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اإنه  العدد ال�صاد�س والأخري الذي ي�صدره فريق عمل جملة »الدفاعية« مع 
 نهاية العام 2020، رغم ال�صعوبات التي فر�صت مع تف�ّصي جائحة كورونا

.COVID - 19 
يت�صّمن العدد قراءة مو�ّصعة للأ�صواق الدفاعية يف ال�رشق الأو�صط، مع 
لئحة باأرقام الإنفاق الع�صكري لأب��رز ال��دول، واأف�صليات جمالت الت�صّلح 
املُ�صرتيات  برامج  على  ال�صوء  ي�صّلط  كما  احلديثة،  التكنولوجيا  وانتقاء 
الدفاعية لكّل من القوات اجلوية والقوات البحرية والقوات الربية يف دول 

اخلليج وبع�س الدول العربية.
يف هذا العدد اي�صًا مو�صوع متكامل حول املوقف الدفاعي يف اجلمهورية 
العربية امل�رشية، حيث يربز الدور الكبري للقوات امل�صّلحة امل�رشية وتطور 

ال�صناعات الدفاعية املحّلية.
اإىل ذلك يحتوي العدد على كٍم كبري من املعلومات اخلا�صة بجديد الدفاع 
بت�رّشف  تو�صع  متطّورة  اأنظمة  من  العاملية  ال�رشكات  اأنتجته  ما  واأب���رز 

خمتلف �صنوف القوات امل�صّلحة.
عدد فيه اأح��دث املعلوما ت ذات الطابع الدفاعي ويعترب م�صدرًا لأغناء 

الفكر الع�صكري.
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�صعر العدد
 لبنان 4000 ل.ل  �سورية 50 ل.�س  االردن 2 دينار

 ال�سعودية 20 رياالً  الكويت 2 دينار  البحرين 2 دينار
 قطر 20 رياالً  االمارات 20 درهماً  ُعمان 2 ريال

 اليمن 500 رياالً  م�رص 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

تنتج ليوناردو الطائرة
AW Hero امل�صرية
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قّررت وزارة اخلارجية الأمريكية املوافقة على مبيعات ع�سكرية 
اإىل اخل��ارج، هي عبارة عن 50 مقاتلة ال�رضبات امل�سرتكة F-35  اإىل 
10.4 مليارات  اإىل  املتحدة، ت�سل قيمتها  العربية  الم���ارات  دول��ة 
دولر. وكالة التعاون الدفاعي الأمني )DSCA( �سّلمت املوافقة على 

البيع اإىل الكونغر�س بتاريخ 10 ت�رضين ثاين/نوفمرب 2020.
حكومة المارات العربية املتحدة كانت قد تقّدمت بطلب �رضاء 50 
مقاتلة F -35 ذات الإق��اع والهبوط العادي )CTOL(، و 54 حمرك 
F-135 اإنتاج »ب��رات اأن��د  ويتني Pratt & Whitney «  اأي 4 حمركات 
اإ�سافية اإحتياط. اإىل ذلك ي�سمل الطلب اأنظمة حرب اإلكرتونية، اأنظمة 
 ،)C4I/CNI( وجت�س�س  وكمبيوتر  وات�����س��الت  و�سيطرة  ق��ي��ادة 
اأنظمة دعم لوج�ستي �سامل )ALGS(، �سبكة بيانات عمانية مدجمة 
)ODIN(، اأجهزة  تدريب جّوي، وغريها من اأنظمة ال�ساح ومعدات 
الدعم وم�ستندات ومطبوعات تقنية، يذكر اأن املتعاقد الأ�سا�سي لهذه 
ال�سفقة هي �رضكة »لوكهيد مارتن Lockheed Martin « و»برات اأند 

ويتني Pratt & Whitney « للمحركات الع�سكرية.
كما وافقت وزارة اخلارجية اأي�سًا على مبيعات اإىل دولة المارات 
العربية املتحدة، ت�سمل ذخائر منوعة واأجهزة دعم وا�ستدامة مع 
املعدات العائدة لها بحيث ت�سل قيمة هذه  املبيعات اإىل 10.0 مليارات 
دولر. حكومة الم����ارات طلبت ���رضاء )802( ���س��اروخ ج��و - جو 

 AIM 120 -  م���ع���روف ب��اإ���س��م م��ت��ق��دم وم��ت��و���س��ط امل���دى ط���رازC8

»اأم��رام AMRAAM«، مع 16 جهاز توجيه اإحتياط، و 2004 قنابل 
MK -82 زن��ة 500lb لأه���داف عامة مع 72 قنبلة خليية للتدريب، و 
1000 قنبلة MK-84  و 2000 قنبلة زنة 100lb، و 2500  قنبلة ذات قطر 
 ،)JDAM(  و 2000 قنبلة للهجوم املبا�رض املُ�سرتك SDB - 1 سغري�
اإ�سافة اإىل عدد كبري من ال�سواريخ املوجهة التكتيكية مع اأجهزة 
الذخائر  لهذه  الأ�سا�سي  املتعاقد  اأن  اإىل  ُي�سار  وال��ت��دري��ب،  ال��دع��م 
 Northrop  و»ن��ورث��روب غ��روم��ان » Raytheon رضكتي »رايثيون�

.»Grumman
ق���ررت وزارة  اأع����اه،  الع�سكرية  املبيعات  اإىل جممل  اإ���س��اف��ة 
اخلارجية الأمريكية على احتمال بيع نظام الطائرة املُ�سرّية عن ُبعد 
MQ -9B اإىل دولة الم��ارات مع املعدات التابعة لها بتكلفة ت�سل اإىل 
2.97 مليار دولر. وكالة التعاون الدفاعي الأمني )DSCA( �سّلمت 
املوافقة على البيع اإىل الكونغر�س مع املوافقات ال�سابقة بتاريخ 10 

ت�رضين الثاين/نوفمرب 2020 اأي�سًا.
ح��ك��وم��ة الم�����ارات ك��ان��ت ق��د ت��ق��ّدم��ت م��ن احل��ك��وم��ة الأم��ريك��ي��ة 
بطلب �رضاء 18 طائرة ُم�سرّية عن ُبعد MQ - 9B  مع اأنظمة ال�ساح 
التابعة لها، مع 25 نظام تهديف متعدد الأوج��ه )MTS -D( اإنتاج 
�رضكة »رايثيون«، اإ�سافة اإىل م�ست�سعرات اإلكرتو - ب�رضية عاملة 
بالأ�سعة حتت احلمراء EO /IR، ودليل الأهداف الأر�سية املتحركة 
)CMTI(، و 18 ن��ظ��ام اإت�����س��الت زك��ي��ة RIOTM، و 515 ���س��اروخ 
هيل فاير  AGM - 114R Hellfire، بالإ�سافة اإىل ع��دد من الذخائر 

والقنابل وال�سواريخ املنوعة.
ج��رال  ال�سفقة  لهذه  الرئي�س��ي  املتعاق������د 
مارت������ن  و»لوكهي���د    GA ASI اأتومي��ك�س 
 »Raytheon و»رايثي�����ون »Lockheed Martin 
و L3Harris يف الوليات املتحدة الأمريكية و�رضكة 

»ليوناردو Leonardo الإيطالية«.

الواليات املتحدة توافق على مبيعات عسكرية 
إىل دولة االمارات بقيمة 20.7 مليار دوالر

General Atomics طائرة دون طيار انتاج MQ-9B

Raytheon انتاج AMRAAM صاروخ�

F-35 املقاتلة
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م��ط��ل��ع ���س��ه��ر ت�����رضي��ن ال��ث��اين/ن��وف��م��رب 2020 ب�����داأت ���رضك��ة 
املُقبل  النهائية على طائرة اجليل  Leonardo« التجارب  »ليوناردو 
C-27J  التي حتتوي على م��ع��ّدات حديثة واأن��ظ��م��ة )اأفيونيك�س (
اإلكرتونيات  ط��ائ��رات ج��دي��دة، واأج��ه��زة ديناميك هوائية متقّدمة، 
  C-27J التي �ستح�ّسن الآداء العايل احلايل للطائرة. اإن اأّول طائرة
يف �سكلها اجلديد �سيتّم  ت�سليمها اإىل عميل مل يف�سح عنه خال العام 

.2021
ي�ستمّر   C-27J Spartan �سبارتان  لطائرة  والإعتمادية  الإداء 
حركة  على  الدفع  اإن  زبائنها،  لحتياجات  تلبية  كاأف�سل  بالتطّور 
الطائرة C- 27J وليونة مهماتها ي��وؤدي اإىل جمموعة متزايدة من 
حلول املهمات التي تتجاوب م��ع التحديات اجل��دي��دة التي تواجه 

امل�سغلني.
ماركو زوف  ل��ي��ون��اردو  ال��ط��ائ��رات يف  امل��دي��ر الإداري لق�سم 
Marco Zoff اأ�سار اإىل اأن الطائرة املتطورة C-27J  جتلب النوعية 
والقدرات غري املقاربة لطائرة Spartan نحو امل�ستوى الأعلى التايل. 
�سوف ي�ستفيد امل�سغلون من اإلكرتونيات الطائرات احلديثة، والإداء 
الوطني  الأم��ن  اأن �سبارتان تت�سّمن جوهر  اإذ  املتزايد والفعالية، 
الدفاعية،  للعمليات  امل�سّلحة  القوات  اأ�سول  اأف�سل  واأثبتت كونها 
خال  الإغ��اث��ة  وعمليات  ال�سكان  دع��م  يف  الأ�سا�سية  وم�ساهمتها 

الكوارث.
م�ساعدة  دفاعية  باأنظمة  تزويدها  ميكن  الطائرة  اأن  اإىل  ي�سار 
ظروف   يف  ا�ستخدامها  بهدف  بال�ستية،  وحماية  اآمنة  وات�سالت 

عالية الأخطار.

الفرن�سية  امل�سّلحة  ال��ق��وات  وزي���ر  اأع��ل��ن 
قيام  ع��ن   Florence Parly ب��اريل  فلوران�س 
���رضك��ة MBDA  بتطوير ب��رن��ام��ج ال�����س��اروخ 
 ،)MAST -F( التكت���ي جو - �سطح امل�ستقبلي
ك�ساح رئي�سي للجي�س الفرن�سي جو - اأر�س 

.Tiger لطوافة القتال
 2020 ثاين/نوفمرب  ت�رضين  �سهر  مطلع 
مّت اختيار MBDA بناًء على اقرتاحها للهيئة 
العامة للت�سّلح الفرن�سية )DGA( وتقدمي فكرة 
 ،MHT /MLP ال�ساروخ املتحّرك بعيد املدى
الذي يبنى على تكنولوجيا ال�ساروخ املتو�سط 
املدى MMP، والذي يعترب اأول �ساروخ للقتال 
ال���ربي م��ن اجل��ي��ل اخل��ام�����س و���س��ع يف اخلدمة 

حول العامل.
يتمّيز ال�ساروخ MHT/MLP  بفعاليته العمانية العالية، ويزن 
اأق��ّل من �سواريخ فئته بن�سبة 20 % الأم��ر الذي يخفف زنة 100 كلغ 
من حمولة طوافة Tiger القادرة على حمل ثمانية �سواريخ يف ت�سكيل 

قتايل ي�سل مداها اإىل 8 كلم.

الرئي�س التنفيذي لل�رضكة اأريك برياندير Eric Beranger عّلق 
على اإطاق الربنامج، موؤكدًا على اأن ال�ساروخ MHT/MLP  يدمج 
للت�سّلح  العامة  الهيئة  من  بدعم  تطويرها  مّت  جديدة  تكنولوجيات 
DGA، وهو يقّدم ليونة غري معهودة لدى ا�ستخدامه من ِقبل القوات 

امل�سّلحة.

ليوناردو  تبدأ جتارب نهائية 
C-27 J على طائرة اجليل املقبل

م.ب.د.أ  تطور الصاروخ القتالـي لطوافة تايغر

طائرة C-27J خالل التجارب

MHT/MLP تطلق �صاروخ Tiger طوافة
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 ب��ت��اري��خ 14 ت�����رضي��ن ال��ث��اين/ن��وف��م��رب 2020 اأط��ل��ق��ت نافانتيا 
ل�سالح  فرقيطات  خم�س  اأ���س��ل  م��ن  الثانية  الفرقيطة   Navantia
الدرعية اإ���س��م  حتمل  وال��ت��ي  ال�سعودية،  البحرية  امللكية   ال��ق��وات 
 AL - DIRIYAH اإحرتامًا للمدينة حيث اأ�سول العائلة ال�سعودية 

امللكية تعود اإليها.
احلدث التي �سمل تدخات عن ُبعد، تراأ�سه قائد القوات امللكية 
البحرية ال�سعودية الأم��ريال  فهد بن عبد اهلل الغفيلي، وح�سور 
 ،Belen Gualda Gonzalez رئي�س نافانتيا بلني غوالدا غونزاليز
 )SAMI( ال�سعودية  الع�سكرية  لل�سناعات  التنفيذي  والرئي�س 
وليد اأبو خالد، ورئي�س اأرك��ان �ساح البحرية الإ�سبانية الأم��ريال 
 .Admiral Teodoro Lopez Calderon تيودورو لوبيز كالديرون
 اإ���س��اف��ة اإىل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الإ���س��ب��اين اأران�����ص��ا غونزاليز ليا 
Arancha Gonzalez Laya ال��ذي تدخل يف احل��دث مبداخلة نهائية 
حيث اأ�ساء  على التزام احلكومة الإ�سبانية يف هذا الربنامج والرغبة 

يف تعاون اآخر بني الدولتني ال�سعودية والإ�سبانية.
ُي�سار اإىل اأن فرقيطة الدرعية م�سممة وفقًا لآخر ما تو�سلت اإليه 
تكنولوجيا بناء ال�سفن، وهي بطول 104 اأمتار قادرة على نقل حوايل 
102 اأ�سخا�س ت�سمل الطاقم والأف���راد، وتت�سمن نظام قتال حازم 
HAZEM املتفرع من نظام نافانتيا للقتال CATIZ، والذي يعترب اأول 

.SAMI - Navantia  نظام قتال �سعودي مّت تطويره من ِقبل �رضاكة

  ALFA 4000 وتعرض فرقاطة ألفا
لدى نافانتيا NAVANTIA تقليد طويل يف ت�سميم وبناء �سفن 

ال�سطح املُقاتلة مع 13 فرقاطة ُبنيت خال 20 �سنة ما�سية لكّل 
من بحريات اإ�سبانيا والروج واأ�سرتاليا، اإ�سافة اإىل م�رضوعني 

 F110 مهّمني قيد البناء يف الوقت احلا�رض: 5 فرقيطات فئة
لإ�سبانيا، و 5 فرقيطات خفيفة طراز AVANTE 2200  ل�سالح 
اململكة العربية ال�سعودية، وكا امل�رضوعني يحتويان املظاهر 

  AVANTE 2200 احلديثة والتكنولوجيات الرقمية الأحدث، اإن
خ�سو�سًا حتتوي على نظام القتال HAZEM  الذي هو تكنولوجيا 

مطورة بوا�سطة ال�رضاكة املُ�سرتكة ما بني ال�سناعات الع�سكرية 
 SAMI -( �وُتعرف ب NAVANTIA و�رضكة SAMI ال�سعودية

Navantia(، وهي ترتكز اإىل حلول اأنظمة قتال مثبتة مّت تطويرها 
من قبل Navantia ل�ساح البحرية الإ�سبانية وغريها من البحريات 

الدولية، اأما نظام HAZEM  فيوؤمل منه اأن ي�سبح معيار القوات 
البحرية امللكية ال�سعودية وميكن اإدماجه يف �سفن جديدة اأو 

ا�ستعماله لتحديث الأ�سطول البحري.

يقع خط الإرتكاز الأ�سا�سي لفرقاطة ALFA 4000 ما بني الأفكار 
الأنفة الذكر، وهي حتتفظ باخلوا�س الهيدرو ديناميكية عرب اأع�ساء 
العائلة، و�سكرًا لت�ساميمها املعدلة التي تتيح كثريًا من امل�ساركة يف 
حلول الت�سميم، وبالتايل توفر اإعتمادية ومتانة يف الت�سميم، فيما 

ت�سمح بتعديات حمددة وفقًا ملتطلبات مهمات كّل بحرية.
حتتوي ALFA 4000 على نظام قتال ق��وّي، وم�ستويات عالية 
وف�سحات  للطوافات،  ومن�ساآت  متقدمة،  وا�ستمرارية  الآل��ي��ة،  من 
اإنها ك�سفينة رقمية وذكية، تن�رض جمموعة من  للمهمات املتنوعة، 
القدرات اجلديدةخا�سة تلك العائدة اإىل دعم اتخاذ القرار لفعالية 
اأنظمة  ت�سمل  ال��ت��ي  العملياتية  ال��ت��دم��ري  اإدارة  وت��وف��ري  العمليات 

الإ�ستغال والأفراد على منت ال�سفينة.
يبلغ طول ALFA 4000،  120مرتًا وعر�سها 17 مرتًا واإزاحتها 
مع حمولة كاملة 4500 طنًا، وهي الأخ الأكرب لعائلة ALFA اأي 4 منها 

لفنزويا وهي يف اخلدمة، و5 يتم بناوؤها للمملكة العربية ال�سعودية.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن نظام قتال ALFA 4000 م�سمم بحيث ي�سمل 
الإلكرتو  والإمكانيات  الإن�سانية،  والعوامل  ال�سامة  اإظ��ه��ار  على 

مغناطي�سية والإعتمادية وقدرة ال�سيانة واملتطلبات الأمنية.

نافانتيا تطلق فرقيطة ثانية 
للمملكة العربية السعودية

فرقاطة ALFA 4000 من نافانتيا

فرقيطة "الدرعية" ان�صمت اىل �صالح البحرية ال�صعودي
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 ف�������ازت �����رضك����ة »ج��������رال اأت���وم���ي���ك�������س ل���اأن���ظ���م���ة اجل���وي���ة
بعقد   ،General Atomics Aeronautical Systems )GA - ASI(
اأم��ريك��ي م��ن مركز ال��ذك��اء الإ�سطناعي  93.3 مليون دولر  قيمته 
املُ�سرتك )JAIC(، لتطوير قدرات الإ�ست�سعار الذاتي للطائرات دون 

طّيار.
تطوير  اإىل   JAIC مل��رك��ز  ال��ذك��ي  املُ�ست�سعر  م�����رضوع  ي��ه��دف 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ذك���اء الإ���س��ط��ن��اع��ي م���ن خ����ال حت��دي��د ال��ع��ن��ا���رض 
اخلوارزمية للهدف با�ستخدام طائرة غري اآهلة، اإ�سافة اإىل ا�ستعمال 
ذكاء اإ�سطناعي AI على متنها للتحكم مب�ست�سعرات الطائرة وتوجيه 

الطريان الذاتي.
نائب رئي�س جرال اأتوميك�س للتطور ال�سرت اتيجي ج.ر.رايد 
الإ�ستثمار  بتح�سن  ت��ف��رح   GA - ASI اأن  اإىل  اأ���س��ار   ،J.R.Reid
الكبري ال��ذي اأجرته لتقّدم اأه��داف الإ�ست�سعار الذاتي ملركز الذكاء 
الإ�سطناعي املُ�����س��رتك  JAIC، وه���ذا الأم���ر �سيجلب زي���ادة هائلة 
لقدارت الأنظمة غري الآهلة، للتطبيقات خال املدى الكامل للعمليات 

الع�سكرية.

املعتمدة  التكنولوجيا  ت�ستخدم  �سوف  ال�رضكة  اأن  اإىل  ُي�سار 
يف نظام الطائرة امل�سرّية عن ُبعد MQ-9 Reaper، املكّون من عّدة 
 ،)RDESS( الإل��ك��رتوين الدفاعي  الدعم  نظام  ت�سمل  م�ست�سعرات 
التج�ّس�س  مل��ه��ّم��ات    Metis اإىل منتج  اإ���س��اف��ة   ،Lynx لينك�س  وراد  

.)ISR( واملُراقبة والإ�ستطاع

جنرال أتوميكس تفوز بعقد من مركز 
الذكاء اإلصطناعي امُلشرتك
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قّررت وزارة اخلارجية الأمريكية املوافقة على مبيعات خارجية 
اإىل احلكومة امل�رضية، هي نظام يقظة و�سيطرة بحرية )MDA( مع 

املعّدات التابعة له بقيمة تق�ّدر ب� 417 مليون دولر.
اإىل  الدفاعي الأمني )DSCA( �سّلمت املوافقة  التعاون  وكالة  
الكونغر�س بتاريخ 1 ت�رضين اول/اأكتوبر 2020، مع الإ���س��ارة اإىل 
اأن احلكومة امل�رضية كانت قد تقّدمت بطلب �رضاء نظام يقظة بحرية 
ي�ستمل على رادارات ثابتة ومتحركة لك�سف الأه��داف مع املن�سات  
بالأ�سعة حتت  عاملة  وُم�ست�سعرات كهرو - ب�رضية  لها،  الداعمة 
احلمراء واأجهزة رادي��و لاإت�سالت، و 34 برجًا ثابتًا للمراقبة، و 
28 برجا  خا�سًا لاإت�سالت مع املعّدات التابعة لها، 6 غرف عمليات 
امل��ع��ّدات ذات  بحرية ثابتة، مركز عمليات �سرتاتيجي وغريها من 

ال�سلة بنظام اليقظة البحرية. 
الوطني  والأم����ن  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  �سيدعم  امل��ق��رتح  البيع 
ل��ل��ولي��ات املتحدة الأم��ريك��ي��ة، م��ن خ��ال حت�سني اأم���ن دول���ة حليفة 
رئي�سية م��ن خ���ارج ح��ل��ف ن��ات��و، ال��ت��ي ت�ستمّر اأن ت��ك��ون �رضيكًا 

�سرتاتيجيًا يف ال�رضق الأو�سط.
اخلا�س  النظام  ه��ذا  ا�ستخدام  اإىل  تهدف  م�رض  اأن  اإىل  ُي�سار 

باليقظة البحرية لتزويد القوات امل�سّلحة امل�رضية بقدرات اإ�ستطاع 
بحرية م��ع يقظة مو�سعية يف ال��وق��ت املطلوب للدفاع ع��ن احل��دود 

البحرية امل�رضية ومواردها الطبيعية وموانئها البحرية.

 L3Harris Technologies اإخ��ت��ارت ق��وة دف��اع البحرين �رضكة
ل��ت��ق��دمي م��ن��ظ��وم��ة ل��ل��ق��ي��ادة وال��ت��ح��ك��م والت�������س���الت واحل��ا���س��ب 
وال�ستخبارات )C4I( يف اإطار جهود اململكة لتعزيز قدراتها يف جمال 
اإدارة املعارك ومكاملة حلول ال�ستخبارات واملراقبة وال�ستطاع 

)ISR( �سمن قواتها الربية واجلوية والبحرية.
والت�����س��الت  والتحكم  للقيادة   L3Harris منظومة  و���س��ت��زود 
ت�سغيلية  ب��ق��درات  البحرين  دف��اع  ق��وة  واحلا�سب وال�ستخبارات 
اأولية و�ستدمج اأجهزة الراديو »فالكون Falcon III« فيها، مما يوفر 
ات�سالت �سبكية ل�سمان التفوق يف القيادة والتحكم. وثبتت جدارة 
جمموع����ة اأجه�����زة الرادي���و »فالكون 3« على اأر�س املعركة وحازت 

ثقة اأكرث من 700.000 مقاتل من جميع اأنحاء العامل.
وقال كري�س اأبلي Chris Aebli رئي�س ق�سم اأنظمة الت�سالت 
ال��ع��امل��ي��ة ل���دى ���رضك��ة L3Harris:»مي����ث����ل ب��رن��ام��ج منظومة ال��ق��درة 
الت�سغيلية الأول���ي���ة ل��ل��ق��ي��ادة وال��ت��ح��ك��م والت�����س��الت واحل��ا���س��ب 
وال���س��ت��خ��ب��ارات عامة ف��ارق��ة لتقدم ال��ق��ي��ادة والتحكم وال��ق��درات 

الت�سغيلية امل�سرتكة لدى قوة دفاع البحرين«.
وت��وف��ر اأن��ظ��م��ة ال��ق��ي��ادة وال��ت��ح��ك��م والت�������س���الت واحل��ا���س��ب 
بنية  الع�سكري  القطاع  يف  للعماء   L3Harris م��ن  وال�ستخبارات 
ت�سغيلية م�سرتكة متطورة ومتوا�سلة ت�سمن فهم الظروف املختلفة 
تتبع  للم�ستخدمني  ميكن  كما  امل��ع��ارك.  واإدارة  ال�رضيع  والتفاعل 

القوات املعادية واحلليفة بفعالية كبرية، وتطوير وتنفيذ العمليات 
التكتيكية ودم��ج الأف���راد وال�ستخبارات واأح���وال الطق�س املحلية 
والتخطيط وغريها من البيانات يف عمليات امل��ع��ارك عرب مزيج من 

التكنولوجيا املتطورة وخدمات تكامل الأنظمة عالية القيمة.

قوة دفاع البحرين تعتمد منظومة
L3 Harris Technologies

مصر تطلب نظام يقظة وسيطرة حبرية

 »ATSC« اإنتاج �صركة MDA مولد الطاقة خلدمة نظام

L3 Harris من C4I نظام الإت�صالت
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ب��ت��اري��خ 6 ت�����رضي��ن  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب 2020 �سّلمت املجموعة 
 ،Suffren غوا�سة الهجوم النووية  Naval Group البحرية الفرن�سية
اإىل هيئة الت�سّلح الدفاعي الفرن�سية )DGA( وذلك يف قاعدة طولون 

Toulon الفرن�سية بح�سور عدد قليل من امل�سوؤولني.
�ستن�سّم  الغوا�سة اإىل القوات البحرية الفرن�سية، وهي الأوىل 
يف �سل�سلة �ست غوا�سات نووية SSN، التي �ستحل تدريجيًا مكان 

.»Rubis الغوا�سات من فئة  »روبي�س
 Eric بوميليت  اإري��ك  البحرية  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
Pommellet اأ�سار اإىل اأن ت�سليم Suffren هو حجر اأ�سا�س رئي�سي 
الفقري لقوات الغوا�سات   Barracuda العمود  يف برنامج براكودا 
�سيتم  ال�ست  الغوا�سات  ت�سليم  واأن   ،2060 العام  حتى  الفرن�سية 
خال عقد من الزمن، بوميليت اأ�ساف باأن Naval Group قد �سلكت 
طريقًا طويًا مع �رضكائها ال�سناعيني واحلكوميني منذ قطع اأول 
�سفيحة معدنية بتاريخ 10 كانون اأول/دي�سمرب 2007 اأّي بعد اأقّل من 
عام على الإتفاق مع الهيئة العامة للت�سلح )DGA(. ونظرًا للتحديات 
ال�سناعية املتعددة، ل ب��ّد من توجيه التحية اإىل التزام فرقاء عمل 

 Technic و�رضكة تكنيك اأت��وم Naval Group الت�سميم والإن��ت��اج يف
Atome  املتعاقد الرئي�سي للغرفة النووية على منت الغوا�سة، اإ�سافة 

اإىل هيئة الطاقة الذرية )CEA(  والبحرية الفرن�سية.

مطلع �سهر ت�رضين اأول/اأك��ت��وب��ر 2020 
وّق��ع��ت ك���ّل م��ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة 
واملغرب على اإتفاقية تهدف اإىل متتني التعاون 
الع�سكري وحت�سني جهوزية اململكة يف �سمال 
اأف��ري��ق��ي��ا خ���ال ال��ع��ق��د املُ��ق��ب��ل. وزي���ر ال��دف��اع 
Mark Esper وّق��ع  م��ارك اأ�صرب  الأم���ريك���ي 
الإتفاقية املحددة بع�رض �سنوات، وذل��ك خال 
زي����ارة اإ���س��ت��غ��رق��ت ي��وم��ني اإىل امل��غ��رب يف اآخ��ر 
ت��وق��ف ل��ه اأب���ان ج��ول��ة اإىل ث��اث دول يف �سمال 
اأفريقيا وب��داأت يف تون�س حيث مّت التوقيع على 

اتفاق ع�سكري اأي�سًا.
ل���دى و���س��ول ال���وزي���ر اأ���ص��رب اإىل امل��غ��رب 
اإلتقى وزير ال�سوؤون اخلارجية نا�صر بوريتا 
ال���ذي اأ���س��ار اإىل اأن الإت��ف��اق��ي��ة الع�سكرية بني 

البلدين تخدم خريطة طريق للتعاون الدفاعي، 
وت��ه��دف اإىل متتني ال�����رضاك��ة ال�سرتاتيجية ب��ني ال��دول��ت��ني وتدعم 

الأهداف الأمنية املُ�سرتكة.
بدورها القيادة العامة للقوات امل�سّلحة امللكية املغربية، اأّك��دت 
على اأن الإتفاقية تركز على تثبيت الأهداف الأمنية املُ�سرتكة وخا�سة 

يف جمال حت�سني درجة اجلهوزية الع�سكرية.
اإىل ذلك اإلتقى الوزير اأ�صرب نائب رئي�س احلكومة املغربية وزير 
الدفاع الوطني عبد اللطيف لو ديي، واأع��رب امل�سوؤولن الرفيعان 
عن ر�ساهما بالن�سبة ملتانة وا�ستمرارية ودينامية التعاون املُتبادل 

بني الدولتني.

الواليات املتحدة واملغرب يوّقعان 
على اتفاقية تعاّون عسكري

املجموعة البحرية تسلم غواصة سوفرين 
هليئة التسلح الفرنسية

 الوزير نا�صر بوريتا والوزير مارك اأ�صرب حلظة توقيع الإتفاقية

الغوا�صة النووية Suffren ُتبحر بعد ت�صليمها
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بتاريخ  Oshkosh Defense الدفاعية  اأو�سكو�س  اأعلنت     
2 ك��ان��ون اول/ دي�سمرب 2020، ع��ن ت��ق��ّدم ق��ي��ادة التعاقد يف 
اجلي�س الأم��ريك��ي بطلب ����رضاء  2,738  عربة عربة تكتيكية 
خفيفة ُم�سرتكة )JLTV(، و 1,001 مقطورة تابعة مع العّدة 

الكاملة لها.
والقوات  الأم��ريك��ي  على اجلي�س  العربات  توزيع  �سيتّم 
البحرية، ووح���دات امل��اري��ن��ز، وال��ق��وات اجل��وي��ة الأم��ريك��ي��ة، 
اإ�سافة اإىل جمموعات حم��ددة يف حلف »ناتو« وحلفاء خارج 
احل��ل��ف. اإن ه���ذا ال��ط��ل��ب ل��ع��رب��ات )JLTV( م��ن اأو���س��ك��و���س 

الدفاعية هو ثاين اأكرب طلب بقيمة 911 مليون دولر.
Oshkosh Defence JlTV م�سممة حلقل املعركة  عربات 
املُ�ستقبلي مع ق��درات اإع��ادة الت�سكيل لتلبية مطالب املُقاتلني 
واحتياجات املهّمات املتطّورة. اإنها العربة التكتيكية اخلفيفة 
ال��وح��ي��دة يف ال��ع��امل، ذات ح��م��اي��ة، وح��رك��ي��ة خ���ارج ال��ط��رق، 
واإمكانيات �سبكية، وخيارات قوة نريان للمناورة يف ت�سكيات 

قتالية.
ن��ائ��ب رئي�س اأو���س��ك��و���س وم��دي��ر ع��ام ال��ربام��ج املُ�سرتكة 
جورج مان�صفيلد George Mansfield، اأ�سار اإىل »اأن الرجال 
من  يعملون،  مب��ا  يفاخرون  الدفاعية  اأو�سكو�س  يف  والن�ساء 
ت�سميم وبناء وت�سليم اأكرث العربات التكتيكية اخلفيفة قدرة يف 

العامل، وهذا اأحد اإجنازاتنا الكربى«.
JLTV العربة التكتيكية اخلفيفة امل�صرتكة

قررت وزارة اخلارجية الأمريكية املوافقة على مبيعات ع�سكرية 
 )SAO( اإىل اخل����ارج، ه��ي خ��دم��ات دع���م مكتب امل�����س��اع��دة الأم��ن��ي��ة
الأمريكي للمملكة العربية ال�سعودية، ت�سمل امل�ساعدة التقنية والدعم 
الإ�ست�ساري اإىل وزارة الدفاع ال�سعودية خلم�س �سنوات اإ�سافية،  
وذل��ك ع��رب مهمة ال��ت��دري��ب الع�سكري الأم��ريك��ي يف اململكة العربية 

ال�سعودية )USMTM( والتي مقّرها مدينة الريا�س.
وكالة التعاون الدفاعي الأمني )DSCA( �سّلمت املوافقة على 
ه��ذا البيع اإىل الكونغر�س بتاريخ 1 كانون الأول/دي�����س��م��رب 2020 

واملقدرة قيمته بحوايل 350 مليون دولر مع املعدات العائدة له.
اململكة العربية ال�سعودية كانت قد تقّدمت بطلب خدمات الدعم 
من مكتب امل�ساعدة الأمنية الأمريكي )SAO(،  ت�سمل م�ساعدة تقنية 
دعم اإ�ست�ساري لوزارة الدفاع ال�سعودية )MOD( ملدة خم�س �سنوات 
اإ���س��اف��ي��ة، ع��رب مهمة ال��ت��دري��ب الع�سكري الأم��ريك��ي يف ال�سعودية 

.)USMTM(
ال�سيا�سة اخلارجية والأم��ن  اأه���داف  البيع املقرتح �سيدعم  اإن 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم���ريك���ي���ة، ع��رب حت�����س��ني اأم����ن دول��ة 

�سديقة هي قوة لاإ�ستقرار ال�سيا�سي والتقّدم الإقت�سادي يف ال�رضق 
الأو�سط.

 )USMTM( ُي�سار اإىل اأن مهمة التدريب الع�سكري الأم��ريك��ي
اإدارة اإ�ست�سارات موؤ�س�ساتية غري قتالية، ت�ساعد وزارة  الدفاع يف 

تطوير التدريب وا�ستدامة ردع قادر لاأخطار الإقليمية.

