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�إنه العدد ال�ساد�س والأخري الذي ي�صدره فريق عمل جملة «الدفاعية» مع
نهاية العام  ،2020رغم ال�صعوبات التي فر�ضت مع تف�شّ ي جائحة كورونا
.COVID - 19
يت�ضمّن العدد قراءة مو�سّ عة للأ�سواق الدفاعية يف ال�رشق الأو�سط ،مع
الئحة ب�أرقام الإنفاق الع�سكري لأب��رز ال��دول ،و�أف�ضليات جماالت الت�سلّح
وانتقاء التكنولوجيا احلديثة ،كما ي�سلّط ال�ضوء على برامج امل ُ�شرتيات
الدفاعية لك ّل من القوات اجلوية والقوات البحرية والقوات الربية يف دول
اخلليج وبع�ض الدول العربية.
يف هذا العدد اي�ض ًا مو�ضوع متكامل حول املوقف الدفاعي يف اجلمهورية
العربية امل�رصية ،حيث يربز الدور الكبري للقوات امل�سلّحة امل�رصية وتطور
ال�صناعات الدفاعية املحلّية.
�إىل ذلك يحتوي العدد على ك ٍم كبري من املعلومات اخلا�صة بجديد الدفاع
و�أب��رز ما �أنتجته ال�رشكات العاملية من �أنظمة متطوّرة تو�ضع بت�رصّف
خمتلف �صنوف القوات امل�سلّحة.
عدد فيه أ�ح��دث املعلوما ت ذات الطابع الدفاعي ويعترب م�صدر ًا لأغناء
الفكر الع�سكري.
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الواليات املتحدة توافق على مبيعات عسكرية
إىل دولة االمارات بقيمة  20.7مليار دوالر

 MQ-9Bطائرة دون طيار انتاج General Atomics

قرّرت وزارة اخلارجية الأمريكية املوافقة على مبيعات ع�سكرية
�إىل اخل��ارج ،هي عبارة عن  50مقاتلة ال�رضبات امل�شرتكة � F-35إىل
دول��ة االم ��ارات العربية املتحدة ،ت�صل قيمتها �إىل  10.4مليارات
دوالر .وكالة التعاون الدفاعي الأمني (� )DSCAسلّمت املوافقة على
البيع �إىل الكونغر�س بتاريخ  10ت�رشين ثاين/نوفمرب .2020
حكومة االمارات العربية املتحدة كانت قد تقدّمت بطلب �رشاء 50
مقاتلة  F -35ذات الإق�لاع والهبوط العادي ( ،)CTOLو  54حمرك
� F-135إنتاج «ب��رات �أن��د ويتني � » Pratt & Whitneyأي  4حمركات
�إ�ضافية �إحتياط� .إىل ذلك ي�شمل الطلب �أنظمة حرب �إلكرتونية� ،أنظمة
ق�ي��ادة و�سيطرة وات���ص��االت وكمبيوتر وجت�س�س (،)C4I/CNI
�أنظمة دعم لوج�ستي �شامل (� ،)ALGSشبكة بيانات عمالنية مدجمة
(� ،)ODINأجهزة تدريب ج ّوي ،وغريها من �أنظمة ال�سالح ومعدات
الدعم وم�ستندات ومطبوعات تقنية ،يذكر �أن املتعاقد الأ�سا�سي لهذه
ال�صفقة هي �رشكة «لوكهيد مارتن  » Lockheed Martinو«برات �أند
ويتني  » Pratt & Whitneyللمحركات الع�سكرية.
كما وافقت وزارة اخلارجية �أي�ض ًا على مبيعات �إىل دولة االمارات
العربية املتحدة ،ت�شمل ذخائر منوعة و�أجهزة دعم وا�ستدامة مع
املعدات العائدة لها بحيث ت�صل قيمة هذه املبيعات �إىل  10.0مليارات
دوالر .حكومة االم ��ارات طلبت ��شراء (�� )802ص��اروخ ج��و  -جو
م�ت�ق��دم وم�ت��و��س��ط امل ��دى ط ��راز  - 120C8 AIMم �ع��روف ب��إ��س��م

« أ�م��رام  ،»AMRAAMمع  16جهاز توجيه �إحتياط ،و  2004قنابل
 MK -82زن��ة  500lbلأه��داف عامة مع  72قنبلة خليية للتدريب ،و
 1000قنبلة  MK-84و  2000قنبلة زنة  ،100lbو  2500قنبلة ذات قطر
�صغري  SDB - 1و  2000قنبلة للهجوم املبا�رش امل ُ�شرتك (،)JDAM
�إ�ضافة �إىل عدد كبري من ال�صواريخ املوجهة التكتيكية مع �أجهزة
ال��دع��م وال�ت��دري��ب ،يُ�شار �إىل �أن املتعاقد الأ�سا�سي لهذه الذخائر
�رشكتي «رايثيون  » Raytheonو«ن��ورث��روب غ��روم��ان Northrop
.»Grumman
إ���ض��اف��ة �إىل جممل املبيعات الع�سكرية �أع�ل�اه ،ق��ررت وزارة
اخلارجية الأمريكية على احتمال بيع نظام الطائرة امل ُ�سيرّ ة عن بُعد
� MQ -9Bإىل دولة االم��ارات مع املعدات التابعة لها بتكلفة ت�صل �إىل
 2.97مليار دوالر .وكالة التعاون الدفاعي الأمني (� )DSCAسلّمت
املوافقة على البيع �إىل الكونغر�س مع املوافقات ال�سابقة بتاريخ 10
ت�رشين الثاين/نوفمرب � 2020أي�ضاً.
ح�ك��وم��ة االم� ��ارات ك��ان��ت ق��د ت�ق� ّدم��ت م��ن احل�ك��وم��ة الأم�يرك�ي��ة
بطلب �رشاء  18طائرة مُ�سيرّ ة عن بُعد  MQ - 9Bمع �أنظمة ال�سالح
التابعة لها ،مع  25نظام تهديف متعدد الأوج��ه (� )MTS -Dإنتاج
�رشكة «رايثيون»� ،إ�ضافة �إىل م�ست�شعرات �إلكرتو  -ب�رصية عاملة
بالأ�شعة حتت احلمراء  ،EO /IRودليل الأهداف الأر�ضية املتحركة
( ،)CMTIو  18ن�ظ��ام إ�ت���ص��االت زك�ي��ة  ،RIOTMو �� 515ص��اروخ
هيل فاير  ،AGM - 114R Hellfireبالإ�ضافة �إىل ع��دد من الذخائر
والقنابل وال�صواريخ املنوعة.
املتعاقــــــد الرئي�ســي لهذه ال�صفقة ج�نرال
�أتوميــك�س  GA ASIو«لوكهيـــد مارتــــــن
 »Lockheed Martinو«رايثيـــــون »Raytheon
و  L3Harrisيف الواليات املتحدة الأمريكية و�رشكة
«ليوناردو  Leonardoالإيطالية».

املقاتلة F-35
�صاروخ  AMRAAMانتاج Raytheon
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ليوناردو تبدأ جتارب نهائية
على طائرة اجليل املقبل C-27 J

م�ط�ل��ع ��ش�ه��ر ت ���شري��ن ال �ث��اين/ن��وف �م�بر  2020ب� ��د�أت ��شرك��ة
«ليوناردو  »Leonardoالتجارب النهائية على طائرة اجليل امل ُقبل
 C-27Jالتي حتتوي على م�ع�دّات حديثة و�أن�ظ�م��ة (�أفيونيك�س )
�إلكرتونيات ط��ائ��رات ج��دي��دة ،و�أج�ه��زة ديناميك هوائية متقدّمة،
التي �ستح�سّ ن الآداء العايل احلايل للطائرة� .إن �أوّل طائرة C-27J
يف �شكلها اجلديد �سيت ّم ت�سليمها �إىل عميل مل يف�صح عنه خالل العام
.2021
الإداء والإعتمادية لطائرة �سبارتان  C-27J Spartanي�ستم ّر
بالتطوّر ك�أف�ضل تلبية الحتياجات زبائنها� ،إن الدفع على حركة
الطائرة  C- 27Jوليونة مهماتها ي ��ؤدي �إىل جمموعة متزايدة من
حلول املهمات التي تتجاوب م��ع التحديات اجل��دي��دة التي تواجه
امل�شغلني.
امل��دي��ر الإداري لق�سم ال �ط��ائ��رات يف ل �ي��ون��اردو ماركو زوف
� Marco Zoffأ�شار �إىل �أن الطائرة املتطورة  C-27Jجتلب النوعية
والقدرات غري املقاربة لطائرة  Spartanنحو امل�ستوى الأعلى التايل.
�سوف ي�ستفيد امل�شغلون من �إلكرتونيات الطائرات احلديثة ،والإداء
املتزايد والفعالية� ،إذ �أن �سبارتان تت�ضمّن جوهر الأم��ن الوطني
و�أثبتت كونها �أف�ضل �أ�صول القوات امل�سلّحة للعمليات الدفاعية،
وم�ساهمتها الأ�سا�سية يف دع��م ال�سكان وعمليات الإغ��اث��ة خالل

طائرة  C-27Jخالل التجارب

الكوارث.
ي�شار �إىل �أن الطائرة ميكن تزويدها ب�أنظمة دفاعية م�ساعدة
وات�صاالت �آمنة وحماية بال�ستية ،بهدف ا�ستخدامها يف ظروف
عالية الأخطار.

م.ب.د.أ تطور الصاروخ القتالـي لطوافة تايغر
�أع �ل��ن وزي��ر ال �ق��وات امل�سلّحة الفرن�سية
فلوران�س ب��اريل  Florence Parlyع��ن قيام
��شرك��ة  MBDAبتطوير ب��رن��ام��ج ال���ص��اروخ
التكتـــي جو � -سطح امل�ستقبلي (،)MAST -F
ك�سالح رئي�سي للجي�ش الفرن�سي جو � -أر�ض
لطوافة القتال .Tiger
مطلع �شهر ت�رشين ثاين/نوفمرب 2020
ّمت اختيار  MBDAبنا ًء على اقرتاحها للهيئة
العامة للت�سلّح الفرن�سية ( )DGAوتقدمي فكرة
ال�صاروخ املتح ّرك بعيد املدى ،MHT /MLP
الذي يبنى على تكنولوجيا ال�صاروخ املتو�سط
املدى  ،MMPوالذي يعترب �أول �صاروخ للقتال
ال�ب�ري م��ن اجل�ي��ل اخل��ام����س و��ض��ع يف اخلدمة
حول العامل.
يتميّز ال�صاروخ  MHT/MLPبفعاليته العمالنية العالية ،ويزن
�أق� ّل من �صواريخ فئته بن�سبة  % 20الأم��ر الذي يخفف زنة  100كلغ
من حمولة طوافة  Tigerالقادرة على حمل ثمانية �صواريخ يف ت�شكيل
قتايل ي�صل مداها �إىل  8كلم.
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طوافة  Tigerتطلق �صاروخ MHT/MLP

الرئي�س التنفيذي لل�رشكة �أريك برياندير  Eric Berangerعلّق
على �إطالق الربنامج ،م�ؤكد ًا على �أن ال�صاروخ  MHT/MLPيدمج
تكنولوجيات جديدة ّمت تطويرها بدعم من الهيئة العامة للت�سلّح
 ،DGAوهو يقدّم ليونة غري معهودة لدى ا�ستخدامه من قِبل القوات
امل�سلّحة.
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نافانتيا تطلق فرقيطة ثانية
للمملكة العربية السعودية

مهمّني قيد البناء يف الوقت احلا�رض 5 :فرقيطات فئة F110
لإ�سبانيا ،و  5فرقيطات خفيفة طراز  AVANTE 2200ل�صالح
اململكة العربية ال�سعودية ،وكال امل�رشوعني يحتويان املظاهر
احلديثة والتكنولوجيات الرقمية الأحدث� ،إن AVANTE 2200
خ�صو�ص ًا حتتوي على نظام القتال  HAZEMالذي هو تكنولوجيا
مطورة بوا�سطة ال�رشاكة امل ُ�شرتكة ما بني ال�صناعات الع�سكرية
ال�سعودية  SAMIو�رشكة  NAVANTIAوتُعرف بـ (SAMI -
 ،)Navantiaوهي ترتكز �إىل حلول �أنظمة قتال مثبتة ّمت تطويرها
من قبل  Navantiaل�صاح البحرية الإ�سبانية وغريها من البحريات
الدولية� ،أما نظام  HAZEMفي�ؤمل منه �أن ي�صبح معيار القوات
البحرية امللكية ال�سعودية وميكن �إدماجه يف �سفن جديدة �أو
ا�ستعماله لتحديث الأ�سطول البحري.

فرقيطة "الدرعية" ان�ضمت اىل �سالح البحرية ال�سعودي

ب�ت��اري��خ  14ت���شري��ن ال�ث��اين/ن��وف�م�بر � 2020أط�ل�ق��ت نافانتيا
 Navantiaالفرقيطة الثانية م��ن أ���ص��ل خم�س فرقيطات ل�صالح
ال �ق��وات امللكية البحرية ال�سعودية ،وال�ت��ي حتمل �إ��س��م الدرعية
� AL - DIRIYAHإحرتام ًا للمدينة حيث �أ�صول العائلة ال�سعودية
امللكية تعود �إليها.
احلدث التي �شمل تدخالت عن بُعد ،تر�أ�سه قائد القوات امللكية
البحرية ال�سعودية الأم�يرال فهد بن عبد اهلل الغفيلي ،وح�ضور
رئي�س نافانتيا بلني غوالدا غونزاليز ،Belen Gualda Gonzalez
والرئي�س التنفيذي لل�صناعات الع�سكرية ال�سعودية ()SAMI
وليد �أبو خالد ،ورئي�س �أرك��ان �سالح البحرية الإ�سبانية الأم�يرال
تيودورو لوبيز كالديرون .Admiral Teodoro Lopez Calderon
�إ� �ض��اف��ة �إىل وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الإ� �س �ب��اين �أران�����ش��ا غونزاليز ليا
 Arancha Gonzalez Layaال��ذي تدخل يف احل��دث مبداخلة نهائية
حيث �أ�ضاء على التزام احلكومة الإ�سبانية يف هذا الربنامج والرغبة
يف تعاون �آخر بني الدولتني ال�سعودية والإ�سبانية.
يُ�شار �إىل �أن فرقيطة الدرعية م�صممة وفق ًا لآخر ما تو�صلت �إليه
تكنولوجيا بناء ال�سفن ،وهي بطول � 104أمتار قادرة على نقل حوايل
� 102أ�شخا�ص ت�شمل الطاقم والأف��راد ،وتت�ضمن نظام قتال حازم
 HAZEMاملتفرع من نظام نافانتيا للقتال  ،CATIZوالذي يعترب �أول
نظام قتال �سعودي ّمت تطويره من قِبل �رشاكة .SAMI - Navantia

يقع خط الإرتكاز الأ�سا�سي لفرقاطة  ALFA 4000ما بني الأفكار
الأنفة الذكر ،وهي حتتفظ باخلوا�ص الهيدرو ديناميكية عرب �أع�ضاء
العائلة ،و�شكر ًا لت�صاميمها املعدلة التي تتيح كثري ًا من امل�شاركة يف
حلول الت�صميم ،وبالتايل توفر �إعتمادية ومتانة يف الت�صميم ،فيما
ت�سمح بتعديالت حمددة وفق ًا ملتطلبات مهمات ك ّل بحرية.
حتتوي  ALFA 4000على نظام قتال ق��ويّ  ،وم�ستويات عالية
من الآل�ي��ة ،وا�ستمرارية متقدمة ،ومن�ش�آت للطوافات ،وف�سحات
للمهمات املتنوعة� ،إنها ك�سفينة رقمية وذكية ،تن�رش جمموعة من
القدرات اجلديدةخا�صة تلك العائدة �إىل دعم اتخاذ القرار لفعالية
العمليات وت��وف�ير �إدارة ال�ت��دم�ير العملياتية ال�ت��ي ت�شمل �أنظمة
الإ�شتغال والأفراد على منت ال�سفينة.
يبلغ طول 120 ،ALFA 4000مرت ًا وعر�ضها  17مرت ًا و�إزاحتها
مع حمولة كاملة  4500طناً ،وهي الأخ الأكرب لعائلة � ALFAأي  4منها
لفنزويال وهي يف اخلدمة ،و 5يتم بنا�ؤها للمملكة العربية ال�سعودية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن نظام قتال  ALFA 4000م�صمم بحيث ي�شمل
على إ�ظ�ه��ار ال�سالمة والعوامل الإن�سانية ،والإمكانيات الإلكرتو
مغناطي�سية والإعتمادية وقدرة ال�صيانة واملتطلبات الأمنية.

وتعرض فرقاطة ألفا ALFA 4000

لدى نافانتيا  NAVANTIAتقليد طويل يف ت�صميم وبناء �سفن
ال�سطح امل ُقاتلة مع  13فرقاطة بُنيت خالل � 20سنة ما�ضية لك ّل
من بحريات �إ�سبانيا والرنوج و�أ�سرتاليا� ،إ�ضافة �إىل م�رشوعني
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جنرال أتوميكس تفوز بعقد من مركز
الذكاء اإلصطناعي املُشرتك

ف� � ��ازت ��ش�رك ��ة «ج � �ن ��رال �أت ��وم� �ي� �ك� �� ��س ل�ل��أن� �ظ� �م ��ة اجل ��وي ��ة
) ،General Atomics Aeronautical Systems (GA - ASIبعقد
قيمته  93.3مليون دوالر �أم�يرك��ي م��ن مركز ال��ذك��اء الإ�صطناعي
امل ُ�شرتك ( ،)JAICلتطوير قدرات الإ�ست�شعار الذاتي للطائرات دون
طيّار.
ي �ه��دف م ���شروع امل ُ�ست�شعر ال��ذك��ي مل��رك��ز � JAICإىل تطوير
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال ��ذك ��اء الإ� �ص �ط �ن��اع��ي م��ن خ�ل�ال حت��دي��د ال�ع�ن��ا��صر
اخلوارزمية للهدف با�ستخدام طائرة غري �آهلة� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعمال
ذكاء �إ�صطناعي  AIعلى متنها للتحكم مب�ست�شعرات الطائرة وتوجيه
الطريان الذاتي.
نائب رئي�س جرنال �أتوميك�س للتطور ال�سرت اتيجي ج.ر.رايد
� ،J.R.Reidأ� �ش��ار �إىل �أن  GA - ASIت�ف��رح بتح�سن الإ�ستثمار
الكبري ال��ذي �أجرته لتقدّم �أه��داف الإ�ست�شعار الذاتي ملركز الذكاء
الإ�صطناعي امل ُ���ش�ترك  ،JAICوه��ذا الأم ��ر �سيجلب زي ��ادة هائلة
لقدارت الأنظمة غري الآهلة ،للتطبيقات خالل املدى الكامل للعمليات
الع�سكرية.
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طائرة ريرب MQ-9 Reaper

يُ�شار �إىل �أن ال�رشكة �سوف ت�ستخدم التكنولوجيا املعتمدة
يف نظام الطائرة امل�سيرّ ة عن بُعد  ،MQ-9 Reaperاملك ّون من عدّة
م�ست�شعرات ت�شمل نظام الدعم الدفاعي الإل�ك�تروين (،)RDESS
التج�س�س
وراد لينك�س  ،Lynxإ���ض��اف��ة �إىل منتج  Metisمل�ه� ّم��ات
ّ
وامل ُراقبة والإ�ستطالع (.)ISR
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مصر تطلب نظام يقظة وسيطرة حبرية
قرّرت وزارة اخلارجية الأمريكية املوافقة على مبيعات خارجية
�إىل احلكومة امل�رصية ،هي نظام يقظة و�سيطرة بحرية ( )MDAمع
املعدّات التابعة له بقيمة تقـدّر بـ  417مليون دوالر.
وكالة التعاون الدفاعي الأمني (� )DSCAسلّمت املوافقة �إىل
الكونغر�س بتاريخ  1ت�رشين اول�/أكتوبر  ،2020مع الإ��ش��ارة �إىل
�أن احلكومة امل�رصية كانت قد تقدّمت بطلب �رشاء نظام يقظة بحرية
ي�شتمل على رادارات ثابتة ومتحركة لك�شف الأه��داف مع املن�صات
الداعمة لها ،ومُ�ست�شعرات كهرو  -ب�رصية عاملة بالأ�شعة حتت
احلمراء و�أجهزة رادي��و للإت�صاالت ،و  34برج ًا ثابت ًا للمراقبة ،و
 28برجا خا�ص ًا للإت�صاالت مع املعدّات التابعة لها 6 ،غرف عمليات
بحرية ثابتة ،مركز عمليات �سرتاتيجي وغريها من امل�ع�دّات ذات
ال�صلة بنظام اليقظة البحرية.
البيع امل �ق�ترح �سيدعم ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة والأم���ن الوطني
ل�ل��والي��ات املتحدة الأم�يرك �ي��ة ،م��ن خ�لال حت�سني �أم��ن دول��ة حليفة
رئي�سية م��ن خ ��ارج ح�ل��ف ن��ات��و ،ال �ت��ي ت�ستم ّر �أن ت �ك��ون �رشيك ًا
�سرتاتيجي ًا يف ال�رشق الأو�سط.
يُ�شار �إىل �أن م�رص تهدف �إىل ا�ستخدام ه��ذا النظام اخلا�ص

مولد الطاقة خلدمة نظام � MDAإنتاج �شركة «»ATSC

باليقظة البحرية لتزويد القوات امل�سلّحة امل�رصية بقدرات �إ�ستطالع
بحرية م��ع يقظة مو�ضعية يف ال��وق��ت املطلوب للدفاع ع��ن احل��دود
البحرية امل�رصية ومواردها الطبيعية وموانئها البحرية.

قوة دفاع البحرين تعتمد منظومة

L3 Harris Technologies

�إخ�ت��ارت ق��وة دف��اع البحرين �رشكة
ل �ت �ق��دمي م �ن �ظ��وم��ة ل �ل �ق �ي��ادة وال �ت �ح �ك��م واالت� ��� �ص ��االت واحل��ا� �س��ب
واال�ستخبارات ( )C4Iيف �إطار جهود اململكة لتعزيز قدراتها يف جمال
�إدارة املعارك ومكاملة حلول اال�ستخبارات واملراقبة واال�ستطالع
(� )ISRضمن قواتها الربية واجلوية والبحرية.
و��س�ت��زود منظومة  L3Harrisللقيادة والتحكم واالت���ص��االت
واحلا�سب واال�ستخبارات ق��وة دف��اع البحرين ب�ق��درات ت�شغيلية
�أولية و�ستدمج �أجهزة الراديو «فالكون  »Falcon IIIفيها ،مما يوفر
ات�صاالت �شبكية ل�ضمان التفوق يف القيادة والتحكم .وثبتت جدارة
جمموعــــة �أجهـــــزة الراديـــو «فالكون  »3على �أر�ض املعركة وحازت
ثقة �أكرث من  700.000مقاتل من جميع �أنحاء العامل.
وقال كري�س �أبلي  Chris Aebliرئي�س ق�سم �أنظمة االت�صاالت
ال�ع��امل�ي��ة ل��دى ��شرك��ة «:L3Harrisمي � �ث� ��ل ب��رن��ام��ج منظومة ال�ق��درة
الت�شغيلية الأول��ي��ة ل�ل�ق�ي��ادة وال�ت�ح�ك��م واالت �� �ص��االت واحل��ا��س��ب
واال��س�ت�خ�ب��ارات عالمة ف��ارق��ة لتقدم ال�ق�ي��ادة والتحكم وال�ق��درات
الت�شغيلية امل�شرتكة لدى قوة دفاع البحرين».
وت��وف��ر �أن �ظ �م��ة ال �ق �ي��ادة وال�ت�ح�ك��م واالت �� �ص��االت واحل��ا��س��ب
واال�ستخبارات م��ن  L3Harrisللعمالء يف القطاع الع�سكري بنية
ت�شغيلية م�شرتكة متطورة ومتوا�صلة ت�ضمن فهم الظروف املختلفة
والتفاعل ال�رسيع و�إدارة امل�ع��ارك .كما ميكن للم�ستخدمني تتبع
L3Harris Technologies
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نظام الإت�صاالت  C4Iمن L3 Harris

القوات املعادية واحلليفة بفعالية كبرية ،وتطوير وتنفيذ العمليات
التكتيكية ودم��ج الأف��راد واال�ستخبارات و�أح��وال الطق�س املحلية
والتخطيط وغريها من البيانات يف عمليات امل�ع��ارك عرب مزيج من
التكنولوجيا املتطورة وخدمات تكامل الأنظمة عالية القيمة.
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الواليات املتحدة واملغرب يو ّقعان
على اتفاقية تعا ّون عسكري

مطلع �شهر ت�رشين �أول�/أك �ت��وب��ر
و ّق �ع��ت ك � ّل م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك�ي��ة
واملغرب على �إتفاقية تهدف �إىل متتني التعاون
الع�سكري وحت�سني جهوزية اململكة يف �شمال
�أف��ري�ق�ي��ا خ�ل�ال ال�ع�ق��د امل ُ�ق �ب��ل .وزي ��ر ال��دف��اع
الأم�ي�رك��ي م��ارك �أ�سرب  Mark Esperو ّق��ع
الإتفاقية املحددة بع�رش �سنوات ،وذل��ك خالل
زي ��ارة �إ��س�ت�غ��رق��ت ي��وم�ين �إىل امل �غ��رب يف �آخ��ر
ت��وق��ف ل��ه �أب ��ان ج��ول��ة �إىل ث�لاث دول يف �شمال
�أفريقيا وب��د�أت يف تون�س حيث ّمت التوقيع على
اتفاق ع�سكري �أي�ضاً.
ل��دى و� �ص��ول ال��وزي��ر �أ���س�بر �إىل امل�غ��رب
�إلتقى وزير ال�ش�ؤون اخلارجية نا�صر بوريتا
ال��ذي أ�� �ش��ار �إىل �أن الإت�ف��اق�ي��ة الع�سكرية بني
البلدين تخدم خريطة طريق للتعاون الدفاعي،
وت �ه��دف �إىل متتني ال���شراك��ة ال�سرتاتيجية ب�ين ال��دول�ت�ين وتدعم
الأهداف الأمنية امل ُ�شرتكة.
بدورها القيادة العامة للقوات امل�سلّحة امللكية املغربية ،أ� ّك��دت
على �أن الإتفاقية تركز على تثبيت الأهداف الأمنية امل ُ�شرتكة وخا�صة
2020

الوزير نا�صر بوريتا والوزير مارك �أ�سرب حلظة توقيع الإتفاقية

يف جمال حت�سني درجة اجلهوزية الع�سكرية.
�إىل ذلك �إلتقى الوزير �أ�سرب نائب رئي�س احلكومة املغربية وزير
الدفاع الوطني عبد اللطيف لو ديي ،و�أع��رب امل�س�ؤوالن الرفيعان
عن ر�ضاهما بالن�سبة ملتانة وا�ستمرارية ودينامية التعاون امل ُتبادل
بني الدولتني.

املجموعة البحرية تسلم غواصة سوفرين
هليئة التسلح الفرنسية
ب�ت��اري��خ  6ت���شري��ن ال�ث��اين/ن��وف�م�بر � 2020سلّمت املجموعة
البحرية الفرن�سية  Naval Groupغوا�صة الهجوم النووية ،Suffren
�إىل هيئة الت�سلّح الدفاعي الفرن�سية ( )DGAوذلك يف قاعدة طولون
 Toulonالفرن�سية بح�ضور عدد قليل من امل�س�ؤولني.
�ستن�ض ّم الغوا�صة �إىل القوات البحرية الفرن�سية ،وهي الأوىل
يف �سل�سلة �ست غوا�صات نووية  ،SSNالتي �ستحل تدريجي ًا مكان
الغوا�صات من فئة «روبي�س .»Rubis
الرئي�س التنفيذي للمجموعة البحرية �إري��ك بوميليت Eric
� Pommelletأ�شار �إىل �أن ت�سليم  Suffrenهو حجر �أ�سا�س رئي�سي
يف برنامج براكودا  Barracudaالعمود الفقري لقوات الغوا�صات
الفرن�سية حتى العام  ،2060و�أن ت�سليم الغوا�صات ال�ست �سيتم
خالل عقد من الزمن ،بوميليت �أ�ضاف ب�أن  Naval Groupقد �سلكت
طريق ًا طوي ًال مع �رشكائها ال�صناعيني واحلكوميني منذ قطع �أول
�صفيحة معدنية بتاريخ  10كانون �أول/دي�سمرب � 2007أيّ بعد �أق ّل من
عام على الإتفاق مع الهيئة العامة للت�سلح ( .)DGAونظر ًا للتحديات
ال�صناعية املتعددة ،ال ب� ّد من توجيه التحية �إىل التزام فرقاء عمل
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الغوا�صة النووية  Suffrenتُبحر بعد ت�سليمها

الت�صميم والإن�ت��اج يف  Naval Groupو�رشكة تكنيك �أت��وم
 Atomeاملتعاقد الرئي�سي للغرفة النووية على منت الغوا�صة� ،إ�ضافة
�إىل هيئة الطاقة الذرية ( )CEAوالبحرية الفرن�سية.

Technic
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الواليات املتحدة مت ّدد مهمة
التدريب العسكري إىل السعودية

قررت وزارة اخلارجية الأمريكية املوافقة على مبيعات ع�سكرية
�إىل اخل� ��ارج ،ه��ي خ��دم��ات دع��م مكتب امل���س��اع��دة الأم �ن �ي��ة ()SAO
الأمريكي للمملكة العربية ال�سعودية ،ت�شمل امل�ساعدة التقنية والدعم
الإ�ست�شاري �إىل وزارة الدفاع ال�سعودية خلم�س �سنوات �إ�ضافية،
وذل��ك ع�بر مهمة ال�ت��دري��ب الع�سكري الأم�يرك��ي يف اململكة العربية
ال�سعودية ( )USMTMوالتي مقرّها مدينة الريا�ض.
وكالة التعاون الدفاعي الأمني (� )DSCAسلّمت املوافقة على
ه��ذا البيع �إىل الكونغر�س بتاريخ  1كانون الأول/دي���س�م�بر 2020
واملقدرة قيمته بحوايل  350مليون دوالر مع املعدات العائدة له.
اململكة العربية ال�سعودية كانت قد تقدّمت بطلب خدمات الدعم
من مكتب امل�ساعدة الأمنية الأمريكي ( ،)SAOت�شمل م�ساعدة تقنية
دعم �إ�ست�شاري لوزارة الدفاع ال�سعودية ( )MODملدة خم�س �سنوات
�إ��ض��اف�ي��ة ،ع�بر مهمة ال�ت��دري��ب الع�سكري الأم�يرك��ي يف ال�سعودية
(.)USMTM
�إن البيع املقرتح �سيدعم �أه��داف ال�سيا�سة اخلارجية والأم��ن
ال��وط �ن��ي ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة الأم�ي�رك �ي��ة ،ع�بر حت���س�ين �أم���ن دول��ة

�صديقة هي قوة للإ�ستقرار ال�سيا�سي والتقدّم الإقت�صادي يف ال�رشق
الأو�سط.
يُ�شار �إىل �أن مهمة التدريب الع�سكري الأم�يرك��ي ()USMTM
�إدارة �إ�ست�شارات م�ؤ�س�ساتية غري قتالية ،ت�ساعد وزارة الدفاع يف
تطوير التدريب وا�ستدامة ردع قادر للأخطار الإقليمية.

أوشكوش الدفاعية تتلقى طلباً للعربات من اجليش األمريكي
�أعلنت �أو�شكو�ش الدفاعية  Oshkosh Defenseبتاريخ
 2ك��ان��ون اول /دي�سمرب  ،2020ع��ن ت�ق�دّم ق�ي��ادة التعاقد يف
اجلي�ش الأم�يرك��ي بطلب ��ش�راء  2,738عربة عربة تكتيكية
خفيفة مُ�شرتكة ( ،)JLTVو  1,001مقطورة تابعة مع العدّة
الكاملة لها.
�سيت ّم توزيع العربات على اجلي�ش الأم�يرك��ي والقوات
البحرية ،ووح ��دات امل��اري�ن��ز ،وال �ق��وات اجل��وي��ة الأم�يرك�ي��ة،
�إ�ضافة �إىل جمموعات حم��ددة يف حلف «ناتو» وحلفاء خارج
احل �ل��ف� .إن ه��ذا ال�ط�ل��ب ل�ع��رب��ات ( )JLTVم��ن �أو��ش�ك��و���ش
الدفاعية هو ثاين �أكرب طلب بقيمة  911مليون دوالر.
عربات  Oshkosh Defence JlTVم�صممة حلقل املعركة
امل ُ�ستقبلي مع ق��درات إ�ع��ادة الت�شكيل لتلبية مطالب امل ُقاتلني
واحتياجات املهمّات املتطوّرة� .إنها 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،
و�إمكانيات �شبكية ،وخيارات قوة نريان للمناورة يف ت�شكيالت
قتالية.
ن��ائ��ب رئي�س �أو��ش�ك��و���ش وم��دي��ر ع��ام ال�برام��ج امل ُ�شرتكة
جورج مان�سفيلد � ،George Mansfieldأ�شار �إىل «�أن الرجال
والن�ساء يف �أو�شكو�ش الدفاعية يفاخرون مب��ا يعملون ،من
ت�صميم وبناء وت�سليم �أكرث العربات التكتيكية اخلفيفة قدرة يف
العامل ،وهذا �أحد �إجنازاتنا الكربى».
12
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تكسرتون تبين  36شادو جديدة للجيش األمريكي
بتاريخ  5كانون �أول/دي�سمرب � 2020أعلنت �أنظمة تك�سرتون
 Textron Systemsعن بيع  36طائرة م�سرية طراز «�شادو »Shadow
من �أح��دث النماذج �إىل اجلي�ش الأمريكي ،وح �دّدت قيمة العقد بـ 66
مليون دوالر ت�شمل اخلدمات الهند�سية اجلارية للإ�ستمرار يف دعم
وحتقيق النظام وفق ًا لرتتيب  Block IIIاجلديد.
نائب رئي�س �أنظمة تك�سرتون دايفيد فيليب�س David Phillips
ع�بر ع��ن فخر ال���شرك��ة يف احل �ف��اظ على ��شراك��ة ق��وي��ة لأك�ث�ر م��ن 20
عام ًا مع اجلي�ش الأمريكي ،و�أن نظام «�شادو »Shadow Block III
�سيدعم الزبائن عرب حت�سني ق��درات اجلنود لتلبية املهمّات احلالية
وامل ُ�ستقبلية.
يُ�شار �إىل �أن تك�سرتون رائدة عاملي ًا يف جمال �إنتاج الأنظمة اجلوية
والربية غري الآهلة ،وتقدّم دعم ًا وخدمات جوية ودفاعية لزبائنها.
و�أن نظام �شادو اجلديد بات جاهز ًا وقادر ًا على تقدمي الدعم اجلوي
كطائرة دون طيّار ملهمّات امل ُراقبة والإ�ستطالع.

