س��ي��ت
)امل�سادة لل�سفن، و 4 منها طوافات للنقل(، 
و 10 ط���واف���ات غ��ازي��ل SA342L )جم��ه��زة 
ب�سواريخ هوت(، وطوافة طراز S-92 لنقل 

.AW139 ال�سخ�سيات، و 21 طوافة
 ،PC-21 وقيد الطلب 24 طائرة تدريب
و 24 طوافة AH-64E اأبات�سي، و 22 طوافة 
NH90، و 3 ط��ائ��رات اإن���ذار مبكر و�سيطرة 
بوينغ 737، وطائرتي �سهريج ايربا�س 330. 

وقيد الطلب �رشاء طائرات C-17 اإ�سافية.
اأه����م ال��ق��واع��د اجل���وي���ة: ال���دوح���ة 

والغارية.

القوات اجلوية الكويتية:
ع��دي��د ���س��اح اجل��و الكويتي 2500 
جندي ول��دي��ه م��ن ط��ائ��رات القتال 32 طائرة 
F/A- 8 ط��ائ��رات F/A-18C و  هورنيت 
18D و 10 طائرات هوك 64 )للتدريب اأي�سًا(.

اأم����ا للنقل ف��ه��ن��اك ط��ائ��رت��ا C-17، و 3 
ط��ائ��رات CK-103ن���ق���ل/خ���زان، وطائرتا 
ط���راز  ط���ائ���رة   30 و   ،L-100 ه��رك��ول��ي��ز 
وهناك  ال�سخ�سيات،  لنقل   319 اإي��رب��ا���س 

للتدريب 8 طائرات توكانو.
ول��دي��ه م��ن ال��ط��واف��ات 3 ط��واف��ات �سوبر 
 ،AS330 و 5 ط��واف��ات ب��وم��ا ،AS332 ب��وم��ا
 و31 ط��واف��ة غ����ازي����ل،SA-342K ل��ل��دوري��ة، 
و 7 طوافات لنقل ال�سخ�سيات، و 16 طوافة 

.AH-64D قتالية طراز اأبات�سي لونغ بو
واتفقت دول اخلليج )البحرين والكويت 
ال�سعودية  العربية  واململكة  وقطر  وع��م��ان 
والم��ارات( على اإقامة نظام ُم�سرتك لر�سد 
الطائرات وحتديد هويتها اأطلق عليه)حزام 

التعاون(.
واأو���س��ت الكويت على 5 ط��ائ��رات للنقل 

 KC - الع�سكرية م��ت��ع��ّددة امل��ه��م��ات ط���راز
طائرة  اأي�سًا  وتلقت  �ستت�سلمها،  130Jحيث 
للنقل الع�سكري الثقيل طراز C-17، وهناك 
مفاو�سات للح�سول على طائرة ثانية، كما 
اأو���س��ت على 24 ط��واف��ة ك��اراك��ال H725 مع 

خيار 6 طائرات اإ�سافية.
اأم��ا احل��ر���س الوطني ف��� 3 كتائب حر�س 
ه���ي ك��ت��ي��ب��ة ع���رب���ات ق��ت��ال م���درع���ة، وكتيبة 
���رشط��ة ع�سكرية..  ق���وات خ��ا���س��ة، وكتيبة 
 ،SA - 342K اأم��ا املعدات فت�سّم 3 طوافات
و70 ن��اق��ل��ة ج��ن��د ب���ان���دور 6x6 م���وّزع���ة على 
ه��اون  مدفع  حاملة  اجلهد  لنقل  اإ�ستقاقات 
ع� 81 ملم، والإ�سعاف، والقيادة، والإع��ادة، 
واأخرًا عربات جمّهزة مبدافع عيار 90 ملم( 
و 22 ع��رب��ة ���س��ورلن��د 5600 ليقل اجل��ن��ود، 

و�سواريخ تاو املوجهة امل�سادة للدبابات.
اأح��م��د اجلابر،  اأه��م القواعد اجلوية: 

علي �سامل، متريت، وم�سقط �سيب.
القوات اجلوية اللبنانية:

ال��ع��دي��د 2000 ج��ن��دي ول���دي���ه 4 ق��واع��د 
ب��ح��ري��ة، اأم����ا ط���ائ���رات ال��ق��ت��ال ف��ق��وام��ه��ا 4 
 F70 ط��ائ��رات م��ق��ات��ل��ة/ق��اذف��ة ه��وك��ر ه��ن��رت
م�سلحة   AC - 208 B3 ك���رف���ان  وط���ائ���رة 
ب�����س��واري��خ ه��ل��ف��اي��ر، و 3 ط���ائ���رات ت��دري��ب 
ب����ول����دوغ، و 6 م��ق��ات��ات ���س��وب��ر ت��وك��ان��و، 
ال��ط��واف��ات 8 اأ������رشاب، ال�����رشب��ان العا�رش 
واحل���ادي ع�رش )ق��اع��دة ب���روت(، وال�رشب 
12 )ق����اع����دة ري�������اق( وال���������رشب 4 ق���اع���دة 
 UH - 1H القليعات جم��ّه��زة ب��� 28 ط��واف��ة
)قاعدة  الثامن  وال�رشب  م�سلح(،  )بع�سها 
 ،SA342L بروت( جمهز ب� 13 طوافة غازيل
وال�رشب التا�سع جمهز ب� 10 طوافات بوما 
AR330SM، وال�����رشب 15 )ق��اع��دة ري���اق( 
جمهز ب� 4 طوافات روبن�سون R44 للتدريب، 
وال���������رشب 16 )ق����اع����دة ب������روت( وجم��ه��ز 
هذا  ال�سخ�سيات،  لنقل   AW 139 ب��ط��واق��ة 
وي�����س��غ��ل ���س��اح اجل���و ال��ل��ب��ن��اين 3 ط��واف��ات 
لإخماد احلرائق ط��راز S-61N بالنيابة عن 

وزارة الداخلية.
اأه���م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة: م��ط��ار رف��ي��ق 

احلريري الدويل، والقليعات ورياق. 

مقاتلة �سوبر هورنيت F/A-18C تابعة للقوات اجلوية الكويتية

ت�سّلمت القوات اجلوية اللبنانية 6 ُمقاتالت �سوبر توكانو
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عر�ضت �لطو�فة  Mi-28 NE �إىل جانب 
ط��ائ��رة ذ�ت م��و�د م��ن �أح���دث م��ا ُوج���د، وذل��ك 
�لدول���ي  و�لتقن���ي  �لع�ضك����ري  �ملعر�ض  يف 

.Army -2020
لقد �أطلق على �لطو�فة Mi - 28NE  لقب 
�ل��وح��د�ت �لرو�ضية،  �ضيادة �لليل م��ن قبل 
وذلك لتمايز قدر�تها يف �أد�ء �ملهّمات �لقتالية 
يف �أّي وقت من �لأح��و�ل �جلوية �ملُتقلبة. و�أن 
ه��ذ� �للقب نف�ضه ق��د مّت ت��ور�ث��ه يف �لأمن���وذج 

.Mi - 28 NE ملعّد  للت�ضدير�
Mi - 28 NE لتقدمي  �ضّممت �ل��ط��و�ف��ة 
�ل���دع���م �ل���ن���اري ل���وح���د�ت �ل���ق���و�ت �ل��ري��ة 
�لأمامية، وعند ��ضتخد�مها كجزء من �لدفاع 
�مل�ضاد للو�ضائل �مليكانيكية، لتدمري �لعربات 
�مل���درع���ة، و������ْرب �لأه������د�ف �مل��ح��ّل��ق��ة على 
�رتفاعات و�رعة منخف�ضة، تنفذ �إ�ضتطالعًا 
ج��وي��ًا وت��وف��ر حت��دي��دً� ل��الأه��د�ف للطو�فات 
�ملقاتلة وطائر�ت �لأجنحة �لثابتة. �إن �ضيادة 
�لليل Night Hunter ذ�ت تدريع قوّي وتظهر 

�إ�ضتمر�رية قتالية عالية.
�ل��ط��و�ف��ة Mi-28 NE م��ع ن��ظ��ام �إد�رة 
�لرو�ضي وجيو�ض  �جلي�ض  ي�ضغلها  م��زدوج 
دوليني �آخرين، متتلك ق��درة �إ�ضتغال طو�فة 
�ل���ه���ج���وم وت��خ��ت�����ر �أ����ض���ال���ي���ب �ل��ت��دري��ب 
�إىل  يحتاجون  �لذين  �لع�ضكريني  للطّيارين 
متارين طري�ن مع �ضيادة �لليل، �إىل ذلك ويف 
ح��الت �ل��ط��و�رىء خالل �لعمليات �لقتالية، 
ميكن �إد�رة �لطائرة بو��ضطة ع�ضو �لطاقم 

�لثاين.
ل��ق��د ���ض��ب��ق �أن ���ض��ارك��ت ���ض��ي��ادة �لليل 

وب��ع��ي��دً�  �مل��ق��اي��ي�����ض،  ك��ام��ل��ة  قتالية  بعمليات 
عن تدمري �لعربات �مل��درع��ة و�ل��ق��وة �لعاملة 
�لع�ضكرية، فاإن �لطو�فة MI- 28 NE وّفرت 
دعمًا ناريًا خالل �لعمليات �حلربية يف �ملناطق 
�لآه��ل��ة ب��ال�����ض��ك��ان ولح��ق��ت �أث���ر جمموعات 

�ملخّلني بالأمن و�لعربات �لفردية.
�إن خ�����ر�ت �ل���ن���ز�ع���ات �ل��ع�����ض��ك��ري��ة يف 
�ل�����ض��ن��و�ت �حل��دي��ث��ة ب��ره��ن��ت ع��ل��ى �ن��ت�����ض��ار 
طو�فات �لهجوم يف متا�ض قريب مع �لعدّو. 
و�لعمليات �ملُ�ضادة لالإرهاب دللت بقوة على 
�أن �لقو�ت �ملُ�ضّلحة جليو�ض ع��ّدة هم بحاجة 
ما�ضة لهكذ� ط��و�ف��ات تظهر م��ن��اورة عالية 
وق��وة قاتلة وذ�ت فعالية عالية وف��ق��ًا لآخ��ر 

�لتطّور�ت.
�لنز�عات  للطو�فة يف  �ملُكّثفة  �لتطبيقات 
لتطوير  ل��ل��زب��ائ��ن  ممكنة  جعلتها  �مل��ح��ّل��ي��ة، 
متطلبات ج��دي��دة ل�����ض��ي��ادة �ل��ل��ي��ل. �ل��ف��و�ئ��د 
�لأكرث قيمة للطو�فة MI- 28 NE ت�ضمل لي�ض 
فقط قدرتها على تنفيذ �لتطبيقات �لقتالية يف 
خمتلف �لأحو�ل �جلوية وعلى مد�ر �ل�ضاعة، 

و�إمنا �أي�ضًا قدرتها �لنارية.
ت�ضنعها  �ل��ت��ي  للطو�فة  �إ���ض��ايف  تطوير 
�ل�ركة   Rostvertol PJSC رو���ض��ت��ف��رت��ول 
 Russian ل����ر�ئ����دة ل��ل��ط��و�ف��ات �ل��رو���ض��ي��ة�
Helicopters، ترّكز �أوًل على �لتمّدد  يف تنّوع  
�ل�ضو�ريخ  نظام  �ضت�ضمل  فهي  �لت�ضليح. 
�مل��وّج��ه��ة �مل��ت��ط��ور �مل�����ض��اد  ل��ل��دب��اب��ات �أت��اك��ا 
Ataka م���ع ت��وج��ي��ه لي������زري، و���ض��و�ري��خ 
�إد�رة  نظام  مع   Khrisantema خريز�نتيما 
م��زدوج عر �أقنية ر�دي��و وخدمات ليزرية. 

ن�ر �ل�ضو�ريخ مّكن من زي��ادة مدى تدمري 
�لأه��د�ف حتى م�ضافة 10 كلم. �إىل ذلك ميكن 
جتهيز �لطو�فة �ملطّورة بقنابل جوية �أثبتت 
ن��ز�ع��ات حم��ّل��ي��ة خ���الل �لعقد  فعاليتها ويف 
�ملا�ضي. كما �أن نظام �ملر�قبة و�لت�ضديد وّفر 
حتديد �لأهد�ف لطو�فات �لقتال و�لطائر�ت 

�ملُقاتلة ذ�ت �لأجنحة �لثابتة.
�لطو�فة �مل��ط��ّورة MI- 28 NE جمّهزة  
ذ�ت ت�ضميم ج��دي��د يح�ضن   MR ب�����ض��ف��ر�ت 
�أد�ءه���ا يف �جلبال �لعالية و�ملناطق �حل��ارة، 
�لبهلو�نية  �ملهّمات  �أد�ء  يف  قدر�تها  ومي���ّدد 
للمناطق  �لإ�ضتقر�ر  �أن جهاز  �جل��وي��ة، كما 
ذ�ت �مل�ضاحات �ل�ضا�ضعة ي�ضاعد يف حت�ضني 
�إد�رة �ل��ط��و�ف��ة، �ل��ت��ي ه��ي �أي�����ض��ًا جم��ّه��زة 
مبحركات �أكرث قوة، �إ�ضافة �إىل م�ضدر قوة 
م�ضاعدة �ضناعة رو�ضية. �لطو�فة يف خطوة 
م��ع �ل��وق��ت �ضيكون لها ق���درة رب��ط كطائرة 

.UAV دون طّيار
 Mi- 28 NE ل���ي���وم ت�����ض��ب��ح �ل��ط��و�ف��ة�
�لرئي�ضيني  �لزبائن  �إنت�ضارً�،  و�أو�ضع  �أك��رث 
�لطو�فات  �أجنبية،  دول  دف��اع  وز�ر�ت  لها 
�لرو�ضية �ل�ضنع تقليديًا تطلبها ب�ضكل كبري 
دول �أم��ريك��ا �لالتينية، و�ل�����رق �لأو���ض��ط، 
و�أفريقيا، ومناطق �آ�ضيا - �لبا�ضيفيك �إ�ضافة 
�إىل دول �لكمونولث )CIS( �أو ر�بطة �لدول 

�ملُ�ضتقلة.
�إن م�ضّغلي �لطو�فات �لذين ح�ضلو� على 
�أن  يعتقدون  �حلديثة،  �لقتالية  �لآلت  ه��ذه 
هذه قد قادت �إىل قفزة نوعية يف تطوير طري�ن 

�جلي�ض �لوطني.

