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�إنه �لعدد �لأول �لذي ي�سدر يف �لعام 2021 ويحمل �إ�سم عدد »�أيدك�س« كونه 
�سيوّزع  خالل فعاليات موؤمتر �لدفاع �ل��دويل IDC ومعر�س �لدفاع �لدويل 
IDEX، ومعر�س �لدفاع �لبحري NAVDEX  ما بني 20 و25 �سباط/فرب�ير 

2021  يف �أبو ظبي.

لقد مّت �إجناز هذ� �لعدد رغم �ل�سعوبات �لتي تو�جه �لقائمني على �عد�ده 
ب�سبب جائحة كوفيد COVID - 19، و�لإغالق �لذي فر�سته �ل�سلطات يف لبنان 
ومعظم  دول �لعامل خا�سة تلك �لتي فيها �رشكات منتجة لالأنظمة �لدفاعية 

وتعترب من  �ملتابعني  لأعمال جملة  »�لدفاعية«.
»�أي��دك�����س« و » نافدك�س« وفقًا  ُم�سبق ملعر�سي  �ل��ع��دد عر�س  يت�سّمن 
للن�رش�ت �لإعالمية �لتي �سدرت عن �د�رة �ملعر�سني، �إ�سافة �إىل مو��سيع 
�ستى مثل تطور دب��اب��ات �لقتال �لرئي�سية، و�ل��ف��رق��اط��ات يف دول �خلليج، 
وط��ائ��ر�ت �لقتال يف �ل�رشق �لأو���س��ط، وع��رب��ات ق��و�ت �لعمليات �خلا�سة، 
و�أنظمة �إت�سالت �لقو�ت �لربية، و�أب��رز �لعقود �لتي تناولت �رش�ء �ل�سالح 

من قبل بع�س �لدول �لعربية �ملتمّكنة.
�إىل ذلك ، يحتوي �لعدد على ملّف خا�س بال�سناعات �لدفاعية �لرو�سية، 
و�أخ��ب��ار منوعة يف �ط��ار »ب��ان��ور�م��ا« و »جديد �ل��دف��اع« حيث �أب��رز �لأح��د�ث 

�لعاملية و�لعربية ذ�ت �ل�سلة بتطور �لتكنولوجيا و�أنظمة �ل�سالح.
عدد جديد ي�ساف �إىل �سابقاته فيه �لكثري من �ملعلومات لقّر�ء �لدفاعية.
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ت�صدر عن �صركة الدفاعية للن�صر �ش.م.ل
بالتعاون مع جمموعة االقت�صاد واالعمال

وجمموعة مون�ش االملانية للن�صر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدير العام رئي�ش التحرير:
خـالـد زحـالن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
املدير امل�صوؤول: حياة طليع امل�صفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االخراج الفني:
زياد عبداهلل

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

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

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

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

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

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

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

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

                                     - الدول العربية 30 $
                                     - الدول االوروبية  70 $

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

اال�صرتاك ال�صنوي: 50 $*

التوزيع: ال�صركة اللبنانية لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

 املقاتلة F-35 اأحدث منتجات
Lockheed Matin لوكهيدمارتن 
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حّلت اململكة العربية ال�سعودية يف املرتبة 11 ما 
بني الدول الأكرب قوة يف العامل، والأوىل ما بني الدول 
الإ�سالمية والعربية للعام 2021، وذلك ا�ستنادًا اإىل 
املجلة على  يرتكز ت�سنيف   .CEOWORLD جملة 
عدة عوامل ت�سمل الإ�ستقرار ال�سيا�سي، والتاأثري 
الدولة،  واأ�سلحة  ال��دف��اع،  وم��وازن��ة  القت�سادي، 

والتحالفات العلمية، والقوة الع�سكرية والتاأثري الدويل.
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة حافظت على ت�سنيفها ك��اأق��وى 
دول��ة يف العامل، وج��اءت اململكة العربية ال�سعودية قبل 179 دول��ة يف 

العامل ت�سمل كندا، وتركيا، وا�سرتاليا، وايطاليا، 
وال�����س��وي��د ، وا���س��ب��ان��ي��ا، واي�������ران، وال���ي���ون���ان، 

واأوكرانيا، وم�رص والربازيل وغريها.
اأما يف املرتبة الثانية والثالثة فقد حّلت كّل من: 
وفرن�سا  الهند  الالئحة  يف  تليها  ورو�سيا،  ال�سني 
الثامنة  امل��رت��ب��ة  ب��ات��ت بريطانيا يف  واأمل��ان��ي��ا، فيما 
بعد اليابان ،  وقبل كوريا اجلنوبية  التي احتلت املرتبة التا�سعة، 
وا�رصائيل التي حلت يف املرتبة العا�رصة ما بني ال��دول الأك��رب قوة يف 

العامل للعام 2021.

اأك��د  بيان القمة ال��� 41 ل��دول جمل�س التعاون اخلليجي يف العال 
بتاريخ 5 كانون الثاين/يناير 2021، على وحدة ال�سف وتكاثف دول 
اخلليج يف وجه التهديدات والتدخالت ، فيما اأعلنت ال�سعودية عودة 

العالقات الكاملة بني الدول املقاطعة وقطر.
لقد �سدد ق��ادة دول اخلليجية يف مدينة العال ال�سعودية على طي 
�سفحة املا�سي مبا يحفظ اأمن وا�ستقرار اخلليج، كما مت الإتفاق على 
عدم امل�سا�س ب�سيادة واأمن اأي دولة، وعلى تن�سيق املواقف ال�سيا�سية 
الإره��اب��ي��ة  التنظيمات  مكافحة  يف  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دور  لتعزيز 

واجلهات التي تهدد اأمن اخلليج وال�سلوك الإيراين التخريبي.
قادة جمل�س دول التعاون اخلليجي وقعا بيان العال الذي قال فيه 
ويّل العهد ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان، اأنه لتاأكيد الت�سامن 
والإ�ستقرار، وبدء حل الأزمة القائمة بني قطر واأربع دول عربية منذ 
ثالث �سنوات، كما اأ�سار الأمري حممد بن �سلمان اإىل جهود الكويت 
والوليات املتحدة الأمريكية التي اأدت اإىل تعاون اجلميع يف الو�سول 

اإىل اتفاق حول بيان قمة العال.
ُي�سار اإىل اأن اأعمال القمة انطلقت بدعوة من العاهل ال�سعودي 
امللك �سلمان بن عبد العزيز وبرئا�سة ويّل العهد ال�سعودي الأمري 

الأمريكي  الرئي�س  م�ست�ساري  كبري  وبح�سور  �سلمان  بن  حممد 
حيث  �سامح �سكري  غاريد كو�سنري، ووزي��ر اخلارجية امل�رصي 
وّقع امل�ساركون على بيان العال واأعلن الأم��ري حممد بن �سلمان عن 
ت�سمية القمة اخلليجية احلالية ب� » قمة ال�سلطان قابو�س وال�سيخ 

�سباح«.
ال�سيخ ن��واف الأحمد اجلابر املبارك  اأم��ري الكويت  ب���دوره 
ال�سباح توجه بال�سكر للملك �سلمان على تنظيم القمة اخلليجية، 
كما بعث اأمري قطر ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين بربقيتني اإىل العاهل 
ال�سعودي امللك �سلمان بن عبد العزيز وويل العهد ال�سيخ حممد 
بن �سلمان، ي�سكرهما على احلفاوة وح�سن الإ�ستقبال، موؤكدًا على 
اإن نتائج الإجتماع الإيجابية �ستعزز م�سرية جمل�س التعاون وتعود 
باخلري على ال�سعوب اخلليجية، كما اأ�ساد ب��الأج��واء الأخوية التي 

�سادت اإجتماع القمة.
وزير اخلارجية ال�سعودي الأمري في�سل بن فرحان، اأكد على 
ع��ودة العالقات بني دول جمل�س التعاون اخلليجي، وعلى ترحيب 
وتفّهم املجتمع الدويل من خالل الأمني العام لالأمم املتحدة والإحتاد 

الأوروبي الذين اأ�سادوا بنتائج قمة العال.

قمة  العال: مصاحلة خليجية 
وتأكيد على التضامن واإلستقرار

السعودية يف املرتبة 11 ما بني الدول األكرب قوة يف العامل
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 ،»NIMR بتاريخ 20 كانون �أول /دي�سمرب 2020،�إحتفلت »منر
�ل�رشكة �لإقليمية �لر�ئدة يف �سناعة �لآليات �لع�سكرية �ملدولبة 
�ل��وزن ذ�ت �لأد�ء �ملتميز و�ل��ق��در�ت �ملثبتة،  خفيفة ومتو�سطة 
بالذكرى �ل�سنوية �لع�رشين لتاأ�سي�سها  بهدف خدمة قطاع �لدفاع 
يف دول��ة �لإم���ار�ت وخارجها؛ حيث ر�ّسخت »من��ر« مكانتها على 
نطاق و��سع باعتبارها �ل�رشكة �ملُ�سّنعة �لأوىل للآليات �مل�سّفحة 
�سمن فئتها ، و�مل���زّود �لر�ئد باحللول �ل�ساملة �ملتعلقة بتكامل 
�أنظمة �ملهام و�لدعم �للوج�ستي، وذل��ك من خ��لل ��ستثمار�تها 

�ملكثفة يف بناء �ملن�ّسات �لتي �أثبتت كفاءتها �مليد�نية �لعالية.
ب���د�أت »من���ر« عملياتها يف �ل��ع��ام 2000 م��ع مركبتها �مل��دّرع��ة 
�لأوىل )من��ر 1(، ومنذ ذل��ك �حل��ن، قامت �ل�رشكة بت�سليم �آلف 
�ملركبات لعملئها �لإقليمين و�ل��دول��ي��ن. وعلى م��د�ر �لأع���و�م 
�لع�رشين �ملا�سية، منت �أعمالها بقوة مع �كت�ساب �آلياتها �سمعة 
طيبة؛ لتنوعها، ومتانتها، و�أد�ئها �ل�ستثنائي يف �أق�سى ظروف 
�لت�سغيل حول �لعامل. كما ت�ستهر من�ّسات »منر« بقابليتها �لعالية 
للربط و�لت�سغيل،  �لإلكرتونية �جلاهزة  للتخ�سي�ص، ومعّد�تها 

و�لتي تتيح تكامًل �سل�سًا يف �أنظمة �لأ�سلحة و�ملهام �ملتعددة.
تتميز �رشكة »منر« �ليوم بت�سكيلة منتجاتها �لتي ت�سم �أكرث 
من 20 مركبة ع�سكرية �أثبتت فعاليتها وقدرتها على �إجن��از �أكرث 

�لعمليات تطلبًا، يف �سيناريوهات �ملهام �حلرجة و�ملعقدة. وُتعد 
من�ساأة منر يف �أبوظبي �لأك��رب من نوعها ل��دى م�سّنعي �ملركبات 
�لع�سكرية �ملماثلة يف �ملنطقة. وعلى م��د�ر �ل�سنن، جنحت «منر« 
مع  و�رش�كاتها  م�ساريعها  خ��لل  م��ن  �لعاملية  ب�سمتها  بتعزيز 
ُم�سّغلي �لقطاعات �لدفاعية يف دول مثل �جلز�ئر، ودول جمموعة 

في�سغر�د )جمهورية �لت�سيك و�ملجر وبولند� و�سلوفاكيا(.
ويف عامها �لع�رشين، تفخر �رشكة »منر« بتقدميها خلط �إنتاج 
جيد جدً� مُيكنها من �ل�ستمر�ر و�لنمو �مل�ستقبلي ب�سكل جيد، فيما 
ت�ستعد �ل�رشكة حاليًا لطرح �جليل �لثاين من جمموعة منتجاتها 

�لتي ُتعزز قدر�تها �لفنية و�لهند�سية �ملتطورة.
قطاع  رئي�ص  اليافعي،  فهد  الدكتور  ق��ال  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�ملن�ّسات و�لأنظمة يف )�إي��دج EDGE(:»ترتكز ق�سة جناح »منر« 
ع��ل��ى �ل��ط��م��وح و�ل��ت��ط��ّور. ن��ح��ن ف��خ��ورون ب��ت��ح��ول ه���ذه �ل�رشكة 
�لوطنية �ل�سغرية، �ل��ي��وم، �إىل موؤ�س�سة عاملية ر�ئ��دة يف ت�سنيع 
�لآليات �ملدّرعة عالية �لتناف�سية. وطو�ل 20 عامًا حافلة بالأحد�ث، 
�أك���دت »من��ر« ريادتها على م�ستوى ���رشك��ات �ملنطقة، م��ن خلل 
�عتمادها على �لطموح، وت�سميمها على �لنجاح. ونتطلع �لآن نحو 
�مل�ستقبل بنظرة ثابتة، لتحقيق مزيد من �لنمو يف �لع�رشين عامًا 

�لقادمة«.

»منر« حتتفل مبرور 20 عامًا على بدء ريادتها 
يف تصنيع اآلليات العسكرية



We proudly stand with you.
Providing the world’s premier training solutions  

for when split-second decisions matter.

inveristraining.com

At InVeris, everything we do is in service of the people who keep us 
safe and secure.

That’s why we proudly stand behind the bravest, best-trained men 
and women around the world - innovating comprehensive training 
solutions that prepare them to act at a moment’s notice; to protect 
the communities and countries we have pledged to serve.

Our clients give their all, and we’re honored to work alongside them. 
Because we know that when our clients are prepared - and their 
people are safe - we all stay safe.

InVeris Training Solutions: Because Seconds Matter™
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)�سامي  الع�سكرية  لل�سناعات  ال�سعودية  »ال�����رك��ة   اأع��ل��ن��ت 
SAMI(، اململوكة بالكامل ل��� »���س��ن��دوق الإ���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة«، 
املتقدمة  الإلكرتنيات  )���رك��ة  على  الإ�ستحواذ  عملية  اإ�ستكمالها 
AEC(، لت�سبح بذلك �ركة �سعودية بن�سبة مئة يف املئة، يف �سفقة تعّد 
الكربى من نوعها على م�ستوى القطاع اخلا�ص يف جمال ال�سناعات 

الع�سكرية باململكة.
ملنظومة  باهر  م�ستقبل  على  الإ�ستحواذ  »ينعك�ص  اأن  وينتظر 
املبتكرة  والتقنيات  املنتجات  على �سعيد خمرجات  املحلي  الدفاع 
لل�ركتني من خ��ال اخل��ربة واجلهود اجلماعية، وكذلك الإ�سهام 
ع��رب تنمية  املقبلة،  ال�سنوات  م��دى  الوطني على  يف دع��م القت�ساد 

املهارات، واإيجاد فر�ص العمل والت�سدير«.
واأُع��ل��ن عن ا�ستكمال الإ�ستحواذ خ��ال حفل نظمته »ال�ركة 
اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  بح�سور  الع�سكرية«  لل�سناعات  ال�سعودية 
�ركة »�سامي« وجمل�ص اإدارة »الإلكرتونيات املتقدمة« وم�سوؤولني 
العامة  وال��وؤ���س�����س��ة  الع�سكرية«،  لل�سناعات  ال��ع��ام��ة  »الهيئة  م��ن 
للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية«، ووزارة الدفاع، و »�سندوق 
الإ�ستثمارات العامة«، و�ركة »بي اإيه اإي �سي�ستمر« ال�سعودية ... 

وجهات اأخرى.
رئي�ص جمل�ص اإدارة »ال�ركة ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية«، 
اأحمد بن عقيل اخلطيب ق��ال :» اأن ه��ذه ال�سفقة ت��ع��زز ح�سور 
ال�سرتاتيجية  الأهمية  ذات  الدفاعية  ال�سناعات  �سوق  يف  ال�ركة 

وتوطينها،  الع�سكرية  ال�سناعات  نقل  اإىل  الهادفة  خططها  وتدعم 
م�سيفًا اأن الإ�ستحواذ �سيعزز فر�ص �ركة الإلكرتونيات املتقدمة« 

للتو�سع واملناف�سة يف جمالها.
واأّك���د العقيل دع��م الأميير خالد بن �سلمان، وزي��ر ال��دف��اع، نقل 
ال�سناعات الع�سكرية وتوطينها يف جزء رئي�سي من »روؤية اململكة 2030« 
مفيدًا باأن »هذا الإجناز ي�سهم يف حتقيق جهود )�سندوق الإ�ستثمارات 
العامة( عرب )�ركة ال�سناعات الع�سكرية(، يف توطني اأحدث التقنيات 

واملعرفة، ف�سًا عن بناء �راكات اقت�سادية ا�سرتاتيجية«. 
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��� »ال�����رك��ة ال�سعودية 
اإن  اأبو خالد،  الع�سكرية« املهند�س وليد عبد املجيد  لل�سناعات 
»دعم )�سندوق الإ�ستثمارات العامة( غري املحدود اأ�سهم يف اإجناح 
عملية الإ�ستحواذ«، موؤكدًا اأن »هذه ال�سفقة �ست�سهم يف تعزيز قطاع 
الدفاع املحّلي، ودعم وحتقيق ن�سب التوطني التي ين�سدها املحتوى 

املحلي لل�سناعات الع�سكرية«.
ومعلوم اأن »�ركة الإلكرتونيات املتقدمة )AEC(« تعّد داعمة 
رئي�سية ل� »روؤي��ة اململكة 2030«، بف�سل خربتها على م��دى 32 عامًا 
يف �سوق ال�سناعات الع�سكرية، وكذلك ال��دور ال��ذي توؤديه يف جمال 

الدفاع والف�ساء وتطوير اأنظمة الأمن املحلية«.
و���س��ي��م��ك��ن الإ����س���ت���ح���واذ »ال�����رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة لل�سناعات 
الع�سكرية« من تعزيز قطاع الإلكرتونيات الدفاعية لديها، بالإ�سافة 

اإىل ت�سهيل نقل التقنية وتعزيز الإنتاج املحلي.

شركة اإللكرتونيات املتقدمة تنضّم 
إىل الصناعات العسكرية السعودية

امل�ساركون واحل�سور خالل توقيع الإتفاق
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بتاريخ 30 كانون اأول/دي�سمرب 2020 ق��ّررت وزارة اخلارجية 
الأم��رك��ي��ة املوافقة على احتمال بيع م��ع��دات ع�سكرية اإىل اخل��ارج 
وحتديدًا طوافات اأبات�سي املقاتلة AH - 64E Apache اإىل حكومة 
الكويت بتكلفة تقّدر ب� 4 مليارات دولر، وقد �سّلمت وكالة التعاون 

الدفاعي الأمني )DSCA( املوافقة على البيع اإىل الكونغر�س.
احل��ك��وم��ة الكويتية ك��ان��ت ق��د ت��ق��ّدم��ت بطلب ����راء 8 ط��واف��ات 
اأبات�سي الهجومية ط��راز AH - 64E Apache Longbow، واإع��ادة 
ت�سنيع 16 ط��واف��ة AH - 64D  ل��دى ال��ق��وات امل�سلحة الكويتية، 
 وت��رق��ي��ت��ه��ا  اإىل ط���راز AH - 64E.  ه���ذا ب��الإ���س��اف��ة اإىل 22 حم��رك��ًا
 T 700 -GEجديدًا و 36 حمركًا ُمعاد  ت�سنيعها T-700 -GE، و 27 
نظامًا للإنذار �سد ال�سواريخ طراز AN /AAR-57، وغرها من 
اأنظمة حتديد املوقع اجلغرايف GPS، والأجهزة الل�سلكية املتطورة، 
واأجهزة حيازة الأه��داف، وم�ست�سعرات الروؤية الليلية للطّيارين، 

اإ���س��اف��ة اإىل كافة م�ستلزمات ال��ت��دري��ب وال��دع��م ال��ع��ائ��دة لطوافات 
اأبات�سي.

اإن البيع املقرتح لطوافات اأبات�سي AH-64E  �سيكمل وحت�سن 
اإمكانيات الكويت ملواجهة الأخطار احلالية وامل�ستقبلية من خلل 
حت�سني الدعم اجلوي القريب لدولة الكويت، وعمليات الإ�ستطلع 
امل�سلحة، ومهمات احل��رب امل�سادة للدبابات. كما اأن هذا البيع لن 
يغّر يف التوازن الع�سكري يف املنطقة، ولن تكون هناك اأية �سعوبات 

اأمام الكويت يف ا�ستيعاب هذه الطوافات يف قواتها امل�سلحة.
يف جم��ال اآخ��ر يرتبط مبهمات ال��دف��اع اجل��وي وال�ساروخي، 
ق��ررت وزارة اخلارجية الأمركية املوافقة اأي�سًا على بيع معدات 
ع�سكرية اإىل اخل��ارج هي قطع غيار ل�سواريخ باتريوت Patriot مع 
امل��ع��دات التابعة لها اإىل حكومة الكويت بتكلفة تقّدر ب� 200 مليون 
دولر. وكالة التعاون الدفاعي الأمني )DSCA( �سّلمت املوافقة على 

البيع اإىل الكونغر�س بتاريخ 29  كانون  اأول/دي�سمرب 2020.
احلكومة الكويتية كانت قد تقّدمت يف وقت �سابق بطلب �راء 
قطع غيار لدعم تطوير اأنظمتها ال�ساروخية ط��راز Patriot اإىل فئة 
PAC3، وت�سمنت لئحة امل�سرتيات املعدات التالية: جمموعة تخزين 
)HHB(وجمموعة   وبطاريات   )PLL( حتميل   وجمموعة   )ASL(
�سارية موقع جلهاز الإلتقاط )AT6(، وجهاز مركزي للمعلومات 
والتحرك  بالنقل  خا�سة  م��ع��دات  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،)ICC( والتن�سيق 

والدعم، وم�ستندات ال�سيانة والتدريب والدعم اللوج�ستي.
البيع املقرتح �سيوفر دعمًا لل�سيا�سة اخلارجية والأمن الوطني 
للوليات املتحدة عرب حت�سني اأم��ن حليف رئي�سي خ��ارج دول ناتو، 
وهو قوة فاعلة للإ�ستقرار ال�سيا�سي والتقّدم الإقت�سادي يف منطقة 

ال�رق الأو�سط.

بتاريخ 29 كانون اأول /دي�سمرب 2020 قررت وزارة اخلارجية 
الأمركية املوافقة على مبيعات ع�سكرية اإىل اخل��ارج، هي عبارة عن 
قنابل �سغرة القطر )SDB1( ط��راز GBU - 39  اإىل اململكة العربية 

ال�سعودية، تقدر قيمتها بحوايل 290 مليون دولر.
لقد �سبق وتقدمت اململكة العربية ال�سعودية بطلب �راء 3000 
قنبلة ط��راز GBU - 39 SDB1، اإ�سافة اإىل م�ستوعبات ومعدات دعم 
ال�سلح وقطع ال��غ��ي��ار، وخ��دم��ات لوج�ستية م��ن حكومة ال��ولي��ات 

املتحدة الأمركية.
عملية بيع الذخائر املقرتحة �ستوؤدي اإىل حت�سني قدرات اململكة 
الأخ��ط��ار احلالية وامل�ستقبلية، عرب  ال�سعودية يف مواجهة  العربية 
زي���ادة خمزونها م��ن الذخائر بعيدة امل��دى والدقيقة ج��و - اأر���س، 
وبالتايل رف��ع م�ستوى اإمكانيات �سلح اجل��و ال�سعودي خ��لل اأية 

عمليات حربية حمتملة، علمًا اأن القوات امل�سلحة ال�سعودية لن تكون 
اأمامها اأي �سعوبات من حيازة  هذه الذخائر.

ي�سار اإىل اأن �ركة »بوينغ Boeing«  هي املتعاقد الرئي�سي لهذه 
.)SDB( ال�سفقة كونها  تنتج القنابل  ذات القطر ال�سغر

الكويت تطلب طوافات أباتشي 
وِقَطع غيار لصواريخ باتريوت

والسعودية تطلب قنابل صغرية القطر
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خ���لل الأ���س��ب��وع الأخ����ر م��ن ال��ع��ام 2020، ���س��ّل��م��ت ل��ي��ون��اردو 
Leonardo اأول طائرتي تدريب ط��راز M-345 اإىل القوات اجلوية 
الي��ط��ال��ي��ة م��ن اأ���س��ل 18 ط��ائ��رة �سبق ان طلبت م��ن ال�����رك��ة، فيما 
احتياجات القوات اجلوية ت�سل اإىل 45 طائرة. الأمن���وذج اجلديد 
ال��ذي �سيحمل اإ�سم T - 345A داخ��ل ال��ق��وات اجل��وي��ة، �سوف يحل 
تدريجيًا مكان 137 طائرة طراز MB - 339 موجودة يف اخلدمة منذ 

العام 1982.
 Marco Zoff  املدير التنفيذي لطائرات ليوناردو ماركو زوف
الطائرات  جم��ال  يف  وخرباتنا  ترواثنا  على  املنا�سبة:»بناء  يف  ق��ال 
النفاثة، فاإن الطائرة M-345 �سوف تتيح لزبائننا حتقيق حت�سينات 
مهمة يف فعالية التدريب، ويف نف�س الوقت تخفي�س تكاليف الإ�ستغال. 
واأن الت�سليم الأول ل�سلح اجل��وي الي��ط��ايل ه��و حجر الأ�سا�سي، 

ونتيجة لعمل فريق منتج فرتات طويلة مع امل�سغلني«.
اإح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  م�سممة   M-345 ال��ط��ائ��رة  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 
الطائرات  خ�سائ�س  وت�ستكمل  واملتقدمة،  الأ�سا�سية  ال��ت��دري��ب 

M-346 يف اخل���دم���ة احل��ال��ي��ة امل�����س��ت��خ��دم��ة ل��ت��دري��ب ال��ط��ي��اري��ن 
 املتقدم، اإىل ذلك ف��اإن طائرة التدريب اجلديدة ذات الفعالية العالية
)M-345 HET)High Efficiency Trainer تخف�س الوقت املطلوب 

لتدريب طياري القوات اجلوية.

ب��ت��اري��خ 15 ك��ان��ون اأول/دي�����س��م��رب 2020 مّت اح��ت��ف��ال بافتتاح 
املدر�سة الدولية لتدريب الطران يف قاعدة القوات اجلوية الإيطالية 
دي�سيمومانو يف مطقة �ردينيا، ح�ر الإحتفال ك��ّل من اأم��ني عام 
منطقة �ردينيا  Giulio Calvisi، وحاكم  اليطالية  ال��دف��اع  وزارة 
 ،General Enzo Vecciarelli رئي�س هيئة الأركان ،Christian Solinas
رئي�س   ،General Alberto Rosso اليطالية  ال��ق��وات اجلوية  قائد 
ليوناردو  ل�ركة  التنفيذي  الرئي�س   ،Luciano Carta ليوناردو 

يف  ال���ط���ران  ق�سم  وم��دي��ر   Alessandro Profumo
.Marco Zoff ليوناردو

امل��در���س��ة ال��دول��ي��ة لتدريب ال��ط��ران )IFTS( هي 
ال��ق��وات اجلوية  للتعاون ال�سرتاتيجي ما بني  نتيجة 
ل��ي��ون��اردو  و���رك��ة    Italian Air Force الي��ط��ال��ي��ة 
متقّدم  مركز  تاأ�سي�س  اإىل  تهدف  وال��ت��ي   ،Leonardo
لتدريب الطران، وهذه املبادرة �ست�سبح مركزًا دوليًا 

لتدريب الطّيارين الع�سكريني.
رئي�س ل��ي��ون��اردو Luciano Carto اأ���س��ار اإىل اأن 
م�ستويات  جتلب  ال��ط��ران  لتدريب  الدولية  املدر�سة 
التدريب  وم��ه��ارات  التكنولوجي  ال��ت��ج��ّدد  م��ن  عالية 
التي �سُت�ساهم يف حت�سني دور واأداء القوات اجلوية 
الي��ط��ال��ي��ة. وب��ال��ت��ايل Leonardo  ���س��ت��وف��ر م��ه��ارات 
لتدريب  م��رك��ز  اأب���رز  ل��دع��م  تناف�سية  وتكنولوجيات 
واحللفاء  واأوروب����ا  ليطاليا  فخر  وم�سدر  ال��ط��ران، 

ال�سرتاتيجيني.
 Alessandro Profumo لل�ركة  التنفيذي  الرئي�س  ب���دوره 
اأك��د على اأهمية IFTS  لتلبية الحتياجات املتنامية للقوات اجلوية 
اليطالية والدول احلليفة لتدريب الطيارين، وهو مثال يحتذى لتمتني 
التعاون ما بني الع�سكريني وال�سناعة، والتي �ستعود بالفائدة على 

جممل البلد.

ليوناردو Leonardo تبين مدرسة دولية 
IFTS لتدريب الطريان

وتسّلم القوات اجلوية االيطالية
طائرتي تدريب

T - 345A الأمنوذج اجلديد لطائرة التدريب
MB - 339 سيحل مكان طائرات طراز�

الطائرة M - 345  يف رحلة تدريب الطّيارين
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بتاريخ 8 كانون اأول/يناير 2021 فازت نافانتيا Navantia  بعقد 
ال��ق��وات امللكية البحرية املغربية لت�سميم وبناء �سفينة دوري��ة  مع 
خل��ارج ال�سواطيء )OPV(، وامل�����روع �سيحقق 250 وظيفة خلل 
ثلث �سنوات ون�سف يف خليج كاديز  Cadiz حيث �سيتم اأي�سًا بناء 

�سفينة فئة  BAM - IS  ل�سالح البحرية الإ�سبانية.
لقد مت الإع���لن عن العقد من قبل وزي��ر املالية الإ�سبانية ماريا 

 Maria Jesus مونتارو  جي�سو�س 
Montero، خ��لل زي���ارة اإىل اأح��وا���س 
  San ب��ن��اء ال�����س��ف��ن يف ���س��ان ف��رن��ان��دو
نافانتيا  رئ��ي�����س��ة  ب��رف��ق��ة    Fernando
 Mrs. Belen غ��وال��دا  بلني  ال�����س��ي��دة 
Gualda. اإن هذا امل�روع تدعمه بقوة 
احل��ك��وم��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة، واإجن����ازه يفتح 
ل��وح��دات  ل��ع��ق��ود م�ستقبلية  الأب�����واب 
م�سابهة، الأم��ر ال��ذي يعني م��زي��دًا من 
ال��وظ��ائ��ف وم��زي��دًا م��ن �ساعات العمل 

لل�سناعات البحرية الإ�سبانية.
ي�سار اإىل اأن نافانتيا مرجع عاملي 
يف ت�سميم وبناء واإدم��اج اأحدث ال�سفن 
اإ���س��اف��ة اإىل ت�سليح وحتديث  احل��رب��ي��ة 
ال�سفن، كما ت�سمل خطوط اأن�سطتها ت�سميم و�سناعة اأنظمة القيادة 
وال�سيطرة، واأنظمة اإدارة ال��ن��ران،  واأنظمة الإت�����س��الت،  اأنظمة 
امللحة والعبور، وخمتلف اأنظمة املن�سات املدجمة، وال�ركة �سبق 
وزودت ال��ق��وات البحرية املغربية ب��ق��وارب دوري��ة وفرقيطة خلل 

ثمانينات القرن املا�سي، وهذا العقد  ي�ستكمل الطريق ذاته.

بتاريخ 8 كانون الأول /دي�سمرب 2020 �سّوت جمل�س ال�سيوخ 
الأم��رك��ي على لئحة مبيعات اأ�سلحة اإىل دول��ة الم���ارات العربية 
املتحدة تت�سمن 50 مقاتلة F-35  Lightning II بقيمة 23 مليار دولر. 

لقد فاز الت�سويت ل�سالح املوافقة على البيع ب� 
49 �سوتًا مقاتل 47 �سوتًا معار�سًا. ومع ازالة 
هذه العقبة �ست�سبح دول��ة الم��ارات اأول دولة 
عربية حت�سل على املقاتلة ال�سبحية وثاين دولة 

يف املنطقة بعد اإ�رائيل.
�سفر المارات يف الوليات املتحدة ووزير 
جمل�س  ���س��ك��ر  العتيبي  يو�سف  اخل��ارج��ي��ة 
ال�سيوخ، واأع��رب العتيبي عن تقديره العميق 
لت�سويت جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ، م�����س��رًا اإىل اأن 
ا�ستمرار الدعم الأمركي ميّكن دولة المارات 
م��ن حتّمل اأع��ب��اء الأم���ن ل��لإم��ارات و�ركائها 
يف املنطقة. اأك��د العتيبي على التزام الم��ارات 
ال�سفقة  ه��ذه  واأن  الت�سعيد واحل����وار،  بعدم 
املتحدة  ال��ولي��ات  بني  الت�سغيلي  التبادل  تعّزز 
الأم��رك��ي��ة ودول���ة الم���ارات العربية املتحدة مب��ا ي���وؤدي اإىل �سلمة 

اجلميع.

الكونغرس األمريكي يوافق على بيع
F-35 االمارات مقاتالت 

نافانتيا تبين سفينة دورية خارج الشواطىء 
للقوات البحرية املغربية

�سفينة  دورية  OPV اإنتاج »نافانتيا«

F-35 تعتزم المارات �سراء مقاتالت
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اأع���ل���ن���ت �����رك����ة »FNSS  ال����رتك����ي����ة« امل���ن���ت���ج���ة  ل��ل��ع��رب��ات 
امل����درع����ة وال�����دب�����اب�����ات، ع����ن ت���وق���ي���ع ع���ق���د م����ع وزارة ال���دف���اع 
يف ال��ف��ل��ي��ب��ني خ�����لل ���س��ه��ر ت�������ري���ن ال����ث����اين /ن���وف���م���رب 2020، 
 ل���ت���زوي���ده���ا ب����ع����دد م����ن ع����رب����ات ال���ق���ت���ال ال���ربم���ائ���ي���ة امل����درع����ة

 ) Amphibous Armored Combat Earthmover )AACE مع كامل 
خدمات الدعم اللوج�ستي التابعة لها على اأن يتم ا�ستكمال ت�سليم هذه 

العربات نهاية �سهر اآذار /مار�س 2023.
يف اط��ار برنامج حتديث جي�س الفليبني،يكمن الهدف الرئي�سي 
ل��ه��ذا ال��ربن��ام��ج يف زي���ادة ق���درات الهند�سة القتالية ل��وح��دات فوج 
الهند�سة القتايل، ونقل هذه القدرات اإىل مراحل لحقة مع العربات 
الربمائية. �سيتم ت�سنيع العربات يف من�ساآت FNSS، ي�سار بعد ذلك 
اإىل ت�سليمها للجي�س الفليبيني. اأما جتارب واختبارات القبول �سوف 
تتم  يف تركيا ويف الفيلبني معًا، اأما التدرب على هذه العربات ف�سيتم يف 

الفليبني حتت اإ�راف خدمات الدعم اللوج�ستي املُ�سرتكة.
تعترب AACE  اأول عربة جرار مقاتلة والوحيدة ذات اإمكانيات 

برمائية يف العامل، وه��ذه العربة اأثبتت جناحها يف خم��زون القوات 
امل�سلحة الرتكية، ومّت ت�سديرها اإىل اخلارج.

اإىل ذلك وّقعت FNSS ووزارة الدفاع الفليبينية على عقد ب��داأ يف 
�سهر اآب/اأغ�سط�س 2020، يق�سي بتزويد الفليبني ابراج ا�ستقرار 
للعربات املدرعة تت�سع جلندي واحد، على اأن يتم  اإدماجها يف العربات 
حتى �سهر ت�رين اأول/اأك��ت��وب��ر 2021 مع كامل خدمات التدريب 

والدعم اللوج�ستي.

 ف.ن.س.س. FNSS تزود الفليبني
 بعربات قتال برمائية

العربة الربمائية AACE  خالل التجارب
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خلل الأ�سبوع الأول من �سهر كانون الثاين/يناير 2021 َمَنحت 
 1.7 Boeing« عقدًا بقيمة  القوات اجلوية الأمركية �ركة »بوينغ 
مليار دولر ل�راء 12 طائرة �سهريج ط��راز KC -46A، وم��ع هذا 
العقد اجلديد تكون �ركة »بوينغ« يف طور الإنتاج ال�ساد�س لتحقيق 

.KC -46A 79 طائرة �سهريج

 لقد �سلمت »بوينغ« طائرة ال�سهريج الأوىل 
اإىل �سلح اجلو الأمركي يف �سهر كانون الثاين/
يناير 2019، وح��ت��ى ال��ي��وم ت��ك��ون ق��د �سلمت 42 
طائرة اإىل اأرب��ع قواعد جوية. اجليل املقبل من 
KC-46 يقدم اإمكانيات جديدة وليونة عملنية اإىل 

القوات اجلوية الأمركية والزبائن الدوليني.
نائب رئي�س بوينغ ومدير برنامج ال�سهاريج 
 ،Jamie Burgess برغي�س  ج��ام��ي   KC - 46
اأ�سار اإىل اأن ا�ستثمارات Boeing  اليوم يف اإنتاج 
الطائرة KC-46 ، �سوف يقدم اإف���ادة اإىل اأجيال 
من اأع�ساء اخلدمة، واأن ال�راكة ما بني بوينغ  
اإ�سافية  اإب��ت��ك��ارات  وال���ق���وات اجل��وي��ة �ستنتج 
للطائرات KC - 46، و�ستوؤدي اإىل جعل املحاربني  

ب�سورة اأف�سل يف املُ�ستقبل.
ُي�سار اإىل اأن KC - 46A ه��ي ط��ائ��رة �سهريج 
ال��وق��ود ج��وًا للطائرات احلليفة  متعددة الأدوار، م�سممة لتزويد 
والطائرات احلربية يف اطار اأي حتالف، وذلك عرب اإج��راءات دولية 
للتزود بالوقود ج��وًا، كما اأنها جمهزة لنقل ال��رك��اب واحلمولت 

واملر�سى يف اأي مهمة واأّي وقت.