الواليات املتحدة متّدد مهمة 
التدريب العسكري إىل السعودية

 أوشكوش الدفاعية تتلقى طلبًا للعربات من اجليش األمريكي
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بتاريخ 30 ت�رضين ثاين/نوفمرب 2020 اأعلن 
نائب قائد القوات اجلو ف�سائية الرو�سية اجلرال 
رو�سيا  اأن  ع��ن   ،Andrei Yudin يودين  اأندريا 
���س��وف تنهي ال��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ظ��ام ال���دف���اع اجل���ّوي 

ال�ساروخي S-500 خال العام 2021.
ن����ائ����ب رئ���ي�������س جم���ل�������س ال����������وزراء ي���وري 
بوري�صوف Yuri Borisov قال خال يوم اجلي�س 
ال��دف��اع امل�ساد  ن��ظ��ام  اأن   ،Army 2020 ال����دويل 
لل�سواريخ البال�ستية املقّرر اإجنازه يف العام 2021، 
ه��و ح��ال��ي��ًا قيد ال��ت��ج��ارب وال��ع��م��ل ج���اري ل�رضاء 

الأق�سام اخلا�سة باإنتاجه املت�سل�سل.
ب��دوره نائب وزي��ر الدفاع الرو�سي األيك�صي 
اأ�سار    Alexei Krivoruchko كريفوراأو�صكو  
خ���ال ���س��ه��ر ���س��ب��اط/ف��رباي��ر امل��ا���س��ي، اإىل اأن 
اخت�سا�سيني ع�سكريني نفذوا جتارب مل يك�سف 
ال��ن��ق��اب عنها للنظام ال�����س��اروخ��ي �سطح - جو 
املنقطع النظر والأحدث S-500. كما �سبق واأعلن 
نهاية ال��ع��ام 2019 ع��ن اأن ال��ت��ج��ارب الأول��ي��ة على 

النظام ال�ساروخي امل�ساد للطائرات S-500 �ستبداأ 
يف العام 2020 على اأن يتم  ت�سليمه للوحدات املُقاتلة دوريًا حتى العام 

.2025
 Sergei ي�سار اإىل اأن وزي��ر ال��دف��اع الرو�سي �صريغي �صويغو

Shoigu قال يف وقت �سابق اأن ت�سليم النظام ال�ساروخي �سطح - جو 
S- 500 اإىل ال��وح��دات �سيبداأ يف العام 2020، واأن رو�سيا با�رضت 
تدريب اإخت�سا�سيني على كيفية ت�سغيل النظام اجلديد يف الأكادميية 

الع�سكرية للقوات اجلو ف�سائية يف تفري Tver  منذ العام 2017

  S-500 روسيا تنهي العمل على النظام
يف العام 2021

اأنظمة تك�سرتون  اأعلنت   2020 اأول/دي�سمرب  5 كانون  بتاريخ 
 »Shadow عن بيع  36 طائرة م�سرية طراز »�سادو Textron Systems
من اأح��دث النماذج اإىل اجلي�س الأمريكي، وح��ّددت قيمة العقد ب� 66 
مليون دولر ت�سمل اخلدمات الهند�سية اجلارية لاإ�ستمرار يف دعم 

وحتقيق النظام وفقًا لرتتيب Block III  اجلديد.
 David Phillips نائب رئي�س اأنظمة تك�سرتون دايفيد فيليب�س
ع��رب ع��ن فخر ال�����رضك��ة يف احل��ف��اظ على ���رضاك��ة ق��وي��ة لأك���رث م��ن 20 
  »Shadow Block III  عامًا مع اجلي�س الأمريكي، واأن نظام »�سادو
�سيدعم الزبائن عرب حت�سني ق��درات اجلنود لتلبية املهّمات احلالية 

واملُ�ستقبلية.
ُي�سار اإىل اأن تك�سرتون رائدة عامليًا يف جمال اإنتاج الأنظمة اجلوية 
والربية غري الآهلة، وتقّدم دعمًا وخدمات جوية ودفاعية لزبائنها. 
واأن نظام �سادو اجلديد بات جاهزًا وقادرًا على تقدمي الدعم اجلوي 

كطائرة دون طّيار ملهّمات املُراقبة والإ�ستطاع.
Shadow الطائرة دون طيار �صادو

نظام S-500 اجلديد للدفاع ال�صاروخي

تكسرتون تبين 36 شادو جديدة للجيش األمريكي
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حيث ت�ضطلع اللجنة العليا مبهام 
املعر�ضني  تنظيم  على  الإ�����راف 
وامل�ؤمتر امل�ضاحب لهما من خالل 
عدد من اللجان الفرعية املتخ�ض�ضة كل ح�ضب 
قطاعة، وال��ت��ي تهدف لإجن���اح ه��ذه الفعاليات 
احلي�ية واإخراجها بال�ضكل الذي يليق ب�ضمعة 
مكانة دولة الم��ارات على ال�ضعيدين الإقليمي 

والدويل.
 »2021 »اآيدك�س  معر�ضي  تنظيم  ويجري 
و»ن��اف��دك�����س 2021« وم���ؤمت��ر ال��دف��اع ال���دويل 
اأب���ظ��ب��ي ال�طنية للمعار�س  م��ن قبل ���رك��ة 
وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   ،»ADNEC »اأدن���ي���ك 
الدفاع والقيادة العامة للق�ات امل�ضلحة بدولة 
الإم���ارات، ل�ضتعرا�س اأح��دث ما ت��ضل اإليه 
ق��ط��اع ال�����ض��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة م��ن تكن�ل�جيا 
قطاع  وتط�ير  ومبتكرة،  متط�رة  وم��ع��دات 
ال�����ض��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة ال���ط��ن��ي��ة يف ال���دول���ة، 
وكذلك عقد �راكات ا�ضرتاتيجية بني خمتلف 
العاملية  ال�ركات  وك��رى  امل�ضاركة  اجل��ه��ات 

املتخ�ض�ضة يف هذه القطاعات.  
و�ضي�ضارك يف املعر�ضني طيف وا�ضع من 
�ضناع القرار واخلراء واملتخ�ض�ضني يف قطاع 
تط�ير  �ضبل  ملناق�ضة  ال��دف��اع��ي��ة،  ال�ضناعات 
تقنيات ت�ضاعد على م�اجهة التحديات املتغرية 
ا�ضرتاتيجيات  وتط�ير  العامل،  ي�ضهدها  التي 
اأمنية ودفاعية ت�ضهم يف حتقيق واإر�ضاء ال�ضالم 

العاملي.
فار�س خلف  الركن طيار  اللواء  وق��ال 
امل��زروع��ي، رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا املنظمة 
مل��ع��ر���ض��ي »اآي���دك�������س« و»ن��اف��دك�����س«:»ر���ض��خ 

مكانتهما  و»ن��اف��دك�����س«  »اآي��دك�����س«  معر�ضي 
ودوره����م����ا امل���ح����ري يف دع����م ت��ط���ي��ر ق��ط��اع 
ال�ضناعات الدفاعية يف دولة الإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة، وال���ذي �ضاهم وب�ضكل ف��اع��ل يف دعم 
م�����ض��رية التنمية الق��ت�����ض��ادي��ة امل�����ض��ت��دام��ة يف 
ال��دول��ة. وعلى م��دى اأك��ر م��ن 27 ع��ام��ًا، حت�ل 
»اآي���دك�������س« اإىل م��ن�����ض��ة ع��امل��ي��ة ل���الط���الع على 
واآخ��ر  والع�ضكرية  الدفاعية  الأن��ظ��م��ة  اأح���دث 
ومن�ضة  وابتكاراتها،  ال�ضناعة  م�ضتجدات 
ل�ضتعرا�س الأنظمة التي تتناف�س من خاللها 
اأب����رز ال�����رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ل��ع��ر���س منتجاتها 
الأكر تط�رًا، م�ضتفيدة مما ي�فره املعر�س من 
فر�س كبرية لعقد ال�ضفقات وال�راكات بني 

ال�ركات العاملية«.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��ل��واء ال��رك��ن طيار 
اإ�شحاق �شالح البلو�شي، نائب رئي�س اللجنة 
العليا املنظمة ملعر�ضي »اآيدك�س« و»نافدك�س«: 
«تعمل اللجنة العليا حاليًا بالتن�ضيق مع كافة 
ف��رق العمل وال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة، وال��ت��ي ت�ضم 
ك���ك��ب��ة م��ن امل���ؤ���ض�����ض��ات ال���ط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
القطاعني العام واخلا�س، وعلى راأ�ضها �ركة 
على  »اأدن���ي���ك«،  للمعار�س  ال�طنية  اب���ظ��ب��ي 
و�ضع اخلطط والرامج الكفيلة ل�ضمان �ضري 
امل��ض�عة، وذلك  وف��ق اخلطط  العمل  برامج 
ووفق اأعلى املعايري العاملية املتخ�ض�ضة يف هذا 
القطاع احلي�ي، والبناء على ما مت حتقيقه من 

اإجنازات يف الدورات ال�ضابقة للمعر�ضني« 
ب�������دوره، ق����ال حميد م��ط��ر ال��ظ��اه��ري، 
ل�ركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�ض� 
اأب����ظ���ب���ي ال����ط���ن���ي���ة ل��ل��م��ع��ار���س »اأدن����ي����ك« 

لها:»ت�ا�ضل  التابعة  ال�����رك��ات  وجم��م���ع��ة 
»اأدن���ي���ك« ا���ض��ت��ع��دادات��ه��ا ل�ضت�ضافة ال���دورة 
اخل��ام�����ض��ة ع�������رة م���ن م��ع��ر���ض��ي »اآي���دك�������س 
2021« وال��دف��اع ال��ب��ح��ري »ن��اف��دك�����س 2021« 
وم���ؤمت��ر ال��دف��اع ال���دويل، ونفخر ب��الإع��الن عن 
للعر�س،  املخ�ض�ضة  امل�����ض��اح��ات  ك��ام��ل  ب��ي��ع 
ح��ي��ث م��ن امل��ت���ق��ع اأن ت�ضهد ال�����دورة املقبلة 
1,300 ���رك��ة متخ�ض�ضة  م�ضاركة اأك���ر م��ن 
الرية واجل�ية  الدفاعية  ال�ضناعات  يف قطاع 
والبحرية، بنم� ي�ضل اإىل 271 % مقارنة بدورة 

الأوىل للمعر�س التي انطلقت يف العام 1993«.
واأ�ضاف: »نحن م�ضتمرون يف تعاوننا مع 
اجلهات املخت�ضة، ويف ت�ا�ضلنا مع ال�ركاء 
م��ن ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���س وال��ع��ار���ض��ني 
وي��ره��ن م�عد  احتياجاتهم،  ك��اف��ة  للبحث يف 
ان��ع��ق��اد ه���ذا احل����دث ع��ل��ى جن��اح��ن��ا يف تطبيق 
ال��ت��داب��ري الح��رتازي��ة والإج�����راءات ال�قائية 
التي ت�ضمن �ضالمة كافة ال��زوار وامل�ضاركني، 
املحلية  وال�ضالمة  ال�ضحة  معايري  اأعلى  وف��ق 
والعاملية، الأم��ر ال��ذي �ضي�ضكل نقطة انطالق 
مل�ا�ضلة ن�ضاط الأعمال، وامل�ضاهمة ب�ضكل فاعل 
يف دعم قطاع �ضياحة الأعمال يف اإم��ارة اأب�ظبي 

ودولة الإمارات العربية املتحدة«.
و���ض��م��ن ج��ه���د »اأدن���ي���ك« ال��رام��ي��ة لنقل 
وت�طني املعرفة وا�ضتقطاب اخل��رات العاملية 
يف ق��ط��اع ال�����ض��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة، �ضي�ضاحب 
ونافدك�س  اأي��دك�����س  معر�ضي  فعاليات  تنظيم 
2021، عقد فعاليات م�ؤمتر الدفاع الدويل 2021، 
والذي �ضيقام للمرة الأوىل ب�ض�رته الهجينة، 
ح��ي��ث ي��ج��م��ع امل����ؤمت���ر ع���دد ك��ب��ري م��ن اخل���راء 
واملتخ�ض�ضني و�ضناع القرار من جميع اأنحاء 
العامل على اأر���س ال�اقع وب�ضكل افرتا�ضي، 
وذل���ك ملناق�ضة امل���ازن��ة ب��ني الب��ت��ك��ار والأم���ن 
وال�ضتقرار وحماية التكن�ل�جيا وا�ضتغاللها 
الأم��ث��ل يف ع�ر ال��ذك��اء ال�ضطناعي والث�رة 
ال�ضناعية الرابعة، وال�ضتفادة منها يف جمالت 

الأمن وال�ضلم العامليني. 

 تشكيل اللجنة العليا املنظمة ملعرضي
»آيدكس 2021« والدفاع البحري 

»نافدكس 2021« ومؤمتر الدفاع الدولـي
اللجنة  ت�شكيل   2020 /نوفمرب  الثاين  ت�شرين   11 بتاريخ  اأبوظبي  يف   اأعلن 
ال��ب��ح��ري  وال���دف���اع   »IDEX  2021 »اآي���دك�������س  مل��ع��ر���ش��ي  امل��ن��ظ��م��ة   ال��ع��ل��ي��ا 
رعاية  حتت   تعقد  التي  ال��دويل،  الدفاع  وموؤمتر   »NAVDEX 2021  »نافدك�س  
 ال�����ش��ي��خ خليفة ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����س ال���دول���ة،  يف ال��ف��رة م��ا ب��ن 21 

ولغاية 25 �شباط/فرباير 2021، يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.



15 الدفاعية - كانون الأول / دي�سمرب 2020 - كانون الثاين / يناير 2021

م���ن���ت���دى اجل���ي�������ش ه������ذا ال���ع���ام 
ك����ان احل�����دث ال��رئ��ي�����س��ي الأول 
لل�سناعات الدفاعية ال�ساملة، بعد 
 COVID رفع القيود التي ت�سببت بها جائحة
19 -، قدم املعر�ش اإ�سارة اإىل اأ�سواق ال�سالح 
ال�����س��ام��ل��ة ل���س��ت��ع��ادة دوره�����ا واإع���ط���اء زخ��م 
الع�سكري -  التعاون  اإ�سافية من  لتطّورات 

التقني مع الدول الأجنبية.
منذ عدة �سنوات، اأ�سبح منتدى اجلي�ش 
لي�ش وحيدًا والأكرث متثياًل مل�ساريع املعار�ش 
ال��رو���س��ي��ة، ب���ل اأن����ه اأح����د امل���واق���ع ال��دول��ي��ة 
املوثوقة لبحث موا�سيع التعاون الع�سكري 
وال��ع�����س��ك��ري - ال��ت��ق��ن��ي، ورو�����ش اأوب����ورون 
اك�������س���ب���ورت اإح������دى ال����رع����اة ال��رئ��ي�����س��ي��ن 

واملُ�ساركن الفعالين لهذا احلدث.
َمّكن املعر�ش �سيوف املنتدى من تقدير 
التقارب ال�سامل لرو�ش اأوب��ورون اك�سبورت 
يف توفري الأم��ن للدول املعنية. قّدمت ال�رشكة 
اإىل ���رشك��ائ��ه��ا اإم��ك��ان��ي��ة ب��ن��اء ن��ظ��ام م��ت��وازن 
ب��دم��ج من���اذج منوعة م��ن الأ�سلحة وامل��ع��دات 
والإدارة  احلديثة،  والت�سالت  الع�سكرية، 
على  وال�سيطرة  ال��روب��وت،  وتكنولوجيات 

املوقف واأنظمة  حماية املعلومات.
تظهر لئحة املنتجات التي عر�ستها رو�ش 
اأوب��ورن اك�سبورت يف مواقع منتدى اجلي�ش، 
جميع الأق�سام يف اأ�سواق اليوم حول ال�سالح، 
واملعدات الع�سكرية واخلا�سة، والتي اأبرزها 
  Kalashnikov كال�سينكوف  الأط��ب��اق  بندقية 

عيار 5.56 ملم.
املن�سة الرتاثية AK  تو�سع الأفق وتوفر 
ذخائر  با�ستخدام  للم�سغلن  مهّمة  فر�سة 

5.56x45  ولتكوين خرباتهم الأوىل. الذخائر 
عيار 5.56 ملم لبنادق الأط��ب��اق كال�سينكوف 
AK - 101  و AK - 102، هي مبتناول ال�سوق 
العاملية الأو�سع مع عيارات اأوروبية ُم�سرتكة. 
اإنها حماولة ناجحة  لدمج الإعتمادية وقدرة 

اخلدمة يف ذخائر عيار 5.56x45 ملم.
اإن ه���ذا امل�����رشوع ���س��وف ي��خ��رتق ح��دود 
ال��ع��امل يف جم��ال الأ���س��ل��ح��ة ال�����س��غ��رية، ولديه 
عقل منفتح للتعاون والتكنولوجيا والتوحيد، 
جميع الت�ساميم وحلول امل��واد املنفذة يف كّل 
م���ن  AK - 101 و AK - 102 ه��ي م�سرتكة 

لل�سل�سلة املئة من بنادق كال�سنيكوف.

الأمامية  والقب�سة  وال��ع��ق��ب،  القب�سة، 
واملخزن م�سنوعة من مادة بوليمري املُقاومة 
ال�سالح، كما  متانة  تزيد من  والتي  لل�سدمة 
خا�سة  ملعاجلة  تخ�سع  املعدنية  الأق�سام  اأن 
وت�����س��ط��ي��ب مل��ق��اوم��ة ال��ت��اآك��ل ح��ت��ى يف اأق�����س��ى 
ظ���روف ال��ط��ق�����ش، ال��دق��ة والإع��ت��م��ادي��ة كانت 
دائ��م��ًا من ح�سنات من�سات AK وه��ذا اجليل 

لي�ش اإ�ستثناًء.
اإىل ذلك عر�ست رو�ش اأوبورن اك�سبورت 
بندقية كال�سينكوف ذات اإعتمادية كال�سيكية 
عالية م��ع ذخ��ائ��ر ع��ي��ار  7.62x39 ملم للم�ساة 
ووح��دات اأخ��رى مع بيئة عمل اأف�سل وم��واد 

حديثة.
اإن AK - 103 هي بندقية اإطباق اأ�سا�سية 
ا�ستغال �سلبة ومم��ي��زات  اآل��ي��ة  م��ع  للم�ساة، 
ح��دي��ث��ة، ت�سميم ال�������رشب الأم���ام���ي���ة ي��وف��ر 
ل��دي��ه��ا قب�سات تكتيكية  اإذ  اأف�����س��ل،  ب��راع��ًة 
ملختلف ِقطع الغيار والأج��ه��زة، ط��ي العقب 
وي��وف��ر  للم�سغل  التكتيكية  ال���ق���درات  ي��زي��د 
خ���ي���ارات اأو����س���ع ل��ل��ن��ق��ل. خم����ازن ال��ذخ��رية 
 AK 7.62  ملم م��ن اأج��ي��ال ال�����س��الحx39 ع��ي��ار
 ،AK - 103 ال�سابقة، ت��ت��واف��ق م��ع ال�����س��الح
التي حت�سن جهوزية القتال والتباُدل، وميكن 
اأن تخل�ش حياة اجلندي يف املعركة. اإن معظم 
ح��ل��ول الت�سميم وامل���واد امل��دجم��ة يف ال�سالح
AK - 103  هي ُم�سرتكة ملئات ال�سال�سل من 
بنادق كال�سينكوف. تخ�سع الأق�سام املعدنية 
اأخ��رية بغية مقاومة  ملعاجلة خا�سة ومل�سات 
التاآكل حتى يف اأق�سى ظروف الطق�ش املحتملة.

اإن ال��دق��ة والإع��ت��م��ادي��ة ك��ان��ت دائ��م��ًا من 
ح�����س��ن��ات م��ن�����س��ة AK   وه�����ذا اجل���ي���ل لي�ش 

اإ�ستثناءَاً. 

روس أوبورون اكسبورت يف 
منتدى اجليش 2020 يف روسيا

جنود يحملون بنادق كال�شنيكوف خالل عبور جمرى ماء

جمموعة منوعة من بنادق كال�شنيكوف كما عر�شت 
يف منتدى اجلي�ش الرو�شي

ق�����ّدم�����ت  رو��������ش اأوب���������ورون 
 Rosoboronexport اك�����ش��ب��ورت 
 Rostec رو�شتيك  موؤ�ش�شة  من  )ج��زء 
الأج��ان��ب  �شركائها  اإىل  احلكومية( 
اأ���ش��ل��ح��ة ل��ك��ّل الأق�����ش��ام يف اأ���ش��واق 
ال�شالح ال�شاملة، وذلك خالل املنتدى 
للجي�ش ال��دويل  التقني   -  الع�شكري 

Army 2020 يف كوبينكا Kubinka قرب 
.Moscow مو�شكو



الدفاعية - كانون الأول / دي�سمرب 2020 - كانون الثاين / يناير 162021

األسواق الدفاعية يف الشرق األوسط
الأو�سط   ال�سرق  اأن  به  مما ل �سك 
العاملية،  ال�سالح  اأ���س��واق  يت�سّدر 
واجلو  الدفاعية  ال�سناعات  وباتت 
ف�سائية نا�سطة جدًا يف اأبرز دول هذه 
املنطقة. درا�سات عّدة تعترب اأن اأ�سرع 
العامل  لل�سالح منوًا يف  اأ�سواق  خم�س 
هي يف ال�سرق الأو�سط، حيث ت�ساعفت 
العربية  اململكة  يف  الدفاع  ميزانيات 
العربية  الم��ارات  ودول��ة  ال�سعودية 
وم�سر،  ع��م��ان  و�سلطنة  امل��ت��ح��دة 
من  الأ���س��ل��ح��ة  ط��ي��ف  ك��ام��ل  لتغطية 
ال�سفن احلربية  اإىل  املُقاتلة  الطائرات 

والعربات املدرعة وال�سواريخ.

الببب�بببركبببات الببدفبباعببيببة الببكببرى 
حبببببول الببببعببببامل تبببركبببز عبببلبببى هبببذه 
املنطقة كاأف�سل الأ�سواق، �ركة 
»بوينغ Boeing« املنتجة للطائرات احلربية 
ال�رق  تعتر  املتطّورة،  الدفاعية  والأنظمة 
الأو�ببسببط مببن اأهبببّم املناطق بالن�سبة لل�ركة 
يف �سّقيها التجاري والببدفبباعببي، فيما �ركة 

»رايببثببيببون Raytheon«  تببوؤكببد اأن اأ�ببسببواق 
ال�رق الأو�سط ت�سكل 40 % من الأ�سواق 
الدولية لديها مبا  يتعّلق بت�سدير الأنظمة 

ال�ساروخية على اأنواعها.
 »IDEX 2019  خالل معر�س »اأيدك�س
 Lockheed اإعترت �ركة »لوكهيد مارتن
الأنببظببمببة  �سناعة  يف  الببعببمببالقببة    »Martin
احلربية، اأن �سوق ال�رق الأو�سط يوّفر 
اإىل  ت�سل  الدفاعية  ملنتجاتها  فر�سًا  لها 
10 مببلببيببارات دولر اأمببركببي، كما تتطّلع 
البب�ببركببة اإىل مبب�ببسبباعببفببة اأعببمببالببهببا يف هببذه 
املببنببطببقببة. ببببدورهبببا البب�ببركببات الببرو�ببسببيببة 
معر�س  تعتر  الدفاعية  لالأنظمة  املنتجة 
اأيببدكبب�ببس اأبببببرز البببببوابببات لببهببا يف البب�ببرق 
الأو�سط لكي تروج �سناعاتها ومنتجاتها 

الدفاعية املنوعة.
اإىل ذلك جتدر الإ�ببسببارة اإىل اأن ال�رق 
اأمنية وع�سكرية  الأو�سط ي�سهد تطّورات 
مببنببوعببة، فمنذ و�ببسببول الببرئببيبب�ببس ترامب 
للحكم قبل حبببوايل اأرببببع �ببسببنببوات عرفت 
البببقبببوات الأمببركببيببة يف البب�ببرق الأو�ببسببط 

زيببادات كبرة ت�سل اإىل ما يقرب مئتي األف 
ع�سكري ينت�رون يف عّدة قواعد ع�سكرية.

الببتببطببّورات الأمببنببيببة يف الببعببراق و�سوريا 
واليمن جتعل مببن �ببسببورة البب�ببرق الأو�ببسببط 
بالإ�ستقرار  توحي  ول  م�سّوهة  عببام  ب�سكل 

على املبببدى املببنببظببور، اإذ اأن تببداخببل امل�سالح 
والرتكية،  واليرانية  والرو�سية  الأمركية 
تببرتك ب�سمات را�ببسببخببة يف هببذه الببببدول، هذا 
بببالإ�ببسببافببة اإىل لبببببنببان حببيببث ال�سيطرة على 
اأو�ساعه تقع يف اأيدي حزب اهلل وايران ب�سكل 

ُمبا�ر . 
اإن الوليات املتحدة تخ�ر الكثر من 
الأمبببوال نتيجة تببواجببد قواتها يف ال�رق 
الأو�ببسببط، وتببعببّد عملية اإر�ببسببال قببوات اإىل 
دولببة  لأّي  للغاية ول ميكن  مكّلفة  املنطقة 
الوليات  با�ستثناء  بذلك  القيام  العامل  يف 

املتحدة الأمركية.
اإ�سافة اإىل ذلك لدى الوليات املتحدة 
البحرية احلربية يف  الِقطع  مببن  اأ�ببسببطببول 
الغاز  لتاأمني جتببارة  اخلليج وبحر عمان 

والنفط العاملية عر م�سيق هرمز.
ال�سناعات الع�سكرية ال�سعودية:

تببتبب�ببسببارع وتببببرة تببطببويببر البب�ببسببنبباعببات 
الببعبب�ببسببكببريببة الببب�بببسبببعبببوديبببة �ببسببمببن خببطببة 
�ببسببرتاتببيببجببيببة �بببسبببامبببلبببة لبببتبببطبببويبببر قببطبباع 
البب�ببسببنبباعببات الببدفبباعببيببة حتبببت مببظببلببة روؤيبببة 
احلكومية  اجلهات  وتطمح   .2030 اململكة 
املعنية ويف مقّدمها الهيئة العامة لل�سناعات 
ال�سعودية  وال�ركة    ،GAMI الع�سكرية 
لل�سناعات الع�سكرية SAMI، لتوطني نحو 

الإنقاق الع�سكري لأبرز دول ال�رشق الأو�سط
خالل العام 2020

الدولة املبلغ )مليار دولر(

76.6 اململكة العربية السعودية

22.755 المارات العربية المتحدة

20 ا�سرائيل

19.6 ايران

19 تركيا

11.2 م�س��ر

8.686 عم��ان

6.831 الكوي�ت

6 قط��ر
Global Firepower املرجع: موقع

SAMI ناقلة جند مت تطويرها يف
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50 % من هذه ال�سناعات.
لل�سناعات  ال�سعودية  الببروؤيببة  اأن  الأهبببّم 
الع�سكرية حتمل طموحات اإقت�سادية  عري�سة 
تببتببجبباو جمبببرد الببتببوطببني، وهبببو مببا يتجلى يف 
مرتكزات ال�سرتاتيجية ال�سعودية جتاه هذه 
مهمًا  اقت�ساديًا  رافبببدًا  جعلها  يف  ال�سناعات 
ت�سّكل  اأن  عببلببى  وزيببببادة م�ساهمتها حمببلببيببًا، 
مبب�ببسببدرًا مهمًا  لتوفر الببوظببائببف بببحببدود 40 
األببف وظيفة حتى الببعببام 2030. مببع الإ�ببسببارة 
اإىل اأن الإنفاق الع�سكري ال�سعودي بلغ نهاية 
العام 2019 حدود 62 مليار دولر وفقًا لتقرير 
معهد �ببسببتببوكببهببومل الببببدويل لأببببحببباث ال�سالم 
اخلام�سة  املببرتبببببة  يف  و�سعها  حيث   ،SIPRI
عامليًا يف �سّلم الببدول ذات الإنببفبباق الع�سكرية 

املُرتفع.
اأما ال�سمة الأبرز التي طبعت التوجهات 
الدفاعية  ال�سناعات  جمببال  يف  ال�سرتاتيجية 
على مدى العامني املا�سيني، فتجّلت يف جناح 
الع�سكرية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�ركة 
)SAMI( بالدخول يف عببّدة �راكات اأجنبية 
�سناعات،  بعّدة  معنية  ومتخ�س�سة  عمالقة 
كبببان مببن بينها الإتبببفببباق مببع �ببركببة »بوينغ 
Boeing« لتاأ�سي�س م�روع ُم�سرتك لتوطني 
نحو 55 % مببن اأعببمببال ال�سيانة والإ�ببسببالح 
لببلببطببائببرات احلببربببيببة وِقبببطبببع الببغببيببار، ومببن 
املتوقع اأن يوّفر امل�روع نحو 6 اآلف وظيفة  

بحلول العام 2030.
الإتببفبباق مع  نف�سه، جببرى  ال�سياق  ويف 
البحرية   »NAVANTIA »نببافببانببتببيببا  �ببركببة 
الإ�ببسبببببانببيببة لببتببوريببد 5 �سفن حببربببيببة بن�سبة 
ُم�سرتك  والتاأ�سي�س مل�روع   ،%  60 توطني 
على الأرا�ببسببي ال�سعودية لبناء ال�سفن. كما 
�سملت ال�راكات اإتببفبباق اآخببر مع املجموعة 
البحرية الفرن�سية Naval Group   لتاأ�سي�س 
�راكة يف جمال الدفاع البحري، كذلك جرى 
»رايثيون  �ببركببة  مببع  اتفاقية  على  التوقيع 
احلربية  الببغببيببار  ِقببطببع  لتوفر    »Raytheon

وتطوير وتوطني ال�سناعات الدفاعية.
ف�سائية  اجلببو  ال�سناعات  �سعيد  على 
ُي�سار اإىل اأن  �ركة »بوينغ Boeing« اأن�ساأت 
يف اململكة موؤ�س�سة متكاملة ل�سيانة الطائرات 
وحتقيق عمرة كاملة ملختلف اأنواع الطائرات 
املببدنببيببة واحلبببرببببيبببة، املببنبب�ببسبباأة حتببمببل اإ�ببسببم 
من  مقربة  على  وتقع  للطائرات«،  »ال�سالم 

مطار امللك خالد يف الريا�س.
اأما يف قطاع الإلكرتونيات، فقد تاأ�س�ست 
يف العام 1988 �ركة الإلكرتونيات املتقّدمة 
AEC  وفقًا لتوجيهات احلكومة ال�سعودية. 

الببدفبباع  املتخ�س�سة يف جمببببالت  البب�ببركببة 
والبببفببب�بببسببباء والإتبببب�ببببسببببالت وتببكببنببولببوجببيببا 
املعلومات والطاقة اإىل جانب احللول الأمنية 

الإلكرتونية.

ال�سناعات الدفاعية الماراتية:
والدفاعية  الع�سكرية  ال�سناعات  حققت 
يف دولة المارات تقّدمًا كبرًا خالل ال�سنوات 
القليلة املا�سية، لت�سكل اأحببد مظاهر  التقّدم 
الببدولببة،  ت�سهده  البببذي  والتقني  ال�سناعي  
وُيبببعبببّد قببطبباع البب�ببسببنبباعببات الببدفبباعببيببة مكماًل 
ملببنببظببومببة الببتببقببّدم والبببتبببطبببّور يف الببكببثببر من 
جمببالت الت�سنيع املببدين مبختلف املجالت، 
بعدما اأ�سبحت المببببارات قبباعببدة  �سناعية 
الببتببوازن  جمل�س  عببببّدة.  �سرتاتيجية  ل�سلع 
القببتبب�ببسببادي Offset يببقببوم بببجببهببود حببول 
واأمببنببيببة  دفبباعببيببة  �سناعة  وتببطببويببر  تاأ�سي�س 
مببزدهببرة وُم�ستدامة، ويببقببوم املجل�س بببدور 
رئببيبب�ببسببي يف حتببفببيببز منبببو اقببتبب�ببسبباد البببدولبببة 
وت�ريع تقّدمها وارتقائها يف جمال ال�سناعة 

الدفاعية والأمنية.
والدفاعية  الع�سكرية  ال�سناعات  ت�سهد 
يف البببدولبببة تبببطبببورًا ومنبببببوًا مببلببحببوظببًا وببببات 
البب�ببركببات الببوطببنببيببة تببقببّدم اأنببظببمببة دفبباعببيببة 
مببتببطببّورة مّت ت�سنيعها ببب�ببسببواعببد  امبباراتببيببة 
100 % بببحببيببث تعتمد عببلببى تببقببنببيببات الببذكبباء 
الإ�سطناعي، واأن ال�ركات الوطنية حتظى 
بدرجة عالية مع نظراتها العاملية يف جمالت 

الت�سنيع  الع�سكري واملدين.
اإن اإطالق جمموعة التكنولوجيا املتقدمة 

EDGE، هببو مرحلة جببديببدة يف م�سرة دولببة 
فقد  التكنولوجيا،  تببوطببني  نببحببو  المبببببارات 
اأطلق ال�سيخ حممد بن زايد هببذه املجموعة 
 2019 الثاين/نوفمر  ت�رين  �سهر  مطلع 

لت�سّم 25 �ركة وموؤ�س�سة ذات طابع دفاعي 
ت�سمل املببنبب�ببسببات والأنببظببمببة، والبب�ببسببواريببخ 
واحلببرب  ال�سيراين،  والببدفبباع  والأ�سلحة، 

الإلكرتونية والتج�س�س.
اإحببدى ال�ركات الدفاعية يف الإمبببارات 
)حببوايل  درهببم  مليون   200 اإ�ستثمار  تعتزم 
55 مليون دولر( خالل العام 2021، يف جمال 
بتطوير  خططها  �سمن  والببتببطببويببر  البحث 
اأنظمة دفاعية جديدة تعتمد على تكنولوجيات 
الببتببقببنببيببات املبببتبببطبببّورة. البب�ببركببة ت�ستهدف 
اأ�ببسببواقببًا واعبببدة يف منطقة البب�ببرق الأو�ببسببط 
و�ببسببمببال اأفببريببقببيببا، وهبببي جنببحببت يف اختيار 

اإطالق �سواريخ م�سادة للدبابات.
الإمارات قطعت ال�سوط الأبعد بني بلدان 
جمل�س التعاون اخلليجي يف تطوير �سناعات 
دفبباعببيببة حمببّلببيببة، وهببببي دجمبببببت  16 �ببركببة 
�سغرة يف اطببار �ركة المببارات لل�سناعات 
الببعبب�ببسببكببريببة EDIC وهبببي اجلببهببة الأكبببببر يف 
البببببالد يف جمببال ت�سنيع الأ�سلحة، وقببد كان 
القت�سادي  الببتببوازن  جمل�س  ل�ستثمارات 
الف�سل يف حتقيق النجاحات الأبرز يف القطاع 
الدفاعي الماراتي مثل اإن�ساء املركز املتقدم 
 ،AMMROC لل�سيانة والإ�ببسببالح والعمرة 

وتطّور �ركة اأبو ظبي لبناء ال�سفن.
جتببدر الإ�بببسبببارة اإىل اأن بببلببدان اأخبببرى يف 
جمببلبب�ببس الببتببعبباون اخلببلببيببجببي مببثببل: الببكببويببت 

EDGE ال�سيخ حممد بن زايد يف تد�سني
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زورق هجوم �سريع طراز  FS 56  لدى البحرية ال�سعودية

والبحرين و�سلطنة عمان مل تعِط اأولوية لبناء 
قاعدة �سناعية دفاعية. ويف حني ا�ستثمرت 
قببطببر مبببببالببغ طببائببلببة يف اأجببهببزتببهببا الع�سكرية 
ت�ساهم هذه  املا�سية، مل  القليلة  الأعببببوام  يف 
الإ�بببسبببتبببثبببمبببارات يف حتببقببيببق تبببوطبببني وا�ببسببع 

لل�سناعة الدفاعية.
تركيز المارات على تطوير �سناعة دفاع 
حمّلية ي�سّلط ال�سوء على �سعيها اإىل التحّول 

اإىل مورد  عاملي  لالأ�سلحة.
ولبببقبببد تبببرافبببقبببت مبببببببيبببعبببات الأ�بببسبببلبببحبببة 
اخلبببارجبببيبببة اإىل دول اخلببلببيببج تببقببلببيببديببًا مع 
 »Offset مقت�سيات تعرف بب »بنود التوازن
حر�سًا على قيام املُتعاقدين بدعم الإقت�ساد 
املببحببّلببي مبببن خبببالل مبب�ببسبباريببع ُمبب�ببسببرتكببة مع 

�ركات حمّلية وا�ستثمارات.
تطور بناء ال�سفن يف اخلليج

ل اإ�سارات من دول اخلليج ت�سي بتباطوؤِ ما 
ل يببزال مي�سي �ريعًا على �سعيد الإنببفبباق 
يف جمال الأ�سلحة. ويبقى امل�سمار البحري 
جزءًا مهّمًا من النفقات الع�سكرية. والدول 
هببذه تقوم براجمها الوطنية، اإىل حد بعيد، 
عببلببى تببكببنببولببوجببيببات اأجببنبببببيببة، يف مبببا يتعلق 
باجلهات التي تببوّرد اإليها. لكن هناك بلدان 
عببلببى الأقببببل - املببمببلببكببة الببعببربببيببة ال�سعودية 
والإمببببارات العربية املتحدة - يببريببدان اأن 
يعك�سا هذا التوجه فيما هما ي�ستثمران بقوة 

يف �سناعتهما املحلية املتعلقة ببناء ال�سفن.
مببببببعببببببروفببببببة  اخلبببببببلبببببببيبببببببج  دول  اإن 
 بببببببببب�بببببببببراء مببببببنببببببتببببببجببببببات »جببببببببباهبببببببببزة«
)off-the-shelf(مببببببلبببببيبببببارات الببببدولرات 
حلبب�ببسبباب قببواتببهببا املبب�ببسببّلببحببة. بببيببد اأن �سّناع 
الببقببرار يببدركببون اأن الإمببكببانببيببة ال�سناعية 
اأمبببر جببوهببري وحببا�ببسببم. ول �ببسببك يف ان هببذا 
امل�ستقبل.  يف  بببه  ال�سر  �سي�ستمر  الببتببوجببه 
ويف البببوقبببت احلبببا�بببر، تببتبببببواأ الإمببببببارات 
الببعببربببيببة املببتببحببدة الببقببيببادة بف�سل قاعدتها 
»اأبببو  ب�ركة  املتجلية  الوطنية،  ال�سناعية 
اأُ�س�ست  التي   )ADSB( ال�سفن«  لبناء  ظبي 
1996، وتن�سط بانخراطها يف عدد  الببعببام  يف 
ال�سفن،  ببناء  املتعلقة  املهمة  الببرامببج  مببن 
وتقدم زوارق اإنببزال )طول الواحد منها 64 
 م( وزوارق هجوم )9.5 م(، وزوارق دورية

 �ريعة )70 م(.
   ثببمببة مبببثبببال اآخبببببر يبببعبببّر عبببن اجلببهببود 
العربية  الإمبببببارات  تبذلها  الببتببي  املتنامية 
املتحدة يف �سناعة ال�سفن هو �ركة »الفّتان 
اأن�سطتها  تت�سّمن  التي  ال�سفن«،  ل�سناعة 

ت�سميم واإنبببتببباج قببطببع حببربببيببة تببببراوح من 
القطعة املعرت�سة  مببثببل  وحبببدات �ببسببغببرة، 
الببعببالببيببة الببب�بببرعبببة، البببببالببغ طببولببهببا 11 م، 
اأوالببببزورق الببقببتببايل )16 م(، اإىل اإنبب�ببسبباءات 
ال�سباط  التالمذة  تدريب  اأكببر، مثل قطعة 
البحريني )75 م(، مع من�ساآت قببادرة على 
خدمة قطع ي�سل الطول الإجمايل لكلٍّ منها 

اإىل 100 م. 
اململكة العربية ال�سعودية

تبببرغبببب البببريبببا�بببس يف اأن حتبببببذو حبببذو 
الإمبببارات العربية املتحدة. ووفببق معطيات 
ر�ببسببمببيببة، فببباإن 2 % فببقببط مببن املبببال املببنببَفببق يف 
الأ�ببسببلببحببة ميكث يف البلد حببالببيببًا، يف حببني اأن 
الببريببا�ببس تببريببد، وتبببببعببًا لببلببروؤيببة ال�سعودية 
2030، اأن جتعل 50 % مببن اإجببمببايل الإنببقبباق 
الع�سكري اإنفاقًا حمليًا يف ذلك العام. وبهدف 
حتقيق هذا امل�روع الطموح، جرت يف العام 
2017 اإقامة ال�سناعات الع�سكرية ال�سعودية 
)SAMI(.وببببحببب�بببسبببب وثببيببقببة ُنببب�بببرت على 
�سباط/  26 يف  الإخببببباري  »العربية«  موقع 
فبببرايبببر 2018، فبببباإن »اأكبببببر مبببن 50 �ببركببة 
اأوروبية واأمركية وتركية وكورية و�سينية 
مع  �سفقات  اإىل  بالتو�سل  اهتمامها  تبدي 
الع�سكرية  ال�سناعة  لتطوير  م�سانع حملية 
البب�ببسببعببوديببة«. وتببتببوقببع SAMI تببوفببر 5000 
فر�سة عمل حملية بحلول العام 2020. كما 
اأن الريا�س تتوخى تطوير قببدرات �سناعية 
الع�سكرية  مببثببل:املببعببدات  مببيبباديببن  وطنية يف 

وتكنولوجيات الت�سالت واملعلومات.
اإن املببمببلببكببة الببعببربببيببة البب�ببسببعببوديببة حتتل 

البب�ببسببدارة اإقببلببيببمببيببًا، وبببال مببنببازع، مببن حيث 
م�سرتياتها من الأ�سلحة التي تت�سمن حيزًا 
بببحببريببًا مببهببمببًا. ومبببوجببب »بببرنببامببج التو�سع 
البحري ال�سعودي« )SNEP II(، الذي ت�سل 
20 مببلببيببار دولر، تببريببد الببريببا�ببس  قيمته اإىل 
�راء 4 �سفن حربية متعددة الأدوار م�سادة 
لببلببطببائببرات/مبب�ببسببادة لببلبب�ببسببواريببخ )اإزاحببببة 
الببواحببدة منها 3500 طبببن(، و20-24 قطعة 
بحرية  طببوافببات  م(، و10   50-40( دوريببببة 
 ،)MH-60R( »مببن طببراز »اأم اأتبب�ببس60- اآر
و3 طببائببرات دوريببة بحرية، و30-50 طائرة 
ة. واحلالة الراهنة التي عليها القاعدة  م�سررَّ
البب�ببسببنبباعببيببة الببوطببنببيببة جتببعببل هببببذه الببرامببج 
معتمدة على مببوّرديببن اأجببانببب؛ ويف حببني اأن 
دوًل اأوروبية عدة حتجم عن ت�سدير معّدات 
ع�سكرية اإىل اململكة العربية ال�سعودية، فلي�س 
هناك حتى الآن  اإ�سارات على احتمال اأن يكون 