جتهيزات جديدة لصيادة الليل
Mi - 28NE الطوافة
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فرقيطة »البينونة« اأبرز ما لدى القوات البحرية الإماراتية

 والأ�������س������اط������ي������ل ال���ب���ح���ري���ة 
يف معظم دول  ال�رشق الأو�سط 
 واخل���ل���ي���ج ول ���س��ي��م��ا ال��غ��ن��ي��ة 
 م��ن��ه��ا ع��ل��ى ت��ط��ور م�����س��ت��م��ر  ح��ي��ث اأخ���ذت 
 ت��ق��ت��ن��ي ال����ف����رق����اط����ات ال�������س���اروخ���ي���ة، 
والدول والتي تعجز عن �رشاء الفرقاطات 
ال��ف��رة  ال�������س���واري���خ يف  ح���ول���ت زوارق 
الأخ����رية اإىل ف��رق��ي��ط��ات ق����ادرة بنريانها 
والغوا�سات   ال�سفن  على  التغّلب  القوية 
وال��ط��واف��ات ال��ت��ي ت��ط��ري ع��ل��ى ارت��ف��اع��ات 

منخف�سة واإ�سقاطها.
ومعظم دول ال�رشق الأو���س��ط واخلليج 
العربية التي تعجز  ع��ن ���رشاء الفرقاطات 
جل����اأت اإىل ت���زوي���د ب��ح��ري��ات��ه��ا ب��ف��رق��ي��ط��ات 
ال�سواريخ اإىل جانب ما لديها من الأ�سلحة 
ال�ساروخية الأخ���رى. و�سنتناول يف ما يلي 
معظم دول ال�رشق الأو�سط واخلليج وما لدى 
بحرياتها من فرقاطات وفرقيطات واأ�سلحة 
فعالة، كما �سيتم التطّرق اإىل ك��ّل  دول��ة على 

ِحدة:

القوات البحرية الماراتية: 
ي��ب��ل��غ ع���دي���د ب���ح���ري���ة دول������ة الم�������ارات 
2000 جندي ، وه��ي لي�ست  العربية املتحدة 
لديها فرقاطات، اإمن��ا لديها 6 فرقيطات فئة 
»البينونة« )ت�سميم CMN70(، وفرقيطتان 
فئة »م��ري��ج��ب« )ت�سميم ل��ور���س��ن ط��ول 62 
م��رًا( كما لديها زورق��ا دوري��ة عمالنيان فئة 
»اأب���و ظبي« ولديها م��ن ال���زوارق اخلفيفة 4 
زوارق فئة »غنطوط«، وزورق��ان هجوميان 
�ساروخيان �رشيعان فئة »م��ريز« )لور�سن 
�ساروخية  هجومية  زوارق  و6   )FPB38
���رشي��ع��ة ف��ئ��ة »ب��ان��ي��ا���س« )ت�سميم لور�سن 
فئة  ك��ب��رية  دوري�����ة  زوارق  و6   .)TNC45
»ك���وك���ب«، ل��دي��ه��ا م��ن ق����وات ح���رب الأل��غ��ام 

�سائدتا األغام اأملانيتان �سابقًا )فئة 332(.
اأما قوات حرب ال�سواحل فلديها جمموعة 
زوارق دوري���ة �رشيعة م��ن ف��ئ��ات خمتلفة مبا 
فيها 7 زوارق للجمارك كما اأنها تقوم ببناء 5 
فرقيطات فئة »البينونة« يف اأحوا�س اأبو ظبي، 
وب��ن��اء �سل�سلة ج��دي��دة م��ن 12 زورق����ًا �رشيعًا 
ل��ل��دوري��ة فئة »غ��ن��اث��ا« حيث �سيتزود مبدافع 

.MK2N و�سواريخ �سد ال�سفن طراز
اأهم القواعد البحرية: ميناء جبل علي 
)دبي( وميناء زايد )اأبو ظبي( وميناء را�سد 

)دبي( وفجرية.

الفرقاطات لدى دول 
الشرق األوسط

جميع الدول  يف خمتلف اأنحاء العامل تهتم وحتر�ص على ال�سيادة وال�سيطرة 
عرب  تتم  العاملية  التجارة  معظم  كون  البحرية  ال�سفن  وامل�سارات  البحار  على 
ال�سفن، وكذلك جتارة دول ال�سرق الأو�سط مبا فيها دول اخلليج و�سواها من الدول 
العربية الغنية بالبرتول والغاز وال�سادرات الأخرى. بينما ت�ستورد هذه الدول 
الب�سائع الإ�ستهالكية مبعظمها عرب البحار، وال�سوق البحرية �سخمة ووا�سعة، 
واحلركة القت�سادية فيها حتتاج اإىل حمايتها باأ�ساطيل حربية متمّكنة ول �سيما 
بعد اأن ن�سطت عمليات التجارة املتبادلة ون�سطت معها القر�سنة البحرية حيث 
كان القرا�سنة ي�سعدون اإىل ال�سفن وناقالت الغاز والبرتول وي�سلبون حمولتها، 
وتطّورت بعدئٍذ عمليات القر�سنة واأم�سى القرا�سنة ل يكتفون بعمليات ال�سلب 
الفدية لالإفراج عنها، وللقيام  اأ�سبحوا يحتجزون ال�سفن ويطلبون  للب�سائع بل 
بذلك عمدوا اإىل ا�ستبدال اأ�سلحتهم اخلفيفة باأ�سلحة ثقيلة فعالة، لذا �سرعت الدول 
اإىل اتخاذ اإجراءات حماية قوية للتغلب على القرا�سنة وردعهم ودفع الأخطار 

واحلّد منها.
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القوات البحرية الأردنية:
 ع��دي��د بحرية الأردن 700 ج��ن��دّي وهي 
حتت اأم��رة اجلي�س ولي�ست لديها فرقاطات 
ول ف��رق��ي��ط��ات واإمن����ا ل��دي��ه��ا ع�����رش زوارق 
دوري����ة ���س��اح��ل��ي��ة ف��ئ��ة »احل�����س��ن وفي�سل 
العقبة،  ال��ب��ح��ري��ة  وال��ه��ا���س��م«.وق��اع��دت��ه��ا 
وم��ن امل��ق��ّرر ���رشاء بع�س الفرقيطات وتتم 

درا�ستها حاليًا.
القوات البحرية البحرينية:

عديدها نحو 1100 جندّي اإ�سافة اإىل 350 
حر�س �سواحل.

اأم�����ا اأ���س��ط��ول��ه��ا ف��ل��دي��ه ف���رق���اط���ة فئة 
 ،)FTG -7 فئة  �سابقًا  )اأمريكية  »�سبحة« 
وفرقيطتن فئة »املنامة« )ت�سميم لور�سن( 
طول الواحدة 62 م��رًا، و 4 زوارق هجومية 
)لور�سن  »ال��ف��احت«  فئة  �رشيعة  �ساروخية 
�رشيعان  ه��ج��وم��ي��ان  وزورق�����ان   ،)TNC45
م�����س��ّل��ح��ان مب��داف��ع »ف��ئ��ة ال��ري��ف��ة« ل��ور���س��ن 
TNC 38  وزورق������ان ف��ئ��ة اجل�����ارم )ط���راز 
�سويفت(( و 30 زورق دورية �ساحلية حلر�س 
ال�����س��واح��ل، و 6 زوارق دوري���ة ن��وع اأري�����س 
58 )حل��ر���س ال�سواحل(، و 6 زوارق اإن��زال 

�سغري، وحوامة واحدة.
واأهم القواعد: منامة وميناء �سلمان.

القوات البحرية امللكية ال�سعودية:
ال�سعودية  العربية  اململكة  بحرية  عديد 
13.500 جندّي مبا فيهم 3000 م�ساة بحرية، 
الريا�س  امللكية  البحرية  قيادة �سالح  ومقّر 
ولديها قيادتان  عمليتان هما قيادة الأ�سطول 
ال�رشقي يف اجلبيل وقيادة الأ�سطول الغربي 

يف جدة، اإ�سافة اإىل قيادة ُم�ساة البحرية.
وق����وام اأ���س��ط��ول ال��ب��ح��ري��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
ف��رق��اط��ت��ان ف��ئ��ة »ال��ري��ا���س« و 4 ف��رق��اط��ات 
فئة »املدينة«، ُت�ساف اإليها 4 فرقيطات فئة 
»ب��در«. اأم��ا قواتها اخلفيفة فت�سم 9 زوارق 
هجومية �ساروخية �رشيعة فئة »ال�سديق« 
و 39 زورق دوري���ة �رشيعة ط���راز »ن��اج��ا«، 
و17 زورق دوري��ة �ساحلية فئة »هالر«. اأما 
قوات حرب الألغام فلديها 3 كا�سحات األغام 
فئة »�سفوة« )ط���راز ب��ول��ب��ريد(، ه��ذا ول��دى 
ال��ق��وات الربمائية 4 زوارق اإن���زال عامة فئة 

»عفيف« ، و4  زوارق اإنزال ميكانيكية.
ولدى حر�س ال�سواحل زورقان للدورية 
ف��ئ��ة »���س��ل��وى« ) ط���راز SA26( و4 زوارق 
دوري����ة ك��ب��رية ف��ئ��ة »اجل����وف« و 10 زوارق 
دوري����ة �ساحلية ط���راز )���س��ك��ورب��ي��ون( و 6 

زوارق دوري���ة فئة »ال��ظ��ه��ران«، و 3 زوارق 
ح��وام��ة )ه��وف��رك��راف��ت( و 40 زورق دوري��ة 
12 زورق دوري��ة  433x1 و  �ساحلية ط���راز  
���س��اح��ل��ي��ة ط�����راز  راب���ي���ري، ول��دي��ه��ا ل��ل��دف��اع 

ال�����س��اح��ل��ي 4 ب���ط���اري���ات ����س���واري���خ ط���راز 
اأوتومات حمملة على �ساحنات.

وج��دة  جبيل  البحرية:  القواعد  اأه��م 
والدمام وراأ�س امل�ساب وراأ�س تنورة.

قوارب تابعة ل�سالح البحرية الأردنية

لدى البحرين فرقيطة فئة »املنامة« طّورت يف ايطاليا حديثاً

تعترب فرقاطة »املدينة« عماد القوات البحرية ال�سعودية
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القوات البحرية ال�سورية:
عديدها 4000 جندي اإ�سافة اإىل 2500 يف 
فرقاطات،  لديه  لي�س  واأ�سطولها  الإحتياط 
واإمن����ا ل��دي��ه ف��رق��ي��ط��ت��ان ف��ئ��ة »ب��ي��ت��ي��ن��ا - 2« 
زوارق   8 لديها  كما  �سابقًا(،  )�سوفياتيتان 
هجومية �ساروخية �رشيعة فئة اأو���س��ا - 1 
8 زوارق دوري���ة فئة  و  �سابقًا(  )�سوفياتية 
»ج����وك« )�سوفياتية ���س��اب��ق��ًا( اأم���ا ال��ق��وات 
الربمائية ولديها 3 زوارق فئة »وليتوت�سيني 
)�سوفياتية �سابقًا(،  وق��وات ح��رب الألغام 
األ��غ��ام حميطية »ف��ئ��ة ناتيا«  ل��دي��ه��ا كا�سحة 

�ساحلية  كا�سحات   3 و  �سابقًا(  )�سوفياتية 
)�سوفياتية �سابقًا(.

اأما طريان البحرية فقوامه 12 طوافة مي 
- 4 ومي - 14.

مالحظة: يعاين الأ�سطول من قدم �سفنه 
ومعّداته.

اأه�����م ال���ق���واع���د: ب��ان��ي��ا���س وال���الذق���ي���ة، 
وطرطو�س، وميناء البي�سة.

القوات البحرية العمانية:
4500 جندّي  عمان  �سلطنة  بحرية  ل��دى 
ولي�س لديهم ف��رق��اط��ات، يف ح��ن لديهم من 

الفرقيطات 3 فئة »ال�سامخ«، و 4 فرقيطات 
ف��ئ��ة »ال�����س��ي��ب« )OPVS(، و 2 ف��ئ��ة ق��اه��ر 
الأم������واج. ك��م��ا ل��دي��ه��ا ي��خ��ت ���س��ل��ط��ان يدعي 
ل��ل��ت��دري��ب، م��ا لديها  »امل���ربوك���ة«، و�سفينة 
4 زوارق ه��ج��وم��ي��ة ����س���اروخ���ي���ة ���رشي��ع��ة 
فئة »ظ��ف��ار«، و 3 زوارق دوري��ة �رشيعة فئة 
»ال��ب�����رشى« )ط���راز P400(، ول���دى ال��ق��وات 
ال��ربم��ائ��ي��ة زورق�����ان ف��ئ��ة »امل��ب�����رش« )ط���راز 
HSSV(، وزورق فئة )ن�رش البحر( وزورق 
فئة )النمران( و 3 زوارق اإن��زال ميكانيكية، 

وزورقا اإنزال لالأغرا�س العامة.
اأه����م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة: ���س��ي��ب، 

وراب�سوت، ودام وعلوي وغنام.
القوات البحرية العراقية:

عديدها 4000 ج��ن��دّي ) اإ�سافة اإىل 900 
ج��ن��ود ال��ب��ح��ري��ة. وال��ه��ي��ك��ل ال���ع���ام: ���رشب 
للدورية البحرية، و�رشب زوارق هجومية، 
و�����رشب ل��ل��دع��م م����زود  ب��ق��ط��ع دع���م ج��دي��دة، 
ومهمة البحرية الدفاع عن مينائي اأم ق�رش 

والب�رشة وحمطات جتميل النفط.
ل��ي�����س ل��دي��ه��ا ف���رق���اط���ات وف��رق��ي��ط��ات، 
واإمن���ا لديها زورق���ان اأم��ريك��ي��ا ال�سنع فئة 
 VSO - 4 ال��ب�����رشة« ط��ول 60 م���رًا ط���راز«
و 4 زوارق  فئة »ال��ف��ت��اح« )�سنع اأح��وا���س 
فينكاتيريي( طراز MKV )ا�ستوؤجرت( كما 
لديها 5 زوارق دورية فئة »بريداتور « اإزاحة 
140 طنًا )من ت��اي��وان(، و 6 زوارق الفاو، و 
12 زورقًا فئة »PB-30L« و 26 قاربًا �رشيعًا 

طراز ديفندر.