املتخ�س�سة   HENSOLDT ه��ن�����س��ول��دت  ت��ع��ت��رب 
بامل�ست�سعرات، اإح��دى اأه��م 100 �ركة مبدعة يف اأملانيا، 
هذا الأم��ر يوؤيده خامت اأعلى مئة �ركة للموافقة يف العام 
تناف�س  م��ن قبل  ُم��ن��ح  ال���ذي   ،»Top-100 Seal«  ،2021
»الكمباميديا« اأو و�سف احل�ساب لإدارة الإبتكار، ويف 
ه��ذا العام حتديدًا ف��اإن ال�ركات املبدعة قد مّت تكرميها 

للمّرة ال� 28.
ترتكز اجلائزة على حتليل 120 معيارًا للتقييم فيما 
اإذا ك��ان��ت الإب��ت��ك��ارات ل��دى HENSOLDT ه��ي نتيجة 
لل�سرتاتيجية واملعاجلة اأم ملنتجات ع�سوائية، واأن تكرار 

الإداء املبدع جرى تقييمه على هذا الأ�سا�س اأي�سًا.
الرئي�س التنفيذي لهن�سولدت ال�سيد طوما�س مولر 

Thomas Muller قال لدى ت�سلم اجلائزة: »نحن فخورون 
لكوننا يف عداد نخبة الإب��داع يف اأملانيا، والإب��داع هو نتيجة لتخطيط 
ا�سرتاتيجي طويل الأم��د، وجتميع الطاقات يف ال�ركة، وحتقيق 

الأجواء حيث ي�ستطيع املوظفون امل�ساهمة يف معارفهم وحما�سهم«.

ب��دوره، رئي�س امل��وارد الب�رية يف ال�ركة ال�سيد بيرت فيازر 
Peter Fieser اأ�سار اإىل اأن »كمباميديا« عام 2021 و�سعت تقييمًا 
لتفاعل ال�ركات مع Covid – 19، وكانت HENSOLDT  يف موقع 

جيد وا�ستمرت يف عمليات الت�سويق بنجاح.

بوينغ تزود سالح اجلو األمريكي
 بطائرات صهريج إضافية

هنسولدت ُمنحت خامت 
املبدع األعلى للموافقة

KC - 46A طائرات ال�سهريج Boeing تنتج

من اليمني اإىل الي�سار: Thomas Moller و Peter Fieser خالل ت�سّلم اجلائزة

لتكتيكية ا للمعدات  فائقة  المصممة حماية  المجزأة  التعليق  لوحة  جديد! 
 PELICANTM أجل صناديق  من 

.Pelican Air 1535و Pelican 1560 متاحة من أجل صناديق

الواقية  PELICANTM صناديق 
منذ 1976، تقدم Pelican المجموعة األوسع نطاقًا من الصناديق الواقية من أجل 
األسلحة أو األدوات الطبية أو مجموعات أدوات التوزيع أو أي جهاز تكتيكي آخر.

•  تتوافق مع MIL C-4150J وSTANAG 4280 وDef Stan 81-41 و
ATA 300

• حائزة على اعتماد IP67 - مانعة لتسرب الماء ومقاومة لألتربة ومانعة 
لتسرب الهواء
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IDEX 2021 زر مقرنا في
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لتكتيكية ا للمعدات  ئقة  فا المصممة حماية  المجزأة  التعليق  لوحة  جديد! 
 PELICANTM أجل صناديق  من 

.Pelican Air 1535و Pelican 1560 متاحة من أجل صناديق

الواقية  PELICANTM صناديق 
منذ 1976، تقدم Pelican المجموعة األوسع نطاقًا من الصناديق الواقية من أجل 
األسلحة أو األدوات الطبية أو مجموعات أدوات التوزيع أو أي جهاز تكتيكي آخر.

•  تتوافق مع MIL C-4150J وSTANAG 4280 وDef Stan 81-41 و
ATA 300

• حائزة على اعتماد IP67 - مانعة لتسرب الماء ومقاومة لألتربة ومانعة 
لتسرب الهواء

PELICAN.COM

ضمان التميز

pelican.com/WARRANTY :للمزيد من المعلومات
PELInsights
subscribe now!

info@peli.com • +971 4 8876550 الهاتف :PELICAN PRODUCTS FZE
المراكز الرئيسية ألوروبا، والشرق األوسط، وأفريقيا .Peli Products, S.L.U :(EMEA) • الهاتف 4999 467 93 34+

IDEX 2021 زر مقرنا في

EUROSAM  يف اخل��دم��ة العملنية  اإن اأنظمة ي��ورو���س��ام 
ق��ادرة ب�سكل كبر على ملقاة الأخ��ط��ار احلالية وامل�ستقبلية. 
ولكن ع��ددًا متزايدًا من ال��دول ح�سل اأو اأنتج ق��درات ع�سكرية 
مهمة، واحتياجات الأمن الدويل قد متددت لت�سمل اإنزال قوات 
بعيدة املدى بغية التعامل مع �سيناريوات خمتلفة حول العامل، 
ويف املقابل يجب تاأمني حماية هذه القوات املنت�رة �سد اأخطار 

جوية حملية.
قد تتكون ه��ذه الأخ��ط��ار من ط��ائ��رات، و�سواريخ جوالة، 
و���س��واري��خ تكتيكية ت��ط��ل��ق م��ن اجل����و، و���س��واري��خ م�����س��ادة 
للإ�سعاعات وحتى �سواريخ بال�ستية  تكتيكية، معظمها متوفر 
ل��دى ع��دة دول، اإىل ذل��ك باتت العربات اجلوية امل�سرة عن ُبعد 
)RPVs(، والعربات اجلوية غر الآهلة )UAVs(، ت�ستعمل لتاأمني 

اأنظمة الدفاع اجلوي.
ب�سكل ع��ام اأن��ه حت��دي اأم���ام  يورو�سام EUROSAM  لتاأمني 

حماية فعالة �سد اجل��وي��ات للقوات على ال��رب اأو يف البحر. وبغية 
تخفي�س التكلفة العملنية واللوج�ستية، �سممت يورو�سام الأنظمة 

التالية وفقًا لحتياجات ومتطلبات الزبائن:
ونظام   THALES ARABEL ال��وظ��ائ��ف  م��ت��ع��ددا  راداران   -

.MBDA من EMPAR
.MBDA  من ASTER 30 و  ASTER 15 ساروخان� -

- من�سات اإطلق عمودي بحرية اأو برية.
لقد اثبتت هذه املن�سات فعالية كبرة �سد خمتلف الهجمات ومن 

خمتلف الجتاهات،  وبالتايل تعترب اأف�سل نظام للدفاع اجلوي.

مقاربة يوروسام للدفاع اجلوي

نظام ال�ساروخ EUROSAM مع الرادار التابع له
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وبتاريخ 26 كانون الثاين/يناير 2021 اأي�سًا وّقع املدير العام 
ال�سيد  اليونانية  ال��دف��اع  وزارة  يف  ال��دف��اع��ي  والإ�ستثمار  للت�سّلح 
التنفيذي  والرئي�س   ،Theodoros Lagios لغيو�س  تيودورو�س 
ل�ركة MBDA ال�سيد اإريك براجنري Eric Beranger، على عقد 
Rafale العائدة للقوات اجلوية اليونانية  18 مقاتلة راف��ال  لتزويد 

ال��ي��ون��ان خلل  امل��ط��ل��وب.  لقد مّت التوقيع على العقد يف  بال�سلح 
احتفال ح�رته وزيرة القوات امل�سلحة الفرن�سية فلوران�س باريل 
باجنيو  نيكولو�س  ال��ي��ون��اين  ال��دف��اع  ووزي���ر   Florence Parly

.Nikolaos PanagioTopoulos  توبولو�س
���س��وف ت�ستفيد اأ���س��ل��ح��ة ال��ط��ائ��رات اجل���دي���دة م��ن ال��ق��وا���س��م 
 Mirage 2000 م�������راج  م����ق����ات����لت  م�����ع  ال����ق����وي����ة   امل�������س���رتك���ة 
و Mirage 2000 - 5 يف اخلدمة احلالية يف �سلح اجلو اليوناين. مثل 
ه��ذه ال��ط��ائ��رات، ف��اإن مقاتلت راف���ال Rafale  �ست�سّلح ب�سواريخ 
 AM39 EXOCET اجلوالة، و�سواريخ اكزو�سيت SCALP سكالب�
امل�سادة لل�سفن، و�سواريخ ميكا MICA متعّددة املهام جو- جو ، 
بالإ�سافة لذلك �ستزود MBDA �سواريخ  ميتيور Meteor جو- جو 

ملا بعد النظر.
 Eric اإري���ك ب��راجن��ري MBDA ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����رك��ة
Beranger اأ�سار اإىل اأن توقيع هذه الإتفاقية يقلب �سفحة جديدة يف 
علقتنا مع اليونان التي كانت لدينا منذ اأكرث من ن�سف قرن، حيث 
كانت اأول زبون ل�سواريخ اكزو�سيت Exocet يف العام 1968، ُمظهرة 
ثقة كبرة بها، واأن واجبنا يقت�سي الإ�ستمرار يف الت�سليم واحلفاظ 

على هذه الثقة«.

و م.ب.د.أ MBDA تؤمن تسليحها

امل�ساركون واحل�سور خالل توقيع الإتفاق

 Dassault وّقع الرئي�س التنفيذي ل�ركة »دا�سو للطران
ومدير   Eric Trappier ترابييه  اإري��ك  ال�سيد   »Aviation
ال�سيد  اليونانية  الدفاع  الت�سّلح والإ�ستثمار يف وزارة  ع��ام 
عقد  ع��ل��ى   ،Theodoros Lagios لغيو�س  ت��ي��ودورو���س 
2021 حليازة  25 ك��ان��ون الثاين/يناير  ال��ي��ون��ان بتاريخ  يف 
املرتبط  اللوج�ستي  ال��دع��م  م��ع    Rafale راف����ال  مقاتلة   18
الفرن�سية  امل�سّلحة  ال��ق��وات  وزي����رة  بح�سور  وذل���ك  ب��ه��ا، 
Florence Parly، ووزي��ر الدفاع  فلوران�س باريل  ال�سيدة 
 Nikolaos اليوناين ال�سيد نيكولو�س باناجيو توبولو�س

.PanagioTopoulos
12 مقاتلة يف خدمة  18 مقاتلة راف���ال على  ي�سمل طلب 
القوات اجلوية الفرن�سية حاليًا، و 6 مقاتلت جديدة اأنتجت 
يف من�ساآت دا�سو للطران. وبغية تلبية الإحتياجات امللّحة 
الطائرات خ��لل �سيف  ت�سليم  �سيبداأ  اليونانية،  لل�سلطات 

العام 2021 وميتد حتى عامني مقبلني.
اإن و�سول مقاتلت راف��ال Rafale  اإىل اليونان ي�سّلط ال�سوء 
ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ال��ع��لق��ات ال�����س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ني ال��ي��ون��ان وف��رن�����س��ا، 
 وا�ستمرار ال�راكة املتينة منذ اأكرث من 45 عامًا مع دا�سو للطران
 Thlaes ط��ال��ي�����س  ال�سناعيني  و���رك��ائ��ه��ا   Dassault Aviation  

و�سافران Safran. الرئي�س التنفيذي ل�ركة دا�سو اإريك ترابييه، 
اأ�سار اإىل اأن اليونان �ريك اأوروب��ي رائ��د، وع�سو رئي�سي يف حلف 
»ناتو«، و�ريك خا�س لفرن�سا، والذي وقفت دا�سو اإىل جانبة بثبات 
منذ 45 عامًا، واأعلن عن �سعادته لتوقيع هذا العقد ال��ذي يوؤكد على 

التزام دا�سو نحو اليونان.

داسو Dassault تبيع اليونان
Rafale مقاتالت رافال

املُقاتلة الفرن�سية رافال اأبرز الطائرات الأوروبية
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مم����ا ال ����ش���ك ب����ه اأن ال����والي����ات 
م�شدر  تبقى  االأمريكية  املتحدة 
تزويد ال�شالح االأكرب اإىل ال�رشق 
االأو���ش��ط حجمًا وقيمة منذ  ع��ّدة ع��ق��ود. كما 
ت��وج��د م�����ش��ادر اأخ����رى م��ه��م��ة م��ث��ل رو���ش��ي��ا 
وفرن�شا وال�شني  الذين يلعبون دورًا كبريًا 
يف هذه املنطقة، حيث يتّم  نقل بع�ض منتجاتهم 
واأح��ج��ام  بكميات  ولكن  املتطورة  الدفاعية 
اأقّل، مثل العربات اجلوية غري االآهلة واأنظمة 

الدفاع اجلوي.
م��ن خ���الل م��ب��ي��ع ال�����ش��الح اإىل اخل����ارج، 
ت�شعى ال��والي��ات املتحدة اإىل متتني التعاون 
االأمني يف منطقة ال�رشق االأو�شط عرب تزويد 
اإىل ك��ّل م��ن اململكة العربية  ال�شالح املتطور 
ال�شعودية ودولة االم��ارات العربية املتحدة، 
وم�����رش، وقطر وال��ع��راق وا���رشائ��ي��ل. فهذه 
الدول تعترب اأكرب م�شتورد  لل�شالح االأمريكي 
وبالتايل متا�شي �شيا�شة الواليات املتحدة يف 

ال�رش ق االأو�شط.

اأ�سباب طلب ال�سالح:
الكثيف يف منطقة  الت�شلح  اأ�شباب  تعود 
ال�رشق االأو�شط والتي تعترب املنطقة االأكرث 
ت�شلحًا يف العامل، اإىل النزاعات املتعددة التي 
ت�شود ما بني بع�ض ال��دول. فاإ�رشائيل تعاين 
من تهديدات تطال وج��وده��ا، ل��ذا توؤكد على 
تقّدمًا  االأ�شلحة  اأك��رث  على  احل�شول  اأهمية 

 »Boeing من »بوينغ F15 المقاتلة  
لدى المملكة العربية السعودية

دبابة T90 الروسية في بعض الجيوش العربية

تعترب منطقة ال�سرق الأو�سط مفتاحاً اأ�سا�سياً لتجارة ال�سالح العاملي، اإذ اأن 
بع�ض الدول باتت مع�سكرة ب�سكل كبري واأ�سحت مناطق اأ�سا�سية  ل�سراء ال�سالح 
والتجار الذين يتمتعون بال�سراكة والدعم اخلارجي والرثوات خا�سة من م�سادر 
الطاقة واآبار النفط، فيما بع�ض الدول الأخرى تعتمد على الهبات والقرو�ض من 
الدفاعية.  اإحتياجاتها  لتلبية  الدوليني  ال�سركاء  من  وغريها  املتحدة  الوليات 
ي�ساف اإىل ذلك مبا�سرة بع�ض الدول ال�سرق اأو�سطية، تطوير �سناعاتها الع�سكرية 

لت�سليح قواتها اأوًل وحتقيق اأرباح من خالل جتارة ال�سالح.

العقود العسكرية واملبيعات
إىل الشرق األوسط
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واأح��دث��ه��ا تكنولوجيًا. واإي����ران  التي تظهر 
حتديات لكل من الواليات املتحدة وا�رشائيل، 
وب��ات��ت ت�شّكل خ��ط��رًا على ج��ريان��ه��ا يف دول 
اخلليج. ويف املقابل تنظر ايران اإىل هذه الدول 
جمتمعة كاأعداء، وتلعب دورًا �شلبيًا يف اليمن 
و���ش��وري��ا ول��ي��ب��ي��ا ب��ح��ث��ًا ع��ن ت��اأث��ري لنفوذها 
دولة  لت�شبح  �شعيها  وا�شتمرار  الع�شكري 

نووية.
اإىل ذل��ك توجد ع��دة عوامل اإ�شافية اأّدت 
اإىل زي����ادة ط��ل��ب ال�����ش��الح اإىل ه���ذه املنطقة، 
فبع�ض الدول تواجه اأخطارًا من االإرهابيني 
الداخلية،  التمرد  حركات  من  اأو  الَعابرين 
ه��ذا اإ���ش��اف��ة اإىل اأن ع��دة دول لديها اإكتفاء 
بالتجهيزات الع�شكرية، لكنها تخ�شع لقرارا 
ويفر�ض  الوطني  الت�شّلح  �شيا�شة  ح��ول  ت 
عليها اإتفاقيات حم��ددة ل�رشاء ال�شالح على 

�شكل �شفقات للمتنفذين.
ت��ظ��ه��ر ب��ع�����ض ال��ب��ي��ان��ات ال��ر���ش��م��ي��ة اأن 

% من   35 ن�شبة  ي�شجل  االأو����ش���ط  ال�����رشق 
اإىل دول  العاملية وا�شترياده  ال�شالح  جت��ارة 
2000 و2019 زّودت  املنطقة، فما بني عامي 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة م��ا ن�شبته 45 
م��ن منتجاتها ال��دف��اع��ي��ة ال��ت��ي حتتاجها   %
دول ال�رشق االأو���ش��ط، فيما �شدرت رو�شيا 
حوايل 19.3 % وفرن�شا حوايل 11.4 % اإىل هذه 

الدول.
وال����ي����وم ال ت�����زال ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

االأم��ريك��ي��ة ال��ب��ائ��ع االأك����رب لل�شالح اإىل ه��ذه 
املنطقة منذ اأك��رث من عقدْين، حيث قبل ذلك 
كان االحت��اد ال�شوفياتي يقا�شمها ال�شيطرة 

يف جمال ت�شليح بع�ض دول ال�رشق االأو�شط.
يف ال����وق����ت احل������ايل ت�����ش��ع��ى ال����والي����ات 
امل��ت��ح��دة للحفاظ على ت��اأث��ريه��ا االإق��ل��ي��م��ي يف 
ظ���ّل ال�����رشاع��ات ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي ت�شهدها 
بع�ض ال���دول. لكن ع��دة دول ���رشق اأو�شطية 
ب��داأت تنظراإىل رو�شيا كبديل حقيقي للتزّود 
ح�شورها  يتزايد  ث��اٍن  كخياٍر  اأو  بال�شالح، 
يف ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة ع���رب م��ن��ت��ج��ات��ه��ا ال��دف��اع��ي��ة  
ذات االأ���ش��ع��ار االأدن���ى مقارنة م��ع املنتجات 
االأمريكية واالأوروبية، اإىل ذلك حتاول ال�شني 
اإختبار وجودها وترويج منتجاتها يف ال�رشق 
االأو���ش��ط، واإظ��ه��ار تقّدمها التكنولوجي يف 
جمال الطائرات امل�شرية اأو  درون��ز، وتطلع 
اإىل زيادة ح�شتها يف جتارة ال�شالح االإقليمية 

خالل ال�شنوات املُقبلة.
ال بّد من االإ�شارة اإىل اأن الواليات املتحدة 
االأم��ريك��ي��ة ت��ربر جت���ارة ال�شالح اإىل ال�رشق 
االأو����ش���ط ب�����ش��ورة ع���ام���ة، ك��و���ش��ي��ل��ة لبناء 
ال��دول وامل�شاهمة  لبع�ض  الدفاعية  القدرات 
يف حتقيق اأهداف الواليات املتحدة يف مكافحة 
االإره��اب وردع ايران، اإ�شافة اإىل منع الدول 
املناف�شة لها مثل رو�شيا وال�شني من دخول 
اأ�شواق دول ال�رشق االأو�شط ب�شكل وا�شع، 
واأف�����ش��ل م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك تدخلها يف �شفقة 
ال�شواريخ الرو�شية S-400 اإىل  تركيا  اإحدى 

دوال حلف »ناتو«.   دبابة Abrams لدى القوات البرية السعودية والجيش المصري

  تعتبر F-16  أبرز منتجات »لوكهيد مارتن Lockheed Martin « في دول الخليج

اإقتنى العراق مقاتالت SU 25 الرو�سية
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اإ���س��ت��ن��ادًا اإىل درا����س���ة ج���رت يف ال��ع��ام 
2020، تبني اأن 42 ���رك��ة م��ن اأ���س��ل اأك��ر 
لل�سالح والأنظمة  مئة �ركة عاملية منتجة 
�سبع  اأول  وت�سمل  اأم��رك��ي��ة  ه��ي  الدفاعية 
���رك��ات م��ن اأ���س��ل اأوىل ع�����ر ���رك��ات يف 
ال���ع���امل، اإىل ذل���ك ف���اإن غ��ال��ب��ي��ة امل��ت��ع��اق��دي��ن 
ال�سالح  ي�سدرون  الأم��رك��ي��ني  الدفاعيني 
اإىل ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، وب���ال���ت���ايل ي��ل��ع��ب��ون 
الدفاعية  ال�سناعات  دع��م  يف  ك��ب��رًا  دورًا 
الأم��رك��ي��ة م��ن خ��الل ال�سفقات التي تعقد 
م���ع ه����ذه ال������دول. م���ث���ال ع��ل��ى ذل����ك ����راء 
ال��ك��وي��ت وق��ط��ر وال�����س��ع��ودي��ة للمقاتالت 
اإ���س��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى  F-15 ح��اف��ظ  و   F-18
خ���ط���وط اإن����ت����اج امل���ق���ات���الت ل����دى ���رك��ة 
Boeing«، و������راء الم�����ارات  »ب���وي���ن���غ  
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال��ب��ح��ري��ن ل��ل��م��ق��ات��ال 
F-16 امل��ن��وع��ة ل��ع��ب دورًا يف ت��دع��ي��م �ركة 
 .»Lockheed Martin م���ارت���ن  »ل��وك��ه��ي��د 
ال�سعودية  العربية   اململكة  ���راء  اأن  كما 
ل��دب��اب��ات اب���رام���ز Abrams ي��ع��ت��ر دع��م��ًا 
 ك����ب����رًا ل�������رك���ة »ج��������رال دي��ن��ام��ي��ك�����س
اأن��ظ��م��ة  ف��ي��م��ا    »  General Dynamics  
اإىل  الم��ارات   Patriot �سواريخ باتريوت 

.» Raytheon قدم دعمًا  ل�ركة »رايثيون

جتدر ال�سارة اإىل اأن الدارة الأمركية 
ال�سالح،  ت�سدير  على  ت�سجع  ع��ام  ب�سكل 
Trump  املنتهية وليته  والرئي�س ترامب 
اأّكد يف العام 2018 على الفوائد الإقت�سادية 

التي جتنيها ال��ولي��ات املتحدة م��ن جت��ارة 
ال�سالح اإىل اخلارج، كما اأعلن م�ساعد وزير 
اخلارجية لل�سوؤون ال�سيا�سية والع�سكرية 
كالرك كوبر بتاريخ 10 متوز/يوليو 2020 

قيمة وم�سدر امل�سرتيات الدفاعية لبع�س الدول ما بني عامي 2000 و2020
الوالياتامل�س�در

املتحدة 
االأمريكية

غريها�سبانياايطالياال�سنياأملانيافرن�سارو�سيابريطانيا
القيمة

مليار دوالر
الدول��������ة

اململكة العربية 
ال�سعودية

 %60.6%18.2%0.02%8.4%2.0%0.8%2.3%7.629.2

المارات 
العربية املتحدة

% 55.7__%5.0%25.8__%0.8%2.5%1.8%8.420.1

4.35.9%__2.3%2.0%7.7%30.7%0.2%__52.9%قط�����ر

13.9%__2.6%0.8%____26.3%__51.7%العراق
منها 

%3.4
 من كوريا اجلنوبية

9.08

8.217.5%____2.7%5.5%17.3%24.7%__41.6%م�س�ر

  تزود شركة »رايثيون Raytheon« صواريخ باتريوت لعدة دول عربية
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ع��ن حتقيق 5.700 ف��ر���س��ة ع��م��ل ج���ّراء كل 
�سفقة �سالح بقيمة مليار دولر.

اأبرز املبيعات اإىل بع�ض الدول:
نظرًا للجائحة التي �ربت دول العامل 
اأجمع، مل حت�سل اأّي مبيعات ع�سكرية هامة 
البحرية  ت�سّلم  با�ستثناء   ،2020 العام  خالل 

ال�سعودية �سفينة حربية من اإ�سبانيا.
اأما خالل العقدْين املا�سيني وحتى نهاية 
العام 2020 فيمكن اإدراج املعدات الع�سكرية 

التي  ت�سّلمتها بع�س الدول على النحو التايل:
•اململكة العربية  ال�سعودية ح�سلت 

على:

 Tornado وت��ورن��ادو ، F-15 مقاتالت -
اإىل طائرات نقل  اإ�سافة   Typhoon وتايفون 
 AH-64 وطوافات اأبات�سي CN 235 و C-130

.Apache
.Patriot اأنظمة دفاع جوي باتريوت -

- مدفعية م��ي��دان ع��ي��ار 155 م��ل��م ذات��ي��ة 
الدفع.

- عربات مدرعة ودبابات قتال رئي�سية.
- ف���رق���اط���ات وف���رق���ي���ط���ات وق�����وارب 

هجومية �ريعة.
• االمارات العربية املتحدة ت�سّلمت:

 ،Mirage 2000 ومراج F-16 مقاتالت -
 ،CN235و C-130 و    C-17 نقل  وط��ائ��رات 

  AS 350 و AH-64 Apache وطوافات اأبات�سي
.MRH و AS550 و

.THAAD اأنظمة دفاع جوي تاد -
- مدفعية ميدان ذاتية الدفع عيار 155 

ملم.
- عربات مدرعة منوعة  ودب��اب��ات قتال 

رئي�سية.
- فرقيطات وقوارب هجومية  �ريعة.

• قطر ح�سلت على:
- مقاتالت مراج Mirage 2000 ورافال 
 C130 و   C-17 ن��ق��ل  وط����ائ����رات   ،Rafale
وطوافات قتال اأبات�سي AH-64 Apache   و 

.SA Gazelle غازيل
- اأنظمة دفاع جوي بطاريات �سواريخ 

.Patriot باتريوت
- مدفعية ميدان ذاتية الدفع عيار 155 

ملم.
- دب��اب��ات ق��ت��ال رئي�سية وع��رب��ات نقل 

جنود مدرعة.
- قوارب �ريعة حاملة �سواريخ.
•العراق ت�سلم املعدات التالية:

 SU-25 F-16 و���س��وخ��وي   - م��ق��ات��الت 
 و L -159، وطائرات نقل C-130 واأنطونوف
.Mi-28  ومي Bell 407 وطوافات ِبل ،AN-32 

.Pantsyr اأنظمة دفاع جوي بانت�سر -
- مدفعية  ميدان ذاتية الدفع عيار 155 

ملم.
- دب����اب����ات ق���ت���ال ون����اق����الت ج��ن��د ع��دة 

م�ساردر �رقية وغربية .
- قوارب دورية.

• م�سر ح�سلت على املعدات التالية:
 Rafale وراف������ال   ،  F-16 م��ق��ات��الت   -
وط���ائ���رات   ،Mig وم��ي��غ   Mirage وم�����راج 
 C-295 و AN -74 واأن��ط��ون��وف  C-130 نقل
 AH - 64 وط��واف��ات اأبات�سي  ،DHC-5D و

.Ka -52 و SA Gazelle  وغازيل Apache
- اأنظمة دفاع جوي �سواريخ باتريوت 

.S-300 VM و Patriot
- مدفعية  ميدان ذاتية الدفع عيار 155 

ملم.
- دب��اب��ات ق��ت��ال رئي�سية وع��رب��ات نقل 

مدرعة منوعة.
- غ��وا���س��ات وف��رق��اط��ات وف��رق��ي��ط��ات 
وحامالت طوافات وقوارب هجومية �ريعة 

حاملة �سواريخ.
*املرجع : موؤ�س�س��ة �ستوكهومل الدولية الأبحاث ال�سالم 

  SIPRI 2020

S-400   طلبت تركيا نظام ال�ساروخ الرو�سي

s-400  

»Mirage عدة زبائن ملقاتالت مرياج Dassault لدى دا�سو
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اإن القوات اخلا�صة اأو الوحدات اخلا�صة اأو قوات العمليات 
اخلا�صة، هي وح���دات النخبة يف اجليو�ش، لكن مفهومها 
لي�ش  مميز،  نحو  على  والتجهيز  التدريب  عالية  كعنا�رص 
باجلديد. فخالل احل��رب العاملية الثانية انخرطت وح��دات من القوات 
اخلا�صة يف مهمات ت�صلل وتخريب خلف خطوط ال��ع��دو، واأك���رت من 
ا�صتخدام عربات معدة خ�صي�صًا ملثل هذه املهمات. ويجري حاليًا امل�صي 
بهذه امل�صرية اإىل خواتيمها الق�صوى يف بلدان ع��دة ب�صبب ما للقوات 
اخلا�صة من اأهمية مت�صاعدة يف و�صع اخلطط وال�صيناريوات العمالنية 
من اأج��ل عمليات انت�صار هجومية اأو هجومية معاك�صة �صد عدو معني. 
بع�ش املنظرين يف املبادئ والأ�ص�ش القتالية ي�صعون عمليات التدخل 
ال�رصيع يف اإطار العمليات اخلا�صة املنفذة كمهمات حفظ لل�صالم اأو اإحالل 

ال�صالم ب�صورة ق�رصية اأو عمليات مكافحة الإرهاب والقر�صنة البحرية.
اأدوار القوات اخلا�صة ب�صكل مبا�رص،  ينعك�ش التو�صع يف طبيعة 
على الهتمام املتزايد مبعداتها واأ�صلحتها وو�صائل تنقلها وحركيتها، 
وع��ل��ى ه��ذا الأ���ص��ا���ش �صيرتكز بحث ه��ذا امل��و���ص��وع على فئة العربات 
املرتبطة على نحو كبري بتنفيذ عمليات القوات اخلا�صة، وهي العربات 
ال�ص�������������ريع الهج������وم  عرب�������������ات  ت�صمية  حت��ت  ت��ن��درج  ق��د   التي 
)Fast Attack Vehicles (FAV، ه��ذا امل�صطلح ل يعتمده ب�صكل موحد 
جميع م�صممي ومنتجي العربات، ومع ذلك توجد خ�صائ�ش رئي�صية 
لتعريف ه��ك��ذا ع��رب��ات، مثل احلركية التكتيكية واخل��ف��ة على الطرق 

املعبدة، و خ��ارج الطرق و �رصعة دخ��ول الطاقم و العنا�رص الع�صكرية 
اإليها وخروجهم منها ا�صتعدادًا للقتال، وجمموعة اأخ��رى من املعدات 
والتجهيزات التي تطيل عمل العربة وا�صتمراريتها، واليوم مع تطور 
اأنظمة ال�صالح ل بد من �صالح ثقيل ن�صبيًا لتاأمني جناح املهمة وعند احلاجة 

فك ال�صتباك والرتاجع التكتيكي.
متطلبات القوات اخلا�صة

ميكن تكليف ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة بالعمل يف مناطق ���ص��دي��دة التباين 
اجل��غ��رايف اأو ت�صودها اأح���وال مناخية خمتلفة، والعمل يف ك��ل منطقة له 
متطلباته امليدانية. فالعمليات اخلا�صة يف مناطق عامرة اأو اآهلة بال�صكان 
اأو يف مناطق ذات بنية حتتية �صناعية اأو زراعية متطورة، �صتحول يف معظم 
احلالت دون ا�صتخدام عربات برية و�صيكون على فرق القوات اخلا�صة 
الت�صلل م�صيًا على الأق���دام اأو الأب���رار ج��وًا باملظالت اأو اإن���زالت حمددة 

بوا�صطة الطوافات.
اأما العمليات اخلا�صة يف مناطق مك�صوفة وذات كثافة �صكانية �صئيلة 
وبنية حتتية ب�صيطة، تكون �صهلة التنفيذ ن�صبيًا، اإذ اأن عمليات ال�صتطالع 
لتحديد مواقع العدو ومن ثم تنفيذ عمليات خاطفة واأحداث اخرتاق يف عمق 
خطوط العدو لن�صب الكمائن وتدمري اأهدافه التكتيكية وال�صرتاتيجية، 
والإغ���ارة على خطوط اإم���داده وخمازنه وم��راك��زه اللوج�صتية، اأو تنفيذ 

عمليات لإنقاذ واإجالء عنا�رص ع�صكرية �صديقة اأو مدنيني يف مناطق معادية.

عربـات اهلجوم التكتيكي وقوات العمليات اخلاصة
دور العربات البرية الم�سيرة عن بُعد

والأمنية  ال�صرورية  الو�صائل  توفري  اإىل  عام  ب�صكل  اجليو�ش  ت�صعى 
لتنقل الوحدات يف خمتلف الظروف، لكن تطّور العمليات القتالية يف احلرب 
احلديثة بات يتطلب اأمناطاً خا�صة بالتنقل وبالتايل اختيار الو�صائل الأجنع 
التي توؤمن جناح املهمات ب�صكل عام. اإل اأن الإهتمام الكبري بت�صكيالت قليلة 
العدد وتزويدها باأف�صل الأنظمة واملعّدات احلربية اأ�صبح امليزة ال�صائدة 
يف خمتلف جيو�ش العامل، وتاأتي قوات العمليات اخلا�صة يف طليعة هذه 
الت�صكيالت. فما هي طبيعة هذه القوات؟ وما هي متطلباتها من العربات 

املتطّورة؟ 

ARQUUS  اإنتاج Sherpa Light العربة اخلفيفة �صريبا
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ال�رشكات املنتجة للعربات 
L-ATV اأو�شكو�ش اأنتجت العربة 

AJBAN 4x4 منر اأنتجت العربة 

املهمات، ت�شكيلة  ه��ذه  تنفيذ خمتلف  تطلب 
متنوعة من مركبات النقل والقتال املالئمة، مبا 
فيها ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة وال��ع��رب��ات التكتيكية 
اخلا�شة مبهمات وح��دات النخبة، التي قد تكون 
عادية اأو اأكرث تدريعًا لتاأمني احلماية من الألغام 
والعبوات النا�شفة التي قد تكون م��زروع��ة على 
الوحدات  العظمى من  الغالبية  الطريق.  جانبي 

اخلا�شة ت�شتخدم عربات الهجوم ال�رسيعة خالية من احلماية، بل تت�شف 
بهيكل مك�شوف ت�شهياًل لل�رسعة واحلركية واملناورة، وذلك بهدف حتقيق 
ال�رسية واملفاجاأة والقوة النارية الكثيفة التي غالبًا ما تنتج عن مدافع 
ر�شا�شة متو�شطة يف معظمها من عيار 7.62 ملم، وقد يكون بينها اأ�شلحة 
من عيار 12.7 ملم وقاذفات قنابل AGL عيار 40 ملم. ويف الواقع يتعمد 
عنا�رس الوحدات اخلا�شة نزع حاجب الريح اأو الزجاج الأمامي، كياًل 

يعيق الرماية بالأ�شلحة الأمامية.
ميكن تق�شيم عربات الهجوم ال�رسيع اإىل فئتني ب�شكل عام:

1 - فئة العربات ذات الأداء العايل، مكر�شة ملهمات معينة ومطورة 
للقيام بهذه املهمات بالتحديد، اأي مهمات تكتيكية خاطفة و�رسيعة.

2 - مناذج ا�شت�شقاقيه قائمة على هياكل عربات ع�شكرية اأو جتارية 
مدولبة )4x4( و�شاحلة لل�شري على �شتى اأنواع ت�شاري�ض الأر�ض.