لذلك تاأثر �سلبي على برامج �سناعة ال�سفن.
اململكة  �ستتلبببقى   ،SNEP-II مبببوجببب 
مببن �سفينة  ًل  مببعببدرَّ نببوعببًا  ال�سعودية  العربية 
الببقببتببال البب�ببسبباحببلببي )LCS( فببئببة »فببريببدوم« 
»لببوكببهببيببد  �ببسببنببع  مبببن  وهببببي   ،)Freedom(
مارتن« )Lockheed Martin(. ومن املتوّقع 
اأن جتري عمليات ت�سليم 4 قطع بني العامني 
2025 و 2028، بعد اأن ُينَجز العمل كله )اأو 
معظمه( يف الوليات املتحدة. مقارنًة بذلك، 
 )Navantia( »تبدو �سفقة مع �ركة »نافانتيا
الإ�سبانية اأكر نفعًا لل�سناعة ال�سعودية؛ ففي 
تاأكيد  جببرى  الثاين/نوفمر2018،  ت�رين 
مببوعببد ت�سليم 5 فرقيطات مببن فئة »اأفببانببتببي 
 2021 العامني  بببني   )Avante 2200(  »2200
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و2022، وذلك وفق عقد بقيمة 1.8 مليار يورو 
و�أُن�شئ   .SAMI م��ع  ���ع  ُوقِّ )ملياري دوالر( 
م�رشوع م�شرتك بغية جعل �أكرث من 60 % من 
�لعمل �ملتعّلق باالأنظمة �لقتالية لهذه �ل�شفن 
يتّم حمليًا، ومن �شمن هذ� �لعمل �إج��ر�ء�ت 
�ل��رتك��ي��ب و�ل��دم��ج. كما �أن SAMI �شتتوىل 
م�����ش��وؤول��ي��ة �إن���ت���اج ب��ع�����ض م��ك��ون��ات �حل��رب 

.)EW( الإلكرتونية�
����د  يف ك���ان���ون �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر 2018، �أُكِّ
�ح���ت���م���ال �أن حت�����ش��ل �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�����ش��ع��ودي��ة م��ن »�ل��ن��ورم��ان��دي ل���إن�����ش��اء�ت 
هجوم  زو�رق   3 على   )CMN( �مليكانيكية« 
 �رشيعة م��ن ط��ر�ز »�أف �أ���ض 56 كومباتنت«
�إن  �أي�����ش��ًا  وي��ق��ال   .)FS56 Combatante(
�لريا�ض ما ز�لت تنتظر نقل 30 زورق دورية 
من طر�ز »�أم ك Mk V( »5( �إليها، �إ�شتجابة 
لطلب �شبق �أن قّدمته �إىل �لواليات �ملتحدة يف 
�لعام 2013. يف �لوقت نف�شه، حت�شل �ململكة   
 �لعربي��ة �ل�شع�ودي����ة على 35 زورق دوري�����ة

»ت �أن �شي - TNC 35( »35( من �إنتاج �رشكة 
»لور�شن« )Lürssen(، وكان �أولها قد �ُشلِّم يف 
�لعام 2016 �إىل حر�ض �حلدود �ل�شعودي. ويف 
ت�رشين �الأول/�أكتوبر 2018، ُمنحت »�أم ب 
د�أ« )MBDA( عقدً� لتجديد 4 فرقاطات من 
بنظام  تزويدها  »مدينة« )F200S(، مع  فئة 
�لدفاع �لذ�تي �لق�شري �مل��دى »�شيمباد - �آر 

.)SIMBAD-RC( »شي�
الإمارات العربية املتحدة

�إن �مل���������رشوع �الإم�����ار�ت�����ي �الأك������ر هو 
م�رشوع �لفرقيطات من فئة »بينونة«، �لتي 
يبلغ طول �لو�حدة منها 72 م. وكانت 6 �شفن 
قد �ُشلِّمت بني �لعامني 2012 و 2017، بعد �أن 
بنت �أواله����ا ���رشك��ة CMN يف فرن�شا، بينما 
بنت �خلم�ض �الأخ��رى �رشكة »�أب��و ظبي لبناء 
�ل�شفن«. ي�شاف �إىل ذلك �أن �أب��و ظبي طلبت 
م��ن فئة »غويند«  2017 فرقاطتني  �ل��ع��ام  يف 
�ل�شناعة  �شتكون  وم��ن جديد،   .)Gowind(
��ع �أن ت��ت��ع��اون  �مل��ح��ل��ي��ة ���ش��ال��ع��ة - ف��امل��ت��وقَّ
�لتي   ،Naval Group( �لبحرية«  »�ملجموعة 
ك��ان��ت ت��دع��ى DCNS �شابًقا( ت��ع��اون��ًا وثيقًا 
م��ع ���رشك��ة »�أب����و ظ��ب��ي ل��ب��ن��اء �ل�����ش��ف��ن«. وق��د 
و�ف���ق �ل��ب��ل��د�ن ع��ل��ى خ��ي��ار ب�����ش��اأن �شفينتني 
ح �أن »�أبوظبي لبناء  �إ�شافيتني - ومن �ملرجَّ
وقت  ويف  حمليًا.  ببنائهما  �شتقوم  �ل�شفن« 
الحق، وبالتحديد يف كانون �الأول/دي�شمر 
 2017، �أع��ل��ن��ت »ب��وم��ري��ن��ج��ر ب��وت�����ض �أوي«
�أنها  �لفنلندية   )Boomeranger Boats Oy(

��ع��ت ع��ق��دً� م��ع �الإم����ار�ت �لعربية �ملتحدة  وقَّ
)RHIB( متينًا  مطاطيًا  زورق���ًا   34  لت�شليم 

يف غ�شون عامني.
   ك���ان���ت »�أب�������و ظ���ب���ي ل���ب���ن���اء �ل�����ش��ف��ن« 
م�شاركة �أي�����ش��ًا يف م�����رشوع يتعلق ب���زو�رق 
���ش��و�ري��خ ���رشي��ع��ة ف��ئ��ة »غ��ن��اط��ة« )27 م(، 
 مرتكزة على ت�شميم ل�ِ»�شويد �شيب مارين«
منها  و�ح���د  وك��ل   ،)Swede Ship Marine(
ي��ح��م��ل 4 ����ش���و�ري���خ م�������ش���ادة ل��ل�����ش��ف��ن من 
»�أم ك2/�أن«  ط����ر�ز  وم���ن   MBDA ���ش��ن��ع 

 .)Mk2/N(
   وك��ان��ت �ل���وح���د�ت �ل��ث���ث �الأُوىل قد 
�لت�شع  �ُشنعت  بينما  �ل�����ش��وي��د،  يف  �ُشنعت 
 MBDA لباقية يف �الإم��ار�ت �لعربية.كما �أن�
ق��ام��ت بتحديث 12 زورق����ًا �إ���ش��اف��ي��ًا، ط��ول 
�ل��و�ح��د منها 25 م، وحت��وي��ل 6 زو�رق �إىل 

زو�رق م�����ش��ل��ح��ة مب���د�ف���ع ه����اون م���ن ع��ي��ار 
 Patria( »120 ملم وم��ن ط��ر�ز »باتريا نيمو
Nemo( و6 زو�رق �أُخ��رى �إىل زو�رق تدّخل 
 )MLG27( »27 م�شّلحة مبد�فع »�أم �أل جي
م��ن ع��ي��ار 27 م��ل��م، وم��ن �شنع »ر�ينميتال« 
)Rheimetall(. وكانت قيمة �لعقد، �لذي ُمنح 
ل���»�أب��و ظبي لبناء �ل�شفن« 23 مليون ي��ورو. 
 )ADSI( »وقامت »�أب��و ظبي لدمج �الأنظمة
ب��اأع��م��ال �ل��دم��ج، وه���ذه �الأخ����رية ه��ي �رشكة 
: 2006  م�����رشوع م�شرتك �شّكلتها يف �ل��ع��ام 
»�أب����و ظ��ب��ي ل��ب��ن��اء �ل�����ش��ف��ن« م��ع »�شيليك�ض 
 Selex Sistemi( �إن��ت��غ��ر�ت��ي«  �شي�شتيمي 

Integrati( �الإيطالية.
فق  يف كانون �الأول/دي�����ش��م��ر 2013، �إتُّ
م��ع »�أب���و ظبي لبناء �ل�شفن«، مبوجب عقد، 
 على �أن تقوم بت�شليم زورَق��ي دوري��ة عم�نية

ت�سّلمت القوات البحرية الإماراتية فرقيطة اأرَيله يف العام 2017

وقعت �سركة »نافانتيا«  عقدًا لت�سليم القوات البحرية ال�سعودية 5 فرقيطات  Avante 2200 حتى العام 2022
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فرقيطة » َمزيد«  اإنتاج �سركة »اأبو ظبي  لبناء ال�سفن«  يف العام 2012

�ستبني �سركة »Ares«  الرتكية 17 زورقاً طراز Hercules حلر�س ال�سواحل يف قطر

كليهما  ت�شنعهما  �أن  ع��ل��ى  (OPV)(67 م)، 
تتوىل  بينما  بلغاريا،  )Damen( يف  »د�ِم���ن« 
»�أب����و ظ��ب��ي ل��ب��ن��اء �ل�����ش��ف��ن« م�����ش��وؤول��ي��ة دم��ج 
 .)Thales( »تالي�ض«  مع  بالتعاون  �الأنظمة 
وج��رى �إدخ���ال �ل�شفينة �الأُوىل )»�أري��ال��ة«( 
�خل��دم��ة يف ع��ام 2017، ث��م تبعتها »ه��م��ني« يف 
�لعام 2018، و�ُشلِّمتا كلتيهما �إىل وكالة �لبنية 

�لتحتية �حل�شا�شة و�حلماية �ل�شاحلية.
قطر

ُت�����ري ه����ذه �ل����دول����ة �أي�������ش���ًا حت��دي��ث��ًا 
الأ���ش��ط��ول��ه��ا. ف��ف��ي �أو������ش����ط �ل���ع���ام 2017، 
وّق��ع��ت ���ش��ف��ق��ًة م��ع �إي��ط��ال��ي��ا، بقيمة ح��و�يل 
5 م��ل��ي��ار�ت ي����ورو )5.7 م��ل��ي��ار�ت دوالر( 
بخ�شو�ض ���رش�ء 7 �شفن. كما �أن من �ملقّرر 
من  �الأدو�ر  متعّددة  فرقيطات   4 تت�شّلم  �أن 
فئة »دوح���ة«، ط��ول ك��ّل و�ح���دة منها 107 م، 
وتبلغ �إز�حتها 3250 طنًا، وزورَق���ي دوري��ة 
م�شّلحة ملهّمات بعيدة عن �ل�شاطئ، و�شفينة 
برمائية و�ح��دة �شبيهة، �إىل حّد بعيد، ب�شفن 
من   )San Giorgio( جيوجيو«  »���ش��ان  فئة 
وذلك   ،)Fincantieri( »فينكانتيريي«  �إنتاج 
خا�شًا  ب��ن��دً�  �أي�����ش��ًا  يت�شّمن  عقد  مبقت�شى 
بخدمات دعم د�خل �لبلد على مدى 10 �أعو�م. 
وجرى يف متوز/يوليو 2018 �الإحتفال ببدء 
 ،)steel-cutting ceremony( �لبناء  �أعمال 
على �أن يتم ت�شليم �لفرقيطة �الأُوىل، كما هو 
 Fincantieri ع، يف �لعام 2021. وقد �أكدت متوقَّ
�أن »ق��ط��ع ل���وح �ل���ف���والذ« ���ش��ي��ك��ون م��وؤ���رشً� 
�أي�شًا لبدء بناء زو�رق OPV يف �لعام �حلايل. 
 ،OPV�و�إث��ر مر�حل ت�شميم �لفرقيطات و�ل

�شرتكز �ل�رشكة �هتمامها على �شفينة برمائية 
و�ح�����دة. وك����ان ق��د ُك�����ش��ف يف وق���ت ���ش��اب��ق، 
�أن  عن   ،2016 �آب/�أغ�شط�ض  يف  وبالتحديد 
 ق��ط��ر ت��ري��د �أي�����ش��ًا 4 زو�رق دوري����ة �رشيعة
�شفقة  وف���ق   ،USMI ���رشك��ة  م��ن   )Mk-V(

حمتملة ت�شل قيمتها �إىل 104 م�يني يورو.
�أّم�����ا »ن���اق����ت د�ِم�����ن ���ش��ي��ب��اردز ق��ط��ر« 
)NDSQ(، وه��ي م�����رشوع م�شرتك �أُق��ي��م يف 
�لعام 2010 بني Damen و»ناق�ت« �لقطرية، 
فاإنها م�شاركة يف م�رشوع يتعلق ب� 6 زو�رق 
دورية جديدة. و�شبق �أن ُوّقعت ر�شالة نو�يا 
من �لبحرية �لقطرية بخ�شو�ض قطعة بحرية 
ل��دع��م �أع��م��ال �ل��غ��و���ض، ويبلغ طولها 52 م، 
و6 زو�رق دوري��ة )50 م(. تبلغ قيمة �لعقد 
753 مليون يورو )868 مليون دوالر(، وكان 

من �مل��ق��ّرر �أن ُت�شلَّم �ل��وح��دة �الأُوىل يف �لعام 
2014، لكن �مل�رشوع عانى تاأخري�ت، ومل يجِر 
حتديد موعد نهائي ب�شورة علنية. وبح�شب 
بيان ر�شمي من �ل�رشكة، ف��اإن يف »جعبتها« 
»�شل�شلة طويلة من قطع �ل��دوري��ة و�الأم��ن«، 
و�إنها متخ�ش�شة ب�»بناء قطع بحرية ودورية 
ير�وح طولها من 7 م �إىل �أكرث من 20 م، وتبد�أ 
معرِت�شة وقطع  بحرية  قطع  م��ن  �أن��و�ع��ه��ا 
دوري��ة »�شتان باترولز« ) Stan Patrols( �إىل 
�شفن دعم برمائية وقطع بحرية م�شاِعدة«. 
 NDSQ 40 وبحلول �ل��ع��ام 2015، ك��ان ل��دى
قطعة م�شلَّمة �أو قيد �الإن�شاء، وكلها مرتكزة 

.Damen على ت�شميمات
يف �لعام 2014، ُمنح حو�ض بناء �ل�شفن 
�ل��رتك��ي »�أري�����ض« )Ares( ع��ق��دً� بقيمة 201 
ل��ق��اء  ي����ورو )231 م��ل��ي��ون دوالر(  م��ل��ي��ون 
حر�ض  حل�����ش��اب  م�شلحة  دوري����ة  زورق   17
�ل�����ش��و�ح��ل �ل��ق��ط��ري: 2 ���رشي��ع��ان م��ن ط��ر�ز 
»هريكيوليز Hercules 150( »150( )48 م(، 
و245 طنًا، وذو�  مد�فع من ط��ر�ز »حُمافظ« 
 ،)ASELSAN »من �إنتاج »�أ�شل�شان Muhafiz
د�ن بث�ث وح��د�ت دفع MT4 �شل�شلة  وم���زوَّ
 711(  Hercules 110 زو�رق  و10   ،4000
ط��ن��ًا(، و 5 زو�رق Hercules 75 )58 طنًا(. 
�ل�رشكة  �شّلمت  �أيلول/�شبتمر2017،  ويف 
حر�ض �ل�شو�حل �لقطري �ل��زورق �لعا�رش. 
ويف �آذ�ر/م��ار���ض 2018، طلب �حلر�ض نف�ُشه 
ُخ����رى، م��ع تقدمي  3 زو�رق Hercules 150 �أ
قوى �الأمن �لد�خلي �لقطرية يف �لوقت نف�شه 
ط��ر�ز  م��ن  6 زو�رق معرِت�شة �رشيعة  طلب 
»ه��ارب��ون« )Harpoon( )24 م(. ويف حديث 
 Ares �أّكد م�شوؤول ممّثل ل� ،Naval Forces مع
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�أن �ل�رشكة ب��د�ت فعً� ببناء زو�رق �لطلبية 
�الإ�شافية �ل�9.

البحرين
لي�ض ل��دى �لبحرين حاليًا بر�مج كرى 
�ل�����رش�ء  ب��ن��اء �ل�شفن، وك��ان��ت عملية  معنية 
�جل���دي���دة و�ل���وح���ي���دة، ت��ل��ك �ل��ت��ي ج����رت يف 
�أيلول/�شبتمر 2017، حني طلبت �لبحرين 
زورق���ي دوري���ة )35 م( م��ن �رشكة »�شويفت 
بتكلفة  �الأم��ريك��ي��ة،   )Swiftships( �شيب�ض« 
ز�ن  ب�60 مليون دوالر. وهما �شُيجهَّ ُق���ّدرت 
مبدفع »�أم ك MK38 Mod 3( )25( »38 ملم( 
وجهاز �أ�شعة حتت �حلمر�ء »�شي فلري 380« 
فحو�ها  �شائعات  وثمة   .)Sea FLIR 380(
�أن من �ملحتمل �أن حت�شل �لبحرين يف �لعام 

�لتايل على �لفرقاطة �الأمريكية »روبرت جي. 
بر�ديل« )Robert G. Bradley(، فئة »�أوليفر 
هاز�رد بريي« )Oliver Hazard Perry( �لتي 
�أُخرجت من �خلدمة يف �لبحرية �الأمريكية يف 
�لعام 2014، وذلك لقاء قر�بة 70 مليون يورو 
)79.6 مليون دوالر(. هذ� ولدى �لبحرين يف 
�لوقت �حلا�رش )ومنذ �لعام 2014( فرقاطة 
�أم��ريك��ي��ة و�ح����دة ت��دع��ى »���ش��ب��ح��ة« )»ج���اك 
وكانت  �شابقًا،   )Jack Williams) ول��ي��ام��ز« 
ق��د �أُخ��رج��ت م��ن �خل��دم��ة يف �ل��ع��ام 1996. ويف 
هذه  �ل�شفينة  �أن  �أُع��ل��ن  متوز/يوليو2018، 
 62 قيمته  تبلغ  �أمريكيًا  تقنيًا  دعمًا  �شتتلقى 

مليون يورو )70.5 مليون دوالر(.
�أّم���ا �مل��ب��ادرة �لتحديثية  �الأه���م، فهي تلك 
�ملتعلقة ب� 6 فرقيطات/زو�رق دوري��ة م�شّلحة 

هة - قطعتني من فئة »�ملنامة«  ب�شو�ريخ موجَّ
TNC-( »و4 من فئة »�أحمد �لفاحت )FPB-62(

يف    Lürssen ���رشك��ة  �شّلمتها  وجميعها   ،)45
�لعقد  �أي�شًا  وهناك  �ملا�شي.  �لقرن  ثمانينات 
�ل��ذي ج��رى توقيعه م��ع �رشكة »�شيليك�ض �إي 
و�لبالغة   ،2015 �ل��ع��ام  يف   )Selex ES( �أ�����ض« 
دوالر(.  مليون  يورو)56.9  مليون   50 قيمته 
وقد عادت �ل�شفينة �الأوىل، »�ملنامة«، �إىل �خلدمة 
2018، بينما �ُشّلمت  يف ك��ان��ون �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر 
�ل�شفينة �لثانية، »�ملحرق« يف ت�رشين �لثاين/
ن��وف��م��ر 2018. وق���ام���ت �ل�����رشك��ة �الإي��ط��ال��ي��ة 
ب��دم��ج ن��ظ��ام ج��دي��د الإد�رة �ل�����ش���ح يف هاتني 
�ل�شفينتني. ويف �ل��وق��ت ذ�ت���ه، ُذك���ر �أن �رشكة 
»فيغور« )Vigor( تقوم ببناء 6 زو�رق ��شتجابة 

متو�شطة حل�شاب حر�ض �ل�شو�حل �لبحريني.
الكويت وُعمان

يف �لعام 2015، �أبدت �لكويت، �ملح�شورة 
بني �لعر�ق و�ململكة �لعربية �ل�شعودية، رغبة 
يف �رش�ء 6 فرقاطات فئة Gowind، لكن مل ترد 
يف هذ� �ل�شدد �أي تفا�شيل �إ�شافية. ويف �لعام 
2018، و�فقت �لواليات �ملتحدة على �إمكانية 
بيع 15 زورق دوري���ة �رشيعة ت��ت��وىل بناءها 
»كفيت�شاك« )Kvichak( لل�شناعات �لبحرية 
يف �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة. وك���ان �أك���ر برنامج 
لبناء �شفن من �أجل �لكويت عقدً� ُمنح ل�رشكة 
»�أب��و ظبي لبناء �ل�شفن« �الإمار�تية يف �لعام 
2015، وو�فقت �ل�رشكةمبوجبه على ت�شليم 8 
زو�رق �إنز�ل - 5 بطول 16 م، و2 بطول 64 م، 
و1 بطول 42 م، وهذه كلها �ُشّلمت بني �لعامني 

2015 و2018.
�أّم��ا ُعمان، ف��اإن �آخ��ر �أك��ر عملية �رش�ء 
ق��ام��ت ب��ه��ا ك��ان��ت يف �ل���ع���ام 2016، ع��ن��دم��ا 
�أدخ���ل���ت �مل��ن��ام��ة �إىل �خل��دم��ة ق��ط��ع��ت��ي دع��م 
ع��ال��ي��ت��ي �ل�����رشع��ة م���ن ���رشك��ة »�أو����ش���ت���ال« 
ُعمان  �أمت���ت  نف�شه،  �ل��ع��ام  ويف  )Austal(؛ 
ح��ي��ازة 4 زو�رق OPV م��ن ف��ئ��ة »�الأف����ق« 
طلبتها  ق���د  ك���ان���ت  م(،   75 ط����ن؛   1100(
 )ST Marine( »م�شقط من »�أ���ض ت م��اري��ن
- مب��وج��ب �أ���ش��خ��م ع��ق��د ت�شدير يف ت��اري��خ 
�ل�����رشك��ة. ه��ذه �ل�شفن �ل����4، �ل��ق��ائ��م��ة على 
ُق�شد   ،)Fearless( »ف��ريل�����ض«  ت�����ش��م��ي��م 
ب�����رش�ئ��ه��ا �أن حت��ّل حم��ّل 4 ق��ط��ع OPV فئة 
»�شيب« كانت قد �أُدخ��ل��ت �خلدمة يف �أو�ئ��ل 
�لعام  وبحلول  �ملن�رشم.  �لقرن  ثمانينات 
ثالثة من فئة  ُعمان فرقيطة  �أدخلت   ،2014
 »خ��ري��ف« )2660 ط��ن��ًا؛ 99 م( وم��ن �شنع 

  .)BAE Systems( »بي �أ �إي �شي�شتمز« زورق �سريع حلر�س ال�سواطئ يف البحرين

زورق  San Giorgio انتاج Fincuntieri  �سين�سم للبحرية القطرية حتت ا�سم اآخر
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املقاتالت اجلوية طائرات ع�صكرية �صّممت مبدئيًا خلو�ض 
املعارك والقتال اجل��ّوي وال �صيما جو -ج��و، كما �صّممت 
غريها كقاذفات قنابل هجومية مهّمتها االأ�صا�صية مهاجمة 
االأه��داف الربية، وميزتها ال�رسعة واحلركية كونها �صغرية احلجم 
ُمقارنة ب�صواها من الطائرات املقاتلة. واأهّم ما ميّيز املقاتالت احلربية 
�صيطرتها على اأجواء املعارك، وجناحها يف التفّوق اجلّوي التي تقّرره 
التقنيات  ا�صتمالها على  املُقاتالت، وم��دى  قيادة  الطّيارين يف  مهارة 

احلديثة.
و�صهدت �صناعة الطائرات احلربية خم�صة اأجيال ُمتتالية، اأّولها 
الطائرات التي �صهدتها احلرب العاملية الثانية، والتي مل يكْن �صالحها 
االأ�صا�صي يتعّدى الر�صا�ض، والتي كانت حم��دودة ال�رسعة وحمدودة 
االإ�صتعمال. ثّم تلتها ُمقاتالت اجليل الثاين، بتكنولوجيتها اجلديدة 
التي ت�صّمنت قوة دفع دينامية هوائية واأنظمة مالحة متطّورة، وفاقت 
�رسعتها �رسعة ال�صوت لدى ا�صتخدامها املحّركات النّفاثة. اأما اجليل 
الثالث فقد متّيز بالقدرة على مهاجمة االأه��داف االأر�صية، واملناورة 
وبعدئٍذ تطّورت املقاتالت اإىل اجليل الرابع حيث زّودت باإلكرتونيات 

واأنظمة �صالح متطّورة واأكرث فعالية، كما اأ�صبحت متعّددة االأدوار.
على اأن ال�صائقة املالية التي ح�صلت اإثر العام 1990 جعلت كثريًا 
من ال��دول تعمل على خف�ض اإنفاقها الع�صكري وتقلي�ض ما لديها من 
االأ�صلحة وال �صيما اجلوية منها، مما كان له اأث��ره على برامج التطوير 
والبحث، وتاأخري تطوير اجليل اخلام�ض من املُقاتالت. على اأن بع�ض 

ال��دول متّكنت من حت�صني ت�صاميم ُمقاتالت اجليل 
الرابع منتجة طائرات عرفت باإ�صم ُمقاتالت اجليل 
املُقاتلة  ظ��ه��رت  وك��ان��ت حينذئٍذ  والن�صف  ال��راب��ع 
)Raptor F-22( التي اأنتجتها �رسكتا    Boeing و
العام  االأمريكيتني معًا يف نهاية   Lockheed Martin

.2005
التي متّيزت  اأن ط��ائ��رات اجليل اخلام�ض  على 
واأجهزة  الفّعالة،   AESA عالية ورادارات  بتقنيات 
تعّقب باالأ�صعة حتت احلمراء )IR( ودق��ة يف اإط��الق 
ال�����ص��واري��خ ج���و - ج���و، وج���و اأر�������ض، واأج���ه���زة 
اإ�صت�صعار متطّورة اإ�صافًة اإىل اأنظمة �صالح متنّوعة 
واإلكرتونياتها،  الف�صائية  التكنولوجيا  ُم�صتخدمة 
وه���ي ع����الوة ع��ل��ى ذل���ك ت��ت��م��ّي��ز بب�صمة خفيفة اأو 
بانعدامها، حيث يتعّذر  على ال��رادارات اإكت�صافها، 
كما تتميز بخّفة وزن��ه��ا كونها م�صنوعة م��ن م��ادة 
عنها  وتعجز  الثمن،  عالية  اأن��ه��ا  اإال  الكومبوزيت، 
االإن��ت��اج  وب��ق��ي��ت يف  الع�صكرية.  امل��ي��زان��ي��ات  معظم 
ط����ائ����رات م����ا ب����ني اجل���ي���ل���ني ال����راب����ع واخل���ام�������ض 
اإ�صتخدام  تطويرها  يف  روع���ي  حيث  الكال�صيكية، 

اأن��ظ��م��ة االإ�صت�صعار احل��دي��ث��ة واأح����دث اأن��ظ��م��ة امل��الح��ة. على اأن هذه 
الطائرات لي�صت زهيدة االأثمان وبع�صها ي�صل اإىل اأرقام خيالية. واأبرز 

املُقاتالت العاملية هي كما يلي:
املُقاتالت الأمريكية:

ت�صنع ال��والي��ات املتحدة ع���ددًا ك��ب��ريًا م��ن املُ��ق��ات��الت الكال�صيكية 
ال��ت��ي ط��ّورت��ه��ا وح��دث��ت��ه��ا وجعلتها م��ت��ع��ّددة االأدوار، وع����الوة على 
 ،)F-117( القاذفة املُقاتلة  �صبحية حديثة مثل  ُمقاتالت  ذل��ك ت�صنع 
 )F-15SA( واملُ��ق��ات��ل��ة )Raptor F-22( ت���ط���ّورًا االأك����رث  واملُ��ق��ات��ل��ة 
 )F-18( املتو�صطة  واملُقاتلة   )Lightning F-35( واملُقاتلة  الثقيلة، 
وكذلك املُقاتلة اخلفيفة )F-16( التي لقيت اإق��ب��ااًل كبريًا ل��دى ال��دول 
ال�رسكات  اأ�صهر  ول��ع��ّل  االأدوار.  وم��ت��ع��ّددة  �رسيعة  كونها  العربية 
االأم���ريك���ي���ة Boeing امل��ن��ت��ج االأك�����رب ل��ل��ط��ائ��رات احل���رب���ي���ة، وك��ذل��ك 
التجارية. وخدماتها ت�صل اإىل اأك��رث من 155 دول��ة، واأك��رث مبيعاتها 
للدول العربية ودول اخلليج ب�صورة خا�صة. وع��الوة علىاملُقاتالت 
ال�صرتاتيجي  النقل  وط��ائ��رة   )F-15( التكتيكية  ال��ط��ائ��رات  تبيع 
 )P-8 Poseidon( البحرية  املراقبة  ما�صرت وطائرة  غلوب   )C-17(
والطوافات املتنّوعة مثل )CH-17( ت�صينوك للنقل واملُقاتلة اأبات�صي 
)Apache )AH -64 . كما عر�صت اأي�صًا يف املعار�ض طائرة املُراقبة 
 ال��ب��ح��ري��ة )MSA( امل��ج��ّه��زة ب��اأن��ظ��م��ة م��ت��ط��ّور ة وال��ط��ائ��رة احلربية

 )V-22 Osprey(، وذات االإقالع والهبوط العمودي.

املُقاتلة ال�شبحية Raptor F-22 اإنتاج »بوينغ« و »لوكهيد مارتن«

القوات اجلوية يف الشرق األوسط 
وأحدث مشرتياتها من املقاتالت
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املُقاتالت الرو�شية:
تطّور رو�صيا با�صتمرار ُمقاتالتها الكال�صيكية التي لديها ت�صكيلة 
وا�صعة منها، وكذلك ُمقاتالتها احلديثة التي جتعلها جميعًا متعّددة 
االأدوار  واملهمات، وال �صيما �صل�صلة )�صوخوي -  27(، التي منها 
 )MK-3( و���ص��وخ��وي ،)SM-27( و���ص��وخ��وي ،)ص��وخ��وي - 34���(
املتعّددة االأدوار واملهمات و�صوخوي )SU-35(. وكذلك لديها ت�صكيلة 
24( لل�صرتاتيجية، و )Mig -33( ذات االأنظمة  ميغ ومنها )ميغ - 
االإ�صت�صعارية احلديثة والتي تعترب اأح��دث ُمقاتالت رو�صيا، كما لدى 
 .)S 35 - ( ثّم )توM22 - (، وقاذفات )نوMig - 35( رو�صيا طائرات
كما لديها  طائرات )ياك - 130( املطّورة واملُ�صتخدمة للتدريب وكذلك 

)باك - 152( اجلديدة احلديثة.
املُقاتالت الأوروبية:

لدى ال�صويد  طائرة )غرينب( Gripen التي طّورت هيكلها وحمّركها 
ونظام اإدارة امل��ع��ارك فيها، وجعلتها ناجحة للبقاء يف االإن��ت��اج فرت ة 
طويلة، بينما ال��ط��ائ��رة احلديثة امل��ت��ط��ّورة فهي ي��وروف��اي��رت تايفون 
وهي  اأوروب��ي��ة  دول  اأرب���ع  ت�صنعها  التي   )Eurofighter Typhoon(
متو�صطة واأثبتت كفاءتها قتاليًا. اأما فرن�صا فقد اأثبتت جناحها يف اإنتاج 
املُقاتلة )رافال - Rafale( و�صدر عدد كبري منها للدول العربية واثبتت 

جودتها، وقد ا�صرتت الهند 125 طائرة منها.

املُقاتالت ال�شينية:
املُقاتالت  ال�صني ب�صورة خا�صة على  اإعتمدت 
 .)UBK 27 - ( و)�صوSK27 - الرو�صية ومنها )�صو
وفيما بعد قامت باإنتاج )�صو - SK/UBK 27 حمليًا 
برتخي�ض،  كما اأنتجت طائرة )J-11(، وحاليًا تنتج 
)J-10( املاأخوذة عن طائرة اإ�رسائيلية ولكنها اأحدث 
 QZ -( كما تنتج ال�صني اأي�صًا املُقاتلة ال�صبحية  ،
20( والطائرة )J-IIB( و )J-7( املاأخوذة  عن )ميغ 
2( كما تنتج الطائرة الهجومية )Q-5(، وتنتج   -
اأي�صًا باالإ�صرتاك مع الباك�صتان املُقاتلة اخلفيفة )JF-17( التي حتاول 
 )J-10( الدولتان جعلها طائرة حديثة متفوقة، وميكن القول اأن املُقاتلة
اأ�صبحت تنتج بكميات كبرية للت�صدير مثل )J-10A( و )J-10B( كما 
 J-31 وكذلك طائرة ال�صانيانغ ،J-20 يجري تطوير املُقاتلة ت�صنغدو

بق�صد الت�صدير.
الدول العربية و�شالحها اجلّوي

ملا اأ�صبحت معظم معّدات الدول العربية وطائراتها املُ�صرتاة قبل 
ال�صبعينات يف مرحلة التقاعد ب��ات  ل��زام��ًا  عليها اإ�صتبدالها مبعّدات 
وطائرات اأك��رث تطّورًا وحداثة، كما اأ�صبح لزامًا عليها اأي�صًا تطوير 
اأ�صلحة الثمانينات والت�صعينات اإىل م�صتوى االأ�صلحة احلديثة املتعددة 
املهام. وهكذا عمدت «بوينغ«  اإىل جعل طائرات F-15  ت��وؤدي وظائف 
متنّوعة مثل االإع��رتا���ض واالإ���ص��ت��ط��الع والق�صف و���ص��واه��ا لت�صبح 
متعّددة املهام، ولقد اأدركت الدول العربية جميعها مبا فيها دول اخلليج 
اأهمية �صالح اجلو والعمليات الع�صكرية  اجلوية وال�صيما الطريان، 
اإثر ما قا�صته عرب احلرب العربية - االإ�رسائلية وما ت�صببته من دمار، 
وكذلك حرب عا�صفة ال�صحراء واحلرب العراقية وال�صورية، وحرب 
اليمن، جميع هذه العوامل حدث بالدول العربية اإىل حت�صني مواقعها 
الداخلية بقوات برية وبحرية وجوية، ورّك��زت على القوات اجلوية 

واملقاتالت التي نحن ب�صدد ها  ولها بالتف�صيل يف كّل دولة على حدة:
اململكة الأردنية الها�شمية:

عديد �صالحها اجل��ّوي 13500 ُمقاتل، وطائرات 
ال��ق��ت��ال لديها 3 اأ�����رساب ط��ائ��رات اإع��رتا���ض/دف��اع 
 F-16A جوي )قاعدة االأزرق( فال�رسب االأول ي�صّم
MLA3O، وال�����رسب 2 ي��ت��األ��ف م��ن 15 ط��ائ��رة ف - 
MLU16AB، و 6 طائرات ف -B16 وال�رسب 6 قوامه 

.F-16A/B 17 طائرة
اأم���ا للنقل اجل����ّوي ف��ل��دى االأردن )ق��اع��دة امللك 
)C-212( ال�رسب 3 وي�صّم طائرتي كا�صا )عبد اهلل
4 ط���ائ���رات ه��ريك��ول��ي��ز  CN- 235، و  وط���ائ���رت���ي 
للنقل  و�رسبني   ،CN-295 وطائرتي   ،)C-130H(
 ،)AS-332( ب��وم��ا  �صوبر   10 ب�صمان  واالإرت���ب���اط 
و�����رسب م��ن 12 ط��واف��ة EC -635، ول����واء ط��ريان 
عمليات خا�صة ي�صّم 8+16 طوافات UH - 60L بالك 
ه��وك، و 8 ط��واف��ات MB-530.  اأم��ا ال��ط��ريان امللكي 
 6 604، وط��ائ��رة تري�صتا/500 و  2 ت�صالنجر  فلديه 
طوافات S -70A بالك هوك وطوافة SA-316C اأما 
طوافات القتال فعبارة عن �رسبني قتاليني ب�صمان 30  Eurofighter Typhoon املُقاتلة الأوروبية يوروفايرت تايفون

Mig -35تنتج رو�شيا املُقاتالت
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+ AH-15W  هما )ال�رسبان 10 و12 قاعدة امللك عبد اهلل(.
اأم��ا الكلية اجل��وي��ة للتدريب يف ق��اع��دة امللكة ح�صني فت�صتخدم 3 
اأ�رساب هي: ال�رسب 11 وي�صم 13 طائرة 1 فيوجت، C-101، وال�رسب 
4 وفيه 16 طائرة �صلينغ�صباي T-67 واير فالي F - 260،  و2 �صوكوتا 
 ،S-100 اأما الطائرات امل�صرية فعبارة عن نظامي كامكوبرت .TB -20
و 4 اأنظمة FALCON. هذا ويتّم حتويل طائرتي النقل CN - 235 اإىل 
طائرتني م�صّلحتني لدعم مهّمات القوات اخلا�صة ومّت ت�صليمها خالل 

العام 2014.
الإمارات العربية املتحدة:

�صالح ج��و االم���ارات العربية املتحدة 4500 ج��ن��دّي وه��ي تتطّور 
اقت�صاديًا وع�صكريًا وكذلك ثقافيًا، و�صعارها )الب�رس قبل احلجر(، كما 
تعنى بقواتها امل�صّلحة وال �صيما �صالح جّوها ودوره��ا املهم يف مكافحة 
املت�صّللني واالإرهابيني. ول��دى �صالح جو االم��ارات قيادتان جويتان، 
وق��ي��ادة ج��ّوي��ة ُم�صرتكة فالقيادة اجل��وي��ة الغربية يف اأب��و ظبي عبارة 
عن جناح ُمقاتالت يف )ق��اع��دة الطفرة( يتاألف م��ن: 3 اأ����رساب قتال/

هجوم اأر�صي هي االأ����رساب 71 و 76 و86 وموجوداتها من طائرات 
مرياج2000-9 وثالثة اأ�رساب قتال )االأول والثاين والثالث )�صاهني( 
وتتاأّلف من طائرات F-16 E/F دي��زرت فالكون. اأم��ا جناح النقل يف 
)ق��اع��دة ال��ب��اط��ن( ث��الث��ة اأ�����رساب ط��ائ��رات )����رسب ي�صغل ط��ائ��رات 
 .)C-17 والثالث 6 طائرات CN -235 واآخر ي�صغل طائرات ،C-130H
اأم��ا القيادة اجل��وي��ة الو�صطى )دب���ي( فلديها ���رسب هجوم خفيف/ 
تدريب )ال�رسب 102 قاعدة مندهات( ولديه طائرات هوك 102. و�رسب 
النقل ولديه ط��ائ��رات C-130 - 30 و L-100 - 30،  وبوينغ - 747 

ال�صخ�صيات(،  )ل��ن��ق��ل   422
وك��ي��ن��غ اإي�����ر - 350 )ل��ن��ق��ل 

قيادة  وه��ن��اك  ال�صخ�صيات( 
العمليات اخلا�صة يف اأبو ظبي، 

ول�����واء ط����ريان اجل��ي�����ض ال��ع��ا���رس 
)ال���ظ���ف���رة( وي��ت��األ��ف م���ن ط��واف��ات 

القتالية،   AH-64A اأب��ات�����ص��ي 
.AS 550 وطوافات فينبك

زايد  بن  خليفة  واأكادميية 
اجلوية )العني( ال�رسب 63 وفيه 

ط��ائ��رات ه��وك MK63، وال�����رسب ال��ث��اين فريق 

الفر�صان لالألعاب اجلوية ويتاأّلف من طائرات PC-7 تري�صو تريرن، 
.GH5TA و�رسب االأكادميية اجلوية ويتاألف من طائرات غروب

جمموع الطائرات )الفئات الرئي�صية(: للقتال 58 مرياج 9-2000، 
 C-17 بلوك 60. وللنقل 8 طائرات F - 16 E/F و 79 دي��زرت فالكون
 ،MRTTA330 ِ و 3 طائرات �صهريج/نقل ،C-130J للنقل، و 12 طائرة
 11 و  �صحبها(  )�صيجري   C-130-H/C-130H-30 6طائرات  و 
 MK 208. كما لديها للتدريب 15 هوكB  و 8 �صي�صنا ،CN-235 طائرة
 ،PC-21 و 25 طائرة ،MB339A و 10 طائرات ،MK63 102- و 30 هوك
 Eri 340 وللم�صح البحري لديها 2 دا�ض 315-8، ولالإنذار املُبكر 2 �صاب
6CH- و ،CH-47C/D اأما من الطوافات فلديها 12 طوافة .Eye
47F، و 28 طوافة AH-64D، و 40 طوافة UH -60M بالك هوك، 
و 24 طوافة AW319، و 6 طوافات بوما SAB -99، و 12 فينيك 

.AS - 550
اأم��ا الدفاع اجل��ّوي فهو نظام THAAD )وحدتا اإط��الق نار 
مع 9 قواذف و 48 �صاروخ(، ونظام �صكاي غارد )ثنائي عيار 35 

ملم(.
وقيد الطلب طائرتا دورية متعّددة االأدوار من طراز بياجبو 
P.160 اأف��ان��ت��ي وق��د تكون �صّلمت، وي��ج��ري ت�صليم 6 طوافات 
ت�صينوك CH - 47 F، وكذلك 10 طوافات اأخرى كخياٍر ثان. وقيد 
الطلب نظام بريديرت امل�صري )ال��ع��دد غري م��ع��روف( و 17 رادار 
ُمراقبة جوية ط��راز GM200 )م��ن �رسكة طالي�ض( واث��ن��ان من 
�صواتل امل�صح الع�صكري من نوع «هيليو�ض«. ويجري تاأ�صي�ض 
نظام ���ص��اروخ��ي للدفاع اجل���ّوي على نظام THAAD)وح��دت��ا 
اإطالق مع ما جمموعه 9 قواذف( ونظام باتريوت PAC - 3 ) 9 وحدات 
اإط��الق مع 10  مواقع رادارات و 10 حمطات اإ�صتباك و�صيطرة و 37 

قاذفًا.
الظفرة،  باطن  الغربية،  القيادة اجل��وي��ة  القواعد اجل��وي��ة:  اأه���ّم 

العني، والقيادة اجلوية الو�صطى.
مملكة البحرين:

عديد �صالح جوها 1300 جندّي، اأما طائرات قتاله فهي 3 اأ�رساب، 
 ،F-16D و 4 طائرات  F-16C رسبان كّل منهما ي�صّم 7-8 طائرات�
و����رسب ث��ال��ث ي�صّم 12 ط��ائ��رة F-5E/F اأم���ا ���رسب ط��واف��ات النقل 
في�صّم 12 طوافة AB-212 و 3 ط��واف��ات Bo-105، وطوافتني لنقل 
 ،UH -60M و 9 ط��واف��ات ب��الك ه��وك S-70A ال�صخ�صيات ط���راز
وط��واف��ة ط��راز S-92  و 9 ط��واف��ات ب��الك ه��وك UH-60M، وطوافة 
ي�صّم  هجومية  ط��واف��ات  و����رسب  ال�صخ�صيات،  لنقل   S-92 ط���راز 
14 طوافة AH-1E كوبرا، كما لدى البحرين اأي�صًا 3 طائرات غالف 
�صرتمي، وطائرة بوينغ- 727، وطائرة اأفرو TJ85. كما لديها للتدريب 6 
طائرات هوك MK129  وللتدريب االأويل 3 طائرات �صلينغ �صباي - فاير 

فالي.
وقواعد البحرين اجلوية: �صمان وال�صيخ عي�صى واملحرق.