�سفينة حربية تابعة ل�سالح البحرية ال�سورية

زورق للدوريات البحرية تابع للقوات البحرية العراقية
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القوات البحرية الأمريية القطرية:
عديد بحرية دول��ة قطر 500 جندّي )مبا 
فيها ال�رشطة البحرية( واأ�سطولها ل ميلك 
فرقاطات ول فرقيطات، واإمنا لديه 4 زوارق 
هجومية ���رشي��ع��ة ف��ئ��ة »ب�����ارزان« )56 م��رًا 
طراز VTTA( و 3 زوارق �سواريخ هجومية 
�رشيعة فئة »دم�سة« )ط��راز كومباتونت - 
3( و 6 زوارق دوري��ة �ساحلية ط��راز »تراكر 
MK2« و 4 ل��ن�����س��ات دوري�����ة ���س��اح��ل��ي��ة فئة 
»DV-15« و 12 زورق دوري��ة �ساحلية طراز 
»�سبري« و 3 زوارق  دوري��ة �رشيعة فئة »ذات 

ال�سواري« وزورق اإنزال دبابات.
ه��ذا وق��د منحت �رشكة »ن��اق��الت دام��ن« 
القطرية عقدًا لبناء 6 زوارق دوري��ة �رشيعة 
ك��ب��رية ط���ول ال���واح���د 50 م����رًا، ك��م��ا منحت 
�رشكة »Ares« الركية عقدًا لبناء 17 زورق��ًا 
للدورية �رشيعة يتوقع اأن تكون )فرقيطات 

�سواريخ(.
اأه���م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة: ال���دوح���ة، 

وجزيرة هالول وال�سريج.
القوات البحرية الكويتية:

ع���دي���د ب���ح���ري���ة دول������ة ال���ك���وي���ت 1500 
الفرقاطات  اإىل  يقت�رش  واأ�سطولها  ج��ن��دّي 
هجومي  زورق  ي�سّم  واإمن���ا  والفرقيطات، 
���س��اروخ��ي ���رشي��ع ف��ئ��ة »ال�����س��ن��ب��وك« ط��راز 
���س��اروخ��ي  ه��ج��وم��ي  وزورق   ،)TNC  45(
�رشيع فئة »الإ�ستقالل«  ط��راز FRB57«، و 

فئة  �رشيعة  �ساروخية  هجومية  زوارق    8
»اأم امل���رادم« CMNPR-17BRL وزورق��ان 
ك��ب��ريان ل��ل��دوري��ة ط����راز )AS1315( و 10 
 ،MRV-C ن��وع  �رشيعة  اإعرا�سية  زوارق 
و 12 زورق���ًا �ساربًا �رشيعًا فئة »ناجا - 2« 
و 4 زوارق دوري����ة )ط����راز ���س��ي غ���ل( و 57 
زورقًا دورية لل�سواطىء، وزورقان لالإنزال 
م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ان ف��ئ��ة »ال���ت���ح���ّدي«، وزورق�����ان 

لالإنزال فئة »الهدية« وزورقان لالإنزال طراز 
»�سفار« ط��ول 64 م، و�سفينتان للدعم طراز 

»نوتيلو�س«.
كما يجري طلب 29 زورق��ًا �ساربًا طول 
14.4م، و 4 زوارق للدعم اللوج�ستي طراز 
ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ت��ب��ن��ى يف   )AL ZOUR(

ال�سعودية.
اأهم القواعد: راأ�س القلية وال�سويخ.

قارب دورية �سريع  لدى القوات البحرية الكويتية

زورق هجومي فئة »برزان« مزود بال�سواريخ تابع للبحرية القطرية
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القوات البحرية اللبنانية:
يفتقر  واأ�سطولها  جندّي   2000 عديدها 
للفرقاطات والفرقيطات واإمن��ا لديها زورق 
ل��ل��دوري��ة  اأم���ن �ساحلي ط��راب��ل�����س، وزورق 
والبحث والإنقاذ )اأمل��اين �سابقًا فئة بريغن( 
وزورق   �سابقًا(  )فرن�سي  القلمون  وزورق 
ط��ربج��ا )اأمل���اين �سابقًا( وزورق����ان للدورية 
فئة »عم�سيت« )اأمل��ان��ي��ان �سابقًا ب��رمي��ن( و 
7 زوارق للدورية فئة »ت��راك��ر«، و 8 زوارق 
للدعم، وزورق���ان ل��الإن��زال فئة FDIC، و 15 

زورقًا �رشيعًا للدورية.
اأهم القواعد البحرية: بريوت وجونية.

القوات البحرية امل�سرية:
عديدها 16.000 جندّي وجمند اإ�سافة اإىل 
20.000 يف الإحتياط وهي بال �سك من اأقوى 
ب��ح��ري��ات ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ول���دى اأ�سطولها 
م���ن ال���ف���رق���اط���ات ف���رق���اط���ة »حت���ي���ا م�����رش« 
ط��راز FREMM و 4 فرقاطات ���رشم ال�سيخ 
PERRY( وفرقاطتان   فئة  �سابقًا  )اأمريكية 
)اأمريكية �سابقًا فئة لوك�س(  فئة »دم��ي��اط« 
)اإ�سبانيتان  »ال�سوي�س«  فئة  وف��رق��اط��ت��ان  

�سابقًا طراز �سكوبريتا«.
كما لديها م��ن ال��غ��وا���س��ات 4 غوا�سات 
S41، و 4 غوا�سات فئة »روم��ي��و« )�سينية 

�سابقًا(.
اأم����ا م���ن ال��ف��رق��ي��ط��ات ف��ل��دي��ه��ا فرقيطة 
���س��اروخ��ي��ة )اأح���م���د ف��ا���س��ل( ك��م��ا ل��دي��ه��ا 4 
زوارق �ساروخية �رشيعة فئة )اأمبا�سادور 
�سابقًا(، و 5 زوارق هجومية �ساروخية فئة 
»23 يوليو« )اأملانية �سابقًا طراز تايب 148(، 
و 6 زوارق هجومية �ساروخية �رشيعة فئة 
»رم�سان«، و 4 زوارق هجومية �ساروخية 

�رشيعة فئة »اأو�سا« )�سوفياتية �سابقًا( و 12 
زورق دورية فئة »مت�ساح«، و 6 زوارق دورية 
زوارق   6 و  )كري�ستيتاليا(  ط��راز  �ساحلية 

.MKTP - 20 اإعرا�سية �رشيعة نوع
اأم��ا القوات الربمائية فقوامها زورق��ان 
ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��ا���رش ف��ئ��ة »LHD« )ط���راز 
م�������س���رال( وزورق�������ا اإن�������زال دب����اب����ات فئة 
زوارق   9 و  �سابقًا(،  )بولندية  »بولنو�ستي 
اإنزال فئة »فيدرا« )�سوفياتية �سابقًا( طراز 

)LCUS(، و 10 زوارق اإنزال ميكانيكية.
اأما قوات حرب الألغام فت�سّم كا�سحتي 
األغام فئة »ال�ساري« )اأمريكيتان �سابقًا فئة 
»اأو����س���رباي« و 4 كا�سحات األ��غ��ام حميطية 
�سفن  �سابقًا(و3  )�سوفياتية  »ب��ورك��ا«  فئة 
اإج������راءات م�����س��ادة ل��الأل��غ��ام ف��ئ��ة »اأ���س��ب��وط 

)���س��وف��ي��ات��ي��ة ���س��اب��ق��ًا ط����راز T - 43( فئة 
فئ���ة  �ساطئية  األ��غ��ام  وكا�سحتا   .»MCMV«
»T-301« )�سوفياتية �سابقًا( و 6 كا�سحات 
األ���غ���ام �ساحلية ط���راز ���س��وي��ف��ت ���س��ي��ب، و 3 

.SNR-6 رادعات األغام هوفركرافت طراز
ولديها اأي�سًا �سفينة للدعم )اأملانية �سابقًا 
غلوك�سبريغ( و�سفينة لنقل الذخائر )اأملانية 

�سابقًا اأودنفالد(.
هذا وقد اأعلن عن طلب 3 فرقاطات الفاحت 
تبنى  اأن  Gowind 250« على  ط��راز »غويند 

حمليًا.
اأهم القواعد البحرية: مر�سي مطروح، 
وبور �سعيد، وبور توفيق ، والردنية، وراأ�س 

التن وبور �سفاجة.
ي��ج��در ال��ق��ول اأن ال���دول العظمى ت��درك 
اأهمية البحار منذ القدم وتعتمد اإىل ا�ستغالل 
مواردها الطبيعية واملعادن من اأعماقها، اإىل 
احلية،  وامل���وارد  الأ�سماك  ا�ستغالل  جانب 
وحتر�س هذه ال��دول ول �سيما دول ال�رشق 
الأو����س���ط واخل��ل��ي��ج ع��ل��ى ت��ق��وي��ة بحرياتها 
البحرية وم��ا تتعر�س دول  ال��رق��اب��ة  ونظم 
القر�سنة كما �سبق وذكرنا  م��ن  ل��ه  اخلليج 
وك��ذل��ك ت��ه��ري��ب امل���خ���دارت وال��ه��ج��رة غري 
ال�����رشع��ي��ة وال�����س��ي��د يف م��ي��اه��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة 
ودف��ع��ا ل��ذل��ك عليها م��راق��ب��ة ال��ب��ح��ار ومنع 
الإره��اب وحماية �سطاآنها ومن�سات تكرير 
ال��زي��ت البحرية ع��رب اإق��ام��ة م��راق��ب��ة ناجعة 
م�����س��ت��خ��دم��ة ال��������رادارات  ال�������رشوري���ة ول 
ال�رشيعة  ال�سغرية  ال�سفن  �سيما لكت�ساف 

التحرك. فرقاطة FREMM حتيا م�سر

قارب دورية فئة »دامور« تابع للبحرية اللبنانية
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الصناعات الدفاعية واجلو فضائية األمريكية:
تبقي الواليات املتحدة يف طليعة الدول املصّدرة للسالح

يف  مهماً   دورًا  ف�ضائية  واجلو  الدفاعية  ال�ضناعات  تلعب 
الأمريكية،  املتحدة  للوليات  القومي  الأم��ن  اأه��داف  دعم 
وتعزيز اقت�ضاديات البالد. فامل�ضنعون واملزّودون  ومقّدمي 
اخلدمات، يجعلون من ال�ضناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية 
املتحدة  الوليات  يف  موؤثرًا وحموًل  دورًا  تلعب  الأمريكية 

والقت�ضاد العاملي والقوى الب�ضرية العاملة.
واجلو  الدفاعية  ال�ضناعات  ترتبط  اأن  البديهي  من 
ف�ضائية بقيمة الإنفاق الع�ضكري، وبالتايل تعترب ال�ضناعات 
 2018 العام  يف  الع�ضكري.  الإن��ف��اق  حتديد  يف  مهماً  �ضبباً 
 SIPRI اأ�ضدرت موؤ�ض�ضة �ضتوكهومل الدولية لأبحاث ال�ضالم
الع�ضكري،  الإنفاق  قيمة  يظهر  العامل  دول  باأبرز  ج��دوًل 
  648.8 اأنفقت  وكان يف طليعة الدول الوليات املتحدة التي 
 مليار دولر يف العام 2018، ومطلع العام 2020 اأ�ضدر موقع
الوليات  ظهرت  حيث  مماثاًل  ج��دوًل   Global Firepower
املتحدة الأمريكية يف املرتبة الأوىل عاملياً من حيث الإنفاق 

الدفاعي الذي حدد ب� 750 مليار دولر.
لكن الوباء القاتل Covid - 19  الذي �ضرب الب�ضرية وكافة 
للنفقات  مر�ضدًا  كان  ما  على  بالغاً  اأث��رًا  ترك  العامل،  دول 
مكافحة  ل�ضالح  ال��دول  معظم  يف  خف�ضت  بحيث  الدفاعية، 
الوباء والوقاية من اآثاره، وبالتايل انعك�س ذلك على م�ضار 
ال�ضناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية واأدى اإىل تقّل�ضها خا�ضة 

يف الوليات املتحدة الأمريكية.
تدرك الوليات املتحدة تنامي خماطر الأ�ضلحة التقليدية 
على جممل القوات امل�ضّلحة واحلروب الهجينة والنزاعات 
البحرية والقر�ضنة يف اأعايل البحار واحلروب الأهلية، لكن 
اخلطر الأكرب عاملياً اليوم يتمثل بخطر الهجمات ال�ضيربانية 

التي قد ت�ضمل �ضرقة بيانات ع�ضكرية والت�ضبب با�ضطراب 
عمل الُبنية التحتية الأ�ضا�ضية. اإذ اأن كّل من رو�ضيا وال�ضني 
�ضيربانية  هجمات  باختبار  تقوم  ال�ضمالية  وكوريا  وايران 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  رئي�ضي  ب�ضكل  تهدد   مدمرة 
مبالحقة  ي�ضتمرون  وحلفائها  اأمريكا  ف��اإن  ل��ذا  وحلفائها. 
املراقبة والإ�ضتطالع ملواجهة  العدائي وعمليات  التج�ض�س 
اأية اأخطار حمتملة، وقد اختريت الوليات املتحدة الأمريكية 
مطلع هذا العام نظام دفاع �ضاروخي بال�ضتي، يف وقت تعمل 
مع  يتوافق  مبا  امل�ضلحة  قواتها  تعزيز  على  اليابان  فيه 
مواجهة الأخطار الأمنية من ال�ضني وكوريا ال�ضمالية التي 

ت�ضتمّر بتهديد الدول املجاورة عرب طموحاتها النووية.
ي�ضاف اإىل كل ذلك الذي ميثله تنظيم الدولة الإ�ضالمية 
يف العراق و�ضوريا )داع�س(، على كل من �ضوريا والعراق 
واأفغان�ضتان، وي�ضتمّر  بتنفيذ �ضربات اإرهابية يف دول اأوروبا 
واأفريقيا وغريها من دول العامل، والتي كان اآخرها هجوم 
بالأ�ضلحة الكيميائية يف بريطانيا والذي اأدى اإىل ح�ضول توتر 
يف العالقات ما بني اململكة املتحدة وحلفائها من جهة ورو�ضيا 

من جهة اأخرى.
يف  نف�ضها  ف�ضائية  واجلو  الدفاعية  ال�ضناعات  جتد 
حتٍد متزايد على الطلب، اإذ اأن الإنفاق الع�ضكري ب�ضكل 
عام �ضهد �ضغوطاً مكثفة من ِقبل احلكومات املختلفة حول 
العامل. وتظهر الأرقام الإح�ضائية اأن الوليات املتحدة 
لالأنظمة  وامل�ضّدرة  املنتجة  الدول  طليعة  يف  الأمريكية 
الدفاعية نظرًا لكرثة وت�ضّعب �ضناعاتها الدفاعية واجلو 
ف�ضائية التي تعترب حجز الأ�ضا�س يف القت�ضاد  الأمريكي 
خالل عّدة عقود  ووّفرت فر�س عمل كبرية لن�ضبة عالية 

من ال�ضعب.
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ال�شناعات الدفاعية ب�شكل ع��ام ت�شمل الأب��ح��اث والتطوير والإنتاج 
وخدمة املعّدات والأجهزة الع�شكرية اإ�شافًة اإىل املن�شاآت املُ�شتخدمة 
يف تاأمني حماية اأّي دول��ة اأو منطقة اأو �شعب �شّد اأي اإعتداء خارجي . 
تت�شّمن منتجات ال�شناعات الدفاعية املدافع والذخائر وال�شواريخ 
وال��ط��ائ��رات احلربية وخمتلف اأن���واع العربات امل��درع��ة وغ��ره��ا من 

الأنظمة الإلكرتونية املتممة للعتاد احلربي.
اأب���رز املُ�شتفيدين م��ن ت��زاي��د الطلب على ال�شالح، ه��ي ال�رشكات 
الأمركية املنتجة ملختلف الأنظمة الدفاعية واجلو ف�شائية، التي تبقي 
الوليات املتحدة يف طليعة الدول امل�شّدرة لل�شالح، وهذا ما اأّكده تقرير 
وزارة الدفاع الأمركية )البنتاغون( الذي اأف��اد باأن قيمة ما �شدرته 
الوليات املتحدة من ال�شالح خالل العام 2017 بلغ 42 مليار دولر، منها 
ح��وايل  10 مليارات دولر ثمن اأ�شلحة منّوعة لكّل من اململكة العربية 
ال�شعودية ودولة المارات العربية املتحدة، اأي اأكرث مما ت�شتورد دول 

اأوروبا الغربية جمتمعة.
مما ل �شّك فيه اأن ذلك يوؤ�رش اإىل تعاظم قدرة ال�شناعات الدفاعية 
امل�شّلحة  ال��ق��وات  احتياجات  تلبية  على  الأم��رك��ي��ة  ف�شائية  واجل���و 
الأمركية ب�شكل خا�ص والقوات امل�شّلحة للدول احلليفة وال�شديقة 