تذكر عربات الهجوم ال�رسيعة املكر�شة لقوات العمليات اخلا�شة، 
مبفهوم العربة »ديون بغي« »Dune Buggy« التي كانت �شائعة يف �شتينات 
القرن املا�شي كعربة للهواة من املدنيني، وحينها مل ي�شت�شغها اأو يفكر 
بها كعربة قتال اأي من الع�شكريني. مفهوم تلك العربة قائم على كونها 
عربة خفيفة ومرتا�شة وذات ج�شم غري متناظر وقف�ض ذي ق�شبان �شلبة 
ومتينة حلماية اأف���راد ال��ط��اق��م، وم���زودة مبحرك ق��وي ن�شبيًا ق��د يكون 
منا�شبًا لتحريك عربات بحجم اأكرب، ونظام تعليق عايل الكفاءة لمت�شا�ض 
الرجت��اج��ات، وعجالت كبرية احلجم لل�شري على طرقات وع��رة اأو غري 

معبدة.
الن�شخة الع�شكرية م��ن ه��ذا املفهوم تلبي ع���ددًا م��ن املتطلبات على 
وبكلمة  بت�رسفها.  �شتو�شع  ال��ت��ي  وال��وح��دات  املقاتلني  ير�شي  نحو 
اأك��رث تف�شياًل، هذه هي العربات املثلى من اأج��ل عمليات خا�شة يف مناطق 
�شحراوية اأو �شبه �شحراوية تقت�شي توافر ق��درات مالئمة للعمل على 
اأر���ض رملية واأر���ض �شخرية معًا. كما با�شتطاعة هذه العربات اأن تظهر 
واإن  معتدلة،  ومناطق  ا�شتوائية  مناخية  مناطق  يف  ا�شتخدامها  فوائد 
مب�شتوى اأدن��ى من الفعالية، لكنها غري مالئمة للعمل يف مناطق قطبية اأو 

باردة اإىل حد ال�شقيع.
حتتل عربات الهجوم ال�رسيعة حيزًا �شيقًا يف اأ�شطول عربات اأي جي�ض 
من اجليو�ض، وحتى تنظيم قوات للعمليات اخلا�شة ل ي�شتدعي  توفر �شوى 
عدد �شغري من العربات. لذا فاإن الأف�شلية تعطى حللول ت�شنيع ب�شيطة 
ل تتطلب ا�شتثمارًا �شناعيًا كبريًا، وهذا ما يف�رس عدم انخراط اأي م�شنع 
لل�شيارات اأو لل�شاحنات يف ه��ذا القطاع ب�شورة مبا�رسة، اإذ اأن تطوير 
عربة الهجوم ال�رسيعة وانتاجها هما �شمن جمال عمل �رسكات �شغرية 

ومتخ�ش�شة.
الموا�صفات الأ�صا�صية لعربات القوات الخا�صة

ميكن ا�شتعرا�ض اخل�شائ�ض الرئي�شية لت�شميم العربات التكتيكية 
لتلبية  تقنياتها  حيث  من   ،SOF اخلا�شة  العمليات  لقوات  املخ�ش�شة 

احتياجات هذه القوات، كما تعرب عنها اأغلبية الأنواع امل�شتخدمة.

بالن�شبة للهيكل واجل�شم، فاإن جميع عربات 
الهجوم ال�رسيعة امل�شممة، تت�شف باإطار هيكل 
جم�شم مفتوح ذي اأنابيب فولذية ملحمة وبالغة 
القوة، وم��ن �شاأن ه��ذا احل��ل اأن يتيح �شنع بنية 
خفيفة وم��رتا���ش��ة و���ش��ل��ب��ة، لكنه ل يتطلب يف 
الوقت نف�شه جتهيزات ت�شنيع معقدة ومكلفة، 
وهو ما ي�شاهم يف اإبقاء �شعر العربة الأ�شا�شية 
عند م�شتويات مقبولة. اأم��ا ط��ول العربة ال��ذي ي��رتاوح ما بني 4 و 4.5 
اأمتار، فيعتمد عجالت مرتفعة ن�شبيًا، من اأج��ل خف�ض الق�شم الأو�شط 
من الهيكل، اأي الذي يحمل مقاعد العنا�رس املحمولة، وو�شع املحاور 
اأقرب ما يكون اإىل طريف العربة الأمامي واخللفي. كما تثبت على جانبي 
العربة �شالل معدنية لنقل الذخائر وامل��وؤن واأحيانًا �شفائح احتياط من 
املحروقات. اأم��ا جعل الهيكل مفتوحًا فاإنه ي�شمن الدخول اىل العربة 
واخل��روج منها �شهاًل، حتى عندما يكون اأف��راد الطاقم مرتدين �شرتات 
واقية من الر�شا�ض و�شظايا النفجارات، عالوة على اأن املقاعد م�شممة 
ومثبتة على نحو يقلل من تعر�ض ه��وؤلء الأف��راد لالإجهاد خالل مهمات 

طويلة املدى.
ب�شكل عام ميكن اإدراج ال�رسكات املنتجة للعربات املُ�شتخدمة من 

ِقبل الوحدات اخلا�شة كما يلي:
:OSHKOSH Defense          اأو�صكو�ش الدفاعية

من اأبرز ال�رسكات الأمريكية الرائدة يف اإنتاج العربات التكتيكية 
90 عامًا تعمل  على عجالت وتقدمي خدمات ال�شيانة امل�شتدامة. منذ 
من خالل  العامل  ح��ول  والأمنية  الع�شكرية  للقوات  كمحرك  ال�رسكة 
التي  الثقيلة واملتو�شطة واخلفيفة،  الع�شكرية  جمموعة من العربات 
توفر حماية عالية مل�شتخدمها وتدعم املهمات احلربية ملختلف زبائنها 

من القوات امل�شلحة يف الوليات املتحدة والدول ال�شديقة الأخرى.
الأرا����ش���ي ملختلف  اخل��ف��ي��ف��ة  التكتيكية  ال��ع��رب��ات  ع��ائ��ل��ة   تعترب 
 L - ATV، العربات اجلديدة للقتال من اجليل اجلديد، كونها تدمج 
يوؤمن  للطواقم  تكنولوجيات مثبتة ميدانيًا، مع نظام حماية متطور 
متطلبات امل�شتوى ال��ذي توفره العربات MRAP اأي مقاومة لالألغام 
 L - ATV وحماية مدرعة خ��الل العمليات احلربية. كما جتهز عائلة
 Oshkosh TAK - بنظام م�شتقل وحديث لمت�شا�ض الإرجتاجات هو
41 اأو النظام الذكي الذي يوفر م�شتوى متقدمًا من الراحة وال�شالمة 

اأثناء عبور العربة لالأرا�شي الوعرة واملناطق املكتظة بال�شكان.
�رسكة اأو�شكو�ض تفاخر اأنها بعد 90 عامًا من البتكارات والتجدد 
املهمات  تنا�شب  وبالتايل  واحلماية  باحلركية  تت�شف  عربة  ط��ورت 

القتالية لعنا�رس الوحدات اخلا�شة وقوات النخبة يف اجليو�ض.
اأركو�ش

:ARQUUS

هي ال�رسكة الفرن�شية التي ت�شّكلت بعد ان�شمام كّل من رينو  
تراك�ض Renault Trucks واأكمات Acmat وبانهارد  Panhard. اإنها 
رائدة يف اإنتاج العربات وال�شاحنات املنوعة منذ قرن م�شى تقريبًا. 
اأم��ا ق�شم رينو تراك�ض الدفاعية فقد التزم اإنتاج العربات املدرعة 
2006، ومنذ  ACMAT يف العام  خا�شة بعد ان�شمام �رسكة اأكمات 
اكت�شبت  التي   Panhard بانهارد  �رسكة  ب�����رساء  اأ�شهرقيامه  ع��دة 
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امل��درع��ة. ت�شمم ال�رسكة وت�شنع  اإنتاج العربات  �شهرة �شابقة يف 
وتوفر  امل��درع��ة،  واللوج�شتية  التكتيكية  ال��ع��رب��ات  م��ن  جمموعة 
الت�شليح  من  متكاملة  اأنظمة  مع  العالية  للحركية  حلوًل  لزبائنها 
وال��ق��ي��ادة وال�شيطرة وم��ع��دات ال�شيانة والإ���ش��الح، اإ���ش��اف��ة اإىل 

.NRBC حماية من اأ�شلحة

 Sherpa« اخلفيفة  �شريبا  عائلة  تراك�ض  رينو  �رسكة  �شممت 
ال��ق��وات اخلفيفة م��ن م�شاة  ت��الئ��م  Light« كعربة تكتيكية م��درع��ة 
وقوات خا�شة ومارينز وقوى اأمن داخلي، كونها تتميز باحلركية 
وامل���ن���اورة ال�����رسي��ع��ة م��ع اأداء ج��ي��د خ����ارج ال���ط���رق، اإ���ش��اف��ة اإىل 
 ،A400M و   C - 130 م�ثل  بالطائ���������رات  ج����������وًا  نقلها  اإمكانية 
وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا مل��ه��م��ات متنوعة م��ع ت��اأم��ني ح��م��اي��ة لطواقمها من 
للمهمات  البال�شتية، وبالتايل فهي تعترب مثالية  الألغام والقذائف 
التكتيكية التي تنفذها ال��دوري��ات ووح��دات ال��ق��وات اخلا�شة بعد 

تزويدها بر�شا�ض حموري اأ�شا�شي عيار 12.7 ملم اأو 7.62 ملم.
اأوتوكار
Otokar

هي ال�رسكة الرتكية الرائدة يف اإنتاج الأنظمة الربية، اأنها  ت�شمم 
اإنتاج  اإىل  اإ�شافة  وت�شنع العربات املدولبة وعلى ال�شال�شل املعدنية 
الأب��راج املنوعة  املدجمة على العربات املدرعة. توؤكد �رسكة »اأوتوكار 
Otokar«  اأن منتجاتها الع�شكرية ت�شتخدم ب�شكل وا�شع يف 35 دولة 

ت�شمل القوات امل�شلحة الرتكية.
4x4 مثل  الرباعي  الدفع  امل��درع��ة، عربات  العربات  عائلة  ت�شمل 
  URAL واأورال SCORPIO II شكوربيو�  COBRA II و  COBRA كوبرا

و  روك ROCK II، اأما عربات الدفع ال�شدا�شي 6x6  فتحمل اإ�شم اأرما  
ARMA، ثم العربات املدرعة لنقل اجلنود وتاأمني حمايتهم فاأبرزها 
العربة امل��درع��ة ARMA 8x8  امل��ج��ه��زة  مبدفع ر�شا�ض عيار 25 ملم، 
وت�شتخدم ملهمات الإ�شتطالع واإخ��الء امل�شابني كما ميكن اإعتمادها 

كعربة قيادة و�شيطرة. 
اإن عربة كوبرا COBRA  ذات احلماية العالية واحلركية الفائقة 
فقد  اخلا�شة،  العمليات  ق��وات  ملهمات  تكتيكة  عربة  اأف�شل   فتعترب 
اثبتت COBRA 4x4  كفاءة يف معظم املهمات اخلطرة ويف اأ�شواأ احلالت 

اجلوية.
مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�صميم والتطوير

:KADDB 

الذي ينتج ويطور عدة اأن��واع من الأنظمة الدفاعية، خا�شة 
ما يتعلق مبعدات واأ�شلحة وح��دات القوات اخلا�شة حيث يقام 
يف الأردن معر�ض متخ�ش�ض للمنتجات والأنظمة ذات ال�شلة 
بعمليات الوحدات اخلا�شة. لقد اأنتجت كادبي، عربة تكتيكية 
الدفاعية  ال��ق��درات  لتلبية  الأرا���ش��ي، م�شممة  ملختلف  خفيفة 
للقوات امل�شلحة الأردن��ي��ة وخمتلف وح��دات القوات اخلا�شة. 
الدفع  رباعية   )KADDB LTATV( ا���ش��م  حتمل  ال��ت��ي  العربة 
اأرب��ع��ة عنا�رس،  بال�شاعة، وحتمل  كلم   60 ت�شري ب�رسعة حتى 
الع�شكري مثل النقل  اأو ط��ائ��رات  ب��ال��ط��واف��ات  نقلها   ومي��ك��ن 
 C - 130، حيث تنطلق فور هبوطها على مقربة من اأر�ض املعركة 

لت�شكل اأداة مالئمة لقتال وحدات العمليات اخلا�شة. 

عربة COBRA 4x4 اإنتاج اأوتوكار

مركز امللك عبد اهلل الثاين  يف الأردن KADDB  ينتج عربات للقوات اخلا�صة
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منر للعربات
NIMR Automotive 

هي ال�رسكة املنتجة للعربات املدرعة املتنّوعة الأحجام واملهّمات، 
وباتت اأّول �رسكة منتجة للعربات الع�شكرية يف دولة الم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة، يف ال��ع��ام 2014 اإن��دجم��ت من��ر للعربات يف ���رسك��ة ال�شناعات 
الدفاعية الإماراتية EDIC، وذلك بعدما قّررت حكومة الإمارات العربية 

املتحدة اإ�شتحداث جمموعة دفاعية وطنية ت�رسف على اإدارتها الدولة.
ت�شمل منتجات »منر« عّدة اأن��واع من العربات اأبرزها عربة عجبان 
ذات الدفع الرباعي AJBAN 4X4 يف عّدة مناذج وملهّمات منوعة، ثم عربة 
حفيت ذات الدفع ال�شدا�شي HAFEET 6x6 التي تعترب عربة للدوريات 
جمّهزة بحماية كاملة، وهذه العربة ت�شتخدم ملهّمات لوجي�شتية وطّبية، 

ودعم طواقم املدفعية ومهّمات املُراقبة والإ�شتطالع.
ف.ن.�ش.�ش

:FNSS 

ه���ي ال�����رسك��ة ال��رتك��ي��ة ال����رائ����دة يف اإن���ت���اج خم��ت��ل��ف ال��ع��رب��ات 
امل����درع����ة ع���ل���ى ���ش��ال���ش��ل م��ع��دن��ي��ة وع���ل���ى ع���ج���الت وت����دم����ج ف��ي��ه��ا 
خمتلف اأن����واع الأ���ش��ل��ح��ة وف��ق��ًا حل��اج��ة ال��ق��وات امل�شّلحة الرتكية 
 وب��ع�����ض ال����دول احل��ل��ي��ف��ة. اأب����رز م��ن��ت��ج��ات ال�����رسك��ة دب��اب��ة ك��اب��الن

PARS على  بار�ض  KAPLAN MT متو�شطة احلجم وعائلة عربات 
.8x8 6 وx6 4 وx4 عجالت

لقد مّت ت�شميم العربة املدولبة بار�ض )PARS 4x4 (ATV امل�شادة 
مثل  اخلا�شة  ال��ق��وات  جم��ال  يف  عمالنية  مهّمات  ولتنفيذ  للدبابات 
املُ��راق��ب��ة والإ���ش��ت��ط��الع وال��ق��ي��ادة وال�����ش��ي��ط��رة. تتمّيز ه��ذه العربة 
خارج  ال�شري  لها  يتيح  مهاميد  بنظام  وجتهيزها  العالية  بحركيتها 
70 %، اإ���ش��اف��ًة اإىل قدرتها  ال��ط��رق وت�شّلق مرتفعات ذات ان��ح��دار 
اإنها حممية �شّد الألغام  على اجتياز املعابر املائية كونها برمائية، 
العربة،  وقائد  وال��رام��ي  ال�شائق  ملقاعد  خا�شة  النا�شفة  والعبوات 
ال��روؤي��ة لياًل ون��ه��ارًا بوا�شطة كامريات  اإمكانيات  كما توّفر للطاقم 

متطّورة.
:UGV العربات الأر�صية غري الآهلة

ه��ي ع��رب��ات تعمل على الأر����ض وت��ت��ح��ّرك دون ح�شور عنا�رس 
ب�رسية لقيادتها، ميكن ا�شتخدام هذه العربات يف عّدة تطبيقات عندما 
تكون املهمة غري مالئمة اأو خطرة اأ و م�شتحيلة مع م�شغلني يقت�شي 

احلفاظ على اأرواحهم وعدم تعري�شهم خلطر اأ�شلحة العدّو.
ب�شكل عام تزود العربات غري الآهلة مبجموعة من امل�شت�شعرات 
املالئم  التحرك  ذات��ي��ة  ت��ق��ّرر ب�شورة  املحيطة، وه��ي  بيئتها  ملراقبة 
لتقدمها، اأو تر�شل املعلومات التي ح�شلت عليها اإىل امل�شغل الب�رسي 

الذي يدير العربة عن ُبعد.
العربات امل�شرية UGV هي النظري الأر�ض للعربات اجلوية غري 

الآهلة )UAV(، والعربات غري الآهلة حتت املاء.
لقد مّت تطوير اأنواع الروبوت والعربات غري الآهلة لالإ�شتخدام 

املدين والع�شكري معًا، بغية تاأدية عّدة مهمات قذرة ، مملة اأو خطرة.
الأر�شية  العربات  اإن��ت��اج  يف  امل�شتخدمة  التكنولوجيات  تتنّوع 
امل�شرية عن ُبعد، واليوم  تزايد عدد ال�رسكات املنتجة لهذه الأنظمة 
وب���ات الإق��ب��ال على اقتنائها م��ن ع���ّدة دول، ك��ب��ريًا ن��ظ��رًا لأهميتها 

وفوائد ا�شتخدامها اأمنيًا وع�شكريًا.
اإن ا�شتخدام العربات الأر�شية غري الآهلة )UGV( يف العمليات 
احلربية والأمنية، يتمدد بثبات واأن املنظمات الع�شكرية حول العامل 
تخترب هذا الإ�شتخدام للتو�شل اإىل تفهم ثابت حول اإمكانيات هذه 

الأنظمة وماهية تقدمياتها للقوات امل�شلحة.
ال��روب��وت��ي��ة ���ش��غ��رية احل��ج��م للتخل�ض من  ت�شتخدم الأن��ظ��م��ة 
املتفجرات )EOD(، وعمليات اإزال��ة الألغام، والتج�ش�ض، واملُراقبة 
واليوم  �شنوات،  ع��ّدة  منذ  ا�شتعمالها  ج��رى   ،)ISR( والإ�شتطالع 
الأر�شية  العربات  ا�شتخدام  فعالية  باختبار  امل�شلحة  القوات  تقوم 
غري الآهلة UGV  يف مهمات الدعم اللوج�شتي اأو العمليات القتالية  
وغ��ال��ب��ًا م��ا ت��وك��ل اإىل ال��ع��رب��ات الأر���ش��ي��ة امل�����ش��رية م��ه��م��ات ت��زوي��د 
ع��ن��ا���رس م��ع��زول��ة ب��ال��ت��م��وي��ن وال��ذخ��ائ��ر يف ح���ال ���ش��ع��وب��ة و���ش��ول 
قد  مناطق  يف  اإدخالها  اإىل  اإ�شافة  مواقعها،  اإىل  الب�رسية  العنا�رس 
واجلرثومية  الكيميائية  القاتلة  ال�شامة  ب��امل��واد  للتلّوث  تعر�شت 

.)CBRN( والراديولوجية

عربة AJBAN إنتاج شركة »نمر«

FNSS اإنتااج �صركة PARS 4x4 عربة
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�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان
نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئ��ي�����س دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، 
ه��و ث��اين رئي�س ل��ل��دول��ة ال��ت��ي اأع��ل��ن قيامها 
العام  الأول/دي�شمرب  كانون  من  الثاين  يف 
1971، وه��و احلاكم ال�شاد�س ع�رش لإم��ارة 
اأب���و ظبي ك��ربى الإم����ارات ال�شبع املكّونة 

للإحتاد. 
ت������وىل �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ���ش��ل��ط��ات��ه 
ال��د���ش��ت��وري��ة الإحت����ادي����ة رئ��ي�����ش��ًا ل��ل��دول��ة 

واأ�شبح حاكمًا لإمارة اأبو ظبي يف الثالث من 
ت�رشين الثاين/نوفمرب 2004، خلفًا لوالده 
املرحوم �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 
ال��ذي واك��ب م�شريته يف جميع مراحلها. يف 
العام 1969 عّي وليًا لعهد اإم��ارة اأب��و ظبي، 
ورئ��ي�����ش��ًا ل���دائ���رة ال���دف���اع، وت����وىل بحكم 
من�شبه قيادة قوة الدفاع يف الإم��ارة، ولعب 
من  وحتويلها  تطويرها  يف  اأ�شا�شيًا  دورًا 
ق��وة حر�س �شغرية اإىل ق��وة متعّددة املهام 

مزّودة مبعّدات حديثة.

يف الأّول من اأيلول/�شبتمرب 1971 توىل 
وزراء  جمل�س  اأّول  رئا�شة  خليفة  �ل�شيخ 
حم��ّل��ي لإم����ارة اأب���و ظ��ب��ي اإ���ش��اف��ًة اإىل تقلد 
حقيبتي الدفاع واملالية، وبعد اإعلن الدولة 
الإحتادية �شغل من�شب نائب رئي�س جمل�س 
ال��وزراء يف احلكومة اجلديدة التي ت�شّكلت 

يف كانون الأول/ دي�شمرب العام 1973. 
م���ن اأب�����رز ُم���ب���ادرات���ه ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي 
دائ��رة  اإن�شاء  اإجتماعيًا عميقًا،  اأث��رًا  تركت 
اخل��دم��ات الإج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ب��اين التجارية 
ال��ت��ي ع��رف��ت ب��ي امل��واط��ن��ي بلجنة �ل�شيخ 
الدائرة  ه��ذه  اأن�شطة  وق��د ترجمت  خليفة. 
مفهومًا فل�شفيًا عميقًا يف توزيع الرثوة على 
امل��واط��ن��ي، ح��ي��ث ق��ام��ت ب��ت��ق��دمي مت��وي��لت 
���ش��خ��ّي��ة ب����دون اأّي ف���وائ���د لإن�������ش���اء م��ب��اٍن 
جت��اري��ة ت���دّر عليهم ع��ائ��دات مالية دوري���ة، 
وقد اأ�شهم ذلك  يف زي��ادة مداخيل املواطني 
والإجتماعي  القت�شادية  ُم�شتواهم  ورف��ع 
م��ن ج��ه��ة، ك��م��ا ���ش��اع��د يف ازده����ار النه�شة 

العمرانية يف البلد.
البيئي  ال��ع��م��ل  خليفة  �ل�شيخ  ي���ويل 

�لأول  �لدويل  �لدفاع  وم�ؤمتر  معر�ض  �إنعقد   1993 �شباط/فرب�ير  �شهر  خالل 
و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  وج��ّ�ي  وبحري  بري  معر�ض  كاأكرب   IDEX
دولة،   34 �لدفاعية من  لالأنظمة  منتجة  �شركة وم�ؤ�ش�شة   350 مُب�شاركة  �أفريقيا، 
برعاية �ملغف�ر له �ل�شيخ ز�يد �آل نهيان ودعم �لق��ت �مل�شّلحة �لإمار�تية و��شتمر 
بالإنعقاد كل عامني برعاية �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة حمققاً 

مزيدً� من �لتقّدم و�لتاأّلق.
�لي�م وبعد ربع قرن من �لتطّ�ر و�لنجاح ل بّد من �إلقاء �ل�ش�ء على �لقادة 

�لذين �أ�شهم�� يف �إبر�ز هذ� �حلدث �لعاملي:

نهضة االمارات ودور القادة
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البيئي  العمل  اأ�شبح  بحيث  خا�شة،  عناية 
من املحّددات الأ�شا�شية مل�رشوعات التنمية 
وال��ت��ط��وي��ر، وج����زءًا اأ���ش��ا���ش��ي��ًا يف املنظومة 
وجتلى  احلكومية  وال�شيا�شات  الت�رشيعية 
اأّول  للبيئة يف  ذل��ك يف تعيي وزي���ر خمت�ّس 

حكومة ت�شّكل يف عهده.
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكت�م

مكت�م  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
نائب رئي�س دولة الم��ارات العربية املتحدة 

ورئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.
م��ن��ذ ت��وّل��ي��ه احل��ك��م ب��ت��اري��خ 4 ك��ان��ون 
ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر 2006 ق����ام ب��اإ���ش��لح��ات 
رئ��ي�����ش��ي��ة ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د احل��ك��وم��ة واأط���ل���ق 
ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة احل���ك���وم���ة الإحت�����ادي�����ة يف 
ال��ع��ام 2008 وروؤي���ة الم���ارات للعام 2021، 
واأدخ��ل م��ب��ادرات ع��ّدة اأب��رزه��ا حكومة دبي 

الإلكرونية.

العطاء  رج��ل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
واأعمال اخلري، يحبذ ال�شعر والفن والتقّدم 
ال��ع��م��راين فهو تبنى م�����رشوع ب��رج العرب 
وم�������رشوع ج���زي���رة ال��ن��خ��ل��ة وم��دي��ن��ة دب��ي 
للأنرنت، و�شوًل اإىل برج خليفه الذي قام 
الثاين/يناير  ك��ان��ون   4 ب��ت��اري��خ  بتد�شينه 
العامل كونه  2010 كاأعلى ناطحة �شحاب يف 

يرتفع 828 مرًا على �شطح الأر�س.

ُح��ّب��ه  ال��ري��ا���س ل يخفي  ع��ل��ى ال�شعيد 
للخيول وال�شباقات فهو فاز يف بطولة كاأ�س 
العامل للقدرة يف العام 2012 ممتطيًا جواده 
ط����وال م�����ش��اف��ة 160 ك��ل��م. وع��ل��ى ال�شعيد 
الع�شكري هو خريج كلية مونزا الع�شكرية 
يف بريطانيا وت�شّلم رئا�شة ال�رشطة والأمن 
ال��ع��ام يف دب��ي يف ال��ع��ام 1971، وق��ائ��دًا لقوة 
دف��اع دب�������ي التي ان��دجم��ت ال��ع��ام 1975 يف 

القوات امل�شّلحة لدولة الإمارات.
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان

�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل  نهيان ويّل 
عهد اأب��و ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات 
لإم��ارة  التنفيذي   املجل�س  امل�شّلحة ورئي�س 

اأبو ظبي.

يف ال��ع��ام 1979 ت��خ��ّرج �ل�شيخ حممد من 
يف  امللكية  الع�شكرية  �شاندهري�شت  اأكادميية 
تاأ�شي�شية  دروع  دورة  اأجن��ز  بعدما  بريطانيا 
ط��ائ��رات  تاأ�شي�شية وحت��وي��ل  ط���ريان  ودورة 

عمودية وطريان تكتيكي ودورة مظّليي، بعد 
ذلك توىل منا�شب ع�شكرية ع��ّدة اأهّمها  قائدًا 
للقوات اجلوية والدفاع اجلّوي، ومن ثّم نائبًا 
 30 امل�شّلحة، وبتاريخ  القوات  اأرك��ان  لرئي�س 
1992 ع���ّي رئي�شًا  ك��ان��ون الأول/دي�����ش��م��رب 
لأركان القوات امل�شّلحة ثّم رقي اإىل رتبة فريق 
رك��ن ط��ّي��ار ب��ت��اري��خ 24 ك��ان��ون الثاين/يناير 

.1994

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
رئ��ي�����س ال���دول���ة اأ����ش���در ب��ت��اري��خ 30 ك��ان��ون 
2004 م��ر���ش��وم��ًا اإحت��ادي��ًا  الأول/ دي�����ش��م��رب 
ع�����ّي مب���وج���ب���ه �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
ن���ائ���ب���ًا ل��ل��ق��ائ��د الأع����ل����ى ل���ل���ق���وات امل�����ش��ّل��ح��ة. 
ب��الإ���ش��اف��ة مل�����ش��وؤول��ي��ات��ه ال��ع�����ش��ك��ري��ة، ي��ق��وم 
الرئي�شي  املُ�����ش��ت�����ش��ار  مب��ه��ام  حممد   �ل�شيخ 
لرئي�س الدولة يف جمالت الأمن القومي، حيث 

ُي�����ش��اه��م وُي�����ش��ارك يف امل��ن��اق�����ش��ات ال�شيا�شية 
املجل�س  يف  ن�شط  ع�شو  وه���و  وال��ت�����رشي��ع��ي��ة، 
يتمّتع ب�شلطات وا�شعة  الذي  للبرول  الأعلى 

يف جمال البرول والطاقة.

م�شرية  ذو  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
ع�شكرية رائ���دة يف جم��ال تطوير ال��ق��وات 
امل�شّلحة م��ن ن��اح��ي��ة الإع�����داد  وال��ت��دري��ب 
اأدخ��ل القوات  والتنظيم والت�شليح، حيث 
امل�شّلحة ع��ه��دًا ج��دي��دًا وت��ع��ّززت قدراتها 
ال��دف��اع��ي��ة، وم��ن اأه���ّم اإجن���ازات���ه املوافقة 
ع��ل��ى و���ش��ع ق��واع��د ع�شكرية اأم��ريك��ي��ة يف 
ال��دول��ة بهدف منع اأّي هجوم حمتمل من 
اي���ران، كما واف��ق على ُم�شاركة ال��ق��وات 
امل�شّلحة لدولة الم��ارات يف عملية عا�شفة 
ال�����ش��ح��راء وع��م��ل��ي��ة اإع����ادة الأم����ل �شمن 

قوات التحالف العربي.

مدينة �ب� ظبي وظاهرة �لعمر�ن

مدينة دبي درة �خلليج
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يرتكز هذ� �حلدث �ملُنعقد كل عامني تالزمًا مع �إنعقاد 
معر�س »�أي��دك�����س«، على نظام جديد م�صّمم لإقامة 
ُم�صتقبلنا  ���ص��ع��ار:»�إ���ص��ت�����ر�ف  ف��ّع��ال حت��ت  نقا�س 
�ملُ�صرتك، تعزيز �أمننا و�أماننا من خالل �لإبتكار«. وهو تطّرق 
�إىل �لتقنيات �ملُرتبطة ب�صكل �أ�صا�صي بالثورة �ل�صناعية �لر�بعة  
�لذكّية.  و�ملُ�صت�صعر�ت  �لإ�صطناعي  �ل��ذك��اء  �أب��رزه��ا   و�ل��ت��ي 
 ك��م��ا �أث����ار م��و���ص��وع �إن�����ص��اء وت��ع��زي��ز �إ���ص��ت��د�م��ة �ل�����ص��ن��اع��ات 
�لدفاعية، ودور �لأوف�صت Offset يف متكني �لتنّوع �لإقت�صادي 
و�لأم���ن و�لإب��ت��ك��ار، و�أه��ّم��ي��ة توفري �لإ�صتقر�ر يف ع�ر مليء 

بالتعقيد�ت و�لغمو�س.
املهند�س �سلطان  خ��الل �ل��ي��وم �لأّول تعاقب على �ل��ك��الم 
ب��ن �سعيد املن�سور، وزي����ر �لإق��ت�����ص��اد يف دول����ة �لم����ار�ت 
���ص��ارح��ًا دور �لإق��ت�����ص��اد يف ظ���ّل �ل��ث��ورة �ل�صناعية �ل��ر�ب��ع��ة، 
�لفيزياء  �أ�صتاذ   Michio Kaku كاكو  مي�سيو  الدكتور  ت��اله 
�لنظرية و�ملُ�صتقبليات يف جامعة مدينة نيويورك، �لذي تطّرق 
 ،4IR �إىل ُم�صتقبل �لعامل على �صوء �لثورة �ل�صناعية �لر�بعة 
بعد ذل��ك، �أُق��ي��م ح��و�ر �صارك فيها ك��ّل من الدكتور اأندريا�س 
ل�ركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س   Dr. Andreas Schwer �سوير 
 ،SAMI �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لع�صكرية  �ل�صناعة 
طارق عبد اهلل احلو�سني �لرئي�س �لتنفيذي ملجل�س  و�ل�صيد 
�لتو�زن �لإقت�صادي، و�ل�صيد ميت�س بوتا Mich Butta �ملدير 
�ملوؤ�ص�س ل�صل�صلة �لتوريد �لعاملية �ملتكاملة ل�ركة »نورثروب 
و�ل��روف�����ص��ور �لأم��ريك��ي��ة،   »Northrop Grumman  غ��روم��ان 
�لإقت�صاديات  �أ���ص��ت��اذ   Pro.Ron Mattthews ماتيوز  رون 
�لدفاعية يف �أكادميية �لدفاع �لريطانية. وقد �أد�ر �حلو�ر �ل�صيد 
�سعيد القرقاوي مدير �أكادميية دبي للُم�صتقبل حيث مّت �لرتكيز 

وزير الدفاع الإماراتي حممد البواردي يتو�ّسط كبار املُ�ساركني يف املوؤمتر عام 2019

 »IDEX »اأيدك�س  ال��دويل  الدفاع  معر�س  اإفتتاح  قبيل  
اإنعقد موؤمتر الدفاع الدويل IDC يومي 14 و 16 �سباط/فرباير 
اآل نهيان رئي�س  2019 حتت رعاية ال�سيخ خليفة بن زاي��د  
دولة الإمارات العربية املتحدة، وتنظيم �سركة »اأبو ظبي 
الوطنية للمعار�س اأدنيك ADNEC«  بالتعاُون مع القوات 

امل�سّلحة الإماراتية.
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على �أهّمية �لإ�صتفادة من برنامج �لتو�زن �لإقت�صادي كمحفز 
وممكن من تنويع �لقت�صاد، بالإ�صافة �إىل �إ�صت�ر�ف �ملُ�صتقبل 

يف ظّل �لثورة �ل�صناعية.

ك��م��ا �أُق��ي��م��ت ب��ع��د ذل���ك جل�صة  ح��و�ري��ة ث��ان��ي��ة حت��ت ع��ن��و�ن 
»�لأم��ن و�لإ�صتقر�ر يف ظّل �لثورة �ل�صناعية �لر�بعة«، �صاَرَك 
فيها جمموعة   م��ن �خل���ر�ء وُمتتّبعي �لتكنولوجيا  �حلديثة 
 ،»Thales من �ركة »طالي�س Marko Erman مثل ماركو �إيرمان
وهوارد برومبريغ Howard Bromberg نائب رئي�س �ركة 
�جلّوي  للدفاع   »Lockheed Martin �لأمريكية  »لوكهيدمارتن 
 Air Marshal ك��وم��ار  جتندرا  و�ل��ف��ري��ق  و�ل�����ص��اروخ��ي، 
Jitendra Kumar  �ملدير �لعام لأنظمة �لقو�ت �جلوية �لهندية، 
و�ل�صيد مارتن �سيون Martin Sion �لرئي�س �لتنفيذي لق�صم 

�لإلكرتونيات و�لدفاع يف �ركة »�صافر�ن   �لفرن�صية«.

رئي�صية  بكلمة  �إ�صُتهّل  للموؤمتر،  و�خلتامي  �لثاين  �ليوم 
لل�صيد حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�صوؤون �لدفاع، 
حيث رّحب فيها بال�صيوف على �أر���س دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة، �ل��دول��ة �ملُنفتحة على جميع دول و���ص��ع��وب �ل��ع��امل، 
وقيم  �ل�صلمي  �لتعاُي�س  باأهمية  قيادتها  �إمي���ان  م��ن  �إن��ط��الق��ًا 
�لت�صامح و�مل��ح��ّب��ة و�ل�����ص��الم يف �صبيل  ع��م��ارة �لأر�����س وبناء 
�حل�صارة �لإن�صانية يف �أبهى �صَورها. �لوزير البواردي �أ�صار 
�إىل �للقاء �لتاريخي �ل��ذي ��صت�صافته �لإم���ار�ت م��وؤخ��رً� بني 
رم��وز �لعامل �مل�صيحي و�لإ���ص��الم��ي يف �لع�ر �حل��دي��ث، ممّثاًل 

يف بابا �لكني�صة �لكاثوليكية، و�لإم��ام �لأك��ر ال�سيخ الأزهر، 
وتوقيعهما على �أه��ّم وثيقة ت��اآٍخ  وت�صاُمح وتعاُي�س �ِصلِْمّي بني 

�ملُ�صلمني و�مل�صيحّيني.