ت�شّكل املُقاتالت F-16 تر�شانة �شالح اجلو الإماراتي

F - 16 لدى �شالح اجلو امللكي البحريني مقاتالت
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اململكة العربية ال�شعودية:

تبلغ م�صاحة اململكة العربية ال�صعودية اأكرث من مليوين كلم2، وهي 
اأكرب دول جمل�ض التعاون اخلليجي م�صاحة، ويبلغ عديد �صالح جوها 
2000 جندي، ولديها حاليًا 3 اأ���رساب �صاربة ت�صّم 88 ُمقاتلة ترنادو 
 ،F-15S كما لديها 6 اأ���رساب طائرات معرت�صة ت�صّم 68 مقاتلة ،IDS
و�رسبان من 24 تايفونTyphoon. اأما الطائرات املُقاتلة القاذفة فثالثة 
اأ����رساب قوامها 68 ط��ائ��رة F-15S. ولديها للنقل 3 اأ����رساب تتاألف 
من 20 طائرة هريكوليز C-130E/H، و 5 طائرات CN-235، و 35 
طائرة C-212 - 200 ، وطائرة بوينغ 320-707 وطائرتي جت�صتار، 

وطائرتي فالكون - 20.
 AB - كما لدى ال�صعودية �رسبا طوافات ي�صّمان 28 جت راينجر
206، و24 طوافة AB-205، و 6 األوية - 3، و 18 طوافة KV-107H، و 
29 طوافة AB-212، و 16 طوافة AB -412 )للبحث واالإنقاذ(، و 16 
طوافة طبية/اإخالء S-70 بالك هوك، و11 طوافة كوغار MK2 للقيادة 
والبحث واالإن��ق��اذ. اأم��ا طائرات التدريب: ف 15 طائرة F-5B، و 15 
طائرة F -15D، و 12 طائرة T-41A، و 50 طائرة PC-9 ،  و28 طائرة 
ه��وك، وطائرتا جت �صرتمي 31، و 12 طائرة �صي�صنا 172، 20 �صوبر 

ما�ص�صاك.
ول��دى اأكادميية امللك في�صل 28 ه��وك. اأم��ا طائرات االإن��ذار املُبكر 
 R-3A وط��ائ��رت��ني ط���راز ،E-3A ف��ع��ب��ارة ع��ن 5 ط���ائ���رات اأواك�������ض
لالإ�صتخبار االإلكرتوين ELINT. كما لدى ال�صعودية 6 طائرات �صهريج 

.KC -130 و A330 MRTT طراز
العزيز )الظهران(،  اأب��ه��ار، وامللك عبد  القواعد اجلوية:  اأه��م 
وج���دة، وامل��ل��ك خ��ال��د )خمي�ض م�صيط(، وامل��دي��ن��ة، وال��ري��ا���ض )مقّر 
ال��ق��ي��ادة(، وت��ب��وك، وامللك فهد )الطائف( وكلية ط��ريان امللك في�صل 

)الريا�ض(.
وقيد الطلب 72 طائرة يوروفايرت تايفون مبوجب برنامج 
ال�صالم، كما مّت طلب 84 طائرة F-15SA، وب��داأ ت�صليمها منذ 
ال��ع��ام 2015، و���ص��ت��ط��ّور 68 ط��ائ��رة F-15 ل��دى ���ص��الح اجلو 
ال�صعودي اإىل �صيغة SA  ويعاد ت�صليمها لغاية العام 2020. 
1.6 مليار جنيه  ع��ق��دًا قيمته   BAE Systems ومنحت �رسكة 
 PC-21 ،ب�صاأن رزمة تدريب كاملة ت�صمل 55 طائرة بيالتو�ض
)مّت ت�صليمها( و 22+22 طائرة هوك ATT )يجري ت�صليمها، 
و 25 طائرة تدريب اأ�صا�صي يتّم اختيارها، واأجهزة حماكاة 
 PC9 اأر�صية. و�صتحّل طائرات التدريب حمّل طائرات هوك و
 ،C-130J و�صوبر م�ص�صاك وقيد الطلب طائرتا �صهريج طراز

وم��ن امل��ق��رر اأن يت�صمن ال��ربن��ام��ج م��ا ي�صل جمموعه اإىل 25 طائرة 
.C-130J/KC-130J

ويجري ت�صليم 6 طائرات ايربا�ض - A330MRTT    للنقل 
 ER-3A وتخ�صع الطائرتان .KE -3A صهريج لتحّل حمّل�/
 350ER ل�صيانة يف املخازن. وقيد الطلب 4 طائرات كينغ اإي��ر
مع خيار ثان يت�صمن 4 طائرات اأخ��رى. وقيد الطلب طوافات 

AW139 لالإخالء الطبي )العدد غري معروف(.
اأم��ا ال��دف��اع اجل���ّوي فهو ف��رع ُم�صتقل وه��و م�صوؤول عن 
جميع م��وج��ودات ال��دف��اع اجل���ّوي الثابتة واملتحركة �صواء 
اأكانت مدافع م�صادة اأم قواعد �صواريخ اأر�ض - جو ثابتة اأو  

متحركة.
ال�شودان:

عديد �صالح جو ال�صودان 3000 جندّي، وط��ائ��رات القتال لديه 3 
 ،SE29 - اأ�رساب طائرات قتال معرت�صة/هجوم اأر�صي ت�صّم 20 ميغ
و 4 ميغ - UB20، و 12 �صو 24 و 11 �صو - 25، و 8 طائرات F-5EF و 12 

مقاتلة F-16، و 15 طائرة F-7 )ميغ - 21 �صينية(.
 K - 8،  كما لدى ال�صودان �رسب مكافحة متمردين قوامه 12 طائرة
، وطائرتا اأفيوكار C-212 لالإ�صتطالع البحري. كما لديه �رسب للنقل 
البحري ي�صّم طائرة فريند �صيب  F-27، و 4 طائرات C-130H، و 3 
 ،C-212 و 4 - 6 طائرات اآن 32، و 4 طائرات اأفيوكار ،DH5D طائرات
ب��ورت��ور،  8 تريبو  للنقل/االإرتباط  لديهم  20/50، كما  2 فالكون  و 

وطائرة كينغ اإير 90.
ولدى ال�صودان من الطوافات �رسب من 4 مي - 4، و 20+12 مي - 
8، و12 طوافة بوما SA330، و 15 طوافة طراز BO-105 لل�رسطة و 8 

.P35 - و 24 مي - 24، ومي ،AB-412 طوافات
ولديه للتدريب طائرة F-5F، وطائرتان ميغ - UB 29. ومّت ت�صليم 
12 طائرة Mi - 24 اإ�صافية من فائ�ض رو�صيا البي�صاء، وقيد الطلب 12 
طوافة مي - 24، وعدد مماثل من مي  - 8 مع خيارات تتعّلق ب� 6 طائرات 

اأخرى من كّل نوع.
اأه��ّم القواعد اجلوية: عطرية، ودون��غ��وال، والغا�رس، والعبيد، 
وجنينة، وجويا، واخلرطوم، وماالكال، ومريوي، وبور �صودان، وواد 

مدتي، وواو.
اجلمهورية العربية ال�شورية:

ع��دي��د �صالحها اجل���ّوي 20000 ج��ن��دي،  وط��ائ��رات ال��ق��ت��ال لديها 
�رسبان �صاربان ي�صّمان 20 طائرة �صو - 24، اإ�صافة اإىل 18 �رسب 

املُقاتلة �شوخوي SU-24F اأبرز ما لدى القوات اجلوية ال�شورية

نظام الإنذار اجلّوي اأواك�س لدى القوات اجلوية امللكية ال�شعودية
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ُمقاتالت منها:9 اأ���رساب ت�صّم نحو 150 ميغ - 
F21، و5 اأ�رساب قوامها 70 ميغ - 23، و�رسبان 
ي�صمان 40 ميغ 29، و�رسبان ي�صمان 30 ميغ  25. 
اإ�صافة اإىل 8 اأ���رساب قتال/هجوم اأر�صي، و 5 
اأ�رساب ت�صم 40 ميغ - BN23، و 3 اأ�رساب ت�صّم 
40 �صو - 22/20. ولدى �صوريا �رسب ا�صتطالع 

.R25 - موؤلف من 6 طائرات ميغ
اأما طائرات النقل ف�رسبان موؤلفان من 4 اإىل 
- 76، و 6 اآن - 26، و 6 اآن  - 12، و 2 اآن - 24 ، و 8 
اإل - 14و 4 تو - 134. ولديها للتدريب 20 ميغ - 
U21، و 80 اإل  - 39  األباترو�ض، و 60 دلفني 29، و 
30 طائرة MBB -223 فالمنغو، و 30 ميغ - 17، 

و 6 باك �صاهباز.
ولديها م��ن ال��ط��واف��ات 3 اأ����رساب هجومية 
ت�صّم  36 طائرة مي - 24، و 55 غازيل/هون، و 

100 مي - 8، و10 مي 2، و 50 مي 25، ونحو 16 مي - 14 هيز، و 5 كا - 25 
هورمون ملكافحة الغوا�صات و�رسب ال�صفن.

واأكد ر�صميًا  عقد خا�ض بالتزّود ب� 36 طائرة - ياك - 130 للتدريب 
املتقّدم، و 12 طائرة ميغ - 2M/M29 لكنه مل يرد ذكر اإمت��ام عمليات 

الت�صليم.
مالحظة: هذه املعلومات تعود اإىل ما قبل احلرب يف �صوريا.

اأه��م القواعد اجلوية: اأب��و ال�صهر، وحلب، والنا�رسية ، وبالي 
ودم�صق، ودم��ر، وحماه ، وخاخلاله، وم�صريبه ، وب��امل��ريا، و�صهلة ، 

ور�صافة، و�صهل�ض، و�صحراء �صيقات.
اجلمهورية العراقية:

خ�رس العراق الكثري من اأ�صلحته يف احلرب العراقية التي قتل فيها 
�صدام ح�صني. واأث��ر اإع��ادة تنظيم �صفوفه، اأم�صى عديد �صالح جّوه 
6000 جندّي، ومقّر قيادته يف القيارة. وغدا جناح االإ�صتطالع لديه ي�صّم 
3 اأ���رساب ا�صتطالع خفيفة هي ال�رسب الثالث يف )كركوك( وقوامه 8 
طائرات �صامبا CH2000 وال�رسب ال� 70 )الب�رسة( وي�صم 6 طائرات 
�صيكر SB7L - 360، و 8 طائرات �صاما CH2000SAMA،  وال�رسب 
87 )املثنى( وي�صّم  6 طائرات  كينغ اإير 350ER.  وال�رسب 52 للتدريب  
)ك��رك��وك( فيتاألف م��ن 20 ط��ائ��رة ال�صتا 95، و 12 ط��ائ��رة ك��اراف��ان 
CARAVAN �صي�صنا Cesna AC - 208B )ملكافحة املتمردين اأي�صًا(، 
 C - 130  اأما �رسب النقل العراقي ففيه 3 طائرات .T - 6A و 15  تيك�صان

.C - 130J و 6 طائرات اآن - 32، و 6 طائرات ،E
وي�صّم �رسب الطوافات طوافات مي - 17. وقد اأو�صى العراق على 
36 ُمقاتلة من طراز F-16C بلوك 52، لكن ت�صليمها اأُّجل. ومّت ت�صليم عدد 
قليل من الطائرات الهجومية �صو - 25 من رو�صيا واإيران. وقيد الطلب 

24 طائرة هجوم/تدريب طراز KAI T501Q )مّت ت�صّلمها(.
  PAC وقيد الطلب عدد غري حمدود من طائرات التدريب االأ�صا�صي

.Super MUSHSHAK

�شلطنة عمان:
عمان ذات موقع جغرايف ممّيز كونها تطّل على خليج عمان واملدخل 
الرئي�صي للخليج العربي من جهة، وتطّل على بحر العرب يف املحيط 
الهندي م��ن جهة اأخ���رى. وم��ن مياهها امل��م��ّر الوحيد لعبور ناقالت 

النفط احلملة ملا ت�صدره دول اخلليج وكذلك العراق وايران. لذا وجب 
عليها ب��ن��اء ق���وات م�صّلحة ذات ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة، وال �صيما ���ص��الح اجلو 
ال��ذي تعمل على حتديثه وعديده 5000 جندّي. ولديه �رسبا ُمقاتالت 
/هجوم اأر���ص��ي: ال�رسب الثامن يف ثمرات وق��د اأُع��ي��د ت�صليحه ب� 10 
ط��ائ��رات F-16C بلوك 50، وطائرتي F-16D،  وال�����رسب 18 وي�صّم 
10 طائرات F-16C بلوك + 50، و 4 طائرات F - 16 D. ولديها اأي�صًا 
�رسب مقاتالت/هجوم اأر�صي وا�صتطالع )ال�صاد�ض مطار م�صرية( 
وقوامه 12 هوك 200، و 4 هوك 100. ولديها �رسب ملكافحة متمّردي 
 ،PC - 9 التدريب )ال�رسب االأول يف م�صرية( وي�صّم 12 طائرة بيالتو�ض

و 7 �صهباز )MFI - 17 �صفاري( و 5 طائرات �صوبر م�ص�صاك.
ول���دى ع��م��ان للنقل  4 اأ�����رساب: ال�����رسب ال��راب��ع وي�صّم طائرتي 
اإيربا�ض A320 بري�صتيج لنقل ال�صخ�صيات، و�رسبان )الثاين يف �صيب 
واخلام�ض يف �صالله( ويتاألفان من 8 �صكاي فان ) جّهزت 3 منها ملهام 
 C-130H الدورية البحرية( و�رسب رقم 16 )ال�صيب( وي�صّم 3 طائرات
)حُتال للتقاعد( وطائرة بوينغ SP 747  )الطريان ال�صلطاين( وطائرتي 
غالف �صرتمي 4 )الطريان ال�صلطاين وطائرة C130J، و  C130J2     2. كما 
لدى عمان �رسبا طوافات )ال�رسب الثالث �صاللة وال�رسب 14 ال�صيب( 
ويتاألفان من 20 طوافة NH - 90، و 3 ط��واف��ات AB-206، و 10 بيل      
214A/B، و 3 طوافات AB-212  و 3 بوما )الطريان ال�صلطاين( و5 
�صوبر بوما )الطريان ال�صلطاين( و 5 �صوبر بوما )الطريان ال�صلطاين، 

و 12 �صوبر لينك�ض 6.300 +.
اأما  جناح اجلو اخلا�ض بال�رسطة في�صّم 2 طراز D-228، و 2 طراز 
DHC-5، و  3 مريلني، و 5 ط��راز AB-203 و 2 ط��راز AB - 206، و 2 

.CN - 235 طراز
ومّت ب��ن��اء ن��ظ��ام دف���اع ج���ّوي م��دم��ج ي�صمل رادارات )مب���ا فيها 
رادارات S - 743D مارتيلو(، واأنظمة اي�صال تتاألف من 28 وحدة 
اإطالق  �صواريخ رابيري وردارات باليري فاير الإدارة الرمي حيث تنتظم 

جميعها يف كتيبة دفاع جّوي مكونة من �رسيتني.
ثم طلب دفعة ثانية من 12 طائرة بلوك C10( 50 و 20(. وتطلب 
ال�صلطنة 12 طائرة يوروفايرت تايفون، و 8 هوك AJT و�صيبداأ  الت�صليم 
2017. ومت ت�صليم 20 ط��واف��ة TTH(  NH90( لتحّل حم��ّل الطوافات 
 C-  العاملة يف جم��ال النقل واالإرت��ب��اط. وطلبت ال�صلطنة 8 ط��ائ��رات
295مبا  فيها 5 طائرات نقل تكتيكي و 3 طائرات دورية بحرية والت�صليم 

ُمقاتلة F-16D يف �شالح اجلو العماين
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جاٍر، وقيد الطلب نظام الدفاع اجلّوي نا�صما�ض 
ليحّل  حمل رابيري/بالينيد.

اأه����ّم ال��ق��واع��د اجل��وي��ة م�����ص��رية، وم��ث��ن��ى ، 
و���ص��الل��ة، وث���م���ري���ات، وال�����ص��ي��ب، وخ�����ص��اب، 

وجزيرة الغوت، وخ�صابا.
دولة قطر:

ع��دي��د ���ص��الح ج��و ق��ط��ر 1500 ج��ن��دّي ول��دي��ه 
جناح قتال رقم 1 )القرية(، كما لديه من طائرات 
القتال 9 ط��ائ��رات م���رياج EDA5  - 2000 ، و3 
ط��ائ��رات  م���رياج DDA 5 - 2000 م��ن مقعدين 
للتدريب والقتال.   كما ل��دى قطر ���رسب قتال/ 
هجوم اأر���ص��ي ق��وام��ه 11 مقاتلة م��ع 6 طائرات 
لدى  كما  للتدريب(،  اأي�صًا  )ت�صتخدم  جت  األفا 
دولة قطر للنقل �رسب من 4 )+4( طائرات للنقل 
 .»C-17 الع�صكري الثقيل طراز  «غلوب ما�صرت
و���رسب لنقل ال�صخ�صيات يتاألف من طائرة اأ - 

 340، وط��ائ��رة اأ - 320 و 4 ط��ائ��رات C130J. كما 
.PC-21 لديها للتدريب 24 بيالتو�ض

من  ويتاألف  )ال��دوح��ة(  ال�صاد�ض  ال�رسب  الطوافات  من  ولديها 
 AM-39 12 طوافة كوماندو )8منها جمّهزة ب�صواريخ اأكزو�صيت  
 SA-342 4 طوافات للنقل(، و10 طوافات غازيل  امل�صادة لل�صفن و 
)جمّهزة ب�صواريخ ه��وت( وطوافة ط��راز S-92 لنقل ال�صخ�صيات، 
و 21 طوافة AW 139. �صواريخ م/ط بطارية هوك املح�صن، وبطارية 

رابيري )18 نظامًا(، و) 6 روالند 2(.
 AH-64E و24 طوافة ،PC - 21 وقيد الطلب 24 طائرة تدريب
اأبات�صي و 22 طوافة NH90، و 3 طائرات اإن��ذار مبّكر و�صيطرة بوينغ 

330، و���رساء  اإيربا�ض  737، وطائرتا �صهريج 
طائرات C-17  اإ�صافية. كما اأنهى بيع وحدات 
 12   THAAD ن����ريان ���ص��واري��خ ���ص��ط��ح - ج��و
ق��اذف��ًا ،وق��ي��د  الطلب 11 وح��دة ن��ريان باتريوت 
)44 ق��اذف��ًا( مع 246 ���ص��اروخ GEM-T    و 168 

.PAC - 3 صاروخ�
اأهم القواعد اجلوية: الدوحة، والغارية.

دولة الكويت:
التجربة  القا�صية التي مّرت بها الكويت لدى 
احتالل العراق لها، جعلتها تفقد معظم اأ�صلحتها 
وط��ريان��ه��ا وم��ع��ّدات��ه��ا. ول��ك��ن ع��ن��دم��ا ا�صتقلت 
تعّلمت من اأخطاء املا�صي واأخذت جتّهز قواتها 
وال �صيما اجلوية، كما اأقامت اإتفاقات اأمنية مع 
بريطانيا وال��والي��ات املتحدة وفرن�صا وال�صني 
ورو�صيا حفاظًا على اأمنها. يبلغ عدد �صالح اجلو 
الكويتي 2500 جندّي، ولديهم 12 طائرة هورنيت 
F/A - 18C ، و 8 ط��ائ��رات F/A - 18D، و10 
ط���ائ���رات ه���وك 64 )ل��ل��ت��دري��ب اأي�����ص��ًا( ولديها 
 KC - 130J و 3 طائرات ،C - 17 للنقل طائرتا
 ،L-100-30 نقل/ خ��زان، وطائرتا هريكوليز

وطائرة اإيربا�ض 319 لنقل ال�صخ�صيات كما لديها للتدريب 8 طائرات 
«توكانو«.

اأما طوافات �صالح جو الكويت فعبارة عن 5 طوافات �صوبر بوما 
 6( SA - 342K و 13 طوافة غازيل ،SA330 و 5 طوافات بوما ،AS 332
للدورية و 7 لنقل ال�صخ�صيات(،  و 16 طوافة قتالية طراز اأبات�صي لونغ 

بو.
FA- واأعلنت الكويت عن نيتها �رساء بع�ض ُمقاتالت �صوبر هورنت
18EF )6، مل حتدد عددها، كما و�صعت طلب �رساء 16 طوافة اأبات�صي 
ب��دءًا من العام 2012. اأه��ّم قواعد الكويت اجلوية: علي �صامل، واأحمد 

اجلابر. ومتريت  وم�صقط �صيب.

متتلك قطر ُمقاتالت رافال Rafale الفرن�شية

طوافة نقل ع�شكري AS 332 Super Puma لدى القوات امل�شّلحة الكويتية
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اجلمهورية اللبنانية:
عديد �صالح جوها 2000 جندي ولديها 4 طائرات ُمقاتلة/قاذفة 
طراز هوكر هنرت F70، وطائرة كارفان AC208B3  م�صّلحة ب�صواريخ 
هلفاير، و 3 ط��ائ��رات ت��دري��ب ب��ول��دوغ. اأم��ا م��ن ال��ط��واف��ات فلديها 18 
�رساب: ال�رسبان العا�رس واحلادي ع�رس )قاعدة بريوت( وال�رسب ال� 
12 )قاعدة الرياق( وال�رسب 14 )قاعدة القليعات( جمّهزة ب� 28 طوافة  
UH- 1H )بع�صها م�صّلح( وال�رسب الثامن )قاعدة ب��ريوت( جمّهز 
ب� 13 طوافة غاريل SA342L، وال�رسب التا�صع جمّهز ب� 10 طوافات 
بوما IAR330SM، وال�رسب 15 )قاعدة رياق( جمّهزة  باأربع طوافات 
روبن�صون R44 للتدريب وال�رسب 16 )قاعدة ب��ريوت جمّهز بطوافة 
AW - 139 لنقل ال�صخ�صيات. وي�صغل �صالح اجلو اللبناين 3 طوافات 
الخ��م��اد احل��رائ��ق ط���راز S-61N بالنيابة ع��ن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة. كما 
 A-29 Super ت�صّلم لبنان 6 طائرات ُمقاتلة خفيفة طراز �صوبر توكانو

Tucano، كهبة من الواليات املتحدة مطلع العام 2018.
اأهم القواعد: مطار رفيق احلريري الدويل، والقليعات ورياق

جمهورية م�شر العربية:
عديد �صالح جوها 25000 جندّي )ت�صمل 10.000 جمّند( اإ�صافة 
اإىل 20.000 يف االإح��ت��ي��اط. وي��ت��األ��ف ���ص��الح اجل��و امل�����رسي م��ن قيادة 
ال��دف��اع اجل���ّوي )غ��ري ق���وات ال��دف��اع اجل���وي اأر����ض - ج��و( وق��ي��ادة 
املقاتالت التكتيكية، وقيادة اأكادميية القوات اجلوية، وتعمل باأمرة 
قيادتي الدفاع اجل��ّوي. واملقاتالت التكتيكية ت�صكيالت على الطريقة 
ال�صوفياتية، واأخرى على الطريقة الغربية تتكّون من اأفواج واأ�رساب. 
وتن�صوي حتت قيادة الدفاع اجلّوي 4 اأفواج طريان هي فوج املُقاتالت 
104 )املن�صورة( وت�صتخدم  ط��ائ��رات F-7/FT-7 وط��ائ��رات ميغ 
MF21، وفوج املقاتالت/هجوم اأر�صي )مر�صى مطروح( وت�صتخدم 

طائرات ميغ  MF- 21 وفوج املقاتالت التكتيكية 112 )مر�صي مطروح( 
.EM/MB2000 ومرياج F-7/FT-7 و�صالحه طائرات

اأما قيادة املقاتالت التكتيكية فقوامها 11 فوجًا. على اأن جمموع 
طائرات القتال 6 مقاتالت راف��ال، و25 فانتوم F - 4E. و 36 �صينيانغ 
F-6 )الن�صخة ال�صينية للمقاتلة الرو�صية )ميغ - 19(  و 48 مرياج 
- D/E( 5(، و 54 طائرة F-16c، و 34 طائرة F-16A، و 12 طائرة 
 F-7 و 54 �صينيانغ )F-16D( 16 و ،F-16C و 138 طائرة ،F -16B
)الن�صخة ال�صينية للمقاتلة الرو�صية ميغ - 21(، و 84 ميغ - 21، و 16 
مرياج 2000، و 6 طائرات E -2C هوك/اي هوك اآي  2000، و 4 بين�ض 

كرافت 1900 اإلينت.
ولديها للنقل 3 اأف���واج ت�صّم 4 ط��ائ��رات DH - 5D، و 19 طائرة 
C130H، و 12 + 8 طائرات C-295، وطائرتا فالكون 20، وطائرة غالف 
  KG - 400 و 2 غالف �صرتمي ،SP4 - صرتمي - 3، وطائرتي غالف �صرتمي�

.TK74 - لنقل ال�صخ�صيات، و 3 طائرات اآن
اأم��ا للتدريب فلديها 70 األفاجت، و 120 طائرة K-8، و 54  طائرة  
توكانو EMB - 312، و 10 ط��ائ��رات L-39، و 48 ط��ائ��رة L-59، و 
14 طائرة L-14، و 6 ركويل كوماندور 114B.  كما لديها 3 طائرات 
�صهريج KC - 135، و 3 ب��وي��ن��غ 707 ���ص��ه��ري��ج/ن��ق��ل. ول��دي��ه��ا من 
الطوافات 46 اأبات�صي AH -64D، و 15 طوافة كوماندو و12 طوافة 
مي - 4، و 10 طوافات مي - 6، و 42 طوافة اقتحام مي - 8، و 15 طوافة 
مي - T8، و65 طوافة غازيل SA.342K )مبا يف ذلك 44 طوافة م�صّلحة 
 ،UH-12 و 18 ط��واف��ة ،CH - 47D ب�صواريخ ه���وت(، و 18 ط��واف��ة
وطوافتا AS-61، وطوافتا S-70A21 )لنقل ال�صخ�صيات( وطوافتا 
بالك هوك UH - 60L  )لنقل ال�صخ�صيات( وطوافتا AW 139 للبحث 

واالإنقاذ.
كما اأو�صت م�رس على 20 طائرة F-16D بلوك 52/50 لي�صبح 
F-16. وتخ�صع  240 طائرة  جمموع ما متلكه 
لعمليات تطوير  لديها  املبكر  االإن����ذار  ط��ائ��رات 

لرفعها اإىل م�صتوى هوك اآي 2000.
اأه��م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة: ال��ق��اه��رة غ��رب، 
واملنية،  واالأُق�����رس،  �صويف،  وبني  وبيلبي�ض، 
وراأ����ض بنا�ض ، وال��غ��ردق��ة، واأن�صا�ض، وفايد، 
وج��ي��ان��ا ك��ل��ي�����ض، وط��ن��ط��ا، وامل��ن�����ص��ورة وجبل 

البا�صور ومر�صى مطروع.
اليمن:

عندما نتطّرق اإىل اأ�صلحة جو العامل العربي 
ال بّد من اأن ناأتي على ذكر �صالح جو اليمن الذي  
كان يبلغ 1500 جندّي والذي كان لديه 4 اأ�رساب 
�صاربة/ مهاجمة قوامها 48 طائرة �صو - 22، و 
14 �رساب قتال/هجوم اأر�صي ت�صّم 13 ميغ - 
SMT29 و 5 ميغ - UBT، ونحو 20 ميغ - 21، و 

25 ميغ 23.
ولكن اليمن يف حالة حرب اأهلية ما بني قوات 
يوجد  وال  تفّرق  واجلي�ض  وامللي�صيات،  النظام 
ح��ال��ي��ًا ق���وات ر�صمية وال ميكن تقدير م��ا تبقى 
 لديها م��ن ق���وات وط��ائ��رات وم��ع��ّدات وال �صيما 

الثقيلة منها. CH-47 Chinook لدى القوات امل�شّلحة امل�شرية طوافات �شينوك
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اململكة الأر دنية الها�شمية:
ع��دي��د ق��وات��ه��ا ال���ري���ة ح����وايل 90.000 
ج��ن��دّي، وم��ع��ّدات��ه��ا ت�شمل 390 دب��اب��ة قتال 
رئي�شية فئة »احل�شني« )ت�شالنجرا(، و 350 

دب��اب��ة خ��ال��د )M-60A3(، ون��ح��و 35 دبابة 
ناقالت  م��ن  لديها  كما  خفيفة.  �شكوربيون 
، ACV اجلند وع��رب��ات القتال 100 + عربة 

 و 1200 عربة M-113 و 340 عربة راتيل، و 

100 عربة �شبارتان، و 120 عربة �شارا�شيز 
ع��رب��ة   175 و   ALFV-Bs ع���رب���ة   60 و 

SC1MIJAR و 150 عربة كوغار.
وقيد ال�رشاء اأع��داد اإ�شافية من ناقالت 
  M109 واأنظمة مدافع ،ACV اجلند املدرعة
)مّت �رشاوؤها من فائ�ش اجلي�ش الرتكي(، كما 
جرى ���رشاء 60 مدفعًا ذات��ي احلركة م�شادًا 
وه��ي من  الهولندي  الفائ�ش  م��ن  للطائرات 
مفاو�شات  وهناك  )جيبارد(.  ت�شيتا  ط��راز 
جارية ب�شاأن �رشاء حوايل 141 �شيارة مدرعة 
طراز �شنتورو )م�شّلحة مبدافع 105 ملم( من 

فائ�ش اجلي�ش الإيطايل.
الإمارات العربية املتحدة:

ع��دي��د ال���ق���وات ال���ري���ة ل����دى الم�����ارات 
العربية املتحدة 59.000 جندّي اأما معّداتها 
فعبارة ع��ن 390 دب��اب��ة لوكلري )اإ���ش��اف��ة اإىل 
46 عربة لوكلري لالإخالء( و 80 دبابة خفيفة 
���ش��ك��ورب��ي��ون. كما لديها 60 ���ش��ي��ارة مدرعة 
ط��راز AML -90، ولديها من عربات القتال 
،BMP-339 ع��رب��ة   450 اجل��ن��د   ون���اق���الت 

و 133 عربة ACV من خمتلف الإ�شتقاقات، 
ف��وك�����ش  ع��رب��ة   32 و   ،RG-31 ع��رب��ة  و48 
اإ���ش��ت��ط��الع��ي��ة ل��ك�����ش��ف الأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة 
 AMV والكيماوية والبيولوجية. و 15 عربة
)اأبراج BMP-3( و 750 عربة M-ATV. هذا 
ولديها من املدفعية 12 مدفع M198 عيار 155 
ملم مقطور و 20 مدفع ذات��ي احل��رك��ة ط��راز 
AMX MKF3 ع��ي��ار 155 م��ل��م  و 76 مدفع 
G6 ذات��ي احلركة عيار 155 ملم، و 85 مدفع 
M-109L 47. كما لديها راجمات �شواريخ 
»اأ�شرتو�ش - 2« و »فريو�ش - 25«، و 12+20 
م��ن راج��م��ات ه��ي��م��ار���ش، وك��ذل��ك ���ش��واري��خ 
فاجيالنت، وت��او وميالن، وجافلني، وهوك 

املح�شن.
وقيد الطلب 24 ناقلة مدافع ه��اون عيار 
120 ملم من طراز ُعقرب اإنتاج حمّلي، وقد بداأ 
ت�شليمها. كما اأو�شت المارات على عدد غري 
 ،8X8 AFV حمدد من عربات باتريا املدولبة
 ،BMP-3 حيث �شتنقل اإليها اأب��راج عربات

برامج مشرتيات القوات الربية 
يف أهم الدول العربية

�شباق  الت�شّلح على قدم و�شاق يف الدول العربية ل �شيما واأن بع�شها 
خا�ض ويخو�ض حروباً �شرو�شة مدّمرة، مثل العراق و�شوريا واليمن. 
و�شرنّكز يف درا�شتنا على اأهم الدول العربية وُم�شرتياتها الدفاعية اثر 
تناول ما لديها من اأ�شلحة برية. ففي دول ال�شرق الأو�شط جند العراق يتعافى من 
حروبه وعمد اإىل ت�شكيل حكومته وتنظيم كوادره، بينما �شوريا خفت حّدة احلرب 
فيها واأ�شبحت حمدودة يف رقعة �شغرية، كما بداأ مهجروها يف العودة اإىل املناطق 
الآمنة مع اأن الكثريين منهم ل يزالون خارج �شوريا. وجند يف اخلليج اأن حرب 
اليمن ل تزال على �شرا�شتها وت�شرتك فيها ال�شعودية بقوة وكذلك الإمارات العربية 
املتحدة و�شواها. وهكذا ت�شقط القتلى باملئات واجلرحى بالألوف وعالوة على 
ذلك تنت�شر الأوبئة والأمرا�ض املُعدية، وجند اأن الدول الإ�شتعمارية واملُنتجة 
لالأ�شلحة املدّمرة تعمل على تزكية هذه احلروب وتغذيتها �شعياً وراء  بيع املزيد 
على  ال�شيطرة  وراء  و�شعياً  بالك�شب،  طمعاً  والفتاكة،  املتطّورة   الأ�شلحة  من 
العجالة  هذه  ويف  ومنتجاته.  البرتول  �شيما  ول  وخرياتها  ال��دول  هذه  مقومات 
�شرنّكز على ما لدى اأهّم الدول العربية من اأ�شلحة ومعدات وعربات وما لديها من 

برامج ُم�شرتيات:

دبابة خالد M1- 60A3 يف تر�شانة اجلي�ض الأردين
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جند  ناقلة   600 ب�شاأن  مناف�شة  اأطلقت  كما 
مدولبة، كما هنالك 135 عربة BMP - 3 قيد 

التطوير والتحديث.
مملكة البحرين:

ال��ب��ح��ري��ن دول���ة ���ش��غ��رية ع��دي��د قواتها 
الرية 8500 جندّي ولكنها دولة غنّية مطموع 
 180 فت�شّم  القتالية  معّداتها  اأم��ا  برثائها، 
دبابة M60A3، و 25 عربة YPR-765 و 100 
عربة M113A2 و 100 عربة M-3 �شاك�شون 
6x6، كما لديها م��ن ال�����ش��ي��ارات امل��درع��ة 22 
AML -90. ه��ذا ولديها م��ن املدفعية  عربة 
61 مدفعًا ذاتي احلركة طراز M-110 ع� 203 
ملم وعدد من مدافع M-109 ذاتية احلركة، 
و18 مدفع M198 ع��� 155ملم، و8 م��داف��ع ع� 
105 ملم. كما لديها 18 هاونًا ع� 81 ملم و 120 
ملم، ولديها �شواريخ م/د 2000 ت��او و 60 
RBS- جافلني، و�شواريخ م/ط  160 طراز
70 �شتينغر، و 8 بطاريات هوك املح�شن، كما 
لديها 9 اأنظمة راجمات �شواريخ MLRS، مع 
30 ���ش��اروخ ATACM. ه��ذا وق��د ب��داأ جتهيز 
احلر�ش الوطني بعربات في�شل املحمية من 

الألغام.
اململكة العربية ال�شعودية:

 90.000 ال�شعودية  الرية  القوات  عديد 
جندّي كما  لديها 125.000 جندّي يف احلر�ش 
الوطني و8500 جندي حر�ش ح��دود كونها 
دول��ة كبرية مرتامية الأط���راف اأم��ا معداتها 
 ،M1A2/M1A1 فت�شّم 367 دبابة اأب��رام��ز
دب��اب��ة  300 و   ،M-60A3 دب���اب���ات   406  و 

.AMX-30
 200 ال��دب��اب��ات  كما لديها م��ن قان�شات 
TUA وبع�ش  اأب�����راج  م���ع   VCC-1 اأوت�����و 
ع��رب��ات AMX - 10 P م�����زّودة ب�����ش��واري��خ 

هوت. هذا ولديها من ال�شيارات املدرعة 140 
 AML-60 �شيارة   350 و  بريانيا )90 ملم( 
90/ كما لديها م��ن ع��رب��ات القتال وناقالت 
  M2 اجلند 400 عربة ب���راديل، و 1600 عربة
AMX- عربة  500 و   ،M-113 عربة  و500 

10P، وبع�ش ع��رب��ات اأرون����و، و 160 عربة 

EF-11 و 150  بريانيا 8x8  و 500 من عربات 
الفهد+ 650  ع��رب��ة 8x8( HMMWV(  كما 
لديها من الراجمات 60 اأ�شرتو�ش - 2. اأما 
مدفعية ال�����ش��ع��ودي��ة ف��ع��ب��ارة ع��ن 100 مدفع 
 M -198 عيار  105 ملم، و 90 مدفع M-101
 FH - 70 عيار 155 ملم مقطور، و 72 مدفع
 M - 109  عيار 155 ملم مقطور، و 280 مدفع
ذات��ي احل��رك��ة، و50 مدفع GCT ع��� 155 ملم 
ذات��ي احلركة ولديها من مدافع الهاون 400 
م��دف��ع ع��� 81 م��ل��م و 107 م��ل��م، و 110 م��داف��ع 
عيار 120 ملم. اأما من �شواريخ م/د فلديها 
دراغ�����ون، وت����او، وت����او امل��ح�����ش��ن، وه����وث ، 
وبل - 2، وجافلني ومن �شواريخ م/ط 600 

مي�شرتال و�شتينغر.
ويتم م��وؤخ��رًا تطوير ال��دب��اب��ات اأب��رام��ز 
التي لديها اإىل م�شتوى M1A2، وقيد الطلب 
133 دبابة مي�شرتال M/A1/A2 وحوايل 20 
ناقلة جند لتحّل حمّل الناقالت التي فقدت يف 

اليمن.