الطائرة دون طيار �شادو Shadow

روسيا تنهي العمل على النظام S-500
يف العام 2021
بتاريخ  30ت�رشين ثاين/نوفمرب � 2020أعلن
نائب قائد القوات اجلو ف�ضائية الرو�سية اجلرنال
�أندريا يودين  ،Andrei Yudinع��ن �أن رو�سيا
� �س��وف تنهي ال�ع�م��ل ع�ل��ى ن �ظ��ام ال��دف��اع اجل��وّي
ال�صاروخي  S-500خالل العام .2021
ن ��ائ ��ب رئ� �ي� �� ��س جم �ل ����س ال� � � � ��وزراء ي���وري
بوري�سوف  Yuri Borisovقال خالل يوم اجلي�ش
ال���دويل � ،Army 2020أن ن �ظ��ام ال��دف��اع امل�ضاد
لل�صواريخ البال�ستية املقرّر �إجنازه يف العام ،2021
ه��و ح��ال�ي� ًا قيد ال�ت�ج��ارب وال�ع�م��ل ج ��اري ل�رشاء
الأق�سام اخلا�صة ب�إنتاجه املت�سل�سل.
ب��دوره نائب وزي��ر الدفاع الرو�سي �أليك�سي
كريفور�أو�شكو � Alexei Krivoruchkoأ�شار
خ�ل�ال ��ش�ه��ر � �ش �ب��اط/ف�براي��ر امل��ا� �ض��ي� ،إىل �أن
اخت�صا�صيني ع�سكريني نفذوا جتارب مل يك�شف
ال�ن�ق��اب عنها للنظام ال���ص��اروخ��ي �سطح  -جو
املنقطع النظر والأحدث  .S-500كما �سبق و�أعلن
نهاية ال�ع��ام  2019ع��ن �أن ال�ت�ج��ارب الأول �ي��ة على
النظام ال�صاروخي امل�ضاد للطائرات � S-500ستبد�أ
يف العام  2020على �أن يتم ت�سليمه للوحدات امل ُقاتلة دوري ًا حتى العام
.2025
ي�شار �إىل �أن وزي��ر ال��دف��اع الرو�سي �سريغي �شويغو Sergei
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نظام  S-500اجلديد للدفاع ال�صاروخي

 Shoiguقال يف وقت �سابق �أن ت�سليم النظام ال�صاروخي �سطح  -جو
� S- 500إىل ال��وح��دات �سيبد�أ يف العام  ،2020و�أن رو�سيا با�رشت
تدريب �إخت�صا�صيني على كيفية ت�شغيل النظام اجلديد يف الأكادميية
الع�سكرية للقوات اجلو ف�ضائية يف تفري  Tverمنذ العام 2017
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تشكيل اللجنة العليا املنظمة ملعرضي
«آيدكس  »2021والدفاع البحري
«نافدكس  »2021ومؤمتر الدفاع الدولـي

�أعلن يف �أبوظبي بتاريخ  11ت�شرين الثاين /نوفمرب  2020ت�شكيل اللجنة
ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة مل��ع��ر���ض��ي «�آي���دك�������س  »IDEX 2021وال���دف���اع ال��ب��ح��ري
«نافدك�س  »NAVDEX 2021وم�ؤمتر الدفاع ال��دويل ،التي تعقد حتت رعاية
ال�����ش��ي��خ خليفة ب��ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان ،رئ��ي�����س ال���دول���ة ،يف ال��ف�ترة م��ا ب�ين 21
ولغاية � 25شباط/فرباير  ،2021يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
حيث ت�ضطلع اللجنة العليا مبهام
الإ��ش�راف على تنظيم املعر�ضني
وامل�ؤمتر امل�صاحب لهما من خالل
عدد من اللجان الفرعية املتخ�ص�صة كل ح�سب
قطاعة ،وال�ت��ي تهدف لإجن��اح ه��ذه الفعاليات
احليوية و�إخراجها بال�شكل الذي يليق ب�سمعة
مكانة دولة االم��ارات على ال�صعيدين الإقليمي
والدويل.
ويجري تنظيم معر�ضي «�آيدك�س »2021
و«ن��اف��دك����س  »2021وم ��ؤمت��ر ال��دف��اع ال��دويل
م��ن قبل ��شرك��ة أ�ب��وظ�ب��ي الوطنية للمعار�ض
«�أدن� �ي ��ك  ،»ADNECب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة
الدفاع والقيادة العامة للقوات امل�سلحة بدولة
الإم ��ارات ،ال�ستعرا�ض أ�ح��دث ما تو�صل �إليه
ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة م��ن تكنولوجيا
وم �ع��دات متطورة ومبتكرة ،وتطوير قطاع
ال �� �ص �ن��اع��ات ال��دف��اع �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة يف ال��دول��ة،
وكذلك عقد �رشاكات ا�سرتاتيجية بني خمتلف
اجل�ه��ات امل�شاركة وك�برى ال�رشكات العاملية
املتخ�ص�صة يف هذه القطاعات.
و�سي�شارك يف املعر�ضني طيف وا�سع من
�صناع القرار واخلرباء واملتخ�ص�صني يف قطاع
ال�صناعات ال��دف��اع�ي��ة ،ملناق�شة �سبل تطوير
تقنيات ت�ساعد على مواجهة التحديات املتغرية
التي ي�شهدها العامل ،وتطوير ا�سرتاتيجيات
�أمنية ودفاعية ت�سهم يف حتقيق و�إر�ساء ال�سالم
العاملي.
وق��ال اللواء الركن طيار فار�س خلف
امل��زروع��ي ،رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا املنظمة
مل�ع��ر��ض��ي « آ�ي��دك�����س» و«ن��اف��دك ����س»«:ر� �س��خ
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معر�ضي «�آي��دك ����س» و«ن��اف��دك����س» مكانتهما
ودوره� �م ��ا امل� �ح ��وري يف دع ��م ت �ط��وي��ر ق�ط��اع
ال�صناعات الدفاعية يف دولة الإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،وال ��ذي �ساهم وب�شكل ف��اع��ل يف دعم
م���س�يرة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة امل���س�ت��دام��ة يف
ال��دول��ة .وعلى م��دى أ�ك�ثر م��ن  27ع��ام�اً ،حتول
«�آي��دك�����س» �إىل م�ن���ص��ة ع��امل �ي��ة ل�ل�اط�ل�اع على
�أح��دث الأن�ظ�م��ة الدفاعية والع�سكرية و آ�خ��ر
م�ستجدات ال�صناعة وابتكاراتها ،ومن�صة
ال�ستعرا�ض الأنظمة التي تتناف�س من خاللها
�أب� ��رز ال ���شرك��ات ال�ع��امل�ي��ة ل�ع��ر���ض منتجاتها
الأكرث تطوراً ،م�ستفيدة مما يوفره املعر�ض من
فر�ص كبرية لعقد ال�صفقات وال�رشاكات بني
ال�رشكات العاملية».
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال��ل��واء ال��رك��ن طيار
�إ�سحاق �صالح البلو�شي ،نائب رئي�س اللجنة
العليا املنظمة ملعر�ضي «�آيدك�س» و«نافدك�س»:
»تعمل اللجنة العليا حالي ًا بالتن�سيق مع كافة
ف��رق العمل وال�ل�ج��ان ال�ف��رع�ي��ة ،وال �ت��ي ت�ضم
ك��وك�ب��ة م��ن امل��ؤ��س���س��ات ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة يف
القطاعني العام واخلا�ص ،وعلى ر�أ�سها �رشكة
اب��وظ�ب��ي الوطنية للمعار�ض «�أدن� �ي ��ك» ،على
و�ضع اخلطط والربامج الكفيلة ل�ضمان �سري
برامج العمل وف��ق اخلطط املو�ضوعة ،وذلك
ووفق �أعلى املعايري العاملية املتخ�ص�صة يف هذا
القطاع احليوي ،والبناء على ما مت حتقيقه من
�إجنازات يف الدورات ال�سابقة للمعر�ضني»
ب� � ��دوره ،ق� ��ال حميد م��ط��ر ال��ظ��اه��ري،
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�رشكة
أ�ب ��وظ� �ب ��ي ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �م �ع��ار���ض «�أدن � �ي� ��ك»

وجم�م��وع��ة ال���شرك��ات التابعة لها«:توا�صل
«�أدن �ي��ك» ا��س�ت�ع��دادات�ه��ا ال�ست�ضافة ال ��دورة
اخل��ام �� �س��ة ع ���ش�رة م ��ن م �ع��ر� �ض��ي « آ�ي��دك ����س
 »2021وال��دف��اع ال�ب�ح��ري «ن��اف��دك����س »2021
وم��ؤمت��ر ال��دف��اع ال��دويل ،ونفخر ب��الإع�لان عن
ب�ي��ع ك��ام��ل امل���س��اح��ات املخ�ص�صة للعر�ض،
ح�ي��ث م��ن امل�ت��وق��ع �أن ت�شهد ال� ��دورة املقبلة
م�شاركة أ�ك�ث�ر م��ن �� 1,300شرك��ة متخ�ص�صة
يف قطاع ال�صناعات الدفاعية الربية واجلوية
والبحرية ،بنمو ي�صل �إىل  % 271مقارنة بدورة
الأوىل للمعر�ض التي انطلقت يف العام .»1993
و�أ�ضاف« :نحن م�ستمرون يف تعاوننا مع
اجلهات املخت�صة ،ويف توا�صلنا مع ال�رشكاء
م��ن ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص وال�ع��ار��ض�ين
للبحث يف ك��اف��ة احتياجاتهم ،وي�بره��ن موعد
ان �ع �ق��اد ه ��ذا احل� ��دث ع�ل��ى جن��اح�ن��ا يف تطبيق
ال�ت��داب�ير االح�ترازي��ة والإج � ��راءات الوقائية
التي ت�ضمن �سالمة كافة ال��زوار وامل�شاركني،
وف��ق �أعلى معايري ال�صحة وال�سالمة املحلية
والعاملية ،الأم��ر ال��ذي �سي�شكل نقطة انطالق
ملوا�صلة ن�شاط الأعمال ،وامل�ساهمة ب�شكل فاعل
يف دعم قطاع �سياحة الأعمال يف �إم��ارة �أبوظبي
ودولة الإمارات العربية املتحدة».
و��ض�م��ن ج �ه��ود «�أدن� �ي ��ك» ال��رام �ي��ة لنقل
وتوطني املعرفة وا�ستقطاب اخل�برات العاملية
يف ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة� ،سي�صاحب
تنظيم فعاليات معر�ضي أ�ي��دك����س ونافدك�س
 ،2021عقد فعاليات م�ؤمتر الدفاع الدويل ،2021
والذي �سيقام للمرة الأوىل ب�صورته الهجينة،
ح�ي��ث ي�ج�م��ع امل ��ؤمت��ر ع ��دد ك�ب�ير م��ن اخل�ب�راء
واملتخ�ص�صني و�صناع القرار من جميع �أنحاء
العامل على �أر���ض الواقع وب�شكل افرتا�ضي،
وذل��ك ملناق�شة امل��وازن��ة ب�ين االب�ت�ك��ار والأم��ن
واال�ستقرار وحماية التكنولوجيا وا�ستغاللها
الأم�ث��ل يف ع�رص ال��ذك��اء اال�صطناعي والثورة
ال�صناعية الرابعة ،واال�ستفادة منها يف جماالت
الأمن وال�سلم العامليني.
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روس أوبورون اكسبورت يف
منتدى اجليش  2020يف روسيا

ق�����دّم�����ت رو��������س �أوب���������ورون
Rosoboronexport
اك�����س��ب��ورت
(ج��زء من م�ؤ�س�سة رو�ستيك Rostec
احلكومية) �إىل �شركائها الأج��ان��ب
�أ���س��ل��ح��ة ل��ك � ّل الأق�����س��ام يف �أ���س��واق
ال�سالح ال�شاملة ،وذلك خالل املنتدى
الع�سكري  -التقني ال��دويل للجي�ش
 Army 2020يف كوبينكا  Kubinkaقرب
مو�سكو .Moscow

م� �ن� �ت ��دى اجل� �ي� �� ��ش ه� � ��ذا ال� �ع ��ام
ك� ��ان احل � ��دث ال��رئ �ي �� �س��ي الأول
لل�صناعات الدفاعية ال�شاملة ،بعد
رفع القيود التي ت�سببت بها جائحة COVID
 ،- 19قدم املعر�ض �إ�شارة �إىل �أ�سواق ال�سالح
ال���ش��ام�ل��ة ال� �س �ت �ع��ادة دوره� ��ا و إ�ع� �ط ��اء زخ��م
لتطوّرات �إ�ضافية من التعاون الع�سكري -
التقني مع الدول الأجنبية.
منذ عدة �سنوات� ،أ�صبح منتدى اجلي�ش
لي�س وحيد ًا والأكرث متثي ًال مل�شاريع املعار�ض
ال��رو� �س �ي��ة ،ب��ل �أن� ��ه �أح� ��د امل ��واق ��ع ال��دول �ي��ة
املوثوقة لبحث موا�ضيع التعاون الع�سكري
وال�ع���س�ك��ري  -ال�ت�ق�ن��ي ،ورو����س �أوب� ��ورون
اك �� �س �ب��ورت �إح� � ��دى ال� ��رع� ��اة ال��رئ�ي���س�ي�ين
وامل ُ�شاركني الفعاليني لهذا احلدث.
َمكّن املعر�ض �ضيوف املنتدى من تقدير
التقارب ال�شامل لرو�س �أوب��ورون اك�سبورت
يف توفري الأم��ن للدول املعنية .قدّمت ال�رشكة
�إىل ��شرك��ائ�ه��ا إ�م�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
الع�سكرية ،واالت�صاالت احلديثة ،والإدارة
وتكنولوجيات ال��روب��وت ،وال�سيطرة على
املوقف و�أنظمة حماية املعلومات.
تظهر الئحة املنتجات التي عر�ضتها رو�س
�أوب��ورن اك�سبورت يف مواقع منتدى اجلي�ش،
جميع الأق�سام يف �أ�سواق اليوم حول ال�سالح،
واملعدات الع�سكرية واخلا�صة ،والتي �أبرزها
بندقية الأط�ب��اق كال�شينكوف Kalashnikov
عيار  5.56ملم.
املن�صة الرتاثية  AKتو�سع الأفق وتوفر
فر�صة مهمّة للم�شغلني با�ستخدام ذخائر

جنود يحملون بنادق كال�شنيكوف خالل عبور جمرى ماء

 5.56x45ولتكوين خرباتهم الأوىل .الذخائر
عيار  5.56ملم لبنادق الأط�ب��اق كال�شينكوف
 AK - 101و  ،AK - 102هي مبتناول ال�سوق
العاملية الأو�سع مع عيارات �أوروبية مُ�شرتكة.
�إنها حماولة ناجحة لدمج الإعتمادية وقدرة
اخلدمة يف ذخائر عيار  5.56x45ملم.
�إن ه��ذا امل ���شروع ��س��وف ي�خ�ترق ح��دود
ال �ع��امل يف جم��ال الأ��س�ل�ح��ة ال���ص�غ�يرة ،ولديه
عقل منفتح للتعاون والتكنولوجيا والتوحيد،
جميع الت�صاميم وحلول امل��واد املنفذة يف ك ّل
م��ن  AK - 101و  AK - 102ه��ي م�شرتكة
لل�سل�سلة املئة من بنادق كال�شنيكوف.

جمموعة منوعة من بنادق كال�شنيكوف كما عر�ضت
يف منتدى اجلي�ش الرو�سي

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

القب�ضة ،وال�ع�ق��ب ،والقب�ضة الأمامية
واملخزن م�صنوعة من مادة بوليمري امل ُقاومة
لل�صدمة والتي تزيد من متانة ال�سالح ،كما
�أن الأق�سام املعدنية تخ�ضع ملعاجلة خا�صة
وت���ش�ط�ي��ب مل �ق��اوم��ة ال �ت ��آك��ل ح�ت��ى يف أ�ق���س��ى
ظ ��روف ال�ط�ق����س ،ال��دق��ة والإع �ت �م��ادي��ة كانت
دائ�م� ًا من ح�سنات من�صات  AKوه��ذا اجليل
لي�س �إ�ستثناءً.
�إىل ذلك عر�ضت رو�س �أوبورن اك�سبورت
بندقية كال�شينكوف ذات �إعتمادية كال�سيكية
عالية م��ع ذخ��ائ��ر ع�ي��ار  7.62x39ملم للم�شاة
ووح��دات �أخ��رى مع بيئة عمل �أف�ضل وم��واد
حديثة.
�إن  AK - 103هي بندقية �إطباق �أ�سا�سية
للم�شاة ،م��ع آ�ل�ي��ة ا�شتغال �صلبة ومم�ي��زات
ح��دي �ث��ة ،ت�صميم ال ���ض�رب الأم��ام �ي��ة ي��وف��ر
ب��راع � ًة أ�ف �� �ض��ل� ،إذ ل��دي�ه��ا قب�ضات تكتيكية
ملختلف ِقطع الغيار والأج �ه��زة ،ط��ي العقب
ي��زي��د ال �ق��درات التكتيكية للم�شغل وي��وف��ر
خ� �ي ��ارات �أو�� �س ��ع ل�ل�ن�ق��ل .خم� ��ازن ال��ذخ�يرة
ع�ي��ار  7.62x39ملم م��ن �أج �ي��ال ال���س�لاح AK
ال�سابقة ،ت�ت��واف��ق م��ع ال���س�لاح ،AK - 103
التي حت�سن جهوزية القتال والتبادُل ،وميكن
�أن تخل�ص حياة اجلندي يف املعركة� .إن معظم
ح�ل��ول الت�صميم وامل ��واد امل��دجم��ة يف ال�سالح
 AK - 103هي مُ�شرتكة ملئات ال�سال�سل من
بنادق كال�شينكوف .تخ�ضع الأق�سام املعدنية
ملعاجلة خا�صة ومل�سات أ�خ�يرة بغية مقاومة
الت�آكل حتى يف �أق�سى ظروف الطق�س املحتملة.
�إن ال��دق��ة والإع �ت �م��ادي��ة ك��ان��ت دائ �م � ًا من
ح �� �س �ن��ات م�ن���ص��ة  AKوه� ��ذا اجل �ي��ل لي�س
�إ�ستثناء َاً.
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األسواق الدفاعية يف الشرق األوسط
مما ال �شك به �أن ال�شرق الأو�سط
يت�صدّر �أ���س��واق ال�سالح العاملية،
وباتت ال�صناعات الدفاعية واجلو
ف�ضائية نا�شطة جد ًا يف �أبرز دول هذه
املنطقة .درا�سات عدّة تعترب �أن �أ�سرع
خم�س �أ�سواق لل�سالح منو ًا يف العامل
هي يف ال�شرق الأو�سط ،حيث ت�ضاعفت
ميزانيات الدفاع يف اململكة العربية
ال�سعودية ودول��ة االم��ارات العربية
امل��ت��ح��دة و�سلطنة ع��م��ان وم�صر،
لتغطية ك��ام��ل ط��ي��ف الأ���س��ل��ح��ة من
الطائرات املُقاتلة �إىل ال�سفن احلربية
والعربات املدرعة وال�صواريخ.
ال�����ش�رك���ات ال��دف��اع��ي��ة ال��ك�برى
ح�����ول ال����ع����امل ت���رك���ز ع���ل���ى ه���ذه
املنطقة ك�أف�ضل الأ�سواق� ،رشكة زي��ادات كبرية ت�صل �إىل ما يقرب مئتي �ألف
«بوينغ  »Boeingاملنتجة للطائرات احلربية ع�سكري ينت�رشون يف عدّة قواعد ع�سكرية.
ال��ت��ط��وّرات الأم��ن��ي��ة يف ال��ع��راق و�سوريا
والأنظمة الدفاعية املتطوّرة ،تعترب ال�رشق
الأو���س��ط م��ن �أه��� ّم املناطق بالن�سبة لل�رشكة واليمن جتعل م��ن ���ص��ورة ال����شرق الأو���س��ط
يف �شقّيها التجاري وال��دف��اع��ي ،فيما �رشكة ب�شكل ع��ام م�شوّهة وال توحي بالإ�ستقرار
«راي��ث��ي��ون  »Raytheonت ؤ���ك��د �أن أ����س��واق
ال�رشق الأو�سط ت�شكل  % 40من الأ�سواق
الإنقاق الع�سكري لأبرز دول ال�رشق الأو�سط
الدولية لديها مبا يتعلّق بت�صدير الأنظمة
خالل العام 2020
ال�صاروخية على �أنواعها.
»
خالل معر�ض «�أيدك�س IDEX 2019
املبلغ (مليار دوالر)
الدولة
�إعتربت �رشكة «لوكهيد مارتن Lockheed
 »Martinال��ع��م�لاق��ة يف �صناعة الأن��ظ��م��ة
76.6
اململكة العربية السعودية
احلربية� ،أن �سوق ال�رشق الأو�سط يوفّر
22.755
االمارات العربية المتحدة
لها فر�ص ًا ملنتجاتها الدفاعية ت�صل �إىل
 10م��ل��ي��ارات دوالر �أم�يرك��ي ،كما تتطلّع
ا�سرائيل
20
ال����شرك��ة �إىل م�����ض��اع��ف��ة �أع��م��ال��ه��ا يف ه��ذه
ايران
19.6
امل��ن��ط��ق��ة .ب���دوره���ا ال����شرك��ات ال��رو���س��ي��ة
املنتجة للأنظمة الدفاعية تعترب معر�ض
تركيا
19
�أي��دك�����س �أب����رز ال��ب��واب��ات ل��ه��ا يف ال����شرق
م�صــر
11.2
الأو�سط لكي تروج �صناعاتها ومنتجاتها
الدفاعية املنوعة.
عمــان
8.686
�إىل ذلك جتدر الإ���ش��ارة �إىل �أن ال�رشق
الكويـت
6.831
الأو�سط ي�شهد تطوّرات �أمنية وع�سكرية
م��ن��وع��ة ،فمنذ و���ص��ول ال��رئ��ي�����س ترامب
6
قطــر
للحكم قبل ح���وايل �أرب���ع ���س��ن��وات عرفت
املرجع :موقع Global Firepower
ال���ق���وات الأم�يرك��ي��ة يف ال����شرق الأو���س��ط

ناقلة جند مت تطويرها يف SAMI
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على امل���دى امل��ن��ظ��ور� ،إذ �أن ت��داخ��ل امل�صالح
الأمريكية والرو�سية وااليرانية والرتكية،
ت�ترك ب�صمات را���س��خ��ة يف ه��ذه ال����دول ،هذا
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ل��ب��ن��ان ح��ي��ث ال�سيطرة على
�أو�ضاعه تقع يف �أيدي حزب اهلل وايران ب�شكل
مُبا�رش .
�إن الواليات املتحدة تخ�رس الكثري من
الأم���وال نتيجة ت��واج��د قواتها يف ال�رشق
الأو���س��ط ،وت��ع�� ّد عملية �إر���س��ال ق��وات �إىل
املنطقة مكلّفة للغاية وال ميكن لأيّ دول��ة
يف العامل القيام بذلك با�ستثناء الواليات
املتحدة الأمريكية.
�إ�ضافة �إىل ذلك لدى الواليات املتحدة
�أ���س��ط��ول م��ن القِطع البحرية احلربية يف
اخلليج وبحر عمان لت�أمني جت��ارة الغاز
والنفط العاملية عرب م�ضيق هرمز.

ال�صناعات الع�سكرية ال�سعودية:

ت��ت�����س��ارع وت��ي�رة ت��ط��وي��ر ال�����ص��ن��اع��ات
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال�������س���ع���ودي���ة ���ض��م��ن خ��ط��ة
���س�ترات��ي��ج��ي��ة ����ش���ام���ل���ة ل���ت���ط���وي���ر ق��ط��اع
ال�����ص��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة حت���ت م��ظ��ل��ة ر�ؤي���ة
اململكة  .2030وتطمح اجلهات احلكومية
املعنية ويف مقدّمها الهيئة العامة لل�صناعات
الع�سكرية  ،GAMIوال�رشكة ال�سعودية
لل�صناعات الع�سكرية  ،SAMIلتوطني نحو
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 % 50من هذه ال�صناعات.
الأه��� ّم �أن ال��ر�ؤي��ة ال�سعودية لل�صناعات
الع�سكرية حتمل طموحات �إقت�صادية عري�ضة
ت��ت��ج��او جم���رد ال��ت��وط�ين ،وه���و م��ا يتجلى يف
مرتكزات ال�سرتاتيجية ال�سعودية جتاه هذه
ال�صناعات يف جعلها راف���د ًا اقت�صادي ًا مهم ًا
وزي����ادة م�ساهمتها حم��ل��ي��اً ،ع��ل��ى �أن ت�شكّل
م�����ص��در ًا مهم ًا لتوفري ال��وظ��ائ��ف ب��ح��دود 40
�أل��ف وظيفة حتى ال��ع��ام  .2030م��ع الإ���ش��ارة
�إىل �أن الإنفاق الع�سكري ال�سعودي بلغ نهاية
العام  2019حدود  62مليار دوالر وفق ًا لتقرير
معهد ���س��ت��وك��ه��ومل ال����دويل لأب���ح���اث ال�سالم
 ،SIPRIحيث و�ضعها يف امل��رت��ب��ة اخلام�سة
عاملي ًا يف �سلّم ال��دول ذات الإن��ف��اق الع�سكرية
امل ُرتفع.
�أما ال�سمة الأبرز التي طبعت التوجهات
ال�سرتاتيجية يف جم��ال ال�صناعات الدفاعية
على مدى العامني املا�ضيني ،فتجلّت يف جناح
ال�رشكة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية
( )SAMIبالدخول يف ع��دّة �رشاكات �أجنبية
عمالقة ومتخ�ص�صة معنية بعدّة �صناعات،
ك���ان م��ن بينها الإت���ف���اق م��ع ��شرك��ة «بوينغ
 »Boeingلت�أ�سي�س م�رشوع مُ�شرتك لتوطني
نحو  % 55م��ن �أع��م��ال ال�صيانة والإ���ص�لاح
ل��ل��ط��ائ��رات احل��رب��ي��ة وقِ���ط���ع ال��غ��ي��ار ،وم��ن
املتوقع �أن يوفّر امل�رشوع نحو � 6آالف وظيفة
بحلول العام .2030
ويف ال�سياق نف�سه ،ج��رى الإت��ف��اق مع
��شرك��ة «ن��اف��ان��ت��ي��ا  »NAVANTIAالبحرية
الإ���س��ب��ان��ي��ة ل��ت��وري��د � 5سفن ح��رب��ي��ة بن�سبة
توطني  ،% 60والت�أ�سي�س مل�رشوع مُ�شرتك
على الأرا���ض��ي ال�سعودية لبناء ال�سفن .كما
�شملت ال�رشاكات �إت��ف��اق �آخ��ر مع املجموعة
البحرية الفرن�سية  Naval Groupلت�أ�سي�س
�رشاكة يف جمال الدفاع البحري ،كذلك جرى
التوقيع على اتفاقية م��ع ��شرك��ة «رايثيون
 »Raytheonلتوفري ِق��ط��ع ال��غ��ي��ار احلربية
وتطوير وتوطني ال�صناعات الدفاعية.
على �صعيد ال�صناعات اجل��و ف�ضائية
يُ�شار �إىل �أن �رشكة «بوينغ � »Boeingأن�ش�أت
يف اململكة م�ؤ�س�سة متكاملة ل�صيانة الطائرات
وحتقيق عمرة كاملة ملختلف �أنواع الطائرات
امل��دن��ي��ة واحل���رب���ي���ة ،امل��ن�����ش���أة حت��م��ل إ����س��م
«ال�سالم للطائرات» ،وتقع على مقربة من
مطار امللك خالد يف الريا�ض.
�أما يف قطاع الإلكرتونيات ،فقد ت�أ�س�ست
يف العام � 1988رشكة الإلكرتونيات املتقدّمة
 AECوفق ًا لتوجيهات احلكومة ال�سعودية.

ال����شرك��ة املتخ�ص�صة يف جم����االت ال��دف��اع
وال���ف�������ض���اء والإت���������ص����االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
املعلومات والطاقة �إىل جانب احللول الأمنية
الإلكرتونية.

 ،EDGEه��و مرحلة ج��دي��دة يف م�سرية دول��ة
االم�����ارات ن��ح��و ت��وط�ين التكنولوجيا ،فقد
�أطلق ال�شيخ حممد بن زايد ه��ذه املجموعة
مطلع �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 2019

ال�شيخ حممد بن زايد يف تد�شني EDGE

ال�صناعات الدفاعية االماراتية:
حققت ال�صناعات الع�سكرية والدفاعية
يف دولة االمارات تقدّم ًا كبري ًا خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،لت�شكل �أح��د مظاهر التقدّم
ال�صناعي والتقني ال���ذي ت�شهده ال��دول��ة،
و ُي���ع��� ّد ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة مكم ًال
مل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ق��دّم وال���ت���ط���وّر يف ال��ك��ث�ير من
جم��االت الت�صنيع امل��دين مبختلف املجاالت،
بعدما �أ�صبحت االم����ارات ق��اع��دة �صناعية
ل�سلع �سرتاتيجية ع����دّة .جمل�س ال��ت��وازن
االق��ت�����ص��ادي  Offsetي��ق��وم ب��ج��ه��ود ح��ول
ت�أ�سي�س وت��ط��وي��ر �صناعة دف��اع��ي��ة و�أم��ن��ي��ة
م��زده��رة ومُ�ستدامة ،وي��ق��وم املجل�س ب��دور
رئ��ي�����س��ي يف حت��ف��ي��ز من���و اق��ت�����ص��اد ال���دول���ة
وت�رسيع تقدّمها وارتقائها يف جمال ال�صناعة
الدفاعية والأمنية.
ت�شهد ال�صناعات الع�سكرية والدفاعية
يف ال���دول���ة ت���ط���ور ًا ومن�����و ًا م��ل��ح��وظ�� ًا وب���ات
ال����شرك��ات ال��وط��ن��ي��ة ت��ق��دّم �أن��ظ��م��ة دف��اع��ي��ة
م��ت��ط��وّرة ّمت ت�صنيعها ب�����س��واع��د ام��ارات��ي��ة
 % 100ب��ح��ي��ث تعتمد ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات ال��ذك��اء
الإ�صطناعي ،و�أن ال�رشكات الوطنية حتظى
بدرجة عالية مع نظرياتها العاملية يف جماالت
الت�صنيع الع�سكري واملدين.
�إن �إطالق جمموعة التكنولوجيا املتقدمة
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لت�ض ّم � 25رشكة وم�ؤ�س�سة ذات طابع دفاعي
ت�شمل امل��ن�����ص��ات والأن��ظ��م��ة ،وال�����ص��واري��خ
والأ�سلحة ،وال��دف��اع ال�سيرباين ،واحل��رب
الإلكرتونية والتج�س�س.
�إح��دى ال�رشكات الدفاعية يف الإم���ارات
تعتزم �إ�ستثمار  200مليون دره��م (ح��وايل
 55مليون دوالر) خالل العام  ،2021يف جمال
البحث وال��ت��ط��وي��ر �ضمن خططها بتطوير
�أنظمة دفاعية جديدة تعتمد على تكنولوجيات
ال��ت��ق��ن��ي��ات امل���ت���ط���وّرة .ال����شرك��ة ت�ستهدف
�أ���س��واق�� ًا واع���دة يف منطقة ال����شرق الأو���س��ط
و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا ،وه���ي جن��ح��ت يف اختيار
�إطالق �صواريخ م�ضادة للدبابات.
الإمارات قطعت ال�شوط الأبعد بني بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي يف تطوير �صناعات
دف��اع��ي��ة حم�� ّل��ي��ة ،وه����ي دجم�����ت �� 16شرك��ة
�صغرية يف اط��ار �رشكة االم��ارات لل�صناعات
ال��ع�����س��ك��ري��ة  EDICوه���ي اجل��ه��ة الأك��ب��ر يف
ال��ب�لاد يف جم��ال ت�صنيع الأ�سلحة ،وق��د كان
ال�ستثمارات جمل�س ال��ت��وازن االقت�صادي
الف�ضل يف حتقيق النجاحات الأبرز يف القطاع
الدفاعي االماراتي مثل �إن�شاء املركز املتقدم
لل�صيانة والإ���ص�لاح والعمرة ،AMMROC
وتطوّر �رشكة �أبو ظبي لبناء ال�سفن.
جت��در الإ����ش���ارة �إىل �أن ب��ل��دان �أخ���رى يف
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي م��ث��ل :ال��ك��وي��ت
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والبحرين و�سلطنة عمان مل تعطِ �أولوية لبناء
قاعدة �صناعية دفاعية .ويف حني ا�ستثمرت
ق��ط��ر م��ب��ال��غ ط��ائ��ل��ة يف �أج��ه��زت��ه��ا الع�سكرية
يف الأع����وام القليلة املا�ضية ،مل ت�ساهم هذه
الإ����س���ت���ث���م���ارات يف حت��ق��ي��ق ت���وط�ي�ن وا���س��ع
لل�صناعة الدفاعية.
تركيز االمارات على تطوير �صناعة دفاع
حملّية ي�سلّط ال�ضوء على �سعيها �إىل التحوّل
�إىل مورد عاملي للأ�سلحة.
ول���ق���د ت���راف���ق���ت م���ب���ي���ع���ات الأ����س���ل���ح���ة
اخل���ارج���ي���ة �إىل دول اخل��ل��ي��ج ت��ق��ل��ي��دي�� ًا مع
مقت�ضيات تعرف بـ «بنود التوازن »Offset
حر�ص ًا على قيام امل ُتعاقدين بدعم الإقت�صاد
امل��ح�� ّل��ي م���ن خ�ل�ال م�����ش��اري��ع مُ�����ش�ترك��ة مع
�رشكات حملّية وا�ستثمارات.

تطور بناء ال�سفن يف اخلليج

ال �إ�شارات من دول اخلليج ت�شي بتباط�ؤِ ما
ال ي��زال مي�ضي �رسيع ًا على �صعيد الإن��ف��اق
يف جمال الأ�سلحة .ويبقى امل�ضمار البحري
جزء ًا مه ّم ًا من النفقات الع�سكرية .والدول
ه��ذه تقوم براجمها الوطنية� ،إىل حد بعيد،
ع��ل��ى ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات أ�ج��ن��ب��ي��ة ،يف م���ا يتعلق
باجلهات التي ت��ورّد �إليها .لكن هناك بلدان
ع��ل��ى الأق����ل  -امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
والإم����ارات العربية املتحدة  -ي��ري��دان �أن
يعك�سا هذا التوجه فيما هما ي�ستثمران بقوة
يف �صناعتهما املحلية املتعلقة ببناء ال�سفن.
�إن دول اخل�������ل�������ي�������ج م������ع������روف������ة
ب��������������ش����راء م������ن������ت������ج������ات «ج���������اه���������زة»
()off-the-shelfمب�����ل�����ي�����ارات ال����دوالرات
حل�����س��اب ق��وات��ه��ا امل�����س�� ّل��ح��ة .ب��ي��د �أن �صنّاع
ال��ق��رار ي��درك��ون �أن الإم��ك��ان��ي��ة ال�صناعية
أ�م���ر ج��وه��ري وح��ا���س��م .وال ���ش��ك يف ان ه��ذا
ال��ت��وج��ه �سي�ستمر ال�سري ب��ه يف امل�ستقبل.
ويف ال���وق���ت احل���ا��ض�ر ،ت��ت��ب��و أ� الإم������ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ق��ي��ادة بف�ضل قاعدتها
ال�صناعية الوطنية ،املتجلية ب�رشكة «�أب��و
ظبي لبناء ال�سفن» ( )ADSBالتي أ�ُ�س�ست
يف ال��ع��ام  ،1996وتن�شط بانخراطها يف عدد
م��ن ال�برام��ج املهمة املتعلقة ببناء ال�سفن،
وتقدم زوارق �إن��زال (طول الواحد منها 64
م) وزوارق هجوم ( 9.5م) ،وزوارق دورية
�رسيعة ( 70م).
ث��م��ة م���ث���ال �آخ�����ر ي���ع�ّب�رّ ع���ن اجل��ه��ود
املتنامية ال��ت��ي تبذلها الإم�����ارات العربية
املتحدة يف �صناعة ال�سفن هو �رشكة «الفتّان
ل�صناعة ال�سفن» ،التي تت�ضمّن �أن�شطتها
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زورق هجوم �سريع طراز  FS 56لدى البحرية ال�سعودية

ت�صميم و�إن���ت���اج ق��ط��ع ح��رب��ي��ة ت����راوح من
وح���دات ���ص��غ�يرة ،م��ث��ل القطعة املعرت�ضة
ال��ع��ال��ي��ة ال�����س�رع���ة ،ال��ب��ال��غ ط��ول��ه��ا  11م،
�أوال����زورق ال��ق��ت��ايل ( 16م)� ،إىل �إن�����ش��اءات
�أك�بر ،مثل قطعة تدريب التالمذة ال�ضباط
البحريني ( 75م) ،مع من�ش�آت ق��ادرة على
خدمة قطع ي�صل الطول الإجمايل لك ٍّل منها
�إىل  100م.