تتبو�أها  �لتي  �ملُتقّدمة  �ملكانة  �إىل  لفت  البواردي  �ل��وزي��ر 
دول��ة �لإم���ار�ت على �ل�صاحة �لعاملية من خالل �إ�صت�صافة �أهّم 
�للقاء�ت و�ملعار�س �لعاملية على مدى �أك��ر من ربع ق��رن، كما 
�أّكد على �نعقاد موؤمتر �لدفاع �لدويل بحّلته �جلديدة هذ� �لعام 
ي��اأت��ي �إن��ط��الق��ًا م��ن جت��رب��ة دول��ة �لإم����ار�ت �لتنموية و�لعلمية 
�لر�ئدة ووفق روؤيتها �لعاملية يف ُم�صتقبل �آمن ومزدهر للمجتمع 
�ل��دويل، وهي تدعو �إىل توحيد �ملفاهيم و�ل��روؤى �ل�صرت�تيجية 
يف ظ��ّل �ل��ث��ورة �ل�صناعية �ل��ر�ب��ع��ة �ملُنبثقة �أ���ص��ا���ص��ًا م��ن تطّور 
�إىل  ب��دوره��ا  �أّدت  و�ل��ت��ي  و�لرقمّية  �ملعلوماتية  �لتكنولوجيا 
�ملجالت  يف  م�صبوقة  غ��ري  وعلمّية  تكنولوجية  ط��ف��ر�ت  ظهور 
كافة، مبا يف ذلك ب��روز تكنولوجيا �لذكاء �لإ�صطناعي وتطّور 
�أ�صلحة �جليل �خلام�س.  �ل�صناعات �لدفاعية و�لأمنية و�إنتاج 
�إىل ذلك تطّرق البواردي �إىل ع�ر �لثورة �ل�صناعية �لر�بعة 
�لّذكاء  على  �لقائمة  و�لروبوتية  �لإلكرتونية  �لأ�صلحة  وتطّور 
�لإ�صطناعي، وما ظهر معها من حروب �جليل �خلام�س وحروب 
�أّكد  �خلتام،  ويف  وهجينة.  و�صير�نية  ومعلوماتية  �إلكرتونية 
�لوزير البواردي على �أن عجلة �لتطّور تنبئنا باأن �ملنت�ر يف 
حروب �ملُ�صتقبل َمْن ميتلك �لأ�صلحة �لذكّية �لتي تتمّيز بال�رعة 
�لفائقة و�لدّقة �ملُتناهية، وَم��ْن لديه ق��در�ت دفاعية وهجومية 
متطّورة، ولي�س �ملُنت�ر َمْن ميلُْك قو�ت و�أ�صلحة تقليدية �أكر 

عددً� و�أكر حجمًا.

بعد كلمة �لإف��ت��ت��اح، حت��ّدث��ت �ل�صيدة �سارة بنت يو�سف 
الأم��ريي، وزي��رة �ل��دول��ة �مل�صوؤولة عن ملّف �لعلوم �ملتقّدمة 
يف دول��ة �لإم���ار�ت، وتطّرقت �إىل �أهمية �لإبتكار يف ظ��ّل �لثورة 
ث��الث جل�صات ح��و�ري��ة �صارك  �أعقب ذل��ك  �ل�صناعية �لر�بعة، 
فيها �ل�صيد �سهيل املزورعي وزير �لطاقة و�ل�صناعة وعدد من 
مُمّثلي �ل�ركات �لعاملية �ملُ�صاركة يف معر�س »�أيدك�س« �إ�صافًة 
�إىل خر�ء يف جمال �لتكنولوجيا من فرن�صا و�ل�صويد وبلجيكا 

و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

الوزير حممد البواردي يلقي كلمة الإفتتاح

موا�ضيع معر�ض الدفاع الدويل 2021
من املقرر اأن يتّم بحث اأربعة موا�سيع رئي�سية خالل املوؤمتر على 

النحو التايل:
1 - اإكت�ساف فر�س جديدة لإدارة �سل�سلة التوزيع ما بعد جائحة 

.COVID - 19
2 - متتني مهام البحث والتطوير لل�سناعات الدفاعية.

ال��ث��ورة  وتكنولوجيات   AI الإ�سطناعي  ال��ذك��اء  حماية   -  3
ال�سناعية الرابعة 4IR  يف ع�سر التعاون والإنت�سار.

4 - روؤية �ساملة حول درء خماطر الأمن ال�سيرباين يف ع�سر التحّول 
الرقمي.
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تخّلل �لإح��ت��ف��ال ع��رو���ض  ج��ّوي��ة و�أخ���رى لفرق مو�سيقية 
ع�سكرية  لعملية  �سيناريو  تقدمي  تبعها  و�أرمينية،  وطنية 
وهمّية ���س��ارك فيها ع��دد م��ن �ل��وح��د�ت �لع�سكرية �لربية 
و�جلوية و�لبحرية، و��سُتعملت فيها ِتقنيات ع�سكرية و�أمنية متطّورة 
لكيفية �لت�سّدي للعدّو ومنعه من حتقيق �أهد�فه،  وذلك وفقًا  ل�سيناريو  
ع�سكرية  ق��اع��دة  على  بالإ�ستيالء  م�سّلحة  ميلي�سيات  لقيام  وه��م��ي��ًا  

مهجورة.
ال�شيخ  بعد �نتهاء حفل �لإفتتاح تفّقد �أجنحة �ملعر�ض ك��ّل م��ن: 

حممد بن را�شد وال�شيخ حممد بن زايد وويّل  عهد دب��ي وويّل عهد 
ر�أ���ض  عهد  وويّل  �لقيوين  �أم  عهد  وويّل  �ل��ف��ج��رة  عهد  وويّل  عجمان 
�خليمة وع��دد كبر من �ل�سيوخ و�لقادة �لع�سكريني و�لأمنيني وِكبار 

�لعار�سني.
�أّك��د ال�شيخ حممد بن را�شد على »�أن �سناعة �ملعار�ض يف دولة 
�لإم���ار�ت �أ�سبحت ر�ئ��دة على م�ستوى �ملنطقة و�لعامل بف�سل كفاءة 

م�شهد من املناورة احلّية خالل اإفتتاح املعر�ض يف دورة العام 2019

ال�شيخ حممد بن را�شد وال�شيخ حممد بن زايد يف اأرجاء املعر�ض

IDEX 2021 أيدكس
ربع قرن من التطّور والنجاح

 ينعقد »معر�ض الدفاع الدويل اأيدك�ض IDEX«  يف دورته 
اخلام�شة ع�شرة ما بني 21 و 25 �شباط/فرباير 2021 برعاية 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض دولة الإمارات العربية 
املتحدة والقائد الأعلى للقوات امل�شّلحة. املعر�ض ال�شابق 
2019 كان يف ح�شور  17 �شباط/فرباير  الذي انعقد بتاريخ 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدول رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي، وال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شّلحة، اإىل  ويّل عهد 
وح�شد  الع�شكريني  والقادة  ال��وزراء  من  كبري  عدد  جانب 
من الوفود الر�شمية الأجنبية التي تراأ�ض بع�شها روؤو�شاء 
جمهورية  رئي�ض  اأب��رزه��م   حكومة  وروؤو���ش��اء  جمهورية 
ال�شي�شان ورئي�ض جمهورية ت�شار�شتان ورئي�ض وزراء غينيا 

ورئي�شة وزراء بنغالد�ض.



Helicopters | Aeronautics | Electronics, Defence & Security Systems | Space

leonardocompany.com

دفاع یفوق التوقعات

 

أقوى رد على المتطلبات الحالیة والمستقبلیة من مدافع البحریة ذات األعیرة DARTالمجھز بذخیرة STRALESیُعد نظام 

الدفاع الجوي باإلضافة في مجالالمتوسطة التي تتمتع بأعلى مستوى من القدرة التدمیریة في التعامل مع السیناریوھات الناشئة 

إلى اإلجراءات المضادة للقطع البحریة السطحیة.

(البركان) من الذخیرة الموجھة والبالیستیة أحدث عائلة لخدمة المدافع البحریة والبریة، كما تتمیز VULCANOوتعتبر عائلة 

مللیمترا القیاسیة.155مللیمترا و 127و مللیمترا76بدقتھا المتناھیة في إصابة الھدف على بُعد ضعف بُعد المدافع عیار 

على ابتكار تكنولوجیا الغد، مستلھمة رؤیة كبار المبدعین وشغفھم وإبداعھم.Leonardoوتحرص شركة 
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وعامليًا  حمّليًا  وعملية  علمية  خببرات  واكت�سابهم  الب�رشية  كببودرنببا 
حتى اأ�سحوا خببراء يف الكثري من قطاعات العمل الوطني والإنببتبباج 
والإببببداع«، كما اأعببرب عن �سعادته باحت�سان اأبببو ظبي للمهرجانات 
يعّزز  مبببا  الكبرية،  والإقت�سادية  وال�سياحية  الثقافية  والفعاليات 
مكانة الإمارات يف العامل وير�سخ �سمعتها بو�سفها دولة �سالم وانفتاح 
وت�ساُمح. نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الببوزراء حاكم دبي توّجه 
بالتهنئة لل�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الببدولببة، وال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويّل عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقّوات 
امل�سّلحة على  كّل الإجنببازات احل�سارية والإن�سانية التي حققتها دولة 

الإمارات ل�سعبها الويّف يف �ستى القطاعات.
ببببدوره، ال�شيخ حممد بن زاي��د رّحببب بال�سيوف وتببببباّدّل معهم 
الأحاديث حول عالقات ال�سداقة والتعاون القائمة بني دولة الإمارات 
العربية  وبلدانهم، خا�سًة فيما يتعّلق باجلوانب الع�سكرية والدفاعية 
مبببا يببحببّقببق املبب�ببسببالببح املُبب�ببسببركببة، كببمببا جبببرى خبببالل الببلببقبباءات تببببباُدل 
الأحبباديببث حببول فعاليات معر�س وموؤمتر الدفاع الببدويل »اأيدك�س«، 
باعتباره من�سة عاملية لعر�س الأنظمة الدفاعية والع�سكرية املتطّورة 
وُملتقى لالأفكار وتباُدل اخلرات والتجارب لكرى �رشكات وم�سانع 
الدفاع العاملية.  اإىل ذلك اأجمع �سيوف الدولة على الإ�سادة مبعر�س 
الببقببادة واخلبببراء الع�سكريني وال�رشكات  »اأيدك�س« الببذي ي�ستقطب 
العاملية املتخ�ّس�سة يف �سناعة التقنيات الدفاعية احلديثة لعر�س اأبرز 
اإبتكاراتها وُمنتجاتها، اإ�سافة لكون املعر�س يوّفر من�ّسة لبحث توحيد 
اجلهود املبذولة من خمتلف القطاعات احليوية املخت�سة بهدف تطوير 
�سراتيجيات اأمنية ودفاعية ت�سهم يف حتقيق واإر�ساء ال�سالم العاملي 

املن�سود.

اأخبار العار�شني:
ومبببببوؤ�بببببسببببب�بببببسبببببات  �ببببببببرشكببببببببات   1310 اأُحببببببب�بببببببسبببببببي  لبببببببقبببببببد  
الببببببببدفبببببببباعببببببببيببببببببة يف مبببببعبببببر�بببببس لببببببببالأنببببببببظببببببببمببببببببة   مببببببنببببببتببببببجببببببة 

»اأيدك�س   IDEX   2019« بعد ربع قرن على انطالقة هذا احلدث املمّيز. 
لي�س مببن ال�سهولة مبببكببان اأن يببتببّم الببتببطببّرق على معظم هببذا الببكببّم من 

العار�سني، لذا فقد وقع اخليار على البع�س منها وفقًا ملا يلي:

ال�شيخ حممد بن را�شد وال�شيخ حممد بن زايد و�شيوف الدولة ي�شهدون عرو�ض حفل الإفتتاح يف العام 2019

ال�شيخ حممد بن زايد يتفّقد اإحدى ال�شركات العار�شة

MBDA نظام ال�شاروخ مي�شرتال حلماية ال�شفن من
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:MBDA م.ب.د.اأ

ك�سفت النقاب خالل املعر�س عن نظام جديد للحماية الذاتية عن 
ال�سفن، م�سّمم لتوفري قببدرات دفاعية ق�سرية املببدى عن ال�سفن غري 

امل�سّلحة يف مناطق ت�سّكل خطرًا كبريًا عليها.
احلببببمببببايببببة  اأّي   ،SPIMM بببببباإ�بببببسبببببم  البببببنبببببظبببببام  ُيببببببعببببببرف 
 الببببببذاتببببببيببببببة املُبببببببدجمبببببببة عببببببر �بببببببسببببببباروخ مببببيبببب�ببببسببببرال املبببببعبببببّدل

)Self Protection  Integrated Mistral Module(، وهو النظام الذي 
يقوي �ساروخ مي�ستبببرال من MBDA مع برج SIMBAD - RC العامل 
لتاأمني احلماية �سّد الأخطبببببار املحمولة جببوًا والتي ت�سمل  ُبعد  عن 
ال�سواريخ املُ�سادة لل�سفن والطائرات والطوافبببببببات والطائببببرات من 

دون طّيار، اإ�سافًة اإىل ال�سفن والقوارب الهجومية ال�رشيعة.
املببديببر التنفيذي لأنببظببمببة الببدفبباع البببببحببري يف �ببرشكببة »م.ب.د.اأ. 
تطوير  اأن  اإىل  اأ�ببسببار   ،Christophe Leduc دوك  يل  كري�شتوف 
لنظام  للبحريات  النا�سئة  احلبباجببات  تعك�س   SPIMM نببظببام  فببكببرة 
والببتببجبباريببة  اللوج�ستية  ال�سفن  لببدعببم  مببوؤقببت  ب�سكل  تركيبه  ميببكببن 
يكمن  عندما  التفتبببببي�س  نقببببببباط  اأو  الإقليمية  املياه  يجتبببازون  الذين 
 خطببببببر هجببببوم مببوؤّكببد. لببذا فببباإن ال�سفن املُبببببحببرة مببن دون مواكبة

وحماية فاإن نظام SPIMM يوّفر لها احلماية الطارئة وال�رشيعة.
كريبتو CRYPTO رائدة  يف الأمن ال�شيرباين والت�شفري:

اأكرث  العامل  واملنّظمات حببول  املجتمعات  »كريبتو«  جتعل �رشكة 
اأمببانببًا و�سالمة عر تاأمني اأجهز ة اأ�سا�سية ذات ُم�ستويات عالية من 

الأمن ال�سيراين CyberSecurity والت�سفري Encryption، وبالتايل فاإن 
حلولها ُم�ستقّلة ومثّبتة و�سهلة الإ�ستخدام يف امليدان. منذ العام 1910 
حتافظ Crypto على اخلببرات املُ�ستقّلة والتطوير والإببببداع، وتاريخ 
ال�رشكة ي�سعها بعيدة عببن الآخببريببن �سنوات مببن اخلببرة واملببعببارف 
املهنّية ال�سلبة، وهي تهدف اإىل تقدمي حلول مدرو�سة تتوّقع اإجتاها ت 

الأمن ال�سيراين يف مراحل ُمبكرة.
:Dark Matter دارك ماِتر

اإنها ال�رشكة الأوىل والوحيدة يف املنطقة العاملة يف دولة الإمارات 
العربية يف جمببال احللول املُتكاملة للتحّول الرقمي والببدفبباع والأمببن 
الإلببكببروين، وقببد ك�سفت النقاب خببالل معر�س »اأيدك�س« عن هاتفها 
الذكّي اجلديد كامت KATIM  ROL الذي يعّد اأّول هاتف من نوعه يف العامل 
يتمّتع مبوا�سفات اأمنّية فائقة وت�سميم قوى ُيقاوم اأق�سى الظروف 

امليدانية.
 Karim �شباغ  ك��رمي  مبباتببر  دارك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
Sabbagh اأ�سار  خالل موؤمتر �سحفي اإىل اأن هذا الهاتف ي�سّكل ثمرة 
خلرات ال�رشكة الطويلة واملعرفة الوا�سعة يف جمال الإت�سالت الآمنة، 

كما يلّبي توّقعات وتطّلعات �سوق الهواتف املتطّورة.
ُمببقبباومببة  يف  الع�سكرية  املببعببايببري   KATIM  ROL هبباتببف  ي�ستويف 
ال�سدمات  حتّمل  على  بقدرته  وميتاز  ال�سارمة،  امليدانية  الببظببروف 
والأوزان الثقيلة، كما اأنه مزّود بتقنيات ذّكية مثل حلول الإ�ست�سعار 

املُدجمة اخلا�سة بقيا�س ال�سغط اجلّوي ودرجة احلرارة والرطوبة.
:CAE شركة�

 CAE قبل يوم واحببد على افتتاح معر�س »اأيدك�س« قّدمت �رشكة
الكندية الرائدة يف جمببالت التدريب وامل�سبهات، عر�سًا م�سهبًاحول 
دورها يف منطقة اخلليج وال�رشق الأو�سط. نائب رئي�س ال�رشكة واملدير 
العام يف ال�رشق الأو�سط اإيان بل Ian Bell اأ�سار اإىل اأن CAE هي �رشكة 
عاملية للتدريب احلقيقي وعر امل�سبهات التي تنتجها ملختلف املجالت، 
وذلك بهدف م�ساعدة زبائنها على تطوير جهوزيتهم ومتكني القوات 

الع�سكرية من حتقيق مهّماتهم بنجاح.
لل�رشكة ح�سور يف 35 دولة حول العامل من خالل 65 مركزًا للتدريب 

MBDA نظام ال�شاروخ مي�شرتال حلماية ال�شفن من

»Crypto« اإنتاج �شركة HC 8682 اجلهاز
عر�ض يف اأيدك�ض 2019

RQ - 1E Predator تدريباً حّياً على الطائرة دون طّيار »CAE« توؤمن �شركة
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و 160 موقعًا ومكتبًا. يف العام 2002 اأن�ساأت اأول مركز يف دولة الإمارات 
 CAE العربية املببتببحببدة لببتببدريببب الببطببّيبباريببن حتببت اإ�ببسببم »الإمبببببارات و
للتدّرب على الطريان ECFT«، ويف العام 2016 اأن�ساأت مركزًا لتدريب 
القوات البحرية الإماراتية NTC، ومركزًا متعدد الببدول للتدرب على 
امل�سبهات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك لتدريب الع�سكريني 
على �سيناريوات احلرب امل�ساّد للجويات و�سفن ال�سطح، اإ�سافًة اإىل 
كيفية اإ�ستخدام الطائرات التي ُتدار عن ُبعد RPA مثل طائرة بريداتيور 
 General اأتوميك�س  »جببرال  تنتجها �رشكة  التي   RQ-1E Predator
Atomics«. اإىل ذلك اأن�ساأت ال�رشكة اأكادميية جوية يف عمان يف العام 
2018، وتعمل على تدريب القوات اجلوية الكويتية على طائرة النقل 

.KC - 130J

:Naval Group نافال  غروب

ال�رشكة الفرن�سية الرائدة يف اإنتاج خمتلف اأنببواع �سفن ال�سطح 
والغوا�سات، عر�ست يف »اأيدك�س« و »نافدك�س« حلوًل متطّورة �سملت 

ال�سفن والأنظمة التالية:
- الفرقيطة Gowind التي اأثبتت جناحًا يف البحار على امل�ستوى 
اإذ اأن   ،21 الببب  اإزاء التحّديات الدفاعية والأمنية خببالل القرن  العاملي 
من�ّستها تببدمببج خببوا�ببس الإ�ببسببتببمببراريببة مببع قبببدرات احلبببرب امل�ساّدة 
واملبب�ببسببادة   )ASW( ال�سطح  ل�سفن  واملبب�ببسبباّدة   ،)AAW( للجويات 
للغوا�سات )ASUW(، وذلك نظرًا لببالأداء املتمّيز ل�ساروخ الطوربيد 

MU90، ولنظام CANTO - V للدفاع �سّد الطوربيدات املعادية.
- الببفببرقبباطببة BELHARRA املُببقبباتببلببة الببرقببيببمببة مببتببعببّددة املببهببام، 
اأف�سل ما تبحث عنه بحريات العامل كفرقاطة �سغرية احلجم  وهببي 
لأداء جمموعة كبرية من الوظائف الدفاعية يف اأعببايل البحار، وخالل 
العمليات احلربية يف مياه قليلة العمق. لقد اأنتجت هذه الفرقاطة بعد 
قرون من اخلببرات املُكت�سبة للمجموعة البحرية، وهي متتلك قدرات 
ذات م�ستويات عالية للدفاع اجلّوي والدفاع �سّد �سفن ال�سطح و�سّد 

الغوا�سات.
التي   SMX31:The Electric الكهربائية  الغوا�سة  مبب�ببرشوع   -

ت�سعى» نافال غروب « اإىل اإنتاجها كغوا�سة �سبحية ل ميكن ك�سفها.

:Leonardo ليوناردو

ال�رشكة الإيطالية الرائدة يف جمالت اجلّو ف�ساء والدفاع والأمن 
اإختارت الركيز يف معر�س »اأيدك�س « على الأنظمة اجلوية الغري الآهلة 
)UAS( والأنظمة اجلوية التي ُتببدار عن ُبعد )RPAS(. اإذ اأن م�سّغلي 
املطارات والقّوات امل�سّلحة يبدون اإهتمامًا حول اأخطار اأنظمة درونز 
Drones  التجارية زهيدة الثمن، ولببذا بببات �ببرشوريببًا اإنببتبباج الأنظمة 

.Drones   against Drones   امل�ساّدة لهذه الدرونز
 لقد اأطلقت ليوناردو النظام املدمج امل�ساّد  للجويات الغري الآهلة
  )IC - UAS( اأو  Integrated Counter-Unmanned Aerial System
الذي يعمل من خالل اأربعة اأنظمة متوفرة م�سادة للجويات الغري الآهلة 
وذلك وفقًا لأهمية اخلطر ويف اطار ال�سياق التايل: الك�سف - التعّقب- 

.)Detect - Track - Identify-Defeat( التعّرف- ال�رشب
 )IC - UAS( كما طّورت ليوناردو نظام ت�سوي�س خا�س ل�سيناريو
 » Guardian با�ستخدام تكنولوجيا ال�رشكة املعروف باإ�سم »غارديان

امل�ساد للعبوات النا�سفة )IED( والذي مّت اختباره ميدانيًا بنجاح.
اإىل ذلك، وّقعت ليوناردو ُمذّكرة تفاُهم مع �رشكة »اأبببو ظبي لبناء 
ال�سفن ADSB« لتطوير التعاون يف القطاع البحري بني ال�رشكتني، 

.)CMS( والعمل على اإنتاج نظام اإدارة القتال

5.6 مليار دوالر �صفقات اأيدك�س 2019
 IDEX عقدت القوات امل�شّلحة الإماراتية خالل معر�ض »اأيدك�ض
العام  العقود املربمة خالل معر�ض  2019« عقود منّوعة فاقت قيمة 

2017 وو�شلت اإىل حدود 5.6 مليار دولر اأمريكي. 
الناطق الر�شمي باإ�شم معر�ض »اأيدك�ض« العميد حممد احل�شاين 
اأعلن اأن ال�شركات الدفاع العاملية ح�شلت على ن�شبة 65 % من قيمة 

العقود فيما ال�شركات املحلية ح�شل على ن�شبة 35 %.
14 عقدًا ق�ّشمت  خالل اليوم الأخ��ري للمعر�ض، مّت التوقيع على 
بالت�شاوي ما بني ال�شركات العاملية وال�شركات املحّلية وبلغت فيمها 
403 ماليني درهم اإماراتي، وكان ن�شيب ال�شركة امل�شاهمة الرو�شية 

املُ�شرتكة حوايل 129.6 ماليني درهم.
اأما اأبرز ال�شركات املحّلية التي ح�شلت على عقود بقيمة 135 مليون 
IGG و�شركة نقطة  درهم، فكانت كّل من املجموعة الذهبية الدولية 
املعرفة Knowledge Point. كما كان اأكرب العقود العاملية من ن�شيب 
ال�شواريخ  لأنظمة  املنتجة   Raytheon الأمريكية  »رايثيون  �شركة 

باتريوت Patriot وقد بلغت قيمة ال�شفقة 1.56 مليار دولر.

الفرقيطة غوويند Gowind 2500  اإنتاج »نافال غروب«

 HERO ت�شعى »ليوناردو« اإىل ت�شويق طائرة املُراقبة والإ�شتطالع امل�شرية
يف ال�شرق الأو�شط



 مجموعة كاملة من العربات املدرعة تلبي املتطلبات العمالنية     
للقرن الـ 21، مدعومة بعربات ايفيكو الدفاعية ومعارف

.ليوناردو ذات التقنيات العالية 

CENTAURO II
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:Rohde & Schwarz رود اأند �شوارتز
قّدمت Rohde & Schwarz نف�سها يف م�ؤمتر »�أيديك�س 2019« يف 
�أب� ظبي، ب��سفها �رشيكًا يف و�سع �لنظام، و�أد�ة ُمكّملة يف عمليات 
تخطيط، وتنمية، و�إن�ساء، وتنفيذ هياكل �لت���سل �لآمنة، و�سبكات 
ُملّخ�سًا عن  �لتقنية �لأملانية  �لت���سل �لآمنة. وعر�ست �ملجم�عة 
قائمة  �إىل  وب��الإ���س��اف��ة   .SOVERON للربنامج  �ل��ن��ظ��ام��ّي  �لنهج 
�مل�رشوعات �ملُبتكرة يف جم��ال �أنظمة �لإت�سالت �لتي تّت�سم كذلك 
ب��الأد�ء �لعايل، و�لتي ميكن �إ�ستخد�مها على �لأر���س ويف �جل� ويف 
�لبحر، كما عر�ست �أنظمة �لإ�ستطالع �لتكتيكية و�لإ�سرت�تيجة مع 
�لرتكيز على حّل )ELINT( �لرقمي بالكامل. ت�ّفر حل�ل �لت�سفري 

بالإيرثنت �مل�ساركة يف هذ� �ملعر�س.
وم��ن خ��الل برنامج SOVERON �ملتخ�ّس�س يف هند�سة �لُنظم 
ت��ق��ّدم ���رشك��ة »Rohde & Schwarz« ج��ه��از �ل��ر�دي��� �جل��دي��د �ل��ذي 
يحت�ي على برجميات SOVERON )SDR(  وذل��ك  ل�سيناري�هات 
مّت  �ل��ط��ائ��رة، حيث  �ملن�ّسات  �لتكتيكية ولالإ�ستخد�م يف  �لإت�����س��ال 
جتهيز برنامج SOVERON مبن�سة SOVERON D، وهي من�ّسة 
لتجهيز�ت �لر�دي� �لعاملة على �ملقطع �ملُ�ستعر�س للق��ت �ملُ�سّلحة 
�لأمل��ان��ي��ة �إن��ط��الق��ًا م��ن برنامج �ملُ�سرتيات �ل�طني لنظام �ل��ر�دي��� 

.)SVFuA( ملُ�سرتك للق��ت �مل�سّلحة �لأملانية�
بيانات  ذ�ت معدل  م���ج��ات  بتط�ير  كذلك  �ل�رشكة  قامت  كما 
ع���اٍل وم���ؤم��ن��ة ���س��ّد �لتعطل لأج��ه��زة �ل���ر�دي���� �ل��ت��ي حت��ت���ي على 
و�عتمادً�  �ملتنّ�عة.  �لإ�ستخد�م  متطلبات  لتلبية  وذل��ك  برجميات 
على �ملدى �ملطل�ب ومعّدل �لبيانات ودرجة ُمقاومة �لتد�خل، ميكن 
للم�ستخدمني حتديد �سكل �مل�جة �لأمثل مبا يف ذلك عملية �لت�سفري 

�ملُثلى لكّل �سيناري� �إت�سال.
 R&S NAVICS إىل ذلك عر�ست �ل�رشكة نظام �لإت�سال �ملُدمج�
�����س ل��الإت�����س��الت �ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل��ارج��ي��ة يف جميع فئات  و�ملُ��خ�����سّ
�ل�ُسفن. ويعّد هذ� �لنظام �إقت�سادّي ب�سكل خا�س بف�سل ��ستخد�م 
بقابلية  يتمّتع  �أن���ه  ع��ن  �ل��ت��ج��اري��ة، ف�ساًل  �مل��ع��ل���م��ات  تكن�ل�جيا 
�لإت�سال  نقاط  �أن  حيث  �ملُ�ستخدم.  ِقبل  من  �حلديثة  �لإ�ستخد�م 
�لثابتة و�ملتحّركة ت�ّفر يف ذلك �ل�سدد �إت�سالت بني جميع �ملقّر�ت 
بروت�ك�ل  عن��ن  ��ستخد�م  وبف�سل  �ل�سفينة.  منت  على  �لبعيدة 
�لإن��رتن��ت )IP( ، فمن �ملمكن كذلك ت��سيع �لنظام لي�سمل خدمات 
�إت�سال جديدة مثل �لإت�سال بالفيدي� عرب بروت�ك�ل �لنرتنت/، 
و�لبث �لإذ�ع��ّي، و�لإن��ذ�ر، وميكن �إ�ستخد�مه كذلك لتك�ين منظ�مة 

�لهاتف �خلا�سة بال�سفينة.

اجلهاز VR 5000 اإنتاج »رود اأند �شوارتز«

ال�رشاكة ما بني »ال�سناعات الع�سكرية ال�سعودية« و »نافانتيا«
خ�����ال م����وؤمت����ر ����ش���ح���ف���ي  ع���ل���ى ه��ام�����ش 
الإ�شبانية  نافانتيا  �شركة»  اأعلنت  »اأي��دك�����ش« 
���ش��ن��اع��ة  جم����ال  يف  ال����رائ����دة   »NAVANTIA
�شركة  اإن�����ش��اء  ع��ن  واحل��رب��ي��ة،  التجارية  ال�شفن 
ال�شعودية الع�شكرية  ال�شناعات  م��ع   ج��دي��دة 
Saudi Arabia Military Industry(SAMI) حتمل 
لل�شناعات  نافانتيا  �شامي  اأو  �شاين   SANNI اإ�شم  
.SAMI   NAVANTIA  NAVAL  INDUSRTRY البحرية
ال�شعودية  العربية  اململكة  مع  �شراكة  اإنها 
 SANNI والقّوات البحرية احلليفة، بحيث ت�شبح
مع  الإقليمية  الدفاعية  البحرية  ال�شناعات  �شركة 

روؤية �شناعية لتنفيذ املهام التالية:
ال�شفن  متون  على  القتالية  الأنظمة  اإدم��اج   -

احلربية.
- اإنتاج الفرقيطات العربية.

من  القدمية  امل��وج��ودات  وتطوير  حتديث   -
ال�شفن.

ب��اإدارة  ال�شعودية  العربية  اململكة  تزويد   -
الربامج والقيادة التكنولوجية.

- تقدمي الدعم طيلة حياة ال�شفن.
ممثلون عن �شركة »NAVANTIA« و »SAMI« خال املوؤمتر ال�شحفي- رفع م�شتوى الأ�شطول البحري القيا�شي.



41 الدفاعية - �شباط / فرباير - اآذار / مار�س 2021

منر للعربات:

يف خط�ة جديدة ت�ؤكد �لقدر�ت �ملتنامية لدولة �لإمار�ت يف جمال 
�لإمار�تية  لل�سيار�ت«  ك�سفت �رشكة »منر  �لع�سكرية،  �ل�سناعات 
�ملتخ�ّس�سة بت�سنيع �لآليات �لع�سكرية خالل م�ساركتها يف معر�س 
وم���ؤمت��ر »�ل��دف��اع �آي��دك�����س 2019 « ع��ن �أح���دث �آلياتها �لع�سكرية 
»عجبان A447« متعّددة �ملهام و�لقادرة على تاأدية �أدو�ر ع�سكرية 

خمتلفة، مما ي�ّفر م�ست�يات عالية من �حلماية ومرونة �حلركة.
  »A447 »عجبان  �جلديدة  �لتكتيكية  �لع�سكرية  �لآلية  وتتمّيز 
ل�سبعة  تّت�سع  �إذ  �ملت�ّفرة حاليًا،  �لآل��ي��ات  مب���سفات خمتلفة عن 
�أف���ر�د 5 + 2، وحت��ت���ي على كابينة م��درع��ة، وت��ق���م �لآل��ي��ة ب���اأدو�ر 
خمتلفة �إ ميكن �إ�ستخد�مها من ِقبل كّل من فرق �لإ�ستجابة �لتكتيكية، 
وح��ر���س �حل����دود و�لإ���س��ت��ط��الع، وم��ك��اف��ح��ة �ل�����س��غ��ب، و�ل��ق����ت 

�خلا�سة.
ومّت ت�سميم �لآلية وفق نظم هند�سية مب���سفات ع�سكرية لتاأدية 
�سّد  �حلماية  م�ست�يات خمتلفة  �لآل��ي��ة  ت�فر  كما  �ملختلفة،  �ملهام 
�لقذ�ئف و�لعب��ت �لنا�سفة. كما تتمّيز �لآلية بنظام تعليق م�ستقّل 
م�س�ؤول عن �لثبات و�لت��زن يف هيكلها مما ي�ّفر مرونة يف �لقيادة يف 

خمتلف �لت�ساري�س.
وتعليقًا على �إطالق �لآلية �جلديدة، قال علي املن�شوري �ملدير 
�لعام ل�رشكة منر لل�سيار�ت:» �إننا فخ�رون باأن نك�سف عن �إ�سافتنا 
�جل��دي��دة يف ن��ط��اق �آلياتنا �لع�سكرية �ل��ت��ي ننتجها يف ���رشك��ة »منر 
لل�سيار�ت« و�لتي �أثبتت قدرتها على �إنتاج �آلية ع�سكرية ق�ية قادرة 
 A447 على �ملناورة يف كافة �لظروف، ومما ل �سك فيه �إطالق عجبان
ُي�سكل �إ�سافة ن�عية ملنتجات �ل�رشكة، �إذ تنفرد �لآلية �جلديدة بقدرة 
فائقة على �لأد�ء يف خمتلف �لأج��ء �ملناخية و�لت�ساري�س �جلغر�فية 

مبا يلّبي متطلبات �لعمليات �لع�سكرية«.
و�أ�ساف املن�شوري: » �إن هذ� �لطر�ز �جلديد من فئة »عجبان« 
ذ�ت �ل��دف��ع �لرباعي �ل��ذي ُن�سيفه ملجم�عتنا �ل��ي���م ينتقل بنا من 
مرحلة ت�سنيع �لآليات �لع�سكرية �خلفيفة و�ملت��سطة ذ�ت �لأربعة 
�أفر�د �إىل مرحلة ت�سنيع �آليات مب���سفات �أعلى تّت�سع لعدد �أكرب من 

�لأفر�د وتتمتع مبز�يا وقدر�ت �إ�ستثنائية«.