ب�شكل عام، وهذه ال�شناعات ت�شمل القطاعات الدفاعية كافة كما يلي:
- الأ�شلحة ذات الإرتكاز الرّبي مثل الأ�شلحة اخلفيفة و�شوًل اإىل 
املدرعة  والعربات  والر�شا�شات  بامل�شد�شات  م��رورًا  الثقيلة  املدفعية 
ودبابات القتال الرئي�شية  وناقالت اجلند وال�شاحنات على اأنواعها، 

واأنظمة الدفاع اجلوي وال�شاروخي.
- الأنظمة اجلو ف�شائية: وت�شمل الطائرات احلربية وطائرات 
القوات البحرية وال�شواريخ وال�شواتل الع�شكرية والطائرات دون 

طّيار واأنظمة الإت�شالت املتطّورة.
- الأنظمة البحرية وتت�شّمن القوارب و�شفن ال�شطح وحامالت 
ال��دف��اع اجل��ّوي على متون  النووية واأنظمة  الطائرات والغوا�شات 

ال�شفن.
ُتعترب ال�شناعات الدفاعية واجل��و ف�شائية الأمركية اأه��ّم �شناعات 
الدفاع يف العامل واأو�شعها اإنت�شارًا، اإذ  اأن دول��ة عظمى بحجم  الوليات 
امل�شّلحة  قواتها  جتهيز  على  متوا�شل  ب�شكل  تعمل  الأم��رك��ي��ة  املتحدة 
اإليه التكنولوجيا واأنظمة ال�شالح وبالتايل حت�شرها  باآخر ما تو�شلت 
للقتال يف حروب ُم�شتقبلية. واليوم مع تنامي موؤثرات العوملة على اإنتاج 
املن�شات املُ�شرتكة بتقنيات جديدة لتحقيق التبادل الت�شغيلي بني قوات 
الوليات املتحدة واحللفاء ، ل بّد من الرتكيز  على اإنتاج املعّدات احلربية 
واأنظمة ال�شالح املختلفة مبا ي�شهم يف اإجن��اح جم��الت القيادة وال�شيطرة 
والت�شالت والإ�شتخبارات واملراقبة والإ�شتطالع C3ISR ومبا ي�شيق 
الفجوة بني الوليات املتحدة وال��دول الأع�شاء يف حلف �شمال الأطل�شي 

.NATO
خ���الل ال�����ش��ن��وات ال��ع�����رش امل��ا���ش��ي��ة ط���راأ تغير ك��ب��ر ع��ل��ى طريقة 
�شناعة املنتجات الدفاعية واجلو ف�شائية الأمركية، اإذ اأن موؤ�ش�شة 
ال�شناعات الدفاعية الأمركية ADI  التي ُت�رشف على اإنتاج خمتلف 
اأنواع العربات منذ 28 عامًا نّفذت اأكرث من 100 عقد دفاعي، وموؤ�ش�شات 
MIT   قامت يف نطاق ُمقرتحات لتلبية  اأُخ���رى مثل موؤ�ش�شة  دفاعية 
وتطوير  الإ�شافية  القدرات  ب�رشاء  الأمركية  الوطنية  الإحتياجات 
اأنظمة ال�شالح اخلا�شة واإع��ادة تقييم موقع احلكومة الفدرالية ازاء 
اإ�شتمرار وج��ود م��زّودي��ن على الأق��ّل لكّل ج��زء من اأج��زاء ال�شناعات 

الدفاعية. 

اأبرز ال�صناعات
كان  اجل��دي��دة  الع�شكرية  ال�شرتاتيجية  لهذه  العري�شة  اإن اخلطوط 
لها اإنعكا�شات ملمو�شة على جممل ال�شناعات الدفاعية الأمركية، التي 
مت��ّد ال��ق��وات امل�شّلحة مبختلف الأنظمة وامل��ع��دات احلربية للحفاظ على 
الدفاعية  امل�شتقبل. وال�شناعات  القتالية وتفّوقها يف ح��روب  جهوزيتها 
واجل��و ف�شائية الأمركية تتمّيز بكونها �شناعات عريقة لأق��وى دول��ة يف 
العامل. اإذ اأن ن�شوء ال�رشكات املُنتجة ملختلف الأنظمة الدفاعية كان نتيجة 
حتمية لحتياجات القوات امل�شّلحة الأمركية يف تنفيذ مهماتها داخل البالد 
القوات  ِقبل  من  املُ�شتخدمة  املنتجات  اأف�شل  تقدمي  وبالتايل  وخارجها، 
الربية والبحرية واجلوية، والتي �شيتّم اإ�شتعرا�ص اأب��رز هذه ال�رشكات 

كما يلي:
Boeing بوينغ

هي ال�رشكة ال��رائ��دة عامليًا يف املجالت اجل��و ف�شائية واملنتج الأك��رب 
للطائرات التجارية والطائرات احلربية على حٍد �شواء، كما اأنها ت�شمم 
وت�شنع ال��ط��واف��ات والأن��ظ��م��ة الأل��ك��رتون��ي��ة وال��دف��اع��ي��ة وال�����ش��واري��خ 
تزود  املتطورة.وكونها  واملعلومات  الت�شالت  اأنظمة  اإىل  وال�شواتل، 
زبائنها مبنتجاتها وخدماتها يف 150 دولة حول العامل، تعترب بوينغ اأكرب 
ر يف الوليات املتحدة الأمركية للمنتجات التجارية والع�شكرية، وهي  م�شدِّ
باتت يف طليعة ال�رشكات العاملية التي تقدم خدمات لدول ال�رشق الأو�شط 
واخلليج، و ت�شمل عائلة الطائرات التجارية، واإدماج املن�شات الع�شكرية 
والأنظمة الدفاعية والطائرات املقاتلة يف عمليات �شبكات مركزية، وتقدم 

حلوًل تكنولوجية متطورة.
ُتعترب منطقة ال�رشق الأو�شط اأكرث اأ�شواق ال�رشكة تناف�شًا يف العامل، 
 Super(حيث هناك حاجة للطائرات التكتيكية مثل ف- 15 و�شوبر هورنت
ال�شرتاتيجي  النقل  طائرة  مثل  احلركية  واأنظمة   18 ف/اأ-   ،)Hornet
غلوب ما�شرت �شي- Globemaster C-17(   17(، والطوافات املنوعة مثل 
 ،)AH - 64D Apache( اأبا�ش������ي  واملقات�������لة   )CH - 47F( ت�شاينوك 
بالإ�شافة اإىل تكنولوجيات عمليات ال�شبكات املركزية مثل نظام الإن��ذار 
 ) P-8 Poseidon( وط��ائ��رة بو�شايدون) AEW &C 737( املحمول ج��وًا

املتعددة الأدوار التي مت تطويرها للعمليات البحرية.
جُت���در الإ����ش���ارة اإىل اأن ���رشك��ة ب��وي��ن��غ ع��ر���ش��ت يف م��ع��ر���ص دب��ي 
للطائرات الأخر طائرة ال�شهريج اجلديدة KC -46 املجّهزة باأنظمة 

متطّورة. وطائ�����رة V - 22 Osprey احلربية وطوافة اأبات�شي املُقاتلة.

Boeing من P8 Poseidon طائرة املراقبة البحرية
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Raytheon رايثيون

منذ ح���وايل 90 �شنة ، ُع��رف��ت ���رشك��ة راي��ث��ي��ون بتفوقها يف جمال 
التكنولوجيا امل��ت��ط��ورة، وب��ات��ت رائ���دة يف اإن��ت��اج الأن��ظ��م��ة الدفاعية 
اأن��ظ��م��ة الأم��ن  والأم��ن��ي��ة، واكت�شبت �شهرة عاملية يف ت��ق��دمي خمتلف 
الوطني ذات ال�شلة بالإ�شت�شعار واملراقبة وال�شتعالم والتعقب، اإىل 
اأنظمة القيادة وال�شيطرة والت�شالت. لعل اأبرز ما انتجته رايثيون 
اليوم على �شعيد الدفاع ال�شاروخي هو نظام باتريوت Patriot الذي 
للدفاع  ال�شعودية و الم���ارات و الكويت كاأف�شل نظام متاح  اقتنته 
اجل��وي وال��ذي اأثبت فعالية ودق��ة يف حماية القوات امل�شلحة واملواقع 
احل�شا�شة والبنى التحتية املهمة. ويف حقل ال��رادارات تقدم رايثيون 
منذ اأربعينات القرن املا�شي اأكرب اأنواع ال��رادارات الأر�شية واجلوية 
 ASR(والبحرية لدعم خمتلف عمليات ومهمات القوات امل�شلحة اأبرزها
 10SS -( للم�����راقبة و )AN/TPQ - 36( لك�شف م�شادر نران العدو
.)THAAD( ملهمات اأنظمة الدفاع ال�شاروخي ثاد) AN/TPY - 2(و

مع نهاية العام 2011 اأطلقت رايثيون النظام ال�شاروخي الوطني 
اأر�ص - جو )NASAMS(، الذي يوفر قدرات متزايدة لو�شائل الدفاع 
اجلوي لأي دولة تقنية، كما تعمل ال�رشكة على تطوير ال�ش��������������اروخ 
القي���������������ا�شي )Standard Missile SM - 3Block IIA( وذلك نتيجة 
التعاون الدفاعي بني الوليات املتحدة الأمركية واليابان وكجزء من 

عمل وكالة الدفاع ال�شاروخي.
Textron Systems    اأنظمة تك�صرتون

ت�شتمّر اأنظمة تك�شرتون الأمركية منذ 50 عامًا كرائدة يف ت�شنيع 
وتطوير واإدم���اج الأنظمة دون ط��ّي��ار وال��ط��ائ��رات امل��ت��ط��ّورة للقوات 
البحرية والعربات املدرعة واأنظمة املراقبة والإ�شتطالع حلقل املعركة، 
الذكية وحتليل املعلومات،  ال��ربجم��ي��ات  ب��اإن��ت��اج ح��ل��ول  كما ت�شطلع 

واأ�شلحة الدقة وو�شائل التدريب وامل�شبهات.
ق��ّدم��ت ال�رشكة للقوات ال��رّبي��ة ع��رب��ات م��درع��ة اأب��رزه��ا تايغر 
Tiger   وكوماندو Commando،  وللقوات البحرية ق��وارب اإن��زال 
�رشيعة )LCAC( برمائية وقوارب مطاطية للمهمات على مقربة من 
  CLAW ال�شواطىء، كما اأنتجت اأ�شلحة ذكية منّوعة مثل ال�شاروخ   Scorpion تنتج اأنظمة تك�صرتون الطائرة التكتيكية

ال�صاروخ SM-3 اإنتاج رايثيون Raytheon حلظة اإنطالقه من �صفينة حربية

الرئي�س دونالد ترامب  اأر�صل    2019 اآذار/م��ار���س   11 بتاريخ 
اإقرتاح موازنة وزارة الدفاع الأمريكية اإىل الكونغر�س والتي حددت 

ب� 718 مليار دولر للعام 2020.
اأنها تهدف ل�صتكمال  املوازنة،  املوافقة على هذه  ورد يف طلب 
اخلطوات  واأح��د  الأمريكية  املتحدة  للوليات  القتالية  اجلهوزية 
التي زادت وت��رية  عملياتها  القوات امل�صّلحة  البارزة لإع��ادة بناء 
احلربية حول العامل وخا�صة قتال الدولة الإ�صالمية يف العراق وال�صام 

)داع�س(. لقد حددت املوازنة مبادئها الأ�صا�صية مبا يلي:
املارينز  ووح���دات  للجي�س  الرفيع  امل�صتوى  على  احلفاظ   -

والقوات اجلوية والبحرية.
حربية،  عمليات  يف  املنخرطة  للقوات  الإ�صايف  الدعم  توفري   -
وتلبية متطلباتها الفورية من اللوج�صتية وال�صيانة والتدريب وِقطع 

الغيار.
- رفع وترية تدريب الوحدات املُقاتلة.

والقوة  املتطّورة  بالأ�صلحة  اجلو  �صالح  تزويد  اإ�صتمرارية   -
النارية.

- زيادة التجارب لإنتاج الذخائر الأكرث تطورًا.
- حت�صني خدمات القوات امل�صلحة ب�صكل عام.

كما طلبت اإ�صتثمارات حمددة لتحديث وتطوير القدرات القتالية 
للحفاظ على التفوق يف حروب املُ�صتقبل، وهي ت�صمل:

.F-35  10.3 مليار الإنتاج 70  ُمقاتلة �صاربة طراز -
- 3.1 مليار لإنتاج 15 طائرة �صهريج KC - 46 للتزّود  بالوقود  

جوًا.
.B-21 2.1 مليار لتطوير الطائرة القا�صفة -

.Virginia 5.5 مليار لبناء غوا�صتني فئة فرجينيا -
.DDG - 51 4.1 مليار لبناء مدمرتني فئة -

.JLTV 1.1 مليار لإنتاج 2647 عربة تكتيكية خفيفة م�صرتكة -
- رفع رواتب الع�صكريني بن�صبة 2.1 % واملدنيني بن�صبة 1.9 %.

ال�صيوخ على  2018 �صّوت جمل�س  �صهر حزيران/يونيو  وخالل 
موازنة العام 2019 والتي بلغت 716 مليار دولر، ووافق بذلك على 
اأك��ر م��وازن��ات الدفاع يف تاريخ اأمريكا احلديث، على رغم  اإح��دى 
املخاوف التي اأبداها بع�س القت�صاديني ورجال القانون حول اإمكانية 
ح�صول العجز  يف املوازنة العامة للبالد، وبالتايل نالت القوات امل�صّلحة 

زيادة 82 مليار عن موازنة العام 2017.