اململكة العربية ال�سعودية

ت���رغ���ب ال���ري���ا����ض يف �أن حت�����ذو ح���ذو
الإم���ارات العربية املتحدة .ووف��ق معطيات
ر���س��م��ي��ة ،ف����إن  % 2ف��ق��ط م��ن امل���ال امل��ن�� َف��ق يف
الأ���س��ل��ح��ة ميكث يف البلد ح��ال��ي��اً ،يف ح�ين �أن
ال��ري��ا���ض ت��ري��د ،وت��ب��ع�� ًا ل��ل��ر ؤ�ي��ة ال�سعودية
� ،2030أن جتعل  % 50م��ن �إج��م��ايل الإن��ق��اق
الع�سكري �إنفاق ًا حملي ًا يف ذلك العام .وبهدف
حتقيق هذا امل�رشوع الطموح ،جرت يف العام
� 2017إقامة ال�صناعات الع�سكرية ال�سعودية
(.)SAMIوب���ح�������س���ب وث��ي��ق��ة ُن�����ش�رت على
موقع «العربية» الإخ��ب��اري يف � 26شباط/
ف�ب�راي���ر  ،2018ف�����إن «�أك��ث��ر م���ن �� 50شرك��ة
�أوروبية و�أمريكية وتركية وكورية و�صينية
تبدي اهتمامها بالتو�صل �إىل �صفقات مع
م�صانع حملية لتطوير ال�صناعة الع�سكرية
ال�����س��ع��ودي��ة» .وت��ت��وق��ع  SAMIت��وف�ير 5000
فر�صة عمل حملية بحلول العام  .2020كما
�أن الريا�ض تتوخى تطوير ق��درات �صناعية
وطنية يف م��ي��ادي��ن م��ث��ل:امل��ع��دات الع�سكرية
وتكنولوجيات االت�صاالت واملعلومات.
�إن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة حتتل

ال�����ص��دارة إ�ق��ل��ي��م��ي��اً ،وب�لا م��ن��ازع ،م��ن حيث
م�شرتياتها من الأ�سلحة التي تت�ضمن حيز ًا
ب��ح��ري�� ًا م��ه��م��اً .ومب��وج��ب «ب��رن��ام��ج التو�سع
البحري ال�سعودي» ( ،)SNEP IIالذي ت�صل
قيمته �إىل  20م��ل��ي��ار دوالر ،ت��ري��د ال��ري��ا���ض
�رشاء � 4سفن حربية متعددة الأدوار م�ضادة
ل��ل��ط��ائ��رات/م�����ض��ادة ل��ل�����ص��واري��خ (�إزاح����ة
ال��واح��دة منها  3500ط���ن) ،و 24-20قطعة
دوري����ة ( 50-40م) ،و 10ط��واف��ات بحرية
م��ن ط��راز «�أم �أت�����ش� -60آر» (،)MH-60R
و 3ط��ائ��رات دوري��ة بحرية ،و 50-30طائرة
م�سية .واحلالة الراهنة التي عليها القاعدة
رَّ
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة جت��ع��ل ه����ذه ال�برام��ج
معتمدة على م��ورّدي��ن �أج��ان��ب؛ ويف ح�ين �أن
دو ًال �أوروبية عدة حتجم عن ت�صدير معدّات
ع�سكرية �إىل اململكة العربية ال�سعودية ،فلي�س
هناك حتى الآن �إ�شارات على احتمال �أن يكون
لذلك ت�أثري �سلبي على برامج �صناعة ال�سفن.
مب��وج��ب � ،SNEP-IIستتلـــقى اململكة
العربية ال�سعودية ن��وع�� ًا م��ع��د ًَّال م��ن �سفينة
ال��ق��ت��ال ال�����س��اح��ل��ي ( )LCSف��ئ��ة «ف��ري��دوم»
( ،)Freedomوه����ي م���ن ���ص��ن��ع «ل��وك��ه��ي��د
مارتن» ( .)Lockheed Martinومن املتوقّع
�أن جتري عمليات ت�سليم  4قطع بني العامني
 2025و  ،2028بعد �أن يُنجَ ز العمل كله (�أو
معظمه) يف الواليات املتحدة .مقارن ًة بذلك،
تبدو �صفقة مع �رشكة «نافانتيا» ()Navantia
الإ�سبانية �أكرث نفع ًا لل�صناعة ال�سعودية؛ ففي
ت�رشين الثاين/نوفمرب ،2018ج��رى ت�أكيد
م��وع��د ت�سليم  5فرقيطات م��ن فئة « أ�ف��ان��ت��ي
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و ،2022وذلك وفق عقد بقيمة  1.8مليار يورو
(ملياري دوالر) ُو ِّق��ع م��ع  .SAMIو�أُن�شئ
م�رشوع م�شرتك بغية جعل �أكرث من  % 60من
العمل املتعلّق بالأنظمة القتالية لهذه ال�سفن
يت ّم حملياً ،ومن �ضمن هذا العمل �إج��راءات
ال�ترك�ي��ب وال��دم��ج .كما �أن � SAMIستتوىل
م���س��ؤول�ي��ة �إن �ت��اج ب�ع����ض م �ك��ون��ات احل��رب
الإلكرتونية (.)EW
يف ك��ان��ون ال �ث��اين/ي �ن��اي��ر � ،2018أُ ِّك� ��د
اح� �ت� �م ��ال �أن حت �� �ص��ل امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال���س�ع��ودي��ة م��ن «ال �ن��ورم��ان��دي ل�ل�إن���ش��اءات
امليكانيكية» ( )CMNعلى  3زوارق هجوم
�رسيعة م��ن ط��راز «�أف �أ���س  56كومباتنت»
( .)FS56 Combatanteوي �ق��ال �أي �� �ض � ًا �إن
الريا�ض ما زالت تنتظر نقل  30زورق دورية
من طراز «�أم ك � )Mk V( »5إليها� ،إ�ستجابة
لطلب �سبق �أن قدّمته �إىل الواليات املتحدة يف
العام  .2013يف الوقت نف�سه ،حت�صل اململكة
العربيــة ال�سعـوديــــة على  35زورق دوريـــــة
«ت �أن �سي  )TNC 35( »35 -من �إنتاج �رشكة
«لور�سن» ( ،)Lürssenوكان �أولها قد �سُ لِّم يف
العام � 2016إىل حر�س احلدود ال�سعودي .ويف
ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2018مُنحت «�أم ب
د�أ» ( )MBDAعقد ًا لتجديد  4فرقاطات من
فئة «مدينة» ( ،)F200Sمع تزويدها بنظام
الدفاع الذاتي الق�صري امل��دى «�سيمباد � -آر
�سي» (.)SIMBAD-RC

الإمارات العربية املتحدة

�إن امل� ���ش�روع الإم� ��ارات� ��ي الأك �ب��ر هو
م�رشوع الفرقيطات من فئة «بينونة» ،التي
يبلغ طول الواحدة منها  72م .وكانت � 6سفن
قد �سُ لِّمت بني العامني  2012و  ،2017بعد �أن
بنت �أواله ��ا ��شرك��ة  CMNيف فرن�سا ،بينما
بنت اخلم�س الأخ��رى �رشكة «�أب��و ظبي لبناء
ال�سفن» .ي�ضاف �إىل ذلك �أن �أب��و ظبي طلبت
يف ال�ع��ام  2017فرقاطتني م��ن فئة «غويند»
( .)Gowindوم��ن جديد� ،ستكون ال�صناعة
امل�ح�ل�ي��ة ��ض��ال�ع��ة  -ف��امل �ت��و َّق��ع �أن ت�ت�ع��اون
«املجموعة البحرية» ( ،Naval Groupالتي
ك��ان��ت ت��دع��ى � DCNSسابقًا) ت�ع��اون� ًا وثيق ًا
م��ع ��شرك��ة «�أب ��و ظ�ب��ي ل�ب�ن��اء ال���س�ف��ن» .وق��د
واف ��ق ال �ب �ل��دان ع�ل��ى خ�ي��ار ب���ش��أن �سفينتني
�إ�ضافيتني  -ومن املرجَّ ح �أن «�أبوظبي لبناء
ال�سفن» �ستقوم ببنائهما حملياً .ويف وقت
الحق ،وبالتحديد يف كانون الأول/دي�سمرب
� ،2017أع �ل �ن��ت «ب��وم��ري�ن�ج��ر ب��وت����س �أوي»
( )Boomeranger Boats Oyالفنلندية �أنها

وقعت �شركة «نافانتيا» عقد ًا لت�سليم القوات البحرية ال�سعودية  5فرقيطات

و َّق�ع��ت ع�ق��د ًا م��ع الإم� ��ارات العربية املتحدة
لت�سليم  34زورق� � ًا مطاطي ًا متين ًا ()RHIB
يف غ�ضون عامني.
ك ��ان ��ت «�أب � � ��و ظ �ب��ي ل �ب �ن��اء ال �� �س �ف��ن»
م�شاركة �أي���ض� ًا يف م���شروع يتعلق ب��زوارق
� �ص��واري��خ ��سري�ع��ة ف�ئ��ة «غ �ن��اط��ة» ( 27م)،
مرتكزة على ت�صميم لـِ«�سويد �شيب مارين»
( ،)Swede Ship Marineوك��ل واح��د منها
ي �ح �م��ل ��� 4ص��واري��خ م �� �ض��ادة ل�ل���س�ف��ن من
��ص�ن��ع  MBDAوم ��ن ط ��راز «�أم ك�/2أن»
(.)Mk2/N
وك��ان��ت ال ��وح ��دات ال �ث�لاث الأُوىل قد
ُ�صنعت يف ال���س��وي��د ،بينما ُ�صنعت الت�سع
الباقية يف الإم��ارات العربية.كما �أن MBDA
ق��ام��ت بتحديث  12زورق � � ًا �إ� �ض��اف �ي �اً ،ط��ول
ال��واح��د منها  25م ،وحت��وي��ل  6زوارق �إىل
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زوارق م���س�ل�ح��ة مب��داف��ع ه� ��اون م��ن ع�ي��ار
 120ملم وم��ن ط��راز «باتريا نيمو» (
 )Nemoو 6زوارق �أُخ��رى �إىل زوارق تدخّ ل
م�سلّحة مبدافع «�أم �أل جي )MLG27( »27
م��ن ع�ي��ار  27م�ل��م ،وم��ن �صنع «راينميتال»
( .)Rheimetallوكانت قيمة العقد ،الذي مُنح
ل�ـ«�أب��و ظبي لبناء ال�صفن»  23مليون ي��ورو.
وقامت «�أب��و ظبي لدمج الأنظمة» ()ADSI
ب��أع�م��ال ال��دم��ج ،وه ��ذه الأخ �ي�رة ه��ي �رشكة
م ���شروع م�شرتك �شكّلتها يف ال �ع��ام : 2006
«�أب� ��و ظ�ب��ي ل�ب�ن��اء ال���س�ف��ن» م��ع «�سيليك�س
�سي�ستيمي �إن �ت �غ��رات��ي» (Selex Sistemi
 )Integratiالإيطالية.
يف كانون الأول/دي���س�م�بر � ،2013إتُّفق
م��ع «�أب��و ظبي لبناء ال�سفن» ،مبوجب عقد،
على �أن تقوم بت�سليم زور َق��ي دوري��ة عمالنية
Patria

ت�سلّمت القوات البحرية الإماراتية فرقيطة �أريَله يف العام 2017
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فرقيطة « مَزيد» �إنتاج �شركة «�أبو ظبي لبناء ال�سفن»

) 67)(OPVم( ،ع�ل��ى �أن ت�صنعهما كليهما
«دا ِم ��ن» ( )Damenيف بلغاريا ،بينما تتوىل
«�أب� ��و ظ�ب��ي ل�ب�ن��اء ال���س�ف��ن» م���س��ؤول�ي��ة دم��ج
الأنظمة بالتعاون مع «تالي�س» (.)Thales
وج��رى �إدخ ��ال ال�سفينة الأُوىل («�أري��ال��ة»)
اخل��دم��ة يف ع��ام  ،2017ث��م تبعتها «ه�م�ين» يف
العام  ،2018و�سُ لِّمتا كلتيهما �إىل وكالة البنية
التحتية احل�سا�سة واحلماية ال�ساحلية.

قطر

جُت � ��ري ه� ��ذه ال���دول���ة �أي� ��� �ض� � ًا حت��دي �ث � ًا
لأ� �س �ط��ول �ه��ا .ف �ف��ي �أوا�� �س ��ط ال��ع��ام ،2017
و ّق �ع��ت ��ص�ف�ق� ًة م��ع �إي �ط��ال �ي��ا ،بقيمة ح��وايل
 5م �ل �ي��ارات ي� ��ورو ( 5.7م �ل �ي��ارات دوالر)
بخ�صو�ص ��شراء � 7سفن .كما �أن من املق ّرر
�أن تت�سلّم  4فرقيطات متعدّدة الأدوار من
فئة «دوح ��ة» ،ط��ول ك � ّل واح��دة منها  107م،
وتبلغ �إزاحتها  3250طناً ،وزور َق��ي دوري��ة
م�سلّحة ملهمّات بعيدة عن ال�شاطئ ،و�سفينة
برمائية واح��دة �شبيهة� ،إىل ح ّد بعيد ،ب�سفن
فئة «� �س��ان جيوجيو» ( )San Giorgioمن
�إنتاج «فينكانتيريي» ( ،)Fincantieriوذلك
مبقت�ضى عقد يت�ض ّمن �أي���ض� ًا ب�ن��د ًا خا�ص ًا
بخدمات دعم داخل البلد على مدى � 10أعوام.
وجرى يف متوز/يوليو  2018الإحتفال ببدء
�أعمال البناء (،)steel-cutting ceremony
على �أن يتم ت�سليم الفرقيطة الأُوىل ،كما هو
متوقَّع ،يف العام  .2021وقد �أكدت Fincantieri
شرا
�أن «ق �ط��ع ل��وح ال��ف��والذ» ��س�ي�ك��ون م ��ؤ�� ً
�أي�ض ًا لبدء بناء زوارق  OPVيف العام احلايل.
و�إث��ر مراحل ت�صميم الفرقيطات والـ،OPV
20

يف العام 2012

�سرتكز ال�رشكة اهتمامها على �سفينة برمائية
واح � ��دة .وك ��ان ق��د ُك���ش��ف يف وق ��ت ��س��اب��ق،
وبالتحديد يف �آب�/أغ�سط�س  ،2016عن �أن
ق�ط��ر ت��ري��د �أي �� �ض � ًا  4زوارق دوري ��ة �رسيعة
( )Mk-Vم��ن ��شرك��ة  ،USMIوف ��ق �صفقة
حمتملة ت�صل قيمتها �إىل  104ماليني يورو.
�أ ّم� ��ا «ن ��اق�ل�ات دا ِم� ��ن � �ش �ي �ب��اردز ق�ط��ر»
( ،)NDSQوه��ي م���شروع م�شرتك �أُق �ي��م يف
العام  2010بني  Damenو«ناقالت» القطرية،
ف�إنها م�شاركة يف م�رشوع يتعلق بـ  6زوارق
دورية جديدة .و�سبق �أن ُوقّعت ر�سالة نوايا
من البحرية القطرية بخ�صو�ص قطعة بحرية
ل��دع��م �أع �م��ال ال�غ��و���ص ،ويبلغ طولها  52م،
و 6زوارق دوري��ة ( 50م) .تبلغ قيمة العقد
 753مليون يورو ( 868مليون دوالر) ،وكان

من امل�ق�رّر �أن تُ�سلَّم ال��وح��دة الأُوىل يف العام
 ،2014لكن امل�رشوع عانى ت�أخريات ،ومل يج ِر
حتديد موعد نهائي ب�صورة علنية .وبح�سب
بيان ر�سمي من ال�رشكة ،ف ��إن يف «جعبتها»
«�سل�سلة طويلة من قطع ال��دوري��ة والأم��ن»،
و�إنها متخ�ص�صة بـ«بناء قطع بحرية ودورية
يراوح طولها من  7م �إىل �أكرث من  20م ،وتبد�أ
�أن��واع �ه��ا م��ن قطع بحرية معرتِ�ضة وقطع
دوري��ة «�ستان باترولز» ( � )Stan Patrolsإىل
�سفن دعم برمائية وقطع بحرية م�ساعِدة».
وبحلول ال�ع��ام  ،2015ك��ان ل��دى NDSQ 40
قطعة م�سلَّمة �أو قيد الإن�شاء ،وكلها مرتكزة
على ت�صميمات .Damen
يف العام  ،2014مُنح حو�ض بناء ال�سفن
ال�ترك��ي «�أري ����س» ( )Aresع �ق��د ًا بقيمة 201
م �ل �ي��ون ي� ��ورو ( 231م �ل �ي��ون دوالر) ل�ق��اء
 17زورق دوري� ��ة م�سلحة حل���س��اب حر�س
ال���س��واح��ل ال�ق�ط��ري�� 2 :سري�ع��ان م��ن ط��راز
«هريكيوليز  48( )Hercules 150( »150م)،
و 245طناً ،وذوا مدافع من ط��راز «محُ افظ»
 Muhafizمن �إنتاج «�أ�سل�سان» ،)ASELSAN
وم��زوَّدان بثالث وح��دات دفع � MT4سل�سلة
 ،4000و 10زوارق 711( Hercules 110
ط�ن�اً) ،و  5زوارق  58( Hercules 75طناً).
ويف �أيلول�/سبتمرب� ،2017سلّمت ال�رشكة
حر�س ال�سواحل القطري ال��زورق العا�رش.
ويف �آذار/م��ار���س  ،2018طلب احلر�س نف�سُ ه
 3زوارق  Hercules 150أ ُ�خ ��رى ،م��ع تقدمي
قوى الأمن الداخلي القطرية يف الوقت نف�سه
طلب  6زوارق معرتِ�ضة �رسيعة م��ن ط��راز
«ه��ارب��ون» ( 24( )Harpoonم) .ويف حديث
مع � ،Naval Forcesأكّد م�س�ؤول ممثّل لـ Ares

�ستبني �شركة « »Aresالرتكية  17زورقاً طراز  Herculesحلر�س ال�سواحل يف قطر
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ب�صواريخ موجَّ هة  -قطعتني من فئة «املنامة»
( )FPB-62و 4من فئة «�أحمد الفاحت» (TNC-
 ،)45وجميعها �سلّمتها ��شرك��ة  Lürssenيف
ثمانينات القرن املا�ضي .وهناك �أي�ض ًا العقد
ال��ذي ج��رى توقيعه م��ع �رشكة «�سيليك�س �إي
�أ� ��س» ( )Selex ESيف ال �ع��ام  ،2015والبالغة
قيمته  50مليون يورو( 56.9مليون دوالر).
وقد عادت ال�سفينة الأوىل« ،املنامة»� ،إىل اخلدمة
يف ك��ان��ون ال�ث��اين/ي�ن��اي��ر  ،2018بينما �سُ لّمت
ال�سفينة الثانية« ،املحرق» يف ت�رشين الثاين/
الي�ط��ال�ي��ة
ن��وف�م�بر  .2018وق��ام��ت ال ���شرك��ة إ
ب��دم��ج ن �ظ��ام ج��دي��د لإدارة ال �� �س�لاح يف هاتني
ال�سفينتني .ويف ال��وق��ت ذات ��هُ ،ذك��ر �أن �رشكة
«فيغور» ( )Vigorتقوم ببناء  6زوارق ا�ستجابة
متو�سطة حل�ساب حر�س ال�سواحل البحريني.
زورق  San Giorgioانتاج � Fincuntieriسين�ضم للبحرية القطرية حتت ا�سم �آخر

�أن ال�رشكة ب��دات فع ًال ببناء زوارق الطلبية
الإ�ضافية الـ.9

البحرين

لي�س ل��دى البحرين حالي ًا برامج كربى
معنية ب�ن��اء ال�سفن ،وك��ان��ت عملية ال���شراء
اجل ��دي ��دة وال ��وح� �ي ��دة ،ت �ل��ك ال �ت��ي ج ��رت يف
�أيلول�/سبتمرب  ،2017حني طلبت البحرين
زورق��ي دوري��ة ( 35م) م��ن �رشكة «�سويفت
�شيب�س» ( )Swiftshipsالأم�يرك�ي��ة ،بتكلفة
ُق �دّرت بـ 60مليون دوالر .وهما �سيُجهَّزان
مبدفع «�أم ك  MK38 Mod 3) (25( »38ملم)
وجهاز �أ�شعة حتت احلمراء «�سي فلري »380
( .)Sea FLIR 380وثمة �شائعات فحواها
�أن من املحتمل �أن حت�صل البحرين يف العام

التايل على الفرقاطة الأمريكية «روبرت جي.
براديل» ( ،)Robert G. Bradleyفئة «�أوليفر
هازارد بريي» ( )Oliver Hazard Perryالتي
�أُخرجت من اخلدمة يف البحرية الأمريكية يف
العام  ،2014وذلك لقاء قرابة  70مليون يورو
( 79.6مليون دوالر) .هذا ولدى البحرين يف
الوقت احلا�رض (ومنذ العام  )2014فرقاطة
�أم�يرك �ي��ة واح� ��دة ت��دع��ى «��ص�ب�ح��ة» («ج ��اك
ول�ي��ام��ز» (� )Jack Williamsسابقاً ،وكانت
ق��د �أُخ��رج��ت م��ن اخل��دم��ة يف ال�ع��ام  .1996ويف
متوز/يوليو� ،2018أُع�ل��ن �أن ال�سفينة هذه
�ستتلقى دعم ًا تقني ًا �أمريكي ًا تبلغ قيمته 62
مليون يورو ( 70.5مليون دوالر).
�أ ّم ��ا امل �ب��ادرة التحديثية الأه ��م ،فهي تلك
املتعلقة بـ  6فرقيطات/زوارق دوري��ة م�سلّحة

زورق �سريع حلر�س ال�شواطئ يف البحرين
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الكويت وعُمان

يف العام � ،2015أبدت الكويت ،املح�صورة
بني العراق واململكة العربية ال�سعودية ،رغبة
يف �رشاء  6فرقاطات فئة  ،Gowindلكن مل ترد
يف هذا ال�صدد �أي تفا�صيل �إ�ضافية .ويف العام
 ،2018وافقت الواليات املتحدة على �إمكانية
بيع  15زورق دوري ��ة �رسيعة ت�ت��وىل بناءها
«كفيت�شاك» ( )Kvichakلل�صناعات البحرية
يف ال��والي��ات امل �ت �ح��دة .وك ��ان �أك�ب�ر برنامج
لبناء �سفن من �أجل الكويت عقد ًا مُنح ل�رشكة
«�أب��و ظبي لبناء ال�سفن» الإماراتية يف العام
 ،2015ووافقت ال�رشكةمبوجبه على ت�سليم 8
زوارق �إنزال  5 -بطول  16م ،و 2بطول  64م،
و 1بطول  42م ،وهذه كلها �سُ لّمت بني العامني
 2015و.2018
�أ ّم��ا عُمان ،ف��إن �آخ��ر �أك�بر عملية �رشاء
ق��ام��ت ب �ه��ا ك��ان��ت يف ال �ع��ام  ،2016ع�ن��دم��ا
�أدخ �ل��ت امل �ن��ام��ة �إىل اخل��دم��ة ق�ط�ع�ت��ي دع��م
ع��ال�ي�ت��ي ال ���سرع��ة م��ن ��شرك��ة «�أو� �س �ت��ال»
()Austal؛ ويف ال�ع��ام نف�سه� ،أمت��ت عُمان
ح �ي��ازة  4زوارق  OPVم��ن ف�ئ��ة «الأف� ��ق»
( 1100ط� ��ن؛  75م) ،ك��ان��ت ق ��د طلبتها
م�سقط من «�أ���س ت م��اري��ن» ()ST Marine
 مب��وج��ب �أ��ض�خ��م ع�ق��د ت�صدير يف ت��اري��خال ���شرك��ة .ه��ذه ال�سفن ال� �ـ ،4ال�ق��ائ�م��ة على
ت���ص�م�ي��م «ف�يرل ����س» ( ،)Fearlessقُ�صد
ب���شرائ�ه��ا �أن حت � ّل حم � ّل  4ق�ط��ع  OPVفئة
«�سيب» كانت قد �أُدخ�ل��ت اخلدمة يف �أوائ��ل
ثمانينات القرن املن�رصم .وبحلول العام
� ،2014أدخلت عُمان فرقيطة ثالثة من فئة
«خ��ري��ف» ( 2660ط �ن �اً؛  99م) وم��ن �صنع
«بي �أ �إي �سي�ستمز» (.)BAE Systems
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القوات اجلوية يف الشرق األوسط
وأحدث مشرتياتها من املقاتالت
املقاتالت اجلوية طائرات ع�سكرية �صمّمت مبدئي ًا خلو�ض
املعارك والقتال اجل �وّي وال �سيما جو -ج��و ،كما �صمّمت
غريها كقاذفات قنابل هجومية مهمّتها الأ�سا�سية مهاجمة
الأه��داف الربية ،وميزتها ال�رسعة واحلركية كونها �صغرية احلجم
مُقارنة ب�سواها من الطائرات املقاتلة .و�أه ّم ما مييّز املقاتالت احلربية
�سيطرتها على �أجواء املعارك ،وجناحها يف التفوّق اجلوّي التي تقرّره
مهارة الطيّارين يف قيادة امل ُقاتالت ،وم��دى ا�شتمالها على التقنيات
احلديثة.
و�شهدت �صناعة الطائرات احلربية خم�سة �أجيال مُتتالية� ،أوّلها
الطائرات التي �شهدتها احلرب العاملية الثانية ،والتي مل يك ْن �سالحها
الأ�سا�سي يتعدّى الر�شا�ش ،والتي كانت حم��دودة ال�رسعة وحمدودة
الإ�ستعمال .ث ّم تلتها مُقاتالت اجليل الثاين ،بتكنولوجيتها اجلديدة
التي ت�ضمّنت قوة دفع دينامية هوائية و�أنظمة مالحة متطوّرة ،وفاقت
�رسعتها �رسعة ال�صوت لدى ا�ستخدامها املحرّكات النفّاثة� .أما اجليل
الثالث فقد متيّز بالقدرة على مهاجمة الأه��داف الأر�ضية ،واملناورة
وبعدئ ٍذ تطوّرت املقاتالت �إىل اجليل الرابع حيث زوّدت ب�إلكرتونيات
و�أنظمة �سالح متطوّرة و�أكرث فعالية ،كما �أ�صبحت متعدّدة الأدوار.
على �أن ال�ضائقة املالية التي ح�صلت �إثر العام  1990جعلت كثري ًا
من ال��دول تعمل على خف�ض �إنفاقها الع�سكري وتقلي�ص ما لديها من
الأ�سلحة وال �سيما اجلوية منها ،مما كان له �أث��ره على برامج التطوير
والبحث ،وت�أخري تطوير اجليل اخلام�س من امل ُقاتالت .على �أن بع�ض
ال��دول متكّنت من حت�سني ت�صاميم مُقاتالت اجليل
الرابع منتجة طائرات عرفت ب�إ�سم مُقاتالت اجليل
ال��راب��ع والن�صف وك��ان��ت حينذئ ٍذ ظ�ه��رت امل ُقاتلة
( )Raptor F-22التي �أنتجتها �رشكتا  Boeingو
 Lockheed Martinالأمريكيتني مع ًا يف نهاية العام
.2005
على �أن ط��ائ��رات اجليل اخلام�س التي متيّزت
بتقنيات عالية ورادارات  AESAالفعّالة ،و�أجهزة
تعقّب بالأ�شعة حتت احلمراء ( )IRودق��ة يف �إط�لاق
ال �� �ص��واري��خ ج��و  -ج ��و ،وج ��و �أر� � ��ض ،و أ�ج �ه��زة
�إ�ست�شعار متطوّرة �إ�ضاف ًة �إىل �أنظمة �سالح متنوّعة
مُ�ستخدمة التكنولوجيا الف�ضائية و�إلكرتونياتها،
وه ��ي ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ت�ت�م� ّي��ز بب�صمة خفيفة �أو
بانعدامها ،حيث يتعذّر على ال��رادارات �إكت�شافها،
كما تتميز بخفّة وزن�ه��ا كونها م�صنوعة م��ن م��ادة
الكومبوزيت� ،إال �أن�ه��ا عالية الثمن ،وتعجز عنها
معظم امل�ي��زان�ي��ات الع�سكرية .وب�ق�ي��ت يف الإن �ت��اج
ط� ��ائ� ��رات م ��ا ب�ي�ن اجل �ي �ل�ي�ن ال� ��راب� ��ع واخل��ام ����س
الكال�سيكية ،حيث روع��ي يف تطويرها �إ�ستخدام
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�أن�ظ�م��ة الإ�ست�شعار احل��دي�ث��ة و�أح���دث �أن�ظ�م��ة امل�لاح��ة .على �أن هذه
الطائرات لي�ست زهيدة الأثمان وبع�ضها ي�صل �إىل �أرقام خيالية .و�أبرز
امل ُقاتالت العاملية هي كما يلي:

املُقاتالت الأمريكية:

ت�صنع ال��والي��ات املتحدة ع��دد ًا ك�ب�ير ًا م��ن امل ُ�ق��ات�لات الكال�سيكية
ال�ت��ي ط �وّرت �ه��ا وح��دث�ت�ه��ا وجعلتها م �ت �ع �دّدة الأدوار ،وع�ل�اوة على
ذل��ك ت�صنع مُقاتالت �شبحية حديثة مثل امل ُقاتلة القاذفة (،)F-117
وامل ُ�ق��ات�ل��ة الأك�ث�ر ت �ط �وّر ًا ( )Raptor F-22وامل ُ�ق��ات�ل��ة ()F-15SA
الثقيلة ،وامل ُقاتلة ( )Lightning F-35وامل ُقاتلة املتو�سطة ()F-18
وكذلك امل ُقاتلة اخلفيفة ( )F-16التي لقيت �إق�ب��ا ًال كبري ًا ل��دى ال��دول
العربية كونها �رسيعة وم�ت�ع�دّدة الأدوار .ول�ع� ّل �أ�شهر ال�رشكات
الأم�ي�رك��ي��ة  Boeingامل �ن �ت��ج ا ألك �ب��ر ل �ل �ط��ائ��رات احل��رب �ي��ة ،وك��ذل��ك
التجارية .وخدماتها ت�صل �إىل �أك�ثر من  155دول��ة ،و�أك�ثر مبيعاتها
للدول العربية ودول اخلليج ب�صورة خا�صة .وع�لاوة علىامل ُقاتالت
تبيع ال �ط��ائ��رات التكتيكية ( )F-15وط��ائ��رة النقل ال�سرتاتيجي
( )C-17غلوب ما�سرت وطائرة املراقبة البحرية ()P-8 Poseidon
والطوافات املتنوّعة مثل ( )CH-17ت�شينوك للنقل وامل ُقاتلة �أبات�شي
) . Apache (AH -64كما عر�ضت �أي�ض ًا يف املعار�ض طائرة امل ُراقبة
ال�ب�ح��ري��ة ( )MSAامل �ج � ّه��زة ب��أن�ظ�م��ة م�ت�ط�وّر ة وال �ط��ائ��رة احلربية
( ،)V-22 Ospreyوذات الإقالع والهبوط العمودي.

املُقاتلة ال�شبحية � Raptor F-22إنتاج «بوينغ» و «لوكهيد مارتن»
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املُقاتالت ال�صينية:

املُقاتالت الرو�سية:

تنتج رو�سيا املُقاتالتMig -35

تطوّر رو�سيا با�ستمرار مُقاتالتها الكال�سيكية التي لديها ت�شكيلة
وا�سعة منها ،وكذلك مُقاتالتها احلديثة التي جتعلها جميع ًا متعدّدة
الأدوار واملهمات ،وال �سيما �سل�سلة (�سوخوي  ،)27 -التي منها
(��س��وخ��وي  ،)34 -و��س��وخ��وي ( ،)SM-27و��س��وخ��وي ()MK-3
املتعدّدة الأدوار واملهمات و�سوخوي ( .)SU-35وكذلك لديها ت�شكيلة
ميغ ومنها (ميغ  )24 -لل�سرتاتيجية ،و ( )Mig -33ذات الأنظمة
الإ�ست�شعارية احلديثة والتي تعترب �أح��دث مُقاتالت رو�سيا ،كما لدى
رو�سيا طائرات ( ،)Mig - 35وقاذفات (نو  )M22 -ث ّم (تو .)S 35 -
كما لديها طائرات (ياك  )130 -املطوّرة وامل ُ�ستخدمة للتدريب وكذلك
(باك  )152 -اجلديدة احلديثة.

املُقاتالت الأوروبية:

لدى ال�سويد طائرة (غرينب)  Gripenالتي طوّرت هيكلها وحمرّكها
ونظام �إدارة امل�ع��ارك فيها ،وجعلتها ناجحة للبقاء يف الإن�ت��اج فرت ة
طويلة ،بينما ال�ط��ائ��رة احلديثة امل�ت�ط�وّرة فهي ي��وروف��اي�تر تايفون
( )Eurofighter Typhoonالتي ت�صنعها �أرب ��ع دول �أوروب �ي��ة وهي
متو�سطة و�أثبتت كفاءتها قتالياً� .أما فرن�سا فقد �أثبتت جناحها يف �إنتاج
امل ُقاتلة (رافال  )Rafale -و�صدر عدد كبري منها للدول العربية واثبتت
جودتها ،وقد ا�شرتت الهند  125طائرة منها.

�إعتمدت ال�صني ب�صورة خا�صة على امل ُقاتالت
الرو�سية ومنها (�سو  )SK27 -و(�سو .)UBK 27 -
وفيما بعد قامت ب�إنتاج (�سو  SK/UBK 27 -حملي ًا
برتخي�ص ،كما �أنتجت طائرة ( ،)J-11وحالي ًا تنتج
( )J-10امل�أخوذة عن طائرة �إ�رسائيلية ولكنها �أحدث
 ،كما تنتج ال�صني �أي�ض ًا امل ُقاتلة ال�شبحية (QZ -
 )20والطائرة ( )J-IIBو ( )J-7امل�أخوذة عن (ميغ
  )2كما تنتج الطائرة الهجومية ( ،)Q-5وتنتج�أي�ض ًا بالإ�شرتاك مع الباك�ستان امل ُقاتلة اخلفيفة ( )JF-17التي حتاول
الدولتان جعلها طائرة حديثة متفوقة ،وميكن القول �أن امل ُقاتلة ()J-10
�أ�صبحت تنتج بكميات كبرية للت�صدير مثل ( )J-10Aو ( )J-10Bكما
يجري تطوير امل ُقاتلة ت�شنغدو  ،J-20وكذلك طائرة ال�شانيانغ J-31
بق�صد الت�صدير.