تعترب الدبابة الفرن�شية لوكلري Leclerc  اأبرز ما يف تر�شانة الإمارات العربية املتحدة

دبابة اأبرامز املطورة M1A2 لدى اجلي�ض ال�شعودي

ناقالت جند مدرعة M113 خالل عر�ض ع�شكري يف البحرين
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اجلمهورية العربية ال�شورية:
ع��دي��د ق��وات��ه��ا ال��ري��ة ح���وايل 100.000 
جندي يف 7 فرق مدرعة /ميكانيكية وفرقتا 
ق���وات خ��ا���ش��ة، وال��ب��ي��ان��ات اأدن����اه تقريبية 
ن��ظ��رًا مل��ا ي��ج��ري م��ن ق��ت��ال يف ���ش��وري��ا حاليًا 
م��ع داع�����ش م��ع اأن مناطق ال��ق��ت��ال اأ�شبحت 
حم��دودة ج��دًا. اأم��ا امل��ع��دات ال�شورية فنحو 
 T-72و T90  1400 دبابة قتال رئي�شية طراز
ون��ح��و   ،T55MV ط����راز   200 و   .T-62 و 
ل��دي��ه��ا من  ك��م��ا   T-54/-53 ط����راز   2000
 BRDM-1 ال�����ش��ي��ارات امل��درع��ة 400 ط���راز
وRDM-2. ك��م��ا ل��دي��ه��ا م��ن ن��اق��الت اجلند 
BMP-1 ونحو  230 عربة  القتال  وع��رب��ات 
1500 ناقلة BRT152- 60 /50، وع��دد من 
ع��رب��ات To-46. اأم���ا م��ن امل��دف��ع��ي��ة فلديها 
2600  قطعة ع� 122 و 130 ملم و 155 ملم  كما 
 S1 / لديها 180 مدفع مقطور، و 400 مدفع
 2 ع��ي��ار 122 ملم ذات���ي احل��رك��ة، و 50 مدفع

S - 2 - 3 ع�� 152 ملم ذاتي احلركة، ومدافع 
�شد الدبابات ع� 100 ملم. كما لديها مدافع 
هاون ع� 81 ملم و 120 ملم  و 160 ملم. ولديها 
من راجمات ال�شواريخ ع� 122 ملم و 140 ملم 
و 240 ملم. كما لديها �شواريخ م/د �شناير 
و�شباندريل  و�شييغون  و���ش��واق��ر  و���ش��اغ��ر 
وهوت وحيالن وكورنت، ومن مدافع م/ط  
23 ملم و 37 ملم، و 400 مدفع 57 ملم و 85 ملم 
 ZSU - 23 و 100 ملم مقطور، و 300 مدفع
ZSU - 2  57 ،4 -   ذاتية احلركة ولديها من 
�شواريخ �شام 6 و 7 /18/13/11/9/8. 
كل هذه املعدات كانت قبل احل��رب ومل يحدد 
بعد ما فقدته منها يف حربها مع  »داع�ش«، وما 
اأنها  ُم�شرتياتها ولو  اإ�شتعادته عر  نحاول 

قليلة نظرًا لإ�شتمرار احلرب القائمة.

اجلمهورية العراقية:
عديده  تغرّي  حاليا�ش  العراقي  اجلي�ش 
اإثر ما تعّر�ش له خالل العام 2014، ول يوجد 
معلومات معتمدة بالن�شبة لعديه. والأر قام 
حاليًا  واحل��ك��وم��ة  حقيقية  لي�شت  ال�شابقة 
تعتمد با�شتمرار على قوات ع�شكرية �شيعية 
و���ش��ّن��ي��ة وك���ردي���ة، وق����وات اإي��ران��ي��ة ت�شاند 
حزب اهلل. اأما املعّدات فهي 146 دبابة اأبرامز 
M1A1 و 73 دبابة T90 و 80 دبابة T-73 و 50 
دبابة T55. اأما عربات القتال وناقالت اجلند 
 PTML و 511 عربة BMP-1 فنحو 150 عربة
 BTR -4 6201 ونحو 20 فوك�ش و 80 + عربة
وح���وايل 1200 + ع��رب��ة MT-LB. كما لدى 
 M109A4/A5 العراق من املدفعية 50 مدفع
 M198 ذات��ي��ة احل��رك��ة ه��اوت��زر، و128 مدفع
م��ق��ط��وره��ا وت����زر ع��� 155 م��ل��م، و 18 مدفع 

D-20  ه��اوت��زر مقطور عيار 152 ملم. كما 
 لديه 55 بطارية هاون عيار 120 ملم، و 81 ملم 
) 108 ف�شائل(، كما لديه من �شواريخ �شام 

.S1 40 اأفنجر، و 40 بان�شري
وق��ي��د ال��ط��ل��ب ل��ل��ع��راق 175 دب��اب��ة قتال 
رئي�شية طراز M-1 ابرامز �شت�شلم يف العام 
ال��ق��ادم )2019(. وك��ذل��ك ع��دد غ��ري حم��ّدد من 

.T-72 دبابات
�شلطنة عمان:

 25.000 الُعمانية  الرية  ال��ق��وات  عديد 
جندّي ت�شمل 6000 جندي حر�ش �شلطاين، 
اأم����ا دب���اب���ات���ه ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ف��ع��ب��ارة ع���ن 38 
و   ،M-60A3 دب��اب��ة   43 و   ،2 ت�شالنجر - 
60 ���ش��ك��ورب��ي��ون )دب����اب����ات خ��ف��ي��ف��ة( اأم���ا 
ال�����ش��ي��ارات امل���دّرع���ة ف��ق��وام��ه��ا 9 ���ش��ي��ارات 

الدبابة الرو�شية T-90  لت�شليح اجلي�ض ال�شوري

M1A1 Abrams  لدى العراق دباباتScorpion ميتلك اجلي�ض العماين دبابات �شكوربيون
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م��دول��ب��ة ط���راز ���ش��ن��ت��ورو جم��ّه��زة مب��داف��ع 
120 م��ل��م خ��ا���ش��ة ب��ح��ر���ش ال�����ش��ل��ط��ان، و 
 .V-150 38 دب��اب��ة �شالح ال��دي��ن كوماندو
كما ل��دى ع��م��ان م��ن ن��اق��الت اجل��ن��د امل��درع��ة 
ب��ع�����ش ن���اق���الت ف�����اب، و 15 ���ش��اك�����ش��ون  
AT-105     91  ���ش��ت��ورم��ر ل���ل���ق���ي���ادة، و 
ن���اق���الت  ت�����ش��م��ل   )8x8( ب���ريان���ي���ا   150
ج���ن���د، وق����ي����ادة، وا����ش���ت���ع���ادة، واإ���ش��ع��اف 
 وح��ام��الت ه���اون كما ل��دى ع��م��ان 24 مدفع

G - 6 ع� 155 ملم ذات��ي احلركة و 12 مدفع 
 M-109 15 م��دف��ع  155 م��ل��م، و   FH70 ع��� 
ع� 155 ملم ذات��ي احلركة ويف اخلدمة نظام 
VLM1CJ ل��ل��دف��اع اجل����وي ال�����ش��اروخ��ي 
ُي�����ش��غ��ل��ه احل��ر���ش ال�����ش��ل��ط��اين، وه��ن��اك نّية  
ال�����ش��واري��خ احلديثة ومنها  ل�����رشاء بع�ش 

مي�شرتال اأفنجر والت�شليم جاٍر.
دولة قطر:

ع��دي��د ق��وات قطر ال��ري��ة 8500 جندي، 
62 دبابة  ول��دي��ه��ا م��ن ال��دب��اب��ات الرئي�شية 
ل��ي��وب��ارد ط���راز 2A7  والت�شليم ج���اٍر، كما 
لديها من ال�شيارات املدرعة 20  كا�شكافيل، 
ب��ريان��ي��ا   21EE- 9 و   ،CRD-XMA63 و 
)م��داف��ع ع��� 90 م��ل��م(. كما لديها م��ن عربات 
 AMX-10P القتال وناقالت اجلند 30 عربة
و 14 عربة AMX VTT، و 160 عربة ف��اب، 
4 راجمات  و8 عربات كوماندو، كما لديها 

.M142 اأ�شرتو�ش 2 و 7 هيمار�ش
وق���ي���د ال��ط��ل��ب 62 دب���اب���ة ل���ي���وب���ارد - 
2AZ ه���ذا وي�����ش��ع امل��ق��ّر الأم���ام���ي للقيادة 
الع�شكرية الأم��ريك��ي��ة ال��و���ش��ط��ى يف ق��اع��دة 
ال��ع��دي��د اجل���وي���ة، وق���د و���ش��ع��ت اللم�شات 
الأخرية على �شفقة حليازة 7 اأنظمة مدفعية 
�شاروخية M142 هيمار�ش مع 60 �شاروخ 
���ش��اروخ   360 م���ع   A1 ب��ل��وك   ATAC MS

.M31A1

دولة الكويت:
ع��دي��د ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة الكويتية 
م��ن  ول���دي���ه���ا  ج����ن����دّي   12.000 ن���ح���و 
دب��اب��ة   236 الرئي�شية  ال��ق��ت��ال  دب��اب��ات 
دب���اب���ة   150 ون���ح���و   M1A2 اب����رام����ز 
اأم��ا  45 دب��اب��ة ت�شيفتني  M-84 ون��ح��و 
ع��رب��ات القتال ون��اق��الت اجلند املدرعة 
 فعبارة عن 254 عربة دي��زرت ووري��ور،
 و40 عربة ط��راز BMP - 2 ،55، و140 
 M-08شرييا و 60 عربة� BMP-3 عربة
(4x4)  و113 عربة مدرعة طراز فرييت، 

ول���دى ال��ك��وي��ت م��ن امل��دف��ع��ي��ة 51 مدفع 
ه���اوت���زر - ت��وري��ن��ك��و PLZ43  ذات���ي 
 M-109 احلركة ع� 155 ملم، و 23 مدفع
ع��� 155 ملم ذات���ي احل��رك��ة، و 18 مدفع 
GCT ع��� 155 م��ل��م  ذات���ي احل��رك��ة، و 18 
م��دف��ع F3 ع��� 155 ملم ذات���ي احل��رك��ة، و 
18 م��دف��ع ه��اون ع��� 120 م��ل��م، كما لديها 
25 راجمة �شمريت�ش عيار 300 ملم، كما 
لديها من �شواريخ م/د  118 �شاروخ 

تاو )حممولة على عربات(.

 اأم������ا ق���ي���د ال�����������رشاء  ف����� 12 ع��رب��ة
FUCHS NBC لالإ�شتطالع بداأ ت�شليمها 
ال��ع��ام 2017، ك��م��ا ي��ج��ري حت��دي��ث 218 
دب��اب��ة ط���راز  M1A2. على اأن التجربة 
القا�شية التي مّرت بها الكويت جعلتها 
ت��ف��ق��د ال��ك��ث��ري م���ن اأ���ش��ل��ح��ت��ه��ا، ولكنها 
تعّلمت من اأخطاء املا�شي واأخذت جتهز 
قواتها كما اأق��ام��ت اإت��ف��اق��ات اأمنية مع 
وفرن�شا  املتحدة  وال��ولي��ات  بريطانيا 

وال�شني ورو�شيا حفاظًا على اأمنها.

QATAR  leopard 2a7

M48 لدى الجيش الكويتي دبابات

Leopard طلبت قطر التزّود بدبابات اأملانية ليوبارد
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اجلمهورية اللبنانية:
عديد قواتها الرية حوايل 56.000 جندّي 
ول��دي��ه��ا م��ن دب��اب��ات ال��ق��ت��ال الرئي�شية 350 
 .M-48A5 و10 دبابات T54/55/60 دبابة
اأم��ا م��ن ن��اق��الت اجلند فلدى لبنان 16 عربة 
B-C25 ونحو 150 عربة M-113، و68 عربة 
VABLAVS›40، و 1400 عربة همفي م�شتمّر 
ت�شليمها، كما لديها من املدفعية 280  مدفع 
M 198 و 41 مدفع M114A1 عيار 155 ملم 
مقطور، و 15 مدفع M-46 مقطور عيار 130 
ملم، و 26 مدفع D-SO و M30 عيار 122 ملم 
م��ق��ط��ور، و 13 م��دف��ع ط���راز M101A1 و 43 
مدفع هاون عيار 120 ملم، كما لديه 11 راجمة 
طراز BM-21 و 200 مدفع عدمية الإرتداد  ع� 
106 ملم. ول��دى لبنان اأي�شًا �شواريخ م/د   
تاو وميالن، ومدافع م/ط 131 مدفعًا ع� 20 

و 23 و 30 ملم.
هذا وقد مّت موؤخرًا اإ�شتالم ح��وايل 40 - 
50 مدفع هاوتزر M-109 ع� 155 ملم تلقائي 
الدفع، و 30 ناقلة M113 من الأردن، كما مّت 
ا�شتالم 40 مدفع M -198 هاوتزر مقطور من 

الوليات املتحدة.
جمهورية م�شر العربية:

)ي�شمل   300.000 ال��ري��ة  قواتها  ع��دي��د 
يف   320.000 اإىل  اإ���ش��اف��ة  جم��ن��د(   430.000
الإح���ت���ي���اط، ول���دي���ه���ا م���ن دب����اب����ات ال��ق��ت��ال 
 M1A1 ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 1125+ دب��اب��ة اأب���رام���ز
وح��وايل 500 دبابة T-54- 55وح���وايل 500 

 ،BMP-1 والقليل من عربات ،T -62 دبابة
UPR 765 )تت�شمن ال��ط��رازات اخلا�شة  و 
ب��ال��ق��ي��ادة والإ���ش��ت��ع��ادة( ون��ح��و 2300 عربة 
 ،BMP-600 ع��رب��ة   200 ون��ح��و   ،M-113
 MRAP 762 عربة  800 عربة فهد، و  ونحو 
باتيري T61 حلماية الناقالت كما لديها 112 
�شيارة مدرعة كوماندو �شكاوت، و 159 عربة 
M-106A2 جم��ّه��زة مبدافع  و   M-125A2
ه���اون، و 50 ع��رب��ة ق��ي��ادة M577A2 ، وع��دد 
قليل من عربات BRDM1 /2 ونحو 40 عربة 
 YPR-765 و 210 عربات برات  M-90TTV
قان�شة للدبابات، و 26 عربة  M-981  كما 
لديها من املدفعية 1200 مدفع ع� 122 ملم و152 
ملم و 180 ملم و 40 مدفع ع� 203 ملم مقطور، 
ذات���ي   M109A2/A3 م��دف��ع   680 ون��ح��و 

احلركة ع� 155 ملم، و 124 مدفع ذات احلركة 
ع� 122 ملم كما  لديها 400 ه��اون ع� 120 ملم، 
و 160 ملم و240 م��ل��م، ولديها م��ن راج��م��ات 
ال�شواريخ 145 راجمة BM- 11 و 60 راجمة 
BM - 21، و 571 ط����راز M-88 )ك��ل��ه��ا ع� 
122ملم( و 26 راجمة MLRS، ولديها مدافع 

عدمية الإرتداد 900 ع� 82 ملم و 107 ملم.
ول��دي��ه��ا ���ش��واري��خ اأر�����ش - اأر�����ش: 24 
�شكاد ، و 36 �شقر، كما لديها من مدافع م/د 

900 عيار 57 ملم و 76 ملم و 100 ملم.
ولديها من �شواريخ م/د 520 تاو، و220 
م��ي��الن، و 200 �شنعفاير وم��ن م��داف��ع م/ط 
350 ط��راز ZSU -23، و ZSU-57-2 ذاتية 
احلركة و 60 فولكان M167A2. كما لديها من 
�شواريخ م/ط ال�شقر )�شام - 7( و75 نظام 

اأفينجر(.
ه���ذا وق���د ���ش��م��ح مل�����رش ب��اإن��ت��اج دب��اب��ات 
التداول ب�شاأنها مع  اإ�شافية يجري   M1A1
 MRAP الوليات املتحدة كما جرى اإ�شتالم
762 )ع��ّدة اأن���واع( من فائ�ش ل��دى الوليات 

املتحدة.
اليمن:

اليمن يف حالة حرب �رش�شة ما بني قوات 
النظام وم��ن ي�شاندها من دول اخلليج وبني 
امللي�شيات احلوثية ، ول يوجد حاليًا جي�ش 
ر���ش��م��ي ول��ي�����ش م��ن امل��م��ك��ن ت��ق��دمي ت��ق��دي��رات 
الثقيلة  امل��ع��ّدات  ملختلف  بالن�شبة  �شحيحة 

والعربات املدرعة والأ�شلحة.
وختامًا اأهّم ا ما يطلب من منتجي املعّدات 
احلداثة والتطّور ومن العربات على اأنواعها 
التدريع اجليد واحلماية اجل��ي��دة، وه��ذا ما 
تتناف�ش على حتقيقه ال�رشكات املنتجة ك�شبًا 

للزبائن واإر�شائهم. M1A1 ُت�شاهم م�شر يف اإنتاج الدبابة

الدبابة الأمريكية M48  لدى اجلي�ض اللبناين
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الأ�����س����واق  ال��ب��ح��ري��ة وا���س��ع��ة 
خمتلف  يف  ومت�سّعبة  وك��ب��رة 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، وت��ع��م��ل ال���دول  
لتاأمني �سالمة جتارتها و�سفنها ول �سيما 
ال��ب��رول، وحمايتها من  ال��ت��ي تنقل  تلك 
القرا�سنة وال�سلب، وت�سعى البحريات اإىل 
اقتناء الفرقاطات احلربية والفرقيطات، 
والغوا�سات، وال�سفن ال�سطحية احلربية 
ال��ك��ب��رة وال�����س��غ��رة وك���ذل���ك ال�����زوارق 
معظم  وتعجز  وال��ق��وارب،  ال�ساروخية 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ن �����راء ال��ف��رق��اط��ات 
لذا  امل�����س��ه��ودة،  فعاليتها  رغ��م  ال�سخمة 
الأ�سغر  بالفرقيطات  عنها  ا�ستعا�ست 
وال���زوارق ال�ساروخية لأنها اأق��ّل تكلفة 
عما  بالتف�سيل  و�سناأتي  الفرقاطات.  من 
لدى معظم دول ال�رق الأو�سط مبا فيها 
واأ�ساطيل  بحريات  من  اخلليجية  ال��دول 

واأ�سلحة.
القوات البحرية االماراتية:

ي��ب��ل��غ ع���دي���د ب���ح���ري���ة دول������ة الم�������ارات 
العربية املتحدة 2000 ج��ن��دّي، وه��ي ل متلك 
فرقاطات �سخمة واإمنا لديها 6 فرقيطات فئة 
CMN70( وفرقيطتان  )ت�سميم  »البينونة« 
فئة »م��ري��ج��ب«  )ت�سميم لور�سن بطول 62 
مرًا( والقوات اخلفيفة قوامها 4 زوارق فئة 
»غنطوط«، وزورقان هجوميان �ساروخيان 
���ري��ع��ان ف��ئ��ة »م����رز« )ت�����س��م��ي��م  ل��ور���س��ن 
�ساروخية  هجومية  زوارق   6 و   )FPB386
���ري��ع��ة ف��ئ��ة »ب��ان��ي��ا���س« )ت�سميم لور�سن 
6 زوارق  هجومية كبرة فئة  TNC45(، و 
»اأر����س���ن���ا«، و3 زوارق دوري����ة ك��ب��رة فئة 

»كوكب«.
اأم��ا ق��وات ح��رب الأل��غ��ام فلديها �سائدتا 

األغام اأملانيتان �سابقًا، فئة » 332«.
ول��دى ال��ق��وات الربمائية زورق���ا  اإن��زال 
 ،»L-41« فئة »جنانة«، وزورق���ا اإن���زال فئة

وزورق اإنزال ميكانيكي.
ومي���ل���ك ح���ر����س ال�����س��واح��ل 45 زورق�����ًا 
ل���ل���دوري���ة ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا ك����الآت����ي: زورق�����ان 

ط���راز FMB ب��روت��ك��ت��ور )33 م����رًا(، و 12 
�سويدي  )ت�سميم  »غ�سا�سة«  فئة  زورق���ًا 
CB90(،وواح�����������د ط������راز  ي��و���س��ي��ل��ي��و، و 9 
ووت���ر ك��راف��ت MK2، و 7 ووت��رك��راف��ت، و 
6 فئة »ظ��اف��ر«، و 6 ط���راز �سبر، و 5 ط��راز 
»ك��ام��ك��راف��ت «)ج���م���ارك( و 2 فئة »العقاب 

«)جمارك(.
ه���ذا وت��ب��ن��ى 5 ف��رق��ي��ط��ات اإ���س��اف��ي��ة فئة 
»ال��ب��ي��ن��ون��ة« يف اأح��وا���س اأب���و ظ��ب��ي، وتوجد 
خيارات بخ�سو�س بناء زورق دورية ثاٍن فئة 
»اأب��و ظبي«، وزورق��ي دوري��ة اإ�سافيتني فئة 
»غنطوط« تبنى جميعها يف اأحوا�س حمّلية. 
وت�سنع �سل�سلة جديدة من 12 زورقًا �ريعًا 
للدورية فئة »غناتا« حيث �ستزّود مبدافع اأو 
 ،MK2N سواريخ �سّد ال�سفن طراز »مارتيه�
اأو برج هاون عيار 120 ملم، واكتمل الربنامج 

العام 2014.
وق��ي��د ال��ط��ل��ب 34 ل��ن�����س��ًا ���ري��ع��ًا ط��ول 
16 م��رًا مل�سلحة حر�س ال�سواحل.  الواحد 

كما مّت تاأ�سي�س �سالح واأعلن عن طلب قوارب 
ع�سكرية �ستبنى يف الأحوا�س املحّلية.

اأهم القواعد البحرية: ميناء جبل علي 
)دبي( وميناء زايد )اأبو ظبي( وميناء را�سد 

)دبي( وفجرة )فجرة(.
)حر�س  االأردن��ي��ة:  البحرية  القوات 

ال�سواحل(
عديد البحرية الأردنية 700 جندّي )حتت 
اأم��رة اجلي�س( واأ�سطولها ل فرقاطات  فيه 
ول فرقيطات. ولي�س فيه �سوى قاعدة بحرية 
واح��دة هي »العقبة«. وكّل ما لديها 3 زوارق 
دوري����ة ف��ئ��ة »احل�����س��ني«، و4 زوارق دوري���ة 
�ساحلية فئة »في�سل« )ط��راز ب��رت��رام(، و 3 
زوارق دورية �ساحلية فئة »الها�سم« وزورقا 
دوري���ة فئة »برمي�سي« اأمل��ان��ي��ان �سابقًا، و 5 
زوارق دوري��ة �ساحلية �سغرة. ومن املقّرر 
����راء 4 زوارق قتالية  زن��ة 250 ط��ن��ًا ط��راز  
)AMP - 137(، وزورقني للدورية ال�ساحلية 

ُت�سّلم  عام 2019.

حبريات  الدول العربية أهمها 
وأحدث موجوداتها وُمشرتياتها

زورق دورية �ساحلية للبحرية االأردنية
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القوات البحرية البحرينية:
يبلغ عديد �سالح بحرية دول��ة البحرين 
1.100 جندّي اإ�سافة اإىل 250 جندّي يف حر�س 

ال�سواحل.
فئة  فرقاطة  البحرين  اأ���س��ط��ول  وي�سّم 
 ،)FFG -7« سبحة« )اأمركية �سابقًا فئة�«
لور�سن  )ت�سميم  »املنامة«  فئة  وفرقيطتان 
طول الواحدة 62 مرًا(، و 4 زوارق هجومية 
)لور�سن  »ال��ف��احت«  فئة  �ريعة  �ساروخية 
TNC - 45(، وزورق���ني هجوميني �ريعني 
م�����س��ّل��ح��ني ب��امل��داف��ع »ف��ئ��ة ال���ري���ف���ة«  ط���راز 
)لور�سن TNC38( وزورق��ني فئة »اجل��ارم«  

طراز �سويفت.
ولدى حر�س ال�سواحل 30 زورق دورية 
�ساحلية، و 6 زوارق دوري��ة ن��وع اري�س 58، 
وزورقان لالإنزال 16 مرًا( فئة »�سي كيرب«، 
و 4 زوارق اإن��زال �سغرة، وحوامة واح��دة 

)هوفر كرافت(، و 5 لن�سات ُم�سّلحة.
اأما طران البحرية فلديه طوافتان طراز 
.BO - 105 وطوافتان طراز  SA365F دوفان

واأجن������زت خ��ط��ط لإح�����الل ف��ئ��ة ج��دي��دة 
من الفرقيطات فكان الفرقاطة �سبحة  فئة 

»املنامة«
وميناء  منامة  البحرية:  القواعد  اأه��م 

�سلمان.
القوات البحرية ال�سعودية:

ي��ب��ل��غ ع���دي���د ب��ح��ري��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
  3.000 13.500 ج��ن��دّي مب��ا فيهم  ال�سعودية 
من ُم�ساة البحرية. اأما تنظيمها العام ف�سالح 

الريا�س،  امللكية تتمركز قيادته يف  البحرية 
وهناك قيادتان للقوات عمليتان هما: قيادة 
الأ�سطول الغربي يف جدة، وقيادة الأ�سطول 
ال�رقي يف اجلبيل، اإ�سافة اإىل قيادة ُم�ساة 

البحرية.
اأما اأ�سطول البحرية ال�سعودية فقوامه 
فرقاطتان فئة »الريا�س« و 4 فرقاطات فئة 

»املدينة« و4  فرقيطات فئة »بدر«.
زوارق   9 فت�سّم  اخلفيفة  ال��ق��وات  اأم���ا 
هجومية �ريعة �ساروخية فئة »ال�سديق«، 
و 39 زورق دورية �ريعة طراز »ناجا«،  و 17 

زورق دورية �ساحلية طراز  هالر.
اأم���ا ق���وات ح���رب الأل���غ���ام ف��ع��ب��ارة ع��ن 3 
كا�سحات األغام فئة »اجلوف«، و 4 كا�سحات 

فئة »�سفوة« )طراز ديوران�س(.
اأم��ا ال��ق��وات الربمائية فلديها 4 زوارق 
اإن������زال ف��ئ��ة »ع��ف��ي��ف«، و 4 زوارق اإن����زال 

امل�ساعدة  ال�سفن  من  لديها  كما  ميكانيكية. 
»ب��وري��دة«  ف��ئ��ة  ل��ل��دع��م  �سفينتان  الرئي�سية 

)طراز ديوران�س(.
اأما حر�س ال�سواحل فاأ�سطوله زورقان 
للدورية فئة »�سلوى« )ط���راز  5A26(، و 4 
زوارق دوري���ة ك��ب��رة فئة »اجل����وف«، و 10 
زوارق دوري��ة �ساحلية طراز �سكوربيون، و 
6 زوارق للدورية فئة »الظهران«، و 12 زورق 
دوري��ة �ساحلية ط��راز »راب��ي��ر«، و 40 زورق 
زوارق   3 R33x1،و  ط���راز  �ساحلية  دوري���ة 

.SAH - 2200  )حوامة )هوفر كرافت
ول����دى ال���دف���اع ال�����س��اح��ل��ي 4 ب��ط��اري��ات 
����س���واري���خ ط�����راز اأوت����وم����ات م��رك��ب��ة على 

�ساحنات.
اأم��ا ط��ران البحرية فقوامه 81 طوافة 
دوف����ان )14 ���س��ّد ال��غ��وا���س��ات(، ول�����رب 
ال�سفن ت�ستخ�����دم �سواريخ AS-15TT و 4 
ملهّمات البحث والإنقاذ(، و12�سوبر بوما و 
AS532( 6 للنقل وجمّهزة ب�سواريخ م�سادة 
لل�سفن طراز AM-39( ي�ستخدمها احلر�س 
الوطني وحر�س ال�سواحل على نحو ُم�سرك.

هذا وقد اأجنزت خطط لقتناء فرقاطات 
حديثة متعّددة املهمام لتحّل مكان فرقاطات 
امل��دي��ن��ة. وك��ذل��ك خ��ط��ط لق��ت��ن��اء فرقيطات 
���س��واري��خ ل��ت��ح��ّل م��ك��ان ف��رق��ي��ط��ات »ب����در«، 
وزوارق »ال�سديق«. وقيد الطلب 40 زورق 
دورية من ا�سبانيا مل�سلحة حر�س ال�سواحل. 
كما طلب اأي�سًا 30 زورق دوري��ة DKV  تبنى 
يف ال��ولي��ات املتحدة الأم��رك��ي��ة، ويظهر اأن 

الطلب الأول هو الذي يجري اعتماده.
وُم�ساة البحرية كتيبتان جمّهزتان ب� 140 

.BMR-600  ناقلة جند مدرعة طراز
البحرية:  ال�سعودية  ق��واع��د  اأه���م 
ج��ب��ي��ل، وج���دة ، وال���دم���ام، وراأ������س ت��ن��ورة، 

وراأ�س امل�ساب.

فرقاطة �سبحة تابعة للقوات البحرية البحرينية

اإحدى فرقاطات �سالح البحرية ال�سعودي فئة »الريا�س«



الدفاعية - كانون الأول / دي�سمرب 2020 - كانون الثاين / يناير 382021

القوات البحرية ال�سورية:
ع���دي���د ب��ح��ري��ة اجل���م���ه���وري���ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سورية 4.000 جندّي اإ�سافة اإىل 2.500 يف 

الإحتياط.
واأ���س��ط��ول��ه��ا ل��دي��ه م���ن ال��ف��رق��ي��ط��ات 2 
اأم��ا  ���س��اب��ق��ًا(.  )�سوفياتيتان   »2 »بيتيا  فئة 
القوات اخلفيفة فقوامها 8 زوارق هجومية 
���س��اروخ��ي��ة ���ري��ع��ة ف��ئ��ة »اأو����س���ا - 1 /2 
) �سوفياتية �سابقًا( و 8 زوارق دوري��ة فئة 

»جوك« )�سوفياتية �سابقًا(.
اأما القوات الربمائية فلديها 3 زوارق فئة 

»بولنو�سي ) �سوفياتية �سابقًا(.
اأم����ا ال���دف���اع ال�����س��اح��ل��ي ف��ق��وام��ه كتيبة 
عيار  مدفعًا   30 م��ع  مدفعية  وكتيبتا  م�سح، 
130 ملم، و 12 مدفعًا عيار 100 ملم، ول��واء 
�سواريخ مع بطاريات �سواريخ C802. وبداأ 
72 �ساروخًا  ت�سغيل نظام  »با�ستيون« مع 

.»P800 طر»از ياخونت
ولدى طران البحرية 12 طوافة مي - 4، 
و 4 ط��واف��ات ط��راز ك��ا - 25، و 20 ط��راز مي 
- 14. هذا ، ويعاين الأ�سطول من قدم �سفنه 

ومعّداته:
اأه���م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة: ب��ان��ي��ا���س، 

والالذقية، وطرطو�س، وميناء البي�سة .
القوات البحرية العراقية:

عديد بحرية اجلمهورية العراقية 4000 
ج��ن��دّي اإ���س��اف��ة اإىل 800 اآخ���ري���ن. وتنتظم 
البحرية العراقية يف ت�سكيالت ت�سّم: �رب 
هجومية،  زوارق  و����رب  �ساحلية،  دوري���ة 
و������رب دع����م م������زّود ب��ق��ط��ع دع����م ج���دي���دة. 
ومهمة البحرية الدفاع عن ميناءي اأْم ق�ر 
والب�رة، وحمطات حتميل النفط، وعموم 

ال�ساطىء العراقي.
اأم���ا اأ���س��ط��ول ال��ع��راق ف��ق��وام��ه زورق���ان 
اأم��رك��ي��ا ال�سنع ف��ئ��ة »ال��ب�����رة« ط���ول 60 
م���رًا ط���راز VSO، و 4 زوارق ل��ل��دوري��ة فئة 
»الفتاح )�سنع اأحوا�س فينكانتياري( طراز 
5 زوارق دوري���ة فئة  و   ،SAETTIA MKV
»بريداير، اإزاح��ة 140 طنا )ا�ستوؤجرت من 
تايوان( و 6 زوارق فئة »الفاو«، و 12 زورقًا 
للدورية فئة »PB-301«، و 26 قاربًا �ريعًا 

طراز »ديفاندر«.
اأم��ا جنود البحرية فعبارة عن ف��وج من 
كتيبتني، مهّمة الكتيبة الأوىل حماية من�ساآت 
الثانية  ومهّمة  والتفتي�س،  واملاُلحقة  النفط 
حماية امل��وان��ىء والقيام مبهّمات اأمنية على 

الرّب  العراقي حلماية البنايات.