موازنة وزارة الدفاع الأمريكية  للعام2020
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الذي يطلق من الطائرات على اأهداف جّوية وبّرية خفيفة، والقنابل 
الذكية )BLU-108( التي حتمل قنابل عنقودية وتطلق من اجلو 
على اأه��داف ثقيلة ثابتة اأو متحركة مثل عربات القتال والقوارب 

احلربية.
ع��م��دت ال�����رشك��ة اإىل تطوير منتجاتها اجل��وي��ة ف��اأق��ام��ت �رشاكة 
اإن��ت��اج ُم�شرتك لطائرة تكتيكية  اي��رالن��د )Airland(، ومّت  م��ع �رشكة 
 TEXTRON وحتمل �شعار Scorpion  اإقت�شادية حتت اإ�شم �شكوربيون
 ،)ISR( وذل��ك ملهمات التج�ش�س واملراقبة واالإ�شتطالع  AIRLAND

كما ميكن ت�شليحها بذخائر موّجهة ل�رشبات الدقة.
ثمن الطائرة ال��واح��دة  ال يتعدى 20 مليون دوالر، وتبلغ تكلفة 
�شاعة طريانها حوايل 3000 دوالر، وهي اأ�شعار ال ميكن ُمقاربتها مع اأّي 

طائرة اأخرى من فئتها.
General Dynamics  جرنال دايناميك�س

هي اإحدى اأكرب ال�رشكات التي تزود اجلي�س االأمريكي وقوات 
املارينز باملعدات الع�شكرية الربية، وقد بات ق�شم ال�رشكة اخلا�س 
العربات  الإنتاج  العاملية  ال�شوق  يف  اأ�شا�شيًا  العبًا  الربية  باالأنظمة 
 MRAP املقاومة لالنفجارات، واأ�شبحت عائلة عرباتها نوع مراب
 Cougar ال��ع��رب��ة املحمية م��ن االأل��غ��ام و امل��ت��ف��ج��رات( مثل ك��وغ��ر(
و RG - 31 ج��زءًا من اأ�شطول عربات اجلي�س االأم��ريك��ي واجلي�س 
الربيطاين وقوات دول حلف ناتو، ودول �رشق اأو�شطية اأخرى. بعد 
ظهور العبوات النا�شفة الع�شوائية وكرثة ا�شتخدامها يف احلروب 
احلديثة، عمدت جرنال دايناميك�س اإىل التعاون مع �رشكة ب. اأ. اإي 
�شي�شتمز BAE Systems واحلكومة الكندية بهدف اإدخ��ال اآخ��ر ما 
تو�شلت اإليه تكنولوجيا ت�شميم وحماية وتدريع العربات، بحيث 
باتت تقاوم العبوات النا�شفة وتوفر حماية و�شالمة للطواقم داخل 
جناحها،   واأثبتت  اأفغان�شتان  يف  للتجارب  خ�شعت  التي  العربات 
واأب��رزه��ا العربة RG - 31 والعربة املقاومة لالألغام و هي من نوع 

.MRAP
ت�شعى ال�����رشك��ة اإىل ت��ط��وي��ر اأ���ش��ط��ول ع��رب��ات��ه��ا م��ن ن���وع هامفي 

)HMMWV( امل�شتخدمة يف عدة جيو�س حول العامل، بحيث تتح�شن 
حماية العنا�رش بداخلها،  وي�شهل ا�شتخدام �شالحهم يف االجتاهات 
ك��اف��ة. جت��در االإ���ش��ارة ب��اأن ج��رنال دايناميك�س لالأنظمة ال��ربي��ة تنتج 
القتال  ، وع��رب��ات   M1A2 Abrams اأب��رام��ز  الرئي�شية  القتال  دب��اب��ة 
املدرعة �شرتايكر )Stryker(، ومدافع امليدان، واأن��واع من الذخائر. 
واجل��وي��ة  البحرية  ب��االأن��ظ��م��ة  �شلة  على  منتجات  االأم  لل�رشكة  كما 

وتكنولوجيا املعلومات.
Lockheed Martin لوكهيد مارتن

ه��ي ���رشك��ة ع��امل��ي��ة متخ�ش�شة يف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���دف���اع واالأم����ن 
امل�شلحة  ال��ق��وات  لتجهيز  تذهب  واأن معظم منتجاتها  وامل��ع��ل��وم��ات، 
االأمريكية وال��وك��االت الفدرالية احلكومية. جم��االت اأع��م��ال ال�رشكة 
حم��ّددة يف اأم��ور اجل��وي��ات واالأنظمة االإلكرتونية واأنظمة املعلومات 
الطائرات  ت�شمل اجلويات  و  الف�شاء.  اأنظمة  ثم  ال�شاملة،  واحللول 
اجلوية،  االأب��ح��اث  مركز  و  الع�شكري،  النقل  وط��ائ��رات  التكتيكية، 
واالأنظمة  الرمي  واإدارة  ال�شواريخ   االإلكرتونية  االأنظمة  ت�شمل  و 
البحرية واإدم��اج املن�شات وبرامج التدريب وامل�شبهات، فيما اأنظمة 
املعلومات تت�شمن حلواًل للقيادة و ال�شيطرة واالت�شاالت والكمبيوتر 
واال�شتعالم C4I، اأما اأنظمة الف�شاء فت�شمل ال�شواتل وو�شائل االإطالق 

وخطوط اأعمال ال�شواريخ ال�شرتاتيجية.
اأبرز اجلويات الطائرة املقاتلة ف- 16 و رابتور ف- 22 وطائرة 
النقل �شوبر هريكولي�س C - 130J Super Hercules، واأب��رز االأنظمة 
االأل��ك��رتون��ي��ة ه��ي ���ش��واري��خ ب��ات��ري��وت م��ع ق���درات متطورة باتريوت 
Patriot PAC -3 والنظام ال�شاروخي للدفاع عن مناطق وا�شعة ثاد 
 JAGM و Javelin اإىل �شواريخ اأر�س - اأر�س مثل جافلني ،THAAD

امل�شادة للدروع والتح�شينات.
2012 عن توقيع  اأعلنت مطلع العام  اأن لوكهيد مارتن  اإىل  ي�شار 
عقد مع دول��ة االإم���ارات العربية املتحدة ت�شل قيمته اإىل 3.4 مليارات 
دوالر لتجهيزها بنظام ثاد THAAD بهدف تعزيز القدرات الدفاعية 
لالإمارات، وبذلك تكون هي الدولة االأوىل التي حت�شل على هذا النظام 

ال�شاروخي املتطور خارج الواليات املتحدة.

General Dynamics اإنتاج جرنال داينامك�س  Cougar العربة املدرعة كوغر

املقاتلة F-35 اإنتاج لوكهيد مارتن
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Northrop Grumman    نورثروب غرومان

 ���رشك��ة رائ�����دة ع��امل��ي��ًا يف اإن���ت���اج االأن��ظ��م��ة واحل���ل���ول يف جم���االت
اجلو -ف�شاء،  واأنظمة املعلومات واالإلكرتونيات واخلدمات التقنية 
للحكومات والزبائن التجاريني يف ع��دة دول ح��ول ال��ع��امل. ا�شتهرت 
ن��ورث��روب غ��روم��ان اخلا�شة باالأنظمة الطائرة غري االآهلة  منتجات 
UAS، واأن��ظ��م��ة ال��ق��ي��ادة وال�����ش��ي��ط��رة وال��ك��م��ب��ي��وت��ر واالت�����ش��االت 
واملعلومات واملراقبة واال�شتطالع املعروفة ب��� C4 ISR، ثم تكنولوجيا 

االأمن ال�شيربي وخمتلف التقنيات اللوج�شتية.
ت��ن��درج اأع��م��ال ال�رشكة يف حقول وا�شعة لعل اأب��رزه��ا ال���رادارات 
املتطورة،  واأنظمة ال�شواريخ وال�شواتل ملهمات متنوعة واأنظمة عاملة 
باأ�شعة اليزر ، واأنظمة خا�شة بالقيادة و ال�شيطرة و االأمن، كما تعمل 
ال�رشكة على تطوير االأنظمة اجلوية دون طيار للجيل املقبل وت�شاهم يف 

ك�شف اأ�رشار الكون من خالل املن�شات الف�شائية.
القوات  ال�رشكة من قبل  التي تنتجها  االأنظمة اجلوية  ت�شتخدم 
امل�شلحة االأمريكية وغريها من ال��دول، ويف هذا املجال ي�شار اإىل طائرة 
املراقبة غلوبال هوك )RQ - 4 Global Hawk ( والطائرة دون طيار 
 )RQ -5 Hunter( وط��ائ��رة االإن����ذار اجل���وي وال�����رادار ه�������وك اآي
E - 2 Hawkeye، كما ت�شهم نورثروب غرومان يف تزويد بع�س قطع 
واأق�شام الطائرات االأخ��رى مثل هورنت ف/اأ- 18 و�شوبر هورنت 
ف/اأ- E/F (18( و  غ���راول���ر)EA - 18G Growler( اإ���ش��اف��ة اإىل 
 EADS حيث ت�شارك املجموعة االأوروبية KC - 30 طائرة ال�شهريج

يف ت�شنيعها.
OSHKOSH اأو�شكو�س

منذ العام 1917 وحتى اليوم، اأنتجت �رشكة اأو�شكو�س الدفاعية 
اأكرث من 100000 عربة مدرعة وتكتيكية �شاحلة لال�شتخدام يف مهمات 
على خمتلف الطرقات واالأرا�شي، وهذه العربات اأثبتت كفاءة عالية مع 

عدد كبري من القوات امل�شلحة يف دول  عدة.
تعتمد ال�رشكة اآخر ما تو�شلت اإليه تكنولوجيا �شناعة العربات 
التي توؤمن �شهولة يف اال�شتعمال وحماية ق�شوى للعنا�رش املنقولة على 
متنها من الع�شكريني. وقد و�شعت منتجاتها التكتيكية يف فئات ثالث: 
خفيفة ومتو�شطة وثقيلة. اأب��رز العربات اخلفيفة عربة القتال للطرق  
كافة L - ATV ، والعربة M - ATV. وم��ن عائلة العربات املتو�شطة 
ال�شاحنات التكتيكية MTT و FMTV و MTVR. اأما العربات الثقيلة 
 HET وعربة نقل املعدات الثقيلة ،LVSR فاأبرزها عربة النقل اللوج�شتي

.HEMTT و�شاحنة النقل التكتيكي املطولة ،
ت���زود اأو���ش��ك��و���س ال��ق��وات امل�شلحة االأم��ريك��ي��ة مبعظم العربات 
وال�شاحنات،  وهي لديها ثالثة مراكز اأ�شا�شية يف الواليات املتحدة لدعم 
منتجاتها بعد البيع، كما تركز ال�رشكة على منطقتي ال�رشق االأو�شط 
واخلليج.وقد اأن�شاأت مركزًا يف املنطقة احلرة جلبل علي يف اإمارة دبي، 

بهدف خدمة مبيعاتها لدول اخلليج.
لقد دخلت اأو�شكو�س جمال اإنتاج العربات الربية امل�شرية عن ُبعد 
UGV، وقدمت العربة ترراماك�س Terra Max  ملهمات تنظيف الطرقات 

الع�شكرية من العبوات املتفجرة وبالتايل حماية القوات.
L3 HARRIS هاري�س

ب��ت��اري��خ 14 ت�����رشي��ن االأول/اأك����ت����وب����ر 2018 
 L3« مّت االإع�������الن ر���ش��م��ي��ًا ع���ن ان����دم����اج ����رشك���ة
للتكنولوجيا« مع �رشكة »هاري�س Harris« وباتت 

.»L3 Harris« رشكة واحدة حتمل اإ�شم�
ه��ي ���رشك��ة دول��ي��ة لتكنولوجيا االت�����ش��االت 
وامل���ع���ل���وم���ات، وت�����ش��ع خ���ربات���ه���ا يف االأ�����ش����واق 
التجارية، وبت�رشف احلكومات واجليو�س يف اأكرث 

من 150 دول��ة حول العامل. زبائن ال�رشكة ي�شعون 
ثقة باأجهزة االت�شاالت التي تنتجها بحيث ت�شاهم 
يف دعم العمليات احلربية للقوات امل�شلحة خ�شو�شًا 
اأج���ه���زة ال����رادي����و اخل��ا���ش��ة ب���اأم���ن االت�����ش��االت 

وت�شفريها.
ت�شع هاري�س منتجاتها يف ع��دة فئات اأبرزها: 
االت�������ش���االت ال���رادي���وي���ة، وال���ربام���ج ال��دف��اع��ي��ة، 
وب����رام����ج اال����ش���ت���خ���ب���ارات ال��وط��ن��ي��ة، وخ���دم���ات 

ال��ربام��ج  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
امل���دن���ي���ة وحم����ط����ات االإر��������ش�������ال. يف ط��ل��ي��ع��ة 
االت�������ش���االت ال���رادي���وي���ة ت���اأت���ي االت�����ش��االت 

اأجهزة مثل  واال�شتطالع  وامل��راق��ب��ة  اال�شتعالم  واأج��ه��زة   التكتيكية 
 AN/PRC - 117 و AN/PRC - 152 امل��ت��ع��ددة االأق��ن��ي��ة، واجلهاز
RF - 7800T اليدوي ال��ذي يوؤمن يقظة عمالنية متوا�شلة للمقاتلني 

.)RF - 5410 Falcon (اإ�شافة اإىل عائلة اأجهزة فالكون
ال�رشكة رائدة اأي�شًا يف جمال تكنولوجيا �شبكات العمليات احلربية 
وال�شبكات املركزية، وقد و�شعت بت�رشف القادة النظام الال�شلكي 
بقدرات عالية HNR ، واأجهزة احللول املدجمة لالت�شاالت، ومراكز 
القيادة التي توؤمن خدمات �شبكات SIPR NET ، و NIPR NET على 

 جهاز ال�شلكي يدوي
 AN/PRC- 152  من 

Harris هاري�س

Oshkosh من اأو�شكو�س  JLTV العربة التكتيكية اخلفيفة املُ�شرتكة

طائرة دون طّيار Global Hawk من نورثروب غرومان
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م�شتوى فوج ولواء ووحدات دنيا. بتاريخ 5 كانون ثاين/يناير 2012 
ف��ازت هاري�س بعقد قيمته 6.8 مليون دوالر اأم��ريك��ي لتقدمي خدمات 

تكنولوجيا املعلومات اإىل قيادة القوات اجلوية االأمريكية.
L3 باتت ال�رشكة متتلك حلواًل للف�شاء والتج�ش�س  بعد ان�شمام 
واملُ��راق��ب��ة واالإ���ش��ت��ط��الع ISR، اإ���ش��اف��ة اإىل االإل��ك��رتون��ي��ات  واالأنظمة 

.IR واحلرارة حتت احلمراء  EO االإلكرتو - ب�رشية
General Atomics جرنال اأتوميك�س

تاأ�ش�شت يف العام 1955 كاأحد اأق�شام �رشكة ج��رنال دايناميك�س، 
وهي اليوم اإح��دى ال�رشكات الرائدة يف االأنظمة ذات التكنولوجيات 
بالوقود  العاملة  االأنظمة  و  االإلكرتومغناطي�شية،  كاالأنظمة  العالية 
النووي، وطائرات املراقبة امل�شرية عن بعد، وامل�شت�شعرات املحمولة 
جوًا وغريها من االإلكرتونيات املتقدمة ، واالأنظمة العاملة باأ�شعة اليزر.

اإعتمدت ال�رشكة من قبل منظمات احلكومة االأمريكية، فهي متعاقد 
اأ�شا�شي مع وزارة الدفاع ووزارة الطاقة، حيث اإكت�شبت �شهرة يف عدة 
برامج نووية لل�شناعات اخلا�شة، وانتاج مفاعل نووي الإنتاج الطاقة. 
واليوم تعترب جرنال اأتوميك�س من اأب��رز ال�رشكات املنتجة للطائرات 
دون طيار مع اآخ��ر ما تو�شلت اإليه تكنولوجيا االأنظمة اجلوية غري 

االآهلة.
 Predator UAVs ويف ه��ذا املجال قدمت ال�رشكة عائلة بريدايتور
التي ت�شتخدم ب�شكل وا�شع مع القوات امل�شلحة االأمريكية و اجليو�س 
احلليفة حول العامل. وقد اأثبتت بريدايتور جناحًا يف مهمات املراقبة 
واال�شتطالع اجلوي اإىل جانب كونها ق��ادرة على البقاء يف اجلو اأطول 
مدة ، مقارنة مع طائرات اأخرى دون طيار، كما قدمت ال�رشكة الرادار 

املحمول جوًا Lynx Sar الذي يعمل يف خمتلف االأحوال اجلوية.
  Sea Guardian اإىل ذل��ك تنتج ال�����رشك��ة ن��ظ��ام احل��ار���س ال��ب��ح��ري
كطائرة م�شرية دون طّيار ملهمات املراقبة البحرية، وه��ي االأمن��وذج 
البحري لنظام Predator املجّهز باأ�شلحة منوعة، ونظام حار�س الف�شاء 

Sky Guardian للحلول اجلوية غري االآهلة.