الدول العربية و�سالحها اجلوّي

ملا �أ�صبحت معظم معدّات الدول العربية وطائراتها امل ُ�شرتاة قبل
ال�سبعينات يف مرحلة التقاعد ب��ات ل��زام� ًا عليها �إ�ستبدالها مبعدّات
وطائرات �أك�ثر تطوّر ًا وحداثة ،كما �أ�صبح لزام ًا عليها �أي�ض ًا تطوير
�أ�سلحة الثمانينات والت�سعينات �إىل م�ستوى الأ�سلحة احلديثة املتعددة
املهام .وهكذا عمدت »بوينغ» �إىل جعل طائرات  F-15ت��ؤدي وظائف
متنوّعة مثل الإع�ترا���ض والإ��س�ت�ط�لاع والق�صف و��س��واه��ا لت�صبح
متعدّدة املهام ،ولقد �أدركت الدول العربية جميعها مبا فيها دول اخلليج
�أهمية �سالح اجلو والعمليات الع�سكرية اجلوية وال�سيما الطريان،
�إثر ما قا�سته عرب احلرب العربية  -الإ�رسائلية وما ت�سببته من دمار،
وكذلك حرب عا�صفة ال�صحراء واحلرب العراقية وال�سورية ،وحرب
اليمن ،جميع هذه العوامل حدث بالدول العربية �إىل حت�صني مواقعها
الداخلية بقوات برية وبحرية وجوية ،ور ّك��زت على القوات اجلوية
واملقاتالت التي نحن ب�صدد ها ولها بالتف�صيل يف ك ّل دولة على حدة:

اململكة الأردنية الها�شمية:

املُقاتلة الأوروبية يوروفايرت تايفون Eurofighter Typhoon
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عديد �سالحها اجل �وّي  13500مُقاتل ،وطائرات
ال�ق�ت��ال لديها � 3أ��س�راب ط��ائ��رات �إع�ترا���ض/دف��اع
جوي (قاعدة الأزرق) فال�رسب الأول ي�ض ّم F-16A
 ،MLA3Oوال ���سرب  2ي�ت��أل��ف م��ن  15ط��ائ��رة ف -
 ،MLU16ABو  6طائرات ف  B16-وال�رسب  6قوامه
 17طائرة .F-16A/B
أ�م ��ا للنقل اجل� �وّي ف�ل��دى الأردن (ق��اع��دة امللك
عبد اهلل) ال�رسب  3وي�ض ّم طائرتي كا�سا ()C-212
وط��ائ��رت��ي  ،CN- 235و  4ط ��ائ ��رات ه�يرك��ول�ي��ز
( ،)C-130Hوطائرتي  ،CN-295و�رسبني للنقل
والإرت� �ب ��اط ب�ضمان � 10سوبر ب��وم��ا (،)AS-332
و��س�رب م��ن  12ط��واف��ة  ،EC -635ول� ��واء ط�يران
عمليات خا�صة ي�ض ّم  16+8طوافات  UH - 60Lبالك
ه��وك ،و  8ط��واف��ات � .MB-530أم��ا ال�ط�يران امللكي
فلديه  2ت�شالنجر  ،604وط��ائ��رة تري�ستا 500/و 6
طوافات  S -70Aبالك هوك وطوافة � SA-316Cأما
طوافات القتال فعبارة عن �رسبني قتاليني ب�ضمان 30
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 AH-15W +هما (ال�رسبان  10و 12قاعدة امللك عبد اهلل).
�أم��ا الكلية اجل��وي��ة للتدريب يف ق��اع��دة امللكة ح�سني فت�ستخدم 3
�أ�رساب هي :ال�رسب  11وي�ضم  13طائرة  1فيوجت ،C-101 ،وال�رسب
 4وفيه  16طائرة �سلينغ�سباي  T-67واير فالي  ،F - 260و� 2سوكوتا
� .TB -20أما الطائرات امل�سرية فعبارة عن نظامي كامكوبرت ،S-100
و � 4أنظمة  .FALCONهذا ويت ّم حتويل طائرتي النقل � CN - 235إىل
طائرتني م�سلّحتني لدعم مهمّات القوات اخلا�صة و ّمت ت�سليمها خالل
العام .2014

الإمارات العربية املتحدة:

ت�شكّل املُقاتالت  F-16تر�سانة �سالح اجلو الإماراتي

�سالح ج��و االم ��ارات العربية املتحدة  4500ج�ن��ديّ وه��ي تتطوّر
اقت�صادي ًا وع�سكري ًا وكذلك ثقافياً ،و�شعارها (الب�رش قبل احلجر) ،كما
تعنى بقواتها امل�سلّحة وال �سيما �سالح جوّها ودوره��ا املهم يف مكافحة
املت�سلّلني والإرهابيني .ول��دى �سالح جو االم��ارات قيادتان جويتان،
وق�ي��ادة ج� ّوي��ة مُ�شرتكة فالقيادة اجل��وي��ة الغربية يف �أب��و ظبي عبارة
عن جناح مُقاتالت يف (ق��اع��دة الطفرة) يت�ألف م��ن� 3 :أ��س�راب قتال/
هجوم �أر�ضي هي الأ��س�راب  71و  76و 86وموجوداتها من طائرات
مرياج 9-2000وثالثة �أ�رساب قتال (الأول والثاين والثالث (�شاهني)
وتت�ألّف من طائرات  F-16 E/Fدي��زرت فالكون� .أم��ا جناح النقل يف
(ق��اع��دة ال �ب��اط��ن) ث�لاث��ة �أ� �س�راب ط��ائ��رات (��س�رب ي�شغل ط��ائ��رات
 ،C-130Hو�آخر ي�شغل طائرات  CN -235والثالث  6طائرات .)C-17
�أم��ا القيادة اجل��وي��ة الو�سطى (دب��ي) فلديها ��سرب هجوم خفيف/
تدريب (ال�رسب  102قاعدة مندهات) ولديه طائرات هوك  .102و�رسب
النقل ولديه ط��ائ��رات  C-130 - 30و  ،L-100 - 30وبوينغ 747 -
( 422ل�ن�ق��ل ال�شخ�صيات)،
وك �ي �ن��غ �إي� ��ر ( 350 -ل�ن�ق��ل
ال�شخ�صيات) وه�ن��اك قيادة
العمليات اخلا�صة يف �أبو ظبي،
ول � ��واء ط �ي�ران اجل �ي ����ش ال�ع��ا��شر
(ال �ظ �ف��رة) وي �ت ��أل��ف م��ن ط��واف��ات
�أب��ات���ش��ي  AH-64Aالقتالية،
وطوافات فينبك .AS 550
و�أكادميية خليفة بن زايد
اجلوية (العني) ال�رسب  63وفيه
ط��ائ��رات ه��وك  ،MK63وال���سرب ال�ث��اين فريق
24

الفر�سان للألعاب اجلوية ويت�ألّف من طائرات  PC-7تري�سو تريرن،
و�رسب الأكادميية اجلوية ويت�ألف من طائرات غروب .GH5TA
جمموع الطائرات (الفئات الرئي�سية) :للقتال  58مرياج ،9-2000
و  79دي��زرت فالكون  F - 16 E/Fبلوك  .60وللنقل  8طائرات C-17
للنقل ،و  12طائرة  ،C-130Jو  3طائرات �صهريج/نقل ِ،MRTTA330
و 6طائرات �( C-130-H/C-130H-30سيجري �سحبها) و 11
طائرة  ،CN-235و � 8سي�سنا  .208Bكما لديها للتدريب  15هوك MK
 -102و  30هوك  ،MK63و  10طائرات  ،MB339Aو  25طائرة ،PC-21
وللم�سح البحري لديها  2دا�ش  ،8-315وللإنذار امل ُبكر � 2ساب Eri 340
� .Eyeأما من الطوافات فلديها  12طوافة  ،CH-47C/Dو 6CH-
 ،47Fو  28طوافة  ،AH-64Dو  40طوافة  UH -60Mبالك هوك،
و  24طوافة  ،AW319و  6طوافات بوما  ،SAB -99و  12فينيك
.AS - 550
�أم��ا الدفاع اجل �وّي فهو نظام ( THAADوحدتا �إط�لاق نار
مع  9قواذف و � 48صاروخ) ،ونظام �سكاي غارد (ثنائي عيار 35
ملم).
وقيد الطلب طائرتا دورية متعدّدة الأدوار من طراز بياجبو
 P.160أ�ف��ان�ت��ي وق��د تكون �سلّمت ،وي�ج��ري ت�سليم  6طوافات
ت�شينوك  ،CH - 47 Fوكذلك  10طوافات �أخرى كخيا ٍر ثان .وقيد
الطلب نظام بريديرت امل�سري (ال�ع��دد غري م�ع��روف) و  17رادار
مُراقبة جوية ط��راز ( GM200م��ن �رشكة طالي�س) واث�ن��ان من
�سواتل امل�سح الع�سكري من نوع »هيليو�س» .ويجري ت�أ�سي�س
نظام ��ص��اروخ��ي للدفاع اجل��وّي على نظام (THAADوح��دت��ا
�إطالق مع ما جمموعه  9قواذف) ونظام باتريوت  9 ( PAC - 3وحدات
�إط�لاق مع  10مواقع رادارات و  10حمطات �إ�شتباك و�سيطرة و 37
قاذفاً.
�أه � ّم القواعد اجل��وي��ة :القيادة اجل��وي��ة الغربية ،باطن الظفرة،
العني ،والقيادة اجلوية الو�سطى.

مملكة البحرين:

عديد �سالح جوها  1300جنديّ � ،أما طائرات قتاله فهي � 3أ�رساب،
�رسبان ك ّل منهما ي�ض ّم  8-7طائرات  F-16Cو  4طائرات ،F-16D
و��س�رب ث��ال��ث ي�ض ّم  12ط��ائ��رة � F-5E/Fأم��ا ��سرب ط��واف��ات النقل
في�ض ّم  12طوافة  AB-212و  3ط��واف��ات  ،Bo-105وطوافتني لنقل
ال�شخ�صيات ط ��راز  S-70Aو  9ط��واف��ات ب�لاك ه��وك ،UH -60M
وط��واف��ة ط��راز  S-92و  9ط��واف��ات ب�لاك ه��وك  ،UH-60Mوطوافة
ط ��راز  S-92لنقل ال�شخ�صيات ،و��س�رب ط��واف��ات هجومية ي�ض ّم
 14طوافة  AH-1Eكوبرا ،كما لدى البحرين �أي�ض ًا  3طائرات غالف
�سرتمي ،وطائرة بوينغ ،727 -وطائرة �أفرو  .TJ85كما لديها للتدريب 6
طائرات هوك  MK129وللتدريب الأويل  3طائرات �سلينغ �سباي  -فاير
فالي.
وقواعد البحرين اجلوية� :سمان وال�شيخ عي�سى واملحرق.

لدى �سالح اجلو امللكي البحريني مقاتالت F - 16
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اململكة العربية ال�سعودية:

وم��ن امل�ق��رر �أن يت�ضمن ال�برن��ام��ج م��ا ي�صل جمموعه �إىل  25طائرة
.C-130J/KC-130J
ويجري ت�سليم  6طائرات ايربا�ص  A330MRTT -للنقل
�/صهريج لتح ّل حم ّل  .KE -3Aوتخ�ضع الطائرتان ER-3A
ل�صيانة يف املخازن .وقيد الطلب  4طائرات كينغ �إي��ر 350ER
مع خيار ثان يت�ضمن  4طائرات �أخ��رى .وقيد الطلب طوافات
 AW139للإخالء الطبي (العدد غري معروف).
أ�م��ا ال��دف��اع اجل �وّي فهو ف��رع مُ�ستقل وه��و م�س�ؤول عن
جميع م��وج��ودات ال��دف��اع اجل��وّي الثابتة واملتحركة �سواء
�أكانت مدافع م�ضادة �أم قواعد �صواريخ �أر�ض  -جو ثابتة �أو
متحركة.

نظام الإنذار اجلوّي �أواك�س لدى القوات اجلوية امللكية ال�سعودية

تبلغ م�ساحة اململكة العربية ال�سعودية �أكرث من مليوين كلم  ،وهي
�أكرب دول جمل�س التعاون اخلليجي م�ساحة ،ويبلغ عديد �سالح جوها
 2000جندي ،ولديها حالي ًا � 3أ��سراب �ضاربة ت�ض ّم  88مُقاتلة ترنادو
 ،IDSكما لديها � 6أ��سراب طائرات معرت�ضة ت�ض ّم  68مقاتلة ،F-15S
و�رسبان من  24تايفون� .Typhoonأما الطائرات امل ُقاتلة القاذفة فثالثة
�أ��س�راب قوامها  68ط��ائ��رة  .F-15Sولديها للنقل � 3أ��س�راب تت�ألف
من  20طائرة هريكوليز  ،C-130E/Hو  5طائرات  ،CN-235و 35
طائرة  ، C-212 - 200وطائرة بوينغ  707-320وطائرتي جت�ستار،
وطائرتي فالكون .20 -
كما لدى ال�سعودية �رسبا طوافات ي�ضمّان  28جت راينجر AB -
 ،206و 24طوافة  ،AB-205و � 6ألوية  ،3 -و  18طوافة  ،KV-107Hو
 29طوافة  ،AB-212و  16طوافة ( AB -412للبحث والإنقاذ) ،و 16
طوافة طبية�/إخالء  S-70بالك هوك ،و 11طوافة كوغار  MK2للقيادة
لن �ق��اذ .أ�م��ا طائرات التدريب :ف  15طائرة  ،F-5Bو 15
والبحث وا إ
طائرة  ،F -15Dو  12طائرة  ،T-41Aو  50طائرة  , PC-9و 28طائرة
ه��وك ،وطائرتا جت �سرتمي  ،31و  12طائرة �سي�سنا � 20 ،172سوبر
ما�ش�شاك.
ول��دى �أكادميية امللك في�صل  28ه��وك� .أم��ا طائرات الإن��ذار امل ُبكر
ف �ع �ب��ارة ع��ن  5ط��ائ��رات �أواك� �� ��س  ،E-3Aوط��ائ��رت�ين ط ��راز R-3A
للإ�ستخبار الإلكرتوين  .ELINTكما لدى ال�سعودية  6طائرات �صهريج
طراز  A330 MRTTو .KC -130
�أه��م القواعد اجلوية� :أب�ه��ار ،وامللك عبد العزيز (الظهران)،
وج ��دة ،وامل�ل��ك خ��ال��د (خمي�س م�شيط) ،وامل��دي�ن��ة ،وال��ري��ا���ض (مق ّر
ال�ق�ي��ادة) ،وت�ب��وك ،وامللك فهد (الطائف) وكلية ط�يران امللك في�صل
(الريا�ض).
وقيد الطلب  72طائرة يوروفايرت تايفون مبوجب برنامج
ال�سالم ،كما ّمت طلب  84طائرة  ،F-15SAوب��د�أ ت�سليمها منذ
ال �ع��ام  ،2015و��س�ت�ط�وّر  68ط��ائ��رة  F-15ل��دى ��س�لاح اجلو
ال�سعودي �إىل �صيغة  SAويعاد ت�سليمها لغاية العام .2020
ومنحت �رشكة  BAE Systemsع�ق��د ًا قيمته  1.6مليار جنيه
ب�ش�أن رزمة تدريب كاملة ت�شمل  55طائرة بيالتو�سPC-21 ،
( ّمت ت�سليمها) و  22+22طائرة هوك ( ATTيجري ت�سليمها،
و  25طائرة تدريب �أ�سا�سي يت ّم اختيارها ،و�أجهزة حماكاة
�أر�ضية .و�ستح ّل طائرات التدريب حم ّل طائرات هوك و PC9
و�سوبر م�ش�شاك وقيد الطلب طائرتا �صهريج طراز ،C-130J
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ال�سودان:

عديد �سالح جو ال�سودان  3000جنديّ  ،وط��ائ��رات القتال لديه
�أ�رساب طائرات قتال معرت�ضة/هجوم �أر�ضي ت�ض ّم ميغ ، -
و  4ميغ  ،UB20 -و � 12سو  24و � 11سو  ،25 -و  8طائرات  -و
مقاتلة  ،F-16و  15طائرة ( F-7ميغ � 21 -صينية).
كما لدى ال�سودان �رسب مكافحة متمردين قوامه  12طائرة K - 8،
 ،وطائرتا �أفيوكار  C-212للإ�ستطالع البحري .كما لديه �رسب للنقل
البحري ي�ض ّم طائرة فريند �شيب  ،F-27و  4طائرات  ،C-130Hو 3
طائرات  ،DH5Dو  6 - 4طائرات �آن  ،32و  4طائرات �أفيوكار ،C-212
و  2فالكون  ،20/50كما لديهم للنقل/الإرتباط  8تريبو ب��ورت��ور،
وطائرة كينغ �إير .90
ولدى ال�سودان من الطوافات �رسب من  4مي  ،4 -و  12+20مي -
 ،8و 12طوافة بوما  ،SA330و  15طوافة طراز  BO-105لل�رشطة و 8
طوافات  ،AB-412و  24مي  ،24 -ومي .P35 -
ولديه للتدريب طائرة  ،F-5Fوطائرتان ميغ  .UB 29 -و ّمت ت�سليم
 12طائرة � Mi - 24إ�ضافية من فائ�ض رو�سيا البي�ضاء ،وقيد الطلب 12
طوافة مي  ،24 -وعدد مماثل من مي  8 -مع خيارات تتعلّق بـ  6طائرات
�أخرى من ك ّل نوع.
�أه� ّم القواعد اجلوية :عطرية ،ودون�غ��وال ،والغا�رش ،والعبيد،
وجنينة ،وجويا ،واخلرطوم ،وماالكال ،ومريوي ،وبور �سودان ،وواد
مدتي ،وواو.
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اجلمهورية العربية ال�سورية:

ع��دي��د �سالحها اجل� �وّي  20000ج �ن��دي ،وط��ائ��رات ال�ق�ت��ال لديها
�رسبان �ضاربان ي�ضمّان  20طائرة �سو � ،24 -إ�ضافة �إىل � 18رسب

املُقاتلة �سوخوي � SU-24Fأبرز ما لدى القوات اجلوية ال�سورية
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مُقاتالت منها� 9:أ��سراب ت�ض ّم نحو  150ميغ -
 ،F21و� 5أ�رساب قوامها  70ميغ  ،23 -و�رسبان
ي�ضمان  40ميغ  ،29و�رسبان ي�ضمان  30ميغ .25
�إ�ضافة �إىل � 8أ��سراب قتال/هجوم �أر�ضي ،و 5
�أ�رساب ت�ضم  40ميغ  ،BN23 -و � 3أ�رساب ت�ض ّم
� 40سو  .22/20 -ولدى �سوريا �رسب ا�ستطالع
م�ؤلف من  6طائرات ميغ .R25 -
�أما طائرات النقل ف�رسبان م�ؤلفان من � 4إىل
  ،76و � 6آن  ،26 -و � 6آن  ،12 -و � 2آن  , 24 -و 8�إل 14 -و  4تو  .134 -ولديها للتدريب  20ميغ -
 ،U21و � 80إل � 39 -ألباترو�س ،و  60دلفني  ،29و
 30طائرة  MBB -223فالمنغو ،و  30ميغ ،17 -
و  6باك �شاهباز.
ولديها م��ن ال�ط��واف��ات � 3أ��س�راب هجومية
ت�ض ّم  36طائرة مي  ،24 -و  55غازيل/هون ،و
 100مي  ،8 -و 10مي  ،2و  50مي  ،25ونحو  16مي  14 -هيز ،و  5كا 25 -
هورمون ملكافحة الغوا�صات و�رضب ال�سفن.
و�أكد ر�سمي ًا عقد خا�ص بالتزوّد بـ  36طائرة  -ياك  130 -للتدريب
املتقدّم ،و  12طائرة ميغ  2M/M29 -لكنه مل يرد ذكر �إمت��ام عمليات
الت�سليم.
مالحظة :هذه املعلومات تعود �إىل ما قبل احلرب يف �سوريا.
أ�ه��م القواعد اجلوية� :أب��و ال�ضهر ،وحلب ،والنا�رصية  ،وبالي
ودم�شق ،ودم��ر ،وحماه  ،وخاخلاله ،وم�سريبه  ،وب��امل�يرا ،و�سهلة ،
ور�صافة ،و�سهل�س ،و�صحراء �سيقات.

اجلمهورية العراقية:

خ�رس العراق الكثري من �أ�سلحته يف احلرب العراقية التي قتل فيها
�صدام ح�سني .و أ�ث��ر �إع��ادة تنظيم �صفوفه� ،أم�سى عديد �سالح جوّه
 6000جنديّ  ،ومق ّر قيادته يف القيارة .وغدا جناح الإ�ستطالع لديه ي�ض ّم
� 3أ��سراب ا�ستطالع خفيفة هي ال�رسب الثالث يف (كركوك) وقوامه 8
طائرات �سامبا  CH2000وال�رسب الـ ( 70الب�رصة) وي�ضم  6طائرات
�سيكر  ،SB7L - 360و  8طائرات �ساما  ،CH2000SAMAوال�رسب
( 87املثنى) وي�ض ّم  6طائرات كينغ �إير  .350ERوال�رسب  52للتدريب
(ك��رك��وك) فيت�ألف م��ن  20ط��ائ��رة ال�ستا  ،95و  12ط��ائ��رة ك��اراف��ان
� CARAVANسي�سنا ( Cesna AC - 208Bملكافحة املتمردين �أي�ضاً)،
و  15تيك�سان � .T - 6Aأما �رسب النقل العراقي ففيه  3طائرات C - 130
 ،Eو  6طائرات �آن  ،32 -و  6طائرات .C - 130J
وي�ض ّم �رسب الطوافات طوافات مي  .17 -وقد �أو�صى العراق على
 36مُقاتلة من طراز  F-16Cبلوك  ،52لكن ت�سليمها �أُجّ ل .و ّمت ت�سليم عدد
قليل من الطائرات الهجومية �سو  25 -من رو�سيا و�إيران .وقيد الطلب
 24طائرة هجوم/تدريب طراز ّ ( KAI T501Qمت ت�سلّمها).
وقيد الطلب عدد غري حمدود من طائرات التدريب الأ�سا�سي PAC
.Super MUSHSHAK

�سلطنة عمان:

عمان ذات موقع جغرايف مميّز كونها تط ّل على خليج عمان واملدخل
الرئي�سي للخليج العربي من جهة ،وتط ّل على بحر العرب يف املحيط
الهندي م��ن جهة �أخ ��رى .وم��ن مياهها امل�م� ّر الوحيد لعبور ناقالت
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مُقاتلة  F-16Dيف �سالح اجلو العماين

النفط احلملة ملا ت�صدره دول اخلليج وكذلك العراق وايران .لذا وجب
عليها ب�ن��اء ق��وات م�سلّحة ذات ك�ف��اءة ع��ال�ي��ة ،وال �سيما ��س�لاح اجلو
ال��ذي تعمل على حتديثه وعديده  5000جنديّ  .ولديه �رسبا مُقاتالت
/هجوم �أر� �ض��ي :ال�رسب الثامن يف ثمرات وق��د �أُع�ي��د ت�سليحه بـ 10
ط��ائ��رات  F-16Cبلوك  ،50وطائرتي  ،F-16Dوال���سرب  18وي�ض ّم
 10طائرات  F-16Cبلوك  ،50 +و  4طائرات  .F - 16 Dولديها �أي�ض ًا
�رسب مقاتالت/هجوم �أر�ضي وا�ستطالع (ال�ساد�س مطار م�صرية)
وقوامه  12هوك  ،200و  4هوك  .100ولديها �رسب ملكافحة متمرّدي
التدريب (ال�رسب الأول يف م�صرية) وي�ض ّم  12طائرة بيالتو�س ،PC - 9
و � 7شهباز (� MFI - 17سفاري) و  5طائرات �سوبر م�ش�شاك.
ول��دى ع�م��ان للنقل � 4أ� �س�راب :ال���سرب ال��راب��ع وي�ض ّم طائرتي
�إيربا�ص  A320بري�ستيج لنقل ال�شخ�صيات ،و�رسبان (الثاين يف �سيب
واخلام�س يف �صالله) ويت�ألفان من � 8سكاي فان ( جهّزت  3منها ملهام
الدورية البحرية) و�رسب رقم ( 16ال�سيب) وي�ض ّم  3طائرات C-130H
(تحُ ال للتقاعد) وطائرة بوينغ ( SP 747الطريان ال�سلطاين) وطائرتي
غالف �سرتمي ( 4الطريان ال�سلطاين وطائرة  ،C130Jو  .C130J2 2كما
لدى عمان �رسبا طوافات (ال�رسب الثالث �صاللة وال�رسب  14ال�سيب)
ويت�ألفان من  20طوافة  ،NH - 90و  3ط��واف��ات  ،AB-206و  10بيل
 ،214A/Bو  3طوافات  AB-212و  3بوما (الطريان ال�سلطاين) و5
�سوبر بوما (الطريان ال�سلطاين) و � 5سوبر بوما (الطريان ال�سلطاين،
و � 12سوبر لينك�س .+ 6.300
�أما جناح اجلو اخلا�ص بال�رشطة في�ض ّم  2طراز  ،D-228و  2طراز
 ،DHC-5و  3مريلني ،و  5ط��راز  AB-203و  2ط��راز  ،AB - 206و 2
طراز .CN - 235
و ّمت ب �ن��اء ن �ظ��ام دف ��اع ج� �وّي م��دم��ج ي�شمل رادارات (مب��ا فيها
رادارات  S - 743Dمارتيلو) ،و�أنظمة اي�صال تت�ألف من  28وحدة
�إطالق �صواريخ رابيري وردارات باليري فاير لإدارة الرمي حيث تنتظم
جميعها يف كتيبة دفاع جوّي مكونة من �رسيتني.
ثم طلب دفعة ثانية من  12طائرة بلوك  C10( 50و  .)20وتطلب
ال�سلطنة  12طائرة يوروفايرت تايفون ،و  8هوك  AJTو�سيبد�أ الت�سليم
 .2017ومت ت�سليم  20ط��واف��ة  )TTH( NH90لتح ّل حم� ّل الطوافات
العاملة يف جم��ال النقل والإرت �ب��اط .وطلبت ال�سلطنة  8ط��ائ��رات C-
295مبا فيها  5طائرات نقل تكتيكي و  3طائرات دورية بحرية والت�سليم
الدفاعية  -كانون الأول  /دي�سمرب  - 2020كانون الثاين  /يناير 2021

جارٍ ،وقيد الطلب نظام الدفاع اجلوّي نا�سما�س
ليح ّل حمل رابيري/بالينيد.
أ�ه � � ّم ال �ق��واع��د اجل��وي��ة م �� �ص�يرة ،وم�ث�ن��ى ،
و� �ص�لال��ة ،وث �م��ري��ات ،وال �� �س �ي��ب ،وخ �� �ص��اب،
وجزيرة الغوت ،وخ�صابا.

دولة قطر:

ع��دي��د ��س�لاح ج��و ق�ط��ر  1500ج �ن��ديّ ول��دي��ه
جناح قتال رقم ( 1القرية) ،كما لديه من طائرات
القتال  9ط��ائ��رات م�ي�راج  ، EDA5 - 2000و3
ط��ائ��رات م�ي�راج  DDA 5 - 2000م��ن مقعدين
للتدريب والقتال .كما ل��دى قطر ��سرب قتال/
هجوم �أر��ض��ي ق��وام��ه  11مقاتلة م��ع  6طائرات
�ألفا جت (ت�ستخدم �أي�ض ًا للتدريب) ،كما لدى
دولة قطر للنقل �رسب من  )4+( 4طائرات للنقل
الع�سكري الثقيل طراز »غلوب ما�سرت .»C-17
و��سرب لنقل ال�شخ�صيات يت�ألف من طائرة �أ -
 ،340وط��ائ��رة �أ  320 -و  4ط��ائ��رات  .C130Jكما
لديها للتدريب  24بيالتو�س .PC-21
ولديها من الطوافات ال�رسب ال�ساد�س (ال��دوح��ة) ويت�ألف من
 12طوافة كوماندو (8منها جمهّزة ب�صواريخ �أكزو�سيت AM-39
امل�ضادة لل�سفن و  4طوافات للنقل) ،و 10طوافات غازيل SA-342
(جمهّزة ب�صواريخ ه��وت) وطوافة ط��راز  S-92لنقل ال�شخ�صيات،
و  21طوافة � .AW 139صواريخ م/ط بطارية هوك املح�سن ،وبطارية
رابيري ( 18نظاماً) ،و(  6روالند .)2
وقيد الطلب  24طائرة تدريب  ،PC - 21و 24طوافة AH-64E
�أبات�شي و  22طوافة  ،NH90و  3طائرات �إن��ذار مبكّر و�سيطرة بوينغ
 ،737وطائرتا �صهريج �إيربا�ص  ،330و��شراء
طائرات � C-17إ�ضافية .كما �أنهى بيع وحدات
ن�ي�ران � �ص��واري��خ ��س�ط��ح  -ج��و 12 THAAD
ق��اذف� ًا ،وق�ي��د الطلب  11وح��دة ن�يران باتريوت
( 44ق��اذف�اً) مع �� 246ص��اروخ  GEM-Tو 168
�صاروخ .PAC - 3
�أهم القواعد اجلوية :الدوحة ،والغارية.

متتلك قطر مُقاتالت رافال  Rafaleالفرن�سية

وطائرة �إيربا�ص  319لنقل ال�شخ�صيات كما لديها للتدريب  8طائرات
»توكانو».
�أما طوافات �سالح جو الكويت فعبارة عن  5طوافات �سوبر بوما
 ،AS 332و  5طوافات بوما  ،SA330و  13طوافة غازيل 6( SA - 342K
للدورية و  7لنقل ال�شخ�صيات) ،و  16طوافة قتالية طراز �أبات�شي لونغ
بو.
و�أعلنت الكويت عن نيتها �رشاء بع�ض مُقاتالت �سوبر هورنت FA-
 ،6( 18EFمل حتدد عددها ،كما و�ضعت طلب �رشاء  16طوافة �أبات�شي
ب��دء ًا من العام � .2012أه � ّم قواعد الكويت اجلوية :علي �سامل ،و�أحمد
اجلابر .ومتريت وم�سقط �سيب.

دولة الكويت:

التجربة القا�سية التي مرّت بها الكويت لدى
احتالل العراق لها ،جعلتها تفقد معظم �أ�سلحتها
وط�يران �ه��ا وم �ع �دّات �ه��ا .ول �ك��ن ع�ن��دم��ا ا�ستقلت
تعلّمت من �أخطاء املا�ضي و�أخذت جتهّز قواتها
وال �سيما اجلوية ،كما �أقامت �إتفاقات �أمنية مع
بريطانيا وال��والي��ات املتحدة وفرن�سا وال�صني
ورو�سيا حفاظ ًا على �أمنها .يبلغ عدد �سالح اجلو
الكويتي  2500جنديّ  ،ولديهم  12طائرة هورنيت
 ، F/A - 18Cو  8ط��ائ��رات  ،F/A - 18Dو10
ط��ائ��رات ه��وك ( 64ل�ل�ت��دري��ب أ�ي �� �ض �اً) ولديها
للنقل طائرتا  ،C - 17و  3طائرات KC - 130J
نقل /خ��زان ،وطائرتا هريكوليز ،L-100-30
الدفاعية  -كانون الأول  /دي�سمرب  - 2020كانون الثاين  /يناير 2021

طوافة نقل ع�سكري  AS 332 Super Pumaلدى القوات امل�سلّحة الكويتية
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اجلمهورية اللبنانية:

عديد �سالح جوها  2000جندي ولديها  4طائرات مُقاتلة/قاذفة
طراز هوكر هنرت  ،F70وطائرة كارفان  AC208B3م�سلّحة ب�صواريخ
هلفاير ،و  3ط��ائ��رات ت��دري��ب ب��ول��دوغ� .أم��ا م��ن ال�ط��واف��ات فلديها 18
�رساب :ال�رسبان العا�رش واحلادي ع�رش (قاعدة بريوت) وال�رسب الـ
( 12قاعدة الرياق) وال�رسب ( 14قاعدة القليعات) جمهّزة بـ  28طوافة
( UH- 1Hبع�ضها م�سلّح) وال�رسب الثامن (قاعدة ب�يروت) جمهّز
بـ  13طوافة غاريل  ،SA342Lوال�رسب التا�سع جمهّز بـ  10طوافات
بوما  ،IAR330SMوال�رسب ( 15قاعدة رياق) جمهّزة ب�أربع طوافات
روبن�سون  R44للتدريب وال�رسب ( 16قاعدة ب�يروت جمهّز بطوافة
 AW - 139لنقل ال�شخ�صيات .وي�شغل �سالح اجلو اللبناين  3طوافات
الخ�م��اد احل��رائ��ق ط��راز  S-61Nبالنيابة ع��ن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة .كما
ت�سلّم لبنان  6طائرات مُقاتلة خفيفة طراز �سوبر توكانو A-29 Super
 ،Tucanoكهبة من الواليات املتحدة مطلع العام .2018
�أهم القواعد :مطار رفيق احلريري الدويل ،والقليعات ورياق

جمهورية م�صر العربية:

عديد �سالح جوها  25000جنديّ (ت�شمل  10.000جمنّد) �إ�ضافة
�إىل  20.000يف ا إلح �ت �ي��اط .وي�ت��أل��ف ��س�لاح اجل��و امل ���صري م��ن قيادة
ال��دف��اع اجل� �وّي (غ�ير ق ��وات ال��دف��اع اجل ��وي �أر� ��ض  -ج��و) وق�ي��ادة
املقاتالت التكتيكية ،وقيادة �أكادميية القوات اجلوية ،وتعمل ب�أمرة
قيادتي الدفاع اجل�وّي .واملقاتالت التكتيكية ت�شكيالت على الطريقة
ال�سوفياتية ،و�أخرى على الطريقة الغربية تتكوّن من �أفواج و�أ�رساب.
وتن�ضوي حتت قيادة الدفاع اجلوّي � 4أفواج طريان هي فوج امل ُقاتالت
( 104املن�صورة) وت�ستخدم ط��ائ��رات  F-7/FT-7وط��ائ��رات ميغ
 ،MF21وفوج املقاتالت/هجوم �أر�ضي (مر�سى مطروح) وت�ستخدم

طائرات ميغ  MF- 21وفوج املقاتالت التكتيكية ( 112مر�سي مطروح)
و�سالحه طائرات  F-7/FT-7ومرياج .EM/MB2000
�أما قيادة املقاتالت التكتيكية فقوامها  11فوجاً .على �أن جمموع
طائرات القتال  6مقاتالت راف��ال ،و 25فانتوم  .F - 4Eو � 36شينيانغ
( F-6الن�سخة ال�صينية للمقاتلة الرو�سية (ميغ  )19 -و  48مرياج
  ،)D/E( 5و  54طائرة  ،F-16cو  34طائرة  ،F-16Aو  12طائرة ،F -16Bو  138طائرة  ،F-16Cو  )F-16D( 16و � 54شينيانغ F-7
(الن�سخة ال�صينية للمقاتلة الرو�سية ميغ  ،)21 -و  84ميغ  ،21 -و 16
مرياج  ،2000و  6طائرات  E -2Cهوك/اي هوك �آي  ،2000و  4بين�ش
كرافت � 1900إلينت.
ولديها للنقل � 3أف ��واج ت�ض ّم  4ط��ائ��رات  ،DH - 5Dو  19طائرة
 ،C130Hو  8 + 12طائرات  ،C-295وطائرتا فالكون  ،20وطائرة غالف
�سرتمي  ،3 -وطائرتي غالف �سرتمي  ،SP4 -و  2غالف �سرتمي KG - 400
لنقل ال�شخ�صيات ،و  3طائرات �آن .TK74 -
�أم��ا للتدريب فلديها � 70ألفاجت ،و  120طائرة  ،K-8و  54طائرة
توكانو  ،EMB - 312و  10ط��ائ��رات  ،L-39و  48ط��ائ��رة  ،L-59و
 14طائرة  ،L-14و  6ركويل كوماندور  .114Bكما لديها  3طائرات
�صهريج  ،KC - 135و  3ب��وي�ن��غ �� 707ص�ه��ري��ج/ن�ق��ل .ول��دي�ه��ا من
الطوافات � 46أبات�شي  ،AH -64Dو  15طوافة كوماندو و 12طوافة
مي  ،4 -و  10طوافات مي  ،6 -و  42طوافة اقتحام مي  ،8 -و  15طوافة
مي  ،T8 -و 65طوافة غازيل ( SA.342Kمبا يف ذلك  44طوافة م�سلّحة
ب�صواريخ ه��وت) ،و  18ط��واف��ة  ،CH - 47Dو  18ط��واف��ة ،UH-12
وطوافتا  ،AS-61وطوافتا ( S-70A21لنقل ال�شخ�صيات) وطوافتا
بالك هوك ( UH - 60Lلنقل ال�شخ�صيات) وطوافتا  AW 139للبحث
والإنقاذ.
كما �أو�صت م�رص على  20طائرة  F-16Dبلوك  52/50لي�صبح
جمموع ما متلكه  240طائرة  .F-16وتخ�ضع
ط��ائ��رات الإن ��ذار املبكر لديها لعمليات تطوير
لرفعها �إىل م�ستوى هوك �آي .2000
�أه��م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة :ال �ق��اه��رة غ��رب،
وبيلبي�س ،وبني �سويف ،والأُق ���صر ،واملنية،
ور�أ� ��س بنا�س  ،وال�غ��ردق��ة ،و�أن�شا�ص ،وفايد،
وج �ي��ان��ا ك�ل�ي����س ،وط �ن �ط��ا ،وامل �ن �� �ص��ورة وجبل
البا�صور ومر�سى مطروع.

اليمن:

لدى القوات امل�سلّحة امل�صرية طوافات �شينوك CH-47 Chinook
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عندما نتطرّق �إىل �أ�سلحة جو العامل العربي
ال ب ّد من �أن ن�أتي على ذكر �سالح جو اليمن الذي
كان يبلغ  1500جنديّ والذي كان لديه � 4أ�رساب
�ضاربة /مهاجمة قوامها  48طائرة �سو  ،22 -و
� 14رساب قتال/هجوم �أر�ضي ت�ض ّم  13ميغ -
 SMT29و  5ميغ  ،UBT -ونحو  20ميغ  ،21 -و
 25ميغ .23
ولكن اليمن يف حالة حرب �أهلية ما بني قوات
النظام وامللي�شيات ،واجلي�ش تفرّق وال يوجد
ح��ال�ي� ًا ق��وات ر�سمية وال ميكن تقدير م��ا تبقى
لديها م��ن ق��وات وط��ائ��رات وم �ع �دّات وال �سيما
الثقيلة منها.
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برامج مشرتيات القوات الربية
يف أهم الدول العربية
 100عربة �سبارتان ،و  120عربة �سارا�سيز
و  60ع ��رب ��ة  ALFV-Bsو  175ع��رب��ة
 SC1MIJARو  150عربة كوغار.
وقيد ال�رشاء �أع��داد �إ�ضافية من ناقالت
اجلند املدرعة  ،ACVو�أنظمة مدافع M109
( ّمت �رشا�ؤها من فائ�ض اجلي�ش الرتكي) ،كما
جرى ��شراء  60مدفع ًا ذات��ي احلركة م�ضاد ًا
للطائرات م��ن الفائ�ض الهولندي وه��ي من
ط��راز ت�شيتا (جيبارد) .وهناك مفاو�ضات
جارية ب�ش�أن �رشاء حوايل � 141سيارة مدرعة
طراز �سنتورو (م�سلّحة مبدافع  105ملم) من
فائ�ض اجلي�ش الإيطايل.