:ARQUUS اأركو�ش

�ل�����رشك��ة �لفرن�سية �ل��ر�ئ��دة ت��اري��خ��ي��ًا يف جم��ال حركية �ل��ق����ت 
�ملت��ّسطة  �مل��درع��ة  عرباتها  �أف�سل  »�أي��دك�����س«  يف  عر�ست  �مل�سّلحة، 

.Fortress
لقد �أثبتت هذه �لعربة كفاءة يف �لقتال، وهي ت�ستفيد   من خرب�ت 
وم��ع��ارف �ل��ف��رق �لفّنية و�لتقنّية يف ARQUUS، ك��م��ا  �أن��ه��ا  �سّممت 
و�أنتجت وفقًا ملعايري »نات�« لكي تتمّكن من تنفيذ �أ�سعب �ملهّمات، فهي 
حممّية وذ�ت تدريع ُمتقّدم ولديها �لقدرة على تقدمي �أف�سل م�ست�يات 

�لإ�ستقاللية يف �لتحّرك.
�مل��دّرع��ة �لتي تتمّتع  �أف�سل ح��ام��الت �جلند  Fortress م��ن  تعترب 
بحركية عالية يف كافة �لأر����س��ي، وهي تّت�سع كطاقم من ع�رشة جن�د 
يتحّرك�ن بُحّرية ور�ح��ة للحفاظ على قدر�تهم �جل�سدّية و�لفكرّية يف 

�ساحة �لقتال.
:Oshkosh Defense اأو�شكو�ش الدفاعية

�لتي   JLTV �ملُ�سرتكة  �خلفيفة  �لتكتيكية  عرباتها  �أح��دث  عر�ست 
�أثبتت كفاءة وفعالية خ��الل �لعمليات يف حقل �ملعركة، وه��ي �لي�م قيد 

عربة Ajban 447A  اجلديدة اإنتاج »منر للعربات«

Fortress عر�شت اأركو�ش حاملة اجلند املدّرعة

العربة التكتيكية اخلفيفة JLTV  اإنتاج »اأو�شكو�ش«
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�لإنتاج لتلبية �إحتياجات �لق��ت �مل�سّلحة �لأمريكية على �أن حتّل مكان 
عربات هامفي HMMWV �لتي �أنتجتها �رشكة »AM General«   منذ عق�د 

ول تز�ل يف خدمة �جلي�س �لأمريكي وعّدة جي��س حليفة.
�ل����ع����رب����ة �ل����ت����ي ع����ر�����س����ت يف ج����ن����اح »�أو������س�����ك������������س« خ����الل 
 م���ع���ر����س »�أي����دك���������س « جم����ّه����زة مب���ح���ط���ة �����س����الح ُت��������د�ر ع����ن ُب��ع��د 
�أ�سرت�لية، وحتمل مدفعًا طر�ز  �إن��ت��اج �رشكة   EOS R-400S- MK2
M230 LF خفيف �ل���زن عيار 30 ملم من �رشكة »ن���رث��روب غرومان 

.»Northrop Grumman
ي�سار �إىل �أن �لعربة JLTV �سيتم ّ �إ�ستخد�مها من ِقبل وحد�ت �ملارينز 

و�لق��ت �جل�ية �لأمريكية �إىل جانب �جلي�س �لأمريكي.
:Boeing بوينع

لقد تز�من تاريخ �إنعقاد معر�س »�أيدك�س« لهذ� �لعام مع �لذكرى 
�ل�سن�ية �ل� 74 ل�رش�كة »ب�ينغ«  يف منطقة �ل�رشق �لأو�سط. ويف هذه 
�ملنا�سبة عر�ست »ب�ينغ« من�سات دفاعية و�أمنية وف�سائية �إ�ستكماًل  
لت��جد قدر�تها �لدفاعية يف �ملنطقة، فهي تت�ّقع خدمات لدول �ملنطقة 
�لتي حتتاج �إىل ��ستثمار�ت دفاعية و�أمنية تقّدر بحدود 96.3 مليار 

دولر على مدى ع�رش �سن��ت ُمقبلة.
 رئي�س »ب�ينغ« يف �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا برنارد دون
�ل�����رشق  �أن  »�أي����دك���������س«  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �أع���ل���ن   Bernard Dunn
�لأو�����س����ط ���س���ق �أف�����س��ل��ي��ة ل�����رشك��ة »ب����ي���ن���غ«، وخ����الل �أ���س��ب���ع 
�مل��ع��ر���س ي��ت��ّم ب��ح��ث �إح��ت��ي��اج��ات �ل��زب��ائ��ن يف ه���ذه �مل��ن��ط��ق��ة، حيث 
 ت���ع���ر����س ط����ائ����رة  �ل�����س��ه��ري��ج KC - 46A ل���ل���ت���زّود ب���ال����ق����د 
 Boeing ُي�سار �إىل �أن .T-X ج�ً� وطائرة تدريب �لطّيارين �ملتقّدمة 
ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ع��ق��د م���ع �ل���ق�����ت �جل����ي���ة �لأم���ريك���ي���ة خ���الل �ل��ع��ام 
 2018 ب��ق��ي��م��ة 9.2 م��ل��ي��ار دولر لإن���ت���اج ن��ظ��ام ت���دري���ب �ل��ط��ّي��اري��ن 

.T-38  لكي يحّل مكان �لنظام �لقدمي T-X جلديد�
:EDIC شركة الإمارات لل�شناعات الع�شكرية�

�ل�رشيك   »EDIC �لع�سكرية  لل�سناعات  »�لإم���ار�ت  تعترب �رشكة 

يف  م�ساهمتها  ت���ربز  ح��ي��ث   ،»2019 »�أي��دك�����س  مل��ع��ر���س  �ل�سرت�تيجي 
�أح����دث ت���ط���ّ�ر�ت تكن�ل�جيا �ل���دف���اع. ل��ق��د ���س��ّم ج��ن��اح EDIC ع��دد 
كبري م��ن �ملنتجات و�لأن��ظ��م��ة �لدفاعية يف جم���الت �ل��ع��رب��ات �مل��درع��ة 
�لل�ج�ستية و�لتدريب  و�ل�سيانة و�لإ�سالح و�لإت�سالت و�خلدمات 
ور�سم �خل��ر�ئ��ط  �إ�سافة �إىل �لأ�سلحة �خلفيفة و�ملت��سطة و�لأنظمة 

�ل�ساروخية.
ت�ستمر اأدي��ك EDIC يف تعزيز ودع���م �ل��ق��ي��ادة �مل�سّلحة يف دول��ة 
�لأول/ ك��ان���ن   2 بتاريخ  تاأ�سي�سها  منذ  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
دي�سمرب 2014 ح��ي��ث ت��ط��ّ�رت �سناعة �ل��دف��اع يف �لإم�����ار�ت بف�سل 
ت�جيهات �لقيادة. خالل معر�س »�أيدك�س 2019« عر�ست �ل�رشكات 

�لتالية �أبرز منتجاتها:
- �لطيف للخدمات �لفّنية.

- �مل��رك��ز �ل��ع�����س��ك��ري �مل��ت��ط��ّ�ر لل�سيانة و�لإ����س���الح و�ل��ع��م��رة 
)�أمروك(.

- بيانات للخدمات �مل�ساحية.
- كار�كال ل�سناعة �ل�سالح و�لذخائر.

- ت��زن ديناميكي.
- منر لل�سيار�ت.

تنتج »بوينغ« طائرة ال�شهريج KC -46A  للتزّود بالوقود جوًا

»اإيدج« و »توازن« يوؤمنان ال�رشاكة ال�سرتاتيجية
ملعر�سي »اأيدك�س« و »نافدك�س« 2021

مطلع �لعام 2021 وّقع معر�سا وم�ؤمتر �لدفاع �لدويل �أيدك�س 
 ،NAVDEX 2021 نافدك�س  �ل��ب��ح��ري  و�ل��دف��اع   ،  IDEX 2021
�إتفاقية مع »�ي��دج EDGE«  جتمع �لتكن�ل�جيا �ملتقدمة يف قطاع 
�لدفاع وغريه من �ملجالت، لت�سبح »�إيدج« �ل�رشيك �ل�سرت�تيجي 

للمعر�سني. 
وبهذه �ملنا�سبة قال �ل�سيد في�شل البناي �لرئي�س �لتنفيذي 
و�لع�س� �ملنتدب ملجم�عة »�إيدج«:»نحن فخ�رون بامل�ساركة يف 
معر�سي »�أيدك�س« و »نافدك�س« �للذين ميثالن قدر�تنا �ل�سيادية 
�مل�حدة، باعتبارنا حم�ر �لتكن�ل�جيا �ملتقدمة و�لدفاع يف دولة 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة«.
  »TAWAZUN كما وقع جمل�س �لت��زن �لقت�سادي »ت����زن
ملعر�سي  �لثاين  �ل�سرت�تيجي  �ل�رشيك  لي�سبح  م�سابهة  �إتفاقية 
�لتط�ير  ق�سم  رئي�س  رئي�سيًا.  و�رشيكًا  »نافدك�س«  و  »�أيدك�س« 
�لقت�سادي يف »ت����زن« مطر علي الرميثي، �أ�سار �إىل �أن ت�قيع 
ه��ذه �لإت��ف��اق��ي��ة ي���ؤك��د على �ت��ب��اع �جل��ه���د �ل�سرت�تيجية ملجل�س 

�لت��زن �لإقت�سادي.
ب��دوره �لع�س� �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة �أب��� ظبي 
�ل�طنية للمعار�س »�أدنيك ADNEC« حميد مطر الظاهري، عرّب 
عن ���رشوره بتجديد �ل�رش�كة �ل�سرت�تيجية مع جمل�س �لت��زن 
�لق��ت�����س��ادي �ل���ذي �سبق و���س��اه��م يف دع���م ع���دة دور�ت ملعر�س 
»�أي��دك�����س« . كما �أ���س��ار �إىل �أن �ل�رش�كة م��ع »�ي���دج« تعزز مكانة 
معر�سي »�أيدك�س« و »نافدك�س« كمن�سات وطنية  وعاملية لالإبتكار  

وتدعم �لت�جه �ل�سرت�تيجي للتن�يع �لقت�سادي.
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- توازن لل�صناعات الدقيقة.
- اأكادميية اأفق للطريان

- احللول البحري املتقّدمة.
:HARRIS هاري�س

ع����ر�����ص����ت ل����زب����ائ����ه����ا يف 
ال�������رق الأو����ص���ط جمموعة 
املتطّورة  الراديو  اأجهزة  من 
 ال��ت��ي �صملت ج��ه��از ف��ال��ك��ون
  Falcon III RF - 7850A
امل���ت���ع���ّدد الأق���ن���ي���ة ل�����ص��ب��ك��ات 
ال�����رادي�����و امل���ح���م���ول���ة ج�����وًا،  
واملُ�صتخدم على منت طوافات 
 AH - 64 ال��ق��ت��ال اأب��ات�����ص��ي
نظام  ق��ّدم��ت  ك��م��ا   .Apache
 Falcon Net EcoSytem
لإت���������ص����الت ح���ق���ل امل��ع��رك��ة 

ك�صبكة تكتيكية حديثة.
 Dana رئي�صة اأنظمة الإت�صالت يف �ركة »هاري�س« دانا مهرنت
Mehnert   اأ�صارت اإىل اأن نظام Ecosystem يوّفر للمحاربني �صهولة 
الإت�صال وامل��ن��اورة والقتال والفوز يف حقل املعركة. فيما اأعلن مدير 
اأيبلي  كري�ستوفر  ال��دول��ي��ة يف ه��اري�����س  ع��ام الإت�����ص��الت التكتيكية 
R7 - 7850A -MR ميتلك ق��درات  Christopher Aebli اأن اجلهاز 
اإمكانيات  ال��رادي��و املحمول ج��وًا حيث يوّفر  تكنولوجية ملُ�صتخدمي 

التج�ّص�س واملُراقبة والإ�صتطالع ب�صكل كبري.
:General Atomics جرنال اأتوميك�س

ال���������رك����ة الأم�����ريك�����ي�����ة ال�������رائ�������دة يف اإن������ت������اج ال����ط����ائ����رات 
املُ�������������ص������رّية ع������ن ُب�����ع�����د ع����ر�����ص����ت يف »اأي�������دك���������������س« ال����ن����ظ����ام 
ن���ظ���ام م������ن  ال����ب����ح����ري����ة  ال���ن�������ص���خ���ة  وه��������و   Sea Guardian 
 Sky Guardian-MQ -  9B اأكرث الطائرات املُ�صرّية عن ُبعد )RPA( يف 

العامل.
 MQ - من ُبنية النظام النا�صج لطائرة MQ-9B ت�صتفيد الطائرة

9A القدمية، وما يزيد عن مليوين �صاعة طريان قامت به تلك الطائرة مع 
 Sea Guardian اإدماج التح�صينات التي تدعم ُقدرات املهام. اأما طائرة
فهي جمّهزة يف نظامها الأ�صا�صي لالإ�صتخبارات واملُراقبة والإ�صتطالع 
ب��الأ���ص��ع��ة حتت  ب�����ري يعمل  اإل��ك��رو -  اإ�صت�صعار  )ISR(، بجهاز 
احلمراء )EO/IR( على الو�صوح، ورادار بحري متعّدد الأو�صاع 
واملهّمات بن�صبة 360 درجة وعالية الأداء لدعم مهاّم الدورية واملُراقبة 

البحرية.
نائب رئي�س ال�ركة الإقليمي للتطّور ال�صراتيجي الدويل ل�ركة 
 Sea اأ�صار اإىل اأن نظام Jim Thomson جيم طوم�سون » GA - ASI«
Guardian  لديه قدرة حتمل حتى 40 �صاعة وقطع م�صافة اأكرث من 6000 
مياًل بحريًا، وبالتايل فهو يالئم عمل الدوريات البحرية التي تنّفذها 

طائرة ماأهولة.
:NEXTER نك�سرت

ع��ر���ص��ت جم��م��وع��ةم��ن اأح�����دث املُ����ع����ّدات والأ����ص���ل���ح���ة ال��ق��ت��ال��ي��ة 
الأنظمة  ال��ري��ة وخا�صة  الأنظمة  امل��ت��ط��ّورة يف جم��ال  والتكنولوجيا 
 Leclerc MBT الروبوتية، اأ�صارت ال�ركة اإىل دبابة القتال الرئي�صية
التي تنتجها وامل�صتخدمة لدى القوات امل�صّلحة الإماراتية واملعرو�صة 
يف جناح »نك�صر« اإىل جانب بع�س العربات املدرعة التي اأبرزها عربة 
TITUS  املدرعة يف ن�صختها اجلديدة، حيث مّت تزويدها بنظام متطّور  

للتحّكم عن ُبعد.
 Scorpion رئي�صي لرنامج  م���ورد  اأن��ه��ا  ال�ركة  اأعلنت  ذل��ك  اإىل 
  Griffon ولالأنظمة القتالية للجي�س الفرن�صي التي ت�صمل العربة املدرعة
 ،JAGUAR املتعّددة املهام، وعربة الإ�صتطالع القتالية املدرعة طراز
اإىل جانب نظام مدفعية امليدان �صيزار CAESAR  ذات��ي احلركة عيار 

155 ملم.

»HARRIS« اإنتاج  RF - 7850 A اجلهاز

 Sea Guardian -MQ-9B تنتج جرنال »اأتوميك�س« نظام املُراقبة البحرية

THeMIS عر�ست »نك�سرت« نظام العربة الربية غري الآهلة
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:DASSAULT دا�سو

اأع���ل���ن���ت ع��ل��ى ه��ام�����س »اأي����دك���������س« ع���ن ت��وق��ي��ع ع��ق��د م���ع دول���ة 
 الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل��ت��ط��وي��ر اأ����ص���ط���ول ُم���ق���ات���الت م���رياج

قادت  الإم���ارات  التاريخية مع  ال�راكة  اأن  اإذ   ،»9-Mirage 2000«
اإىل حيازة Mirage 2000 وبعد ذل��ك برنامج Mirage 2000 - 9 الذي 
اأثبت امتياز هذه املُقاتلة ونوعيتها العالية خالل اإ�صراكها يف عمليات 

التحالف الدويل.
 Philippe نائب رئي�س ال�ركة للمبيعات الع�صكرية فيليب بران
Perrin اأ�صار اإىل اأن »دا�صو للطريان« تربطها �راكة قدمية مع دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة تعود اإىل 40 عامًا م�صى، وت�ّر ال�ركة اأن 
ُتقّدم الدعم لدولة الإمارات عر ُمقاتالت مرياج، وهي تلقي ال�صوء على 
ُمقاتلة» رافال  Rafale« من اجليل الرابع التي تتمّتع بقدرات اإ�صتثنائية 

يف جمالت الت�صليح والأمن ال�صيراين.
:KADDB مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�سميم والتطوير

ال��ث��اين للت�صميم والتطوير يف الأردن  ينتج م��رك��ز امل��ل��ك عبد اهلل 
جمموعة من الأنظمة اخلا�صة با�صتخدام دفاعي واأمني على حٍد �صواء، 
ت�صمل  العربات املدرعة والأ�صلحة والأج��ه��زة الإلكرونية وخمتلف 

املعّدات احلربية لتلبية اإحتياجات القوات امل�صّلحة الأردنية.
ُت�صارك KADDB  يف معر�س »اأيدك�س«  ب�صكل دائ��م حيث تعر�س 
بع�س منتجاتها، واأب���رز ما مّت عر�صه خ��الل ه��ذا املعر�س جم�ّصمات 
لعربة امل��ارد AL - MARED املدّرعة واملدولبة 8X8  اإ�صافًة اإىل عربة 

الغزال AL - GHAZAL متعّددة املهام للم�صافات الطويلة.

:KMW كرو�س مايف واغمان

ال���������رك����ة الأمل�����ان�����ي�����ة امل���ن���ت���ج���ة مل���خ���ت���ل���ف اأن����ظ����م����ة ال�������ص���الح 
 ل��ل��ق��وات ال���ري���ة ذاع �صيتها ب��ع��د جن���اح دب���اب���ة ال��ق��ت��ال الرئي�صية
 LEOPARD2 A7  التي تعمل على تطويرها ب�صكل دائم، لقد اأثبتت هذه 
الدبابة كفاءة قتالية عالية وهي ت�صتخدم من ِقبل جيو�س 19 دولة حول 
العامل، وتتمّيز باحتوائها على اأحدث التكنولوجيات العائدة للحماية 

والقيادة وال�صيطرة والقوة النارية.
املدرعة  العربات  للدبابة وبع�س  ال�ركة جم�ّصمات  لقد عر�صت 

الأخرى، اإىل جانب املدافع والأنظمة املتّممة لها.
:Roketsan روكت�سان

اإنتاج خمتلف الأنظمة ال�صاروخية  ال��رائ��دة يف  ال�ركة الركية 
واملدفعية، عر�صت يف »اأيدك�س« جمموعة من املج�ّصمات كان اأبرزها 
ال�صاروخ املُباعد  SOM جو - �صطح، وال�صواريخ امل�صاّدة للدروع 

.Cirit اإىل جانب �صواريخ  MAM - L و  MAM - C صغرية احلجم�

املُقاتلة »رافال Rafale«  اإنتاج »دا�سو الفرن�سية«

 KADDB عر�س مركز امللك عبد اهلل للت�سميم والتطوير 
AL - Wahsh عربة الوح�س املدرعة

مدير  التحرير ُم�سافحاً وزير الدفاع ال�سيد حممد البواردي

»KMW« اإنتاج Leopard دبابة ليوبارد

Roketsan من روكت�سان SOM ال�ساروخ املُباعد



الدفاعية - �شباط / فرباير - اآذار / مار�س 462021

:Otokar اأوتوكار

امل��درع��ة ذات احلركية  ال��ع��رب��ات  ع��ر���ص��ت بع�س منتجاتها م��ن 
واحلماية العالية كان البارز منها عربة URAL  ذات الدفع الرباعي 
على عجالت وناقلة اجلند TULPARS - S  على �صال�صل معدنية، وهي 

املجّهزة برج يحمل �صالحًا متو�صطًا ومنظارًا متطورًا. 
اإىل ذلك عر�صت اأنظمة امل�صبهات اخلا�صة بتدريب الطواقم العاملة 
على هذه العربات اإ�صافة اإىل و�صائل اإختبار وجتاُرب ملُعاينة �صالحية 

ومدى فعالية العربات والأ�صلحة املدجمة بها.
:FNSS .ف.ن.�س.�س

 8x8 6 وx6 4 وx4 املنتجة ملختلف اأن��واع العربات املدرعة املدولبة
عر�صت عربة القتال ARMA 8x8، التي مّت تطويرها م��وؤخ��رًا يف دولة 
الم��ارات العربية املتحدة حتت اإ�صم »Rabdan« املجّهزة برج رو�صي 
ال�صنع يحمل مدفعًا عيار 100 ملم اإىل جانب مدفع حموري اآخر 30 ملم 

ور�صا�س عيار 7.62 ملم.
اجلناح ال�سعودي:

فعاليات  يف  خا�س  بجناح  ال�صعودية  العربية  املمملكة  �صاركت 
الدفاع البحري  »اأيدك�س« ومعر�س  ال��دويل  الدفاع  معر�س وموؤمتر 
»نافدك�س«، �صّم اأبرز ال�ركات ال�صعودية العاملة على اإنتاج الأنظمة 
ال�ركة  مقّدمها  ويف  وموؤ�ص�صة،  �ركة   13 فاقت  والدفاعية  الأمنية 
»الإلكرونيات  و�ركة   ،»SAMI الع�صكرية  لل�صناعات  »ال�صعودية 
املتقّدمة AEC« ومركز الأم��ري �صلطان للدرا�صات والبحوث الدفاعية 
PSDSARC، و�ركة »التدريع لل�صناعات الع�صكرية« املتخ�ص�صة يف 

ت�صنيع وت�صفيح العربات �صواء ناقالت اجلنود اأو ال�صيارات املدنية 
حلماية كبار ال�صخ�صيات.

اإىل ذل��ك، ب��رزت ُم�صاركة ال��ق��وات البحرية ال�صعودية يف معر�س 
»نافدك�س« عر فرقاطة »الريموك« التي د�ّصنت يف العام 1983 وتعمل 
»عا�صفة  عمليات  يف  و�صاركت  للمملكة،  الإقليمية  امل��ي��اه  حماية  على 
احل��زم« و »اإع��ادة الأم��ل« يف اليمن. قبطان الفرقاطة املقّدم البحري 
الركن نا�سر ال�سهراين اأّك��د على اأن اململكة حري�صة على املُ�صاركة يف 
»نافدك�س« و»اأيدك�س«، نظرًا ملا حتمله العالقات ال�صعودية الإماراتية 

من اأوا�ر وعالقات اإ�صتثنائية.
:CALIDUS كاليدو�س

الدفاعية،  ال�صناعات  الرائدة يف جمال تطوير  الإماراتية  ال�ركة 
د�ّصنت خالل املعر�س عربة »وح�س WAHASH« ثمانية الدفع 8x8  كناقلة 
اأج��ه��زة عر�س  اإ�صافًة اإىل احتوائها على  جند مدرعة برية وبرمائية، 

وكامريات ُمراقبة واأنظمة للحماية من العبوات النا�صفة والألغام.
كما ا�صتعر�صت ال�ركة طائرة »بدر 250« التي تخ�صع لختبارات 
الطريان يف �صماء مدينة العني لتكون اأّول ُمقاتلة خفيفة ُت�صنع يف دولة 
الإم���ارات العربية املتحدة، ملهّمات الدعم اجل��ّوي القريب ومكافحة 

.)ISR( الإرهاب ومهام املُراقبة والإ�صتطالع والإ�صتخبارات

وزير الدولة لل�شوؤون الدفاعية حممد البواردي:
معر�س اأيدك�س ين�شجم مع روؤية 

االمارات للعام 2071
يف اطار التح�سري لإقامة معر�س »اأيدك�س IDEX« و»نافدك�س 
NAVDEX« يف الدورة اخلام�سة ع�سر بتاريخ 21 �سباط/فرباير 2021  
وّجه وزير الدولة لل�سوؤون الدفاعية يف دولة  المارات ال�سيد حممد 

البواردي الر�سالة التالية:
تفجر  واحلليفة،  ال�سديقة  ال��دول  من  �سركائنا  مع  »بالتعاون 
  IDEX ال��دويل  الدفاع  معر�س  بتنظيم  املتحدة  العربية  الم���ارات 
موقعاً  اإحتال  املعر�سني  كال   ،NAVDEX البحري  الدفاع  ومعر�س 
القواعد  متتني  اإىل  اإ�سافة  الدولية،  املعار�س  خريطة  على  متمّيزًا 

القت�سادية الوطنية.
هذا الواقع ين�سجم مع الروؤية اخلم�سينية لدولة المارات 2071، 
توجه  فيما  تكنولوجياً،  املتقدمة  الدولة  اأك��ر  لت�سبح  تهدف  التي 
امل�سادر الوطنية واجلهود الب�سرية الأ�سلية، تهدف المارات لكي 
ت�سبح عا�سمة الذكاء الإ�سطناعي وم�ساهمة يف ا�ستك�ساف الف�ساء 

اخلارجي.
IDEX  و  اأ�سافت جن��اح��ات معار�س  27 ع��ام��اً  اأك��ر م��ن  منذ 
NAVDEX  اإىل �سجّل المارات يف الإجنازات الدولية، اإنها تعك�س مدى 
تقّدم المارات واإمكانياتها يف تنظيم وا�ست�سافة املعار�س الدولية 
املتخ�س�سة، فيما جتتذب اخلربات واملهنيني و�سناع القرار من حول 

العامل.
نحن نتطّلع اإىل الرتحيب بامل�ساركني يف ال��دورة املقبلة، لأكرب 
وناأمل   ،2021 �سباط/فرباير  �سهر  خالل  املنطقة  يف  دفاعي  منتدى 
املطلوبة  والدفاعية  الأمنية  ال�سرتاتيجيات  لتطوير  معاً  العمل 
ملواجهة التحديات احلالية واملُ�ستقبلية ومتتني اأ�س�س ال�سالم والأمن 

الدوليني«.

TULPAR - S ناقلة اجلند املدّرعة على �سال�سل » Otokar تنتج »اأوتوكار

»PSDSARC طائرة دون طّيار اإنتاج »مركز الأمري �سلطان للدرا�سات والبحوث الدفاعية
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ت���زام���ن���ًا  م���ع اف���ت���ت���اح م��ع��ر���ض 
وم��������ؤمت�������ر ال�������دف�������اع ال�������دويل 
هزاع  ال�شيخ  اإفتتح  »اأيدك�ض«، 
ب��ن زاي���د اآل نهيان ن��ائ��ب رئ��ي�����ض املجل�ض 
التنفيذي لإم��ارة اأب��� ظبي، »معر�ض الدفاع 
البحري نافدك�ض 2019 « يف دورته اخلام�سة 
ب��ح�����س���ر ع���دد م��ن ق����ادة ال���ق����ات البحرية 

العربية والأجنبية ال�سديقة.
ال�شيخ هزاع اأ�ساد بال�سناعات الدفاعية 
الإم��ارات��ي��ة التي تنم� وت��ت��ط��ّ�ر بف�سل دعم 
القيادة احلكيمة برئا�سة ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة ومتابعة ال�شيخ 
حممد ب��ن زاي���د ويّل ع��ه��د اأب����� ظ��ب��ي ن��ائ��ب 
القائد الأعلى للق�ات امل�سّلحة، كما اأّك��د على 
»نافدك�ض« البحري  ال��دف��اع  معر�ض   اأهمية 
البحرية  الأنظمة  لعر�ض  اإ�سافية  كمن�ّسة 
القطاع  اأن  اإىل  ُم�سريًا  املتطّ�رة،  ومعّداتها 
ي�سهد تط�رًا  القطاعات  البحري كغريه من 
ُم��ت�����س��ارع��ًا م��ن ح��ي��ث الإب���ت���ك���ارات احلديثة 
والتكن�ل�جية املتقّدمة، ومبا يتيح للزائرين 
الإط����اع املُ�����س��ت��م��ّر ع��ل��ى اأح����دث ال��ت��ط���رات 

وال��ت��ق��ن��ي��ات املُ�����س��ت��خ��دم��ة يف امل��ن��ظ���م��ات 
الع�سكرية واملُ���ع���ّدات اخل��ا���س��ة يف جم��الت 

الدفاع البحري.
بلغ ع��دد ال�����رك��ات العار�سة اأك���ر من 
100 �ركة من 23 دول��ة مع ت�سكيلة متنّ�عة 

 م���ن ال��ِق��ط��ع ال��ب��ح��ري��ة ���س��م��ل��ت ال��ف��رق��اط��ات 
و���س��ف��ن ال���دع���م والإم���������داد ون���ق���ل اجل��ن���د 
والإن����زال، اإ���س��اف��ًة اإىل �سفن عمليات قن�ض 
الألغام البحرية وزوارق الدوريات البحرية 

وال�س�احل.

NAVDEX 2021 معرض الدفاع البحري نافدكس
اإقبال من ال�رشكات العاملية وتزايد عدد ال�سفن الزائرة

NAVDEX 2019 ال�شيخ هزاع بن زايد ي�شتمع اإىل �شرح قائد القوات البحرية الإماراتية خالل افتتاح نافدك�س

اإحدى ال�شفن احلربية الزائدة املت�شاركة يف املعر�س
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ل��ق��د و���س��ل ع����دد ال�����س��ف��ن ال����زائ����رة اإىل 
20 قطعة م��ن 15 دول���ة ح����ل ال��ع��امل �سّمت 
وذلك  والفرقيطات  والفرقاطات  امل��دّم��رات 
بزيادة بن�سبة 66 % عن الدورة ال�سابقة، وقد 

برز منها ال�سفن التالية:
- فرقاطة الريم�ك   من ال�سع�دية

- مدمرة Brahmos       من الهند
- مدمرة Safe MQ6من ال�ليات املتحدة

م��ن   Missile �����س�����اري����خ  ح���ام���ل���ة   -
الباك�ستان

- زوارق حربية Giant من ال�س�دان
م��ن   Dihal Shory BNS ���س��ف��ي��ن��ة   -

بنغاد�ض
CMN من Ocean Eagle مدمرة -
DAMEN من SP 5009 مدمرة -

Hyundai من HDT -5500 مدمرة -
- قارب من دون �سائق  AHM  USV من 

�ركة املراكب الإماراتية
اأبرز العار�شني:

ال�سفن  لبناء  اأب���� ظبي  ���رك��ة  تعترب 
ADSB ال�ريك الأ�سا�سي والأول ملعر�ض 
كيف  الأوىل،  انطاقته  منذ  »ن��اف��دك�����ض« 
ل وه���ي ال�����رك��ة الأ���س��ا���ض ال��ع��ام��ل��ة على 
ت��زوي��د ال��ق���ات البحرية الإم��ارات��ي��ة مبا 
 حتتاجه لدعم �سفنها احلربية واأ�سط�لها
ب�����س��ك��ل ع����ام، وه����ي ع��ر���س��ت اإىل ج��ان��ب 
ال���ق���ي���ادة  زورق  ال������زائ������رة  ال�������س���ف���ن 
امل��ت��ط��ّ�ر »ح��م��ي��م« ال���ذي ي��دخ��ل  اخل��دم��ة 

ل�������س���ال���ح ج����ه����از ح����م����اي����ة امل���ن�������س���اآت 
احل���ي����ي���ة وال�������س����اح���ل ومّت ت�����س��ن��ي��ع��ه 
 ب�������راك���ة ���س��رات��ي��ج��ي��ت��ه ب����ن ���رك��ة
اأب��� ظبي لبناء ال�سفن واإح��دى ال�ركات 

ال��ع��امل��ي��ة امل���رم����ق���ة يف جم����الت ���س��ن��اع��ة 
ال�سفن احلربية.

 اأم������ا ال�������رك���ات ال���ع���رب���ي���ة وال��ع��امل��ي��ة
اخلا�سة  ُمنتجاتها  عر�ست  ال��ت��ي  الأخ����رى 

بالدفاع البحري فكانت على النح� التايل:
- اأري�ض ARES  من تركيا

- براهم��ض Brahmos من الهند
- فينكانتيريي Fincantieri من ايطاليا 

- ل�ر�سن Lurssen من اأملانيا
- هافل�سان Havelsan من تركيا

- لي�ناردو Leonardo من ايطاليا
- م.ب.د.اأ MBDA من فرن�سا

- نافال غروب Naval Group من فرن�سا
- نافانتيا Navantia   من اإ�سبانيا

- طالي�ض Thales من فرن�سا
- تاي�س�ن ك��روب Thyssen Krupp من 

اأملانيا
 Yonca - Onuk اأون���������ك  ي����ن���ك���ا   - 

                           من تركيا
 - امل��������راك��������ب و�������س������ه������ام اخل���ل���ي���ج

                            من دولة الإمارات.
- اما ملعر�ض العام 2021 من املت�قع ان 

يتزايد عدد  العار�سن.

�شاركت القوات البحرية الإماراتية بعر�س فرقاطة وزوارق منّوعة

عر�شت نفانتيا جم�ّشمات عّدة �شفن حربية
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»من بني ما لدى القوات امل�سلحة 
ع�سكرية  من موجودات  الهندية 
كثرية حديثة وفائقة التطور، برز 
»براهمو�س' )BRAHMOS( نظاَم �ساروخ 
جسسّوال )كسسسروز( اأ�سسرع من ال�سوت، فحّول 
هائلة".  قسسوة  اإىل  الهندية  امل�سلحة  السسقسسوات 
 S. K.( هذا ما يقوله د. �سودهري ك. مي�را
الإداري  واملدير  التنفيذي  املدير   ،)Mishra
 BrahMos( اإيرو�سبي�س"  لسسس»بسسراهسسمسسو�سسس 
اأنظمة  Aerospace(، وامل�سوؤول عن ت�سميم 
اأ�سلحة BRAHMOS العاملية امل�ستوى، وعن 

تطوير هذه الأنظمة واإنتاجها وت�سويقها. 
ر �ساروخًا     �سّجل BRAHMOS، املطوَّ
ملهاجمة  الأدوار وال�ستعمالت  قوًيا متعدد 
�سفن واأهداف برية، حمطاٍت فريدة ومهمة مل 
يحققها قط اأي �سالح اآخر من نوعه يف العامل. 
وهسسسو قسسد اأحسسسسدث ثسسسسورة يف تكتيكات احلسسرب 
اختبار  اأول  منذ  و�سرتاتيجياتها  احلديثة 
حتى   2001 حزيران/يونيو  يف  لسسه  تاريخي 
زمن ن�ره بنجاح يف البحرية الهندية يف عام 
2005، ثم اإدخاله اإىل �سفوف اجلي�س الهندي 

يف عام 2007.

بسسو�سسسسسفسسه   ،BRAHMOS ا�سسسسستسسطسساع     
»السس�سسسسسالح الرئي�سي السس�سسسسسارب« لسسسدى �سفن 
البحرية  لسسسدى  القتالية  الأول  اخلسسسط  �سطح 
�سواريخ  مسسدمسسرات  �سمنها  ومسسن  الهندية، 
سسة وفسسرقسساطسسات »�سسسسسبسسحسسيسسة«، اأن يثبت  مسسوجسسهَّ
ما يتمتع به من قسسدرة ل ت�سوبها �سائبة على 
�رب �سفن واأهسسداف برية من اأمدية مباِعدة 
يف البحر، وبسسرز بكونه ال�ساروخ الأعسستسسى يف 
املهمات البحرية املحفوفة باأدهى الأخطار. 
ي�ساف اإىل ذلك مرونته التي تتيح اإطالقه من 
قسسسواذف عمودية وقسسسواذف مائلة قائمة على 
وبنمط  متحركة،  اأو  ثابتة  بحرية  من�سات 
فسسردي )كسسل �سسسسساروخ على حسسدة( اأو جماعي 
)ر�سقات متالية(؛ حيث اإن هذه املزايا جعلته 
اأكسسر فتكًا، وو�سعت نطاق خيارات البحرية 
يسسقسسول د. مي�را  يف مهمات الق�سف. وهسسنسسا 
اأي�ًسا اإن »ال�سفن احلربية يف البحرية الهندية 

الصاروخ »براهموس«: سالح مثالـي حلفظ السالم 
يف الشرق األوسط

الدكتور �سودهري مي�سرا الرئي�س التنفيذي واملدير العام لرباهمو�س ايرو�سباي�س

 �سهدت الرباعة الع�سكرية الهندية حتوًل مّطردًا على امتداد الأعوام القليلة 
املن�سرمة، وها هي الهند ُتَعّد اليوم من الأطراف الع�سكرية الرئي�سية يف اآ�سيا، حيث 
اأدى الو�سع اجليو�سرتاتيجي املتبدل ب�سرعة اإىل ن�سوء معادلت جديدة للقوة. 
والهند م�ستعدة، مبا  متلك من اأ�سلحة تكتيكة فريدة بحداثتها وذكائها، لتقدمي حل 

مثايل حلفظ ال�سالم اإىل منطقة ال�سرق الأو�سط امل�سطربة بتقلباتها ال�سديدة.