القوات البحرية العمانية:
ع���دي���د ب��ح��ري��ة ���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان 4.500، 
واأ���س��ط��ول��ه��ا ل��دي��ه م���ن ال��ف��رق��ي��ط��ات 3 فئة 
»ال�������س���ام���خ« و 4 ف���ئ���ة »ال�������س���ي���ب« ط����راز 
الأم���واج«،  »قاهر  فئة  وفرقيطتان   .OPVS
و»امل����ربوك����ة« )ي��خ��ت ���س��ل��ط��اين (  )�سفينة 

للتدريب(.
زوارق   4 فت�سّم  اخلفيفة  ال��ق��وات  اأم���ا 
»ظ��ف��ار«،  فئة  ���س��اروخ��ي��ة �ريعة  هجومية 
 و 3 زوارق دوري���ة �ريعة فئة »ال��ب�����رى« 
ال��ق��وات الربمائية  بينما    .)P 400 )ط����راز 

ع��ب��ارة ع��ن زورق����ني ف��ئ��ة »امل��ب�����ر« ) ط��راز 
HSSV(، وزورق فئة »ن�ر البحر«، وزورق 
فئة »النمران« و 3 زوارق اإن��زال ميكانيكية، 

وزورقي اإنزال لالأعرا�س العامة.
اأما �رطة حر�س ال�سواحل فلديها زورق 
دورية �ساحلي  فئة »ذئب البحار«، و 5 زوارق 
دوري��ة �ساحلية طراز »فو�سبر«، و 3 زوارق 
دوري��ة �ساحلية )ط��راز CG29(، و 8 زوارق 
دورية �ساحلية �سغرة، وزورقا اإنزال بطول 
62 مرًا، و 5 زوارق اإن��زال  كاترمان )3 للنقل 

ال�ريع و 2 للبحث والإنقاذ(.

زورق طراز اأو�سا لدى البحرية ال�سورية

لدى عمان فرقيطات اأبرزها فئة »قاهر االأمواج«



39 الدفاعية - كانون الأول / دي�سمرب 2020 - كانون الثاين / يناير 2021

اأه�����ّم ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة:����س���ي���ب، 
وراب�سوت، ودام، وعطوي، وغنام.

القوات البحرية القطرية:
ع��دي��د ب��ح��ري��ة دول����ة ق��ط��ر 1.500 )مب��ا 
قوامه  واأ�سطولها  البحرية(  ال�رطة  فيها 
4 زوارق ���س��واري��خ ه��ج��وم��ي��ة ���ري��ع��ة فئة 
»مارزان« )56 مر طراز VITA(، و 3 زوارق 
���س��واري��خ ه��ج��وم��ي��ة ���ري��ع��ة ف��ئ��ة »دم�����س��ة« 
)ط�����راز ك��وم��ب��ات��ن��ت(  و 5 زوارق دوري����ة 
�ساحلية )ط��راز تراكر MK2(، و 4 لن�سات 
بحرية �ساحلية فئة »DV-15«، و 12 زورق  
دورية �ساحلية من نوع  »�سبر«، و 3 زوارق 
دورية �ريعة فئة  »ذات ال�سواري«، وزورق 
اإن����زال دب���اب���ات، و 4 زوارق اإن����زال )خلفر 

ال�سواحل(. 
ول������دى ال����دف����اع ال�����س��اح��ل��ي ب��ط��اري��ت��ا 
�سواريخ بر - بحر اأكزو�ست حممولتان على  

ال�ساحنات.
   Nakilat Damen( ����رك���ة  وم��ن��ح��ت 
القطرية( عقدًا لبناء 6 زوارق دورية �ريعة 
 )Ares( ك��ب��رة 50 م���رًا. كما منحت ���رك��ة

الركية عقدًا لبناء 17 زورق دورية �ريعة.
اأه���م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة: ال���دوح���ة، 

وجزيرة هالول  وال�سرج.
القوات البحرية الكويتية:

ع��دي��ده��ا 1.500 ج���ن���دّي، واأ���س��ط��ول��ه��ا 
ق��وام��ه زورق ه��ج��وم��ي ���س��اروخ��ي �ريع 

 ،)TNC45 )ط�������راز  »ال�������س���ي���ن���وك«  ف���ئ���ة 
���ري��ع  �����س����اروخ����ي  ه���ج���وم���ي  وزورق 
FFP57(، و  ف��ئ��ة »الإ����س���ت���ق���الل« )ط�����راز 
8 زوارق ه��ج��وم��ي��ة ���س��اروخ��ي��ة ���ري��ع��ة 
 )CMNPB - 37BRL( »امل����رادم »اأم  ف��ئ��ة 
 AS 1315 وزورق��ان كبران للدورية )طراز
10 زوارق اإع����را�����س ���ري��ع��ة ط���راز  ( و 
 MKV-6 و12 زورق���ًا ���س��ارب��ًا �ريعًا فئة 
»ناجا - 12« )قد ُت�سحب( و 4 زوارق دورية 
)ط�����راز ���س��ي- غ����ل(، و 57 زورق دوري���ة 
ميكانيكيان  اإن����زال  ل��ل�����س��واط��ىء وزورق����ا 

ف��ئ��ة »ال���ت���ح���دي«، وزورق�����ان ل���الإن���زال فئة 
»الهدية«، وزورقان لالإنزال طراز» �سقار« 
ط��ول 64 م���رًا ، و�سفينتان ل��ل��دع��م ط���راز » 

فونيلو�س«.
وق��ي��د ال��ط��ل��ب ���س��ل�����س��ل��ة زورق اإن����زال 
جديدة ط��راز ADSB يف اأب��و ظبي، ويجري 
ط��ل��ب 29 زورق����ًا ���ري��ع��ًا  ط��ول 14.4م، و4 
 Al - زوارق ل��ل��دع��م ال��ل��وج�����س��ت��ي )ط����راز
العربية  اململكة  يف  ب��ن��اوؤه��ا  ي��ج��ري   )Zour

ال�سعودية.
وزارة  ب��اأم��رة  يعمل  ال�سواحل  حر�س 

زورق هجومي لدى �سالح البحرية القطري

لدى القوات البحرية الكويتية زورق هجومي فئة »اأم املرادم«
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»ال�سهيد«  فئة  زوارق   10 وميلك  الداخلية 
)طراز PB110(، و 3 زوارق فئة »اأو�ستال« 
ط���ول ال�����زورق 22 م�����رًا، و 16 ل��ن�����س��ًا فئة 

.»P46«
اأه���م ال��ق��واع��د البحرية  ه���ي: راأ����س 

القلية، وال�سويخ.
القوات البحرية اللبنانية:

ع���دي���د ب��ح��ري��ة ل��ب��ن��ان 2.000 ج���ن���دّي، 
واأ�سطوله ي�سّم زورق من �ساحلي طرابل�س، 
وزورق للدورية والبحث والإن��ق��اذ طربجا( 
اأمل��اين �سابقًا فئة برغن(، وزورق القلمون 
)اأمل��اين  طربجا  وزورق  �سابقًا(،  )فرن�سي 
»عم�سيت«  فئة  ل��ل��دوري��ة  �سابقًا، وزورق����ان 
)اأمل��ان��ي��ان �سابقًا فئة ب��رمي��ن(، و 7 زوارق 
ل��ل��دوري��ة فئة »ت���راك���ر«، و 8 زوارق للدعم، 
وزورق��ان لالإنزال فئة »FD/C« و 15 زورقًا 

�ريعًا للدورية.
اأه����م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة: ب����روت 

وجونيه.
القوات البحرية امل�سرية:

عديدها 16.000 )ي�سمل 10.000 جمند( 
اإ�سافة اإىل 20.000 يف الإحتياط.

 اأم�������ا الأ������س�����ط�����ول ف���ي�������س���ّم ف���رق���اط���ة 
 ،FREMM از  ط������ر  م�����������ر«   »حت�����ي�����ا 
و 4 فرقاطات �رم ال�سيخ )اأمركية �سابقًا 
ط��راز - PERRY( وفرقاطتني فئة »دمياط 
« ) اأمركيتان �سابقًا طراز  نوك�س(، ولديها 
م��ن ال��غ��وا���س��ات 4 غ��وا���س��ات SA1  )ط���راز 
)�سينية  »روم���ب���و«  ف��ئ��ة   4 و   )1400/209

�سابقًا(.
فقوامها فرقيطة  ال��ق��وات اخلفيفة  اأم��ا 
����س���اروخ���ي���ة اأح���م���د ف���ا����س���ل، و 4 زوارق 
ف��ئ��ة »ع�����زت« م�����س��ّل��ح��ة ب�����س��واري��خ �ريعة 
5 زوارق هجومية  )اأم��ب��ا���س��ادور �سابقًا( و 
�سابقًا  اأملانية   ( يوليو«   23« فئة  �ساروخية 
تايب 148( و 6 زوارق هجومية �ساروخية 
�ريعة فئة »رم�سان« و 4 زوارق هجومية 
�ساروخية �ريعة فئة »الو�سا« )�سوفياتية 
���س��اب��ق��ًا(. و 4 كا�سحات األ��غ��ام حميطية فئة 
3 �سفن  »ب��ورك��ا « )�سوفياتية ���س��اب��ق��ًا(، و 
اإج�����راءات م�����س��ادة ل��الأل��غ��ام فئة »اأ���س��ب��وط« 
) ���س��وف��ي��ات��ي��ة ���س��اب��ق��ًا ط�����راز T43(  فئة 
 « فئة  �ساطئية  األ��غ��ام  وكا�سحتا   »MCMV«
�سائدات   6 و  �سابقًا(،  T-301)�سوفياتية 
��ب«،   األ���غ���ام ���س��اح��ل��ي��ة ط����راز »���س��وي��ف��ت ���سِ
 و 3 زارع��������ات األ�����غ�����ام  »ه����وف����ر ك���راف���ت«  

.SRN -6 طراز
�سابقًا  )اأمل��ان��ي��ة  للدعم  �سفينة  لديها  كما 
الذخائر  لنقل  و�سفينة  غلو�سبرغ(،  ط��راز 

)اأملانية �سابقًا فئة »اأودنفالد(.
3 فرقاطات الفاحت طراز  اأعلن عن طلب 
اأن تبنى  ع��ل��ى   »   Gowind  2500 »غ��ووي��ن��د 

حمليًا.
ول��دى ط��ران البحرية 9 طوافات غازيل 
SA - 342L،  و 10 طوافات SH - 2G  �سوبر 

بر�سي �سربايت.
 اأم���������ا ال�������دف�������اع ال���������س����اح����ل����ي ف��ت��ق��ع 
اجلي�س،  على  ال�ساحلية  امل��داف��ع  م�سوؤولية 
بطاريات  م�سوؤولية  البحرية  تتوىل  ح��ني  يف 
لل�سفن،  امل�����س��ادة  ال�ساحلية   ال�����س��واري��خ 
اإل اأن ال��ب��ح��ري��ة ت��دي��ر ع��م��الن��ي��ًا ال�سالحني 
املذكورين. ولهذا ال�سبب اأدرج��ا هنا يف باب 
خا�س. ويتاأّلف الدفاع ال�ساحلي من لواَءْي 
مدفعية جهزا مبدافع عيار 100 ملم، و 130  
م��ل��م، و 152 م��ل��م، و 3 ب��ط��اري��ات ���س��واري��خ 
اأوت���وم���ات ذات ق���واذف ثنائية م��رّك��ب��ة على 

ال�ساحنات.
اأه��م القواعد البحرية: مر�سي مطروح، 
وبور �سعيد، وبور توفيق، والأديبة، وراأ�س 

التني وبور �سفاجة.

فرقاطة »حتيا م�سر« طراز FREMM اأبرز ال�سفن احلربية امل�سرية
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تثق رو���س اأوب��ورون اك�سبورت 
لت�سدير  م��ه��ّم��ة  اإح���ت���م���االت  يف 
م���������روع ���س��ف��ي��ن��ة ال����دوري����ة 
ب��ح��ري��ة  مل�������س���اح���ات    22160E
ب��ع��ي��دة، ال�����س��ف��ي��ن��ة م���ع���دة حل��را���س��ة امل��ي��اه 
االإقليمية، واإج��راء دوري��ة يف نطاق200 ميل 
من املنطقة االقت�سادية احل�رية يف البحار 
املفتوحة واملغلقة، واأن�سطة م�سادة للتهريب 
والقر�سنة، والبحث وامل�ساعدة عن �سحايا 
الكوارث البحرية، وتقدمي ُمراقبة بيئية. يف 
وق��ت احل��رب، ميكنها مواكبة ال�سفن خالل 
معابر ب��ح��ري��ة، ح��را���س��ة ال��ق��واع��د البحرية 
وامل�����س��اح��ات املائية ب��ه��دف االإن����ذار ع��ن اأّي 
هجوم ل��ق��وات ال��ع��دّو املنوعة، اإن امل�روع 
22160E  هو اأف�سل خيار لتاأمني االإل��ت��زام 

مب�سالح الدولة يف البحار الوا�سعة ومناطق 
املحيطات.

ل��دى �سفينة ال��دوري��ة اإزاح��ة 1800 طن، 
و�رعة ق�سوى ما بني 25 و 30 عقدة، ومدى 
6000 م��ي��ل، وحت��ّم��ل 60 ي��وم��ًا م��ع �سالحية 
التوقف يف 8 نقاط. امل�روع 22160E لديه 
خطوط هيكل مثالية، التي تدمج مع حمطة 
 ،CODAG ت��ورب��ني دي����زل وغ����از اأمن�����وذج
لل�سفينة،  واقت�ساديًا  �سهاًل  ت�سغياًل  وتنتج 
30 عقدة  ال��ت��ي لديها ���رع��ة ق�سوى حتى 
ون���ط���اق اب���ح���ار ك���دوري���ة ح��ت��ى 6000 ميل 
بحرية، مع احتياط وقود كامل. اإن القدرات 
ال��ب��ح��ري��ة ال��دائ��م��ة ل��ه��ذه ال�سفينة ت��وؤم��ن: 
ابحارًا �سليمًا، اإ�ستعمال االأ�سلحة واملعدات 
دون قيود يف النقاط البحرية حتى 5 �سمنًا، 

ق��درة احلفاظ على �رعة وفقًا لقوة ال�سّد 
الكاملة لالآلية الرئي�سية على زوايا املوجات 
كافة خالل وقت طويل، اإ�سافة اإىل مناورة 
ح��ّرة على ه��ذه ال�رعة يف نقاط البحر حتى 
طافية  ال�سفينة  تبقى  ���س��م��ن��ًا،  ال�����س��اد���س��ة 
املياه،  الق�سمني املجاورين ملنع  اأي من  مع 

مغمورًا باملاء.
ت�����س��م��ل جم���م���وع���ة ال���ت�������س���ّل���ح: م��دف��ع 
 م��رك��ب AK-176 MA - 01، رادار ط��راز
 POZITIV - ME 12- 3D لك�سف االأهداف 
اجل��وي��ة حتى م��دى 150 ك��ل��م، رادار اإدارة 
النريان Bagira MP - 123 - 02. كما يوجد 
ح��ظ��رية وم��ه��ب��ط ل��ل��ط��واف��ات زن���ة 1.2 طن 
وطائرتني دون طّيار، باالإ�سافة اإىل منزلق 
اأط��ب��اق، وقاربني  ومعدات للقوارب لعملية 

مع حمّركني �ريعني على منت ال�سفينة.
ب��ن��اًء على طلب ال��زب��ائ��ن، ميكن جتهيز 
 ،Club -N امل�روع بنظام �ساروخي مدمج
  Palma للطائرات  ونظام �ساروخي م�ساد 

ونظام مدفعية.

التقّدم األحدث يف بناء السفن يتجسد يف املعدن

22160E م�سروع �سفينة الدورية 
لدى رو�سيا خربة �ساملة يف ت�سميم  وبناء ال�سفن احلربية والغوا�سات وال�سفن 
حتتفل  التي   Rosoboronexport اك�سبورت  اأوب��ورن  رو�س  امل�ساعدة.  البحرية 
بالذكرىال�سنوية الع�سرين يف العام 2020، متتلك كفاءة منا�سبة لتزويد ال�سركاء 

الأجانب بهذه املنتجات.
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�ململكة �لعربية �ل�سعودية ترت�أ�س 
حتالفًا من �لقو�ت �مل�سلحة �لذي 
ي�سن حربًا على حركة �حلوثيني 
يف �ليمن، ويف نف�س �لوقت بع�س 
�ل����دول �أع�����س��اء جمل�س �ل��ت��ع��اون �خلليجي 
)GCC(، ���س��اه��م��ت ق��و�ت��ه��ا �ل��ب��ح��ري��ة مع 

�ل�رشكاء �لدوليني يف تنفيذ مهمات بحرية يف 
�خلليج �لعربي و�ملياه �لإقليمية، مثل مهمات 
�مل��و�ك��ب��ة وُم��ر�ق��ب��ة �لأل��غ��ام �ل��ب��ح��ري��ة، ومع 
�ي��ر�ن على كامل �حل��دود �ل�سمالية للخليج، 
يبقى �حل��ذر و�جلهوزية من �هتمامات دول 

�خلليج �لعربي.

مع �زدياد �لتوتر يف منطقة �خلليج، يزد�د 
�لطلب على منتجات �لتدريب و�لت�سبيه، من 
�لأن��ظ��م��ة و�خل��دم��ات �ل��ت��ي ت�ساهم يف زي��ادة 
جهوزية دول �خلليج. �إىل ذلك فاإن �خلدمات 
�ل��ع�����س��ك��ري��ة �لأم��رك��ي��ة و�لأوروب����ي����ة باتت 
مطلوبة من قبل �لقو�ت �مل�سلحة يف عدة دول 

عربية.
�إن تكلفة وخم��اط��ر �إ���س��ت��خ��د�م �مل��ع��د�ت 
�ل��ع��ال��ي��ة، لأغ��ر����س  �لتقنية  �حل��رب��ي��ة ذ�ت 
تدريبية تبقى عالية، لذ� �أ�سبحت �مل�سبهات 
لدى  �أف�سلية  �لدفاعية  بالأنظمة  �خلا�سة 
�حل��ك��وم��ات و�ل�����س��ن��اع��ات م��ع��ًا. م�سبهات 
�لتدريب مّت تطويرها �أ�سا�سًا خلدمة �لقو�ت 
�جل��وي��ة بغية تعليم وت��دري��ب �لطيارين على 
��ستخد�م �ملقاتالت و�لطر�ن، بينما هم على 
�لأر���س. و�ليوم ت�ستخدم �مل�سبهات للتدرب 
ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات �ل��ق��ت��ال �جل����وي، و�أ���س��ب��ح��ت 
متوفرة لأغر��س تدريب �لقو�ت �لربية على 

التدريب العسكري والتمارين الُمشتركة في الخليج
تدريبات نظرية وعملية في مختلف المجاالت

ويّل العهد الأمري حممد بن �ضلمان يرعى حفل تخريج �ضباط كلية امللك عبد العزيز احلربية مطلع ايار/مايو 2019

الأمر  والغاز،  للنفط  العامل  يف  الرئي�ضي  امل�ضّدر  العربي  اخلليج  منطقة  تعترب 
الذي يوؤكد على مدى اهتمام الوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا بهذه املنطقة، 
وبالتايل يتقا�ضمون اإهتماماتها الأمنية وامل�ضالح الإقت�ضادية مثل بريطانيا وفرن�ضا 
وايطاليا الذين يعملون على تطوير عالقات خا�ضة مع عدد من دول اخلليج التي 
اأبرزها اململكة العربية ال�ضعودية والكويت والبحرين وقطر والمارات العربية 

املتحدة.
العالقات،  هذه  من  مهم  جزء  هي  املُ�ضرتكة  والتمارين  الع�ضكري  التدريب 
الأمن  التزام  مدى  يدّل على  الإقليميني  ال�ضركاء  مع  والفّعال  القريب  والتن�ضيق 
الغربي بالدول احلليفة. وبالتايل فاإن تدريب القوات املُ�ضّلحة العربية يهدف اإىل 
حت�ضري هذه القوات وحتميلها ق�ضماً اأكرب من امل�ضوؤوليات الأمنية يف هذه املنطقة.
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املدرعة  والعربات  الأ�سلحة  ا�ستعمال  كيفية 
واملدفعية وال�����س��واري��خ  وغ��ره��ا م��ن اأنظمة 
احلرب، وكل ذلك بهدف تعزيز مهارة وتقنية 
الأ�سلحة  ه��ذه  ي�سغلون  ال��ذي��ن  الع�سكريني 

والأنظمة املعقدة مع تكنولوجيات حديثة.
جمل���س التع��اون اخلليج��ي واأ�س��واق 

التدريب وامل�سبهات:
ت��ن��ف��ذ دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخلليجي 
متارين ع�سكرية ُم�سرتكة يف اطار قوات درع 
اجلزيرة الذراع الع�سكري ملجل�س التعاون. 
ت��ه��دف ال��ت��م��اري��ن لتمتني وت��وح��ي��د الأف��ك��ار 
ال�سرتاتيجية املوجودة واخلطط   الع�سكرية 
التي تعّدها قيادة دول جمل�س التعاون. يتّم 
دائمة  قواعد  على  املُ�سرتكة  التمارين  تنفيذ 
ال��ق��ي��ادة، وب��ال��ت��ايل  �سنوية ت�سعها م��راك��ز 
يلعب جمل�س التعاون دورًا يف حتديد وحيازة 
للتدريب  العائدة  والأنظمة  املنتجات  نوعية 

وامل�سبهات امل�ساعدة.
اإن اململكة العربية ال�سعودية  هي ال�سوق 
التدريب وامل�سبهات وتبقى  الأك��ر ملنتجات 
على  اململكة  يف  الع�سكري  ال��ت��دري��ب  مهمات 
عاتق الوليات املتحدة الأمركية منذ حوايل 
60 عامًا، وهي نقطة التوا�سل القوية يف عملية 
���راء الأ�سلحة ومعدات التدريب والأنظمة 

العائدة لها.
 CAE«يف ال���ع���ام 2016 ح�����ازت ����رك���ة
الكندية« على عقد مع دولة الم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة، لت�سميم وب��ن��اء و���س��ي��ان��ة مركز 
تدريب بحري، وتزيده بنظام تدريب بحري 
�سامل بغية زيادة اجلهوزية العمالنية لل�سفن 
احلربية احلالية واملُ�ستقبلية. من املتوقع اأن 
ي�سبح مركز ال��ت��دري��ب البحري ج��اه��زًا مع 
م�سبهات  على  وي�ستمل   ،2020 ال��ع��ام  نهاية 
متثل عدة فئات من ال�سفن وتت�سمن مراكز 
معلومات قتالية وغرفة لتدريب ادارة ال�سفن 
م�سادة  ح���رب  �سيناريو  ي�سمل  ك��م��ا  اآل���ي���ًا، 
لل�سفن وللطائرات واحتمال حرب اإلكرتونية 
وت��ق��ّدم ال�����رك��ة اأي�����س��ًا درو����س���ًا لبحريات 
الم��ارات العربية وجمل�س التعاون، ت�سمل 

املواكبة وعمليات املنع  البحري.
اإىل ذل���ك ت��ع��ت��ر اأن��ظ��م��ة ت���دري���ب ���رك��ة 
»Megitt« م��زودًا مهمًا للم�سبهات اخلا�سة 
ب��ال��ت��درب ع��ل��ى الأ���س��ل��ح��ة وال��رم��اي��ة احل��ّي��ة، 
ل��ل��ق��وات امل�سلحة وق����وات ان��ف��اذ ال��ق��ان��ون، 
ومالكي حقول الرمي اخلا�سة حول العامل، 
ال�����رك��ة ���س��ّل��م��ت   م���وؤخ���رًا ح��ق��ول رم���ي ح��ّي 
ل��ل��ق��وات ال��ري��ة وق����وات احل��ر���س ال��وط��ن��ي 

ال�سعودي، كما تقّدم اأنظمة تدريب وم�سبهات 
منوعة لك�ل م��ن  الم����ارات العربية املتحدة 

وقطر والأردن وعمان والبحرين وم�ر.
ع��ل��ى �سعيد ال��ط��ران احل��رب��ي، تعتر 
الرئي�سي  املتعاقد   »Boeing »بوينغ  �ركة 
يف ال�������رق الأو�����س����ط ل���ت���زوي���د امل��ق��ات��الت 
والطوافات الع�سكرية وبالتايل فاإن التدريب 
يعتر ج���زءًا اأ�سا�سيًا يف العقود امل��رم��ة مع 
ال����دول ال��ت��ي حت���وز ع��ل��ى منتجاتها. فعلى 
�سبيل املثال �سّلمت القوات اجلوية الأمرية 
اإليها  م�����س��اف��ًا   F-15 مقاتلة   36 ال��ق��ط��ري��ة 
خ��دم��ات ال��دع��م وال��ت��دري��ب، ه���ذا اإىل جانب 
ب��رام��ج ت��دري��ب خا�سة ب��ط��واف��ات اأبات�سي 
تو�سل  اأهمية  على  تركز   ،AH64 Apache
ال��زب��ائ��ن اإىل م�����س��ت��وى ع����اٍل م��ن ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
ال�ركة  وال��ط��واف��ات.  املُقاتالت  ا�ستخدام 
عبارة  تدريب  م�سبهات  الغاية  لهذه  اأنتجت 
ع��ن ق��م��رة ق��ي��ادة و���س��ا���س��ات ع��ر���س ملناطق 

جغرافية منّوعة.
تعتمد الدول العربية ب�سكل عام التدريب 
امكاناتها  م��ع  يتما�سى  ال����ذي  ال��ع�����س��ك��ري 
واأن���ظ���م���ة ال�����س��الح ال��ت��ي ت��ق��ت��ن��ي��ه��ا ملختلف 
التدريب  وب���ات  امل�سلحة،  ق��وات��ه��ا  �سفوف 
ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ال�����س��الح وال��ع��ت��اد ب��ك��ف��اءة 
اأي  اأ�سا�سيًا يف تقومي ق��درات  عالية عن�رًا 
اجل��ي��و���س خططًا  ق��ي��ادات  جي�س. فو�سعت 
واأر���س��ت م��ن��اه��ج، واأن�����س��اأت معاهد وكليات 
وال�سباط،  والرتباء  لإع��داد اجلنود  حربية 
اجل�سدية  الع�سكرية  التن�سئة  واك�سابهم 

والفكرية. 
ي��ه��دف ال��ت��دري��ب ال��ع�����س��ك��ري اإىل ب��ن��اء 
وتطوير ق��درات الأف���راد الع�سكريني للقيام 
ب���اأدواره���م امل��ت��ن��وع��ة، وال��ث��ق��اف��ة الع�سكرية 
ق��د تكون اختيارية اأو تكون اج��ب��اري��ة، لكن 
التمارين على خمتلف النواحي الع�سكرية ل 
بد واأن تكون وفقًا لرامج تدريبية يف املعاهد 
القيادات بت�رف  التي ت�سعها  وامل��دار���س 

التدريب والإعداد الع�سكري.
ال��ك��ل��ي��ات احل��رب��ي��ة يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
ت��خ��ت��ل��ف م����ع اخ����ت����الف ح���ج���م اجل���ي���و����س 
ون��وع��ي��ة اأ���س��ل��ح��ت��ه��ا واإم��ك��ان��ات��ه��ا يف اإق��ام��ة 
من�ساآت التدريب، ويف ه��ذا الإط��ار ق��ام  مدير 
حترير»الدفاعية« بزيارات لعدد من الكليات 
العربية  اململكة  واملعاهد احلربية يف كل من 
ال�سعودية ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة 
خ��الل ال�����س��ن��وات املا�سية ف��ت��ّم ال��ت��ع��ّرف اإىل 
ا�ستعرا�سها  التي ميكن  ن�ساطاتها  خمتلف 

كما ياأتي:

يف ال��ع��ام 1934 اأن�����س��اأ اجل��ي�����س العربي 
يف  نظامية  ع�سكرية  مدر�سة  اأول  ال�سعودي 
مدينة مكة املكرمة، وبعد اأربع �سنوات نقلت 
العام  ويف  الطائف.  مدينة  اإىل  املدر�سة  ه��ذه 
1954 �سدر مر�سوم ملكي ق�سى باإن�ساء كلية 
العزيز  امللك عبد  »كلية  ا�سم  ع�سكرية حت��ت 
الريا�س  مدينة  يف  افتتاحها  ومت  احلربية«، 
مطلع العام 1955، وبذلك تكون قد انطلقت 
اأول موؤ�س�سة ع�سكرية عالية يف اململكة العربية 
ال�سعودية، ح��ازت على دع��م م��ادي ومعنوي 
كبر من امل�سوؤولني وعلى راأ�سهم ويل العهد 
ونائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدفاع 
والطران واملفت�س العام الأم��ر �سلطان بن 
ت��وق��ع لهذه  ال���ذي  اآل �سعود،  عبد العزيز 
النمو والت�����س��اع واأع��ط��ى توجيهات  الكلية 
اح��دث  ت�ستوعب  �سا�سعة  منطقة  اإىل  لنقلها 

املباين  واملن�ساآت الع�سكرية املتممة لها.
وه��ك��ذا ك����ان، ف��ت��ق��رر ان ي��ك��ون امل��وق��ع 
اجلديد للكلية على املرتفعات ال�سمالية التي 
م��ن مدينة  الغربي  ال�سمال  اإىل  64 كلم  تبعد 
الريا�س، وعلى م�ساحة 278 كلم مربع. وبعد 
العام  يف  والتجهيزات  البناء  اأع��م��ال  اجن���از 
1984، افتتح امل��غ��ف��ور ل��ه امل��ل��ك فهد بن عبد 
منطقة  يف  من�ساآتها  وجميع  الكلية،  العزيز 
الكلية  ال��ت��اري��خ ت�سجل  العيينة، وم��ن��ذ ذل��ك 
اجن����ازات يف ت��ع��زي��ز ق����درات ال��ق��وات ال��ري��ة 

ورفدها بال�سباط الأكفاء.
تعتر كلية امللك عبد العزيز اليوم واحدة 
م��ن اأك��ر الأك��ادمي��ي��ات الع�سكرية يف العامل، 
ف��ه��ي م��دي��ن��ة م��ت��ك��ام��ل��ة حت��ت��وي ع��ل��ى اأح���دث 
املن�ساآت واملعدات وو�سائل التدريب، وت�سم 
نخبة من ال�سباط املدربني الأكفاء والأ�ساتذة 

كلية امللك عبد العزيز:
مدينة للعلوم الع�سكرية
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املدنيني، حيث توؤدي جهودهم املتوا�سلة اإىل 
تخريج �سباط ك��ل ع��ام مي��ت��ازون باملهارات 
وح��دات  يف  وينطلقون  الأول���ي���ة،  الع�سكرية 

القوات الرية املتنوعة الخت�سا�سات.
ترتبط كلية امل��ل��ك عبد ال��ع��زي��ز احلربية 
ب��ق��ائ��د ال���ق���وات ال��ري��ة امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 
وتديرها ث��الث �سلطات، هي املجل�س الأعلى 
ولكل  الكلية،  وق��ائ��د  الكلية  وجمل�س  للكلية 
م��ن ه���ذه ال�����س��ل��ط��ات واج���ب���ات و���س��الح��ي��ات 
حل�سن  والتعليمات  الأوام�����ر  عنها  ت�����س��در 
الكلية ثالث  الطالب يف  العمل. مي�سي  �سر 
�سنوات قبل التخرج، وخ��الل ف��رتة 45 يومًا 
بعد تخرجه، يتم حتويله من احلياة املدنية اإىل 
احلياة الع�سكرية، وين�سم اإىل رفاق ال�سالح. 
ل تعتمد الكلية دخول اجلامعيني املعمول به 
يف بع�س الدول والذي يخت�ر فرتة التخرج 
خ��الل �سنة اأو �سنتني على الك���ر، وبالتايل 
فاإن فرتة ثالث �سنوات تتيح للطالب اكت�ساب 
الكثر من العلوم الع�سكرية واملدنية، ليمنح 
ب��ع��ده��ا ب����راءة ال��ت��خ��رج ال��ت��ي ت��ع��ادل اج���ازة 

جامعية. 
يتوىل رك��ن التعليم يف الكلية الإ����راف 
ق�سمني  اإىل  تق�سم  التي  املناهج  تطبيق  على 
وق�سم  امل��دن��ي��ة  ال��درا���س��ات  ق�سم  رئي�سيني: 

الدرا�سات الع�سكرية.
ال����درا�����س����ات امل���دن���ي���ة  ت�����س��م��ل ال��ع��ل��وم 
ال�سالمية والإداري��ة والإن�سانية واحل�ساب 
والكيمياء،  وال��ف��ي��زي��اء  وال��ري��ا���س��ي��ات  الآيل 
وجميع  والإن��ك��ل��ي��زي��ة،  العربية  اللغتني  ث��م 
املدنية تلقى على عاتق نخبة من  الدرا�سات 
ال�ساتذة املدنيني من ذوي املوؤهالت العلمية 
العالية، وه��ي ت�سكل ن�سبة 30 % من جممل 

العلوم التي يتلقاها الطالب يف الكلية.
اأم��ا ال��درا���س��ات الع�سكرية التي تعتر 
فت�سكل  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  التن�سئة  اأ���س��ا���س  يف 
م��ا ن�سبته 70 % م��ن ال��ع��ل��وم ال��ت��ي يتلقاها 
الطالب وه��ي بحد ذات��ه��ا تق�سم اإىل اأق�سام 
ع��دة، ال اأن الأه��م هو كون 65 % من العلوم 
الع�سكرية ه��ي درو����س عملية ي��ت��وىل مدير 
ال��ت��دري��ب ال��ع�����س��ك��ري مب��ع��اون��ة ن��خ��ب��ة من 
عاليًا،  ع�سكريًا  ت��اأه��ي��اًل  امل��وؤه��ل��ني  ال�سباط 
مهمة اع���داد وت��دري��ب ال��ط��الب وت��زوي��ده��م 
بالعلوم الع�سكرية املختلفة عن طريق عدد 
م��ن الأج��ن��ح��ة ال��ت��ي مت اإع��داده��ا وجتهيزها 
باأف�سل املعدات وو�سائل الإي�ساح املتطورة 

وهي ت�سمل:
 ج���ن���اح ال��ت��ك��ت��ي��ة ال�����ذي ي���ت���وىل مهمة 
ت���دري���ب ال���ط���الب ال�����س��ب��اط ع��ل��ى خمتلف 
والتكتيكات  ال��ري��ة  ال��ق��وات  تنظيم  اأوج����ه 
القتالية وت�سيكالت امليدان. وكيفية �سياغة 
تقدير امل��وق��ف واأوام���ر العمليات يف الدفاع 

والهجوم. 
وتدريب  تعليم  ويتوىل  الأ�سلحة  جناح   
ال�����س��ب��اط امل���ب���ادئ الأ���س��ا���س��ي��ة ل���س��ت��خ��دام 
الأ�سلحة الفردية والأ�سلحة الإجمالية، وتنفيذ 
متارين ورمايات حقيقية، اإذ اأن الكلية جهزت 
بع�رة ميادين رم��اي��ة وف��ق��ًا لأح���دث مبادىء 
اأ�سلحة  مثل  املختلفة  الأ�سلحة  على  الرماية 
الهاون والأ�سلحة امل�سادة للدروع والأ�سلحة 

الفردية والر�سا�سات والقنابل اليدوية. 
 ج��ن��اح امل��ه��ن��د���س��ني ل��ت��دري��ب ال��ط��الب 
على الأع��م��ال الهند�سية يف امل��ي��دان، وت�سمل 
التح�سينات وحفر اخلنادق وعمليات الن�سف 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع املتفجرات  وال��ت��دم��ر وكيفية 

وجتهيز العبوات وتفجرها وح��رب الألغام 
امل�سادة ل��الأف��راد وال��ع��رب��ات وكيفية زرعها 

واكت�سافها.
 ج��ن��اح الإ����س���ارة ال���ذي ي��ت��وىل التدريب 
على كيفية ا�ستخدام اأحدث الأجهزة ال�سلكية 
الت�����س��الت  اأن����واع  والال�سلكية وخم��ت��ل��ف 

الراديوية.