الإمارات العربية املتحدة:

دبابة خالد  M1- 60A3يف تر�سانة اجلي�ش الأردين

�سباق الت�سلّح على قدم و�ساق يف الدول العربية ال �سيما و�أن بع�ضها
خا�ص ويخو�ض حروباً �ضرو�سة مدمّرة ،مثل العراق و�سوريا واليمن.
و�سرنكّز يف درا�ستنا على �أهم الدول العربية ومُ�شرتياتها الدفاعية اثر
تناول ما لديها من �أ�سلحة برية .ففي دول ال�شرق الأو�سط جند العراق يتعافى من
حروبه وعمد �إىل ت�شكيل حكومته وتنظيم كوادره ،بينما �سوريا خفت حدّة احلرب
فيها و�أ�صبحت حمدودة يف رقعة �صغرية ،كما بد�أ مهجروها يف العودة �إىل املناطق
الآمنة مع �أن الكثريين منهم ال يزالون خارج �سوريا .وجند يف اخلليج �أن حرب
اليمن ال تزال على �شرا�ستها وت�شرتك فيها ال�سعودية بقوة وكذلك الإمارات العربية
املتحدة و�سواها .وهكذا ت�سقط القتلى باملئات واجلرحى بالألوف وعالوة على
ذلك تنت�شر الأوبئة والأمرا�ض املُعدية ،وجند �أن الدول الإ�ستعمارية واملُنتجة
للأ�سلحة املدمّرة تعمل على تزكية هذه احلروب وتغذيتها �سعياً وراء بيع املزيد
من الأ�سلحة املتطوّرة والفتاكة ،طمعاً بالك�سب ،و�سعياً وراء ال�سيطرة على
مقومات هذه ال��دول وخرياتها وال �سيما البرتول ومنتجاته .ويف هذه العجالة
�سرنكّز على ما لدى �أه ّم الدول العربية من �أ�سلحة ومعدات وعربات وما لديها من
برامج مُ�شرتيات:

اململكة الأر دنية الها�شمية:

ع��دي��د ق��وات �ه��ا ال�ب�ري��ة ح� ��وايل .
ج �ن��ديّ  ،وم�ع�دّات�ه��ا ت�شمل  390دب��اب��ة قتال
رئي�سية فئة «احل�سني» (ت�شالنجرا) ،و 350
90 000
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دب��اب��ة خ��ال��د ( ،)M-60A3ون�ح��و  35دبابة
�سكوربيون خفيفة .كما لديها م��ن ناقالت
اجلند وع��رب��ات القتال  + 100عربة , ACV
و  1200عربة  M-113و  340عربة راتيل ،و

ع��دي��د ال� �ق ��وات ال�ب�ري��ة ل ��دى االم � ��ارات
العربية املتحدة  59.000جنديّ �أما معدّاتها
فعبارة ع��ن  390دب��اب��ة لوكلري ( إ���ض��اف��ة �إىل
 46عربة لوكلري للإخالء) و  80دبابة خفيفة
��س�ك��ورب�ي��ون .كما لديها �� 60س�ي��ارة مدرعة
ط��راز  ،AML -90ولديها من عربات القتال
ون ��اق�ل�ات اجل �ن��د  450ع��رب��ة ،BMP-339
و  133عربة  ACVمن خمتلف الإ�شتقاقات،
و 48ع��رب��ة  ،RG-31و  32ع��رب��ة ف��وك����س
إ�� �س �ت �ط�لاع �ي��ة ل�ك���ش��ف الأ� �س �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة
والكيماوية والبيولوجية .و  15عربة AMV
(�أبراج  )BMP-3و  750عربة  .M-ATVهذا
ولديها من املدفعية  12مدفع  M198عيار 155
ملم مقطور و  20مدفع ذات��ي احل��رك��ة ط��راز
 AMX MKF3ع �ي��ار  155م �ل��م و  76مدفع
 G6ذات��ي احلركة عيار  155ملم ،و  85مدفع
 .M-109L 47كما لديها راجمات �صواريخ
«�أ�سرتو�س  »2 -و «فريو�س  ،»25 -و 12+20
م��ن راج �م��ات ه�ي�م��ار���س ،وك��ذل��ك ��ص��واري��خ
فاجيالنت ،وت��او وميالن ،وجافلني ،وهوك
املح�سن.
وقيد الطلب  24ناقلة مدافع ه��اون عيار
 120ملم من طراز عُقرب �إنتاج حملّي ،وقد بد أ�
ت�سليمها .كما �أو�صت االمارات على عدد غري
حمدد من عربات باتريا املدولبة ،8X8 AFV
حيث �ستنقل �إليها �أب��راج عربات ،BMP-3
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تعترب الدبابة الفرن�سية لوكلري � Leclercأبرز ما يف تر�سانة الإمارات العربية املتحدة

كما �أطلقت مناف�سة ب�ش�أن  600ناقلة جند
مدولبة ،كما هنالك  135عربة  BMP - 3قيد
التطوير والتحديث.

مملكة البحرين:

ال�ب�ح��ري��ن دول ��ة ��ص�غ�يرة ع��دي��د قواتها
الربية  8500جنديّ ولكنها دولة غنيّة مطموع
برثائها� ،أم��ا معدّاتها القتالية فت�ض ّم 180
دبابة  ،M60A3و  25عربة  YPR-765و 100
عربة  M113A2و  100عربة � M-3ساك�سون
 ،6x6كما لديها م��ن ال���س�ي��ارات امل��درع��ة 22
عربة  .AML -90ه��ذا ولديها م��ن املدفعية
 61مدفع ًا ذاتي احلركة طراز  M-110عـ 203
ملم وعدد من مدافع  M-109ذاتية احلركة،
و 18مدفع  M198ع�ـ 155ملم ،و 8م��داف��ع عـ
 105ملم .كما لديها  18هاون ًا عـ  81ملم و 120
ملم ،ولديها �صواريخ م/د  2000ت��او و 60
جافلني ،و�صواريخ م/ط  160طراز RBS-
� 70ستينغر ،و  8بطاريات هوك املح�سن ،كما
لديها � 9أنظمة راجمات �صواريخ  ،MLRSمع
�� 30ص��اروخ  .ATACMه��ذا وق��د ب��د�أ جتهيز
احلر�س الوطني بعربات في�صل املحمية من
الألغام.

هوت .هذا ولديها من ال�سيارات املدرعة
بريانيا ( 90ملم) و � 350سيارة -
 /90كما لديها م��ن ع��رب��ات القتال وناقالت
اجلند  400عربة ب ��راديل ،و  1600عربة M2
و 500عربة  ،M-113و  500عربة AMX-
 ،10Pوبع�ض ع��رب��ات �أرون� ��و ،و  160عربة
140
AML 60

 EF-11و  150بريانيا  8x8و  500من عربات
الفهد 650 +ع��رب��ة  )8x8( HMMWVكما
لديها من الراجمات � 60أ�سرتو�س � .2 -أما
مدفعية ال���س�ع��ودي��ة ف�ع�ب��ارة ع��ن  100مدفع
 M-101عيار  105ملم ،و  90مدفع M -198
عيار  155ملم مقطور ،و  72مدفع FH - 70
عيار  155ملم مقطور ،و  280مدفع M - 109
ذات��ي احل��رك��ة ،و 50مدفع  GCTع�ـ  155ملم
ذات��ي احلركة ولديها من مدافع الهاون 400
م��دف��ع ع �ـ  81م�ل��م و  107م�ل��م ،و  110م��داف��ع
عيار  120ملم� .أما من �صواريخ م/د فلديها
دراغ � ��ون ،وت� ��او ،وت ��او امل�ح���س��ن ،وه ��وث ،
وبل  ،2 -وجافلني ومن �صواريخ م/ط 600
مي�سرتال و�ستينغر.
ويتم م ��ؤخ��ر ًا تطوير ال��دب��اب��ات أ�ب��رام��ز
التي لديها �إىل م�ستوى  ،M1A2وقيد الطلب
 133دبابة مي�سرتال  M/A1/A2وحوايل 20
ناقلة جند لتح ّل حم ّل الناقالت التي فقدت يف
اليمن.

ناقالت جند مدرعة  M113خالل عر�ض ع�سكري يف البحرين

اململكة العربية ال�سعودية:

عديد القوات الربية ال�سعودية .
جنديّ كما لديها  125.000جنديّ يف احلر�س
الوطني و 8500جندي حر�س ح��دود كونها
دول��ة كبرية مرتامية الأط ��راف �أم��ا معداتها
فت�ض ّم  367دبابة �أب��رام��ز ،M1A2/M1A1
و  406دب ��اب ��ات  ،M-60A3و  300دب��اب��ة
.AMX-30
كما لديها م��ن قان�صات ال��دب��اب��ات 200
�أوت� ��و  VCC-1م��ع �أب � ��راج  TUAوبع�ض
ع��رب��ات  AMX - 10 Pم� ��زوّدة ب���ص��واري��خ
90 000
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دبابة �أبرامز املطورة  M1A2لدى اجلي�ش ال�سعودي
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اجلمهورية العربية ال�سورية:

ع��دي��د ق��وات�ه��ا ال�بري��ة ح ��وايل .
جندي يف  7فرق مدرعة /ميكانيكية وفرقتا
ق ��وات خ��ا��ص��ة ،وال�ب�ي��ان��ات �أدن� ��اه تقريبية
ن �ظ��ر ًا مل��ا ي�ج��ري م��ن ق�ت��ال يف ��س��وري��ا حالي ًا
م��ع داع����ش م��ع �أن مناطق ال�ق�ت��ال �أ�صبحت
حم��دودة ج��داً� .أم��ا امل�ع��دات ال�سورية فنحو
 1400دبابة قتال رئي�سية طراز  T90وT-72
و  .T-62و  200ط� ��راز  ،T55MVون�ح��و
 2000ط ��راز  T-54/-53ك�م��ا ل��دي�ه��ا من
ال���س�ي��ارات امل��درع��ة  400ط ��راز BRDM-1
و .RDM-2ك�م��ا ل��دي�ه��ا م��ن ن��اق�لات اجلند
وع��رب��ات القتال  230عربة  BMP-1ونحو
 1500ناقلة  ،BRT152- 60 /50وع��دد من
ع��رب��ات  .To-46أ�م ��ا م��ن امل��دف�ع�ي��ة فلديها
 2600قطعة عـ  122و  130ملم و  155ملم كما
لديها  180مدفع مقطور ،و  400مدفع S1 /
 2ع�ي��ار  122ملم ذات��ي احل��رك��ة ،و  50مدفع
 S - 2 - 3عــ  152ملم ذاتي احلركة ،ومدافع
�ضد الدبابات عـ  100ملم .كما لديها مدافع
هاون عـ  81ملم و  120ملم و  160ملم .ولديها
من راجمات ال�صواريخ عـ  122ملم و  140ملم
و  240ملم .كما لديها �صواريخ م/د �سناير
و��س��اغ��ر و��س��واق��ر و�سييغون و�سباندريل
وهوت وحيالن وكورنت ،ومن مدافع م/ط
 23ملم و  37ملم ،و  400مدفع  57ملم و  85ملم
و  100ملم مقطور ،و  300مدفع ZSU - 23
 - 4، ZSU - 2 57ذاتية احلركة ولديها من
�صواريخ �سام  6و .18/13/11/9/8/ 7
كل هذه املعدات كانت قبل احل��رب ومل يحدد
بعد ما فقدته منها يف حربها مع «داع�ش» ،وما
نحاول �إ�ستعادته عرب مُ�شرتياتها ولو �أنها
قليلة نظر ًا لإ�ستمرار احلرب القائمة.

لدى العراق دبابات
32

100 000

M1A1 Abrams

اجلمهورية العراقية:

الدبابة الرو�سية  T-90لت�سليح اجلي�ش ال�سوري

اجلي�ش العراقي حاليا�ص تغيرّ عديده
�إثر ما تعرّ�ض له خالل العام  ،2014وال يوجد
معلومات معتمدة بالن�سبة لعديه .والأر قام
ال�سابقة لي�ست حقيقية واحل�ك��وم��ة حالي ًا
تعتمد با�ستمرار على قوات ع�سكرية �شيعية
و��س� ّن�ي��ة وك��ردي��ة ،وق���وات إ�ي��ران �ي��ة ت�ساند
حزب اهلل� .أما املعدّات فهي  146دبابة �أبرامز
 M1A1و  73دبابة  T90و  80دبابة  T-73و 50
دبابة � .T55أما عربات القتال وناقالت اجلند
فنحو  150عربة  BMP-1و  511عربة PTML
ونحو  20فوك�س و  + 80عربة BTR -4 6201
وح ��وايل  + 1200ع��رب��ة  .MT-LBكما لدى
العراق من املدفعية  50مدفع M109A4/A5
ذات�ي��ة احل��رك��ة ه��اوت��زر ،و 128مدفع M198
م�ق�ط��وره��ا وت���زر ع �ـ  155م �ل��م ،و  18مدفع

 D-20ه��اوت��زر مقطور عيار  152ملم .كما
لديه  55بطارية هاون عيار  120ملم ،و  81ملم
(  108ف�صائل) ،كما لديه من �صواريخ �سام
� 40أفنجر ،و  40بان�سري .S1
وق �ي��د ال�ط�ل��ب ل �ل �ع��راق  175دب��اب��ة قتال
رئي�سية طراز  M-1ابرامز �ست�سلم يف العام
ال�ق��ادم ( .)2019وك��ذل��ك ع��دد غ�ير حم �دّد من
دبابات .T-72

�سلطنة عمان:

عديد ال�ق��وات الربية العُمانية .
جنديّ ت�شمل  6000جندي حر�س �سلطاين،
أ�م� ��ا دب��اب��ات��ه ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ف �ع �ب��ارة ع ��ن 38
ت�شالنجر  ،2 -و  43دب��اب��ة  ،M-60A3و
� � 60س �ك��ورب �ي��ون (دب ��اب ��ات خ �ف �ي �ف��ة) أ�م��ا
ال �� �س �ي��ارات امل��د ّرع��ة ف�ق��وام�ه��ا �� 9س�ي��ارات
25 000

ميتلك اجلي�ش العماين دبابات �سكوربيون Scorpion
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م��دول �ب��ة ط ��راز ��س�ن�ت��ورو جم � ّه��زة مب��داف��ع
 120م �ل��م خ��ا� �ص��ة ب �ح��ر���س ال �� �س �ل �ط��ان ،و
 38دب��اب��ة �صالح ال��دي��ن كوماندو .V-150
كما ل��دى ع�م��ان م��ن ن��اق�لات اجل�ن��د امل��درع��ة
ب �ع ����ض ن ��اق�ل�ات ف � ��اب ،و � � 15س��اك �� �س��ون
� � AT-105 91س �ت��ورم��ر ل �ل �ق �ي��ادة ،و
 150ب�ي�ران� �ي ��ا ( )8x8ت �� �ش �م��ل ن ��اق�ل�ات
ج �ن��د ،وق� �ي ��ادة ،وا� �س �ت �ع��ادة ،و إ�� �س �ع��اف
وح��ام�لات ه��اون كما ل��دى ع�م��ان  24مدفع
 G - 6عـ  155ملم ذات��ي احلركة و  12مدفع
 FH70ع �ـ  155م �ل��م ،و  15م��دف��ع M-109
عـ  155ملم ذات��ي احلركة ويف اخلدمة نظام
 VLM1CJل �ل��دف��اع اجل ��وي ال���ص��اروخ��ي
ُي���ش�غ�ل��ه احل��ر���س ال���س�ل�ط��اين ،وه �ن��اك نيّة
ل���شراء بع�ض ال���ص��واري��خ احلديثة ومنها
مي�سرتال �أفنجر والت�سليم جارٍ.

دولة قطر:

ع��دي��د ق��وات قطر ال�بري��ة  8500جندي،
ول��دي�ه��ا م��ن ال��دب��اب��ات الرئي�سية  62دبابة
ل�ي��وب��ارد ط��راز  2A7والت�سليم ج ��ارٍ ،كما
لديها من ال�سيارات املدرعة  20كا�سكافيل،
و  ،CRD-XMA63و  21EE- 9ب�يران�ي��ا
(م��داف��ع ع�ـ  90م�ل��م) .كما لديها م��ن عربات
القتال وناقالت اجلند  30عربة AMX-10P
و  14عربة  ،AMX VTTو  160عربة ف��اب،
و 8عربات كوماندو ،كما لديها  4راجمات
�أ�سرتو�س  2و  7هيمار�س .M142
وق��ي��د ال �ط �ل��ب  62دب ��اب ��ة ل� �ي ��وب ��ارد -
 2AZه��ذا وي���ض��ع امل �ق � ّر الأم��ام��ي للقيادة
الع�سكرية الأم�يرك �ي��ة ال��و��س�ط��ى يف ق��اع��دة
ال �ع��دي��د اجل��وي��ة ،وق ��د و��ض�ع��ت اللم�سات
الأخرية على �صفقة حليازة � 7أنظمة مدفعية
�صاروخية  M142هيمار�س مع � 60صاروخ
 ATAC MSب �ل��وك  A1م��ع � � 360ص��اروخ
.M31A1

QATAR leopard 2a7

طلبت قطر التزوّد بدبابات �أملانية ليوبارد Leopard

ول ��دى ال�ك��وي��ت م��ن امل��دف�ع�ي��ة  51مدفع
ه ��اوت ��زر  -ت��وري �ن �ك��و  PLZ43ذات ��ي
احلركة عـ  155ملم ،و  23مدفع M-109
ع �ـ  155ملم ذات��ي احل��رك��ة ،و  18مدفع
 GCTع �ـ  155م�ل��م ذات��ي احل��رك��ة ،و 18
م��دف��ع  F3ع�ـ  155ملم ذات��ي احل��رك��ة ،و
 18م��دف��ع ه��اون ع�ـ  120م�ل��م ،كما لديها
 25راجمة �سمريت�ش عيار  300ملم ،كما
لديها من �صواريخ م/د � 118صاروخ
تاو (حممولة على عربات).

أ�م� � ��ا ق� �ي ��د ال� � �� �ش��راء ف � �ـ  12ع��رب��ة
 FUCHS NBCللإ�ستطالع بد أ� ت�سليمها
ال �ع��ام  ،2017ك�م��ا ي �ج��ري حت��دي��ث 218
دب��اب��ة ط��راز  .M1A2على �أن التجربة
القا�سية التي مرّت بها الكويت جعلتها
ت�ف�ق��د ال �ك �ث�ير م��ن �أ� �س �ل �ح �ت �ه��ا ،ولكنها
تعلّمت من �أخطاء املا�ضي و�أخذت جتهز
قواتها كما أ�ق��ام��ت إ�ت�ف��اق��ات �أمنية مع
بريطانيا وال��والي��ات املتحدة وفرن�سا
وال�صني ورو�سيا حفاظ ًا على �أمنها.

دولة الكويت:

ع��دي��د ال��ق��وات ال�ب�ح��ري��ة الكويتية
ن� �ح ��و  12.000ج � �ن� ��ديّ ول ��دي� �ه ��ا م��ن
دب��اب��ات ال�ق�ت��ال الرئي�سية  236دب��اب��ة
اب� ��رام� ��ز  M1A2ون� �ح ��و  150دب��اب��ة
 M-84ون�ح��و  45دب��اب��ة ت�شيفتني �أم��ا
ع��رب��ات القتال ون��اق�لات اجلند املدرعة
فعبارة عن  254عربة دي��زرت ووري��ور،
و 40عربة ط��راز  ،BMP - 2 ،55و140
عربة � BMP-3شرييا و  60عربةM-08
) (4x4و 113عربة مدرعة طراز فرييت،
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لدى الجيش الكويتي دبابات M48
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اجلمهورية اللبنانية:

عديد قواتها الربية حوايل  .جنديّ
ول��دي�ه��ا م��ن دب��اب��ات ال�ق�ت��ال الرئي�سية
دبابة  / /و دبابات . -
�أم��ا م��ن ن��اق�لات اجلند فلدى لبنان عربة
 ونحو عربة  ، -و عربة ،و عربة همفي م�ستم ّر
›
ت�سليمها ،كما لديها من املدفعية مدفع
عيار ملم
و مدفع
مقطور ،و مدفع  -مقطور عيار
ملم ،و مدفع  -و عيار ملم
و
م�ق�ط��ور ،و م��دف��ع ط��راز
مدفع هاون عيار ملم ،كما لديه راجمة
طراز  -و مدفع عدمية الإرتداد عـ
ملم .ول��دى لبنان �أي�ض ًا �صواريخ م/د
تاو وميالن ،ومدافع م/ط مدفع ًا عـ
و و ملم.
هذا وقد ّمت م�ؤخر ًا �إ�ستالم ح��وايل -
مدفع هاوتزر  -عـ ملم تلقائي
من الأردن ،كما ّمت
الدفع ،و ناقلة
ا�ستالم مدفع  -هاوتزر مقطور من
الواليات املتحدة.
56 000
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جمهورية م�صر العربية:

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

الدبابة الأمريكية  M48لدى اجلي�ش اللبناين

دبابة  ،T -62والقليل من عربات ،BMP-1
و ( UPR 765تت�ضمن ال �ط��رازات اخلا�صة
ب��ال�ق�ي��ادة والإ� �س �ت �ع��ادة) ون�ح��و  2300عربة
 ،M-113ون �ح��و  200ع��رب��ة ،BMP-600
ونحو  800عربة فهد ،و  762عربة MRAP
باتيري  T61حلماية الناقالت كما لديها 112
�سيارة مدرعة كوماندو �سكاوت ،و  159عربة
 M-125A2و  M-106A2جم� ّه��زة مبدافع
ه ��اون ،و  50ع��رب��ة ق�ي��ادة  ، M577A2وع��دد
قليل من عربات  BRDM1 /2ونحو  40عربة
 M-90TTVو  210عربات برات YPR-765
قان�صة للدبابات ،و  26عربة  M-981كما
لديها من املدفعية  1200مدفع عـ  122ملم و152
ملم و  180ملم و  40مدفع عـ  203ملم مقطور،
ون �ح��و  680م��دف��ع  M109A2/A3ذات��ي

احلركة عـ  155ملم ،و  124مدفع ذات احلركة
عـ  122ملم كما لديها  400ه��اون عـ  120ملم،
و  160ملم و 240م�ل��م ،ولديها م��ن راج�م��ات
ال�صواريخ  145راجمة  BM- 11و  60راجمة
 ،BM - 21و  571ط ��راز ( M-88ك�ل�ه��ا عـ
122ملم) و  26راجمة  ،MLRSولديها مدافع
عدمية الإرتداد  900عـ  82ملم و  107ملم.
ول��دي �ه��ا � �ص��واري��خ �أر� ��ض � -أر�� ��ض24 :
�سكاد  ،و � 36صقر ،كما لديها من مدافع م/د
 900عيار  57ملم و  76ملم و  100ملم.
ولديها من �صواريخ م/د  520تاو ،و220
م�ي�لان ،و � 200سنعفاير وم��ن م��داف��ع م/ط
 350ط��راز  ،ZSU -23و  2-ZSU-57ذاتية
احلركة و  60فولكان  .M167A2كما لديها من
�صواريخ م/ط ال�صقر (�سام  )7 -و 75نظام
�أفينجر).
ه ��ذا وق ��د ��س�م��ح مل���صر ب � إ�ن �ت��اج دب��اب��ات
� M1A1إ�ضافية يجري التداول ب�ش�أنها مع
الواليات املتحدة كما جرى �إ�ستالم MRAP
( 762ع �دّة أ�ن��واع) من فائ�ض ل��دى الواليات
املتحدة.

اليمن:

تُ�ساهم م�صر يف �إنتاج الدبابة M1A1
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اليمن يف حالة حرب �رش�سة ما بني قوات
النظام وم��ن ي�ساندها من دول اخلليج وبني
امللي�شيات احلوثية  ،وال يوجد حالي ًا جي�ش
ر��س�م��ي ول�ي����س م��ن امل�م�ك��ن ت �ق��دمي ت�ق��دي��رات
�صحيحة بالن�سبة ملختلف امل �ع �دّات الثقيلة
والعربات املدرعة والأ�سلحة.
وختام ًا �أه ّم ا ما يطلب من منتجي املعدّات
احلداثة والتطوّر ومن العربات على �أنواعها
التدريع اجليد واحلماية اجل�ي��دة ،وه��ذا ما
تتناف�س على حتقيقه ال�رشكات املنتجة ك�سب ًا
للزبائن و�إر�ضائهم.
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حبريات الدول العربية أهمها
ومشرتياتها
وأحدث موجوداتها ُ
الأ� � �س� ��واق ال�ب�ح��ري��ة وا��س�ع��ة
وك�ب�يرة ومت�شعّبة يف خمتلف
�أن �ح��اء ال �ع��امل ،وت�ع�م��ل ال��دول
لت�أمني �سالمة جتارتها و�سفنها وال �سيما
تلك ال�ت��ي تنقل ال �ب�ترول ،وحمايتها من
القرا�صنة وال�سلب ،وت�سعى البحريات �إىل
اقتناء الفرقاطات احلربية والفرقيطات،
والغوا�صات ،وال�سفن ال�سطحية احلربية
ال �ك �ب�يرة وال �� �ص �غ�يرة وك��ذل��ك ال� ��زوارق
ال�صاروخية وال �ق��وارب ،وتعجز معظم
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ع��ن ��ش�راء ال�ف��رق��اط��ات
ال�ضخمة رغ��م فعاليتها امل���ش�ه��ودة ،لذا
ا�ستعا�ضت عنها بالفرقيطات الأ�صغر
وال ��زوارق ال�صاروخية لأنها أ�ق � ّل تكلفة
من الفرقاطات .و�سن�أتي بالتف�صيل عما
لدى معظم دول ال�رشق الأو�سط مبا فيها
ال��دول اخلليجية من بحريات و�أ�ساطيل
و�أ�سلحة.

القوات البحرية االماراتية:

ي �ب �ل��غ ع ��دي ��د ب �ح��ري��ة دول � ��ة االم� � ��ارات
العربية املتحدة  2000ج�ن��ديّ  ،وه��ي ال متلك
فرقاطات �ضخمة و�إمنا لديها  6فرقيطات فئة
«البينونة» (ت�صميم  )CMN70وفرقيطتان
فئة «م��ري�ج��ب» (ت�صميم لور�سن بطول 62
مرتاً) والقوات اخلفيفة قوامها  4زوارق فئة
«غنطوط» ،وزورقان هجوميان �صاروخيان
��سري �ع��ان ف�ئ��ة «م �ي�رز» (ت���ص�م�ي��م ل��ور��س��ن
 )FPB386و  6زوارق هجومية �صاروخية
��سري�ع��ة ف�ئ��ة «ب��ان �ي��ا���س» (ت�صميم لور�سن
 ،)TNC45و  6زوارق هجومية كبرية فئة
«�أر�� �ض� �ن ��ا» ،و 3زوارق دوري� ��ة ك �ب�يرة فئة
«كوكب».
�أم��ا ق��وات ح��رب الأل�غ��ام فلديها �صائدتا
�ألغام �أملانيتان �سابقاً ،فئة « .»332
ول��دى ال�ق��وات الربمائية زورق ��ا إ�ن��زال
فئة «جنانة» ،وزورق��ا �إن��زال فئة «،»L-41
وزورق �إنزال ميكانيكي.
ومي �ل��ك ح��ر���س ال �� �س��واح��ل  45زورق � � ًا
ل� �ل ��دوري ��ة ت�ف��ا��ص�ي�ل�ه��ا ك� ��الآت� ��ي :زورق � ��ان
36

زورق دورية �ساحلية للبحرية الأردنية

ط ��راز  FMBب��روت�ك�ت��ور ( 33م �ت�راً) ،و
زورق� � ًا فئة «غ�ضا�ضة» (ت�صميم �سويدي
،)CB90وواح � � � � ��د ط � ��راز ي��و� �س �ي �ل �ي��و ،و 9
ووت ��ر ك��راف��ت  ،MK2و  7ووت��رك��راف��ت ،و
 6فئة «ظ��اف��ر» ،و  6ط��راز �سبري ،و  5ط��راز
«ك��ام�ك��راف��ت »(ج �م��ارك) و  2فئة «العقاب
»(جمارك).
ه��ذا وت�ب�ن��ى  5ف��رق�ي�ط��ات إ���ض��اف�ي��ة فئة
«ال�ب�ي�ن��ون��ة» يف �أح��وا���ض �أب��و ظ�ب��ي ،وتوجد
خيارات بخ�صو�ص بناء زورق دورية ثانٍ فئة
« أ�ب��و ظبي» ،وزورق��ي دوري��ة �إ�ضافيتني فئة
«غنطوط» تبنى جميعها يف �أحوا�ض حملّية.
وت�صنع �سل�سلة جديدة من  12زورق ًا �رسيع ًا
للدورية فئة «غناتا» حيث �ستزوّد مبدافع �أو
�صواريخ �ض ّد ال�سفن طراز «مارتيه ،MK2N
�أو برج هاون عيار  120ملم ،واكتمل الربنامج
العام .2014
وق �ي��د ال �ط �ل��ب  34ل�ن���ش� ًا ��سري �ع � ًا ط��ول
الواحد  16م�تر ًا مل�صلحة حر�س ال�سواحل.
12

كما ّمت ت�أ�سي�س �سالح و�أعلن عن طلب قوارب
ع�سكرية �ستبنى يف الأحوا�ض املحلّية.
�أهم القواعد البحرية :ميناء جبل علي
(دبي) وميناء زايد (�أبو ظبي) وميناء را�شد
(دبي) وفجرية (فجرية).
القوات البحرية الأردن��ي��ة( :حر�س
ال�سواحل)
عديد البحرية الأردنية  700جنديّ (حتت
�أم��رة اجلي�ش) و�أ�سطولها ال فرقاطات فيه
وال فرقيطات .ولي�س فيه �سوى قاعدة بحرية
واح��دة هي «العقبة» .وك ّل ما لديها  3زوارق
دوري ��ة ف�ئ��ة «احل �� �س�ين» ،و 4زوارق دوري��ة
�ساحلية فئة «في�صل» (ط��راز ب��رت��رام) ،و 3
زوارق دورية �ساحلية فئة «الها�شم» وزورقا
دوري��ة فئة «برمي�سي» أ�مل��ان�ي��ان �سابقاً ،و 5
زوارق دوري��ة �ساحلية �صغرية .ومن املقرّر
��ش�راء  4زوارق قتالية زن��ة  250ط�ن� ًا ط��راز
( ،)AMP - 137وزورقني للدورية ال�ساحلية
تُ�سلّم عام .2019
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القوات البحرية البحرينية:

يبلغ عديد �سالح بحرية دول��ة البحرين
 1.100جنديّ �إ�ضافة �إىل  250جنديّ يف حر�س
ال�سواحل.
وي�ض ّم �أ��س�ط��ول البحرين فرقاطة فئة
«�صبحة» (�أمريكية �سابق ًا فئة «،)FFG -7
وفرقيطتان فئة «املنامة» (ت�صميم لور�سن
طول الواحدة  62مرتاً) ،و  4زوارق هجومية
�صاروخية �رسيعة فئة «ال �ف��احت» (لور�سن
 ،)TNC - 45وزورق�ي�ن هجوميني �رسيعني
م���س� ّل�ح�ين ب��امل��داف��ع «ف �ئ��ة ال��ري �ف��ة» ط��راز
(لور�سن  )TNC38وزورق�ين فئة «اجل��ارم»
طراز �سويفت.
ولدى حر�س ال�سواحل  30زورق دورية
�ساحلية ،و  6زوارق دوري��ة ن��وع اري�س ،58
وزورقان للإنزال  16مرتاً) فئة «�سي كيرب»،
و  4زوارق إ�ن��زال �صغرية ،وحوامة واح��دة
(هوفر كرافت) ،و  5لن�شات مُ�سلّحة.
�أما طريان البحرية فلديه طوافتان طراز
دوفان  SA365Fوطوافتان طراز .BO - 105
و أ�جن� � ��زت خ �ط��ط لإح �ل��ال ف �ئ��ة ج��دي��دة
من الفرقيطات فكان الفرقاطة �صبحة فئة
«املنامة»
�أه��م القواعد البحرية :منامة وميناء
�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
ال�سعودية  13.500ج�ن��ديّ مب��ا فيهم .
من مُ�شاة البحرية� .أما تنظيمها العام ف�سالح

3 000

فرقاطة �صبحة تابعة للقوات البحرية البحرينية

البحرية امللكية تتمركز قيادته يف الريا�ض،
وهناك قيادتان للقوات عمليتان هما :قيادة
الأ�سطول الغربي يف جدة ،وقيادة الأ�سطول
ال�رشقي يف اجلبيل� ،إ�ضافة �إىل قيادة مُ�شاة
البحرية.
�أما �أ�سطول البحرية ال�سعودية فقوامه
فرقاطتان فئة «الريا�ض» و  4فرقاطات فئة
«املدينة» و 4فرقيطات فئة «بدر».
�أم ��ا ال �ق��وات اخلفيفة فت�ض ّم  9زوارق
هجومية �رسيعة �صاروخية فئة «ال�صديق»،
و  39زورق دورية �رسيعة طراز «ناجا» ،و 17
زورق دورية �ساحلية طراز هالرت.
�أم ��ا ق ��وات ح��رب الأل �غ��ام ف�ع�ب��ارة ع��ن 3
كا�سحات �ألغام فئة «اجلوف» ،و  4كا�سحات
فئة «�صفوة» (طراز ديوران�س).
�أم��ا ال�ق��وات الربمائية فلديها  4زوارق
�إن � ��زال ف �ئ��ة «ع �ف �ي��ف» ،و  4زوارق �إن� ��زال

�إحدى فرقاطات �سالح البحرية ال�سعودي فئة «الريا�ض»
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ميكانيكية .كما لديها من ال�سفن امل�ساعدة
الرئي�سية �سفينتان ل�ل��دع��م ف�ئ��ة «ب��وري��دة»
(طراز ديوران�س).
�أما حر�س ال�سواحل ف�أ�سطوله زورقان
للدورية فئة «�سلوى» (ط ��راز  ،)5A26و 4
زوارق دوري ��ة ك�ب�يرة فئة «اجل� ��وف» ،و 10
زوارق دوري��ة �ساحلية طراز �سكوربيون ،و
 6زوارق للدورية فئة «الظهران» ،و  12زورق
دوري��ة �ساحلية ط��راز «راب�ي�ير» ،و  40زورق
دوري ��ة �ساحلية ط ��راز ،R33x1و  3زوارق
حوامة (هوفر كرافت) .SAH - 2200
ول���دى ال��دف��اع ال���س��اح�ل��ي  4ب�ط��اري��ات
���ص��واري��خ ط� ��راز �أوت� ��وم� ��ات م��رك �ب��ة على
�شاحنات.
�أم��ا ط�يران البحرية فقوامه  81طوافة
دوف� ��ان (� � 14ض � ّد ال �غ��وا� �ص��ات) ،ول���ضرب
ال�سفن ت�ستخـــــدم �صواريخ  AS-15TTو 4
ملهمّات البحث والإنقاذ) ،و�12سوبر بوما و
 AS532( 6للنقل وجمهّزة ب�صواريخ م�ضادة
لل�سفن طراز  )AM-39ي�ستخدمها احلر�س
الوطني وحر�س ال�سواحل على نحو مُ�شرتك.
هذا وقد �أجنزت خطط القتناء فرقاطات
حديثة متعدّدة املهمام لتح ّل مكان فرقاطات
امل��دي �ن��ة .وك��ذل��ك خ�ط��ط الق �ت �ن��اء فرقيطات
� �ص��واري��خ ل�ت�ح� ّل م �ك��ان ف��رق�ي�ط��ات «ب ��در»،
وزوارق «ال�صديق» .وقيد الطلب  40زورق
دورية من ا�سبانيا مل�صلحة حر�س ال�سواحل.
كما طلب �أي�ض ًا  30زورق دوري��ة  DKVتبنى
يف ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،ويظهر �أن
الطلب الأول هو الذي يجري اعتماده.
ومُ�شاة البحرية كتيبتان جمهّزتان بـ 140
ناقلة جند مدرعة طراز .BMR-600
�أه���م ق��واع��د ال�سعودية البحرية:
ج�ب�ي��ل ،وج ��دة  ،وال ��دم ��ام ،ور أ��� ��س ت �ن��ورة،
ور�أ�س امل�شاب.
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القوات البحرية ال�سورية:

ع ��دي ��د ب �ح��ري��ة اجل �م �ه��وري��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال�سورية  4.000جنديّ �إ�ضافة �إىل  2.500يف
الإحتياط.
و أ�� �س �ط��ول �ه��ا ل��دي��ه م ��ن ال �ف��رق �ي �ط��ات 2
فئة «بيتيا �( »2سوفياتيتان ��س��اب�ق�اً)� .أم��ا
القوات اخلفيفة فقوامها  8زوارق هجومية
� �ص��اروخ �ي��ة ��سري �ع��ة ف �ئ��ة «�أو�� �س ��ا 2/ 1 -
( �سوفياتية �سابقاً) و  8زوارق دوري��ة فئة
«جوك» (�سوفياتية �سابقاً).
�أما القوات الربمائية فلديها  3زوارق فئة
«بولنو�شي ( �سوفياتية �سابقاً).
�أم ��ا ال��دف��اع ال���س��اح�ل��ي ف �ق��وام��ه كتيبة
م�سح ،وكتيبتا مدفعية م��ع  30مدفع ًا عيار
 130ملم ،و  12مدفع ًا عيار  100ملم ،ول��واء
�صواريخ مع بطاريات �صواريخ  .C802وبد�أ
ت�شغيل نظام «با�ستيون» مع � 72صاروخ ًا
طر«از ياخونت .»P800
ولدى طريان البحرية  12طوافة مي ،4 -
و  4ط��واف��ات ط��راز ك��ا  ،25 -و  20ط��راز مي
  .14هذا  ،ويعاين الأ�سطول من قدم �سفنهومعدّاته:
�أه���م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة :ب��ان �ي��ا���س،
والالذقية ،وطرطو�س ،وميناء البي�ضة .