51 الدفاعية - �شباط / فرباير - اآذار / مار�س 2021

 ،BRAHMOS سسسسسمسسنسست، مسسسن طسسريسسق نسس�سسر�
كما  السسبسسحسسار.  اأعسسسسايل  يف  و�سالبتها  مناعتها 
اأن �ساروخنا اأ�سبح، ومسسن دون اأدين �سك، 
نظام الردع الأكر فاعلية يف امليادين البحرية 

ال�سديدة ال�سطراب يف القرن اجلاري«.
   هذا، وقد قام �سالح الردع الأكر مهابة 
يف السسعسسامل BRAHMOS مسسرة اأُخسسسرى بتعزيز 
�سالبته كساأرقى »م�ساعف للقوة" قادر على 
تسسويّل عمليات قتالية ذات اأولوية عليا يف بيئة 
ومتعددة  التعقيد  و�سسسسسديسسدة  حديثة  حربية 
الأخسسطسسار؛ ففي خسسالل �سل�سلة مسسن الرمايات 
اأجسسراهسسا اجلي�س  التي  الناجحة  الختبارات 
و�سالحا اجلو والبحرية يف الهند يف عام 2020، 
ا�ستطاع ال�ساروخ اجلوال، الذي يتفرد بني 
�سواريخ العامل العاملة ب�رعته الأ�رع من 
�رعة ال�سوت، اأن ي�ستبك بنجاح مع اأهداف 
بسسريسسة وبسسحسسريسسة بسسدقسسة متناهية، وقسسسوة نارية 
مهِلكة، وهام�س وا�سع للمناورة انطالقًا من 

مواقع �سرتاتيجية �ستى يف الهند. 
   فيما اأجسسرى اجلي�س الهندي على وجه 
ناجحة  متتالية  اختبارية  رمسسايسسات  ال�رعة 
م�سادة   BRAHMOS مسسن  متطورة  لن�سخة 
لأهسسسسسداف بسسريسسة، ويف منسسط »هسسجسسوم مسسن عسسٍل« 
الهندية  اأنسسسدامسسسان  جسسسزر  مسسن   )top attack(
يف 24 و25 ت�رين السسثسساين/نسسوفسسمسسر 2020، 
جرى اختبار ناجح للت�سكيل امل�ساد لل�سفن 
مسسن السس�سسسسسالح، وذلسسسك مسسن املسسسدمسسسرة ال�سخمة 
امل�سلحة   )Chennai( »ت�سيناي«  الهندية 
18 ت�رين الأول/ هة يف  بال�سواريخ املوجَّ
اأكتوبر 2020، وجرى اختبار اآخر من املدمرة 
»راجبوت«  فئة   ،)Ranvijay(»رافينجاي«
)Rajput( يف 1 كانون الأول/دي�سمر2020. 
ويف هسسسسسذه الأثسسسسسسنسسسسسساء، اخسسستسسسر �سسسسسسسالح اجلسسسو 
الهندي السس�سسسسساروخ اجلسسسوال )كسسسروز( البالغ 
التطور BRAHMOS السسذي ُيطلق مسسن اجلو 
)ALCM(، وذلك باإطالقه من اإحدى من�سات 
اخلط الأمامي القتالية اجلوية، وهي الطائرة 
Sukhoi-( »احلربية »�سوخوي30- اأم ك اآي

MKI( يف 30 ت�رين الأول/اأكتوبر2020. 
   كسسان السسغسسر�سسس مسسن اإجسسسسراء الخسستسسبسسارات 
ال�ساروخ  به  يتمتع  تاأكيد ما  الناجحة كلها 
من »جهوزية حربية« هائلة. وبالتايل، تاأكد 
جمددًا، وبفعل قدرات عمالنية تتمّثل يف العمل 
مبسسبسسداأ »اأطسسلسسق وانسس�سسس« ورد الفعل ال�ريع 
يف الليل والنهار ويف جميع اأحسسوال الطق�س، 
مقدار موثوقية ن�ر ال�ساروخ ب�رعة يف اأي 
نسسوع مسسن اأنسسسواع الت�ساري�س، ومسسن من�سات 
خمتلفة، وعلى امسستسسداد م�سافات اأطسسسول، ويف 

مهلة ق�سرية جدًا.
  وكانت BrahMos Aerospace قد اأجرت 
يف عسسام 2013 رماية اختبارية ناجحة  اأي�ًسا 
 BRAHMOS بن�سخة حتتمائية من ال�ساروخ
قامت باإطالقه من من�سة غائ�سة، فتحققت 
مسسسن مسسسالءمسسسة السس�سسسسسالح لإمسسكسسانسسيسسة اإطسسسالقسسسه يف 

امل�ستقبل من غوا�سات تقليدية هجومية.
   حسستسسى تسساريسسخسسه، قسسسام اجلسسيسس�سسس السسهسسنسسدي، 
السسسسذي اأ�سسسسسبسسح  يف عسسسام 2007 السسسقسسسوة السسريسسة 
الأوىل والسسسوحسسسيسسسدة يف السسسعسسسامل تسسنسس�سسر نسسظسسام 
�ساروخ جسسوال اأ�سسرع من ال�سوت، باإن�ساء 
عسسسدد مسسن اأفسسسسسواج BRAHMOS. وقسسسد جسسرى 
تسسطسسويسسر السسنسس�سسسسسخسسة السسهسسجسسومسسيسسة �سسسسسد اأهسسسسداف 
الثالث  بت�سكيالتها  بنجاح  واختبارها  برية 
ذات   Block-IIIو  Block-IIو  Block-I
حرب  ملهمات  ة  واملسسعسسدَّ املميزة  اخل�سائ�س 

برية معقدة.
   يف 20 كانون الثاين/يناير2020، اأدخل 
�سالح اجلسسو الهندي يف اخلدمة اأول اأ�رابه 
زة   املجهَّ  Sukhoi-30MKI السسطسسائسسرات  مسسن 
بنظام ال�ساروخ اجلوال BRAHMOS الذي 
تبلغ �رعته 2.8 مسساك، وهسسو ال�رب الرائع 
»تايغر �سارك« )TigerShark( الذي يعمل يف 

اجلنوب الهندي.
  يف وقت لحق، وبالتحديد يف حزيران/
الت�سديق  وكسسالسسة  اأ�سسسسسسسدرت   ،2020 يسسونسسيسسو 
يجيز  الإطسسسسالق  على  ترخي�س  اأول  الهندية 
اعتبار ال�ساروخ اجلوال BRAHMOS الذي 

ُيطَلق من اجلسسو )ALCM(، �سالحًا عمالنيًا 
وجسسساهسسسزًا للمهمات احلسسربسسيسسة يف الأ�سسسسسطسسول 
 ،)fleet release clearance( اجلسسوي الهندي
وهسسو مسسا مهد السسطسسريسسق لأ�سسسسراب �سسسسسالح اجلو 
الهندي لكي ت�ستخدم هذا ال�ساروخ يف خالل 
مسسهسسمسسات قسستسسالسسيسسة خمسستسسلسسفسسة، ولسسكسسي يسسكسسون هسسذا 

الإجناز مْعلمًا مهمًا ل�سّناع ال�سواريخ.
   نتيجة لذلك، اأ�ساف �سالح اجلو الهندي 
قسسدرة ل نظري لهايف منطقة املحيط الهندي، 
حني قام بن�ر الطائرات القوية »�سوخوي" 
بال�سواريخ  م�سلحة  وهسسي   )Su-30 MKI(
على  قسسدرتسسهسسا  اأكسسسسسدت  السستسسي   ،BRAHMOS
اأهسسسداف بحرية وبرية  الق�سف الدقيق �سد 
مسسسن اأمسسسديسسسة مسسبسساِعسسدة يف عسسسدد مسسسن السسرمسسايسسات 
الختبارية الناجحة التي اأُجريت بني عامي 
2017 و 2020. وكان من �ساأن امل�سافة املباِعدة 
لسBRAHMOS )300 كم( ومدى »�سوخوي" 
)اأكسسسر مسسن 3000 كسسسم(، اإ�سسسسسافسسة اإىل اإمكانية 
التزود بالوقود جسسوًا، اأن منحت �سالح اجلو 
الهندي مسسيسسزة  ل مثيل لها يف خسسالل تاأديتها 

مهماتها يف منطقة املحيط الهندي.
 BrahMos Aerospace ومسسن اإجسسسراءات  
اأيسس�سسسسسًا ر�سسسسسدهسسا اأهسسسدافسسسًا طسسمسسوحسسة تتمثل يف 
  BRAHMOS اأنسسسظسسسمسسسة  تسس�سسسسسمسسيسسم وتسسسطسسسويسسسر 
لت�سّكل  حسسداثسسة،  واأكسسسر  مبتَكرة  م�ستقبلية 
 BRAHMOS – NG مسسع السس�سسسسساروخ املنمنم
)اجلسسيسسل السسستسسسايل( والسس�سسسسساروخ الأ�سسسسسرع من 
ال�سوت  BRAHMOS –II )K( اإرها�سات 
تسسِعسسد بسسخسسطسسوات ثسسسوريسسسة اأُخسسسسسرى يف م�سمار 
تكنولوجيا ال�سواريخ احلديثة، فيما ي�ستمر 

التاأثري يف جمالت الغد القتالية. 
      اأّمسسا ت�سدير مثل هذا ال�سالح املميز 
اإىل بلدان �سديقة، فهو حق مق�سور على 
احلكومة، وقد اأعربت دول عدة عن اهتمام 
ال�سامل  ال�سالح  على  باحل�سول  �سديد 
 BrahMosطسسلسسبسسًا حلسسمسسايسسة اأرا�سسسسسيسسهسسا. و
Aerospace على اأمت ال�ستعداد لتلبية مثل 

هذا الطلب.

SU – 30 MKI جتارب الرماية احلديثة توؤكد النوعية العالية ل�ساروخ براهمو�س املطلق من مقاتلة �سوخوي
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دبابات القتال الرئيسية لدى دول الشرق األوسط 
واخلليج  العربي

ب��ع��دئ��ٍذ �أم�����س��ت دب���اب���ات ثقيلة 
رئي�سية )MBTs( تقوم باخرت�ق 
خطوط �لأعد�ء بتدريعها �لأقوى 
ومد�فعها �لأثقل وو�سل وزنها �إىل 60 طنًا، 
غري �أنها �أ�سبحت حركيتها �أبطاأ مما يعر�سها 
لنري�ن �لأعد�ء �أكرب  من �سو�ها، وبعد �حلرب 
�لعاملية �لثانية طورت �لدبابات ب�سكل مغاير 
ق��اع��ًا متحركة كما هي  �أ�سبحت  كليًا حتى 
عليه حاليًا يعتمد عليها يف �لإقتحام و�لهجوم.

وتختلف �لدبابات �حلديثة ح�سب �لدول 
�لتي تنتجها فدبابة  Leclerc فرن�سية، ودبابة 
�أم��ريك��ي��ة   Abrams و  �أمل��ان��ي��ة   Leopard 2A 
و Challenger بريطانية و T90  رو�سية، وهي 
تختلف  عن بع�سها وع��ن مثياتها �ل�سابقة 
بقوة �لدروع و�ملحرك، و�لت�سليح و�حلركية 
و�لت�����س��الت، و�سنتناول نحن يف ك��ا منها  
�ل�رشق  �لعربية يف  �لرئي�سية  �لقتال  دبابات 

�لأو�سط ومدى تطورها:
الأردن

�مل��م��ل��ك��ة �لأردن�����ي�����ة �ل��ه��ا���س��م��ي��ة دول���ة 
�سكانها  وع���دي���د  ك��ل��م2   91880 م�����س��اح��ت��ه��ا 
مت���وز  )ت����ق����دي����ر�ت  ن�����س��م��ة   10.100.000

جندّي   90000 �لربية  قو�تها  وعديد   )2019
ذ�ت 4 ق��ي��اد�ت �إقليمية ت�سّم  مقرين لقيادة 
فرقتني  لقيادة  ومقرين  مدرعتني،  فرقتني 
ميكانيكيتني، �إ�سافة �إىل  لو�ء حر�س ملكي، 
ول��و�ء ق��و�ت خا�سة )حممولة ج��وً�( ول��و�ء  

مدفعية م�ستقل.
�أما دبابات �لقتال )ت�سالنجر 1(، و 350 
دب��اب��ة خ��ال��د، و 182 دب��اب��ة M-60A3 )مب��ا 
فيها 50 دبابة M-60A3TT، ونحو 35 دبابة 

�سكوربيون )خفيفة(.
المارات

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة م�ساحتها 
 9.771.000 ���س��ك��ان��ه��ا  وع��دي��د  ك��ل��م2   83600

ورئ��ي�����س   ،)2019 مت���وز  )ت��ق��دي��ر�ت  ن�سمة 
دول���ة �لم�����ار�ت ه��و �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى للقو�ت 
�مل�سلحة، وجميع �لقر�ر�ت �ملت�سلة بالتنظيم 
و�لتجهيز و�لقيادة يتخذها جمل�س  �لدفاع 
�لأعلى �ل��ذي يرت�أ�سه �لرئي�س وي�سم رئي�س 
�ل��وزر�ء ووز�رء �خلارجية و�لدفاع و�ملالية 
و�ل��د�خ��ل��ي��ة ون��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى ورئي�س 
�لأرك�����ان، وع��دي��د �ل��ق��و�ت �ل��دف��اع��ي��ة 65000 
جندّي  وت�سم ل��و�ء حر�س وطني، و3 �ألوية 
مدرعة، و 4 �ألوية ميكانيكية ول��و�ء مدفعية، 

ولو�ء دفاع جوي ولو�ء جو�لة.
�أم�����ا دب���اب���ات �ل��ق��ت��ال �ل��رئ��ي�����س��ي��ة ل��دى 
50000 جندّي  �لبالغ عديدها  �لربية  �لقو�ت 
فت�سم 590  دب��اب��ة لوكلري )ز�ئ����دً� 46 عربة 

رغ�������م ظ����ه����ور ال����ع����دي����د م��ن 
الأ�سلحة   ون��ظ��م  الثقيلة  امل��ع��دات 
العربية  ال����دول  ت���زال  ل  امل��ت��ق��دم��ة 
الرئي�سية  ال��ق��ت��ال  دب���اب���ات   ت��ع��ت��ر 
مقدمة   يف   )Main Battle Tanks(
بني  جتمع  كونها  جيو�سها  اهتمامات 
ال��ن��ران واحل��رك��ي��ة واحلماية  ق��وة 
فقرياً  وعمودًا  متحركاً  قالعاً  وتعتر 
للقوات الرية. ولقد  ن�ساأت الدبابات 
ابان احلرب العاملية الأوىل عام 1914، 
ثم  ب��داأت تتطور يف فرن�سا وبريطانيا 
دبابات  واأم�ست  ال��دول  من  وغرها 
وج��ي��دة  مب��داف��ع  م����زودة  متو�سطة 
التدريع �سد القذائف والألغام بعد اأن 

كانت خفيفة باديء ذي بدء.

دبابة ت�سالنجر تابعة للجي�ش الأردين

تعتر دبابة لوكلر اأف�سل ما لدى القوات الرية الإماراتية
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لوكلري ل��اإخ��اء(، و 80 دب��اب��ة خفيفة ط��ر�ز 
�سكوربيون.

البحرين
70003 كلم2  �لبحرين م�ساحتها   مملكة 
)بعد �حت�ساب �لأر���س �ملكت�سبة من �لبحر، 
)تقدير�ت  ن�سمة   1.641.000 �سكانها  وع��دد 

2019(، و�لهيكل �لعام للدفاع .
�إج��م��ايل �ل��ق��وة �ل��ب�����رشي��ة �ل��ع��ام��ل��ة نحو 
�لع�سكرية  ���س��ب��ه  و�ل���ق���و�ت  ج��ن��دي   11000
2000 �رشطي ومهمة �حلر�س �لوطني �لذي 
ي�سم 200 جندي �حلفاظ على �لأمن �لد�خلي 
�أم��ا  �مل�سلحة،  �ل��ق��و�ت  ع��ن  م�ستقًا  ويعمل 
عديد �ل��ق��و�ت �لربية 8500 جندي عبارة عن 
ل���و�ء م���درع ول����و�ء م�����س��اة، ول����و�ء مدفعية، 
وجمموعة قو�ت خا�سة )وجميع �لقو�ت من 

�ملتطوعني(.
�أما دبابات �لقتال �لرئي�سية فت�سم 180 
 MLRS إ�سافة �إىل 9 �أنظمة�  M -60A3 دبابة

.ATACM مع 30 �ساروخ
ال�سعودية

م�����س��اح��ة �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة 
 34.140.000 2149690 كلم2، وعديد �سكانها 
وجمل�س   .)2019 مت���وز  )ت��ق��دي��ر�ت  ن�سمة 
�لأم�����ن �ل��وط��ن��ي ب���ر�آ����س���ة �مل���ل���ك وع�����س��وي��ة 
و�ل�سحة  و�خل���ارج���ي���ة،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزر�ء 
و�لثقافة، ورئي�س �حلر�س �لوطني، ورئي�س 
�لإ���س��ت��خ��ب��ار�ت وه���و ي�����رشف ع��ل��ى جتهيز 
 300.000 م��ن نحو  �ملوؤلفة  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت 
ج��ن��دي،�إ���س��اف��ة �إىل ق���و�ت �حل��ر���س �لوطني 
�ل��ب��ال��غ ع��دي��ده��ا 125.000 ج��ن��دي ، وف���وج 
�حلر�س �مللكي وعديده 8500 جندي وحر�س 
�حل����دود )ي�سمل 6000 ح��ر���س �ل�����س��و�ح��ل( 
وق�������و�ت �أم������ن خ���ا����س���ة )وح�������دة م��ك��اف��ح��ة 
�لإره���اب( و�حل��ر���س �لوطني وه��و م�سوؤول 
عن مهمات �لأم��ن �لد�خلي، وحماية �ملر�فق 
�حل��ي��وي��ة، وح���ق���ول �ل��ن��ف��ط، وي��ت��األ��ف ف��وج 
�حلر�س �مللكي من  كتائب، وهو م�ستقل وغري 
ويرفع  �لوطني،  �حل��ر���س  �أو  للجي�س،  تابع 
ت��ق��اري��ره �إىل �مللك م��ب��ا���رشة. وع��دي��د �لقو�ت 
90.000 جندي ومناطقها �لع�سكرية،  �لربية 
�خل������رج )و�����س����ط����ى( و�ل�������س���م���ال غ���رب���ي، 
و�ل�سمال، و�ل�رشق ، و�جلنوب، و�لطائف، 

و�لغرب ، و�ملدينة.
�أما دبابات �لقتال �لرئي�سية فت�سم 367 
دبابة �أبر�مز M1A1 و M1A2، و 400 دبابة 
M60-A3 و 300 دبابة AMX -10P l مزودة 

ب�سو�ريخ هوت. ويتم تطوير دبابات �أبر�مز 
�لطلب  M1A2S، وقيد  �إىل م�ستوى  ورفعها 

.M1A1/A2 133 دبابة مي�سرت�ل

�سوريا
�ل�سورية  �لعربية  �جلمهورية  م�ساحة 
 17.070.000 �سكانها  وعديد  كلم2،   185180
�لب�رشية  و�لقوى   .)2019 )تقدير�ت  ن�سمة 
 8000 �إليها  ي�ساف   ،180000 نحو  �لعاملة 
درك )باأمرة وز�رة �لد�خلية( و 1800 حر�س 

�حل���دود )ح��ر���س �ل�����س��ح��ر�ء(. �أم���ا �ل��ق��و�ت 
 100000-85000 ح���و�يل  ف��ع��دي��ده��ا  �ل��ربي��ة 
جندي موزعة على 7 فرق مدرعة )ميكانيكية 

وفرقتي قو�ت خا�سة(.
�أما دبابات �لقتال �لرئي�سية فنحو 1400 
دب��اب��ة ط����ر�ز T-90، و 1000 دب��اب��ة ط��ر�ز 
T-72، و 200 دب��اب��ة ط���ر�ز  T55MV ونحو 
جميع   (  T-541- 55 ط����ر�ز  دب��اب��ة   2000
�ل��ت��ق��دي��ر�ت �ل�����و�ردة �أع����اه تقريبية بفعل 

�حلرب �لتي جرت موؤخرً� يف �سوريا(.

دبابة M-60A3 لدى جي�ش البحرين

M1A2  متتلك ال�سعودية تر�سانة من دبابات ابرامز

دبابة T-90 تابعة للجي�ش ال�سوري
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العراق
 434910 �لعر�قية  �جلمهورية  م�ساحة 
ن�سمة   40.222493 �سكانها  وع��دي��د   ، ك��ل��م2 
�أم��ا دفاعيًا فت�سم   .)2020 )تقدير�ن يوليو 
جلنة �لأم��ن �لوطني �لعر�قي وزر�ء �لدفاع 
�لد�خلية و�خلارجية و�لعدل و�ملالية �إ�سافة 
�إىل م�ست�سار جمل�س �ل��وزر�ء لاأمن �لقومي  
ومدير �ملخابر�ت، و�مل�ست�سار �لأول لل�سوؤون 
�لع�سكرية، وعديد �لقو�ت �لعر�قية �مل�سلحة 
�لقو�ت  �أم��ا   ،270.000 �إىل   250.000 ح��و�يل 
�ل��ربي��ة فعديدها ل ي��وج��د  معلومات معتمدة 
بالن�سبة �إليه. �أم��ا دبابات �لقتال �لرئي�سية: 
 ،T905 و 37 دبابة M1A1 146 دبابة �بر�مز
و 80 دبابة T-72، و 50 دبابة T-55، وهذ� قد 
مت �لطلب على 175 دبابة قتال رئي�سية طر�ز 
M-1 �أب���ر�م���ز، وك��ذل��ك ع���دد غ��ري حم���دد من 

.T-72 دبابات
ُعمان

ك��ل��م2،   212460 ع��م��ان  �سلطنة  م�ساحة 
)تقدير�ت  ن�سمة   5102071 �سكانها  وعديد 
مت��وز 2020(. �أم��ا �ل��ق��وى �لب�رشية �لعاملة  
فتبلغ 43000 جندي )�إ�سافة �إىل 3700 من غري 
�لعمانيني  وعديد �ل�رشطة �ل�سلطانية 3500 

حر�س حملي من �لقبائل.
�ل�����س��ل��ط��ان ه���و �ل��ق��ائ��د �ل���ع���ام ل��ل��ق��و�ت 
»م�سري«.  رتبة  ويحمل  �ل�سلطانية  �مل�سلحة 
�أم�������ا  ق������و�ت �جل���ي�������س �ل�����س��ل��ط��اين �ل���ربي���ة 
�حل��ر���س  م��ن   6000 )ت�����س��م��ل   25000 فتبلغ 

�ل�سلطاين(.
�أم��ا دبابات �لقتال �لرئي�سية فعبارة عن 
38 ت�سالنجر - 2. و 43 دبابة M-60 A3، و 60 

دبابة �سكوربيون )دبابات خفيفة(.
قطر

م�ساحة دول���ة ق��ط��ر 11437 ك��ل��م2 وع��دد 
 ،2019 ت��ق��دي��ر�ت  ن�سمة   2839386 �سكانها 
 35000 �لعاملة نحو  �لب�رشية  �لقوى  وعديد 
جندي ت�سمل �حلر�س �لأم��ريي �إل �أنه باأمرة 
وز�رة �ل��دف��اع. ع��دي��د �ل��ق��و�ت �ل��ربي��ة 8500 
جندّي ت�سم 3 �أفو�ج حر�س �أمريي، وفوجي 
م�ساة  وكتيبتي  دب���اب���ات،  وكتيبة  مدفعية 
ميكانيكيني، وكتيبة قو�ت خا�سة، و�رشيتي 

�سو�ريخ موجهة م/د.
�لرئي�سية فعبارة  �ل��ق��ت��ال  دب��اب��ات  �أم���ا 
عن 62 دبابة ليوبارد - 2 من فائ�س �جلي�س 

.A72 لأملاين على �أن يجري تطويرها �إىل�

الكويت
ي��ح��ظ��ر �ل��د���س��ت��ور �ل��ك��وي��ت��ي �حل����روب 
�لهجومية، غري �أن��ه يعترب �لدفاع عن �لوطن 
و�حلفاظ على ��ستقاله و�جبًا وطنياَ مقد�ساَ، 
و�لأم���ري ه��و �لآم���ر �لأع��ل��ى للقو�ت �مل�سلحة 
ب��وج��ه �مل��وؤ���س�����س��ة �ل��ع�����س��ك��ري��ة ع���رب رئ��ي�����س 

�لأركان.
م�ساحة دولة �لكويت 17820 كلم2، وعديد 
متوز  )تقدير�ت  ن�سمة   4.270.571 �سكانها 
2020(. �لقوى �لب�رشية �لعاملة لدى �لكويت 
15000 ج��ن��دي ز�ئ����دً� 24000 يف �لح��ت��ي��اط، 
وهناك هدف باأن ي�سل �لعديد �إىل 40000، �أما 
عديد �لقو�ت �لربية فيبلغ نحو 12000 جندي.

دب��اب��ة   236 �لرئي�سية:  �ل��ق��ت��ال  دب��اب��ات 
 ،M-48 ون��ح��و 150 دب��اب��ة M1A2 أب���ر�م���ز�

ونحو 48 دبابة ت�سيفتني.
لبنان

 10452 �للبنانية  �جل��م��ه��وري��ة  م�ساحة 
ن�سمة   6849000 ���س��ك��ان��ه��ا  وع�����دد  ك���ل���م2، 
)ت���ق���دي���ر�ت مت���وز 2019( وت��ع��م��ل �ل��ق��و�ت 

�مل�سلحة �للبنانية باأمرة قيادة موحدة مقرها 
�لقائد  �لهيكلي  �لتنظيم  وي�سمل  �ل����ريزة، 
�لعامة، ورئي�س �لأرك���ان �لعامة، و 4 نو�ب 
لرئي�س �لأرك��ان ومديريات خمتلفة، وتعمل 
ب���اأم���رة �ل��ق��ي��ادة �ل���ف���روع �ل��ث��اث��ة: �جلي�س 

و�لبحرية و�ساح �جلو.
60000 جندّي  �ل��ق��و�ت �مل�سلحة ح��و�يل 
و�ل����ق����و�ت ���س��ب��ه �ل��ع�����س��ك��ري��ة ن��ح��و 24000 
م��ن ق���وى �لأم����ن �ل��د�خ��ل��ي )ب���اأم���رة وز�رة 
عديدها حو�يل  �لربية  و�ل��ق��و�ت  �لد�خلية(. 

 .56000
�لرئي�سية فعبارة  �ل��ق��ت��ال  دب��اب��ات  �أم���ا 
ع��ن 350 دب��اب��ة T-54 / -55 ،  و 60 دبابة 

.M60A3 و 10 دبابات M-48A5

اليمن
�جلمهورية �ليمنية يف حالة حرب �أهلية 
م��ا ب��ني ق��و�ت �لنظام و�مللي�سيات �حلوثية، 
وب��ال��ت��ايل ل ي��وج��د حاليًا �أي جي�س ر�سمي، 
للقو�ت  بالي�ستية  تقدير�ت  ول ميكن و�سع 

و�لعتاد �لثقيل.

Leopard - 2 لدى القوات الرية القطرية دبابات ليوبارد

دبابة M-48 تابعة للجي�ش الكويتي
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 Centauro �ل�����س��ن��ت��اورو   خ��ل��ي��ف��ة   ،Centauro II �ل�����س��ن��ت��اورو 
�مل��ع��روف��ة ج���ي���دً�، و�ل��ت��ي ك��ان��ت يف �مل���ي���د�ن م��ع ك��ت��ائ��ب م��درع��ات 
�جل��ي�����س �لإي����ط����ايل م��ن��ذ �ل���ع���ام 1992، ب���ات���ت ج���اه���زة مل���غ���ادرة 
 خ���ط���وط  �لإن����ت����اج  �ل��ت��اب��ع��ة ل��ت��ح��ال��ف �ي��ف��ي��ك��و - �أوت���وم���ي���ار� 

. Iveco -Oto Melara(CIO(
بتاريخ 30 كانون �لأول/دي�سمرب 2020 وقعت مديرية �لت�سلح 
�ل��ربي وحتالف �يفيكو - �أوتوميار� )CIO)، على عقد لشراء 86 
عربة �سنتاورو II م��درع��ة، �إ�سافة �إىل 10 وح��د�ت �أخ��رى كخيار 
حمتمل، ت�سمل �لدعم �للوج�ستي �ملدمج و�ملعد�ت، على �أن يتحقق 

�خليار خال �لعام �حلايل.
بالن�سبة للقيمة �لقت�سادية، �نه �أحد �أكرب �لعقود �لتي توقعها 
)CIO) منذ تاأ�سي�سها، وهو نتيجة للتعاون �ملثمر و�ملحفز ما بني 

�ل�سناعة ووز�رة �لدفاع �ليطالية.
يعود �أ�سا�س  �سنتاورو II  �إىل تاريخ �لعام 2010 مع توقيع 
عقد حزمة ق��وة جديدة تفوق 700HP، �لتي �أدت �إىل عقد تطوير 
�لعربة وت�سنيع �لأمن��وذج �لأول يف �سهر كانون �لأول/دي�سمرب 
2011، حتى �لتوقيع يف متوز/ يوليو 2018 على �أول عقد لإنتاج 10 

وحد�ت: �أي ثماين �سنو�ت لبتكار هذه �لتحفة.
�إن �لعقد �مل��وق��ع بتاريخ 30 ك��ان��ون �لأول/دي�����س��م��رب 2020 
هو عامة على بدء �لإنتاج �ل�سخم ويحدد �مل�سادر �لقت�سادية  
حتى �لعام 2030. �أما �مل�سادر �لأخرى ل� 44 وحدة متبقية ف�سيتم 

تاأمينها قريبًا.
�حلاجة �لإجمالية للجي�س �ليطايل هي يف �حلقيقة 150 وحدة، 
و�لفرق مع عدد وح��د�ت �سنتاورو )400 وح��دة ( يعود جزئيًا �إىل 

�إعادة �لرتتيب / وتخفي�س �لآلة �لع�سكرية �لربية.
توؤ�رش  �ل��ت��ال��ي��ة،  �لرئي�سية  �مل��م��ي��ز�ت  م��ن  �سيتم و�سفه  كما 

�سنتاورو II �إىل خطوة �أ�سا�سية نحو �لأم��ام مقارنة مع �سنتاورو 
�ل�سابقة:

  Iveco  حركية عالية: �ن��ه��ا جم��ه��زة بحزمة ق��وة ج��دي��دة ●
720HP، وخط  قيادة يوفر �لقوة وعزم �لدور�ن لاإم�ساك باأ�سعب 

حالت �لطرق.
● حماية عالية �سد الألغام  والعبوات النا�سفة:  لقد عززت  
�خل��رب�ت يف �مليادين �لدولية وفاقت متطلبات عربة قتال �مل�ساة 

.AIFA »Freccia« ملدرعة�
● قوة ن��ران عالية: �إن��ه��ا جمهزة ب��ربج م��ن �جليل �جلديد  
ي�سغل  مدفع  عيار 120/45 ملم  ذو نظام تلقيم �أوتوماتي ومناظري 
�إلكرتو ب�رشية للر�مي و�لقائد، و�ملدفع قادر على �إط��اق ذخائر 

قابلة للربجمة.
●  اإت�سالت عالية: تتميز باأحدث ما تو�سلت �إليه تكنولوجيا 
ليوناردو Leonardo  يف جمال �سبكات �لت�سالت �ملركزية ›ر�ديو 

من �أربع قنالت  مبدعة مربجمة«، وقيادة �سيطرة.
بكلمات قليلة ميكن و�سف  �سنتاورو Centauro II �جلديدة 
، كفكرة جديدة من �لعربات �ملدرعة �ملدولبة، ق��ادرة على �لعمل 
يف �أي �سيناريو: من مهمات �لأم��ن �لوطني �إىل حفظ �ل�سام ودعم 

�لعمليات.
�إن توقيع �لعقد يوؤمن �إ�ستقر�رً� طويل �لأم��د، وبذلك يحافظ 
�يفيكو  �أي   :CIO �ملوؤلفتني  لل�رشكتني  �لإن��ت��اج  ��ستمر�رية  على 
.Leonardo وليوناردو  Iveco Defense Vehicles للعربات �لدفاعية
 - Iveco �آف��اق��ًا ج��دي��دة لتحالف �يفيكو  II تفتح  و�سنتاورو 
Oto Melara، مع فر�س م�سوقة للت�سدير يف �سياق  �أوتوميار� 
  Centauro II �سنتاورو  �لعربة  حيث  ودويل،  �وروب���ي  تناف�سي 

فريدة من نوعها مع نظام �ل�ساح عيار 120 ملم.

الشنتاورو  الجديدة على منصة اإلطالق
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ي��ت��م��ّث��ل ال��غ��ر���ض ال��رئ��ي�����س��ي من 
ال��ن��ظ��ام يف م��واج��ه��ة الأ���س��ل��ح��ة 
ال��ف��ائ��ق��ة ال���دق���ة، اأُوله�����ا غ���ارات 
ال�������س���اروخ اجل������وال )ك�������روز( واأ���س��ل��ح��ة 
ة[.  حت��م��ل��ه��ا ط���ائ���رة اآه���ل���ة ]اأي غ���ةر م�����س��ةررَّ
بفعل  ل��ه��ا  ب��امل��ر���س��اد   Pantsir-S1 ون��ظ��ام 
َكم  ُمْ املوؤهَلني ل�ستباك  �ساروخه ومدفعه 
�سمن م��دى 20 كلم وارت��ف��اع 15 كلم، وبفعل 
نظامه ال��راداري – الب�رصي لك�سف الهدف 
ال�سالح. وه��و يحمل كمية �سخمة  وتوجيه 
م��ن ال��ذخ��ائ��ر تت�سمن 12 ���س��اروخ �سطح – 
جو و1400 قطعة من طلقات املدفع عيار 30 
ملم، وهي كلها مرّكبة على هيكل �ساحنة تبلغ 
حمولته حوايل 20 طنًا. ثم اإنه يتيح ال�ستباك 
مع الأه��داف من احلركة، موؤّمناَ دفاعًا جويًا 
ع��ن م���وج���ودات ث��اب��ت��ة، وك��ذل��ك ع��ن وح���دات 

متحركة.
    يف غ�����س��ون ع�����رصي��ن ع����ام����ًا، ت��ب��دل��ت 
التهديدات اجلوية ك��ث��ةرًا، وج��رى اكت�ساب 

خ���رة وا���س��ع��ة يف ت�����س��غ��ي��ل ن��ظ��ام ال�����س��الح، 
وحتديد توجهات مزيد من تطورات عنا�رص 
ال��ه��ج��وم ال����ري، واخل��ط��ر احل��ق��ي��ق��ي ال��ذي 
حتقق بفعل الطائرات امل�سةّرة البالغة ال�سغر 
)mini-drones(، والتي ل توؤدي اليوم مهمة 
ا���س��ت��ط��الع ف��ح�����س��ب، واإمن����ا ت����وؤدي مهمات 
هجومية اأي�سًا. هذا اإىل جانب اأن ال�سواريخ 
اجل��وال��ة )ك���روز( التي �ستظهر يف امل�ستقبل 
القريب تتمتع ب�رصعة تفوق �رصعة ال�سوت. 
وم��ا م��ن �سك يف اأن مثل ه��ذا امل��وق��ف ي�رّصع 
تطوير هذه ال�سواريخ و�سنعها، خ�سو�سًا 
الو�سيطة  ال�سواريخ  اتفاقية  انتهاء  ظل  يف 

املدى وال�سواريخ الأق�رص مدى.
   ب���ن���اء ع��ل��ى حت��ل��ي��ل اجل���وان���ب اأع�����اله، 
كذلك  امل�سّمى   ،KBP الت�سميم  مكتب  اتخذ 
�سيبونوف  اأرك���ادي جورجييفيت�ض  ب�  تيمّنًا 
امل��ك��ت��ب،  اأي  وه����و،   ،)A.G.Shipunov(
 High Precision Weapons ف��رع من �رصكة 
Holding، ق�����رارًا ب��اب��ت��ك��ار ج��ي��ل ج��دي��د من 

نظام الدفاع اجل��وي ال�ساروخي واملدفعي 
الق�سةر املدى، وهو النظام Pantsir-S1M؛ 
ذلك باأن احللول الهند�سية املنجَزة ت�ستجيب 
جلميع املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية املعنية 
وتتفوق  حديثة،  جوية  ت��ه��دي��دات  مبواجهة 
م��ن ح��ي��ث الأداء ع��ل��ى ن��ظ��ةرات��ه��ا ال��ق��ائ��م��ة. 
امل��ن��َت��ج   Pantsir -S1 ب��ال��ن��ظ��ام  وم���ق���ارن���ًة 
 Pantsir-S1M ف���اإن  ت�سل�سلية،  ب�����س��ورة 
اجل��دي��د ي�ستخدم ���س��اروخ �سطح - ج��و ذا 
�رصعة بدئية عالية، مع م��دى ا�ستباك ي�سل 
اإىل 30 كلم وارت��ف��اع ي�سل اإىل 18 كلم، وذلك 
ب��راأ���ض ح��رب��ي ذي ن�ساط ح��رك��ي م��ن النوع 
عالية  �سظايا  م��ن  بغمامة  داف��ع��ًا  امل�����س��ت��ر، 
 الكثافة اأمام الهدف، عقب تلّقي اأمر من �ساتل 
اأن  ه���ذا  ���س��اأن  وم���ن   .)uplink command(
ي��وّف��ر: حتقيق اإ���س��اب��ة مققة وف��ع��ال��ة �سد 
ال��ه��دف ب�سبب �رصعة بدئية حركية ف��رط – 
ل��ل�����س��اروخ   ُت��َن��ح   )hypersonic( ���س��وت��ي��ة 
�سطح – ج��و ب��ع��د ان��ط��الق��ه؛ اإب��ط��اء طفيف 
لل�رصعة يف امل�����س��ار، و���رصع��ة بدئية م�سافة 
للهدف املقبل؛ ترا�سف منطقة تغطية الهدف 
ق اإ�سابة   واملخرقات )penetrators( عند حتقُّ

الهدف ب�رصعات بدئية عالية للغاية.
ذة يف نظام ال�سالح   اأّم��ا التح�سينات املنفرَّ

اإن نظام بانت�سري Pantsir –SM العمالين 
لدى اجلي�ش الرو�سي، يخدم قاعدة 

Pantsir - S1M ت�سدير ن�سخة

 نظام »بانت�سري-اأ�شPantsir - S1( »1( للدفاع اجلوي ال�ساروخي واملدفعي 
هو �سالح ق�سري املدى للحماية يف املواجهة الأخرية من تهديدات حممولة جوًا. فاأي 
ع التاأثري يف  لب نظام كهذا؟ يف الدرجة الأوىل – تنوُّ خ�سائ�ش ينبغي اأن تكون يف �سُ

جميع �سروب الأهداف القادرة على الو�سول اإىل خط الدفاع الأخري لهدف ما. 