تاأ�س�ست يف العام 1970 يف مدينة الريا�س 
الطيارين  ال�سباط  ب��اإع��داد  تعنى  كاأكادميية 
وعمليًا  وعلميًا  ع�سكريًا  وتاأهيلهم  والفنيني 
الكليات  خريجي  ي�ساهي  رف��ي��ع  مب�ستوى 
امل�سابهة يف دول العامل املتقدم، مبا يوؤهلهم 
لاللتحاق بزمالئهم يف القوات امللكية اجلوية 
برتبة م��الزم بعد نيلهم درج��ة البكالوريو�س 

كلية امللك في�سل اجلوية:
مركز متميز يف العلوم اجلوف�سائية

عر�س للطالب اأثناء حفل التخريج
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يف ال���ع���ل���وم اجل���وي���ة ك�����س��ب��اط ط���ي���اري���ن او 
ب��ك��ال��وري��و���س يف امل��راق��ب��ة اجل��وي��ة وتوجيه 

املقاتالت لل�سباط الفنيني.
ت�ستغرق الدرا�سة يف الكلية ثالثة اأعوام 
لأ�سحاب املوؤهل العلمي من م�ستوى ثانوي، 
بالكلية  فيلتحقون  اجلامعيون  الطلبة  اأم���ا 
وفقًا لتخ�س�سات حم��ددة حتتاجها القوات 
اجل��وي��ة اأو ال���ق���وات امل�سلحة ع��م��وم��ًا. مير 
الطالب خالل درا�سته بالكلية بفرتة جتريبية 
مدتها 45 يومًا، ويف حال عدم انتظامه خالل 
هذه الفرتة يطوى قيده من الكلية، اأما الطلبة 
ال��ذي��ن ي��ج��ت��ازون��ه��ا ب��ن��ج��اح ف��ي��دخ��ل��ون ث��الث 

مراحل رئي�سية للدرا�سة: 
 امل��رح��ل��ة الع���دادي���ة وت�سمل التدريب 
الع�سكري ثم درا�سة اللغة الإنكليزية لفرتة 

ترتاوح ما بني 10 اإىل 52 ا�سبوعًا درا�سيًا.
 املرحلة املتو�سطة وهي املرحلة الثانية 
يف الكلية وتبداأ مبجرد ح�سول الطالب على 
درج��ة النجاح يف م��واد جناح الطلبة واللغة 
الإن��ك��ل��ي��زي��ة، بحيث ي��ت��م ت�سكيل ال��ط��ل��ب��ة يف 
جمموعات تبا�ر درا�سة العلوم اجلوية ملدة 

50 اأ�سبوعًا. 
 امل��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ح��ي��ث ي��ن��ت��ق��ل جميع 
الطلبة ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��ع��ل��وم اجل��وي��ة اإىل جناح 
ال���ط���ران ل��ل��ب��دء يف ب��رن��ام��ج ف��ح�����س ال���ق���درات 
واجتياز الفح�س الطبي وال�سالحية للطران، 
وم�سغلي  ط��ي��اري��ن  طلبة  اإىل  ت�سنيفهم  وي��ت��م 

للطران،  موؤهلني  غ��ر  وطلبة  ت�سليح،  اأنظمة 
وه��وؤلء يعادون اإىل جناح التعليم لدرا�سة اأحد 
ال��ف��ن��ي��ة وي��ت��م تعيينهم ح�سب  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
�سالح  ملتطلبات  ووف��ق��ًا  العلمية  م�ستوياتهم 

اجلو.
تعتر كلية امللك في�سل اجلوية، موؤ�س�سة 
العلوم  تعليمية ع�سكرية ومركزًا متميزًا يف 
اجلوف�سائية، مهمتها تعليم وتدريب الطالب 
ل��ي��ح��وز ع��ل��ى ال�����س��ف��ات ال��ت��ي ت��وؤه��ل��ه ليكون 
مرافق  لتدعيم  تخ�س�سه  حقل  يف  �سابطًا 
القوات اجلوية بال�سباط الأكفاء من طيارين 
وفنيني واإداري����ني، وذل��ك ب��اإع��داده��م قياديًا 
وعلميًا وعمليًا وج�سديًا، بحيث يتم الرتكيز 

على الأهداف العامة للكلية وفقًا ملا ياأتي:
 تنمية روح العقيدة والولء للدين ثم امللك 

والوطن.
واللياقة  الع�سكرية  ال�سخ�سية  ب��ن��اء   

البدنية العالية.
 الع���ت���زاز ب��ال��ع��م��ل ال��ع�����س��ك��ري و���رف 

النتماء للقوات اجلوية.
 ال���ت���زود ب��ال��ف��ك��ر ال��ع�����س��ك��ري وال��ث��ق��اف��ة 

العامة. 
 الإمل������ام ب���امل���ع���ارف ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ت���زود 

باملهارات العالية.
الإب���داع والتميز وتنمية  التحفيز على   

روح املبادرة.
تتاألف كلية امللك عبد العزيز اجلوية من 

عدة اجنحة ووح��دات، وتعتر وحدة العلوم 
اجلوية من اهم هذه الوحدات، كونها املكان 
ال���ذي  يكت�سب فيه ط��ال��ب ال��ط��ران العلوم 
حمرتفًا  ط��ي��ارًا  ليكون  ال�سا�سية  اجل��وي��ة 
ويدر�س املواد التالية: الكرتونيات الطائرات 
ونظرية الطران والأر�ساد اجلوية واملالحة 
اجل���وي���ة وحم���رك���ات ال���ط���ائ���رات واأن��ظ��م��ة 
وقوانني الطران. ومير الرنامج التدريبي 
مب��راح��ل خمتلفة ب��ه��دف م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور 
ال��ت��ق��ن��ي ال���ذي ي�����س��ه��ده ال���ط���ران يف ال��ع��امل. 
فعندما ي�سل الطالب اإىل جناح الطران قادمًا 
من جناح التعليم يتم تدريبه على اج��راءات 
الطران وكيفية التطبيق العملي للمعلومات 
ال��ن��ظ��ري��ة ال��ت��ي در���س��ه��ا، وذل���ك ب��ع��د اج���راء 
اختبارات واأوامر الطران يف قمرة الطائرة 
للمراحل  الت�سبيهي، وفقًا  وجهاز الطران 

التالية:
 مرحلة الطران البتدائي على طائرة 

�س�سنا 172.
 مرحلة الطران الأ�سا�سي على طائرات 

باك 167 وبي �سي 9 و�سوبر مو�ساك.
اجتياز  بعد  النفاثة،  الطائرات   مرحلة 
جناح املرحلتني ال�سابقتني يف تدريب الطالب 
على ال��ط��ران، ي��ق��وم ج��ن��اح ال��ط��ران مبهمة 
ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى اأن��ظ��م��ة الت�سليح الأ���س��ا���س��ي��ة 
يف ال��ط��ائ��رة وع��ل��ى م��ب��ادئ واأ����س���ول امل��الح��ة 

اجلوية.

دفعة من الطيارين بعد اجناز تدريب جوي
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�سهدت القوات امل�سلحة يف دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حت����وًل ت��اري��خ��ي��ًا عندما 
بتاأهيل  تعنى  ع�سكرية  كلية  اأول  تاأ�س�ست 
واإع��داد املر�سحني للعمل ك�سباط يف خمتلف 
ت�سكيالت ال��ق��وات امل�سلحة، وذل��ك يف مطلع 
�سهر اآذار/ مار�س 1972 حيث اخذت حتقق 
اجن����ازات وجن��اح��ات ثابتة وت��رف��د ال��ق��وات 
امل�سلحة مب��ا حت��ت��اج��ه م��ن ال�����س��ب��اط ال��ذي��ن 
واملناقبية  الع�سكرية  ب��ال��ك��ف��اءة  يتمتعون 
وامل���وؤه���الت ال��ق��ي��ادي��ة. ال��ف��ري��ق اأول ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة، اأك��د 
القيادة  اأن  الع�سكرية  املنا�سبات  اح��دى  يف 
ال��ر���س��ي��دة ل��ل��دول��ة اأدرك�����ت م��ن��ذ وق���ت مبكر 
�����رورة ال��ع��م��ل والتخطيط لإع����داد ق��وات 
م�سلحة وطنية جديرة بحمل الأمانة والدفاع 
ع��ن ا���س��ت��ق��الل ال��وط��ن وح��م��اي��ة مكت�سبات 
���س��ع��ب��ه. وج�����اء ان�����س��اء ك��ل��ي��ة زاي�����د ال��ث��اين 

الع�سكرية حتقيقًا لهذه ال�سرتاتيجية.

حتت�سن م��دي��ن��ة ال��ع��ني م��ن�����س��اآت الكلية 
ومبانيها التي تقع على بعد 150 كلم �رقي 
معلمًا  الكلية  وب��ات��ت  اأب��وظ��ب��ي،  العا�سمة 
رئ��ي�����س��ي��ًا م��ن م��ع��امل��ه��ا ي��ق�����س��ده��ا ال���ق���ادة من 
خمتلف دول ال��ع��امل ل��الإط��الع على اهميتها 
يف تن�سئة ال�سباط على اأ�س�س علمية حديثة. 
اأ�سندت لكلية زاي��د الثاين الع�سكرية، مهمة 
ليكونوا  املر�سحني  وتهيئة  وت��دري��ب  تعليم 
�سباطًا اأك��ف��اء يف ال��ق��وات امل�سلحة، يتحلون 
باملناقبية والن�سباط والقدرة على ممار�سة 
ال��ق��ي��ادة خل��دم��ة دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة، ولتنفيذ ه��ذه املهمة يتم العمل على 

حتقيق عدة اأهداف اأهمها:
 الع����ت����زاز ب��ال��ن��ف�����س م���ن خ����الل تنمية 
بالأخالق  والتحلي  بالواجب  ال�سعور  روح 
احل��م��ي��دة امل��ت��م��ث��ل��ة يف ت��ف��ه��م م��ع��ن��ى ال�����رف 
ال��ع�����س��ك��ري امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ن��زاه��ة وال��ط��اع��ة 
وحب النظام والإخال�س يف العمل والعتزاز 

باخلدمة الع�سكرية.
 اللياقة البدنية وذل��ك م��ن خ��الل تنمية 
وت��ق��وي��ة ال���ك���ف���اءة ال��ب��دن��ي��ة وخ���ل���ق ال����روح 
الريا�سية يف املر�سح باعتبارها من �رورات 

احلياة الع�سكرية. 
 التفكر ال�سليم من خالل تزويد املر�سح 

ال�سابط بالثقافة العلمية العالية.
 ال��ث��ق��اف��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة امل��ك��ت�����س��ب��ة من 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ف��ن��ون ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ع��ام��ة، 
وال�������روري���ة ل��ل�����س��اب��ط احل���دي���ث، وتنمية 
بالتوجيه  وت��زوي��ده  لديه،  القيادية  الكفاءة 
الع�سكري ال�سحيح ال��ذي ميكنه  م��ن تفهم 
اإليه  �ستعهد  التي  وال��واج��ب��ات  امل�سوؤوليات 

بعد تخرجه والتحاقه بالوحدات الع�سكرية.
الأمل�����ام ب��ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة والعلمية 
والل����ت����زام ب��ال��ق��ي��م الإ���س��الم��ي��ة والأخ�����الق 

احلميدة.

ال����دورات،  م��ن  ن��وع��ني  الكلية  ت�ستقبل 
ال��ن��وع الأول خ��ا���س مب��ر���س��ح��ني م��ن ط��الب 
17 حتى  امل�ستوى الثانوي اعتبارًا من عمر 
25 �سنة وت�ستغرق دورت��ه��م �سنتني يتلقون 
والع�سكرية  العامة  العلوم  خمتلف  خاللها 
والكمبيوتر  الدولية  والعلوم  والأك��ادمي��ي��ة، 
واللغة الإنكليزية. اأم��ا النوع الثاين فيعرف 
ب�����دورة اجل��ام��ع��ي��ني ال���ت���ي ت�����س��ت��غ��رق �سنة 
يتلقى  ف�سلني  اإىل  مق�سمة  ف��ق��ط  درا���س��ي��ة 
الع�سكرية  العلوم  خمتلف  ال�سباط  خاللها 
اخلفيف.  ال�سالح  ا�ستعمال  على  وال��ت��م��رن 
ال�سباط يتوزعون بعد تخرجهم على خمتلف 
من  ال��ري��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  اخت�سا�سات 
م�ساة ومدفعية ودروع ودفاع جوي وهند�سة 
جميع  اأي  وات�سالت،  و�سواريخ  ع�سكرية 
ال�سنوف با�ستثناء القوات اجلوية والقوات 

البحرية.
 ب���غ���ي���ة ت����ط����وي����ر ال������ق������وات امل�����س��ل��ح��ة 
كمًا وكيفًا، ويف اط��ار التعاون العك�ري مع 
بع�س  اي��ف��اد  يتم  ال�سديقة،  ال���دول  جيو�س 
ال���ط���الب ال�����س��ب��اط يف دورات ل��ل��درا���س��ة يف 
معاهدها الع�سكرية، ومن هنا برزت احلاجة 
اإىل ال��ت��ع��اون ب��ني دول���ة الإم������ارات العربية 
واململكة الأردنية الها�سمية، حيث تولت بعثة 
ع�سكرية اأردن��ي��ة تدريب املر�سحني يف الكلية 
منذ ال���دورة الأوىل العام 1973 وحتى دورة 
العام 1985. ونظرًا للتقدم امل�ستمر واملكانة 
العالية للكلية ومهامها يف اع��داد �سباط الغد 
�سخ�سيات  ا�ستقبلت  فقد  امل�ستقبل،  وق��ادة 
مهمة من خمتلف دول العامل متثلت يف بع�س 
اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  من  الزعماء 
وال�����دول ال��ع��رب��ي��ة وغ���ر ال��ع��رب��ي��ة وال��ق��ادة 
اإىل  اإ�سافة  ال���دول،  الع�سكريني من خمتلف 
تبادل مقاعد لتدريب ال�سباط من دول عربية 

عدة.

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يرعى حفل تخريج �سباط كلية زايد الثاين الع�سكرية بتاريخ 5  �سباط/فرباير 2020

كلية زايد الثاين الع�سكرية:
تاأهيل ال�سباط مبختلف املجاالت
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مركز احلرب اجلوية:
فنون التخطيط والقتال

يعتر م��رك��ز احل���رب اجل��وي��ة يف دول��ة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اأول مركز 
ال�رق  ين�ساأ يف منطقة  تكتيكي من نوعه 
الأو�سط بعد املركزين امل�سابهني يف كل من 
بريطانيا والوليات املتحدة. قيادة �سالح 
اجل��و وال��دف��اع اجل��وي الإم��ارات��ي��ة اأدرك��ت 
باكرًا الفائدة العمالنية من وج��ود اأحدث 
اأ�ساليب  على  الطيارين  لتدريب  امل��راك��ز 
القتال اجلوي يف ظروف اأقرب ما تكون اإىل 
الت�سلح  باملقاتالت  الواقعية وعلى �سوء 
 9-2000 مي���������راج  تط��������ورًا مثل  الأك��ر 

)Mirage 2000 -9(و ف – 16  بلوك 60.
ففي مطلع ال��ع��ام 2001 ب���داأت القوات 
اجلوية يف دولة الإم��ارات، باإن�ساء وتطوير 
 Air Warfare اجل���وي���ة  احل�����رب  م���رك���ز 
Center لتنمية القدرات القتالية للطيارين 
الإم��ارات��ي��ني وال��ط��ي��اري��ن ال��ت��اب��ع��ني ل��دول 
جمل�س التعاون اخلليجي ب�سكل ع��ام. ويف 
مطلع ال��ع��ام 2004 افتتحت يف ه��ذا املركز 
ال����دورة الأوىل مب�����س��ارك��ة ث���الث دول هي 
الإم���ارات وبريطانيا وال��ولي��ات املتحدة. 
ويف ني�سان / اأبريل  بداأت ال��دورة الرابعة 
وكان يف عدادها �سباط من ثالث دول عربية 
هي الإمارات وال�سعودية وقطر، بالإ�سافة 
اإىل ���س��ب��اط م��ن دول �سديقة ه��ي فرن�سا 

وبريطانيا والوليات املتحدة الأمركية.
�سقور الإمارات الذين يقودون اأحدث 
الطائرات املقاتلة يف العامل، ت�سلموا كامل 
ط��ائ��رات ف - 16 ب��ل��وك 60 الثمانني من 
الوليات املتحدة، وتولوا قيادتها بكفاءة 
وهم  الأم،  وطنهم  اإىل  بها  وع����ادوا  عالية 

ي�ستحقون مركزًا متميزًا للحرب اجلوية 
لتعزيز قدراتهم القتالية، وذلك حتت �سعار 
 We Train The نحن ن��درب كما ن��ح��ارب«

.»Way We Fight
اإن الطائرات والأ�سلحة مهما تطورت 
ف��اإن��ه��ا تبقى دون  تقنياتها واإم��ك��ان��ات��ه��ا، 
م��ا ي��رج��ى منها يف املعركة احل��دي��ث��ة، م��ا مل 
القدر  تلقوا  م��ه��رة  ط��ي��ارون  ي�ستخدمها 
ال�سحيح والواقعي،  التدريب  ال��وايف من 
ليتمكنوا  مدرو�سة  قيا�سية  ملعاير  طبقًا 
م��ن تخطيط وتنفيذ وق��ي��ادة امل��ه��ام ب��اأدق 
واأف�����س��ل الأ���س��ال��ي��ب وب��ن��ج��اح ع���ال طبقًا 
املثالية  الأداة  اإن  امل��ف��رو���س.  ل��ل��م��وق��ف 
لإع��داد ه��وؤلء الطيارين الأك��ف��اء هو مركز 

احلرب اجلوية. 
ي��ع��ت��ر AWC ث��ال��ث م��رك��ز م���ن ن��وع��ه 
على م�ستوى العامل والأول على م�ستوى 
ال�رق الأو�سط. لقد ان�سئ مركز احلرب 
الأمركية  نيفادا  الأول يف ولي���ة  اجل��وي��ة 
بعد حرب فيتنام مبا�رة، وان�سئ مركز 
احل���رب اجل��وي��ة ال��ث��اين يف بريطانيا قرب 
ك����راد ن��وي��ل م��ب��ا���رة ب��ع��د ح���رب اخلليج 
الثانية، حيث برزت لكل منهما عدة درو�س 
م�ستقاة م��ن جت���ارب احل����روب، واأه��م��ه��ا 
���رورة تطوير العقيدة القتالية اجلوية 

والتكتيكات اجلوية.
يعمل م��رك��ز احل���رب اجل��وي��ة يف دول��ة 
الإم������ارات حت��ت ق��ي��ادة ال���ق���وات اجل��وي��ة 
وال���دف���اع اجل�����وي، ح��ي��ث ت��ق��ام دورت����ان 
يف ال���ع���ام ب��ه��دف رف���ع ال��ك��ف��اءة القتالية 
القوات  جميع  م��ن  للطيارين  والعمالنية 
بالتدريب  امل�ساركة، وذل��ك  للدول  اجلوية 
النظري حيث يتم تزويد ال�سباط باأحدث 
ال��ع��ل��وم الأك��ادمي��ي��ة يف جم��ال التخ�س�س 
وت���دري�������س ك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��غ��الل ال���ق���درات 
والأ�سلحة  املقاتلة  للطائرات  والإمكانات 
احل��دي��ث��ة ودجم��ه��ا يف ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��وي��ة 

التكتيكية للحرب احلديثة.
اأح��دث  العملي على  بالتدريب  واأي�سًا 
ما تو�سلت اإليه فنون القتال اجل��وي من 
العمليات  جميع  وق��ي��ادة  وتنفيذ  تخطيط 
اجلوية التكتيكية لتطوير مهارات القيادة  
وق������درات ال���ط���ران ال��ق��ت��ايل ل��ل��ط��ي��اري��ن 
املقاتلني، من خ��الل الطران يف ت�سكيالت 
ق���ت���ال ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة ت�����س��م��ل اأع���������دادًا ك��ب��رة 
وخمتلفة من الطائرات احلربية على �سكل 
 Combined Air م�سرتكة  ج��وي��ة  ح��م��الت 

.Operations

لتحقيق الأه��داف املن�سودة من ان�ساء 
املركز مت فتح جم��ال امل�ساركة يف ال��دورات 
لكل م��ن دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي، 
مع  وال�سديقة،  ال�سقيقة  ال���دول  وبع�س 
ام��ك��ان ان�سمام دول اأخ���رى م�ستقباًل اأو 
تعديل م�ساركة اأي دول���ة وف��ق��ًا مل��ا تقرره 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات امل�سلحة ل��دول��ة 
الإم���ارات. لقد ح��ددت قيادة مركز احلرب 
اجلوية الأهداف الرئي�سية للمركز مبا يلي:

 امل�������س���اه���م���ة يف ت���ط���وي���ر ال����ق����درات 
للقوات  القتالية  الكفاءة  ورف��ع  العمالنية 

اجلوية للدول امل�ساركة يف دورات املركز.
 ت��ط��وي��ر ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات والأ���س��ال��ي��ب 
والإج���راءات التي ت�سمن جناح العمليات 

اجلوية التكتيكية. 
 امل�ساهمة يف تطوير املفاهيم والعقيدة 

القتالية للقوات اجلوية.
 ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال����ق����درات ال��ق��ت��ال��ي��ة 
الفعلية وتطويرها وذلك باإجراء تدريبات 
ومت���اري���ن واق��ع��ي��ة م���درو����س���ة مت��ك��ن من 

التعامل الفعال مع اأي موقف وظرف. 
 ت��ط��وي��ر ادم������اج وت���ك���ام���ل ال���ق���وات 
اجل��وي��ة ل���دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي 
واكت�ساب  وال�سديقة  ال�سقيقة  وال���دول 

اخلرات.
وم����ن الأه�������داف الأخ������رى ل��ل��م��رك��ز، 
والتقاليد  ب��ال��ع��ادات  امل�����س��ارك��ني  تعريف 

والرتاث العريق لدولة الإمارات العربية.
اإن م��رك��ز احل���رب اجل��وي��ة م�سابه من 
تكتيكية  مل��راك��ز  اأه��داف��ه ومفاهيمه  حيث 
ل����دى ق�����وات ج���وي���ة اأخ������رى، م��ث��ل م��رك��ز 
احلرب اجلوية الأمركي، ومركز احلرب 
التي  التمارين  اأن  اإل  الريطاين.  اجلوية 
يجريها مركز احل��رب اجلوية الإم��ارات��ي 
التكتيكية  ال��ق��ي��ادة  دورة  وخ�����س��و���س��ًا  
املتقدمة ATLC تعتر ذات فوائد وميزات 
متعددة تكمن يف املجال اجل��وي ال�سا�سع 
ملناطق التدريب، ومن�ساآت ميادين الرماية 
امل��ت��ن��وع��ة، وال���ع���وام���ل اجل���وي���ة امل��م��ت��ازة 
وامل�ستقرة، اإىل كل ذلك ف��اإن مركز احلرب 
نظامًا  الطيارين  بت�رف  ي�سع  اجل��وي��ة 
 Air Combat ل��ت�����س��ب��ي��ه ال��ق��ت��ال اجل����وي 
 ACMI اأو Maneuvering Instrumentation
ال��ذي ميكنهم من متابعة ط��ران املقاتالت 
اأثناء التمرين وازاحة الطائرة التي تعتر 
هدفًا اأ�سيب ومت ا�سقاطه ف��ورًا من منطقة 
التمرين، الأم��ر ال��ذي يعطي واقعية اأكر 

للتمرين ويعزز ال�سالمة اجلوية. 
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ال�شمايل  الركن  يف  العربية  م�شر  جمهورية  تقع  
اآ�شيوي  اإمتداد  ولديها  اأفريقيا  قارة  من  ال�شرقي 
اإىل حيث تقع �شبه جزيرة �شيناء داخل قارة اآ�شيا، 
1,001,500 كلم2،  للقارات تبلغ م�شاحتها  وهي دولة عابرة 
22 كلم، واملنطقة  2450 كلم، ومياهها الإقليمية  و�شواحلها 

 370 القت�شادية احل�شرية  املنطقة  اأما  كلم،   44 املتاخمة 
كلم، عدد  �شكانها 101,490,000 ن�شمة  )تقديرات متوز 2020(، 
و 99 % من ال�شكان من اأ�شل �شامي �شرقي، واللغة العربية 
هي الر�شمية، واللغتان الإنكليزية والفرن�شية م�شتخدمتان 

لدى الطبقات املثقفة، ون�شبة املتعلمني %37.8.

الرئي�ض عبد الفتاح ال�شي�شي يف حفل افتتاح معر�ض EDEX عام 2018

األوضاع الدفاعية يف مجهورية
 مصر العربية وتطوراتها
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الدفاع
القوى الع�سكرية العاملة نحو 350.000 
)مبا يف ذلك 252,000 يف اخلدمة الإجبارية، اأما 
القوات �سبه الع�سكرية فتبلغ نحو 300.000 
ق����وات ال�����رط��ة الأم�����ن امل���رك���زي )ب���اأم���رة 
وزارة الداخلية( وحر�س احل��دود، وحر�س 

ال�سواحل.
دولر،  م��ل��ي��ار   2.66 ال��دف��اع:  ميزانية 
وامل�ساعدة الأمريكي ال�سنوية الع�سكرية 4.4 

مليار دولر.
القوات الربية

العديد 300.000 جندي )ي�سمل 240.000 
جمند( اإ�سافة اإىل 320.000 يف الإحتياط.

اأم���ا التنظيم ال��ع��ام ف��ع��ب��ارة ع��ن م��ق��ّري 
يف  الثاين  ميدانيني )اجلي�س  قيادة جلي�سني 
ال�سوي�س،  الثالث يف  الإ�سماعيلية، واجلي�س 
وه���ن���اك 3 م��ن��اط��ق ع�����س��ك��ري��ة )ال�����س��م��ال��ي��ة 
واجلنوبية والغربية ( و 4 فرق مدرعة )ت�سم 
ك��ّل منها ل���واءي دب��اب��ات، ول���واء ميكانيكي، 
ول�����واء م��دف��ع��ي��ة، ول�����واء دف����اع ج�����ّوي( و3 
ف��رق مدرعة )قوامها ل��واءا دب��اب��ات، ول��واء 
ميكانيكي، ولواء مدفعية، ولواء دفاع جّوي 
و3 ف��رق م�ساة ميكانيكية ) تتاألف ك��ّل منها 
من لواءي م�ساة ميكانيكيني، ولواء  دبابات، 
ول��واء مدفعية، ول��واء دف��اع ج��ّوي(. وفرقة 
م�ساة ت�سّم )3 األوية م�ساة، ول��واء مدفعية، 
ول����واء دف���اع ج���وي( و 4 األ��وي��ة ميكانيكية 
جمهوري،  ح��ر���س  ل���واءي  )ت�سمل  م�ستقلة 
و 3 األوية م�ساة م�ستقلة( و 3 األوية منقولة 
جوًا ) 1 مظالت و 2 قوات خا�سة( و14 لواء 
3 كتائب مدفعية،  مدفعية )يتاألف  كل منها 
و����ّري���ة ه���ان ث��ق��ي��ل، ���ري��ة دف���ا ع ج���وي( 
ولواء ا �سواريخ �سطح - �سطح )�سكاد(، و9 

جمموعات قوات خا�سة.
املعدات

اأم����ا م���ن امل���ع���دات ف��ل��دي��ه��ا م���ن دب��اب��ات 
 ،M1A1 للقتال الرئي�سية 1125 دبابة اأبرامز
وحوايل 500 دبابة T-54/55، وحوايل 500 

 .M60 A3 ونحو 450 دبابة  T - 62 دبابة
اأم���ا م��ن ع��رب��ات ال��ق��ت��ال ون��اق��الت اجلند 
 ،BMP-1 القليل من عربات  فلديها  املدرعة 
و2401 عربة YPR-765 )تت�سمن  الطرازات 
 2300 اخلا�سة بالقيادة والإ�ستعادة، ونحو 
 BMP-600 ونحو 200 عربة ،M-113 عربة
  MRAP ونحو 800 عربة فهد، و 762  عربة
و161 ع���رب���ة  ب���ات���ي���ريا حل��م��اي��ة ال��ن��اق��الت 

)الت�سليم جاٍر(.
م��درع��ات ال��ق��ت��ال الأخ����رى ق��وام��ه��ا 112 
�سيارة مدرعة كوماندو �سكاوت، و 159 عربة 
M-125A2 و M-106 A2 جمّهز ة مبدافع 
 ،M577A2 ال��ه��اون، و 50 عربة قيادة ط��راز
وع���دد قليل م��ن ع��رب��ات MRDM1 ون��ح��و 40 
عربة M-901 ITV لتدمري الدبابات، و 210 
عربات برات YPR-765  قان�سة للدبابات، و 

.)VISH(M-981 26 عربة
ولديها من املدفعية 1200 مدفع عيار 122 
و 130 و 152 و 180 ملم، و 40 مدفع عيار 203 
ملم مقطور، ونحو 600 مدفع عيار 122 ملم، 
ولديها من مدافع الهاون 400 مدفع عيار 120 
ملم، و 160  ملم، و180 ملم، و 240 ملم اأم��ا 
145 راجمة  من راجمات ال�سواريخ فلديها 
BM -11، و60  راجمة طراز BM-21، و 571 
راج��م��ة ط��راز M-88 )كلها عيار 122 ملم( 
و26 راجمة MLRS. ولديها من املدافع عدمية 
الإرت���داد 900 مدفع عيار 82 ملم، و 107 ملم 
ومن مدافع م/د 900 مدفع عيار 57 ملم، و 76 
ملم، و 100 ملم، ومن مدافع م/ط 350 طراز 
ZSU -23-4 و ZSU-57-2 ذاتية احلركة 

.M-167A2 و66 فولكان طراز
ول��دي��ه��ا ���س��واري��خ اأر�����س - اأر�����س 24 
���س��ك��اد، و 36 ���س��ق��ر، وم���ن ���س��واري��خ م/ط 

ال�سقر )�سام - 7( و 75 نظام اأفنجر.
وي��ج��ري ال��ت��داول م��ع ال��ولي��ات املتحدة 
لتقوم م�ر باإنتاج دبابات M1A1 اإ�سافية. 
كما ج��رى ����راء 762 دب��اب��ة MRAP  )ع��دة 
اأن������واع( م���ن ف��ائ�����س 2016 ل���دى ال���ولي���ات 

املتحدة الأمريكية.
�شالح البحرية

 10.000 )ي�����س��م��ل   16.000 ال���ع���دي���د 
جم��ن��د( اإ���س��اف��ة اإىل 2000 يف الإح��ت��ي��اط، اأم��ا 
الأ���س��ط��ول ف��ق��وام��ه: فرقاطة »حت��ي��ا م�ر« 
ط��راز  FREMM و 4 فرقاطات ���رم ال�سيخ 
)اأمريكية �سابقًا فئة PERRY(، و 2 فرقاطات 
ف��ئ��ة »ال�����س��وي�����س« )اإ���س��ب��ان��ي��ت��ان ���س��اب��ق��ًا فئة 
»دي�سكو« ب��ريت��ا(، اأم���ا ال��غ��وا���س��ات فت�سّم 
4 غوا�سات 541 )ط���راز 1400/209(، و 4 

غوا�سات فئة روميو )�سينية �سابقًا(.
ول��دي��ه��ا م��ن ال��ق��وات اخلفيفة: فرقيطة 
�ساروخية فئة »اأح��م��د فا�سل«، و 4 زوارق 
ف��ئ��ة »ع�����زت« م�����س��ل��ح��ة ب�����س��واري��خ �ريعة 
هجومية  زوارق   5 و  �سابقًا(،  )اأمبا�سادور 
���س��اروخ��ي��ة ���ري��ع��ة ف��ئ��ة 23 ي��ول��ي��و )اأمل��ان��ي��ة 
هجومية  زوارق   6 و   ،)148 ت��اي��ب  ���س��اب��ق��ًا 
�ساروخية �ريعة فئة »رم�سان«، و 4 زوارق 
»اأو���س��ا«  فئة  �ريعة  ���س��اروخ��ي��ة  هجومية 

دبابة اأبرامز M1A1 اأبرز �شالح يف اجلي�ض امل�شري
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12 زورق دوري��ة فئة  )�سوفياتية �سابقًا( و 
»مت�ساح«، و 6 زوارق دوري��ة �ساحلية طراز 
»ك��ري�����س��ت��ي��ت��ال��ي��ا«، و 6 زوارق اإع��را���س��ي��ة 

.MRTP-20 ريعة نوع�
اأما القوات الربمائية فقوامها: زورقان 
ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��ا���ر ف��ئ��ة » LHD« )ط���راز 
م�سرال(، وزورقا اإنزال دبابات بولنو�سني 
)ب��ول��ن��دي��ة ���س��اب��ق��ًا(، و 9  زوارق اإن����زال فئة 
 ،LCUS فيدرال« )�سوفياتية �سابقًا( طراز«
و 4 زوارق اإن���زال فئة SMB-1  �سوفياتية 

�سابقًا، و 10 زوارق اإنزال ميكانيكية.

اأم����ا ق����وات ح���رب الأل���غ���ام ف��ع��ب��ارة 
ع��ن كا�سحتي األ��غ��ام ف��ئ��ة »ال�����س��اري��ن« 
)اأوم�����س��راي(،  فئة  �سابقًا  )اأمريكيان 
و 4 كا�سحات األغام حميطية فئة يوركا 
اج��راء  �سفن   3 و  �سابقًا(  )�سوفياتية 
م�������س���ادة ل���الأل���غ���ام ف��ئ��ة »اأ����س���ي���وط« 
فئة   )T- 43 ط��راز  �سابقًا  )�سوفياتية 
�ساطئية  األ���غ���ام  وك��ا���س��ح��ت��ا   MCMV
�سابقًا(،  )�سوفياتية   »T-301« فئة  
 T - 301 و 6 ���س��ائ��دات �ساطئية فئة
�سائدات   6 و  �سابقًا(،  )�سوفياتية 

األ��غ��ام �ساحلية ط��راز »�سويفت �سيب«، و 3 
.SRN زارعات األغام هوفركرافت طراز

للدعم  �سفينة  فت�سّم  ال��دع��م  �سفن  اأم���ا 
لنقل  و�سفينة  غلو�سبريغ(  �سابقًا  )اأمل��ان��ي��ة 

الذخائر )اأملانية �سابقًا فئة اأودنفالد(.
ومت ط��ل��ب 3 ف���رق���اط���ات ال���ف���احت ط���راز 
تبنى  اأن  ع��ل��ى   GOWIND 2500 غ��ووي��ن��د 

حمليًا.
SA- اأما طريان البحرية فلديه 9 غازيل
3421 و 10 ط��واف��ات SH -29  ���س��وب��ر �سي 

�سربايت.
م�سوؤولية  فتقع  ال�ساحلي  ال��دف��اع  اأم���ا 
امل���داف���ع ال�����س��اح��ل��ي��ة ع��ل��ى ع��ات��ق اجل��ي�����س، يف 
ح��ني ت��ت��وىل ال��ب��ح��ري��ة م�����س��وؤول��ي��ة ب��ط��اري��ات 
من  ال�ساحلي  ال��دف��اع  ويتاألف  ال�سواريخ، 
ل����واءي م��دف��ع��ي��ة ج��ه��ز مب��داف��ع 100 م��ل��م، و 
130 ملم و 153 ملم و 3 بطاريات �سواريخ 
اأوت���وم���ات ذات ق���واذف ثنائية م��رّك��ب��ة على 

�ساحنات.
اأه���م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة: م��ر���س��ى 
م��ط��روح، وب��ور �سعيد، والأدب��ي��ة، وراأ���س 

التني، وبور �سفاجة.
�شالح اجلو

ع���دي���د ����س���الح ج���و ج��م��ه��وري��ة م�ر 
 10000 )ي�سمل  جندي   +  25000 العربية 

جمند( اإ�سافة اإىل 20000 يف الإحتياط.
ي���ت���األ���ف ����س���الح اجل����و امل�������ري من 
قيادة الدفاع اجلوي )غري قوات الدفاع 
اجل��وي اأر���س - ج��و( وق��ي��ادة املقاتالت 

حاملة طوافات Mistral ان�شمت اىل القوات البحرية امل�شرية

ا�شافة اىل فرقاطة FREMM حتيا م�شر
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القوات اجلوية،  اأكادميية  التكتيكية وقيادة 
وت��ع��م��ل ب����اأم����رة ق���ي���ادت���ي ال����دف����اع اجل���وي 
واملقاتالت التكتيكية ت�سكيالت على الطريقة 
ال�سوفياتية، واأخ��رى على الطريقة الغربية 
تتكّون من اأف��واج واأ���راب. وتن�سوي حتت 
قيادة الدفاع اجلوي 4 اأفواج طريان هي فوج 
F-7/ 102 وي�ستخدم ط��ائ��رات امل��ق��ات��الت 
FT7 وف����وج امل��ق��ات��الت 104 )امل��ن�����س��ورة( 
وط��ائ��رات   F-7/F17 ط��ائ��رات  وي�ستخدم 
م��ي��غ - M21، ،وف�����وج امل��ق��ات��الت/ه��ج��وم 
اأر�سي )مر�سي مطروح( وي�ستخدم طائرات 
 ميغ - U/M21، وف��وج املقاتالت التكتيكية
 F7/FT مر�سي مطروح وي�ستخدم طائرات

.FM/BM2000 7- ومرياج
من  التكتيكية  املقاتالت  ق��ي��ادة  وتتاألف 
11 ف��وج��ًا، وه��ن��اك ف��وج الإن����ذار املُ��ب��ك��ر 601 
)ال��ق��اه��رة( ي�سّم ط��ائ��رات E-2C ، وف��وج 
الطوافات 53 )كوم اأو�ستيم( وطوافات مي، 
وط���واف���ات CH-17C/D  وه��ن��اك ���رب��ان 

.R21 - لالإ�ستطالع يتاأّلفان من 14 ميغ
جم��م��وع ط���ائ���رات ال��ق��ت��ال 6 م��ق��ات��الت 
راف���ال، و 26 فانتوم F-4E، و 63 �سينبانغ 
الرو�سية  للُمقاتلة  ال�سينية  )الن�سخة   F-6
،43 68 م�����رياج -  19(و   ال���ق���دمي���ة م��ي��غ - 

  F-7- ���س��ي��ن��ي��ان��غ  و54   ،F-16C 138و  
الرو�سي����ة  املقاتلة  م��ن  ال�سينية  )الن�سخة 
مي���غ )2( و84 مي�������غ - 21، و 16 مي������راج 
2000، و 6 طائرات E-2C هوك/ اآي 2000، 

و 6 بيت�س كرافت 1900 الينت.
ول��دي��ه��ا ل��ل��ن��ق��ل 3 اأف�����واج ت��ت��اأّل��ف م���ن 4 
طائرات DH - 50، و 91 طائرة C130H و 20 
طائرة C-295، وطائرتا فالكون 20، وطائرة 
غالف �سرمي - 3 و 2 غالف �سرمي - SP4 و 2 
غالف �سرمي KG - 400  لنقل ال�سخ�سيات، 

.TK 74 - و 3 اآن
ول��دي��ه��ا ل��ل��ت��دري��ب 70 ال��ف��اج��ت، و 120 
طائرة K-85، و54 توكانو EMB - 312، و 
 ،L - 95E و 84 ط��ائ��رة ،L-39 10 ط��ائ��رات
و14 ط��ائ��رة اإل - 14، و 6 ط��ائ��رات روكويل 
ك���وم���ان���دو H413، ك��م��ا ل��دي��ه��ا 3 ط���ائ���رات 
�سهريج ط��راز KC - 135، و 3 بوينع 707 

�سهريج نقل.
اأم����ا م���ن ال���ط���واف���ات ف��ل��دي��ه��ا ف��رق��ة نقل 
اق���ت���ح���ام و 4 اأف���������واج ه����ج����وم، وجم���م���وع 
اأب����ات���������س����ي  46  ال������ط������واف������ات ك��������الآت��������ي: 
AH -64D، و 15 كوماندو و 12 طوافة مي - 4، 
و 10 طوافات مي - 6، و 42 طوافة اقتحام مي 
- 8، و15 طوافة مي - 8، و 56 طواف��ة غازي���ل 

AH-47D، و 18 طوافة UH - 12، و 44 طوافة 
 CA - م�سّلحة ب�سواريخ هوت(، و 18 طوافة(
 S-70 A21 وطوافتا  ،AS-61 47،  وطوافتاD
 UH - لنقل ال�سخ�سيات( وطوافتا بالك هوك(
  AW - 139 601 )لنقل  ال�سخ�سيات(، وطوافتا

للبحث والإنقاذ.
 ه��ذا وق��د اأو���س��ت م�ر على 20 طائرة
 F - 16 C/D بلوك 50/52 لي�سبح جمموع 
ما متلكه م�ر 240 طائرة F-16، وتخ�سع 
ط���ائ���رات الإن������ذار امل��ب��ك��ر ل��ع��م��ل��ي��ات تطوير 
لرفعها اإىل م�ستوى هوك اآي  2000. وقد جرى 
 Antey 2500 طلب ع��دد غ��ري حم��دد م��ن نظام

.BUK - M2E و�سواريخ �سام
والقاهرة  املاطة،  القواعد اجلوية:  اأه��م 
غ��رب، وبيلبي�س، وبني �سويف، والأق�ر، 
واملنية، وراأ�س بنا�س، والغردقة، واأن�سا�س، 
وفايد، وجيانا كلي�س، وطنطا، واملن�سورة، 

وجبل البا�سور، ومر�سى مطروح.
قيادة الدفاع اجلوي

عديدها 80.000 جندّي، وتنظيمها العام: 
5 فرق دفاع جّوي مناطقية ت�سم 114  كتائب 
جم��ّه��زة ب��� 320 ���س��ام - 2، و 180 ���س��ام - 3، 
  P1PIII ،و76  �سام، و 12 بطارية هوك املح�سن
مع 72 نظامًا، و 4 بطاريات باتريوت، و 12 
�سنتيننتال(،  )رادارات  ب��ارال  ن�سا  بطارية 
و 14 بطارية ك��روت��ال م��ع 36 نظامًا �سكاي 

غارد/اأمون.
اأما مدافع م/ط فت�سّم 2000 مدفع عيار 

20 ملم، و 23 ملم، و 37 ملم ثنائي، و 35 ملم 
)نظام اأمون(، و 57 ملم و 85 ملم و 100 ملم.