القوات البحرية العراقية:

عديد بحرية اجلمهورية العراقية
ج �ن��ديّ �إ� �ض��اف��ة �إىل � 800آخ ��ري ��ن .وتنتظم
البحرية العراقية يف ت�شكيالت ت�ضمّ� :رسب
دوري ��ة �ساحلية ،و��س�رب زوارق هجومية،
و� �س��رب دع� ��م م�� ��زوّد ب �ق �ط��ع دع� ��م ج��دي��دة.
ومهمة البحرية الدفاع عن ميناءي أ� ْم ق�رص
والب�رصة ،وحمطات حتميل النفط ،وعموم
ال�شاطىء العراقي.
�أم ��ا أ���س�ط��ول ال �ع��راق ف�ق��وام��ه زورق ��ان
�أم�يرك �ي��ا ال�صنع ف�ئ��ة «ال �ب ���صرة» ط��ول 60
م�ت�ر ًا ط��راز  ،VSOو  4زوارق ل�ل��دوري��ة فئة
«الفتاح (�صنع �أحوا�ض فينكانتياري) طراز
 ،SAETTIA MKVو  5زوارق دوري ��ة فئة
«بريدايرت� ،إزاح��ة  140طنا (ا�ست�ؤجرت من
تايوان) و  6زوارق فئة «الفاو» ،و  12زورق ًا
للدورية فئة « ،»PB-301و  26قارب ًا �رسيع ًا
طراز «ديفاندر».
�أم��ا جنود البحرية فعبارة عن ف��وج من
كتيبتني ،مهمّة الكتيبة الأوىل حماية من�ش�آت
النفط وامل ُالحقة والتفتي�ش ،ومهمّة الثانية
حماية امل��وان��ىء والقيام مبهمّات �أمنية على
ال ّرب العراقي حلماية البنايات.
4000

38

القوات البحرية العمانية:

زورق طراز �أو�سا لدى البحرية ال�سورية

ع��دي��د ب �ح��ري��ة ��س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان ،4.500
و�أ� �س �ط��ول �ه��ا ل��دي��ه م��ن ال �ف��رق �ي �ط��ات  3فئة
«ال� ��� �ش ��ام ��خ» و  4ف �ئ��ة «ال� ��� �س� �ي ��ب» ط���راز
 .OPVSوفرقيطتان فئة «قاهر الأم ��واج»،
و«امل �ب�روك� ��ة» (ي �خ��ت ��س�ل�ط��اين ) (�سفينة
للتدريب).
�أم ��ا ال �ق��وات اخلفيفة فت�ض ّم  4زوارق
هجومية ��ص��اروخ�ي��ة �رسيعة فئة «ظ �ف��ار»،
و  3زوارق دوري ��ة �رسيعة فئة «ال�ب���شرى»
(ط ��راز  .)P 400بينما ال �ق��وات الربمائية

ع �ب��ارة ع��ن زورق �ي�ن ف�ئ��ة «امل �ب ���شر» ( ط��راز
 ،)HSSVوزورق فئة «ن�رص البحر» ،وزورق
فئة «النمران» و  3زوارق �إن��زال ميكانيكية،
وزورقي �إنزال للأعرا�ض العامة.
�أما �رشطة حر�س ال�سواحل فلديها زورق
دورية �ساحلي فئة «ذئب البحار» ،و  5زوارق
دوري��ة �ساحلية طراز «فو�سبري» ،و  3زوارق
دوري��ة �ساحلية (ط��راز  ،)CG29و  8زوارق
دورية �ساحلية �صغرية ،وزورقا �إنزال بطول
 62مرتاً ،و  5زوارق إ�ن��زال كاترمان ( 3للنقل
ال�رسيع و  2للبحث والإنقاذ).

لدى عمان فرقيطات �أبرزها فئة «قاهر الأمواج»
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�أه����� ّ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 ( 1.500مب��ا
فيها ال�رشطة البحرية) و�أ�سطولها قوامه
 4زوارق � �ص��واري��خ ه�ج��وم�ي��ة ��سري�ع��ة فئة
«مارزان» ( 56مرت طراز  ،)VITAو  3زوارق
� �ص��واري��خ ه�ج��وم�ي��ة ��سري�ع��ة ف�ئ��ة «دم���س��ة»
(ط � ��راز ك��وم �ب��ات �ن��ت) و  5زوارق دوري ��ة
�ساحلية (ط��راز تراكر  ،)MK2و  4لن�شات
بحرية �ساحلية فئة « ،»DV-15و  12زورق
دورية �ساحلية من نوع «�سبري» ،و  3زوارق
دورية �رسيعة فئة «ذات ال�صواري» ،وزورق
�إن� ��زال دب��اب��ات ،و  4زوارق �إن� ��زال (خلفر
ال�سواحل).
ول � ��دى ال� ��دف� ��اع ال �� �س��اح �ل��ي ب �ط��اري �ت��ا
�صواريخ بر  -بحر �أكزو�ست حممولتان على
ال�شاحنات.
وم �ن �ح��ت ��ش�رك ��ة (Nakilat Damen
القطرية) عقد ًا لبناء  6زوارق دورية �رسيعة
ك�ب�يرة  50م�ت�راً .كما منحت ��شرك��ة ()Ares
الرتكية عقد ًا لبناء  17زورق دورية �رسيعة.
�أه���م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة :ال ��دوح ��ة،
وجزيرة هالول وال�شريج.

القوات البحرية الكويتية:

ع��دي��ده��ا  1.500ج��ن��ديّ  ،و أ���س�ط��ول�ه��ا
ق��وام��ه زورق ه�ج��وم��ي � �ص��اروخ��ي �رسيع

زورق هجومي لدى �سالح البحرية القطري

ف��ئ��ة «ال� ��� �ش� �ي� �ن ��وك» (ط � � ��راز ،)TNC45
وزورق ه� �ج ��وم ��ي � � �ص� ��اروخ� ��ي ��سري��ع
ف �ئ��ة «الإ�� �س� �ت� �ق�ل�ال» (ط � ��راز  ،)FFP57و
 8زوارق ه �ج��وم �ي��ة � �ص��اروخ �ي��ة ��سري�ع��ة
ف�ئ��ة «�أم امل� ��رادم» ()CMNPB - 37BRL
وزورق��ان كبريان للدورية (طراز AS 1315
) و  10زوارق إ�ع�ت�را� ��ض ��سري �ع��ة ط��راز
 MKV-6و 12زورق� � ًا ��ض��ارب� ًا �رسيع ًا فئة
«ناجا ( »12 -قد تُ�سحب) و  4زوارق دورية
(ط� ��راز � �س��ي -غ� ��ل) ،و  57زورق دوري ��ة
ل�ل���ش��واط��ىء وزورق� ��ا �إن� ��زال ميكانيكيان

ف�ئ��ة «ال �ت �ح��دي» ،وزورق � ��ان ل�ل��إن ��زال فئة
«الهدية» ،وزورقان للإنزال طراز« �سقار»
ط��ول  64م�ت�ر ًا  ،و�سفينتان ل�ل��دع��م ط��راز «
فونيلو�س».
وق �ي��د ال �ط �ل��ب ��س�ل���س�ل��ة زورق إ�ن� ��زال
جديدة ط��راز  ADSBيف أ�ب��و ظبي ،ويجري
ط�ل��ب  29زورق � � ًا ��سري �ع � ًا ط��ول 14.4م ،و4
زوارق ل �ل��دع��م ال�ل��وج���س�ت��ي (ط� ��راز Al -
 )Zourي�ج��ري ب �ن��ا�ؤه��ا يف اململكة العربية
ال�سعودية.
حر�س ال�سواحل يعمل ب� أ�م��رة وزارة

لدى القوات البحرية الكويتية زورق هجومي فئة «�أم املرادم»
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الداخلية وميلك  10زوارق فئة «ال�شهيد»
(طراز  ،)PB110و  3زوارق فئة «�أو�ستال»
ط ��ول ال � ��زورق  22م�ت��راً ،و  16ل�ن���ش� ًا فئة
«.»P46
�أه���م ال��ق��واع��د البحرية ه ��ي :ر�أ� ��س
القلية ،وال�شويخ.

القوات البحرية اللبنانية:

ع��دي��د ب �ح��ري��ة ل �ب �ن��ان  2.000ج �ن��ديّ ،
و�أ�سطوله ي�ض ّم زورق من �ساحلي طرابل�س،
وزورق للدورية والبحث والإن�ق��اذ طربجا)
�أمل��اين �سابق ًا فئة بريغن) ،وزورق القلمون
(فرن�سي �سابقاً) ،وزورق طربجا (�أمل��اين
�سابقاً ،وزورق ��ان ل�ل��دوري��ة فئة «عم�شيت»
(�أمل��ان �ي��ان �سابق ًا فئة ب��رمي��ن) ،و  7زوارق
ل�ل��دوري��ة فئة «ت��راك��ر» ،و  8زوارق للدعم،
وزورق��ان للإنزال فئة « »FD/Cو  15زورق ًا
�رسيع ًا للدورية.
�أه����م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة :ب�ي�روت
وجونيه.

القوات البحرية امل�صرية:

عديدها ( 16.000ي�شمل  10.000جمند)
�إ�ضافة �إىل  20.000يف الإحتياط.
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فرقاطة «حتيا م�صر» طراز � FREMMأبرز ال�سفن احلربية امل�صرية

�أم � � ��ا الأ� � �س � �ط� ��ول ف� �ي� ��� �ض� � ّم ف��رق��اط��ة
«حت� � �ي � ��ا م� � �� �ص��ر» ط� � ��ر از ،FREMM
و  4فرقاطات �رشم ال�شيخ (�أمريكية �سابق ًا
ط��راز  )PERRY -وفرقاطتني فئة «دمياط
» ( �أمريكيتان �سابق ًا طراز نوك�س) ،ولديها
م��ن ال�غ��وا��ص��ات  4غ��وا� �ص��ات ( SA1ط��راز
 )1400/209و  4ف�ئ��ة «روم��ب��و» (�صينية
�سابقاً).
�أم��ا ال �ق��وات اخلفيفة فقوامها فرقيطة
� �ص��اروخ �ي��ة �أح� �م ��د ف��ا� �ض��ل ،و  4زوارق
ف �ئ��ة «ع� ��زت» م���س� ّل�ح��ة ب �� �ص��واري��خ �رسيعة
(�أم�ب��ا��س��ادور �سابقاً) و  5زوارق هجومية
�صاروخية فئة « 23يوليو» ( �أملانية �سابق ًا
تايب  )148و  6زوارق هجومية �صاروخية
�رسيعة فئة «رم�ضان» و  4زوارق هجومية
�صاروخية �رسيعة فئة «الو�سا» (�سوفياتية
��س��اب�ق�اً) .و  4كا�سحات �أل �غ��ام حميطية فئة
«ب��ورك��ا » (�سوفياتية ��س��اب�ق�اً) ،و � 3سفن
�إج� ��راءات م���ض��ادة ل�ل�أل�غ��ام فئة «�أ��س�ب��وط»
( � �س��وف �ي��ات �ي��ة � �س��اب �ق � ًا ط � ��راز  )T43فئة
« »MCMVوكا�سحتا �أل�غ��ام �شاطئية فئة «
�(T-301سوفياتية �سابقاً) ،و � 6صائدات
�أل� �غ ��ام ��س��اح�ل�ي��ة ط� ��راز «� �س��وي �ف��ت �� ِ�ش��ب»،
و  3زارع� � � ��ات أ�ل� � �غ � ��ام «ه���وف���ر ك ��راف ��ت»

طراز .SRN -6
كما لديها �سفينة للدعم ( أ�مل��ان�ي��ة �سابق ًا
ط��راز غلو�سبريغ) ،و�سفينة لنقل الذخائر
(�أملانية �سابق ًا فئة «�أودنفالد).
�أعلن عن طلب  3فرقاطات الفاحت طراز
«غ��ووي �ن��د  » Gowind 2500ع�ل��ى �أن تبنى
حملياً.
ول��دى ط�يران البحرية  9طوافات غازيل
 ،SA - 342Lو  10طوافات � SH - 2Gسوبر
بر�سي �سربايت.
�أم � � � ��ا ال� � ��دف� � ��اع ال� ��� �س ��اح� �ل ��ي ف �ت �ق��ع
م�س�ؤولية امل��داف��ع ال�ساحلية على اجلي�ش،
يف ح�ين تتوىل البحرية م�س�ؤولية بطاريات
ال �� �ص��واري��خ ال�ساحلية امل �� �ض��ادة لل�سفن،
�إال �أن ال�ب�ح��ري��ة ت��دي��ر ع�م�لان�ي� ًا ال�سالحني
املذكورين .ولهذا ال�سبب �أدرج��ا هنا يف باب
خا�ص .ويت�ألّف الدفاع ال�ساحلي من لواءَيْ
مدفعية جهزا مبدافع عيار  100ملم ،و 130
م �ل��م ،و  152م �ل��م ،و  3ب �ط��اري��ات ��ص��واري��خ
�أوت��وم��ات ذات ق ��واذف ثنائية م��ر ّك�ب��ة على
ال�شاحنات.
�أه��م القواعد البحرية :مر�سي مطروح،
وبور �سعيد ،وبور توفيق ،والأديبة ،ور�أ�س
التني وبور �سفاجة.
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التق ّدم األحدث يف بناء السفن يتجسد يف املعدن

م�شروع �سفينة الدورية 22160E

لدى رو�سيا خربة �شاملة يف ت�صميم وبناء ال�سفن احلربية والغوا�صات وال�سفن
البحرية امل�ساعدة .رو�س �أوب��ورن اك�سبورت  Rosoboronexportالتي حتتفل
بالذكرىال�سنوية الع�شرين يف العام  ،2020متتلك كفاءة منا�سبة لتزويد ال�شركاء
الأجانب بهذه املنتجات.

تثق رو���س �أوب��ورون اك�سبورت
يف إ�ح �ت �م��االت م �ه � ّم��ة لت�صدير
م � �� �ش�روع � �س �ف �ي �ن��ة ال� ��دوري� ��ة
 22160Eمل �� �س��اح��ات ب�ح��ري��ة
ب �ع �ي��دة ،ال���س�ف�ي�ن��ة م �ع��دة حل��را� �س��ة امل �ي��اه
الإقليمية ،و�إج��راء دوري��ة يف نطاق 200ميل
من املنطقة االقت�صادية احل�رصية يف البحار
املفتوحة واملغلقة ،و�أن�شطة م�ضادة للتهريب
والقر�صنة ،والبحث وامل�ساعدة عن �ضحايا
الكوارث البحرية ،وتقدمي مُراقبة 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 ا إلن� ��ذار ع��ن �أيّ
هجوم ل�ق��وات ال�ع��د ّو املنوعة� ،إن امل�رشوع
 22160Eهو �أف�ضل خيار لت�أمني الإل�ت��زام

مب�صالح الدولة يف البحار الوا�سعة ومناطق
املحيطات.
ل��دى �سفينة ال��دوري��ة �إزاح��ة  1800طن،
و�رسعة ق�صوى ما بني  25و  30عقدة ،ومدى
 6000م�ي��ل ،وحت� ّم��ل  60ي��وم� ًا م��ع �صالحية
التوقف يف  8نقاط .امل�رشوع  22160Eلديه
خطوط هيكل مثالية ،التي تدمج مع حمطة
ت��ورب�ين دي���زل وغ���از أ�من � ��وذج ،CODAG
وتنتج ت�شغي ًال �سه ًال واقت�صادي ًا لل�سفينة،
ال�ت��ي لديها ��سرع��ة ق�صوى حتى  30عقدة
ون �ط��اق اب �ح��ار ك ��دوري ��ة ح �ت��ى  6000ميل
بحرية ،مع احتياط وقود كامل� .إن القدرات
ال�ب�ح��ري��ة ال��دائ �م��ة ل �ه��ذه ال�سفينة ت � ؤ�م��ن:
ابحار ًا �سليماً� ،إ�ستعمال الأ�سلحة واملعدات
دون قيود يف النقاط البحرية حتى � 5ضمناً،
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ق��درة احلفاظ على �رسعة وفق ًا لقوة ال�ش ّد
الكاملة للآلية الرئي�سية على زوايا املوجات
كافة خالل وقت طويل� ،إ�ضافة �إىل مناورة
ح�رّة على ه��ذه ال�رسعة يف نقاط البحر حتى
ال���س��اد��س��ة ��ض�م�ن�اً ،تبقى ال�سفينة طافية
مع �أي من الق�سمني املجاورين ملنع املياه،
مغمور ًا باملاء.
ت �� �ش �م��ل جم �م��وع��ة ال �ت �� �س � ّل��ح :م��دف��ع
م��رك��ب  ،AK-176 MA - 01رادار ط��راز
 POZITIV - ME 12- 3Dلك�شف الأهداف
اجل��وي��ة حتى م��دى  150ك�ل��م ،رادار �إدارة
النريان  .Bagira MP - 123 - 02كما يوجد
ح �ظ�يرة وم�ه�ب��ط ل �ل �ط��واف��ات زن ��ة  1.2طن
وطائرتني دون طيّار ،بالإ�ضافة �إىل منزلق
ومعدات للقوارب لعملية أ�ط�ب��اق ،وقاربني
مع حمرّكني �رسيعني على منت ال�سفينة.
ب�ن��ا ًء على طلب ال��زب��ائ��ن ،ميكن جتهيز
امل�رشوع بنظام �صاروخي مدمج ،Club -N
ونظام �صاروخي م�ضاد للطائرات Palma
ونظام مدفعية.
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يل العهد الأمري حممد بن �سلمان يرعى حفل تخريج �ضباط كلية امللك عبد العزيز احلربية مطلع ايار/مايو 2019
و ّ

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

تعترب منطقة اخلليج العربي امل�صدّر الرئي�سي يف العامل للنفط والغاز ،الأمر
الذي ي�ؤكد على مدى اهتمام الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا بهذه املنطقة،
وبالتايل يتقا�سمون �إهتماماتها الأمنية وامل�صالح الإقت�صادية مثل بريطانيا وفرن�سا
وايطاليا الذين يعملون على تطوير عالقات خا�صة مع عدد من دول اخلليج التي
�أبرزها اململكة العربية ال�سعودية والكويت والبحرين وقطر واالمارات العربية
املتحدة.
التدريب الع�سكري والتمارين املُ�شرتكة هي جزء مهم من هذه العالقات،
والتن�سيق القريب والفعّال مع ال�شركاء الإقليميني يد ّل على مدى التزام الأمن
الغربي بالدول احلليفة .وبالتايل ف�إن تدريب القوات املُ�سلّحة العربية يهدف �إىل
حت�ضري هذه القوات وحتميلها ق�سماً �أكرب من امل�س�ؤوليات الأمنية يف هذه املنطقة.
اململكة العربية ال�سعودية ترت�أ�س
حتالف ًا من القوات امل�سلحة الذي
ي�شن حرب ًا على حركة احلوثيني
يف اليمن ،ويف نف�س الوقت بع�ض
ال ��دول �أع �� �ض��اء جمل�س ال �ت �ع��اون اخلليجي
(�� ،)GCCس��اه�م��ت ق��وات �ه��ا ال �ب �ح��ري��ة مع
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ال�رشكاء الدوليني يف تنفيذ مهمات بحرية يف
اخلليج العربي واملياه الإقليمية ،مثل مهمات
امل��واك�ب��ة و ُم��راق �ب��ة الأل �غ��ام ال�ب�ح��ري��ة ،ومع
اي��ران على كامل احل��دود ال�شمالية للخليج،
يبقى احل��ذر واجلهوزية من اهتمامات دول
اخلليج العربي.

مع ازدياد التوتر يف منطقة اخلليج ،يزداد
الطلب على منتجات التدريب والت�شبيه ،من
الأن�ظ�م��ة واخل��دم��ات ال�ت��ي ت�ساهم يف زي��ادة
جهوزية دول اخلليج� .إىل ذلك ف�إن اخلدمات
ال�ع���س�ك��ري��ة الأم�يرك �ي��ة والأوروب � �ي� ��ة باتت
مطلوبة من قبل القوات امل�سلحة يف عدة دول
عربية.
�إن تكلفة وخم��اط��ر �إ��س�ت�خ��دام امل�ع��دات
احل��رب �ي��ة ذات التقنية ال �ع��ال �ي��ة ،لأغ��را���ض
تدريبية تبقى عالية ،لذا �أ�صبحت امل�شبهات
اخلا�صة بالأنظمة الدفاعية �أف�ضلية لدى
احل �ك��وم��ات وال �� �ص �ن��اع��ات م �ع �اً .م�شبهات
التدريب ّمت تطويرها �أ�سا�س ًا خلدمة القوات
اجل��وي��ة بغية تعليم وت��دري��ب الطيارين على
ا�ستخدام املقاتالت والطريان ،بينما هم على
الأر���ض .واليوم ت�ستخدم امل�شبهات للتدرب
ع�ل��ى ع�م�ل�ي��ات ال �ق �ت��ال اجل� ��وي ،و�أ��ص�ب�ح��ت
متوفرة لأغرا�ض تدريب القوات الربية على
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كيفية ا�ستعمال الأ�سلحة والعربات املدرعة
واملدفعية وال���ص��واري��خ وغ�يره��ا م��ن �أنظمة
احلرب ،وكل ذلك بهدف تعزيز مهارة وتقنية
الع�سكريني ال��ذي��ن ي�شغلون ه��ذه الأ�سلحة
والأنظمة املعقدة مع تكنولوجيات حديثة.

جمل���س التع��اون اخلليج��ي و�أ�س��واق
التدريب وامل�شبهات:

ت�ن�ف��ذ دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخلليجي
متارين ع�سكرية مُ�شرتكة 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
الع�سكرية ال�سرتاتيجية املوجودة واخلطط
التي تعدّها قيادة دول جمل�س التعاون .يت ّم
تنفيذ التمارين امل ُ�شرتكة على قواعد دائمة
�سنوية ت�ضعها م��راك��ز ال �ق �ي��ادة ،وب��ال�ت��ايل
يلعب جمل�س التعاون دور ًا يف حتديد وحيازة
نوعية املنتجات والأنظمة العائدة للتدريب
وامل�شبهات امل�ساعدة.
�إن اململكة العربية ال�سعودية هي ال�سوق
الأك�بر ملنتجات التدريب وامل�شبهات وتبقى
مهمات ال�ت��دري��ب الع�سكري يف اململكة على
عاتق الواليات املتحدة الأمريكية منذ حوايل
 60عاماً ،وهي نقطة التوا�صل القوية يف عملية
��شراء الأ�سلحة ومعدات التدريب والأنظمة
العائدة لها.
يف ال� �ع ��ام  2016ح� ��ازت ��ش�رك ��ة«CAE
الكندية» على عقد مع دولة االم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ،لت�صميم وب �ن��اء و��ص�ي��ان��ة مركز
تدريب بحري ،وتزيده بنظام تدريب بحري
�شامل بغية زيادة اجلهوزية العمالنية لل�سفن
احلربية احلالية وامل ُ�ستقبلية .من املتوقع �أن
ي�صبح مركز ال�ت��دري��ب البحري ج��اه��ز ًا مع
نهاية ال�ع��ام  ،2020وي�شتمل على م�شبهات
متثل عدة فئات من ال�سفن وتت�ضمن مراكز
معلومات قتالية وغرفة لتدريب ادارة ال�سفن
�آل �ي �اً ،ك�م��ا ي�شمل �سيناريو ح��رب م�ضادة
لل�سفن وللطائرات واحتمال حرب �إلكرتونية
وت �ق �دّم ال���شرك��ة أ�ي �� �ض � ًا درو���س�� ًا لبحريات
االم��ارات العربية وجمل�س التعاون ،ت�شمل
املواكبة وعمليات املنع البحري.
�إىل ذل ��ك ت�ع�ت�بر �أن �ظ �م��ة ت��دري��ب ��شرك��ة
« »Megittم��زود ًا مهم ًا للم�شبهات اخلا�صة
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�صة حول العامل،
ال���شرك��ة ��س� ّل�م��ت م � ؤ�خ��ر ًا ح�ق��ول رم��ي ح��يّ
ل �ل �ق��وات ال�بري��ة وق� ��وات احل��ر���س ال��وط�ن��ي

ال�سعودي ،كما تقدّم �أنظمة تدريب وم�شبهات
منوعة لكـل م��ن االم ��ارات العربية املتحدة
وقطر والأردن وعمان والبحرين وم�رص.
ع�ل��ى �صعيد ال �ط�يران احل��رب��ي ،تعترب
�رشكة «بوينغ  »Boeingاملتعاقد الرئي�سي
يف ال� ���ش�رق الأو� � �س� ��ط ل �ت��زوي��د امل �ق��ات�لات
والطوافات الع�سكرية وبالتايل ف�إن التدريب
يعترب ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا يف العقود امل�برم��ة مع
ال� ��دول ال �ت��ي حت��وز ع�ل��ى منتجاتها .فعلى
�سبيل املثال �سلّمت القوات اجلوية الأمريية
ال�ق�ط��ري��ة  36مقاتلة  F-15م���ض��اف� ًا �إليها
خ��دم��ات ال��دع��م وال �ت��دري��ب ،ه��ذا �إىل جانب
ب��رام��ج ت��دري��ب خا�صة ب�ط��واف��ات �أبات�شي
 ،AH64 Apacheتركز على �أهمية تو�صل
ال��زب��ائ��ن �إىل م���س�ت��وى ع ��الٍ م��ن ال�ت�ق�ن�ي��ة يف
ا�ستخدام امل ُقاتالت وال�ط��واف��ات .ال�رشكة
�أنتجت لهذه الغاية م�شبهات تدريب عبارة
ع��ن ق�م��رة ق �ي��ادة و��ش��ا��ش��ات ع��ر���ض ملناطق
جغرافية منوّعة.
تعتمد الدول العربية ب�شكل عام التدريب
ال�ع���س�ك��ري ال ��ذي يتما�شى م��ع امكاناتها
و�أن �ظ �م��ة ال �� �س�لاح ال �ت��ي ت�ق�ت�ن�ي�ه��ا ملختلف
�صفوف ق��وات�ه��ا امل�سلحة ،وب��ات التدريب
ع�ل��ى ا� �س �ت �خ��دام ال �� �س�لاح وال �ع �ت��اد ب�ك�ف��اءة
عالية عن�رص ًا �أ�سا�سي ًا يف تقومي ق��درات �أي
جي�ش .فو�ضعت ق �ي��ادات اجل�ي��و���ش خطط ًا
و�أر� �س��ت م�ن��اه��ج ،و أ�ن �� �ش ��أت معاهد وكليات
حربية لإع��داد اجلنود والرتباء وال�ضباط،
واك�سابهم التن�شئة الع�سكرية اجل�سدية
والفكرية.
ي �ه��دف ال �ت��دري��ب ال�ع���س�ك��ري �إىل ب�ن��اء
وتطوير ق��درات الأف��راد الع�سكريني للقيام
ب� ��أدواره ��م امل�ت�ن��وع��ة ،وال�ث�ق��اف��ة الع�سكرية
ق��د تكون اختيارية �أو تكون اج�ب��اري��ة ،لكن
التمارين على خمتلف النواحي الع�سكرية ال
بد و�أن تكون وفق ًا لربامج تدريبية يف املعاهد
وامل��دار���س التي ت�ضعها القيادات بت�رصف
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 �ل�اف ح� �ج ��م اجل �ي��و���ش
ون��وع �ي��ة �أ��س�ل�ح�ت�ه��ا و�إم �ك��ان��ات �ه��ا يف �إق��ام��ة
من�ش�آت التدريب ،ويف ه��ذا الإط��ار ق��ام مدير
حترير«الدفاعية» بزيارات لعدد من الكليات
واملعاهد احلربية يف كل من اململكة العربية
ال�سعودية ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
خ�لال ال���س�ن��وات املا�ضية ف�ت� ّم ال�ت�ع�رّف �إىل
خمتلف ن�شاطاتها التي ميكن ا�ستعرا�ضها
كما ي�أتي:

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

كلية امللك عبد العزيز:
مدينة للعلوم الع�سكرية
يف ال �ع��ام  1934أ�ن �� �ش ��أ اجل�ي����ش العربي
ال�سعودي �أول مدر�سة ع�سكرية نظامية يف
مدينة مكة املكرمة ،وبعد �أربع �سنوات نقلت
ه��ذه املدر�سة �إىل مدينة الطائف .ويف العام
� 1954صدر مر�سوم ملكي ق�ضى ب�إن�شاء كلية
ع�سكرية حت��ت ا�سم «كلية امللك عبد العزيز
احلربية» ،ومت افتتاحها يف مدينة الريا�ض
مطلع العام  ،1955وبذلك تكون قد انطلقت
�أول م�ؤ�س�سة ع�سكرية عالية يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ح��ازت على دع��م م��ادي ومعنوي
كبري من امل�س�ؤولني وعلى ر�أ�سهم ويل العهد
ونائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع
والطريان واملفت�ش العام الأم�ير �سلطان بن
عبد العزيز �آل �سعود ،ال��ذي ت��وق��ع لهذه
الكلية النمو واالت���س��اع و أ�ع�ط��ى توجيهات
لنقلها �إىل منطقة �شا�سعة ت�ستوعب اح��دث
املباين واملن�ش�آت 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�شمالية التي
تبعد  64كلم �إىل ال�شمال الغربي م��ن مدينة
الريا�ض ،وعلى م�ساحة  278كلم مربع .وبعد
اجن��از �أع �م��ال البناء والتجهيزات يف العام
 ،1984افتتح امل�غ�ف��ور ل��ه امل�ل��ك فهد بن عبد
العزيز الكلية ،وجميع من�ش�آتها يف منطقة
العيينة ،وم�ن��ذ ذل��ك ال�ت��اري��خ ت�سجل الكلية
اجن� ��ازات يف ت�ع��زي��ز ق ��درات ال �ق��وات ال�بري��ة
ورفدها بال�ضباط الأكفاء.
تعترب كلية امللك عبد العزيز اليوم واحدة
م��ن �أك�بر 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 أ�ح ��دث
املن�ش�آت واملعدات وو�سائل التدريب ،وت�ضم
نخبة من ال�ضباط املدربني الأكفاء والأ�ساتذة
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عر�ض للطالب �أثناء حفل التخريج

املدنيني ،حيث ت�ؤدي جهودهم املتوا�صلة �إىل
تخريج �ضباط ك��ل ع��ام مي�ت��ازون باملهارات
الع�سكرية الأول �ي��ة ،وينطلقون يف وح��دات
القوات الربية املتنوعة االخت�صا�صات.
ترتبط كلية امل�ل��ك عبد ال�ع��زي��ز احلربية
ب�ق��ائ��د ال �ق��وات ال�بري��ة امل�ل�ك�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة،
وتديرها ث�لاث �سلطات ،هي املجل�س الأعلى
للكلية وجمل�س الكلية وق��ائ��د الكلية ،ولكل
م��ن ه��ذه ال���س�ل�ط��ات واج �ب��ات و��ص�لاح�ي��ات
ت���ص��در عنها الأوام� ��ر والتعليمات حل�سن
�سري العمل .مي�ضي الطالب يف الكلية ثالث
�سنوات قبل التخرج ،وخ�لال ف�ترة  45يوم ًا
بعد تخرجه ،يتم حتويله من احلياة املدنية �إىل
احلياة الع�سكرية ،وين�ضم �إىل رفاق ال�سالح.
ال تعتمد الكلية دخول اجلامعيني املعمول به
يف بع�ض الدول والذي يخت�رص فرتة التخرج
خ�لال �سنة �أو �سنتني على االك�ث�ر ،وبالتايل
ف�إن فرتة ثالث �سنوات تتيح للطالب اكت�ساب
الكثري 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��ش�راف
على تطبيق املناهج التي تق�سم �إىل ق�سمني
رئي�سيني :ق�سم ال��درا� �س��ات امل��دن�ي��ة وق�سم
الدرا�سات الع�سكرية.
ال ��درا�� �س ��ات امل ��دن� �ي ��ة ت �� �ش �م��ل ال �ع �ل��وم
اال�سالمية والإداري��ة والإن�سانية واحل�ساب
الآيل وال��ري��ا��ض�ي��ات وال�ف�ي��زي��اء والكيمياء،
ث��م اللغتني العربية والإن�ك�ل�ي��زي��ة ،وجميع
الدرا�سات املدنية تلقى على عاتق نخبة من
اال�ساتذة املدنيني من ذوي امل�ؤهالت العلمية
العالية ،وه��ي ت�شكل ن�سبة  % 30من جممل
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العلوم التي يتلقاها الطالب يف الكلية.
�أم��ا ال��درا��س��ات الع�سكرية التي تعترب
يف أ�� �س��ا���س التن�شئة ال�ع���س�ك��ري��ة ،فت�شكل
م��ا ن�سبته  % 70م��ن ال�ع�ل��وم ال�ت��ي يتلقاها
الطالب وه��ي بحد ذات�ه��ا تق�سم �إىل �أق�سام
ع��دة ،اال �أن الأه��م هو كون  % 65من 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
ال�ضباط امل� ؤ�ه�ل�ين ت� أ�ه�ي� ًلا ع�سكري ًا عالياً،
مهمة اع ��داد وت��دري��ب ال�ط�لاب وت��زوي��ده��م
بالعلوم الع�سكرية املختلفة عن طريق عدد
م��ن الأج�ن�ح��ة ال�ت��ي مت إ�ع��داده��ا وجتهيزها
ب�أف�ضل املعدات وو�سائل الإي�ضاح املتطورة
وهي ت�شمل:
ج� �ن ��اح ال �ت �ك �ت �ي��ة ال � ��ذي ي� �ت ��وىل مهمة
ت ��دري ��ب ال� �ط�ل�اب ال �� �ض �ب��اط ع �ل��ى خمتلف
�أوج ��ه تنظيم ال �ق��وات ال�بري��ة والتكتيكات
القتالية وت�شيكالت امليدان .وكيفية �صياغة
تقدير امل��وق��ف و�أوام ��ر العمليات يف الدفاع
والهجوم.
جناح الأ�سلحة ويتوىل تعليم وتدريب
ال �� �ض �ب��اط امل� �ب ��ادئ الأ� �س��ا� �س �ي��ة ال��س�ت�خ��دام
الأ�سلحة الفردية والأ�سلحة الإجمالية ،وتنفيذ
متارين ورمايات حقيقية� ،إذ �أن الكلية جهزت
بع�رشة ميادين رم��اي��ة وف�ق� ًا لأح��دث مبادىء
الرماية على الأ�سلحة املختلفة مثل �أ�سلحة
الهاون والأ�سلحة امل�ضادة للدروع والأ�سلحة
الفردية والر�شا�شات والقنابل اليدوية.
ج �ن��اح امل �ه �ن��د� �س�ين ل �ت��دري��ب ال �ط�لاب
على الأع�م��ال الهند�سية يف امل�ي��دان ،وت�شمل
التح�صينات وحفر اخلنادق وعمليات الن�سف
وال�ت��دم�ير وكيفية ال�ت�ع��ام��ل م��ع املتفجرات

وجتهيز العبوات وتفجريها وح��رب الألغام
ل�ف��راد وال�ع��رب��ات وكيفية زرعها
امل�ضادة ل� أ
واكت�شافها.
ج�ن��اح الإ� �ش��ارة ال��ذي ي�ت��وىل التدريب
على كيفية ا�ستخدام �أحدث الأجهزة ال�سلكية
والال�سلكية وخم�ت�ل��ف �أن� ��واع االت���ص��االت
الراديوية.