:Collins Aerospace كولينز ايرو�شباي�س
ال�رشكة التي تكر�س اإمكانياتها لل�شوؤون الف�شائية وت�شع حلواًل 
جلعل ال�شماء والف�شاء اأكرث اأمانًا عرب تاأمني حماية اأف�شل لالأ�شخا�س 
وال��دول، هي اإح��دى وح��دات �رشكة التكنولوجيات املتحدة ورائ��دة يف 

جمال احللول الذكية للجو ف�شاء وال�شناعة  الدفاعية.
لدى ال�رشكة حوايل 300 موقع يف عدة دول حول العامل، ولديها اأكرث 
من 70 األ��ف موظف و 16 األ��ف مهند�س وق��وة عاملة يف نطاق الهند�شة، 
تنتج كولينز ايرو�شباي�س اأنظمة واأجهزة منوعة جتارية بن�شبة 75 % 

واأعتدة دفاعية بن�شبة 25 %.
االأعمال،  وطائرات  التجارية  الطائرات  ال�رشكة  منتجات  ت�شمل 

واالأنظمة الع�شكرية والدفاعية، والطوافات، كما تنخرط يف جماالت 
الف�شاء واملطارات وغريها من ال�شناعات االأخرى التي اأبرزها اأنظمة 
االإت�شاالت االآمنة واأجهزة املالحة واملُ�شت�شعرات واأجهزة التج�ش�س 

.ISR واملُراقبة واالإ�شتطالع
يف معر�س دب��ي اجل���ّوي االأخ���ري عملت Collins Aerospace على 
الال�شلكية  لالإت�شاالت  ال���دويل  جهازها  م��ن  ال�شاد�س  اجليل  ت��روي��ج 
املعروف حتت اإ�شم »TruNet ARC - 210«، واجلهاز املحمول الثنائي 

.AR - 1500 وجهاز الراديو GR - 2500 القناة
ال�رشكة ت��وؤم��ن بالتحديات احلقيقية التي ت��واج��ه م��ي��دان القتال 
لذا   ،Interoperability الت�شغيلي  التوافق  اأي  امل��رتاب��ط  املُ�شتقبلي 
ت�شتمر بقوة يف ميدان اأجهزة االإت�شال الال�شلكي اجلديدة، الثابت منها 

واملحمول جوًا واملحمول على الظهر.
:SRC س.اأر.�شي�

العاملة يف  هي ال�رشكة امل�شتقلة 
جم��االت االأبحاث والتطوير يف والية 
نيويورك منذ العام 1957، وهي تطبق 
واملعلومات  والتكنولوجيا  العلوم 
بتحديات  املتعّلقة  احل��ل��ول  ل��و���ش��ع 
ل��دى ال�رشكة عّدة  القطاع الدفاعي. 
م��ك��ات��ب وم���واق���ع ل��دع��م ال��زب��ائ��ن يف 
ال��والي��ات املتحدة االأم��ريك��ي��ة وح��ول 
ال���ع���امل، واأب������رز زب��ائ��ن��ه��ا ال���ق���وات 
اجلوية االأمريكية واجلي�س والقوات 
البحرية ووح��دات املارينز وخمتلف 

اأجهزة التج�ّش�س واالإ�شتخبارات.
بحيث  ال�رشكة  منتجات  تتنّوع 
االإت�شاالت، واالأنظمة  اأنظمة  ت�شمل 
ُبعد،  عن  امل�شرّية  للجويات  امل�شادة 
وم�شائل االأم��ن ال�شيرباين واحل��رب االإلكرتونية، واأجهزة التج�ش�س 
ISR، وال���رادارات وامل�شت�شعرات، واالإدم��اج  واملُراقبة واالإ�شتطالع 

العمالين، وال�شحة البيئية واإدارة دورة حياة املعدات.
متتلك SRC خ���ربات وا���ش��ع��ة يف ت��ط��وي��ر خمتلف اأن��ظ��م��ة ال����رادار 
االأر�شية واملحمولة جوًا، اإ�شافة اإىل تطبيقات خا�شة بتحديد مواقع 

االأ�شلحة املعادية.

Collins Aerospace أحدث الحلول لشبكة إتصال تكتيكي من كولينز ايروسبايس

رادار املُراقبة االأر�شية 
SRC اإنتاج  SR HAWK

Predator الطائرة دون طّيار General Atomics ُتنتج جرنال اأتوميك�س
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مواجهة  يف  امل�شاركة  ال��وح��دات 
كوفيد  تعر�شت ب��دوره��ا خلطر 
الإ�شابة باملر�ض، وبالتايل نقلت 
العدوى اإىل الأفراد والع�شكريني العاملني يف 

وحدات اأخرى.
يف اإط������ار م��واج��ه��ة اجل���ائ���ح���ة، ن�����ش��اأت 
الأزم�����ات الإق��ت�����ش��ادي��ة ال��ت��ي اأث����رت ب�شكل 
مبا�رش على م�شادر متويل الإقتناء الدفاعي 
وعلى امل��وازن��ات الدفاعية لعدة دول التي مّت 
امل�شلحة  ال��ق��وات  ت��زوي��د  اأن  اإذ  تخفي�شها، 
بالعتاد احلربي اجلديد مل يعد يف اأف�شليات 

الدول على اختالفها.
مناذج من حاالت تاأثري الوباء:

 ك��م��ا ���ش��ب��ق ذك�����ره، ل��ق��د اأث����ر ول ي���زال
COVID - 19 ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 
املنتجة وخا�شة الدفاعية واجل��و ف�شائية 
وه��ن��ا ن����درج ب��ع�����ض ال���ت���اأث���رات وال���ت���ي يف 

جمملها كانت �شلبية واأحيانًا قاتلة:

- بتاريخ 3 ني�شان/ابريل 2020 اأعلنت 
قيادة القوات البحرية الأمركية عن اإ�شابة 
137 ب���ح���ارًا ع��ل��ى م���ن ح��ام��ل��ة ال��ط��ائ��رات 

.Theodore  Roosvelt   ثيودور روز فلت
- منت�شف ني�شان/ابريل 2020 اأعلنت 
ال��دف��اع الفرن�شية ع��ن تعر�ض ثلث  وزارة 
البحارة  العاملني على من حاملة الطائرات 
 »  Charles de Gaulle  « دي���غ���ول  ����ش���ارل 

لالإ�شابة بفرو�ض كورونا.
وه����ذه الإ����ش���اب���ات ل��ع��ن��ا���رش ال��ق��وات 
اأث��رت مبا  البحرية الأمركية والفرن�شية، 
وتراجع  العمل  فعالية  على  ال�شك  يقبل  ل 

قدرات الطائرات املحمولة بحرًا.
- ال�����رشك��ات ال��دف��اع��ي��ة ب�����ش��ك��ل ع���ام، 
فر�شت اإج���راءات وت��داب��ر مالية �شارمة 
للتقليل م��ن ت��اأث��رات COVID - 19 . مع 
ك��ّل من  اأعلنت  مطلع �شهر ني�شان/ابريل 
وال�رشكة   Honeywell الأمركية  ال�رشكة 
مالية،  QinetiQ عن تخفي�شات  الربيطانية 

الدفاعية  الأ����ش���واق  يف  اإن��ك��م��ا���ش��ًا  متوّقعة 
العاملية نتيجة لتف�شي هذا الوباء.

- ���رشك��ة ب��وي��ن��غ Boeing  ال��ع��م��الق��ة 
ال���رائ���دة ع��امل��ي��ًا يف اإن���ت���اج خم��ت��ل��ف اأن����واع 
ال��ط��ائ��رات ال��ت��ج��اري��ة واحل��رب��ي��ة، بهدف 
تخفي�ض نفقاتها مع توقف حركة الطران 
ال��ع��امل��ي��ة ق����ررت ����رشف 10 % م��ن عمالها 
وم��وظ��ف��ي��ه��ا. وم���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأن ينعك�ض 
ه���ذا ال���ق���رار ع��ل��ى خ���ط اإن���ت���اج ال��ط��ائ��رات 
وال��ط��واف��ات والأن��ظ��م��ة ال��دف��اع��ي��ة ب�شكل 
ع���ام، وب��ال��ت��ايل ع��دم ال��ق��درة على الإل��ت��زام 
�رشكات  مع  املربمة  والعقود  بالتفاقيات 
ط������ران ع���امل���ي���ة، ودول ���ش��ب��ق وط��ل��ب��ت 

منتجاتها.
 Airbus ب���دوره���ا ���رشك��ة اي��رب��ا���ض -
الأوروب����ي����ة، اأع��ل��ن��ت ب��ت��اري��خ 8 ني�شان/
اب���ري���ل 2020 ع���ن ت��خ��ف��ي�����ض اإن����ت����اج ع��دة 
 ،Covid - 19 ط��ائ��رات وط��واف��ات ب�شبب
وحتولت اأن�شطتها يف املقابل لإنتاج الأقنعة 

 COVID - 19 تأثري جائحة كورونا
على اجليوش والصناعات الدفاعية واجلوية
جمعاء،  الب�شرية  على  والقاتلة  اخلطرة  تاأثرياتها  جانب  اإىل 
COVID - 19 بثقلها على اجليو�ش وال�شناعات  اأرخت جائحة 
وتدريبات  متارين  عدة  واالأمنية.  ف�شائية  واجلو  الدفاعية 
ع�شكرية اأُلغيت، والقوات امل�شّلحة يف دول كبرية و�شغرية 
مّت حتريكها يف جماالت مكافحة هذا الوباء العاملي، االأمر 
الدفاعي  االإقتناء  اأف�شليات  على  الحقاً  �شينعك�ش  الذي 
البحار.  العمليات احلربية عرب  اإلغاء بع�ش  اإىل  اإ�شافة 
ويف هذا االطار يذكر اأنه حتى اأعداد هذا التقرير مّت اإلغاء 

اأكرث من خم�شة معار�ش دفاعية دولية حول العامل.
القوات  انخرطت  املا�شية  القليلة  االأ�شهر  خللال 
املُ�شّلحة يف مواجهة كوفيد COVID - 19، وحتى اليوم تنفذ 
بع�ش اجليو�ش مهمات لدعم املواطنني االأ�شحاء وم�شاعدة 
امل�شابني منهم بهذا املر�ش القاتل. ال�شوارع يف عدة مدن جرى 
تعقيمها بوا�شطة الع�شكريني والطواقم الطبية العاملة يف القوات 

امل�شّلحة.
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هذا  ملجابهة  طبيًا  امل�شتخدمة  واملنتجات 
امل���ر����ض، ف��ح��رك��ت 53 ف��ري��ق ع��م��ل لإدارة 
الأزم������ة ح����ول ال���ع���امل، ف��ي��م��ا اأع��ل��ن��ت ع��دة 
ايربا�ض  طائرات  ا�شتخدام  عن  حكومات 
وامل�شتلزمات  الأدوي����ة  لنقل  وط��واف��ات��ه��ا 

الطبية الطارئة.
 Northrop رشكة نورثروب غرومان� -
ني�شان/  29 ب��ت��اري��خ  اأع��ل��ن��ت   ،Grumman
اب��ري��ل 2020 ع��ن ان��خ��ف��ا���ض ع��ائ��دات��ه��ا من 
القطاع اجل��وي والأنظمة الدفاعية بن�شبة 
16 % ، الأم��ر ال��ذي يوؤ�رش اإىل اختالل عمل 

خطوط الإنتاج لدى ال�رشكة.
- ويف ن��ف�����ض ال��ت��اري��خ اأع��ل��ن��ت ���رشك��ة 
 »Lockheed Martin م���ارت���ن  »ل��وك��ه��ي��د 
بفرو�ض  لديها  التزويد  �شل�شلة  ت��اأث��ر  ع��ن 
ك���ورون���ا، ح��ي��ث ت���اأخ���رت ع��م��ل��ي��ات �شحن 
م�شرتيات حيوية لعدد من الزبائن، الأمر 
الذي ي�شكل �رشرًا على مبيعاتها ال�شنوية. 
جتدر ال�شارة اإىل اأن »لوكهيد مارتن« تعترب 

اأكرب مزّود دفاعي لوزارة الدفاع الأمركية 
)البنتاغون(، وهي اأّكدت على ال�رشر الذي 
اأّي قطاع  ب��اأك��رب وحداتها الإنتاجية  حل��ق 

.F-35 الطران املنتج للمقاتلة
- ال�����رشك��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال����رائ����دة يف 
واجلوية الدفاعية  الأنظمة  خمتلف   اإنتاج 

 ،»BAE Systems �شي�شتمز  »ب.اأ.اإي 
وجت���اوب���ًا م��ع الأج������واء ال��ع��امل��ي��ة ملجابهة 
وب��اء كوفيد COVID - 19 ، اأطلقت حملة 
ال�شخ�شية  احل��م��اي��ة  م���ع���دات  ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
ل�شالح الإهتمام ب�شحة الب�رش على ح�شاب 
اإنتاج العتاد احلربي، وقد جنحت ال�رشكة 
يف ���ش��ح��ن 1500 ق��ن��اع وج����ه واق����ي خ��الل 
اأ�شبوع واحد، اإىل منظمات طبية يف الوليات 

املتحدة الأمركية.
اإىل ذلك واجهت ال�رشكة حالة التاأخر يف 
ت�شليم عدد من برامج العربات املدرعة اإىل 
اجلي�ض الأم��رك��ي، والتي اأب��رزه��ا برنامج 
 Armored الأدوار  متعددة  املدرعة  العربة 

 )Multi - Purpose Vehicle )AMPVالتي 
  M113 اأعدت لكي حتل مكان العربة الرتاثية
ال��ت��ي ل زال���ت تعترب م��ن اأجن���ح ع��رب��ات نقل 

اجلنود.
- اجلي�ض الأمركي كّلف باإن�شاء عدة 
انت�رش  التي  امل��دن  م�شت�شفيات ميدانية يف 
ال��وب��اء ب�شكل كثيف، كما خ�ش�شت  فيها 
ق���ي���ادة ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة ���ش��ف��ن جم��ه��زة 
كم�شت�شفيات. اإىل ذلك اأعلنت قيادة القوات 
امل�شلحة الأمركية مطلع �شهر اأيار/مايو 
2020 ع��ن ت��ع��ر���ض ع���دد ك��ب��ر م��ن الأف����راد 
ل��الإ���ش��اب��ة مب��ر���ض ك���ورون���ا، وق���د اأح�شي 
1898 اإ�شابة يف اأع�شاء اخلدمات الع�شكرية 
من املدنيني و 1389جنديًا اإ�شافة اإىل 367 
فردا من اجلي�ض و 597 بحارًا و 164 جنديًا 
يف قوات املارينز و 381 عن�رشًا من احلر�ض 

الوطني.
- اجلي�ض ال��رو���ش��ي وب��ن��اًء على طلب 
م�����ش��اع��دة م��ن احل��ك��وم��ة الي��ط��ال��ي��ة اأر���ش��ل 
خ��الل �شهر اآذار /م��ار���ض 2020 اإىل روم��ا 
معّدات طبية منوعة وعربات تعقيم وفريق 
طبي من 104 اأف��راد مع 330.000 قناع وجه 

و 150 اآلة تنّف�ض.
ل��ع��ّل اأب���رز م��ا افتقدته اجليو�ض يكمن 
يف اإلغاء التمارين وامل��ن��اورات احلّية، حيث 
ال���������رشورات ت��ق�����ش��ي ب��اع��ت��م��اد ال��ت��ب��اع��د 
الإجتماعي وا�شتعمال الأقنعة والقفازات، 
اإ���ش��اف��ة اإىل م��ا �شبق ذك���ره ع��ن و���ش��ع عدد 
 م���ن ال��ع�����ش��ك��ري��ني يف خ��دم��ة دع���م مكافحة
 COVID - 19 - املنت�رش يف البيئات املدنية.