نظام »بانتسري أس 1 أم« للدفاع اجلوي الصاروخي 
واملدفعي القصري املدى 
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تت�سمن  ل  ف��اإن��ه��ا   ،Pantsir-S1M اجل��دي��د 
تقدمي ال��ن��وع اجل��دي��د م��ن ال�سواريخ �سطح 
– ج��و فح�سب، واإمن���ا ج��رى رف��ع م�ستوى 
نظام التحّكم اأي�ًسا، بغر�ض حت�سني فعالية 
ا�ستخدام �ساروخ �سطح – جو »قيا�سي«، 
فزيد اإىل اأربعة ع��دُد الأه���داف التي ُت�ستبقى 

على �سا�سة رادار التعّقب الدقيق. 
  ت�ستمل عربة القتال التي حتمل النظام 
Pantsir-S1M على الأجهزة الفرعية التالية، 

مة حديثًا: وهي م�سمرَّ
ال��ب��ح��ث ذو �سفيَفي ه��وائ��ي    - رادار 
متوافَقي الطور )PAAs(؛ جهازي اإر�سال/
ا���س��ت��ق��ب��ال؛ م�����س��ح اإل���ك���روين ذو ُب��ع��دي��ن يف 
الرتفاع وال�سمت، مبا يوؤّمن الآت��ي: فر�سة 
ك�سف اأهداف بالي�ستية ب�سبب ا�ستخدام منط 
البحث عن القطاع؛  زيادة مدى الك�سف حتى 
80 ك��ل��م، وزي���ادة ع��دد الأه����داف ال��ت��ي يجري 

الك�سف عنها اإىل 40 هدفًا؛زيادة 
اجل���دارة ب�سبب وف��رة املكونات 
الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل���PAA م��ع اأج��ه��زة 
الإر���س��ال/ال���س��ت��ق��ب��ال؛ زي���ادة 
م�������دى ال���ك�������س���ف والل����ت����ق����اط 
ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  يف  احل�����ي�����ازة(  )اأو 
 ب��ه��دف ي��ب��ل��غ م��ق��ط��ع��ه ال��ع��ر���س��ي

)RCS( 1مX3  �سعف ون�سف �سعف؛ زيادة 
نطاق جهاز الإر�سال/ال�ستقبال �سعفني.

   - رادار ال��ت��ع��ّق��ب امل��ت��ع��دد ال��وظ��ائ��ف 
)TTR( ذو ال�سطح الزائد لل� PAA والطاقة 
الزائدة جلهاز الإر�سال/ال�ستقبال لتاأمني: 
زيادة مدى ك�سف والتقاط )اأو حيازة( هدف 
يبلغ مقطعه العر�سي 1 مX  2 �سعف ون�سف 
���س��ع��ف؛ زي�����ادة ن��ط��اق ج��ه��از الإر�����س����ال/ 
تعقُّب  اأخ��ط��اء  اإنقا�ض  �سعَفني؛  ال�ستقبال 
��ب اأرب���ع���ة اأه������داف ب�����س��ورة  ال���ه���دف؛ ت��ع��قُّ

متزامنة.
 )OES( ال��ن��ظ��ام الإل��ك��روب�����رصي -   
الذي يوؤّمن حتديدًا اآليًا و�سبه اآيل لإحداثيات 
ال�����س��اروخ وال��ه��دف يف ال��ن��ط��اق ال��ب�����رصي، 
والهدف،  اجل��وي  للمجال  ل  امل�سغِّ ومراقبة 
حيث يقوم بقيا�ض املدى و�سوًل اإىل الهدف. 
ي�ستمل OES على قنوات ت�سوير حراري 
وت��ل��ف��زي��وين، وق��ائ�����ض م�سافات ل��ي��زري، 
وم��ت��ع��ّق��ب ت��ل��ف��زي��وين  ج��ه��از ا�ست�سعار 
�سطح  ال�ساروخ  ملو�سعة  اإلكروب�رصي 
 OES�����ج���و. وه���ك���ذا، ي���وؤّم���ن ال –
العمل يف حالة �سفافية اأقل للغالف 
اجل��وي. ثم اإن م��دى اأداء النظام 
ي��ف��وق م��دى ال��روؤي��ة يف الأح���وال 
اجلوية ب�5 اإىل 10 اأ�سعاف، الأمر 
ال���ذي مي��ّك��ن م��ن ك�سف وحتديد 
اإح��داث��ي��ات اإ���س��ق��اط��ات الهدف 
الأم���ام���ي���ة واجل��ان��ب��ي��ة ب��ال��دق��ة 

املحّددة. 

     ي�سار اإىل اأن نظام التوجيه ال��راداري 
– ال��ب�����رصي امل��ت��ك��ام��ل وامل��ت��ع��دد الأمن����اط 
والأط���ي���اف، وال��ع��ام��ل يف ن��ط��اق��ات م��وج��ات 
دي�سامرية وملمرية وحرارية )اأ�سعة حتت 
حمراء(، يوّفر للنظام Pantsir-S1M مناعة 
�سد الت�سوي�ض، وبالتايل يزيد ب�سورة حادة 

من اأدائه القتايل.
  ت�����س��م الن�سخة امل��ت��ح��رك��ة م��ن ال��ن��ظ��ام 
Pantsir-S1M م��ا ي��ل��ي: ع��رب��ة ق��ت��ال )ي�سل 
عددها اإىل 6 عربات يف بطارية واح���دة(، مع 
نوعني من ال�سواريخ �سطح – جو، وطلقات 
من عيار 30 ملم، وعربة نقل – تذخةر )عربة 
واح��دة لكل عربتي قتال(، ول��وازم لل�سيانة 

واأُخرى للتدريب.
   ي�ساف اإىل ذل��ك اأن امل��ف��ه��وم املعياري 
من  مي��ّك��ن    Pantsir-S1M النظام  لت�سميم 
ت��رك��ي��ب ال��ن��ظ��ام ه��ي��اك��ل م��دول��ب��ة وجم��ن��زرة، 

ف�ساًل عن ا�ستخدامه كن�سخة ثابتة.
  كما اأن املقاربة الإبداعية ب�ساأن ت�سميم 
Pantsir-S1M، واملطبرَّقة بخ�سو�ض  النظام 
م��ف��ه��وم ال��ت�����س��ك��ي��ل امل���ع���ي���اري، اإمن����ا جتعل 
التنقيب  م��ع��دات  حلماية  ال��ن��ظ��ام  ا�ستخدام 
عن النفط، والأه���داف الإداري���ة والع�سكرية 
- التكتيكية وغ��ةره��ا م��ن الأ���س��ي��اء الدقيقة، 
وكذلك تركيبه على من�سات ت�سةررَّ على �سكك 
حديد، الأمر الذي ينتج منه انخفا�ض يف تكلفة 
دم��ج ن��ظ��ام ال�����س��الح يف ن��ظ��ام ق��ائ��م لأغ��را���ض 
ال�����س��ي��ان��ة وال���ت���دري���ب والأع���م���ال 
املوجود يف اخلدمة  اللوجي�ستية 
. كما اأن املفهوم  لدى عميل معنيرَّ
امل��ذك��ور مي��ّك��ن م��ن جعل النظام 
ال�رصوط اجلغرافية  يتكيف مع 

املحددة ل�ستخدام العميل له.
  اإن نظام �سالح اجليل اجلديد 
يف  ال��ك��ف��اءة  ع���ايل   Pantsir-S1M
مهمة �سد غ��ارات معا�رصة ومتطورة 
ن  وع��ال��ي��ة الأداء، وه��و م��ا يجعله امل��ك��وِّ
الرئي�سي من مكونات نظام الدفاع اجلوي 
الق�سةر املدى، وحاًل ل يجاريه اأي حل اآخر يف 
ت�سكيل  نظام دفاع جوي كاف ول غنى عنه، يف 

ظل الظروف القت�سادية الفعلية.      Pantsir – S1M نظام بانت�سري 
على هيكل جمنزرة  
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ت�����ص��ّك��ل اأن���ظ���م���ة االإت���������ص����االت 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة ع��ن�����رًا اأ���ص��ا���ص��ي��ًا 
لنجاح اأعمال خمتلف الت�صكيالت 
احلربية �صواء اأكانت ق��وات بّرية اأم بحرية 
اأم جّوية. فهي جمموعة من �صبكات االإت�صال 
واأنظمة النقل وحمطات التحويل  والتو�صط، 
وحم��ط��ات اإ���ص��ت��الم ال��ب��ي��ان��ات، ال��ت��ي تعمل 

جمتمعة لتحقيق التوا�صل واالإندماج.
جمال  يف  التكنولوجي  التطّور  اأدى  لقد 
االإت�������ص���االت، اإىل اي��ج��اد ع����ّدة اأن�����واع منها 
وبت�صميات خمتلفة وفقًا الأوجه اإ�صتخدامها 

وذلك كما يلي:
- اأنظمة االإت�صاالت الب�رية اخلا�صة 
ال�صوء  با�صتخدام  بعدية  اإت�صاالت  بتاأمني 
فيها  تدخل  وغالبًا،  الب�رية،  واالإ���ص��ارات 

اأنظمة االألياف الب�رية.
- اأن��ظ��م��ة االت�����ص��االت ال��رادي��وي��ة التي 
ت��ت��اأّل��ف م��ن ع���ّدة اأن��ظ��م��ة فرعية ذات ق��درات 

ك���ب���رة ع��ل��ى ت���اأم���ني االإت�������ص���االت ب��اع��ت��م��اد 
جتهيزات اإلكرتونية للبّث واالإلتقاط ، بحيث 

تر�صل املوجات عرب الف�صاء احلّر.
- اأنظمة االإت�صاالت عرب اأ�صالك الطاقة، 
وال��ت��ي ترتكز اإىل اإمكانية نقل االإ���ص��ارة من 

االأ�صالك التي حتمل ترّددات عالية.
- اأن��ظ��م��ة االإت�����ص��االت امل���زدوج���ة التي 
تتاأّلف من فريقي اإت�صال اأو جهازين لتاأمني 

التوا�صل فيما بينهما باالإجتاهني.
التي  التكتيكية  االإت�����ص��االت  اأن��ظ��م��ة   -
التكتيكية وامل�صّممة  القوات  لدعم  ُت�صتخدم 
لتلبية متطلبات االأو�صاع التكتيكية املتغّرة، 
وال���ظ���روف ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��ت��ب��ّدل��ة، وه���ي ت��وّف��ر 
اإت�صاالت اآمنة بال�صوت والبيانات والفيديو، 
ومبا ي�صّهل عمليات القيادة وال�صيطرة يف دعم 

القوات التكتيكية.
- اأنظمة اإت�����ص��االت ح���االت ال��ط��وارىء 
ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل دع���م اإت�������ص���االت ط���ارئ���ة يف 

االإجت���اه���ني م��ا ب��ني جم��م��وع��ت��ني اأو ف��ردي��ن، 
وهي غالبًا ما يقت�ر اإ�صتخدامها على اإر�صال 

الر�صائل ذات االأهّمية الكربى.
االإت�����ص��االت  اأُع��ط��ي��ت  للجيو�ش  بالن�صبة 
للج�صم،  االأع�صاب  مبثابة  ي�صعها  ت�صبيهًا 
ومتيّقظة   �صليمة  االأع�صاب  تكون  ما  فبقدر 
�صحيحًا  اجل�صم  يكون  ُمنتظم،  عمل  وذات 
متفاعاًل مع كّل ما ُيحيط به، وبقدر ما تكون 
غر  العمل  منتظمة  الع�صكرية  االإت�����ص��االت 
خ��ا���ص��ع��ة ل���ل���ت���اأث���رات اخل���ارج���ي���ة ودائ���م���ة 
اجلهوزية يكون اجل�صم الع�صكري ُمن�صجمًا 
يف نقل االأوام����ر والتعليمات ب��ني ال��ق��ي��ادات 
والوحدات، وبالتايل ي�صتطيع تنفيذ املهّمات 

املوّكلة اإليه بدقة وفعالية.
خ����الل ال���ق���رن امل���ا����ص���ي، ع����رف ال��ع��امل 
ع��ّدة ح���روب، وك��ان ال ب��ّد م��ن ابتكار و�صائل 
املعلومات  نقل  بهدف  لالإت�صاالت،  متطّورة 
واإعطاء االأوام��ر. فكانت االأجهزة الراديوية 

أنظمة إتصاالت القوات الربية
شبكات مركزية رقمية لوحدات مرتابطة

منوذج عن �نت�صار �لقو�ت �لربية وتاأمني �إت�صاالت فيما بينها
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هي الو�ضيلة املف�ّضلة منذ ع��ّدة عقود 
وح���ت���ى ال����ي����وم، ح��ي��ث ت��خ�����ض��ع اإىل 
على  للح�ضول  م�ضتمّرة  حت�ضينات 
امل�ضافات  اأبعد  من  املكاملات  اأو���ض��ح 
دون تعّر�ضها للت�ضوي�ش اأو لأ�ضرتاق 

العدّو.
م��ن ه��ن��ا، مي��ك��ن و���ض��ف مفهوم 
باأنها و�ضيلة  الإت�ضالت ب�ضكل عام 
نقل للمعلومات من �ضخ�ش اإىل اآخر 
اأو م��ن نقطة اإىل نقطة اأخ���رى، وهي 
كما �ضبق وذك��ر، قد تكون بوا�ضطة 
ال�ضوت اأو ال�����ض��ورة اأو الإ���ض��ارة، 
وقد تعتمد الأر���ش اأو الهواء اأو املاء 
لإي�ضالها اإىل الطرف الآخ��ر. لقد مّت 
الإتفاق عامليًا على تق�ضيم الإت�ضالت 
ال���رادي���وي���ة ب�����ض��ك��ل ع����ام اإىل ث��اث��ة 
اأن���واع: تكتيكية و�ضرتاتيجية وعرب 
الإت�ضالت  ال�ضواتل، واتخذت هذه 
اأرب��ع��ة وفقًا  ت�ضنيفًا �ضمن نطاقات 

لقوة ترّدداتها كما يلي:
- الرتّددات العالية )HF(  ما بني 

.Mega  Hertz  1.5 و 30 ميغاهرتز
 )VHF( الرتّددات العالية جدًا -

ما بني 30 و 300 ميغاهرتز.
 )UHF( الرتّددات فوق العالية -

ما بني 300 و 1000 ميغاهرتز.
- الرتّددات ما فوق العالية )WUHF( ما 

.Giga  Hertz  بني 3 و 30 جيغاهرتز
الإت�����ض��الت  العالية  ال����رتددات  تغّطي 
التكتيكية، كما تغّطي الرتددات العالية جدًا 
وفوق العالية الإت�ضالت ال�ضرتاتيجية، اأما 
ال���رتّددات ما ف��وق العالية فهي خم�ّض�ضة 
ل���اإت�������ض���الت ع���رب ال�������ض���وات���ل والأق����م����ار 
اأنظمة  ت�ضتخدم  ع��ام  ب�ضكل  ال�ضطناعية. 
الإت�ضالت ب��ال��رتّددات العالية يف حمطات 
ث��اب��ت��ة، وه���ي جم���ّه���زة ب��ه��وائ��ي��ات ك��ب��رة 
موّجهة، وتركب على اأعمدة اإر�ضال عالية. 
اأم��ا اإذا اقت�ضت ال�����رورة اإ�ضتعمالها يف 
ع��رب��ات القتال ف��ا ب��ّد م��ن هوائيات طويلة 
ل��ه��ا، لكنها لّينة  بحيث ل حت��ّد م��ن حركية  
ال��ع��رب��ة اأو امل��رك��ب��ة ال��ت��ي حتملها، اإل اأن 
اجلّوية  بالعوامل  تتاأّثر  الهوائيات  بع�ش 
الهوائيات  تتاأثر  كما  ال�ضم�ش،  وح���رارة 
الق�ضرة بطبيعة الت�ضاري�ش الأر�ضية. اأّما 
فُت�ضتخدم  التكتيكية  الإت�ضالت  اأنظمة  يف 
مراكز  يف  ق�ضرة  هوائيات  عامة  ب�ضورة 
القيادة وال�ضيطرة والإ�ضتخبارات واأنظمة 

الأ�ضلحة و�ضبكات الوحدات املقاتلة.

تطّور االت�ساالت الع�سكرية
ُتعترب مهّمة تاأمني الإت�ضالت الع�ضكرية 
من اأدّق املهّمات التي قد تعرتيها ال�ضعوبات 
امل��ي��دان��ي��ة والإ���ض��ط��راب��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة، اإذ اأن 
هي  الع�ضكرية  والتعليمات  املعلومات  نقل 
م��ن الأم���ور ال�ّرية التي تقت�ضي احل���ذر  يف 
تداولها ُبغية احل��وؤول دون اإف�ضاء اأ�رارها 
وو���ض��ول��ه��ا اإىل م�ضامع ال��ق��وات املُ��ع��ادي��ة. 
فالوحدات الع�ضكرية احلديثة تعتمد ب�ضكل 
وا���ض��ع ع��ل��ى الأج���ه���زة الإل��ك��رتون��ي��ة لتاأمني 
���رع��ة الإت�������ض���الت وحت��ق��ي��ق��ه��ا يف اللحظة 
الأقنية  ت�ضتعمل  الأج��ه��زة  وه��ذه  املنا�ضبة، 
 ،Frequencies ال������رتّددات  اأو  ال���رادي���وي���ة 
وترتبط مبحطات راديوية  توؤمن الإت�ضالت 
بني نقطة واأخ��رى اأ�ضوة ب�ضبكات الت�ضال 

التجارية.
الوحدات املقاتلة مثل املُ�ضاة  واملدرعات 
جميعها  الع�ضكرية،  والهند�ضة  واملدفعية 
التي  لاإت�ضالت  فّعالة  و�ضائط  اإىل  بحاجة 
ل ب��ّد من وج��وده��ا كونها ع�ضب احل��رب كما 
قيل عنها من ِقبل العديد من القادة واملحّللني 
اأجهزة  ُتعترب  لأهميتها.  نظرًا  الع�ضكريني، 

ال���رادي���و ال��ث��اب��ت��ة وامل��ت��ن��ّق��ل��ة الو�ضيلة 
ال���رئ���ي�������ض���ي���ة ل���ت���اأم���ني الإت���������ض����الت 
الع�ضكرية، فهي الرابط ما بني خمتلف 
الت�ضكيات التابعة  للقوات الربية اأو 
البحرية اأو اجلوية، وهي �ضاح فّعال 
التكتيكية يف  ال��وح��دات  ل��دى خمتلف 
الكبر  التطّور  امليدان، خ�ضو�ضًا مع 
ال���ذي ���ض��ه��دت��ه ال�����ض��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة 
ب�ضكل ع����ام، واخل��ط��ر املُ��ت��ن��ام��ي لآل��ة 

احلرب احلديثة.
ُي�ضار يف ه��ذا امل��ج��ال اإىل اأن القائد 
ال��ع�����ض��ك��ري مُي����ار�����ش ق���ي���ادت���ه خ��ال 
احل��رب احلديثة من خ��ال الإت�ضالت 
هناك  اجليو�ش  معظم  ويف  الع�ضكرية، 
وحدات متخ�ّض�ضة بقطاع الإت�ضالت 
على ال��رغ��م م��ن وج���ود اأف����راد يتقنون  
اإ�ضتعمال الأجهزة الا�ضلكية يف كّل من 
ال��وح��دات املقاتلة. توكل اإىل وح��دات 
 ،Signal Corps  الت�ضالت اأو الإ�ضارة
م��ه��ّم��ات اق��ت��ن��اء وت��خ��زي��ن و���ض��ي��ان��ة 
الأج���ه���زة ال��رادي��وي��ة ع��ل��ى اأن��واع��ه��ا، 
اإ���ض��اف��ًة اإىل اإق��ام��ة امل��ح��ط��ات املتعددة 
الإت�ضالت، ويف بع�ش ح��الت احلرب 
الإل��ك��رتون��ي��ة توكل اإىل ه��ذه ال��وح��دات 
الإعرتا�ضي  الت�ضوي�ش  حتقيق  مهّمة 
ع��ل��ى الإت�����ض��الت الع�ضكرية املُ��ع��ادي��ة، 
كما وعليها تنفيذ الإج���راءات الكفيلة باإتقاء 
ال��ت�����ض��وي�����ش ع��ل��ى الإت�������ض���الت ال�����ض��دي��ق��ة، 
ومكافحة التج�ّض�ش واإ�ضرتاق املكاملات. وقد 
برزت موؤخرًا تقنيات حديثة متطّورة  يف هذا 
وحل   ،Encryption بالت�ضفر  عرفت  املجال 
الت�ضفر Decryption بغية احلفاظ على �ّرية 

الت�ضالت.
دور ال�سبكات واالإت�ساالت الرقمية

ت��ع��م��ل اجل��ي��و���ش يف اأم���رك���ا واأوروب������ا 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�����رك��ات املُ��ن��ت��ج��ة لاأنظمة 
الدفاعية، على حتويل القوات الربية التقليدية 
اإىل وحدات مرتابطة بنظام ال�ضبكات املركزية 
اجلهود  لهذه  الرئي�ضي  والق�ضم  الرقمية، 
ي�ضعى اإىل ربط املعّدات واأجهزة الإت�ضالت 
ب�ضبكات البيانات الرقمية. اإن حتّول القوات 
اأو  موؤّللة  ت�ضكيات  اىل  التقليدية  الع�ضكرية 
  Computerized Formations ب���   ُي��ع��رف  م��ا 
ب��ات ي��وؤث��ر على جممل اخل��دم��ات الع�ضكرية 
حول العامل من خال التكنولوجيا احلديثة، 
واأ���ض��ب��ح ه���ذا الإجت����اه وا���ض��ح��ًا وملمو�ضًا 
يف جيو�ش الإحت����اد الأوروب�����ي، حيث ب��داأت 

اجلهاز املحمول يوفر اإت�ساالت اجلنود ال�سرورية



61 الدفاعية - �شباط / فرباير - اآذار / مار�س 2021

���ض��ن��وات م���ن الأب���ح���اث وال��ت��ط��وي��ر 
ُتعطي ثمارها من خال اأنظمة القيادة 
وال�����ض��ي��ط��رة امل���ت���ط���ّورة و���ض��ب��ك��ات 
امل��ع��ل��وم��ات ال��دق��ي��ق��ة حل��ق��ل املعركة 
امل��ت��ح��ّرك. اإل اأّن  ع��ل��ى اجل��ي��و���ش يف 
اأوروب���ا اأن تكون ق��ادرة على اإدم��اج 
خمزونها  مع  احلديثة  التكنولوجيا 
من اأجهزة الإت�ضالت التقليدية مبا 
يتطابق م��ع م��ب��ادىء وب��روت��وك��ول 
ب��ي��ان��ات الإت�����ض��الت التابعة حللف 

ناتو.
الأوروب��ي��ة  الدفاعية  ال�ركات 
مندجمة يف هذا التحّول وهي اأع��ادت 
ت��ن��ظ��ي��م ن��ف�����ض��ه��ا ل���ت���ك���ون يف خ��دم��ة 
ق���وات ب��ّري��ة اأف�����ض��ل،  وي��ع��م��ل ق�ضم 
ال��ربي��ة وامل�ضرتكة اجلديد  الأن��ظ��م��ة 
ب��ا���ض��ت��م��رار ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اأن��ظ��م��ة 
ال��ق��ي��ادة وال�����ض��ي��ط��رة والإت�����ض��الت 
واملراقبة  والإ�ضتعام  والكمبيوتر 
C4ISR، ال��ت��ي كانت  والإ���ض��ت��ط��اع 
البحرية  املن�ضات  يف  ت��دم��ج  �ضابقًا 
واملن�ضات املحمولة ج��وًا، ومل تكن 
تخ�ض�ش ل��وح��دات ال��ق��وات الربية. 
اأما اليوم فقد اتخذت �ركة طالي�ش 
 C4 قرارًا بتخ�ضي�ش  بع�ش منتجات

ISR، واإحلاقها بالأنظمة الربية حيث 
الطلب م�ضتمّر على معّدات تعمل �ضمن اإطار 
التكنولوجيا  اإم��ت��اك  املُ�ضرتكة.  العمليات 
اخلا�ضة بال�ضبكات املركزية قد دفع دوًل عّدة 
وبريطانيا  الأمركية  املتحدة  الوليات  مثل 
وفرن�ضا واملانيا اإىل تطوير األوية قتال رقمية 

ميكن ن�رها ب�ضكل �ريع.
وعلى ه��ذا الأ�ضا�ش و�ضعت ال�ركات 
الأم����رك����ي����ة ب����رام����ج ل���ت���ط���وي���ر ق������درات 
الإت�������ض���الت اخل��ا���ض��ة ب��ال��ق��وات ال���رّبي���ة، 
ف��اأن��ت��ج��ت ����رك���ة ن�����ورث�����روب  غ���روم���ان 
الإت�ضالت  و�ضيط   Northrop Grumman
امل��ح��م��ول ج���وًا يف ط��ائ��رة تكتيكية �ضغرة 
  UAV م�������ض���رة ع����ن ُب���ع���د ُت����ع����رف ب���اإ����ض���م
�ضيحّل  وال���ذي    ،Communication Relay
م��ك��ان ع����ّدة  اأج��ه��زة رادي���وي���ة. ي��ت��األ��ف ه��ذا 
الو�ضيط من 4 قنوات ميكن برجمتها �ضمن 
برجميات تعمل على موجات ت��رّددات عالية 
جدًا )VHF( وفوق العالية )UHF(، وهذه 
املوجات تعمل كقنوات راديو م�ضتقّلة ميكن 
اإ�ضتخدامها ل��ربام��ج الإت�����ض��الت اأر����ش-
اأر�ش، وجو - جو، اأو   كو�ضيط اأر�ش - جو.

اأجهزة  ا�ضتخدام  اأن  ت��ق��ّدم  ُي�ضتدّل مب��ا 

الإت�����ض��الت التكتيكية م��ن �����رورات دعم 
القوات امل�ضّلحة يف ال�راعات احلديثة، الأمر 
الذي اأدى اإىل الإرتقاء باأنظمة الإت�ضالت اىل 
العمانية  املتطلبات  لتلبية  اخلام�ش  اجليل 
ل��ه��ذه ال���ق���وات، وزي����ادة ك��ف��اءت��ه��ا القتالية، 
وه�����ذا ال����واق����ع ت��ط��ل��ب ت���ط���وي���رًا ل��اأن��ظ��م��ة 
ال���رادي���وي���ة املُ���ربجم���ة وف���ق ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
التكتيكية   ل��ل�����ض��ب��ك��ات  وت���ط���وي���رًا  ج���دي���دة، 
الدولية باعتماد مدمج للحا�ضب الآيل ونظام 
حت��دي��د امل��وق��ع اجل��غ��رايف GPS،  مم��ا ُي�ضمح 
للقادة بالتزّود  باملعلومات الازمة لاإطاع 
وت�ضهيل  امل��ي��داين  ال��و���ض��ع  على  با�ضتمرار 

العمليات احلربية.
ويف ه���ذا الط����ار ك�ضفت عمليات ق��وات 
حلف �ضمال الأطل�ضي  NATO من اخل�ضائ�ش 
الأ�ضا�ضية لتبادل املعلومات واملتعّلقة بكمية  
ون�����ض��ق امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ُي�����راد مت��ري��ره��ا، 
املعلومات  ه��ذه  نقل  تعقيدات  اإىل  بالإ�ضافة 
على امتداد العامل كله والف�ضاء املحيط به. 
وتوّفر  التقنيات احلديثة يف حقل الإت�ضالت 
ال��رادي��وي��ة التكتيكية، وت��اأم��ني الإت�����ض��الت 
ال��ب��ع��ي��دة امل���دى وب���ّث ال�����ض��ور التلفزيونية 

املُ��ب��ا���رة م��ن اأن��ظ��م��ة الأ���ض��ل��ح��ة اإىل 
مراكز القيادة، وه��ذا الأم��ر اأّدى اىل 
املتعّلقة  الع�ضكرية  امتداد املتطلبات 
البحرية  ل��اإت�����ض��الت  ب���ال���رتددات 
واملاحة بوا�ضطة ال�ضواتل، واأ�ضبح 
ن��ط��اق ال������رتدد  م���ا ب���ني 225 و 400 
احللف  ق��وات  يف  معتمدًا  ميغاهرتز 
الأط��ل�����ض��ي )ن���ات���و( ب��ه��دف حتقيق 

الأمور التالية:
- تعزيز قدرة الوحدات املقاتلة 

على احلركية والإنت�ضار.
- حتقيق الإ���ض��ت��ب��اك ال��ف��ّع��ال  يف 

الزمان واملكان املنا�ضبني.
- احل��ف��اظ على �ضامة ال��ق��وات 

والُبنية التحتية.
- امل�����ض��اه��م��ة يف اإجن�����اح اأن��ظ��م��ة 
ال���ق���ي���ادة وال�����ض��ي��ط��رة والت�����ض��ال 

.C3I واملعلومات
اأبرز ال�سركات املُنتجة

اإن ت���ط���ّور و���ض��ائ��ل واأج���ه���زة 
الإت�ضالت ج��اء ُمتازمًا مع تطّور 
اأن��ظ��م��ة ال�����ض��اح وع�����ّدة احل����روب 
حافزًا  ك��ان  فقد  وبالتايل  احلديثة، 
�����ض��ة يف اإن��ت��اج  ل��ل�����رك��ات امل��ت��خ�����ضّ
للعمل  الراديوية  الإت�ضالت  اأنظمة 
على اإن��ت��اج الأج��ه��زة وف��ق اآخ��ر م��ا تو�ضلت 
اإليه تكنولوجيا الإت�ضالت، ويف هذا املجال 

ميكن الإ�ضارة اإىل ال�ركات التالية:
ASELSAN     اأ�سل�سان

تعمل �ركة اأ�ضل�ضان على اإنتاج خمتلف 
الأنظمة الإلكرتونية، وهي ترّكز اجلهد على 
تزويد اجلي�ش الرتكي مبختلف احتياجاته 
من اأجهز ة ال��رادي��و التكتيكية الع�ضكرية، 
لاأنظمة  رئي�ضيا  منتجا  كونها  ج��ان��ب  اإىل 
ال��دف��اع��ي��ة وال��������رادارات واأن��ظ��م��ة احل���رب 
الإلكرتونية  واأج��ه��زة التوجيه والإل��ك��رتو 

ب�ريات.
اأب���رز م��ا ق��ّدم��ت��ه اأ�ضل�ضان اإىل ال��ق��وات 
TASMUS  ال��ذي  ال��ربي��ة ن��ظ��ام تا�ضمو�ش 
لاإت�ضالت  ومتحركًا  ثابتًا  نظامًا  ُيعترب 
يحقق  مبا  والفيديوية،  والبيانية  ال�ضوتية 
اإعطاء �ضورة وا�ضحة من الو�ضع التكتيكي  
حل��ق��ل امل��ع��رك��ة يف ال���وق���ت امل���ح���دد وامل��ك��ان 
املطلوب،  وبالتايل يوؤمن قيادة �ضليمة للقادة 
م��ن م��راك��ز ال��ق��ي��ادة وال�ضيطرة ب��ك��ّل حرية 

ودقة يف املعلومات.

ASELSAN الإت�ساالت القوات الربية من TASMUS نظام
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كما ُتنتج اأ�ضل�ضان رادي��وًا �ضغر احلجم 
خفيف ال���وزن ُي��ع��رف باإ�ضم رادي���و اجلندي  
Soldier Radio، الذي يوؤمن اإت�ضالت �ضوتية 
اإىل �ضبكة ل�ضلكية تكتيكية  اإ�ضافًة  وبيانية، 
 TS-WLAN  اآمنة ملناطق حمددة،  هي �ضبكة
التي توؤمن اإت�ضالت متحّركة على م�ضافات 

بعيدة.
:Bittium بيتيوم

هي ال�ركة الفنلندية التي كانت تعرف 
�����ض��ة يف تطوير  ب���� »اإل���ك���رتوب���ي���ت« امل��ت��خ�����ضّ
من  اإنطاقًا  الا�ضلكية،  الإت�����ض��الت  اأنظمة 
تتطّلب  احل��دي��ث��ة  الع�ضكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأن 
ح��رك��ي��ة ع��ال��ي��ة وب��ال��ت��ايل ف��ا ب���ّد م��ن �ضبكات 
توؤمن الإت�ضالت التكتيكية التي تربط مراكز 
ق��ي��ادة ل���واء ب��وح��دات��ه العمانية امل��ت��ع��ّددة، 
مثل املدفعية والأف��واج املقاتلة. توّفر  �ضبكة  
القتال الرادوية )CNR( الإت�ضالت لقوات 
اخلطوط الأمامية املجّهزة مبعّدات  راديوية 
حممولة اأو مرّكبة على عربات، الأم��ر الذي 
ي�ضمح بتبادل املعلومات والر�ضائل والأوامر 
م��ا ب��ني م��راك��ز ال��ق��ي��ادة وخمتلف ال��وح��دات 

العمانية.
لقد اأن��ت��ج��ت  ���رك��ة اإل��ك��رتوب��ي��ت حلوًل 
ال��رادي��وي��ة،  الإت�����ض��الت  متطّورة ل�ضبكات 
والتي اأبرزها ال�ضبكة التكتيكية الا�ضلكية 
 Tactical اأو  TAC WIN  امل��ع��روف��ة ب��اإ���ض��م
ت��وؤم��ن  وال���ت���ي   Wireless IP Network
اإت�����ض��الت ذات ل��ي��ون��ة ع��ال��ي��ة وق����درة على 
حتّمل ال�ضغوط يف مواجهة اأّي اعرتا�ضات 

ل�ضلكية، كما ُتتيح نقل بيانات IP  عرب كامل 
اأي�ضًا نقل ال�ضوت  ال�ضبكة والتي تت�ضّمن 
اأج��ه��زة  انتجت  املطلوبة.كما  وامل��ع��ل��وم��ات 
حم��م��ول��ة ل��ل��م��ه��م��ات احل��رج��ةوامل��ن��ت��ج��ات 
ال�ضوتية ال�ضلبة VOIP التي توفر عائلتها 
ات�������ض���الت ذات ت���ب���ادل ت�����ض��غ��ي��ل��ي ي��وؤم��ن 
اآمن  ب�ضكل  وال�ضلكي  الا�ضلكي   التوا�ضل 

و م�ضتمر.
:L3 HARRIS  هاري�س L3

ال�����رك��ة الأم��رك��ي��ة ال���رائ���دة يف اإن��ت��اج 
الأج���ه���زة ال���رادي���وي���ة ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة  ملختلف 
�ضفوف القوات امل�ضّلحة، ويف �ضبيل اإجن��اح 
م��ع��ارك ال��ق��رن احل���ادي وال��ع�����ري��ن، قّدمت 
متطّورة  اأج��ه��زة  املقاتلة  للوحدات  هاري�ش 
اأّي  لتاأمني ات�ضالتها بكّل ثقة وحّرية دون 
خوف من ف�ضل اإي�ضال الأوامر اأو املعلومات 

اأو الأخبار.
اأخ����ذت ه��اري�����ش اآخ����ر م��ا ت��و���ض��ل��ت اإل��ي��ه 
تكنولوجيا الإت�����ض��الت م��ن ف��وائ��د وُق���درات 
الرتّددات العالية جدًا )VHF( وما فوق العالية 
اأج��ه��زة ال��رادي��و الرقمية  )UHF(، واأنتجت 
لتلّبي اح��ت��ي��اج��ات الإت�����ض��الت امل��ت��داخ��ل��ة يف 
املُ�ضكلة يف خمتلف  امل�ضّلحة  ال��ق��وات  عمليات 
الع�ضكرية.  والت�ضكيات  الأ�ضلحة  �ضفوف 
ويف ه��ذا الإط���ار مّت ا�ضتحداث عائلة فالكون  
FALCON II  لأن��ظ��م��ة الت�����ض��الت املُ��دجم��ة 
الربية  القوات  توا�ضل  تاأمني  ت�ضتطيع  التي 
مع القوات اجلوية والبحرية على حٍد �ضواء، 
RF-  واأب���رز اأج��ه��زة ه��ذه العائلة هو اجل��ه��از

 5800 ال���ذي يعمل �ضمن ت����رّددات م��ا ب��ني 30 
املكاملات  ت�ضفر  وي�ضتطيع  ميغاهرتز  و512 
ال�����ض��وت��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات، ومي��ك��ن حمله على 
الظهر اأو تركيبه على متون العربات احلربية 

املتنّوعة.
ُي��ذك��ر اأن ه��اري�����ش  HARRIS اإن��دجم��ت 
م���ع L3 وه���ي ُت��ن��ت��ج جم��م��وع��ة م���ن اأج��ه��زة 
الإت�����������ض�����الت ال�����رادي�����وي�����ة ال�������ض���احل���ة 
ل���ض��ت��ع��م��ال ال����ق����وات ال����رّبي����ة وال��ب��ح��ري��ة 
اأو تركب على العربات  وحتمل على الظهر 
AN/  وه�����ي ع���������ادًة  ت���ك���ون حت����ت اإ������ض�����م
 PRC  امل��ح��م��ول��ة ب��ال��ي��د اأو ع��ل��ى ال��ظ��ه��ر، 

وAN/VRC املركبة على متون العربات.