كلية امللك في�صل اجلوية:
مركز متميز يف العلوم اجلوف�ضائية
ت�أ�س�ست يف العام  1970يف مدينة الريا�ض
ك�أكادميية تعنى ب� إ�ع��داد ال�ضباط الطيارين
والفنيني وت�أهيلهم ع�سكري ًا وعلمي ًا وعملي ًا
مب�ستوى رف�ي��ع ي�ضاهي خريجي الكليات
امل�شابهة يف دول العامل املتقدم ،مبا ي�ؤهلهم
لاللتحاق بزمالئهم يف القوات امللكية اجلوية
برتبة م�لازم بعد نيلهم درج��ة البكالوريو�س
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يف ال �ع �ل��وم اجل ��وي ��ة ك �� �ض �ب��اط ط �ي��اري��ن او
ب�ك��ال��وري��و���س يف امل��راق �ب��ة اجل��وي��ة وتوجيه
املقاتالت لل�ضباط الفنيني.
ت�ستغرق الدرا�سة يف الكلية ثالثة �أعوام
لأ�صحاب امل�ؤهل العلمي من م�ستوى ثانوي،
�أم��ا الطلبة اجلامعيون فيلتحقون بالكلية
وفق ًا لتخ�ص�صات حم��ددة حتتاجها القوات
اجل��وي��ة �أو ال �ق��وات امل�سلحة ع �م��وم �اً .مير
الطالب خالل درا�سته بالكلية بفرتة جتريبية
مدتها  45يوماً ،ويف حال عدم انتظامه خالل
هذه الفرتة يطوى قيده من الكلية� ،أما الطلبة
ال��ذي��ن ي�ج�ت��ازون�ه��ا ب�ن�ج��اح ف�ي��دخ�ل��ون ث�لاث
مراحل رئي�سية للدرا�سة:
امل��رح�ل��ة االع��دادي��ة وت�شمل التدريب
الع�سكري ثم درا�سة اللغة الإنكليزية لفرتة
ترتاوح ما بني � 10إىل  52ا�سبوع ًا درا�سياً.
املرحلة املتو�سطة وهي املرحلة الثانية
يف الكلية وتبد�أ مبجرد ح�صول الطالب على
درج��ة النجاح يف م��واد جناح الطلبة واللغة
الإن �ك �ل �ي��زي��ة ،بحيث ي�ت��م ت�شكيل ال�ط�ل�ب��ة يف
جمموعات تبا�رش درا�سة العلوم اجلوية ملدة
� 50أ�سبوعاً.
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 �إىل جناح
ال� �ط�ي�ران ل�ل�ب��دء يف ب��رن��ام��ج ف�ح����ص ال �ق��درات
واجتياز الفح�ص الطبي وال�صالحية للطريان،
وي �ت��م ت�صنيفهم �إىل طلبة ط�ي��اري��ن وم�شغلي

�أنظمة ت�سليح ،وطلبة غ�ير م�ؤهلني للطريان،
وه ��ؤالء يعادون �إىل جناح التعليم لدرا�سة �أحد
ال�ت�خ���ص���ص��ات ال�ف�ن�ي��ة وي �ت��م تعيينهم ح�سب
م�ستوياتهم العلمية ووف �ق � ًا ملتطلبات �سالح
اجلو.
تعترب كلية امللك في�صل اجلوية ،م�ؤ�س�سة
تعليمية ع�سكرية ومركز ًا متميز ًا يف العلوم
اجلوف�ضائية ،مهمتها تعليم وتدريب الطالب
ل�ي�ح��وز ع�ل��ى ال���ص�ف��ات ال �ت��ي ت��ؤه�ل��ه ليكون
�ضابط ًا يف حقل تخ�ص�صه لتدعيم مرافق
القوات اجلوية بال�ضباط الأكفاء من طيارين
وفنيني و�إداري �ي�ن ،وذل��ك ب� إ�ع��داده��م قيادي ًا
وعلمي ًا وعملي ًا وج�سدياً ،بحيث يتم الرتكيز
على الأهداف العامة للكلية وفق ًا ملا ي�أتي:
تنمية روح العقيدة والوالء للدين ثم امللك
والوطن.
ب�ن��اء ال�شخ�صية الع�سكرية واللياقة
البدنية العالية.
االع��ت��زاز ب��ال�ع�م��ل ال�ع���س�ك��ري و��شرف
االنتماء 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.
التحفيز على الإب ��داع والتميز وتنمية
روح املبادرة.
تت�ألف كلية امللك عبد العزيز اجلوية من

عدة اجنحة ووح��دات ،وتعترب وحدة العلوم
اجلوية من اهم هذه الوحدات ،كونها املكان
ال ��ذي يكت�سب فيه ط��ال��ب ال �ط�يران العلوم
اجل��وي��ة اال�سا�سية ليكون ط �ي��ار ًا حمرتف ًا
ويدر�س املواد التالية :الكرتونيات الطائرات
ونظرية الطريان والأر�صاد اجلوية واملالحة
اجل ��وي ��ة وحم ��رك ��ات ال� �ط ��ائ ��رات و أ�ن �ظ �م��ة
وقوانني الطريان .ومير الربنامج التدريبي
مب��راح��ل خمتلفة ب �ه��دف م��واك �ب��ة ال�ت�ط��ور
ال�ت�ق�ن��ي ال ��ذي ي���ش�ه��ده ال �ط�ي�ران يف ال �ع��امل.
فعندما ي�صل الطالب �إىل جناح الطريان قادم ًا
من جناح التعليم يتم تدريبه على اج��راءات
الطريان وكيفية التطبيق العملي للمعلومات
ال�ن�ظ��ري��ة ال �ت��ي در� �س �ه��ا ،وذل ��ك ب�ع��د اج��راء
اختبارات و�أوامر الطريان يف قمرة الطائرة
وجهاز الطريان الت�شبيهي ،وفق ًا للمراحل
التالية:
مرحلة الطريان االبتدائي على طائرة
�س�سنا .172
مرحلة الطريان الأ�سا�سي على طائرات
باك  167وبي �سي  9و�سوبر مو�شاك.
مرحلة الطائرات النفاثة ،بعد اجتياز
جناح املرحلتني ال�سابقتني يف تدريب الطالب
على ال �ط�يران ،ي�ق��وم ج�ن��اح ال �ط�يران مبهمة
ت��دري�ب�ه��م ع�ل��ى �أن�ظ�م��ة الت�سليح الأ��س��ا��س�ي��ة
يف ال �ط��ائ��رة وع �ل��ى م �ب��ادئ و�أ� �ص��ول امل�لاح��ة
اجلوية.

دفعة من الطيارين بعد اجناز تدريب جوي
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ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يرعى حفل تخريج �ضباط كلية زايد الثاين الع�سكرية بتاريخ � 5شباط/فرباير 2020

كلية زايد الثاين الع�سكرية:
ت�أهيل ال�ضباط مبختلف املجاالت
�شهدت القوات امل�سلحة يف دولة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة حت� ��و ًال ت��اري �خ �ي � ًا عندما
ت�أ�س�ست �أول كلية ع�سكرية تعنى بت�أهيل
و�إع��داد املر�شحني للعمل ك�ضباط يف خمتلف
ت�شكيالت ال�ق��وات امل�سلحة ،وذل��ك يف مطلع
�شهر �آذار /مار�س  1972حيث 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���ض�ب��اط ال��ذي��ن
يتمتعون ب��ال�ك�ف��اءة الع�سكرية واملناقبية
وامل ��ؤه�ل�ات ال�ق�ي��ادي��ة .ال�ف��ري��ق �أول ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي
ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة� ،أك��د
يف اح��دى املنا�سبات الع�سكرية �أن القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ل �ل��دول��ة �أدرك� ��ت م�ن��ذ وق ��ت مبكر
��ض�رورة ال�ع�م��ل والتخطيط لإع� ��داد ق��وات
م�سلحة وطنية جديرة بحمل الأمانة والدفاع
ع��ن ا��س�ت�ق�لال ال��وط��ن وح �م��اي��ة مكت�سبات
� �ش �ع �ب��ه .وج� ��اء ان �� �ش��اء ك �ل �ي��ة زاي� ��د ال �ث��اين
الع�سكرية حتقيق ًا لهذه ال�سرتاتيجية.
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حتت�ضن م��دي�ن��ة ال �ع�ين م�ن���ش��آت الكلية
ومبانيها التي تقع على بعد  150كلم �رشقي
العا�صمة �أب��وظ �ب��ي ،وب��ات��ت الكلية معلم ًا
رئ�ي���س�ي� ًا م��ن م�ع��امل�ه��ا ي�ق���ص��ده��ا ال �ق��ادة من
خمتلف دول ال�ع��امل ل�ل�إط�لاع على اهميتها
يف تن�شئة ال�ضباط على �أ�س�س علمية حديثة.
�أ�سندت لكلية زاي��د الثاين الع�سكرية ،مهمة
تعليم وت��دري��ب وتهيئة املر�شحني ليكونوا
�ضباط ًا �أك�ف��اء يف ال�ق��وات امل�سلحة ،يتحلون
باملناقبية واالن�ضباط 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 �أهداف �أهمها:
االع� �ت ��زاز ب��ال�ن�ف����س م��ن خ�ل�ال تنمية
روح ال�شعور بالواجب والتحلي بالأخالق
احل �م �ي��دة امل�ت�م�ث�ل��ة يف ت�ف�ه��م م�ع�ن��ى ال���شرف
ال�ع���س�ك��ري امل�ب�ن��ي ع�ل��ى ال �ن��زاه��ة وال�ط��اع��ة
وحب النظام والإخال�ص يف العمل واالعتزاز
باخلدمة الع�سكرية.
اللياقة البدنية وذل��ك م��ن خ�لال تنمية
وت �ق��وي��ة ال �ك �ف��اءة ال �ب��دن �ي��ة وخ �ل��ق ال���روح
الريا�ضية يف املر�شح باعتبارها من �رضورات
احلياة الع�سكرية.
التفكري ال�سليم من خالل تزويد املر�شح
ال�ضابط 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 ���ض�روري��ة ل�ل���ض��اب��ط احل��دي��ث ،وتنمية
الكفاءة القيادية لديه ،وت��زوي��ده بالتوجيه
الع�سكري ال�صحيح ال��ذي ميكنه م��ن تفهم
امل�س�ؤوليات وال��واج�ب��ات التي �ستعهد �إليه
بعد تخرجه والتحاقه بالوحدات الع�سكرية.
الأمل � ��ام ب��ال�ع�ل��وم الإن �� �س��ان �ي��ة والعلمية
واالل� �ت ��زام ب��ال�ق�ي��م الإ� �س�لام �ي��ة والأخ�ل��اق
احلميدة.

ت�ستقبل الكلية ن��وع�ين م��ن ال� ��دورات،
ال �ن��وع الأول خ��ا���ص مب��ر��ش�ح�ين م��ن ط�لاب
امل�ستوى الثانوي اعتبار ًا من عمر  17حتى
� 25سنة وت�ستغرق دورت�ه��م �سنتني يتلقون
خاللها خمتلف العلوم العامة والع�سكرية
والأك��ادمي�ي��ة ،والعلوم الدولية والكمبيوتر
واللغة الإنكليزية� .أم��ا النوع الثاين فيعرف
ب � ��دورة اجل��ام �ع �ي�ين ال �ت��ي ت���س�ت�غ��رق �سنة
درا� �س �ي��ة ف�ق��ط مق�سمة �إىل ف�صلني يتلقى
خاللها ال�ضباط خمتلف العلوم الع�سكرية
وال�ت�م��رن على ا�ستعمال ال�سالح اخلفيف.
ال�ضباط يتوزعون بعد تخرجهم على خمتلف
اخت�صا�صات ال �ق��وات امل�سلحة ال�بري��ة من
م�شاة ومدفعية ودروع ودفاع جوي وهند�سة
ع�سكرية و�صواريخ وات�صاالت� ،أي جميع
ال�صنوف با�ستثناء القوات اجلوية والقوات
البحرية.
ب� �غ� �ي ��ة ت� �ط ��وي ��ر ال� � �ق�� ��وات امل �� �س �ل �ح��ة
كم ًا وكيفاً ،ويف اط��ار التعاون العك�رسي مع
جيو�ش ال ��دول ال�صديقة ،يتم اي �ف��اد بع�ض
ال �ط�ل�اب ال �� �ض �ب��اط يف دورات ل �ل��درا� �س��ة يف
معاهدها الع�سكرية ،ومن هنا برزت احلاجة
�إىل ال �ت �ع��اون ب�ين دول ��ة الإم � ��ارات العربية
واململكة الأردنية الها�شمية ،حيث تولت بعثة
ع�سكرية �أردن�ي��ة تدريب املر�شحني يف الكلية
منذ ال��دورة الأوىل العام  1973وحتى دورة
العام  .1985ونظر ًا للتقدم امل�ستمر واملكانة
العالية للكلية ومهامها يف اع��داد �ضباط الغد
وق��ادة امل�ستقبل ،فقد ا�ستقبلت �شخ�صيات
مهمة من خمتلف دول العامل متثلت يف بع�ض
الزعماء من دول جمل�س التعاون اخلليجي
وال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة وغ�ي�ر ال�ع��رب�ي��ة وال �ق��ادة
الع�سكريني من خمتلف ال��دول� ،إ�ضافة �إىل
تبادل مقاعد لتدريب ال�ضباط من دول عربية
عدة.
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مركز احلرب اجلوية:
فنون التخطيط والقتال
يعترب م��رك��ز احل ��رب اجل��وي��ة يف دول��ة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة �أول مركز
تكتيكي من نوعه ين� أش� يف منطقة ال�رشق
الأو�سط بعد املركزين امل�شابهني يف كل من
بريطانيا والواليات املتحدة .قيادة �سالح
اجل��و وال��دف��اع اجل��وي الإم��ارات�ي��ة �أدرك��ت
باكر ًا الفائدة العمالنية من وج��ود �أحدث
امل��راك��ز لتدريب الطيارين على �أ�ساليب
القتال اجلوي يف ظروف �أقرب ما تكون �إىل
الواقعية وعلى �ضوء الت�سلح باملقاتالت
الأك�ثر تطــــــــور ًا مثل ميـــــــــراج 9-2000
()Mirage 2000 -9و ف –  16بلوك .60
ففي مطلع ال�ع��ام  2001ب��د�أت القوات
اجلوية يف دولة الإم��ارات ،ب�إن�شاء وتطوير
م ��رك ��ز احل � ��رب اجل ��وي ��ة Air Warfare
 Centerلتنمية القدرات القتالية للطيارين
الإم��ارات �ي�ين وال�ط�ي��اري��ن ال�ت��اب�ع�ين ل��دول
جمل�س التعاون اخلليجي ب�شكل ع��ام .ويف
مطلع ال�ع��ام  2004افتتحت يف ه��ذا املركز
ال� ��دورة الأوىل مب���ش��ارك��ة ث�ل�اث دول هي
الإم ��ارات وبريطانيا وال��والي��ات املتحدة.
ويف ني�سان � /أبريل بد�أت ال��دورة الرابعة
وكان يف عدادها �ضباط من ثالث دول عربية
هي الإمارات وال�سعودية وقطر ،بالإ�ضافة
�إىل ��ض�ب��اط م��ن دول �صديقة ه��ي فرن�سا
وبريطانيا والواليات املتحدة الأمريكية.
�صقور الإمارات الذين يقودون �أحدث
الطائرات املقاتلة يف العامل ،ت�سلموا كامل
ط��ائ��رات ف  16 -ب�ل��وك  60الثمانني من
الواليات املتحدة ،وتولوا قيادتها بكفاءة
عالية وع ��ادوا بها �إىل وطنهم الأم ،وهم

ي�ستحقون مركز ًا متميز ًا للحرب اجلوية
لتعزيز قدراتهم القتالية ،وذلك حتت �شعار
«نحن ن��درب كما ن�ح��ارب We Train The
.»Way We Fight
�إن الطائرات والأ�سلحة مهما تطورت
تقنياتها و إ�م�ك��ان��ات�ه��ا ،ف��إن�ه��ا تبقى دون
م��ا ي��رج��ى منها يف املعركة احل��دي�ث��ة ،م��ا مل
ي�ستخدمها ط �ي��ارون م�ه��رة تلقوا القدر
ال��وايف من التدريب ال�صحيح والواقعي،
طبق ًا ملعايري قيا�سية مدرو�سة ليتمكنوا
م��ن تخطيط وتنفيذ وق �ي��ادة امل �ه��ام ب ��أدق
و أ�ف �� �ض��ل الأ� �س��ال �ي��ب وب �ن �ج��اح ع��ال طبق ًا
ل�ل�م��وق��ف امل �ف��رو���ض� .إن الأداة املثالية
لإع��داد ه ��ؤالء الطيارين الأك�ف��اء هو مركز
احلرب اجلوية.
ي�ع�ت�بر  AWCث��ال��ث م��رك��ز م��ن ن��وع��ه
على م�ستوى العامل والأول على م�ستوى
ال�رشق الأو�سط .لقد ان�شئ مركز احلرب
اجل��وي��ة الأول يف والي��ة نيفادا الأمريكية
بعد حرب فيتنام مبا�رشة ،وان�شئ مركز
احل��رب اجل��وي��ة ال�ث��اين يف بريطانيا قرب
ك ��راد ن��وي��ل م �ب��ا��شرة ب�ع��د ح ��رب اخلليج
الثانية ،حيث برزت لكل منهما عدة درو�س
م�ستقاة م��ن جت ��ارب احل� ��روب ،و أ�ه�م�ه��ا
��ضرورة 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
والعمالنية للطيارين م��ن جميع القوات
اجلوية للدول امل�شاركة ،وذل��ك بالتدريب
النظري حيث يتم تزويد ال�ضباط ب�أحدث
ال�ع�ل��وم الأك��ادمي �ي��ة يف جم��ال التخ�ص�ص
وت ��دري� �� ��س ك �ي �ف �ي��ة ا� �س �ت �غ�لال ال� �ق ��درات
والإمكانات للطائرات املقاتلة والأ�سلحة
احل��دي �ث��ة ودجم �ه��ا يف ال�ع�م�ل�ي��ات اجل��وي��ة
التكتيكية للحرب احلديثة.
و�أي�ض ًا بالتدريب العملي على أ�ح��دث
ما تو�صلت �إليه فنون القتال اجل��وي من
تخطيط وتنفيذ وق�ي��ادة جميع العمليات
اجلوية التكتيكية لتطوير مهارات القيادة
وق� � ��درات ال� �ط�ي�ران ال �ق �ت��ايل ل�ل�ط�ي��اري��ن
املقاتلني ،من خ�لال الطريان يف ت�شكيالت
ق��ت��ال ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة ت���ش�م��ل أ�ع� � � ��داد ًا ك�ب�يرة
وخمتلفة من الطائرات احلربية على �شكل
ح�م�لات ج��وي��ة م�شرتكة Combined Air
.Operations
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لتحقيق الأه��داف املن�شودة من ان�شاء
املركز مت فتح جم��ال امل�شاركة يف ال��دورات
لكل م��ن دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي،
وبع�ض ال ��دول ال�شقيقة وال�صديقة ،مع
ام�ك��ان ان�ضمام دول �أخ��رى م�ستقب ًال �أو
تعديل م�شاركة �أي 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
العمالنية ورف��ع الكفاءة القتالية للقوات
اجلوية للدول امل�شاركة يف دورات املركز.
ت �ط��وي��ر ال �ت �ك �ت �ي �ك��ات والأ� �س��ال �ي��ب
والإج��راءات التي ت�ضمن 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 ب�إجراء تدريبات
ومت ��اري ��ن واق �ع �ي��ة م��درو� �س��ة مت �ك��ن من
التعامل الفعال مع �أي 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
وال ��دول ال�شقيقة وال�صديقة واكت�ساب
اخلربات.
وم� ��ن الأه � � ��داف الأخ� � ��رى ل�ل�م��رك��ز،
تعريف امل���ش��ارك�ين ب��ال �ع��ادات والتقاليد
والرتاث العريق لدولة الإمارات العربية.
�إن م��رك��ز احل��رب اجل��وي��ة م�شابه من
حيث أ�ه��داف��ه ومفاهيمه مل��راك��ز تكتيكية
ل���دى ق� ��وات ج��وي��ة أ�خ� � ��رى ،م �ث��ل م��رك��ز
احلرب اجلوية الأمريكي ،ومركز احلرب
اجلوية الربيطاين� .إال �أن التمارين التي
يجريها مركز احل��رب اجلوية الإم��ارات��ي
وخ �� �ص��و� �ص � ًا دورة ال �ق �ي��ادة التكتيكية
املتقدمة  ATLCتعترب ذات فوائد وميزات
متعددة تكمن يف املجال اجل��وي ال�شا�سع
ملناطق التدريب ،ومن�ش�آت ميادين الرماية
امل �ت �ن��وع��ة ،وال �ع��وام��ل اجل��وي��ة امل �م �ت��ازة
وامل�ستقرة� ،إىل كل ذلك ف��إن مركز احلرب
اجل��وي��ة ي�ضع بت�رصف الطيارين نظام ًا
ل�ت���ش�ب�ي��ه ال �ق �ت��ال اجل� ��وي Air Combat
� Maneuvering Instrumentationأو ACMI
ال��ذي ميكنهم من متابعة ط�يران املقاتالت
�أثناء التمرين وازاحة الطائرة التي تعترب
هدف ًا �أ�صيب ومت ا�سقاطه ف��ور ًا من منطقة
التمرين ،الأم��ر ال��ذي يعطي واقعية �أكرب
للتمرين ويعزز ال�سالمة اجلوية.
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األوضاع الدفاعية يف مجهورية
مصر العربية وتطوراتها

الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي يف حفل افتتاح معر�ض  EDEXعام 2018

تقع جمهورية م�صر العربية يف الركن ال�شمايل
ال�شرقي من قارة �أفريقيا ولديها �إمتداد �آ�سيوي
�إىل حيث تقع �شبه جزيرة �سيناء داخل قارة �آ�سيا،
وهي دولة عابرة للقارات تبلغ م�ساحتها  1,001,500كلم،2
و�سواحلها  2450كلم ،ومياهها الإقليمية  22كلم ،واملنطقة
48

املتاخمة  44كلم� ،أما املنطقة االقت�صادية احل�صرية
كلم ،عدد �سكانها  101,490,000ن�سمة (تقديرات متوز ،)2020
و  % 99من ال�سكان من �أ�صل �سامي �شرقي ،واللغة العربية
هي الر�سمية ،واللغتان الإنكليزية والفرن�سية م�ستخدمتان
لدى الطبقات املثقفة ،ون�سبة املتعلمني .%37.8
370
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الدفاع

القوى الع�سكرية العاملة نحو .
(مبا يف ذلك  252,000يف اخلدمة الإجبارية� ،أما
القوات �شبه الع�سكرية فتبلغ نحو 300.000
ق� ��وات ال ���شرط��ة الأم� ��ن امل ��رك ��زي (ب � أ�م��رة
وزارة الداخلية) وحر�س احل��دود ،وحر�س
ال�سواحل.
ميزانية ال��دف��اع 2.66 :م�ل�ي��ار دوالر،
وامل�ساعدة الأمريكي ال�سنوية الع�سكرية 4.4
مليار دوالر.
350 000

القوات الربية

العديد  300.000جندي (ي�شمل
جمند) �إ�ضافة �إىل  320.000يف الإحتياط.
�أم ��ا التنظيم ال �ع��ام ف�ع�ب��ارة ع��ن م�ق�رّي
قيادة جلي�شني ميدانيني (اجلي�ش الثاين يف
الإ�سماعيلية ،واجلي�ش الثالث يف ال�سوي�س،
وه� �ن ��اك  3م �ن��اط��ق ع �� �ش �ك��ري��ة (ال���ش�م��ال�ي��ة
واجلنوبية والغربية ) و  4فرق مدرعة (ت�ضم
ك� ّل منها ل��واءي دب��اب��ات ،ول��واء ميكانيكي،
ول � ��واء م��دف �ع �ي��ة ،ول � ��واء دف� ��اع ج� � �وّي) و3
ف��رق مدرعة (قوامها ل��واءا دب��اب��ات ،ول��واء
ميكانيكي ،ولواء مدفعية ،ولواء دفاع جوّي
و 3ف��رق م�شاة ميكانيكية ( تت�ألف ك� ّل منها
من لواءي م�شاة ميكانيكيني ،ولواء دبابات،
ول��واء مدفعية ،ول��واء دف��اع ج �وّي) .وفرقة
م�شاة ت�ض ّم (� 3ألوية م�شاة ،ول��واء مدفعية،
ول���واء دف ��اع ج ��وي) و � 4أل��وي��ة ميكانيكية
م�ستقلة (ت�شمل ل ��واءي ح��ر���س جمهوري،
و � 3ألوية م�شاة م�ستقلة) و � 3ألوية منقولة
جو ًا (  1مظالت و  2قوات خا�صة) و 14لواء
مدفعية (يت�ألف كل منها  3كتائب مدفعية،
و��س ّ�ري ��ة ه ��ان ث �ق �ي��ل�� ،سري��ة دف ��ا ع ج��وي)
ولواء ا �صواريخ �سطح � -سطح (�سكاد) ،و9
جمموعات قوات خا�صة.
240.000

(الت�سليم جارٍ).
م��درع��ات ال�ق�ت��ال الأخ� ��رى ق��وام�ه��ا 112
�سيارة مدرعة كوماندو �سكاوت ،و  159عربة
 M-125A2و  M-106 A2جمهّز ة مبدافع
ال�ه��اون ،و  50عربة قيادة ط��راز ،M577A2
وع��دد قليل م��ن ع��رب��ات  MRDM1ون�ح��و 40
عربة  M-901 ITVلتدمري الدبابات ،و 210
عربات برات  YPR-765قان�صة للدبابات ،و
 26عربة .)VISH)M-981
ولديها من املدفعية  1200مدفع عيار 122
و  130و  152و  180ملم ،و  40مدفع عيار 203
ملم مقطور ،ونحو  600مدفع عيار  122ملم،
ولديها من مدافع الهاون  400مدفع عيار 120
ملم ،و  160ملم ،و 180ملم ،و  240ملم �أم��ا
من راجمات ال�صواريخ فلديها  145راجمة
 ،BM -11و 60راجمة طراز  ،BM-21و 571
راج�م��ة ط��راز ( M-88كلها عيار  122ملم)
و 26راجمة  .MLRSولديها من املدافع عدمية
الإرت ��داد  900مدفع عيار  82ملم ،و  107ملم
ومن مدافع م/د  900مدفع عيار  57ملم ،و 76
ملم ،و  100ملم ،ومن مدافع م/ط  350طراز
 4-ZSU -23و  2-ZSU-57ذاتية احلركة
و 66فولكان طراز .M-167A2
ول��دي �ه��ا � �ص��واري��خ �أر�� ��ض � -أر�� ��ض 24
��س�ك��اد ،و �� 36ص�ق��ر ،وم��ن � �ص��واري��خ م/ط

ال�صقر (�سام  )7 -و  75نظام �أفنجر.
وي�ج��ري ال �ت��داول م��ع ال��والي��ات املتحدة
لتقوم م�رص ب�إنتاج دبابات � M1A1إ�ضافية.
كما ج��رى ��ش�راء  762دب��اب��ة ( MRAPع��دة
أ�ن� � ��واع) م��ن ف��ائ����ض  2016ل ��دى ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية.

�سالح البحرية

ال� �ع ��دي ��د ( 16.000ي �� �ش �م��ل .
جم�ن��د) �إ��ض��اف��ة �إىل  2000يف الإح �ت �ي��اط� ،أم��ا
الأ��س�ط��ول ف�ق��وام��ه :فرقاطة «حت�ي��ا م�رص»
ط��راز  FREMMو  4فرقاطات ��شرم ال�شيخ
(�أمريكية �سابق ًا فئة  ،)PERRYو  2فرقاطات
ف�ئ��ة «ال���س��وي����س» (�إ��س�ب��ان�ي�ت��ان ��س��اب�ق� ًا فئة
«دي�سكو» ب�يرت��ا)� ،أم��ا ال�غ��وا��ص��ات فت�ض ّم
 4غوا�صات ( 541ط��راز  ،)1400/209و 4
غوا�صات فئة روميو (�صينية �سابقاً).
ول��دي�ه��ا م��ن ال �ق��وات اخلفيفة :فرقيطة
�صاروخية فئة «�أح�م��د فا�ضل» ،و  4زوارق
ف �ئ��ة «ع� ��زت» م���س�ل�ح��ة ب �� �ص��واري��خ �رسيعة
(�أمبا�سادور �سابقاً) ،و  5زوارق هجومية
��ص��اروخ�ي��ة ��سري�ع��ة ف�ئ��ة  23ي��ول�ي��و (�أمل��ان�ي��ة
��س��اب�ق� ًا ت��اي��ب  ،)148و  6زوارق هجومية
�صاروخية �رسيعة فئة «رم�ضان» ،و  4زوارق
هجومية ��ص��اروخ�ي��ة �رسيعة فئة «�أو� �س��ا»
10 000

املعدات

�أم� ��ا م��ن امل� �ع ��دات ف �ل��دي �ه��ا م��ن دب��اب��ات
للقتال الرئي�سية  1125دبابة �أبرامز ،M1A1
وحوايل  500دبابة  ،T-54/55وحوايل 500
دبابة  T - 62ونحو  450دبابة .M60 A3
�أم��ا م��ن ع��رب��ات ال�ق�ت��ال ون��اق�لات اجلند
املدرعة فلديها القليل من عربات ،BMP-1
و 2401عربة ( YPR-765تت�ضمن الطرازات
اخلا�صة بالقيادة والإ�ستعادة ،ونحو 2300
عربة  ،M-113ونحو  200عربة BMP-600
ونحو  800عربة فهد ،و  762عربة MRAP
و 161ع ��رب ��ة ب��ات �ي�ي�را حل �م��اي��ة ال �ن��اق�لات
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دبابة �أبرامز � M1A1أبرز �سالح يف اجلي�ش امل�صري
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أ�ل�غ��ام �ساحلية ط��راز «�سويفت �شيب» ،و
زارعات �ألغام هوفركرافت طراز .SRN
�أم ��ا �سفن ال��دع��م فت�ض ّم �سفينة للدعم
( أ�مل��ان�ي��ة �سابق ًا غلو�سبريغ) و�سفينة لنقل
الذخائر (�أملانية �سابق ًا فئة �أودنفالد).
ومت ط �ل��ب  3ف��رق��اط��ات ال� �ف ��احت ط ��راز
غ��ووي �ن��د  GOWIND 2500ع �ل��ى �أن تبنى
حملياً.
�أما طريان البحرية فلديه  9غازيل SA-
 3421و  10ط��واف��ات �� SH -29س��وب��ر �سي
�سربايت.
�أم��ا ال��دف��اع ال�ساحلي فتقع م�س�ؤولية
امل��داف��ع ال���س��اح�ل�ي��ة ع�ل��ى ع��ات��ق اجل �ي ����ش ،يف
ح�ين ت �ت��وىل ال�ب�ح��ري��ة م���س��ؤول�ي��ة ب�ط��اري��ات
ال�صواريخ ،ويت�ألف ال��دف��اع ال�ساحلي من
ل� ��واءي م��دف�ع�ي��ة ج�ه��ز مب��داف��ع  100م �ل��م ،و
 130ملم و  153ملم و  3بطاريات �صواريخ
�أوت��وم��ات ذات ق ��واذف ثنائية م��ر ّك�ب��ة على
�شاحنات.
�أه���م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة :م��ر��س��ى
م�ط��روح ،وب��ور �سعيد ،والأدب �ي��ة ،ور�أ���س
التني ،وبور �سفاجة.
3

حاملة طوافات  Mistralان�ضمت اىل القوات البحرية امل�صرية

(�سوفياتية �سابقاً) و  12زورق دوري��ة فئة
«مت�ساح» ،و  6زوارق دوري��ة �ساحلية طراز
«ك��ري���س�ت�ي�ت��ال�ي��ا» ،و  6زوارق �إع�ترا��ض�ي��ة
�رسيعة نوع .MRTP-20
�أما القوات الربمائية فقوامها :زورقان
ج �م��ال ع�ب��د ال �ن��ا��صر ف �ئ��ة « ( »LHDط ��راز
م�سرتال) ،وزورقا �إنزال دبابات بولنو�سني
(ب��ول�ن��دي��ة ��س��اب�ق�اً) ،و  9زوارق �إن ��زال فئة
«فيدرال» (�سوفياتية �سابقاً) طراز ،LCUS
و  4زوارق �إن ��زال فئة � SMB-1سوفياتية
�سابقاً ،و  10زوارق �إنزال ميكانيكية.

�أم���ا ق���وات ح ��رب الأل� �غ ��ام ف�ع�ب��ارة
ع��ن كا�سحتي أ�ل �غ��ام ف�ئ��ة «ال���ش��اري��ن»
(�أمريكيان �سابق ًا فئة (�أوم���س�تراي)،
و  4كا�سحات �ألغام حميطية فئة يوركا
(�سوفياتية �سابقاً) و � 3سفن اج��راء
م�����ض��ادة ل�ل��أل� �غ ��ام ف �ئ��ة «�أ�� �س� �ي ��وط»
(�سوفياتية �سابق ًا ط��راز  )T- 43فئة
 MCMVوك��ا��س�ح�ت��ا �أل �غ��ام �شاطئية
فئة «�( »T-301سوفياتية �سابقاً)،
و �� 6ص��ائ��دات �شاطئية فئة T - 301
(�سوفياتية �سابقاً) ،و � 6صائدات

�سالح اجلو

ع��دي��د � �س�ل�اح ج ��و ج �م �ه��وري��ة م�رص
العربية  + 25000جندي (ي�شمل 10000
جمند) �إ�ضافة �إىل  20000يف الإحتياط.
ي �ت���أل��ف �� �س�ل�اح اجل� ��و امل� ���ص�ري من
قيادة الدفاع اجلوي (غري قوات الدفاع
اجل��وي �أر���ض  -ج��و) وق�ي��ادة املقاتالت

ا�ضافة اىل فرقاطة  FREMMحتيا م�صر
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التكتيكية وقيادة �أكادميية القوات اجلوية،
وت �ع �م��ل ب� ��أم ��رة ق �ي��ادت��ي ال ��دف ��اع اجل ��وي
واملقاتالت التكتيكية ت�شكيالت على الطريقة
ال�سوفياتية ،و�أخ��رى على الطريقة الغربية
تتكوّن من �أف��واج و�أ��سراب .وتن�ضوي حتت
قيادة الدفاع اجلوي � 4أفواج طريان هي فوج
امل�ق��ات�لات  102وي�ستخدم ط��ائ��رات F-7/
 FT7وف� ��وج امل �ق��ات�لات ( 104امل �ن �� �ص��ورة)
وي�ستخدم ط��ائ��رات  F-7/F17وط��ائ��رات
م�ي��غ , ،M21 -وف� ��وج امل �ق��ات�لات/ه �ج��وم
�أر�ضي (مر�سي مطروح) وي�ستخدم طائرات
ميغ  ،U/M21 -وف��وج املقاتالت التكتيكية
مر�سي مطروح وي�ستخدم طائرات F7/FT
 -7ومرياج .FM/BM2000
وتت�ألف ق�ي��ادة املقاتالت التكتيكية من
 11ف��وج �اً ،وه �ن��اك ف��وج الإن� ��ذار امل ُ�ب�ك��ر 601
(ال �ق��اه��رة) ي�ض ّم ط��ائ��رات  ، E-2Cوف��وج
الطوافات ( 53كوم �أو�ستيم) وطوافات مي،
وط��واف��ات  CH-17C/Dوه �ن��اك ��سرب��ان
للإ�ستطالع يت أ�لّفان من  14ميغ .R21 -
جم �م��وع ط ��ائ ��رات ال �ق �ت��ال  6م�ق��ات�لات
راف��ال ،و  26فانتوم  ،F-4Eو � 63سينبانغ
( F-6الن�سخة ال�صينية للمُقاتلة الرو�سية
ال �ق��دمي��ة م �ي��غ )19 -و  68م�ي��راج ،43 -
و ،F-16C 138و� � 54س �ي �ن �ي��ان��غ F-7-
(الن�سخة ال�صينية م��ن املقاتلة الرو�سيــــة
ميـــغ ( )2و 84ميـــــــغ  ،21 -و  16ميــــــراج
 ،2000و  6طائرات  E-2Cهوك� /آي ،2000
و  6بيت�ش كرافت  1900الينت.
ول��دي �ه��ا ل�ل�ن�ق��ل  3أ�ف � ��واج ت �ت ��أ ّل��ف م��ن 4
طائرات  ،DH - 50و  91طائرة  C130Hو 20
طائرة  ،C-295وطائرتا فالكون  ،20وطائرة
غالف �سرتمي  3 -و  2غالف �سرتمي  SP4 -و 2
غالف �سرتمي  KG - 400لنقل ال�شخ�صيات،
و � 3آن .TK 74 -
ول��دي �ه��ا ل �ل �ت��دري��ب  70ال �ف��اج��ت ،و 120
طائرة  ،K-85و 54توكانو  ،EMB - 312و
 10ط��ائ��رات  ،L-39و  84ط��ائ��رة ،L - 95E
و 14ط��ائ��رة �إل  ،14 -و  6ط��ائ��رات روكويل
ك��وم��ان��دو  ،H413ك �م��ا ل��دي �ه��ا  3ط��ائ��رات
�صهريج ط��راز  ،KC - 135و  3بوينع 707
�صهريج نقل.
أ�م� ��ا م��ن ال��ط��واف��ات ف�ل��دي�ه��ا ف��رق��ة نقل
اق� �ت� �ح ��ام و  4أ�ف� � � ��واج ه � �ج� ��وم ،وجم��م��وع
ال� � �ط � ��واف � ��ات ك � � ��الآت � � ��ي� 46 :أب ��ات� ��� �ش ��ي
 ،AH -64Dو  15كوماندو و  12طوافة مي ،4 -
و  10طوافات مي  ،6 -و  42طوافة اقتحام مي
 ،8 -و 15طوافة مي  ،8 -و  56طوافــة غازيـــل

طوافة �شينوك  CH-17Cيف �سالح اجلو امل�صري

 ،AH-47Dو  18طوافة  ،UH - 12و  44طوافة
(م�سلّحة ب�صواريخ هوت) ،و  18طوافة CA -
 ،47Dوطوافتا  ،AS-61وطوافتا S-70 A21
(لنقل ال�شخ�صيات) وطوافتا بالك هوك UH -
( 601لنقل ال�شخ�صيات) ،وطوافتا AW - 139
للبحث والإنقاذ.
ه��ذا وق��د �أو� �ص��ت م�رص على  20طائرة
 F - 16 C/Dبلوك  50/52لي�صبح جمموع
ما متلكه م�رص  240طائرة  ،F-16وتخ�ضع
ط��ائ��رات الإن�� ��ذار امل�ب�ك��ر ل�ع�م�ل�ي��ات تطوير
لرفعها �إىل م�ستوى هوك �آي  .2000وقد جرى
طلب ع��دد غ�ير حم��دد م��ن نظام Antey 2500
و�صواريخ �سام .BUK - M2E
�أه��م القواعد اجلوية :املاطة ،والقاهرة
غ��رب ،وبيلبي�س ،وبني �سويف ،والأق�رص،
واملنية ،ور�أ�س بنا�س ،والغردقة ،و�أن�شا�ص،
وفايد ،وجيانا كلي�س ،وطنطا ،واملن�صورة،
وجبل البا�صور ،ومر�سى مطروح.