فعلى �شبيل املثال تعمل اإحدى الفرق يف 
اجلي�ض الربيطاين اأ�شبوعًا كاماًل، وتعطى 
اإجازة ملدة ثالثة اأ�شابيع بهدف اإبقاء اأدنى 
ع��دد م��ن الع�شكريني يف قواعدهم واأم��اك��ن 

عملهم حماية لهم وفقًا  لقواعد التباعد.
التدريب  لأنظمة  املنتجة   CAE �رشكة 
وامل�����ش��ب��ه��ات و���ش��ع��ت ق���ي���ودًا ع��ل��ى كيفية 
ا���ش��ت��خ��دام م��راك��ز ت��دري��ب ال��ط��ي��اري��ن من 
حيث تنظيف وتعقيم حجرة القيادة بعد كل 
ا�شتعمال الأم��ر ال��ذي ي��وؤدي اإىل حمدودية 

عدد املتدربني.
يف اخل����ت����ام، ل ب����ّد م���ن ال���ت���ذك���ر اأن���ه 
 ح��ت��ى اأع�����داد ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ل ي����زال خطر
COVID - 19 قائمًا، وت��اأث��رات��ه ال�شلبية 
ت�شاهد ك��ّل ي��وم يف كيفية حت��رك اجليو�ض 
ب�����ش��ك��ل ع�����ام، ويف جم�����الت ال�����ش��ن��اع��ات 

الدفاعية واجلوية والأمنية.



الدفاعية - ت�رشين الأول / اأكتوبر - ت�رشين الثاين / نوفمرب 522020

جديد الدفاع

�أيلول/�سبتمرب  ك�سف �سالح �جل��و �لأم��رك��ي منت�سف �سهر 
2020 عن ت�سميم وبناء �إختبار مقاتلة جديدة ب�سكل ���ّري، موؤكدً� 

على �أنها طائرة حطمت �ل�سجالت �ل�سابقة.
 Will Roper  رئي�س حيازة �ملعد�ت يف �لقو�ت �جلوية ويل روبر

�أعلن عن هذ� �حلدث يف مقابلة ح�رية لإحدى و�سائل 
�لإعالم، لفتًا �إىل �أن �لقو�ت �جلوية يجب �أن تقّدر �لآن 
كيفية �ر�ء �ملقاتلة �جلديدة، كونها جتهد حليازة كّل 
�سيء من �ل�سو�ريخ �لبال�ستية عابرة �ل��ق��ار�ت حتى 

�لطائر�ت �لقا�سفة.
�ل�سيد روب��ر حت��ّدث بالتعاون م��ع م��وؤمت��ر ر�بطة 
�ل����ق����و�ت �جل���وي���ة ح����ول �ل��ف�����س��اء و�جل�����و و�لأم�����ن 
�ل�سيرب�ين، ُم�سرً� �إىل �أن �لقو�ت �جلوية بنت �ملقاتلة 
�جلديدة وفقًا لربنامج �جليل �جلديد لل�سيطرة �جلوية 
 .New  Generation Air Dominance (NGAD)
�لربنامج �لذي يهدف �إىل بناء مقاتلة نفاثة تتكامل ومبا 
حتل مكان �ملقاتل��ة  F-22 Raptor �لتي تنتجها �ركة 

.»Lockheed Martin لوكهيد مارتن«
 ،Raptor ي�سار �إىل �أن �سالح �جلو �لأمركي قد بنى 186 مقاتلة
منها 123 ق��ادرة على تنفيذ طيف كامل من �لأدو�ر �لقتالية، وحاليًا 
يوجد 64 مقاتلة من �جليل �خلام�س ق��ادرة على �لقتال مب�ستويات 

جهوزية عالية.

ت�����س��ع��ى  ر�ب����ط����ة �ل�����س��ن��اع��ات 
�ل��دف��اع��ي��ة �ل��رك��ي��ة لتجميع ق��و�ه��ا 
بغية زي��ادة ح�سة �لقطاع �لدفاعي 
يف جم��ال �لت�سدير، ل��ذ� مّت �لتوقيع 
�أول/�أك��ت��وب��ر  مطلع �سهر ت�رين 
2020 يف �أنقره على بروتوكول تعاون 
�ل�سناعات  م�سدري  ر�بطة  بني  ما 
�لركية  ف�سائية  و�جل���و  �لدفاعية 
(SSI)، ور�بطة منتجي �ل�سناعات 
 ،(SASAD) و�جل���وي���ة  �ل��دف��اع��ي��ة 
وذل���ك خ���الل �ح��ت��ف��ال ع��ق��د يف جممع 
 رئ���ا����س���ة �ل�������س���ن���اع���ات �ل��دف��اع��ي��ة
�ل�سيد  رئي�سها  مب�ساركة   (SSB)

.Ismail Demir ا�سماعيل  دميري
ي��ه��دف �ل���ربوت���وك���ول �إىل �أخ��ذ 
�ل�سناعات �لدفاعية و�جلو ف�سائية 
�إىل م��وق��ع �أف�����س��ل، لي��ج��اد �أ���س��و�ق 

ج���دي���دة مل��ن��ت��ج��ات �ل���ب���الد �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
�لدفاعية و�جلوية، �أو زيادة �لت�سدير عرب حت�سني ح�س�س �لأ�سو�ق 
�حلالية. كما يهدف �لربوتوكول لتمتني �لتن�سيق و�لتعاون وتوزيع 

.SASAD و SSI حل�س�س ما بني�
�ل�سيد ا�سماعيل دميري �ألقى كلمة يف �ملنا�سبة، �أ�سار فيها �إىل 

�ن �لعنا�ر �لرئي�سية لالإ�ستمر�رية هي �لت�سدير و�لإنتاج مباركة 
م�سّجلة يف �لأ�سو�ق �لدولية، قائاًل �أن �لربوتوكول ذو �أهمية كبرة 
وموؤكدً� ب��اأن مع هذه �ملبادرة �ست�سل جلنة �لت�سدير و�لتقّدم �لتي 

�أن�سئت يف �طار SASAD �إىل �رتفاعات جديدة.

�سالح اجلو الأمريكي يبني �رساً مقاتلة متطّورة

رابطة ال�سناعات الدفاعية الرتكية توّقع بروتوكول تعاون

من الي�سار اإىل اليمني: رئي�س جمل�س اإدارة SASAD   اأونري تكني Oner Tekin رئي�س SSB اإ�سماعيل دميري
Abdullah Naki Polat عبد اهلل ناكي بوالت SSI ورئي�س جمل�س ادارة ،Ismail Demir 
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�أعلنت   2020 ني�سان/�بريل   25 بتاريخ 
���رك��ة »ه��ن�����س��ول��دت HENSOLDT  �مل���زودة 
قتال  نظام  تطوير  ع��ن  �مل�ست�سعر�ت،  حللول 
�إل��ك��روين حممول ج��وً� حتت �إ�سم :كالترون 
للهجوم Kalactron Attack �لذي يعمل على �سّل 
ر�د�ر�ت �إد�رة �لنر�ن �ملعادية على م�سافات 
خمتلفة، وب��ال��ت��ايل ُي��ح��اف��ظ على ح��ري��ة حركة 
�ل��ق��و�ت �جل��وي��ة �ل�سديقة وحلفائها حتى يف 

مو�جهة �أحدث �أنظمة �لدفاع �جلّوي.
رئ��ي�����س ق�����س��م �حل���ل���ول �مل��ح��م��ول��ة ج���وً� 
و�ل�سيطرة على �لطيف يف �ركة »هن�سولدت 
�أن  �إىل  �أ����س���ارت   ،Celia Pelaz ب��از  �سيليا 
من  ج��دي��دة  ن�سخة  ه��و   Kalacctron Attack
ك��الت��رون للحرب �لإلكرونية  منتجات عائلة 
�لتي ت�ستخدم معّد�ت رقمية بالكامل وجت�ّس�س 

�إ�سطناعي، لك�سف �أخطار �ل��ر�د�ر�ت �لأر�سية على �لقو�ت �جلوية 
يف وقت قيا�سي و�سّل علها عرب تد�بر �إلكرونية م�سادة. كما �أّكدت 
على هذ� �أن �لنظام ي�ستخدم �أحدث تكنولوجيا للم�ست�سعر�ت للك�سف 

�ملبكر لأخطار �لر�د�ر�ت، وهو ي�سيف �لآن ق�سم ت�سوي�س �إلكروين 
فّعال خل��د�ع وت�سليل �لأنظمة �لتي تهدد �لطائر�ت �ملقاتلة خالل 

تنفيذ عملياتها.

 Arquus بغية �إظ��ه��ار ق���در�ت �أح���دث عرباتها، نّظمت �أرك��و���س
يومًا تدليليًا كاماًل خم�س�سًا ملنتجاتها وخدماتها، وذلك بتاريخ 17 
Satory  لختبار �لعربات. لقد كان  2020 يف حقل  �أيلول/�سبتمرب 
ي��وم �أرك��و���س Arquus Day  فر�سة لتقدمي عرو�س �سلبة للعربات 

و�ل���ت���ط���ور�ت �ل���ت���ي ُك�����س��ف �ل���ن���ق���اب عنها 
 خ�����الل �مل���ع���ر����س �لإل������ك������روين لأرك����و�����س
عرو�س  و�سعت  حيث   ،Arquus e - expo
و�ق��ع��ي��ة ع��رب �لأن���رن���ت خ���الل �سيف �ل��ع��ام 
2020، وخا�سة عائلة ARMIS 6x6  �جلديدة 

للمهّمات �للوج�ستية و�لتكتيكية.
�لأوىل ل������ل������م������ّرة  ق��������ّدم��������ت   ل������ق������د 
ARMIS Gr 6  ك��وري��ت م��وث��وق حل��ام��الت 
Arquus �للوج�ستية و�لتكتيكية، �لتي تخدم 
 .GBC 180 و VLRA يوميًا يف �جليو�س مثل
خا�سة،  ع�سكرية  �أ�س�س  على  بنيت  �لعربة 
�ختيارها،  ومّت  �سبق  تكنولوجيات  تت�سّمن 
وتقّدم �أد�ء مب�ستوى ع��اٍل من حيث �حلمولة 
 ARMIS 6x6 و�حلركية خ��ارج �ل��ط��رق. �إن
  ARQUUS لتي ت���ّم تطوي���رها مع خب���ر�ت�
 ،Volvo Group فولف����و  جمموع���ة  ودع���م 
ت�ستفيد م���ن م��ع��ط��ي��ات �لأج���ي���ال �جل��دي��دة 

حلامالت �جليو�س.
تتمتع �لعربة مب�ستوى عاٍل من �حلماية �سّد �لألغام و�لعبو�ت 
�أن���و�ع من  �لنا�سفة و�لأخ��ط��ار �لبال�ستية، وميكن جتهيزها ب��ع��ّدة 

�لأ�سلحة و�أنظمة �لإت�سالت.

اأركو�س تطلق العربة ARMIS 6x6  يف �ساتوري

هن�سولدت  تطور درعاً اإلكرتونياً للقوات اجلوية

HENSOLDT الدرع االإلكرتوين للقوات اجلوية اإنتاج



الدفاعية - ت�رشين الأول / اأكتوبر - ت�رشين الثاين / نوفمرب 542020

بتاريخ 20 ني�سان/�بريل 2020 ت�سّلم �جلي�س 
�لرو�سي �لدفعة �لأوىل من دبابات �لقتال �لرئي�سية 
�لفريق  �أ���س��ار  وق��د   ،T-90M «Poryv« �ملتطورة 
�سرغاي كي�سيل General Sergey Kisel �أن هذه 
�لدبابات �ست�سّلم �إىل فرقة دبابات �جلي�س يف �ملنطقة 
�أر��سي خم�س  �لع�سكرية �لغربية، �ملُنت�رة على 

مناطق رو�سية.
لقد ج��ّه��زت �ل��دب��اب��ة »T-90M »Poryv بربج 
ج��دي��د يختلف ع��ن �لأمن����وذج �ل�سابق �إ���س��اف��ة �إىل 
حمرك ذو قوة �أك��رب، ونظام ت�سديد متعدد �لأقنية 
مبا يتيح �إ�ستخد�م �لأ�سلحة يف �أّي وقت لياًل ونهارً�، 
كما مّت طالء �لدرع مبو�ج م�سادة لالإنزلق ُم�سابهة 

.T - 14 Armata للمادة �مل�ستخدمة على دبابة
دفعة  �أول  �ل��رو���س��ي  ت�سّلم �جلي�س  ذل���ك،  �إىل 
 2S7M من مد�فع �مليد�ن ذ�تية �لدفع ط��ر�ز مالكا
»Malka«  عيار 203 ملم، �أن نظام مالكا هو �أمنوذج 
مطور للمدفع «2S7 »Pion  �لذي مّت �إنتاجه يف �لعام 
1986  ول ي���ز�ل يعترب �أح���د �أك���ر �مل��د�ف��ع �لفّعالة 
عامليًا، وهو م�سمم ل�رب �أه��د�ف �لعدّو �حليوية 
وم��ن�����س��اأت��ه يف �ل��ع��م��ل �لتكتيكي م��ا ب��ع��د �خل��ط��وط 

�لإمار�تية.