التحديات التي تواجه م�شر
يف اأع��ق��اب اإت��ف��اق��ي��ة ال�����س��الم امل�����ري��ة - 
الإ���رائ��ي��ل��ي��ة ع���ام 1979 اأ���س��ب��ح��ت ال��ق��وات 
امل�سّلحة امل�رية موؤ�س�سة ذات طابع مهني، 
ووّق��ع��ت حت��ت ت��اأث��ريات ال�سغوط الداخلية 
والتحديات املتعددة بدءًا من تنامي املوؤثرات 
ب�سكل  امل�ري  املجتمع  التي طالت  الدينية 
عام وبع�س القادة الع�سكريني ب�سكل خا�س. 
وال��ي��وم ي��ق��ع ال��ع�����س��ك��ري��ون ووح����دات حفظ 
الأم���ن حت��ت �سغط العنا�ر املتطرفة التي 
حتدث اإ�سطرابات بني حني واآخر يف خمتلف 
املناطق امل�رية والتي تاأتي منطقة �سيناء يف 

مقّدمها.
خ������الل ����س���ه���ر مت����وز/ي����ول����ي����و 2013 
ح�سل اإن��ق��الب بقيادة وزي���ر ال��دف��اع اآن���ذاك 
ال��ف��ري��ق عبد ال��ف��ت��اح ال�سي�سي، وال���ذي بات 
�سهر  منذ  العربية  م�ر  جلمهورية  رئي�سًا 
ال�شي�شي  الرئي�س   ،2014 حزيران/يونيو 
اأوىل القوات امل�سّلحة اهتمامًا كبريًا من حيث 
الإعداد والت�سليح املتطور، واأوكل اإىل اجلي�س 
امل�ري �سوؤونًا اإقت�سادية وتنموية اإىل جانب 
مهامه الع�سكرية، لكن التحديات اخلارجية 
التي  تواجه م�ر باتت يف اأولويات القيادة 
امل�رية والتي اأبرزها اأخطار �سّد النه�سة 
اأثيوبيا والو�سع الع�سكري امل�ستجد يف  مع 

ليبيا.

طوافة �شينوك CH-17C يف �شالح اجلو امل�شري
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حتديات �شّد النه�شة يف اأثيوبيا
 ي��ع��ت��رب ن��ه��ر ال��ن��ي��ل ال��ع��ظ��ي��م ال����ذي ينبع 
م���ن ب���ح���رية ف���ك���ت���وري���ا يف ق���ل���ب الأدغ������ال 
بالن�سبة  م��وت  اأو  حياة  ق�سية  الأفريقية، 
ل��ل�����س��ع��ب امل�������ري، ل��ك��ن اأث��ي��وب��ي��ا ق���ررت 
 يف ال���ع���ام 2011 اإن�������س���اء ����س���ّد ع���ل���ى ه���ذا 
النق�س  وتعوي�س  الكهرباء  لتوليد  النهر 
احل���اد  يف الطاقة يف اأث��ي��وب��ي��ا. ه��ذا ال��واق��ع 
 اأث���ار اأزم���ة م��ع م�ر وال�����س��ودان خا�سة 
م��ع ب��دء عملية امل���لء الأول ل��ل��خ��زان ال�سد 
ال���ذي ُي��ع��رف ب��اإ���س��م ���س��ّد النه�سة، وبعد 
النيل  نهر  اإن  الأثيوبية،  احلكومة  اإع��الن 
ملكًا   وب��ات  حملية  اأثيوبية  بحرية  اأ�سبح 

لأثيوبيا.
ي��ع��ت��رب ت�������رف اأث���ي���وب���ي���ا اإن�����ك�����ارًا 
مل��ب��ادىء ال��ق��ان��ون ال���دويل ال��ت��ي تنظم مياه 
مياه  يف  حتكمها  واأن  ال��دول��ي��ة،  الأن���ه���ار 
نهر دويل بطريقة منفردة  تهّدد حياة 104 
م��الي��ني م�����ري. ال��رئ��ي�����س عبد الفتاح 
مواجهة  يف  النف�س  �سبط  اإلتزم  ال�شي�شي 
ال��ت�����رف الآث��ي��وب��ي ال���ذي ي��ع��ت��رب اإع���الن 
ح��رب مبفهوم الأم���ن ال��ق��وم��ي، واأك���د على 
ا���س��ت��م��رار ال��ت��ف��او���س ال�����س��ل��م��ي ب����دًل من 
املنفردة  الآث��ي��وب��ي��ة  ب���الإج���راءات  التنديد 
وخطورتها على احلياة يف م�ر وتهديدها 

ال�سلم والأمن يف الإقليم.
احل��ك��وم��ة امل�����ري��ة وّج���ه���ت خ��ط��اب��ًا 
اإىل جم��ل�����س الأم�����ن، اأ����س���ارت ف��ي��ه اإىل اأن 
انخفا�س ح�سة م�ر من مياه نهر النيل 
مبقدار مليار مر مكعب فقط �سيوؤدي اإىل 
فقدان 300 األ��ف ف��دان من اأخ�سب اأن��واع 
الأرا�سي الزراعية يف العامل، وفقدان 200 

األف اأ�رة مل�سدر رزقها.
ُم�سرك��ة  ق��وا���س��م  اإىل  التو�سل  بغية 
ما بني م�ر وال�سودان واأثيوبيا، جتري 
م��ف��او���س��ات ح���ول ���س��د ال��ن��ه�����س��ة، اإل اأن 
الإجتماع الأخ��ري بني فرقاء النزاع خالل 
تعرث  اإىل  اأدى   2020 اأي���ار/م���اي���و  ���س��ه��ر 
امل��ف��او���س��ات وب���ات امل�����ري��ون يعي�سون 
ُم�ستقبل ح�ستهم  ع��ل��ى  ال��ق��ل��ق  م��ن  ح��ال��ة 
امل��ائ��ي��ة م��ن م��ي��اه ال��ن��ي��ل، ويف اأع���ق���اب ه��ذا 
اأن��ه لن يتم  ال�شي�شي  اأك��د الرئي�س  التعرث 
ت�سغيل �سّد النه�سة بفر�س الأمر الواقع، 
وب��ال��ت��ايل اأ���س��ب��ح خ��ي��ار م�����ر امل��واج��ه��ة 
تو�ساًل  الع�سكري  الت�سعيد  واحتمالت 
وتفجريه.  ال�سّد  بق�سف  م�ر  تهديد  اإىل 
ف���ه���ل ت�������س���ل م�������ر اإىل ه�����ذا ال���ت���ح���ّدي 

امل�سريي؟.

حتديات الو�شع يف ليبيا:
م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ت��دخ��ل ال���رك���ي يف ليبيا 
م��ن��ت�����س��ف ال�����ع�����ام2020، ي��ع��م��ل ال��رئ��ي�����س 
امل�ري عبد الفتاح ال�شي�شي على اإظهار 
اإمتعا�سه عرب متارين ومناورات ع�سكرية 
على مقربة من احل��دود امل�رية - الليبية، 
حمذرًا من تقّدم القوات املدعومة من تركيا 
نحو احل���دود امل�رية التي تعتربه م�ر 
القومي، ويف  لأمنها  بالن�سبة  اأم���رًا حيويًا 
زيارة اإىل القوات امل�سّلحة خالل حزيران/
ي��ون��ي��و 2020 اأع���ل���ن ع���ن اح��ت��م��ال ت��دّخ��ل 

ع�سكري م�ري يف ليبيا.
ل��ق��د ق��ّدم��ت احل��ك��وم��ة امل�����ري��ة دع��م��ًا 
للجي�س الوطني الليبي ال��ذي يقوده خليفة 
حفر، واأمدته بال�سالح والتدريب والتغطية 
ال�سيا�سية منذ اأك��رث من �ستة اأع��وام، وذلك 
للحفاظ على اأمن احلدود مع ليبيا وجمابهة 
الإرهاب يف املنطقة ال�رقية الليبية. اإىل ذلك 
مّكنت م�ر و�سّهلت العمليات التي تنفذها 
ق��وات اماراتية ورو�سية يف ليبيا من خالل 
ا�ستخدام القواعد امل�رية يف غرب البالد 
ونقل ال�سالح عرب احل��دود، اإل اأن احلكومة 

امل�رية مل تلعب دورًا ع�سكريًا مبا�رًا.
ت��راق��ب ال��ق��اه��رة ال��و���س��ع ال�سيا�سي 
وال��ع�����س��ك��ري يف ل��ي��ب��ي��ا ع���ن ك��ث��ب، وت�سع 
�سيناريو لحتمال تدّخلها الع�سكري داخل 

الأرا�سي الليبية على امتداد اخلط الأحمر 
ما بني جفرا و�سريت، الأمر الذي قد يوؤدي 
اإىل ت�سعيد ع�سكري مع تركيا. ل��ذا تفت�س 
م�ر ع��ن ت��دخ��ل رم���زي لقواتها امل�سلحة 
املُتحاربني على  الليبيني  ال��ف��رق��اء  لإج��ب��ار 
ال��دخ��ول يف مفاو�سات ب��اإ���راف م�ري 
ب��دًل م��ن الإن��خ��راط يف قتال حقيقي. اإذ اأن 
حت��دي��ات  �سيفر�س  ليبيا  داخ���ل  حت��رك��ه��ا 
لوج�ستية وعمالنية على اجلي�س والقوات 
املتوقع  الع�سكريان  اجل��ن��اح��ان  اجل��وي��ة، 
الأهمية  البالغ  ال���دور  ه��ذا  يف  اإنخراطهما 
وال�����ذي ي�����س��ت��ت��ب��ع حت��ري��ك ت�����س��ك��ي��الت من 
وال�سفن  اجلوية  املقاتالت  املدرعة  الألوية 

احلربية.
وعلى م��ا يبدو ف��اإن م�ر �سترك اأم��ر 
ال���دف���اع ع��ن ���س��ريت وج��ف��را اإىل حلفائها 
الإماراتيني والرو�س الذين يوفرون دعمًا 

للجي�س الوطني الليبي.
دور القوات امل�شلحة امل�شرية

هي التنظيم الع�سكري للدفاع عن م�ر، 
وت���ت���األ���ف م���ن اجل��ي�����س امل�������ري وال���ق���وات 
البحرية وال��ق��وات اجل��وي��ة وق���وات ال��دف��اع 
امل�سّلحة  ال��ق��وات  ت�سليح  ي��ت��ن��ّوع  اجل����ّوي. 
امل�رية ما بني امل�سادر ال�رقية وامل�سادر 
ال��غ��رب��ي��ة ع��رب ت�سلم ال�����س��الح م��ن ع���دة دول 

�شد النه�شة يف اأثيوبيا مو�شوع النزاع مع م�شر
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اأبرزها الوليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا 
فيما  وبريطانيا  وايطاليا  وال�سني  وفرن�سا 
عدد كبري من املعّدات الع�سكرية يتم ت�سنيعه 

حمليًا من ِقبل �سناعات م�رصية.
امل�رصية  امل�سّلحة  القوات  انخرطت  لقد 
احلديثة يف عدة اأزمات وحروب منذ نيل م�رص 
اإ�ستقاللها، من احلرب العربية الإ�رصائيلية 
ع��ام 1948، اإىل ال��ث��ورة امل�رصية ع��ام 1952، 
واأزم��ة قناة ال�سوي�س، ث��ّم احل��رب الأهلية يف 
اليمن، وحرب الأيام ال�ستة، واحلرب الأهلية 
يف نيجرييا وح��رب الإ�ستنزاف، وح��رب يوم 
1973، والإ���س��ط��راب��ات امل�رصية  ال��غ��ف��ران 
ال��داخ��ل��ي��ة، واحل����رب ال��ل��ي��ب��ي��ة - امل�����رصي��ة، 
وح����رب اخل��ل��ي��ج، واحل�����رب ع��ل��ى الإره�����اب 
واأخريا احلرب �سّد الدولة الإ�سالمية داع�س، 

بالإ�سافة اإىل ُمقاتلة الإرهابيني يف �سيناء.
اأب��رز حمطات القوات امل�سلحة امل�رصية 

يف تاريخها احلديث ميكن اإيجازها مبا يلي:
- خ��الل �سهر اأي��ار/م��اي��و 1967 اأعلن 
الرئي�س جمال عبد النا�صر اإقفال م�سائق 

تريان ملنع عبور ال�سفن الإ�رصائيلية.
- بتاريخ 5 حزيران/يونيو 1967  نفذت 
ا���رصائ��ي��ل ع���دوان���ًا ك��ب��ريًا ع��ل��ى م�����رص حيث 
دّم��رت ال�سالح اجل��ّوي على اأر���س املطارات 

وقامت باحتالل �سبه جزيرة �سيناء.
- خ��الل �سهر متوز/يوليو 1972 ق��ّرر 
امل�ست�سارين  ط��رد  ال�صادات  اأن��ور  الرئي�س 

الع�سكريني ال�سوفيات من م�رص.
- مطلع �سهر ت�رصين الأول/اأك��ت��وب��ر 
1972 عربت القوات امل�رصية قناة ال�سوي�سي 
وح��ق��ق��ت اإن���ت�������س���ارًا  اأول����ي����ًا ع��ل��ى اجل��ي�����س 

الإ�رصائيلي.
اإتفاق  عقد    1978 اأيلول/�سبتمرب  يف   -
�سلح ما بني الرئي�س ال�سادات واإ�رصائيل يف 

كامب دايفيد.
وزارة الإنتاج احلربي امل�صري

يف ع���ام 1951 اأن�����س��ىء امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى 
للم�سانع احلربية  ليقوم بالدور التخطيطي 
امل����رك����زي ول���ي���ك���ون م�������س���وؤوًل ع���ن ت��ط��وي��ر 
ال�����س��ن��اع��ات احل��رب��ي��ة امل�����رصي��ة واإن�����س��اء 
اإىل  املهمة  واأ�سندت  لها،  املغذية  ال�سناعات 

وزارة الإنتاج احلربي.
وزارة الإن���ت���اج احل��رب��ي ه��ي ال����وزارة 
امل�سوؤولة عن اإدارة وتطوير وت�سغيل امل�سانع 
احلربية يف جمهورية م�رص العربية، وبالتايل 
واحلفاظ  امل�سّلحة  القوات  اإحتياجات  تلبية 
ع��ل��ى ال��ط��اق��ات الإن��ت��اج��ي��ة يف جم���ال ال��دف��اع 

امل�ستدامة  التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
ال�سناعية  امل�����رصوع��ات  تنفيذ  يف  واملُ�ساركة 

والتنموية والقومية.
���س��ه��د ق��ط��اع الإن���ت���اج احل���رب���ي ت��ط��ورًا 
م��ل��ح��وظ��ًا يف ال�����س��ن��وات الأخ������رية، وحتظى 
ال��وزارة باهتمام كبري من القيادة ال�سيا�سية 
وخا�سة يف جمال الت�سنيع امل�سرتك بالتعاون 
م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال�����رصك��ات ال��ع��امل��ي��ة لم��ت��الك 
وا�ستيعاب التكنولوجيا احلديثة وتطبيقاتها 

املتنوعة وخطوط اإنتاجها لتوطينها.
ت�����س��م ال������وزار ة 17 ����رصك���ة ���س��ن��اع��ي��ة 
ب���الإ����س���اف���ة اإىل م���رك���ز ل��ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 
واحل���وا����س���ي���ب، وم���رك���ز ل��ل��ت��م��ي��ز ال��ع��ل��م��ي 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي، و�����رصك����ة ل���الإن�������س���اءات 
قطاع  جانب  اإىل  الهند�سية  والإ�ست�سارات 
م��ت��ك��ام��ل ل��ل��ت��دري��ب وم���رك���ز ط��ب��ي وق��ط��اع 
للميادين امل��رك��زي��ة  ي��ق��وم ب��اأع��م��ال اإخ��ت��ب��ار 
الأ���س��ل��ح��ة وال��ذخ��ائ��ر امل��ن��ت��ج��ة م��ن ���رصك��ات 

الوزارة.
املنتجات احلربية ت�سمل ما يلي:

- املدرعات وت�سليمها
والهاونات  ال�سواريخ  ت�سليح  نظم   -  

واملدافع.
- الأ�سلحة ال�سغرية.

- ال����ذخ����ائ����ر وامل����ف����رق����ع����ات وامل�������واد 
الربوتكتيكية.

- معّدات ومهّمات الوقاية.
وزي���ر ال��دول��ة ل��الإن��ت��اج احل��رب��ي ال�سيد 
م��ط��ل��ع �سهر  اأ����س���ار  اأح��م��د مر�صي  حممد 
تعاون  اإىل   2020 نوفمرب  ال��ث��اين/  ت�رصين 
مع �رصكات بريطانية ب�ساأن م�رصوع لإنتاج 
ال��ط��اق��ة م��ن اإع����ادة ت��دوي��ر ال��ن��ف��اي��ات وامل��ي��اه 
املُبتذلة، الأم��ر ال��ذي يوؤكد على دور ال��وزارة 
امل�رصية،  ال�سناعة  �سرتاتيجيات  تطوير  يف 
الكهربائية  ال�سيارات  �سناعة  منها  وال��ت��ي 
الكليات  ل�سالح  الكهربائية  وال���دراج���ات 
اإ�سافةاإىل  ال�رصكات،  من  وع��دد  الع�سكرية 

م�ساريع حتلية املياه.
الوزير مر�صي ك�سف النقاب عن حت�ّسن 
ع��ائ��دات ال����وزارة ت��و���س��اًل اإىل ح���وايل مليار 
دولر اأم��ريك��ي خ��الل ع��ام 2020/2019، يف 
تقّدم ملحوظ مقارنة مع العام 2019/2018 
وه��ذا م��وؤ���رص على ال���دور الكبري ال��ذي تلعبه 
وزارة الإن���ت���اج احل��رب��ي يف دع���م القت�ساد 

امل�رصي.
جت���در الإ����س���ارة اإىل اأن وزي����ر الإن��ت��اج 
احل��رب��ي الأ���س��ب��ق ال��دك��ت��ور �صيد م�صعل 
ابو  �صليم  العميد  التحرير  مدير  اإ�ستقبل 
ا�صماعيل بتاريخ 23 ت�رصين الأول /اأكتوبر 
2007 ال��ذي اأج��رى معه ح���وارًا مطوًل حول 
ال�����س��ن��اع��ات احل��رب��ي��ة امل�����رصي��ة، ومت ن�رص 

املقابلة يف عدد جملة الدفاعية رقم 69.

الدفاعية ن�صرت مقابلة مع وزير النتاج احلربي عام 2007
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مبنا�سبة  �إنعقاد �ملعر�ض �لبحري يورونافال EURONAVAL عرب �لأنرتنت، �أعلنت 
�رشكة MBDA  عن �لإطلللاق �لتجاري لنظامها �ملتطّور للدفاع �جللللّوي، ذو �لإطللاق 

.VL MICA  NG لعمودي من �جليللللل �جلديللللد�
يرتكز �لنظام �جلديد على �إدمللاج يف �لنظام �حلللايل VL MICA، �ل�ساروخ �مل�ساد 
للجويات من �جليل �جلديد MICA NG، �لذي بد�أ تطويره يف �لعام 2018 لتجهيز �ملقاتلة 
�لفرن�سية ر�فللال Rafale. �إن عائلة �لنظام ميكا VL MICA  �لتي جرى تبنيها �ليوم، يف 
مناذجها �لبحرية �أو �ملرتكزة �إىل �لأر�ض، من  قبل 15 قو�ت م�سّلحة حول �لعامل، �سوف 

ت�ستفيد ِتباعًا من �لإحتمالت �ملتقّدمة ملو�جهة �أخطار ُم�ستقبلية.
�لرئي�ض �لتنفيذي ل�رشكة» MBDA « اأريك براجنري Eric Beranger  وتعليقًا على 
 MICA نظام ميكا �جلديد قال:»بعد عامني من تطوير �ساروخ ميكا من �جليل �جلديد
NG، ح�سلنا على فهم عميق لد�ء هذ� �لأمنللوذج �جلديد من �ل�ساروخ جو - جو، �لذي 
يتيح لنا وبكل ثقة �أن ن�سّوق �إدماجه يف نظام �ل�ساروخ �أر�ض - جو، و�سطح - جو للدفاع 

�جلّوي«.
�ساروخ �جليل �جلديد MICA NG  جمّهز بباحث يعمل بالأ�سعة حتت �حلمر�ء، 
ويرتكز �إىل م�ست�سعر يوفر ح�سا�سية متز�يدة، فيما باحث مبوجات ر�ديوية يعمل مع 
ر�د�ر للكن�ض �لإلللكللرتوين �لفّعال )AESA( �لللذي يتيح �سرت�تيجيات ك�سف ذكية، من 

�ملتوقع �أن ي�سبح �إنتاج �ل�ساروخ ب�سكل مت�سل�سل �إعتبارً� من �لعام 2026.

جديد الدفاع

معّقدة،  و�أ�ساليب  متعددة  لأخللطللار  �لبحرية  �لللقللو�ت  تتعّر�ض 
مثل �لعربات �جلوية و�لربية �ملُ�سّية عن ُبعد، و�لطائر�ت �خلفيفة 
  Thales و�للل�للسللو�ريللخ، لللكللن �خلللللرب�ت �ملُلل�للسللرتكللة لللكللّل مللن طالي�ض
لتلبية   RAPIDFire �ل�رشيعة  �لنار  نظام  �أنتجت    Nexter ونك�سرت 

�لإحللتلليللاجللات �لللدفللاعلليللة �لق�سية �مللللدى للقو�ت 
�مل�سّلحة. ويظهر هذ� �حلّل عرب نظام �ملدفع �مل�ساد 
للجيل �لأحلللللدث مللن �لأخلللطلللار �ملللتللعللددة �جلللويللة 
و�لربية، و�ملتعددة �لبيئات �لربية و�لبحرية، وذلك 

بتكلفة تعادل قيمة �لأخطار.
�إن نظام  RAPIDFire هو مدفع يقّدم دقة عالية 
نللظللرً� جلللهللاز �إد�رة �لللنللي�ن �لإلللكللرتو - ب�رشي 
�ملللدمللج  يف �لللربج، و�لأنظمة �خلللو�رزملليللة، ونظام 
�لذي  للمدفع،  �لقوّي  �لأوتوماتي  �لذخائر  �إد�رة 
 RAPIDFire يتيح تفاعًا وفعالية مل�سغله. يت�سمن
�ملدفع �ملتو�سط �جلديد عيار 40 ملم �لللذي طورته 
�للرشكللة CTAI  �إحلللدى �للل�للرشكللات �لللدوللليللة لللكللّل من 
BAE Systems،  و�لتي جّهزت  و   Nexter �أنظمة 
علللربلللات ملللدرعلللة جلللديلللدة يف فللرنلل�للسللا وبللريللطللانلليللا 

وبلجيكا.
حتالفًا  وطالي�ض  نك�سرت  مللن  كللّل  �سّكلت  لقد 
RAPIDFire كجزء من برنامج عمل وخريطة  موؤقتًا لإنللتللاج نظام 
طريق، ومّت و�سعه مو�سع �لتنفيذ منذ ع�رش �سنو�ت، �لربنامج حاليًا 
قيد �لتطوير، ولدى �إجنازه �سُيبا�رش �إنتاج �أنظمة �ل�ساح على �أن يتم 

�لت�سليم �لأول خال �لعام 2022 وفقًا لربنامج �لإنتاج.

م. ب. د. اأ تطلق نظام الدفاع اجلّوي اجلديد
VL MICA NG 

نك�سرت  وطالي�س جتّهزان �سفن البحرية الفرن�سية 
بجيل جديد من املدفعية

 ال�صاروخ VL MICA  NG  حلظة اإطالقه

نظام املدفع RAPIDFire على منت �صفينة حربية
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جديد الدفاع

مطلع �سهر ت�رشين �لثاين/نوفمرب 
2020، �أطلللللقللت كللّل مللن �أحللو��للض �أريلل�للض 
�أنللتللاللليللا، و�للرشكللة ميتك�سان  ARES يف 
�أنلللقلللرة،  يف  �لللدفللاعلليللة   METEKSAN
برنامج عربة �ل�سطح �ملُ�سلحة غي �لآهلة 
�لرتكية �لأوىل  )AUSV(،  وذلللك نتيجة 
لأنلل�للسللطللة �لأبلللحلللاث و�لللتللطللويللر  �ملكثفة 
ما�سيتني،  �سنتني  خلللال  و�مللل�للسللتللمللرة 
�لأمنللوذج �لأول لعربة �ل�سطح �ملُ�سلحة 
غللي �لآهلللللة �سيتم �إطللاقللهللا خللال �سهر 
كمن�سة   ،2020 �لأول/دي�سمرب  كانون 
�إنللتللاج »ULAQ« وقللد  �أوىل �سمن خللط 
بنيت مللن كمبوز�يت متطور وهللي ذ�ت 
مللدى 400 كلم و�للرشعللة 65 كلم/�ساعة، 
مللع قلللدر�ت روؤيلللة للليللًا ونلللهلللارً�، ونظام 

�إتلل�للسللالت م�سفرة ميكن ت�سغيلها مللن عللربللات متحركة ومللقللر�ت 
قيادة، �أو من من�سات بحرية مثل حامات �لطائر�ت �أو �لفرقاطات. 
ULAQ  ملهمات منوعة مثل �ملر�قبة و�لإ�ستطاع  �إ�ستخد�م  �سيتّم 
و�لتج�س�ض وخال �حلرب �لبحرية ومهمات �ملو�كبة وحماية �لُبنية 

�لتحتية �ل�سرت�تيجية.

من �ملقّرر �أن جتّهز �لعربة بنظام �ساروخي ي�سمل 4 وحللد�ت 
من �سو�ريخ  Cirit ووحدتني �سو�ريخ L-UMTAS،  تزود  من قبل 
�رشكة »روكت�سان ROKETSAN«  لاأنظمة �ل�ساروخية �لوطنية، 
على �أن جتللري جتللارب �إطللاق �لنار وفقًا خلطة �لعمل خللال �لربع 

�لأول من �لعام 2020.

 ASELSAN �أ�لللسللللللل�لللسلللان  فللللللازت 
�ل�رشكة �لر�ئدة عامليًا يف جمالت �لدفاع 
حلف»  وكللالللة  بللجللائللزة  و�لتكنولوجيا 
و�ملعلومات  لاإت�سالت    »NATO ناتو 
)NCI(، خال حتديات �لتجدد �لدفاعي 

�ل�سنوي �خلام�ض.
للللقلللد �للللسللللاركللللت »�أ�للللسللللللللل�للللسللللان« يف 
 ،NCI لللتللحللديللات  ملل�للرشوعللني منف�سلني 
�إىل جانب م�ساريع �أخرى من دول حليفة 
حللف »ناتو «، بهدف حت�سني �أد�ء وعمل 

ر�در�ر �ملر�قبة �جلوية �ملوزع.
�إحللللللدى �حللللللللول �للللتلللي �قللرتحللتللهللا 
بحيث  �لهند�سة،  يف  تكمن    ASELSAN
�أن �أمنلللوذج و�حللد ُي�سغل كلللر�د�ر حمّلي 
�لإ�ستخبار�ت  مع  �لعام  �مل�سغل  ب�سفة 
�ملجمعة من ر�د�ر�ت �أخرى. لقد �أظهرت 

�لدر��سات باأن �مل�سغل �لعام AL - Operator يدير �لللر�د�ر ب�سورة 
دقيقة و�رشيعة ل يتمكن م�سغل ب�رشي من عمل ذلك وبالتايل يح�سن 

ب�سكل كبية �أد�ء �لر�د�ر يف �ل�سبكة �ملختارة.

�أما �حلّل �لثاين من �أ�سل�سان فكان »The A - Fact« �لذي يركز 
�ملعلومات كافة من م�سادر خمتلفة، يف �سورة جوية و�حدة.

عربة ULAQ  البحرية خالل جتربتها

ASELSAN منا�صبة االعالن عن فوز

اإطالق اأول عربة �سطح ُم�سّلحة تركية غري اآهلة

اأ�سل�سان تفوز بجائزة من حلف »ناتو«
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 و�ّسعت �رشكة »ليوناردو Leonardo« جمموعة منتجاتها للدفاع 
�لبحري يف �طللار عائلة ليون في�ض Lionfish �جلديدة لللاأبللر�ج �لتي 

تد�ر عن ُبعد وذ�ت �لعيار �ل�سغي.
�خلط �جلديد �لذي �سّممته وطّورته Leonardo، يتاألف من �أربعة 
مناذج  تربز �لتكنولوجيات �لأكرث تقّدمًا و�ملتوفرة يف �أ�سو�ق �ليوم، 
وهي ت�سمل �لللوزن �خلفيف جللدً�، �إعللادة �لتحميل �لد�خلي، ر�سا�ض 

عيار 12.7 ومدفع �أمنوذج 20 عيار 20 ملم.
جتهز عائلة �أبللر�ج Lionfish وفقًا لهند�سة عادية وهي ذ�ت بنية 
مدجمة ووزن منخف�ض، و�لنماذج �ملختلفة �ملقرتحة جتعلها متنوعة 
�حللول ومنا�سبة للرتكيب على منت �أّي نوع من �ل�سفن، وكاأي نظام 

�أ�سا�سي �أو ثانوي  للدفاع.
�إد�رة  �إد�رة �لأبلللر�ج عن ُبعد، �لتي تتم بو��سطة جهاز  عملية 
حمّلي، ووحللدة ُم�ست�سعر�ت ليوناردو �لإلكرتو - ب�رشية و�لأكرث 
حد�ثة و�لتي جتهز �لأبللر�ج، ت�سمح بتحديد �لأهللد�ف بدقة ُمتناهية 

نهارً� وليًا على حٍد �سو�ء.
�إن ُمر�قبة �حلللدود، ومنع �ملللرور �لبحري، و�حلماية �لذ�تية، 
و�إحلللاق �لهزمية  بللاأّي نوع من �لأخطار مثل �سفن �ل�سطح �ملماثلة، 

و�لطو�فات و�لطائر�ت �مل�سّية عن ُبعد، جميعها من �ل�سيناريو�ت 
�لعمانية حيث �أثبت �لنظام قدرة على �لعمل بفعالية كبية.

Lionfish م�سمم لتلبية �إحتياجات �لزبائن �مللّحة،  ليون في�ض 
وهللو يدمج تكنولوجيات وفقًا لأعلى م�ستويات �لأ�للسللو�ق، ويوفر 

تو�زنًا كبيً� ما بني �لتكلفة و�لأد�ء �ملقّدم.

�لعامة  و�لهيئة  �ل�سعودية  �لللدفللاع  وز�رة  �أعلنت 
لل�سناعات �لع�سكرية GAMI عن �إطاق وتوطني �أول 
HS132 �لللذي �سنع  �لللقللو�رب �لإعرت��سية �ل�رشيعة 

حمليًا �إىلجانب �أول من�سة عائمة.
هللذ� �لعمل هو جللزء من خطة لتوطني �ل�سناعات 
�لع�سكرية يف �ململكة، حيث �سيتّم �لت�سنيع حمليًا وفقًا 
�لدولية، وبالتعاون ما  لأحللدث �ملو��سفات و�ملعايي 
بني جمموعة CMN �لفرن�سية و�رشكة ز�مل للخدمات 

�لبحرية.
حفل �لإطاق �لذي جرى بتاريخ 14 ت�رشين �ول/
�أكتوبر 2020 يف مقّر  من�ساآت �رشكة ز�مللل يف �ملنطقة 
�ل�رشقية، ح�رشه مدير عام �لهيئة �لعامة لل�سناعات 
�لع�سكرية )GAMI(، �ملهند�ض اأحمد بن عبد العزيز 
�ل�سعودية  �لبحرية  �مللكية  �لللقللو�ت  وقللائللد  االأهلي، 
االأم���ريال فهد بن عبد اهلل الغفلي، ورئلليلل�للض هيئة 

العزيز  عبد  بن  �صعد  �ملهند�ض  �ل�سعودية  �ملللو�نللىء 
اخللب، ورئي�ض جمل�ض �إد�رة جمموعة ز�مل الدكتور عبد الرحمن 
بن عبد اهلل الزامل، و�ل�سفي �لفرن�سي يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

فرن�صوا غوييت François Gouyette   وعدد من كبار �مل�سوؤولني.

مدير GAMI  �ملهند�ض اأحمد االأهلي �أ�ساد بالدعم غي �ملحدود 
�إمكانياتها وم�سادرها  وعناية �لقيادة �حلكيمة �لتي كّر�ست كامل 
 HS132 لدعم هذ� �لقطاع �لو�عد، ُم�سيً� �إىل ت�سنيع وتوطني �لنظام

ياأتي يف �إطار �سرت�تيجية GAMI  لتحقيق �لأف�سليات �لوطنية.

 نظام Lionfish على منت قارب �صريع

 ر�صميون وقادة اأمام القارب يف اأحوا�ض من�صاآت زامل

ليوناردو تعر�س اأبراج الدفاع البحري 
Lionfish من عائلة ليون في�س

ال�سعودية تطلق اأول قارب اإعرتا�سي 
ً �رسيع �سنع حمليا
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جديد الدفاع

�أعلنت   2020 �لثاين/نوفمرب  13ت�رشين  بتاريخ  
عربة  تللاأهللل  عللن   )DGA( للت�سّلح  �لفرن�سية  �لللهلليللئللة  
غريفون GRIFFON كعربة مركز قيادة )EPC(. يف نف�ض 
�لوقت �سّلمت �لنماذج �لأوىل �إىل �لهيئة �لعامة للت�سّلح 
بغية �إبلللد�ء �لقبول بها من قبل ق�سم �لنوعية يف موقع 
 رو�ن Roanne Site، وبالتايل فاإن �أّول ثاث عربات قيادة
 GRIFFON  EPC  �سّلمت �إىل �لفرع �لتقني يف �جلي�ض 
�لفرن�سي �لذي �سوف يتابع عملية �لتقييم �لعماين لهذه 

�لعربة وت�رشيع ن�رشها يف �لوحد�ت �لع�سكرية.
�إن جتللمللع �لللل�لللرشكلللات �مللللوؤقلللت GME  للللللعللربللات 
�ملدرعة متعددة �لأدو�ر EBMR، و�ملوؤلف من �رشكات 
و»طالي�ض   »Arquus و»�أركلللو�لللض   »Nexter »نك�سرت 
Thales«، م�ستنفرة كليًا لإنتاج �أول ع�رشين عربة قيادة 
مع  �لتحقق  لعمليات  تقدميها  بغية   ،GRIFFON EPC

نهاية �لعام 2020.
 SCORPION يف �لنهاية، يتطّلب برنامج �سكوربيون
حتقيق 333 وحلللدة مللن هللذ� �لأمنللللوذج، على �أن ُي�سّلم 
ن�سفها حتى �لعام 2025. جتدر �لإ�سارة �إىل �أن برنامج 
�سكوربيون يهدف �إىل حتديث قللدر�ت �جلي�ض �لقتالية 
وخا�سة حت�سني �لقيادة من خللال م�سادر  معلومات 

جديدة.

بللتللاريللخ 15 تلل�للرشيللن �أول/�أكلللتلللوبلللر 2020 �سّلمت �رشكة 
»�أركللو�للض  Arquus « �إىل �لقو�ت �جلوية و�لف�سائية �لفرن�سية 
�لعربة �لأخلللية VIPAIR P4 وفللقللًا لإلللتللز�مللات �لتعاقد �لللذي 
جرى يف �لعام 2016 حول برنامج VIPAIR. يهدف �لربنامج �إىل 
حتويل دفعة من 19 عربة طر�ز P4 ASPIC  تابعة للقو�ت �جلوية 
و�لف�سائية �لفرن�سية، �إىل طر�ز P4 VIPAIRّ ، �أي عربة �لتدخل 
و�لإنلللز�ل جللوً�، و�مل�سّممة لتدريب وحللد�ت كوماندو �ملظليني 

وعمليات �لإنز�ل يف مناطق غريبة.
من �ملقّرر �أن يتم جتهيز �لنظام P4 VIPAIR مبن�سة متعددة 
�لأغلللر��لللض، ومللقللّر�ت �للسللاح متكنها مللن تنفيذ مللهللّمللات تدخل 

و�ت�سال للقو�ت �جلوية و�لف�سائية �لفرن�سية.
�لأمنللوذج �لأول �لذي مّت تطويره و�إنتاجه يف موقع �أركو�ض 
ARQUUS يف مدينة مللارول Marolles-en- Hurepoix، جرى 
�إختياره و�ملو�فقة عليها من قبل هيئة �لت�سلح �لدفاعي �لفرن�سية 
)DGA(  يف �سهر �أيللار/مللايللو 2017، فيما �أطلق �لإنللتللاج خال 
�سهر �أيلول/�سبتمرب 2018 على �أن يتم ت�سليم �آخر عربة نهاية 

�لعام 2020.
Arquus من اأركو�ض VIPAIR عربة 

 عربة غريفون كمركز قيادة

  VIPAIR P4 اأركو�س ت�سّلم اآخر عربة
للقوات اجلوية الفرن�سية

عربة غريفون تاأهلت كمركز قيادة
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•   40+ hour endurance for persistent border and maritime  
security support 

•   Equip with a 360° multi-mode maritime radar to support maritime 
patrol and surveillance missions  

•   Capable of operating at Beyond Line of Sight (BLOS)  
ranges at altitudes up to 40,000 feet  

•  Proven ability to takeoff and operate in extreme temperatures

Mature and trusted family of UAS surpassing 6 Million flight hours
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