قيادة الدفاع اجلوي

عديدها  80.000جنديّ  ،وتنظيمها العام:
 5فرق دفاع جوّي مناطقية ت�ضم  114كتائب
جم� ّه��زة ب�ـ �� 320س��ام  ،2 -و �� 180س��ام ،3 -
و� 76سام ،و  12بطارية هوك املح�سنP1PIII ،
مع  72نظاماً ،و  4بطاريات باتريوت ،و 12
بطارية ن�شا ب��ارال (رادارات �سنتيننتال)،
و  14بطارية ك��روت��ال م��ع  36نظام ًا �سكاي
غارد�/أمون.
�أما مدافع م/ط فت�ض ّم  2000مدفع عيار
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 20ملم ،و  23ملم ،و  37ملم ثنائي ،و  35ملم
(نظام �أمون) ،و  57ملم و  85ملم و  100ملم.

التحديات التي تواجه م�صر

يف �أع �ق��اب إ�ت�ف��اق�ي��ة ال���س�لام امل���صري��ة -
الإ��سرائ�ي�ل�ي��ة ع��ام � 1979أ��ص�ب�ح��ت ال�ق��وات
امل�سلّحة امل�رصية م�ؤ�س�سة ذات طابع مهني،
وو ّق�ع��ت حت��ت ت ��أث�يرات ال�ضغوط الداخلية
والتحديات املتعددة بدء ًا من تنامي امل�ؤثرات
الدينية التي طالت املجتمع امل�رصي ب�شكل
عام وبع�ض القادة الع�سكريني ب�شكل خا�ص.
وال �ي��وم ي�ق��ع ال�ع���س�ك��ري��ون ووح� ��دات حفظ
الأم��ن حت��ت �ضغط العنا�رص املتطرفة التي
حتدث �إ�ضطرابات بني حني و�آخر يف خمتلف
املناطق امل�رصية والتي ت�أتي منطقة �سيناء يف
مقدّمها.
خ� �ل��ال � �ش �ه��ر مت� ��وز/ي� ��ول � �ي� ��و 2013
ح�صل �إن �ق�لاب بقيادة وزي��ر ال��دف��اع آ�ن��ذاك
ال�ف��ري��ق عبد ال�ف�ت��اح ال�سي�سي ،وال ��ذي بات
رئي�س ًا جلمهورية م�رص العربية منذ �شهر
حزيران/يونيو  ،2014الرئي�س ال�سي�سي
�أوىل القوات امل�سلّحة اهتمام ًا كبري ًا من حيث
الإعداد والت�سليح املتطور ،و�أوكل �إىل اجلي�ش
امل�رصي �ش�ؤون ًا �إقت�صادية وتنموية �إىل جانب
مهامه الع�سكرية ،لكن التحديات اخلارجية
التي تواجه م�رص باتت يف �أولويات القيادة
امل�رصية والتي �أبرزها �أخطار �س ّد النه�ضة
مع �أثيوبيا والو�ضع الع�سكري امل�ستجد يف
ليبيا.
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حتديات �س ّد النه�ضة يف �أثيوبيا

ي�ع�ت�بر ن �ه��ر ال �ن �ي��ل ال�ع�ظ�ي��م ال� ��ذي ينبع
م ��ن ب� �ح�ي�رة ف �ك �ت��وري��ا يف ق �ل��ب الأدغ� � ��ال
الأفريقية ،ق�ضية حياة �أو م��وت بالن�سبة
ل�ل���ش�ع��ب امل� ���ص�ري ،ل �ك��ن �أث �ي��وب �ي��ا ق��ررت
يف ال� �ع ��ام  2011إ�ن� ��� �ش ��اء �� �س� � ّد ع �ل��ى ه��ذا
النهر لتوليد الكهرباء وتعوي�ض النق�ص
احل ��اد يف الطاقة يف أ�ث�ي��وب�ي��ا .ه��ذا ال��واق��ع
�أث ��ار �أزم ��ة م��ع م�رص وال �� �س��ودان خا�صة
م��ع ب��دء عملية امل��لء الأول ل�ل�خ��زان ال�سد
ال ��ذي ُي �ع��رف ب��إ��س��م ��س� ّد النه�ضة ،وبعد
إ�ع�لان احلكومة الأثيوبية� ،إن نهر النيل
�أ�صبح بحرية �أثيوبية حملية وب��ات ملك ًا
لأثيوبيا.
ي �ع �ت�بر ت� ���ص�رف أ�ث� �ي ��وب� �ي ��ا �إن � �ك� ��ار ًا
مل �ب��ادىء ال�ق��ان��ون ال��دويل ال�ت��ي تنظم مياه
الأن� �ه ��ار ال��دول �ي��ة ،و�أن حتكمها يف مياه
نهر دويل بطريقة منفردة تهدّد حياة 104
م�لاي�ين م ���صري .ال��رئ�ي����س عبد الفتاح
ال�سي�سي �إلتزم �ضبط النف�س يف مواجهة
ال �ت ���صرف الآث �ي��وب��ي ال ��ذي ي�ع�ت�بر �إع�ل�ان
ح��رب مبفهوم الأم��ن ال�ق��وم��ي ،و�أك��د على
ا� �س �ت �م��رار ال �ت �ف��او���ض ال���س�ل�م��ي ب ��د ًال من
التنديد ب��الإج��راءات الآث�ي��وب�ي��ة املنفردة
وخطورتها على احلياة يف م�رص وتهديدها
ال�سلم والأمن يف الإقليم.
احل �ك��وم��ة امل ���صري��ة وجّ ��ه��ت خ�ط��اب� ًا
�إىل جم�ل����س الأم � ��ن� ،أ�� �ش ��ارت ف �ي��ه �إىل �أن
انخفا�ض ح�صة م�رص من مياه نهر النيل
مبقدار مليار مرت مكعب فقط �سي�ؤدي �إىل
فقدان  300أ�ل��ف ف��دان من �أخ�صب �أن��واع
الأرا�ضي الزراعية يف العامل ،وفقدان 200
�ألف �أ�رسة مل�صدر رزقها.
بغية التو�صل �إىل ق��وا��س��م مُ�شرتكــة
ما بني م�رص وال�سودان و�أثيوبيا ،جتري
م �ف��او� �ض��ات ح ��ول � �س��د ال�ن�ه���ض��ة� ،إال �أن
الإجتماع الأخ�ير بني فرقاء النزاع خالل
��ش�ه��ر أ�ي ��ار/م ��اي ��و � 2020أدى �إىل تعرث
امل�ف��او��ض��ات وب ��ات امل ���صري��ون يعي�شون
ح��ال��ة م��ن ال�ق�ل��ق ع�ل��ى مُ�ستقبل ح�صتهم
امل��ائ �ي��ة م��ن م �ي��اه ال �ن �ي��ل ،ويف أ�ع��ق��اب ه��ذا
التعرث أ�ك��د الرئي�س ال�سي�سي أ�ن��ه لن يتم
ت�شغيل �س ّد النه�ضة بفر�ض الأمر الواقع،
وب��ال �ت��ايل أ�� �ص �ب��ح خ �ي��ار م���صر امل��واج�ه��ة
واحتماالت الت�صعيد الع�سكري تو�ص ًال
�إىل تهديد م�رص بق�صف ال�س ّد وتفجريه.
ف� �ه ��ل ت �� �ص��ل م� ���ص�ر �إىل ه � ��ذا ال� �ت� �ح� �دّي
امل�صريي؟.
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حتديات الو�ضع يف ليبيا:

�سد النه�ضة يف �أثيوبيا مو�ضوع النزاع مع م�صر

م �ن��ذ ب��داي��ة ال �ت��دخ��ل ال�ت�رك��ي يف ليبيا
م�ن�ت���ص��ف ال� � �ع � ��ام ،2020ي �ع �م��ل ال��رئ�ي����س
امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي على �إظهار
�إمتعا�ضه عرب متارين ومناورات ع�سكرية
على مقربة من احل��دود امل�رصية  -الليبية،
حمذر ًا من تقدّم القوات املدعومة من تركيا
نحو احل��دود امل�رصية التي تعتربه م�رص
أ�م��ر ًا حيوي ًا بالن�سبة لأمنها القومي ،ويف
زيارة �إىل القوات امل�سلّحة خالل حزيران/
ي��ون �ي��و � 2020أع� �ل ��ن ع ��ن اح �ت �م��ال ت��دخّ ��ل
ع�سكري م�رصي يف ليبيا.
ل�ق��د ق � ّدم��ت احل �ك��وم��ة امل ���صري��ة دع�م� ًا
للجي�ش الوطني الليبي ال��ذي يقوده خليفة
حفرت ،و�أمدته بال�سالح والتدريب والتغطية
ال�سيا�سية منذ أ�ك�ثر من �ستة أ�ع��وام ،وذلك
للحفاظ على �أمن احلدود مع ليبيا وجمابهة
الإرهاب يف املنطقة ال�رشقية الليبية� .إىل ذلك
مكّنت م�رص و�سهّلت العمليات التي تنفذها
ق��وات اماراتية ورو�سية يف ليبيا من خالل
ا�ستخدام القواعد امل�رصية يف غرب البالد
ونقل ال�سالح عرب احل��دود� ،إال �أن احلكومة
امل�رصية مل تلعب دور ًا ع�سكري ًا مبا�رشاً.
ت��راق��ب ال �ق��اه��رة ال��و��ض��ع ال�سيا�سي
وال �ع �� �س �ك��ري يف ل�ي�ب�ي��ا ع��ن ك �ث��ب ،وت�ضع
�سيناريو الحتمال تدخّ لها الع�سكري داخل

الأرا�ضي الليبية على امتداد اخلط الأحمر
ما بني جفرا و�سريت ،الأمر الذي قد ي�ؤدي
�إىل ت�صعيد ع�سكري مع تركيا .ل��ذا تفت�ش
م�رص ع��ن ت��دخ��ل رم��زي لقواتها امل�سلحة
لإج�ب��ار ال�ف��رق��اء الليبيني امل ُتحاربني على
ال��دخ��ول يف مفاو�ضات ب � إ���شراف م�رصي
ب��د ًال م��ن الإن �خ��راط يف قتال حقيقي� .إذ �أن
حت��رك�ه��ا داخ ��ل ليبيا �سيفر�ض حت��دي��ات
لوج�ستية وعمالنية على اجلي�ش والقوات
اجل��وي��ة ،اجل�ن��اح��ان الع�سكريان املتوقع
�إنخراطهما يف ه��ذا ال ��دور البالغ الأهمية
وال � ��ذي ي���س�ت�ت�ب��ع حت��ري��ك ت���ش�ك�ي�لات من
الألوية املدرعة املقاتالت اجلوية وال�سفن
احلربية.
وعلى م��ا يبدو ف ��إن م�رص �سترتك �أم��ر
ال��دف��اع ع��ن � �س�يرت وج �ف��را �إىل حلفائها
الإماراتيني والرو�س الذين يوفرون دعم ًا
للجي�ش الوطني الليبي.

دور القوات امل�سلحة امل�صرية

هي التنظيم الع�سكري للدفاع عن م�رص،
وت �ت ��أل��ف م��ن اجل �ي ����ش امل����ص�ري وال��ق��وات
البحرية وال �ق��وات اجل��وي��ة وق ��وات ال��دف��اع
اجل � �وّي .ي�ت�ن�وّع ت�سليح ال �ق��وات امل�سلّحة
امل�رصية ما بني امل�صادر ال�رشقية وامل�صادر
ال�غ��رب�ي��ة ع�بر ت�سلم ال �� �س�لاح م��ن ع ��دة دول
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�أبرزها الواليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا
وفرن�سا وال�صني وايطاليا وبريطانيا فيما
عدد كبري من املعدّات الع�سكرية يتم ت�صنيعه
حملي ًا من ِقبل �صناعات م�رصية.
لقد انخرطت القوات امل�سلّحة امل�رصية
احلديثة يف عدة �أزمات وحروب منذ نيل م�رص
�إ�ستقاللها ،من احلرب العربية الإ�رسائيلية
ع��ام � ،1948إىل ال�ث��ورة امل�رصية ع��ام ،1952
و�أزم��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
ال�غ�ف��ران  ،1973والإ� �ض �ط��راب��ات امل�رصية
ال��داخ �ل �ي��ة ،واحل� ��رب ال�ل�ي�ب�ي��ة  -امل���صري��ة،
وح� ��رب اخل �ل �ي��ج ،واحل � ��رب ع �ل��ى الإره � ��اب
و�أخريا احلرب �ض ّد الدولة الإ�سالمية داع�ش،
بالإ�ضافة �إىل مُقاتلة الإرهابيني يف �سيناء.
�أب��رز حمطات القوات امل�سلحة امل�رصية
يف تاريخها احلديث ميكن �إيجازها مبا يلي:
 خ�لال �شهر �أي��ار/م��اي��و � 1967أعلنالرئي�س جمال عبد النا�صر �إقفال م�ضائق
تريان ملنع عبور ال�سفن الإ�رسائيلية.
 بتاريخ  5حزيران/يونيو  1967نفذتا��سرائ �ي��ل ع ��دوان� � ًا ك �ب�ير ًا ع�ل��ى م���صر حيث
د ّم��رت ال�سالح اجل �وّي على �أر���ض املطارات
وقامت باحتالل �شبه جزيرة �سيناء.
 خ�لال �شهر متوز/يوليو  1972ق�رّرالرئي�س �أن��ور ال�سادات ط��رد امل�ست�شارين
الع�سكريني ال�سوفيات من م�رص.
 مطلع �شهر ت�رشين الأول /أ�ك �ت��وب��ر 1972عربت القوات امل�رصية قناة ال�سوي�سي
وح �ق �ق��ت إ�ن� �ت� ��� �ص ��ار ًا �أول� �ي� � ًا ع �ل��ى اجل�ي����ش
الإ�رسائيلي.
 يف �أيلول�/سبتمرب  1978عقد �إتفاق�صلح ما بني الرئي�س ال�سادات و�إ�رسائيل يف
كامب دايفيد.

وزارة الإنتاج احلربي امل�صري

يف ع ��ام  1951أ�ن �� �ش��ىء امل�ج�ل����س الأع �ل��ى
للم�صانع احلربية ليقوم بالدور التخطيطي
امل ��رك ��زي ول �ي �ك��ون م� ��� �س� ��ؤو ًال ع ��ن ت�ط��وي��ر
ال �� �ص �ن��اع��ات احل��رب �ي��ة امل ���صري��ة و�إن �� �ش��اء
ال�صناعات املغذية لها ،و�أ�سندت املهمة �إىل
وزارة الإنتاج احلربي.
وزارة الإن� �ت ��اج احل��رب��ي ه��ي ال� ��وزارة
امل�س�ؤولة عن �إدارة وتطوير وت�شغيل امل�صانع
احلربية يف جمهورية م�رص العربية ،وبالتايل
تلبية �إحتياجات القوات امل�سلّحة واحلفاظ
ع�ل��ى ال �ط��اق��ات الإن �ت��اج �ي��ة يف جم��ال ال��دف��اع
54
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وامل���س��اه�م��ة يف حت�ق�ي��ق التنمية امل�ستدامة
وامل ُ�شاركة يف تنفيذ امل���شروع��ات ال�صناعية
والتنموية والقومية.
��ش�ه��د ق �ط��اع الإن� �ت ��اج احل��رب��ي ت �ط��ور ًا
م�ل�ح��وظ� ًا يف ال �� �س �ن��وات الأخ �ي��رة ،وحتظى
ال��وزارة باهتمام كبري من القيادة ال�سيا�سية
وخا�صة يف جمال الت�صنيع امل�شرتك بالتعاون
م��ع ال�ع��دي��د م��ن ال���شرك��ات ال�ع��امل�ي��ة الم�ت�لاك
وا�ستيعاب التكنولوجيا احلديثة وتطبيقاتها
املتنوعة وخطوط �إنتاجها لتوطينها.
ت �� �ض��م ال� � ��وزار ة �� 17ش�رك��ة ��ص�ن��اع�ي��ة
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل 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��ش�رك ��ة ل�ل� إ�ن�����ش��اءات
والإ�ست�شارات الهند�سية �إىل جانب قطاع
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 ��أع �م��ال �إخ�ت�ب��ار
الأ��س�ل�ح��ة وال��ذخ��ائ��ر امل�ن�ت�ج��ة م��ن ��شرك��ات
الوزارة.
املنتجات احلربية ت�شمل ما يلي:
 املدرعات وت�سليمها نظم ت�سليح ال�صواريخ والهاوناتواملدافع.
 الأ�سلحة ال�صغرية. ال ��ذخ���ائ ��ر وامل� �ف ��رق� �ع ��ات وامل� � ��وادالربوتكتيكية.

 معدّات ومهمّات الوقاية.وزي ��ر ال��دول��ة ل�ل�إن �ت��اج احل��رب��ي ال�سيد
حممد �أح��م��د مر�سي أ��� �ش ��ار م�ط�ل��ع �شهر
ت�رشين ال �ث��اين /نوفمرب � 2020إىل تعاون
مع �رشكات بريطانية ب�ش�أن م�رشوع لإنتاج
ال�ط��اق��ة م��ن إ�ع� ��ادة ت��دوي��ر ال�ن�ف��اي��ات وامل�ي��اه
امل ُبتذلة ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤكد على دور ال��وزارة
يف تطوير �سرتاتيجيات ال�صناعة امل�رصية،
وال�ت��ي منها �صناعة ال�سيارات الكهربائية
وال ��دراج ��ات الكهربائية ل�صالح الكليات
الع�سكرية وع��دد من ال�رشكات� ،إ�ضافة�إىل
م�شاريع حتلية املياه.
الوزير مر�سي ك�شف النقاب عن حت�سّ ن
ع��ائ��دات ال� ��وزارة ت��و��ص� ًلا �إىل ح��وايل مليار
دوالر أ�م�يرك��ي خ�لال ع��ام  ،2020/2019يف
تقدّم ملحوظ مقارنة مع العام 2019/2018
وه��ذا م��ؤ��شر على ال��دور الكبري ال��ذي تلعبه
وزارة الإن �ت��اج احل��رب��ي يف دع��م االقت�صاد
امل�رصي.
جت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن وزي ��ر الإن �ت��اج
احل��رب��ي الأ� �س �ب��ق ال��دك��ت��ور �سيد م�شعل
�إ�ستقبل مدير التحرير العميد �سليم ابو
ا�سماعيل بتاريخ  23ت�رشين الأول �/أكتوبر
 2007ال��ذي �أج��رى معه ح��وار ًا مطو ًال حول
ال���ص�ن��اع��ات احل��رب �ي��ة امل ���صري��ة ،ومت ن�رش
املقابلة يف عدد جملة الدفاعية رقم .69
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جديد الدفاع
م .ب .د� .أ تطلق نظام الدفاع اجلوّي اجلديد
VL MICA NG
مبنا�سبة �إنعقاد املعر�ض البحري يورونافال  EURONAVALعرب الأنرتنت� ،أعلنت
�رشكة  MBDAعن الإط�ل�اق التجاري لنظامها املتطوّر للدفاع اجل���وّي ،ذو الإط�لاق
العمودي من اجليــــل اجلديــــد .VL MICA NG
يرتكز النظام اجلديد على �إدم��اج يف النظام احل��ايل  ،VL MICAال�صاروخ امل�ضاد
للجويات من اجليل اجلديد  ،MICA NGالذي بد�أ تطويره يف العام  2018لتجهيز املقاتلة
الفرن�سية راف��ال � .Rafaleإن عائلة النظام ميكا  VL MICAالتي جرى تبنيها اليوم ،يف
مناذجها البحرية �أو املرتكزة �إىل الأر�ض ،من قبل  15قوات م�سلّحة حول العامل� ،سوف
ت�ستفيد تِباع ًا من الإحتماالت املتقدّمة ملواجهة �أخطار مُ�ستقبلية.
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة« � » MBDAأريك براجنري  Eric Berangerوتعليق ًا على
نظام ميكا اجلديد قال«:بعد عامني من تطوير �صاروخ ميكا من اجليل اجلديد MICA
 ،NGح�صلنا على فهم عميق الداء هذا الأمن��وذج اجلديد من ال�صاروخ جو  -جو ،الذي
يتيح لنا وبكل ثقة �أن ن�سوّق �إدماجه يف نظام ال�صاروخ �أر�ض  -جو ،و�سطح  -جو للدفاع
اجلوّي».
�صاروخ اجليل اجلديد  MICA NGجمهّز بباحث يعمل بالأ�شعة حتت احلمراء،
ويرتكز �إىل م�ست�شعر يوفر ح�سا�سية متزايدة ،فيما باحث مبوجات راديوية يعمل مع
رادار للكن�س الإل��ك�تروين الفعّال ( )AESAال��ذي يتيح �سرتاتيجيات ك�شف ذكية ،من
املتوقع �أن ي�صبح �إنتاج ال�صاروخ ب�شكل مت�سل�سل �إعتبار ًا من العام .2026

ال�صاروخ  VL MICA NGحلظة �إطالقه

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

نظام املدفع  RAPIDFireعلى منت �سفينة حربية

تتعرّ�ض ال��ق��وات البحرية لأخ��ط��ار متعددة و�أ�ساليب معقّدة،
ُ�سية عن بُعد ،والطائرات اخلفيفة
مثل العربات اجلوية والربية امل رّ
وال�����ص��واري��خ ،ل��ك��ن اخل��ب�رات املُ�����ش�ترك��ة ل��ك�� ّل م��ن طالي�س Thales
ونك�سرت � Nexterأنتجت نظام النار ال�رسيعة  RAPIDFireلتلبية
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الإح��ت��ي��اج��ات ال��دف��اع��ي��ة الق�صرية امل���دى للقوات
امل�سلّحة .ويظهر هذا احل ّل عرب نظام املدفع امل�ضاد
للجيل الأح�����دث م��ن الأخ���ط���ار امل��ت��ع��ددة اجل��وي��ة
والربية ،واملتعددة البيئات الربية والبحرية ،وذلك
بتكلفة تعادل قيمة الأخطار.
�إن نظام  RAPIDFireهو مدفع يقدّم دقة عالية
ن��ظ��ر ًا جل��ه��از �إدارة ال��ن�يران الإل��ك�ترو  -ب�رصي
امل��دم��ج يف ال�برج ،والأنظمة اخل��وارزم��ي��ة ،ونظام
القوي للمدفع ،الذي
�إدارة الذخائر الأوتوماتي
ّ
ال وفعالية مل�شغله .يت�ضمن RAPIDFire
يتيح تفاع ً
املدفع املتو�سط اجلديد عيار  40ملم ال��ذي طورته
��شرك��ة � CTAIإح���دى ال����شرك��ات ال��دول��ي��ة ل��ك�� ّل من
�أنظمة  Nexterو  ،BAE Systemsوالتي جهّزت
ع���رب���ات م���درع���ة ج���دي���دة يف ف��رن�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا
وبلجيكا.
لقد �شكّلت ك�� ّل م��ن نك�سرت وطالي�س حتالف ًا
م�ؤقت ًا لإن��ت��اج نظام  RAPIDFireكجزء من برنامج عمل وخريطة
طريق ،و ّمت و�ضعه مو�ضع التنفيذ منذ ع�رش �سنوات ،الربنامج حالي ًا
قيد التطوير ،ولدى �إجنازه �سيُبا�رش �إنتاج �أنظمة ال�سالح على �أن يتم
الت�سليم الأول خالل العام  2022وفق ًا لربنامج الإنتاج.
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جديد الدفاع
�إطالق �أول عربة �سطح م ّ
ُ�سلحة تركية غري �آهلة
مطلع �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب
� ،2020أط��ل��ق��ت ك�� ّل م��ن �أح��وا���ض �أري�����س
 ARESيف �أن��ت��ال��ي��ا ،و��شرك��ة ميتك�سان
 METEKSANال��دف��اع��ي��ة يف �أن���ق���رة،
برنامج عربة ال�سطح امل ُ�سلحة غري الآهلة
الرتكية الأوىل ( ،)AUSVوذل��ك نتيجة
لأن�����ش��ط��ة الأب���ح���اث وال��ت��ط��وي��ر املكثفة
وامل�����س��ت��م��رة خ�ل�ال �سنتني ما�ضيتني،
الأمن��وذج الأول لعربة ال�سطح امل ُ�سلحة
غ�ير الآه��ل��ة �سيتم �إط�لاق��ه��ا خ�لال �شهر
كانون الأول/دي�سمرب  ،2020كمن�صة
�أوىل �ضمن خ��ط �إن��ت��اج « »ULAQوق��د
بنيت م��ن كمبوزايت متطور وه��ي ذات
م��دى  400كلم و��سرع��ة  65كلم�/ساعة،
م��ع ق���درات ر ؤ�ي���ة ل��ي�ل ًا ون���ه���اراً ،ونظام
�إت�����ص��االت م�شفرة ميكن ت�شغيلها م��ن ع��رب��ات متحركة وم��ق��رات
قيادة� ،أو من من�صات بحرية مثل حامالت الطائرات �أو الفرقاطات.
�سيت ّم �إ�ستخدام  ULAQملهمات منوعة مثل املراقبة والإ�ستطالع
والتج�س�س وخالل احلرب البحرية ومهمات املواكبة وحماية البُنية
التحتية ال�سرتاتيجية.

عربة  ULAQالبحرية خالل جتربتها

من املقرّر �أن جتهّز العربة بنظام �صاروخي ي�شمل  4وح��دات
من �صواريخ  Ciritووحدتني �صواريخ  ،L-UMTASتزود من قبل
�رشكة «روكت�سان  »ROKETSANللأنظمة ال�صاروخية الوطنية،
على �أن جت��ري جت��ارب �إط�لاق النار وفق ًا خلطة العمل خ�لال الربع
الأول من العام .2020

�أ�سل�سان تفوز بجائزة من حلف «ناتو»
ف������ازت �أ����س���ل�������س���ان
ال�رشكة الرائدة عاملي ًا يف جماالت الدفاع
والتكنولوجيا ب��ج��ائ��زة وك��ال��ة حلف«
ناتو  »NATOللإت�صاالت واملعلومات
( ،)NCIخالل حتديات التجدد الدفاعي
ال�سنوي اخلام�س.
ل���ق���د �����ش����ارك����ت «�أ�����س����ل���������س����ان» يف
م����شروع�ين منف�صلني ل��ت��ح��دي��ات ،NCI
�إىل جانب م�شاريع �أخرى من دول حليفة
حللف «ناتو » ،بهدف حت�سني �أداء وعمل
رادرار املراقبة اجلوية املوزع.
�إح������دى احل���ل���ول ال���ت���ي اق�ترح��ت��ه��ا
 ASELSANتكمن يف الهند�سة ،بحيث
�أن �أمن���وذج واح��د يُ�شغل ك���رادار حملّي
ب�صفة امل�شغل العام مع الإ�ستخبارات
املجمعة من رادارات �أخرى .لقد �أظهرت
الدرا�سات ب�أن امل�شغل العام  AL - Operatorيدير ال��رادار ب�صورة
دقيقة و�رسيعة ال يتمكن م�شغل ب�رشي من عمل ذلك وبالتايل يح�سن
ب�شكل كبرية �أداء الرادار يف ال�شبكة املختارة.
ASELSAN
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منا�سبة االعالن عن فوز ASELSAN

�أما احل ّل الثاين من �أ�سل�سان فكان « »The A - Factالذي يركز
املعلومات كافة من م�صادر خمتلفة ،يف �صورة جوية واحدة.

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

ليوناردو تعر�ض �أبراج الدفاع البحري
من عائلة ليون في�ش Lionfish
و�سّ عت �رشكة «ليوناردو  »Leonardoجمموعة منتجاتها للدفاع
البحري يف اط��ار عائلة ليون في�ش  Lionfishاجلديدة ل�ل�أب��راج التي
تدار عن بُعد وذات العيار ال�صغري.
اخلط اجلديد الذي �صمّمته وطوّرته  ،Leonardoيت�ألف من �أربعة
مناذج تربز التكنولوجيات الأكرث تقدّم ًا واملتوفرة يف �أ�سواق اليوم،
وهي ت�شمل ال��وزن اخلفيف ج��داً� ،إع��ادة التحميل الداخلي ،ر�شا�ش
عيار  12.7ومدفع �أمنوذج  20عيار  20ملم.
جتهز عائلة �أب��راج  Lionfishوفق ًا لهند�سة عادية وهي ذات بنية
مدجمة ووزن منخف�ض ،والنماذج املختلفة املقرتحة جتعلها متنوعة
احللول ومنا�سبة للرتكيب على منت �أيّ نوع من ال�سفن ،وك�أي نظام
�أ�سا�سي �أو ثانوي للدفاع.
عملية �إدارة الأب���راج عن بُعد ،التي تتم بوا�سطة جهاز �إدارة
حملّي ،ووح��دة مُ�ست�شعرات ليوناردو الإلكرتو  -ب�رصية والأكرث
حداثة والتي جتهز الأب��راج ،ت�سمح بتحديد الأه��داف بدقة مُتناهية
نهار ًا ولي ًال على ح ٍد �سواء.
�إن ُمراقبة احل��دود ،ومنع امل��رور البحري ،واحلماية الذاتية،
و�إحل��اق الهزمية ب���أيّ نوع من الأخطار مثل �سفن ال�سطح املماثلة،

نظام  Lionfishعلى منت قارب �سريع

امل�سية عن بُعد ،جميعها من ال�سيناريوات
والطوافات والطائرات رّ
العمالنية حيث �أثبت النظام قدرة على العمل بفعالية كبرية.
ليون في�ش  Lionfishم�صمم لتلبية �إحتياجات الزبائن امللحّ ة،
وه��و يدمج تكنولوجيات وفق ًا لأعلى م�ستويات الأ���س��واق ،ويوفر
ريا ما بني التكلفة والأداء املقدّم.
توازن ًا كب ً

ال�سعودية تطلق �أول قارب �إعرتا�ضي
�رسيع �صنع حمليا ً
�أعلنت وزارة ال��دف��اع ال�سعودية والهيئة العامة
لل�صناعات الع�سكرية  GAMIعن �إطالق وتوطني �أول
ال��ق��وارب الإعرتا�ضية ال�رسيعة  HS132ال��ذي �صنع
حملي ًا �إىلجانب �أول من�صة عائمة.
ه��ذا العمل هو ج��زء من خطة لتوطني ال�صناعات
الع�سكرية يف اململكة ،حيث �سيت ّم الت�صنيع حملي ًا وفق ًا
لأح��دث املوا�صفات واملعايري الدولية ،وبالتعاون ما
بني جمموعة  CMNالفرن�سية و�رشكة زامل للخدمات
البحرية.
حفل الإطالق الذي جرى بتاريخ  14ت�رشين اول/
�أكتوبر  2020يف مق ّر من�ش�آت �رشكة زام��ل يف املنطقة
ال�رشقية ،ح�رضه مدير عام الهيئة العامة لل�صناعات
الع�سكرية ( ،)GAMIاملهند�س �أحمد بن عبد العزيز
الأهلي ،وق��ائ��د ال��ق��وات امللكية البحرية ال�سعودية
الأم�ي�رال فهد بن عبد اهلل الغفلي ،ورئ��ي�����س هيئة
امل��وان��ىء ال�سعودية املهند�س �سعد بن عبد العزيز
اخللب ،ورئي�س جمل�س �إدارة جمموعة زامل الدكتور عبد الرحمن
بن عبد اهلل الزامل ،وال�سفري الفرن�سي يف اململكة العربية ال�سعودية
فرن�سوا غوييت  François Gouyetteوعدد من كبار امل�س�ؤولني.
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ر�سميون وقادة �أمام القارب يف �أحوا�ض من�ش�آت زامل

مدير  GAMIاملهند�س �أحمد الأهلي �أ�شاد بالدعم غري املحدود
وعناية القيادة احلكيمة التي كرّ�ست كامل �إمكانياتها وم�صادرها
شريا �إىل ت�صنيع وتوطني النظام HS132
لدعم هذا القطاع الواعد ،مُ� ً
ي�أتي يف �إطار �سرتاتيجية  GAMIلتحقيق الأف�ضليات الوطنية.
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جديد الدفاع
�أركو�س ت�سلّم �آخر عربة VIPAIR P4
للقوات اجلوية الفرن�سية

عربة  VIPAIRمن �أركو�س Arquus

ب��ت��اري��خ  15ت����شري��ن �أول�/أك���ت���وب���ر � 2020سلّمت �رشكة
«�أرك��و���س � » Arquusإىل القوات اجلوية والف�ضائية الفرن�سية
العربة الأخ�ي�رة  VIPAIR P4وف��ق�� ًا لإل��ت��زام��ات التعاقد ال��ذي
جرى يف العام  2016حول برنامج  .VIPAIRيهدف الربنامج �إىل
حتويل دفعة من  19عربة طراز  P4 ASPICتابعة للقوات اجلوية
والف�ضائية الفرن�سية� ،إىل طراز ّ� ، P4 VIPAIRأي عربة التدخل
والإن���زال ج��واً ،وامل�صمّمة لتدريب وح��دات كوماندو املظليني
وعمليات الإنزال يف مناطق غريبة.
من املقرّر �أن يتم جتهيز النظام  P4 VIPAIRمبن�صة متعددة
الأغ���را����ض ،وم��ق��رّات ���س�لاح متكنها م��ن تنفيذ م��ه��مّ��ات تدخل
وات�صال للقوات اجلوية والف�ضائية الفرن�سية.
الأمن��وذج الأول الذي ّمت تطويره و�إنتاجه يف موقع �أركو�س
 ARQUUSيف مدينة م��ارول  ،Marolles-en- Hurepoixجرى
�إختياره واملوافقة عليها من قبل هيئة الت�سلح الدفاعي الفرن�سية
( )DGAيف �شهر �أي��ار/م��اي��و  ،2017فيما �أطلق الإن��ت��اج خالل
�شهر �أيلول�/سبتمرب  2018على �أن يتم ت�سليم �آخر عربة نهاية
العام .2020

عربة غريفون ت�أهلت كمركز قيادة
بتاريخ 13ت�رشين الثاين/نوفمرب � 2020أعلنت
ال��ه��ي��ئ��ة الفرن�سية للت�سلّح ( )DGAع��ن ت���أه��ل عربة
غريفون  GRIFFONكعربة مركز قيادة ( .)EPCيف نف�س
الوقت �سلّمت النماذج الأوىل �إىل الهيئة العامة للت�سلّح
بغية �إب���داء القبول بها من قبل ق�سم النوعية يف موقع
روان  ،Roanne Siteوبالتايل ف�إن �أوّل ثالث عربات قيادة
� GRIFFON EPCسلّمت �إىل الفرع التقني يف اجلي�ش
الفرن�سي الذي �سوف يتابع عملية التقييم العمالين لهذه
العربة وت�رسيع ن�رشها يف الوحدات الع�سكرية.
�إن جت��م��ع ال�����ش�رك���ات امل����ؤق���ت  GMEل��ل��ع��رب��ات
املدرعة متعددة الأدوار  ،EBMRوامل�ؤلف من �رشكات
«نك�سرت  »Nexterو«�أرك���و����س  »Arquusو«طالي�س
 ،»Thalesم�ستنفرة كلي ًا لإنتاج �أول ع�رشين عربة قيادة
 ،GRIFFON EPCبغية تقدميها لعمليات التحقق مع
نهاية العام .2020
يف النهاية ،يتطلّب برنامج �سكوربيون SCORPION
حتقيق  333وح���دة م��ن ه��ذا الأمن����وذج ،على �أن يُ�سلّم
ن�صفها حتى العام  .2025جتدر الإ�شارة �إىل �أن برنامج
�سكوربيون يهدف �إىل حتديث ق��درات اجلي�ش القتالية
وخا�صة حت�سني القيادة من خ�لال م�صادر معلومات
جديدة.
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MQ-9B SkyGuardian

LONG ENDURANCE
PERSISTENT SURVEILLANCE
• 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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