ع���ق���دً�   Raytheon ر�ي����ث����ي����ون  �����رك����ة  وّق����ع����ت 
م����ع وك����ال����ة �ل�����دف�����اع �ل���������س����اروخ����ي �لأم����رك����ي����ة، 
 لإن��������ت��������اج ��������س�������و�ري�������خ �إع������ر��������س������ي������ة ط�������ر�ز
SM - 3 Block IB  بقيمة 2.1  مليار دولر. �لعقد �لذي 
2020 ه��و �لأول م��ن نوعه  وّق��ع مطلع ني�سان/�أبريل 
لربنامج �إنتاج �سو�ريخ SM-3  خالل عّدة �سنو�ت متتد 

حتى �لعام 2023.
�أن �ل�������س���اروخ �ل��ق��ي��ا���س��ي SM-3 ه���و ���س��اروخ 
�لإعر��س �لبال�ستي �لوحيد �لذي ميكن �إطالقه من �لرب 
ومن �لبحر، وهو منت�ر عامليًا حيث حقق �أك��ر من 30 
�إعر��ساَ �سّد �أه��د�ف من �ل�سو�ريخ �لبال�ستية خارج 

�لغالف �جلوي.
ن�������������ائ�������������ب رئ�����������ي�����������������������س ر�ي�����������ث�����������ي�����������ون 
 ل�����الأن�����ظ�����م�����ة �ل�����������س�����ر�ت�����ي�����ج�����ي�����ة و�ل�����ب�����ح�����ري�����ة 
د. ميتي�س �ستيفي�سون Dr. Mitch Stevison، �أ�سار �إىل 

�أن هذ� �لعقد هو ربح ُم�سرك للحكومة ولل�سناعة معًا، و�أن �لفعالية 
�مل�ستفادة منه �ست�سمح لل�ركة بتخفي�س �لتكلفة، و�لإ�ستمر�ر يف 

حت�سني �ل�ساروخ SM-3 وت�سليم قدر�ت مهّمة للع�سكريني.

ُي�سار �إىل �أن �لأمن���وذج �جل��دي��د م��ن �ل�����س��اروخ Block IB حقق 
�إنتاجًا كاماًل يف �لعام 2017، وقد �سّلمت �ل�ركة منه �أك��ر من 400 

طلقة SM-3  خالل فرة تنفيذ هذ� �لربنامج.

Malka متطورة ومدافع مالكا  T-90M اجلي�س الرو�سي يت�سّلم  دبابات

SM-3 رايثيون توّقع عقداً لإنتاج �سواريخ

T-90M الدبابة املطّورة

ال�ساروخ القيا�سي SM-3 اإنتاج »رايثيون«

جديد الدفاع
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 General اأمّت����ت ���رك��ة »ج����رال اأت��وم��ي��ك�����س ل���أن��ظ��م��ة اجل��وي��ة
  Atomics Aeronautical Systems (GA - ASI) اإنتاجها الأول من  
 MQ - 9B SkyGuardian طراز (RPA) نظام  الطائرة املُ�سّية عن ُبعد

ب���ت���اري���خ الأول  ط����يان����ه����ا  ح���ق���ق���ت   وال�����ت�����ي 
30 اآذار /مار�س 2020 يف من�ساآت عمليات الطيان 

يف منطقة El Mirage  يف ولية  كاليفورنيا.
 Linden  الرئي�س التنفيذي لل�ركة لندن بلو
Blue اأ���س��ار اإىل اأن ال�ركة م��ع ال��ط��يان الأول 
ل��ل��ط��ائ��رة امل��ن��ج��ز اإن��ت��اج��ه��ا، تبقى حم��اف��ظ��ة على 
 MQ-9B Protector بروتكتور  النظام  ت�سليم 
 Protector اإىل القوات  امللكية اجلوية، اإذ اأن نظام
MK1 �سبق وت�سلمته القوات اجلوية الربيطانية 
كاأحد اأ�سكال Sky Guardian، واأن نظام بروتكتور 
يعترب ث��ورة يف �سوق الطائرات املُ�سّية عن ُبعد 
RPA من خ�ل تزويده باإمكانيات الطيان خ�ل  
خم��ت��ل��ف الأح������وال اجل��وي��ة وف��ق��ًا مل��ع��اي��ي حلف 
»ن��ات��و«، بحيث يتمّكن من القيام بعمليات تت�سم 

بالليونة  يف الأجواء املدنية.
اإن نظام Sky Guardian اجلديد املعروف يف 
�ركة GA-ASI باإ�سم BCO3، هو طائرة ال�ركة 
امل�ستخدمة ل�إختبارات الأر�سية واجلوية، لتجميع بيانات �سهادة 

اجلدارة اجلوية، بدءًا باحلمولة اجلوية واأداء طيان الطائرة.

 اأع��ل��ن��ت ���رك��ة »ج�����رال اأت��وم��ي��ك�����س ل���أن��ظ��م��ة اجل��وي��ة 
General Atomics  Aeronautical Systems Inc، (GA-
(ASI ع��ن تنفيذ ع���ّدة جت���ارب ط���يان ب��ح��ري ف���وق امل��م��رات 
البحرية قرب �سواطىء جنوب كاليفورنيا، م�ستخدمة نظام 
.(RPAS) الطائرة امل�سّية عن ُبعد MQ - 98 Sea Guardian
وقد خ�س�ست اأوىل التجارب التي جرت بتاريخ 11 اأيلول /
�سبتمرب 2020  لعمليات املراقبة فوق املياه املفتوحة، حيث دلت 

على قدرات النظام MQ - 98 يف البيئة البحرية.
بلو  ليندن   ،GA - ASI ل�����رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  الرئي���س 
  Sea Guardian اأ�سار اإىل اأن انط�قة النظ���ام Linden Blue
اأبرزت اليقظ���ة الظرفي���ة الدائم���ة يف املج���ال البح����ري لزبائن 
ال�رك����ة، اإذ اأن النظ��ام MQ-9B  Sea Guardian خم�س�س 
ملهمات التج�س�س واملراقبة والإ�ستط�ع البحري ISR، وهذه 
املهمات ت�سمل البحث على �سطح املاء وما حتت امل��اء، مراقبة 

ال�سواطىء، وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة القر�سنة.
يحمل النظام م�ست�سعرات متطورة ورادار (SAR) من 
�ركة »رايثيون Raytheon«. واإلكرتونيات منوعة من �ركة 
Leonardo«، وه��و ق���ادر على العمل يف خمتلف  »ل��ي��ون��اردو 

الظروف اجلوية.

جرنال اأتوميك�س تنجز اإنتاج اأول نظام
MQ - 9B SkyGuardian 

وتعلن جناح حار�س البحار Sea Guardian خالل جتارب الطريان

جديد الدفاع



57 الدفاعية - ت�رشين الأول / اأكتوبر - ت�رشين الثاين / نوفمرب 2020

اأ�سل�سان  وّق��ع��ت   2020 ني�سان/اأبريل   12 بتاريخ 
على �سفقة  الدفاعي،  للتعاقد  الرتكية  ال�ركة   Aselsan
بيع مع دولة ع�سو يف حلف NATO، بغية ت�سدير  اأنظمة 
 Remote - Controlled Weapons اإدارة ال�س�ح عن بعد
Systems بعدد غي حمدد لهذه ال��دول، اإ�سافة اإىل اأنظمة 

لك�سف النيان . 
م��ع ه��ذه الإت��ف��اق��ي��ة  امل��وّق��ع��ة م��ع دول��ة حليفة، ي�سبح 
عدد ال��دول التي ت�سمم وتنتج لها اأ�سل�سان اأنظمة اإدارة 
ال�����س���ح ع��ن ُب��ع��د ح���وايل 20 دول���ة، حيث �سبق واأنتجت 

Aselsan و�سّلمت اأكرث من 3000 نظام حتى اليوم.
ُي�سار اإىل اأن اأ�سل�سان �ركة نا�سطة يف جمال اأنظمة 
ال���رادارات  اإىل  اإ�سافة  والع�سكرية،  املدنية  الإت�سالت 
والأ���س��ل��ح��ة واأن��ظ��م��ة احل����رب الإل��ك��رتون��ي��ة وال��ق��ي��ادة 
وال�����س��ي��ط��رة، وه��ي تعترب اأك���رب ���رك��ة دف��اع��ي��ة يف تركيا 

واإحدى مئة �ركة دفاعية يف العامل.
اإىل ذل��ك قّدمت اأ�سل�سان اإىل القوات اجلوية الرتكية 

 Mode طراز (IFF) جهاز تعريف وحتديد ال�سديق اأو العدّو
.F -16 Block 30 TM 5 بغية اإدماجه يف املقات�ت/S

اإن اأ�سل�سان ت�ستمر يف متتني ح�سورها يف اآ�سيا املركزية وهي 
وّقعت موؤخرًا عقدًا لتزويد الدولة ال�سديقة واحلليفة كازاخ�ستان  

بنظام اإ�ستقرار حمطة ال�س�ح املُار عن ُبعد "SARP - DUAL«، الذي 
ميكن اإدماجه على من�سات منوعة بحرية وبرية، وهو م�ستخدم حاليًا 

يف 20 دولة حول العامل.

�سّلمت   2020 اأيلول/�سبتمرب  �سهر  مطلع 
العمليات  ق��ي��ادة  اإىل   »Boeing »ب��وي��ن��غ  ���رك��ة 
اخلا�سة الأميكية (SOCOM)، طوافة �سينوك 
اجليل  م��ن    ،MH - 47G Block II Chinook
يف  وحت�سينات  جديدة  تكنولوجيات  مع  اجلديد 

الأداء.
 H - 47 نائب رئي�س ال�ركة ومدير برنامج
�أن��دي بلتا Andy Builta، اأ���س��ار اإىل اأن ت�سليم 
الطوافة يف الوقت املحدد هو خطوة رئي�سية يف 
برنامج �سينوك Chinook، واأن الطوافة اجلديدة 
الأم��يك��ي��ة  اخل��ا���س��ة  العمليات  ق���وات  �ستعطي 
ق��درات مهمة اإ�سافية خ�ل تنفيذ مهماتها ذات 
هذه  اإجن���از  م��ن  و�ستمكنها  العالية،  التحديات 

املهمات بنجاح يف حقل املعركة املُ�ستقبلية.
ُي�سار اإىل اأن ال�ركة ترتبط بعقد موقع مع 
�سهر  منذ   SOCOM اخل��ا���س��ة  العمليات  ق��ي��ادة 
متوز/يوليو املا�سي، يق�سي بت�سليم اأكرث من 23 
طوافة �سينوك MH - 47G Block II Chinook يف 

.Philadelphia م�سانعها يف ولية في�دلفيا

اأ�سل�سان تزوّد دولة يف حلف ناتو باأنظمة اإدارة ال�سالح عن بُعد

بوينغ ت�سّلم اأول طوافة �سينوك من اجليل اجلديد للقوات الأمريكية

Aselsan نظام �إد�رة �ل�سالح عن ُبعد �إنتاج

MH - 47G Block II Chinook طو�فة �سينوك
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�أعلنت �رشكة »ليوناردو Leonardo«   بكل فخر عن تعيني رئي�سها 
رئي�سًا   ،Alessandro Profumo بروفيومو  �ألي�ساندرو  �لتنفيذي 
 .)ASD( �أوروب���ا  يف  و�لدفاعية  ف�سائية  �جل��و  �ل�سناعات  لر�بطة 
�ل�سيد بروفيومو �سيقود �ملنظمة خالل �لعامني �ملقبلني، ممثاًل لأكرب 
�ل�رشكات �إ�سافة �إىل �أك��ر من 3000 موؤ�س�سة و�رشكة من 18 دولة 

�أوروبية.
يف �أعقاب  �لتعيني �لذي ح�سل خالل �إجتماع �إفرت��سي ملجل�س 
�إد�رة �لر�بطة بتاريخ 21 �أيلول/�سبتمرب 2020، �أعلن �ألي�ساندرو  
بروفيومو عن �أن �إعطاءه هذ� �ل��دور هو �رشف له، �ل��ذي �سيتحّمله 
هذ�  خ��الل  لأن  بفخر  للم�ستقبل.  بامل�سوؤولية  كبري  و�سعور  بفخر 
�لوقت من �لطو�رىء ويف قمة جائحة COVID - 19، قدر�ت �لقطاع 
�ل�سناعي �ساهمت يف نقل �ملر�سى و�لأطباء و�ملعد�ت �لطبية �إىل حيث 
حاجتها �أكر طلبًا. كما مّت تاأمني �لإت�سالت و�لنقل و�ملُر�قبة، �لتي 
ت�سمل من �لف�ساء �سمنًا �إ�سافة �إىل �لأمن �لفعلي و�لرقمي يف �يطاليا 

وحول �لعامل.
�أخ��ذ هذ�  م��ن  �مل�سوؤولية تنطلق  ق���ائ���اًل:»�إن  بروفيومو �ردف 
�إجتماعية  و�قت�سادية،  �سيا�سية  تطرح حت��دي��ات  مرحلة  يف  �ل���دور 
وبيئية �لطابع، و�لتي تتطلب نظامًا �أوروبيًا متما�سكًا على �مل�ستوى 
�ل�سناعي �أي�سًا. لقد بات و��سحًا �ليوم باأن �لقطاع �جلو ف�سائي 

و�لدفاعي و�لأمني AD& S �سيكون مفتاح عّدة �أف�سليات حمددة يف 
برنامج �لتعايف �لأوروبي مثل: �لرقمية، و�لتعامل �لأخ�رش، و�لأمن 
 ،AD&S ل�سيرب�ين. و�أين �ساأعمل لتاأمني �إع��ادة �لإع��رت�ف بالقطاع�
ون�����رشه ودع��م��ه بو�سائل فعالة و����س��ت��ث��م��ار�ت، وحت�سني �حل��و�ر 

�مل�ستمّر  و�ل�سفاف مع �أ�سحاب �مل�سلحة �لأوروبيني«.

بتاريخ 24 �آذ�ر /م��ار���س 2020  عقد جمل�س 
 Naval غ��روب  )ن��اف��ال  �لبحرية  �ملجموعة  �إد�رة 
 Group(  �إج���ت���اع���ًا ق����رر خ���الل���ه ت���ق���دمي �إق�����رت�ح 
 �إىل �ل���رئ���ي�������س �ل���ف���رن�������س���ي، ي��ق�����س��ي ب��ت��ع��ي��ني 
 Pierre - Eric Pommellet بيار - �إريك بوميليت
�لرئي�س  �سالحيات  م��ع  �لإد�رة  ملجل�س  رئي�سًا 

�لتنفيذي لل�رشكة.
زم��ام  �إري��ك بوميليت  بيار -  يت�سلم �ل�سيد 
 �إد�رة ن��اف��ال غ��روب يف ه��ذه �لأزم���ة �لإ�ستثنائية، 
تاأمني حماية �سحة  عمله  �أف�سلية  �ستكون  حيث 
و���س��الم��ة �مل��وظ��ف��ني يف �مل��ج��م��وع��ة، ب��غ��ي��ة متكني 
�ل��زب��ائ��ن �ل���ذي ي��ح��ت��اج��ون دع��م��ًا �ل��ي��وم �أك���ر من 
�أّي ي��وم �آخ��ر حلماية  �أن�سطتهم يف خدمة �لدفاع 

�لبحري.
ي�سار �إىل �أن ن��اف��ال غ��روب ر�ئ���دة �أوروب��ي��ًا يف 
جمال �لدفاع �لبحري، وك�رشكة ذ�ت تكنولوجيا 
عالية على �مل�ستوى �لعاملي ت�ستخدم معارفها �لغري 
عادية وم�سادر �سناعية فريدة، وق��در�ت لتاأمني 

�رش�كات �سرت�تيجية مبدعة.

جديد الدفاع

بيار- اإريك بوميليت رئي�ساً ل�رشكة نافال غروب

رئي�س ليوناردو  يُ�سمى رئي�ساً  لرابطة
 ال�سناعات اجلو ف�سائية والدفاعية يف اأوروبا

�إريك بوميليت

�ألي�ساندرو بروفيومو
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