Bittium اإنتاج VOIP داخل  عربة ع�سكرية وجهاز )TAC WIN(  نظام ال�سبكة التكتيكية

 اجلهاز Falcon II من HARRIS يف خدمة املقاتلني
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نبذة تاريخية:
مّرت �سناعة �لطائر�ت �حلربية �ملتعددة �لأدو�ر بخم�سة �أجيال 
متعاقبة كانت بد�يتها بطائر�ت �حل��رب �لعاملية �لثانية حيث مل يكن 
�سالحها �سوى �لر�سا�سات وكانت حمدودة �ل�رسعة، ودورها يف �لقتال 
كان حمدود �أي�سًا، وجاء يف �أعقابها �جليالن �لثاين و�لثالث �للذ�ن �سمل 
تطورهما قوة دفع دينامية، و�أ�سلحة متطورة، و�أنظمة مالحة متطورة 
�أي�سًا، وفاقت �رسعاتها �رسعة �ل�سوت و�أ�سبحت متعددة �لأدو�ر. 
غري �أن �سائقة عام 1990 �ملالية وما تالها جعلت معظم �لدول �ل�سانعة 
و�مل�ستوردة تعمل على تخفي�ض �إنفاقها �لع�سكري و�لإكتفاء مبعد�تها 
�لتي لديها ول �سيما �جلوية منها. وبا�رست بعدئذ �لدول �ملتمكنة ماديًا 
من تطوير �جليل �لر�بع من مقاتالتها �إث��ر �إنح�سار �ل�سائقة �ملالية، 
مقاتلة  �أنتجت  مثاًل   Boeing فبوينغ  مقاتالت حديثة.  تنتج  و�رسعت 
 )Lockheed Martin( م��ارت��ن  لوكهيد  م��ع  بالتعاون   )Raptor F-22(

بحدود �لعام 2005.
�أم���ا ط��ائ��ر�ت �جل��ي��ل �خل��ام�����ض فقد �م��ت��ازت بتقنيات عالية متعددة، 
وب���ر�د�ر�ت حديثة فعالة هي ر�د�ر�ت )AESA(  ذ�ت �لدقة �لعالية 
�أو  �خلفيفة  بالب�سمة  و�م��ت��ازت  �لأدو�ر،  متعددة  �مل��ق��ات��الت  وغ���دت 
�إكت�سافها. كما متيزت بخفة  �ل����ر�د�ر�ت  �ملعدومة �لتي ي�سعب على 
�أي�سًا  منها  �لكومبوزيت. و��ستحدث  م��ادة  وزنها كونها ت�سنع من 
لكنها غدت  �أنظمة مالحتها،  �إ�ست�سعار حديثة وكذلك ط��ورت  �أنظمة 
باهظة �لأثمان  ل تقتنيها �إل بع�ض �لدول �ملتمكنة ماديًا مثل �ل�سعودية  

ودول �خلليج وقليل غريها.
ومل���ا ك��ان��ت �أ���س��ل��ح��ة �ل�����رسق �لأو����س���ط و�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي �ملقتناة 
ميكن  ل  كونها  �إ�ستبد�لها  وينبغي  ق��دمي��ة  قبلها  وم��ا  بال�سبعينات 
تطويرها وجعلها متعددة �لإ�ستخد�م ، �أ�سبح متوجبًا تطوير طائر�ت 
يقارب  م��ا  �إىل  ورفعها  م�ستو�ها  وحت�سني  و�لت�سعينات  �لثمانينات 
م�ستوى �جليل �خلام�ض وجعلها متعددة �ملهّمات، وركزت دول �خلليج 
ومعظم دول �ل�رسق �لأو�سط على �قتناء �ملقاتالت �حلديثة و�لطو�فات 

�للوج�ستية و�ملقاتلة كونها ذ�ت دور فعال يف �ملعارك وتنقل �جلنود �إىل 
ما ور�ء خطوط �لأع��د�ء. هذ� و�سنقدم نبذة فيما يلي عن كل من �لدول 

�لعربية على حدة:
املقاتالت اجلوية الأردنية:

يبلغ ع��دي��د ���س��الح ج��و �ململكة �لأردن��ي��ة �لها�سمية 13500 ج��ن��دي وق��و�م  
طائر�ت قتاله 3 �أ�رس�ب �إعرت��ض/دفاع جوي. فال�رسب 1 ي�سم 30 طائرة 
MVF-16A، و�ل�رسب 2 قو�مه 15 طائرة F-16B، و�ل�رسب �ل�ساد�ض يتاألف 

.F-16A/B من 17 طائرة
�أم���ا ج��ن��اح �لنقل �جل���وي )ق��اع��دة �مل��ل��ك عبد �هلل( �ل�����رسب 3 ي�سم طائرتي 
ط��ائ��ر�ت  و4   CN-295 وط���ائ���رة   ،CN-235 وط��ائ��رت��ي   ،C-212 ك��ا���س��ا 
ه��ريك��وك��ي��ز C-130H، و���رسب��ا ط���و�ف���ات  للنقل و�لإرت����ب����اط  قو�مهما 
 .FC - 615 و�����رسب م��ن 12 ط��و�ف��ة  AS-312 10 ط���ائ���ر�ت ���س��وب��رب��وم��ا
ول����و�ء ط���ري�ن ع��م��ل��ي��ات خ��ا���س��ة  ق��و�م��ه 8+16 ط��و�ف��ة UH - 60L ب��الك 
ه����وك، و 8 ط���و�ف���ات  MD-530، و�ل���ط���ري�ن �مل��ل��ك��ي ي�����س��م 8 ت�سالنجر 
وط���و�ف���ة ه�����وك،  ب����الك   S-70A ط����و�ف����ات  500، و6  وت��ري�����س��ت��ار   604 

.SA-316 
�أما طو�فات �لقتال ف�رسبان قتاليان ي�سمان 30 كوبر� AH-1SW هما  

)�ل�رسبان 10 و 12 قاعدة �مللك عبد �هلل(.
�أما طائر�ت �لتدريب يف كلية �مللك ح�سني فثالثة �أ�رس�ب �ل�رسب 11 وفيه 
13 طائرة �أفيوجت C-101، و�ل�رسب 4 يتاألف من 16 طائرة �سلينغ�سباي 
CN-وفاير فالي 260، وطائرتي �سوكوتا. ويتم حتويل  طائرتي �لنقل T-67
235 �إىل طائرتني م�سلحتني للقو�ت �خلا�سة. ومت طلب عام 2018 ، 18 طو�فة 
م�سّلحة بوينغ AH - 60 ليتل بريد لتجهيز لو�ء طري�ن �لعمليات �خلا�سة، 

ومت ت�سلم 15 طائرة F-16 �إ�سافية من �لفائ�ض �لهولندي.
القواعد اجلوية: �مللك عبد �هلل )ع��م��ان( �مللك ح�سني )�مل��ف��رق( كلية 
�لتدريب �جل��وي )�لأم��ري ح�سن )115(، و�لعقبة، و�لأزرق و�مللك في�سل 

)�خلفر(.

اجليل التالـي  من  طائرات القتال  املتعددة 
األدوار وتطورها لدى دول الشرق األوسط واخلليج

ُمقاتلة F16A MLU في سالح الجو األردني
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املقاتالت اجلوية الإماراتية:
4500جندي وتنظيمه  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  �سالح ج��و  عديد 
�ل��ع��ام ق��و�م��ه ق��ي��ادت��ان ج��وي��ت��ان، وق��ي��ادة ج��وي��ة م�سرتكة ، فالقيادة 
�جل���وي���ة �ل��غ��رب��ي��ة )�أب�����و ظ��ب��ي( ت�����س��م ج��ن��اح م��ق��ات��الت )�ل��ظ��ف��رة( 
ق��و�م��ه 3 �أ����رس�ب  قتال/هجوم �أر���س��ي ) �لأ����رس�ب 71 و 76 و86  يف 
)ق���اع���دة �ل��ظ��ف��ر�ن( م��وج��ود�ت��ه��ا ط���ائ���ر�ت م����ري�ج - 2000 - 9، و 
 3 �أ�����رس�ب  ق��ت��ال )�لأول و�ل��ث��اين و�ل��ث��ال��ث( �ساهني ت�سم ط��ائ��ر�ت

 F-16 E/F ديزرت فالكون .
�أما �رسب �لنقل )قاعدة �لباطن( في�سم 3 �أ�رس�ب  طائر�ت )�رسب 
ي�سغل طائر�ت C-130H و�آخر ي�سغل طائر�ت CN -235 وثالث لديه 6 

.)C-17 طائر�ت
و�لقيادة �جلوية �لو�سطى )دب��ي( لديها ���رسب هجوم خفيف / 
ت��دري��ب )�ل�����رسب 102 ق��اع��دة م��ن��ده��ات( وي��ت��األ��ف م��ن ط��ائ��ر�ت هوك 
102. و�رسب للنقل قو�مه 30 طائرة C-130H  وبوينغ  422-747  لنقل 

�ل�سخ�سيات، وكينغ �إير لنقل �ل�سخ�سيات.
وق��ي��ادة ط��ري�ن �جلي�ض )�أب��و ظبي( قو�مها ل��و�ء ط��ري�ن �جلي�ض 
�لعا�رس )�لظفرة( ي�سم طو�فات �أبات�سي AH-64A �لقتالية وطو�فات 

.AS - 550 فينيك
وقيادة �لعمليات �خلا�سة )�أب��و ظبي( لديها 
�رسب للعمليات �خلا�سة )قاعدة �لنخيل( ويتاألف 
من ط��و�ف��ات ت�سينوك AW139 و CH-47C/D و 

.208B سي�سنا�
ول����دى �أك��ادمي��ي��ة خليفة ب��ن ز�ي����د )�ل��ع��ني( 
 .MK63 ل�������رسب 68 وي�����س��م ط����ائ����ر�ت ه����وك�
و�ل���������رسب �ل���ث���اين ف���ري���ق �ل��ف��ر���س��ان ل��الأل��ع��اب  
�جل��وي��ة ول��دي��ه 10 ط��ائ��ر�ت MB139، و�ل�����رسب 
�ل���ر�ب���ع ي�����س��م ط���ائ���ر�ت PC -7 ت��ريب��وت��ري��ر، 
و���رسب �لأكادميية �جلوية وفيه طائر�ت غروب 

.GH15TA
جم��م��وع �ل��ط��ائ��ر�ت ) �ل��ف��ئ��ات �لرئي�سية( 
للقتال 5B  ط��ائ��رة م���ري�ج 2000-9 و 20 دي��زرت  
فالكون F-16E، وللنقل 8 طائر�ت، وللتدريب  15 
هوك MK -102، و 30 طائرة هوك MK-63، و 82 طو�فة AH-64D، و42 

.SAB و 6 طو�فات بوما ،AW-319 طو�فة
قيد �لطلب طائرتا دورية متعددة �لأدو�ر طر�ز بياجيو P160 �أفانتي 
كما يجري ت�سليم 6 طو�فات �سينوك  CH -47F، بالإ�سافة �إىل 10 طو�فات 
17 ر�د�ر  �أخ���رى كخيار ث���اٍن، وقيد �لطلب نظام بريد�يرت �مل�سري، و 
مر�قبة جوية GH200 )من �رسكة طالي�ض( و�أثنان من �سو�تل �مل�سح 
�لع�سكري من نوع هيليو�ض . و10 حمطات �إ�ستباك و�سيطرة و 17 قاذفًا.

اأهم القواعد اجلوية: �لقيادة �جلوية �لغربية، وباطن، و�لظفرة 
و�لعني، و�لقيادة �جلوية �لو�سطى.

مقاتالت البحرين اجلوية:
عديد قو�ت مملكة �لبحرين �جلوي 8500 جندي، وتنظيمها �لعام: 
لو�ء مدرع يتاألف من كتيبتني مدرعتني وكتيبة �إ�ستطالع، ولو�ء م�ساة 
من كتيبتني ميكانيكيتني وكتيبة موؤللة، ولو�ء مدفعية وجمموعة قو�ت 

خا�سة.
�أم���ا ع��دي��د ���س��الح �جل��و 1300ج��ن��دي وط��ائ��ر�ت �ل��ق��ت��ال 3 �أ����رس�ب 
مقاتالت ي�سم كل منها 7-8  طائر�ت F-16C و 4 طائر�ت F-16D و�رسب 

.F-5E/F ثالث من 12 طائرة
و����رسب ط��و�ف��ات للنقل ق��و�م��ه 12 طو�فة 
BO-105، وطو�فتان  ط��و�ف��ات   3 و   AB-212
لنقل �ل�سخ�سيات طر�ز S-70A، و 9 طو�فات  
 S-92 وط���و�ف���ة ط���ر�ز ،UH-60M ب���الك ه���وك
لنقل �ل�سخ�سيات . و���رسب طو�فات هجومية 
م��ن 14 ط��و�ف��ة AH-1E ك��وب��ر�. ول��دي��ه �أي�سًا 
طائرة �أف��رو T185،  و3 ط��ائ��ر�ت  ط��ر�ز غالف  
�سرتمي، وطائرة طر�ز بوينغ 727 للنقل، وجناح 
طائر �ت �ل��ت��دري��ب ق��و�م��ه  6 ه��وك MK129، و 
3 ط��ائ��ر�ت �سلينغ �سباي فاير ف��الي للتدريب 

�لأويل.
 ،F-16 وه��ن��اك نية ل�����رس�ء 19 ط��ائ��رة ط���ر�ز

ويجري �لتفاو�ض  ب�ساأنها.
���س��م��ان، و�ل�سيخ  القواعد اجل��وي��ة:  اأه��م 

عي�سى، و�ملحرق.

F-16 BLOCK 60 E F لدى القوات الجوية االماراتي  مقاتالت

طوافة طراز AB-212 تابعة لسالح الجو البحريني
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مقاتالت  �سالح 
جو اململكة العربية ال�سعودية

عديد �سالح جو �ململكة �لعربية �ل�سعودية 20000 جندي ووحد�ته 
منظمة يف 9 �أجنحة موزعة على 7 قو�عد بحرية . �أما طائر�ته �لهجومية 
فثالثة �أ���رس�ب �ساربة ت�سمن 88 توريندو   IDS. وطائر�ته �ملقاتلة 
�لقاذفة 3 �أ�رس�ب قو�مها 68 طائرة F-15S. �أما �لطائر�ت �ملعرت�سة ف� 6 
�أ�رس�ب ت�سمن 68 مقاتلة  F-15S و�رسبان من 24 تايفون طائر�ت �لنقل 
3 �أ���رس�ب تتاألف من 20 طائرة هريكولي�ض  C-130 E/H و 5 طائر�ت 
CN -235 و 53 طائرة C-212، و 200 طائرة بوينغ 707-320 وطائرتي 

جت�ستار، وطائرتي فالكون - 20.
AB- و 42 طو�فة ،AB - 206  لطو�فات �رسبان من 25 جرت�ينجر�
205،   و6 ط��و�ف��ات  �ل��وي��ت - 3، و18 ط��و�ف��ة KV-107، و92 طو�فة 
AB-212، و61  طو�فة AB -412 )للبحث و�لإنقاذ(، و 16 طو�فة طبية 
/�إخ��الء S-70 بالك هوك، و 11 طو�فة كوغار و MK2 للقيادة و�لبحث 

و�لإنقاذ.
طائر�ت �لتدريب 15 طائرة F-5 B، و 51 طائرة F-15D،  و 21 طائرة 
T - 41A، و 50 طائرة PC-9، و 82 طائرة هوك وطائرتا جت �سرتمي - 31، 
و 12 طائرة �سي�سنا 172، و 29 طائرة �سوبر ما�ساك، ول��دى �أكادميية 

�مللك في�سل 28 هوك.
 ،E-3A طائر�ت �لإن��ذ�ر �ملبكر  5 طائر�ت �أو�ك�ض
وط��ائ��رت��ان م��ن ط���ر�ز R-3A لالإ�ستخبار �لإل��ك��رتوين 

.)ELINT(
�أم������ا ط�����ائ�����ر�ت �ل�������س���ه���اري���ج ف�����س��ت ط���ائ���ر�ت 
72 طائرة  KC -130، وق��ي��د �لطلب  A330MRTT،  و 
 84 مّت طلب  �ل�سالم. كما  برنامج  يوروفايرت مبوجب 
 F-15 يتم ت�سليمها، و�ستطور 68 طائرة F-15SA طائرة

من �سالح �جلو �مللكي �إىل �سنعه SA ويجري ت�سليمها.
جنيه  1.6مليار  قيمته  عقدً�   ..BAE SIS ومنحت 
ب�ساأن رزم��ة تدريب كاملة ت�سمل 53 طائرة بيالتو�ض 
PC-21 �سّلمت . و 22+22 طائرة ه��وك ATT  )يجري 
�أ�سا�سي، وقيد �لطلب  25 طائرة تدريب  ت�سليمها( و 

.C-130J طائرتا �سهريج طر�ز
وق��ي��د �لطلب �أي�����س��ًا ط��و�ف��ات AW -139 ل��الإخ��الء 

�لطبي )�لعدد غري معروف( و�لت�سلم جاٍر.
�أب��ه��ار، و�مللك عبد �لعزيز )�لظهر�ن(،   : اأهم القواعد اجلوية 
وج���دة، و�مل��ل��ك خ��ال��د )خمي�ض م�سيط(، و�مل��دي��ن��ة، و�ل��ري��ا���ض )مقر 
�لقيادة(، وتبوك، و�مللك فهد )�لطائف(، وكلية ط��ري�ن �مللك في�سل 

)�لريا�ض(.
مقاتالت القوات ال�سورية:

عديد �سالح �جلو �ل�سوري 20000 جندي، ولديه من طائر�ت �لقتال 
�رسبان ي�سمان 21 �سو - 24. كما لديه 18 �رسب مقاتالت، 9 �أ���رس�ب 
منها قو�مها نحو 150 ميغ -   F-21        5  ، و 5 �أ�رس�ب ت�سم 70 ميغ 23، 
و�رسبان ي�سمان 40 ميغ 29، و�رسبان ي�سمان 30 ميغ 25. ولديه �أي�سًا 
 BN23 - 8 �أ�رس�ب قتال/هجوم � ر�سي، 5 �أ�رس�ب منها ت�سم 40 ميغ
و 3 �أ�رس�ب ت�سم 40 �سو 22/20.  و�رسب �إ�ستطالع قو�مه 6 طائر�ت 

.R25 ميغ
طائر�ت �لنقل لديها موؤلفان من 4 طائر�ت �إل - 76. و 6 �آن - 26، و 6 

�آن  - 12، و 2 �آن  - 26، و 8 �إل - 14، و 4 تو - 134.
طائر�ت �لتدريب ت�سم 20 ميغ U21، و 80 �إل - 39، للباترو�ض، و60 
طائرة دلفن L-29، و 30 طائرة MBB-225 فالمنغو، و 80 طائرة ميغ 

- 17، و 6 طائر�ت ياك  �ساهباز.
ول���دي���ه���م م���ن �ل���ط���و�ف���ات  3 �أ��������رس�ب ه��ج��وم��ي��ة 
، غ����ازي����ل /ه��������اون   55 و   ،25  - م����ي   16  ت�������س���م 

و100 مي 8.
�أم��ا طو�فات �لنقل فقو�مها  ح��و�يل 100 مي - 17 
ومي - 8، و 10 طو�فات مي - 2، و 50 طو�فة مي - 25، 
ونحو 16 طو�فة مي - 14 هيرثو، و 5 طو�فات كا - 25 

هورمون ملكافحة �لغو��سات و�رسب �ل�سفن.
و�أكد ر�سميًا �ل�رس�ء عرب عقد خا�ض 36 طائرة ياك 

.2M/M29 - للتدريب �ملتقدم، و 12 طائرة ميغ
اأه���م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة : ح��ل��ب، و�ل��ن��ا���رسي��ة، 
وبالي، ودم�سق ودمر، وحماه، وخاخلالة، وم�سريية، 
و�سحر�ء  و�سهل�ض،  و�لر�سافة،  و�سهلة،  وب��امل��ري�، 

�سيقات.

F-15S و F-15 يمتلك سالح الجو السعودي ماتالته

مقاتلة ميغ MIG 29 في سالح الجو السوري
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مقاتالت �سالح اجلو العراقي:
ع��دي��د ���س��اح اجل���و ال��ع��راق��ي 6000 ج��ن��دي 
واملقر الرئي�سي يف القيارة. وجناح الهجوم 100 
 SU-25 بغداد( لديه 15 - 20  طائرة AB الر�سيد(
، وجناح الهجوم 115 )البلد( ي�سم 10 طائرات 
ITT- )و 9 مقاتات )البلد ،L195B29 و L195A

.16C/D
اأم����ا ج��ن��اح الإ���س��ت��ط��اع ف��ي�����س��م 3 اأ�����راب 
)كركوك(  الثالث  ال�رب  هي  خفيفة  اإ�ستطاع 
وجمهز ب� 8 ط��ائ��رات �ساما CH2000، وال�رب 
 SB7L - 70 )الب�رة( ولديه 6 طائرات �سيكر
360، و 8 طائرات �ساما CH 2000، وال�رب 87 

.350ER  املثنى( وقوامه 6 طائرات كينغ اإير(
اأم��ا ���رب التدريب 52 )ك��رك��وك( فلديه 20 
 AC - طائرة ل�ستا 95 و 12 طائرة كرفان �سي�سنا

.T-6A 208، )ملكافحة املتمردين اأي�سًا(، و 15 طائرة تيك�سانB
ول��دى ���رب النقل 3 ط��ائ��رات C-13E، و6 ط��ائ��رات اآن - 32 و 6 

طائرات C-130J. ولديه �رب طوافات ي�سم طوافات مي - 12.
واأو���س��ى ال��ع��راق على 36 طائرة مقاتلة من ط��راز F-16C بلوك 
52)اأج��ل ت�سليمها(. كما مت ت�سليم عدد قليل من الطائرات الهجومية 
�سو - 26 من رو�سيا واي��ران، وقيد الطلب 24 طائرة هجوم/تدريب 
طراز T50/Q    KAI  )يجري ت�سليمها(، وقيد الطلب عدد غري حمدد 

.IAC Super MUSHAK من طائرات التدريب ال�سا�سي
مقاتالت �سالح  جو عمان:

عدد �ساح جو �سلطنة عمان 5000 جندي، ولديه �ربا مقاتات/

هجوم اأر�سي هما ال�ر ب الثامن يف مت��رات، وقد �سلم ب� 10 طائرات  
.F-16D بلوك 50 و 4 طائرات F-16C

و����رب م��ق��ات��ات ه��ج��وم اأر���س��ي وا���س��ت��ط��اع )ال�����س��اد���س مطار 
م�سرية( ي�سم 12 طائرة هوك 200، و 4 هوك 100.

�رب مكافحة متمردي التدريب )ال�رب الأول يف م�سرية( يحوي 
12 طائرة بياتو�س PC-9 و 7 �سهباز )MF1 �سفاري(، و 5 طائرات 

�سوبر مو�س�ساك.
اأم����ا ال��ن��ق��ل ف��ي�����س��م 4 اأ������راب ، ال�������رب ال���راب���ع ل��دي��ه ط��ائ��رت��ا 
ال�����س��خ�����س��ي��ات، و����رب���ان )ال��ث��اين  A320 بر�ستيج لنقل  اإي��رب��ا���س 
يف �سيب، واخلام�س يف �سالة( يتاألفان من 8 �سكاي ف��ان )ج��ه��زت  3 
منها مل��ه��ام ال���دوري���ة ال��ب��ح��ري��ة( وال�����رب )رق���م 16 ال�����س��ي��ب( ي�سم 
 SP747 ب���وي���ن���غ  وط����ائ����رة   C-130H ط����ائ����رات   3
�سرتمي  غال�ف  وط��ائ��رت��ي  ال�سلط�����اين(  )الطي����ران 
،C-130J1 و  ال�����س��ل��ط��ان��������������������ي(  )ال��ط��ي�����������ران   4  - 

 .C-BOJ و 
اأم��ا الطوافات ف�ربان )ال�رب الثالث - �سالة 
وال����� 14 ال�����س��ي��ب( ي�����س��م��ان 20 ط��واف��ة NH-90 و 3 
ط��واف��ات AB206  و 10 ط��واف��ات بيل A/B 3214، و 
3 ط��واف��ات AB-212ب��وم��ا )ال��ط��ريان ال�سلطاين( و 5 
طوافات �سوبر بوما )الطريان ال�سلطان(، و 12 طوافة 

�سوبر لين�سك 360.
هذا  وقد مت طلب دفعة من 12 طائرة F-16 بلوك 50، 
 .AJT و 12 طائرة يوروفايرت تايفون و 8 طائرات هوك
كما مت ت�سليم 20 طوافة NH90TTH لتحل حمل معظم 
الطوافات العاملة يف جمال النقل والإرتباط با�ستثناء  
ط��واف��ات ال��ط��ريان ال�����س��ل��ط��اين، وط���واف���ات ال�سوبر 
C-225 مبا  8 طائرات  300، وطلبت ال�سلطنة  لينك�س 
فيها 5 طائرات نقل تكتيكي،  3 طائرات دوري��ة بحرية 
والت�سليم ج����اٍر، وق��ي��د ال��ط��ل��ب ن��ظ��ام ال��دف��اع اجل��وي 

نا�سما�س.
اأه��م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة : م�����س��رية، و���س��ال��ة ، 
وث��م��ري��ات وال�����س��ي��ب، وخ�����س��اب وج���زي���رة ال��غ��وث، 

ومثنى.

أوصى العراق على مقاتالت F-16C بلوك 52

طلبت عمان شراء 12 مقاتلة تايفون
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أوصى العراق على مقاتالت F-16C بلوك 52

مقاتالت �سالح اجلو القطري:
ع��دي��د ���س��اح ج��و دول���ة قطر 2500 ج��ن��دي ول��دي��ه ج��ن��اح قتال 
 رق��م 1 )ال��ق��ري��ة(، ول��دي��ه م��ن ط��ائ��رات القتال 9 ط��ائ��رات م��رياج

 EDA5 - 2000 و 3 طائرات DDA5 - 2000 من مقعدين، للتدريب 
والقتال، كما لديه �رب قتال/هجوم اأر�سي قوامه 11 مقاتلة من 

6 طائرات الفاجت للتدريب.
ولديه للنقل 4 ) + 4( طائرات للنقل الع�سكرية الثقيل طراز 
غلومبا�سرت C-17، و���رب لنقل ال�سخ�سيات ي�سم طائرة اأ - 
140 وطائرة اأ - 130، و 4 طائرات C-130J، ولديه للتدريب 24 

.PC-21 بياتو�س
اأم���ا ال��ط��واف��ات ف��ال�����رب ال�����س��اد���س )ال���دوح���ة( ي�����س��ّم 12 
AM- ط��واف��ة ك��وم��ان��دو )8 منها جمهزة ب�سواريخ اك��زو���س��ت

39 امل�سادة لل�سفن ، و 4 طوافات للنقل(، و 10 طوافات غازيل 
SA-3421 جمهزة ب�سواريخ هوت(، وطوافة طراز S - 92  لنقل 

.AW - 139 ال�سخ�سيات و 21 طوافة
 AH -64L و 24 طوافة ،PC-21 وقيد الطلب 24 طائرة تدريب
اأبات�سي، و 22 طوافة NH-90 و 3 طائرات اإنذار مبكر و�سيطرة بوينغ 
330. وقيد الطلب ���راء طائرات  اإيربا�س  737، وطائرتي �سهريج 

C-17  اإ�سافية .
اأهم القواعد اجلوية: الدوحة والغازية.

مقاتالت �سالح اجلو الكويتي:
عديد �ساح اجلو الكويتي 2500 جندي ولديه من طائرات القتال 32 
طائرة هورنت F/A 18C  و 8 طائرات  F/A 187D، و 10 طائرات هوك 

64 )للتدريب اأي�سًا(.
اأما للنقل فلدى الكويت طائرتا C-17، و3 طائرات  CK-3031 نقل 
/خزان، وطائرتا هريكوليز L- 100 و 30  طائرة طراز ايربا�س 319 

لنقل ال�سخ�سيات، ولديها للتدريب 8 طائرات توكانو.
اأم���������������ا ال���������ط���������واف���������ات ف�������ع�������ب�������ارة ع���������ن 5 ط��������واف��������ات 
ب�����وم�����ا ط����������واف����������ات  و5    ،AS-312  �������س������وب������رب������وم������ا 

 SA-33D  و 31 طوافة غازيل SA -342K للدورية. و 7 طوافات لنقل 
.AH -64D ال�سخ�سيات، و16 طوافة قتالية طر از  اأبات�سي لونغ بو

واتفقت دول اخلليج )البحرين والكويت وعمان، وقطر واململكة 
لإقامة   2001 ع��ام  املتحدة(  العربية  والم���ارات  ال�سعودية  العربية 
نظام م�سرتك لر�سد الطائرات وحتديد هويتها اأطلق عليه )ح��زام 

التعاون(.
واأو�ست الكويت على 5 طائرات للنقل الع�سكري متعددة املهمات 
 C-17 كما تلقت للنقل الع�سكري التقبل. طائرة طراز ،KC-130J طراز
 20 اأو���س��ت على  وهناك مفاو�سات للح�سول على طائرة ثانية، كما 

طوافة كاراكال H725 مع خيار 6 طائرات اإ�سافية.
اأهم القواعد اجلوية : اأحمد احلابر، ومتريت، وم�سقط �سيب.

مقاتالت القوات اجلوية اللبنانية:
عديد �ساح اجلو اللبناين 2000 جندي ولديه من طائرات القتال 
 AC-208B3 وطائرة كرفان ،F70 4 طائرات قاذفة ط��راز هوكر هنز
م�سلحة ب�سواريخ هل فاير، و 3 طائرات تدريب بولدوغ، و 6 مقاتات 

�سوبر توكانو.
ولديه من الطوافات 8 طوافات ال�ربان العا�ر واحلادي ع�ر 
)قاعدة ب��ريوت( وال�رب 12 ) قاعدة ري��اق( وال�رب 14 )قاعدة 
القليعات( جمهزة ب��� 28  ط��واف��ة UHIII ) بع�سها م�سلح( 
وال�رب الثامن )قاعدة ب��ريوت( جمهز  و 13 طوافة  غازيل  
 IAR  وال�رب  التا�سع  جمهز ب� 10 طوافات بوما ، SA3421
SM 320، وال�����رب 15 )ق��اع��دة ري��اق(جم��ه��ز ب��� 4 ط��واف��ات 
روبن�سونR44 للتدريب، وال�رب 16  )قاعدة بريوت جمهز 

بطوافة AW-139  لنقل ال�سخ�سيات.
ول��دى �ساح اجل��و اللبناين 3 ط��واف��ات لخ��م��اد احلرائق 

طراز S-61N بالنيابة عن وزارة الداخلية.
اأه��م القواعد اجلوية : م��ط��ار رف��ي��ق احل��ري��ري ال���دويل 

والقليعات ورياق.
اليمن:

الباد يف حالة ح��رب اأهلية بني ق��وات النظام وامللي�سيات 
احلوثية وبالتايل لي�س فيها حاليًا جي�س ر �سمي ول ميكن تقدير  

خمتلف القوات واملعدات.

طائرة نقل ستراتيجي  طراز C-17 لدى قطر

طوافة سوبر بوما تابعة لسالح الجو الكويتي
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جديد الدفاع

�أعلنت  تاأ�سي�سها  ع��ام على  م��رور  �حتفالها بذكرى  تز�منًا مع 
)�ي��دج EDGE(، جتّمع �لتكنولوجيا �ملتقدمة لقطاع �لدفاع وغريه 
من �ملجاالت، عن ت�سنيفها �سمن قائمة �أك��ر 25 �رشكة للتوريد�ت 
�لع�سكرية على م�ستوى �لعامل، وفقًا لبيانات معهد �ستوكهومل �لدويل 
الأبحاث �ل�سالم )SIPRI(. �ملركز �لبحثي �ملتخ�ّس�ص بتحليل بيانات 
�الإنفاق �لع�سكري وجت��ارة �الأ�سلحة، �إىل جانب تخ�ّس�سات �أخرى 

تتعلق بال�سلم و�الأمن �لدوليني.
وُيعّد دخول )�يدج( يف هذ� �لت�سنيف �إ�سافة  جديدة ُتعزز مكانة  
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ملنطقة ب�سكل عام، باعتبارها �ملرة �الأوىل 
�لتي ُت�ساف فيها �إحدى �رشكات �ل�رشق �الأو�سط �إىل ت�سنيف �أكر 
م�سّنعي �ملعّد�ت �الأ�سلية و�ملزّودين �الأمنيني على نطاق �لعامل.  ومن 
�أهم �ل�رشكات �الأخ��رى �سمن �لت�سنيف �جلديد؛ »لوكهيد مارتن«، 
و���رشك��ة �سناعة �ل��ط��ري�ن �ل�سينية »�أف��ي��ك«، و»ب���اي �سي�ستمز«، 

و»ثالي�ص«، و»�أملاز-�أنتي« و»رولز روي�ص«.
و�أظ��ه��رت بيانات معهد �ستوكهومل �ل��دويل الأبحاث �ل�سالم �أن 
مبيعات �الأ�سلحة و�خلدمات �لع�سكرية �لتي قدمتها �ل�رشكات �ل� 25 
على �لقائمة، بلغت 361 مليار دوالر �أمريكي يف عام 2019، و�سجلت 

)�يدج( ن�سبة 1.3 % من �إجمايل مبيعات �الأ�سلحة.
ويف معر�ص تعليقه على �لبيانات �جلديدة �ل�سادرة عن �ملعهد، 
في�صل البناي، �لرئي�ص �لتنفيذي و�لع�سو �ملنتدب يف  ق��ال �ل�سيد 
لتاأ�سي�ص  �الأوىل  �ل�سنوية  بالذكرى  �حتفاالتنا  مع  )�يدج(:»تز�منًا 
جمموعتنا، نفخر بت�سنيف )�يدج( كاأول �رشكة يف �ل�رشق �الأو�سط 

ت�ساف �إىل قائمة �أكر 25 �رشكة ع�سكرية على م�ستوى �لعامل، وفق 
ت�سنيف معهد �ستوكهومل �لدويل الأبحاث �ل�سالم«.

طريقًا  �أمامنا  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  البناي:»مهدت  و�أ�ساف 
ل��الزده��ار، و�لتميز بالقوة و�مل��رون��ة و�الب��ت��ك��ار يف ع�رش �حل��روب 
�ل�سيادية  �ل��ق��در�ت  تر�سيخ  نحو  �سعينا  مو��سلة  وم��ع  �لهجينة. 
لدولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، وتطوير �رش�كاتنا �لعاملية لتعزيز 
منو �ل�سادر�ت، نحن متحم�سون ملعرفة ما يحمله �مل�ستقبل لنا من 

م�ستجد�ت«.
ُت��رك��ز على  �لتي  )�ي���دج( ��سرت�تيجيتها �لطموحة  وت��و����س��ل 
معاجلة ت��ه��دي��د�ت �الأم���ن �ل��ق��وم��ي �ل��ت��ي تتكيف م��ع ت��ط��ور و�سائل 
�لتكنولوجيا �حلديثة، كما ت�سعى لتعزيز قدر�تها �حلالية يف جمال 
لتنمية  �لتكنولوجيا  نحو  و�ل��دف��ع  �ل�سناعي،  و�لتطوير  �لبحث 
�ل�����س��ادر�ت، م��ع �إع��ط��اء �الأول��وي��ة لتحويل �ل��ق��در�ت �لتكنولوجية 
�ملتقدمة يف �ل��ب��الد، مب��ا ي��ت��الءم م��ع �ل��ت��ط��ور�ت �ملت�سارعة لع�رشنا 

�لرقمي.
2019، وُت��ق��دم  5 ت�رشين ث��اين/ن��وف��م��ر  تاأ�س�ست )�ي����دج( يف 
��ات  خ��رت��ه��ا ���س��م��ن خ��م�����س��ة ق��ط��اع��ات رئ��ي�����س��ي��ة ت�����س��م��ل: �مل��ن�����سّ
و�الأنظمة، و�ل�سو�ريخ و�الأ�سلحة، و�لدفاع �ل�سير�ين ، و�حلرب 
و�ال�ستخبار�ت �الإلكرتونية، ودعم �ملهام. وت�سعى �ملجموعة لبناء 
ت�سور ع�رشي جديد للقدر�ت يقوم على �البتكار �ملتكامل و�لريادة 
�أ�سا�سي  �لبحث و�لتطوير كمحور  �لرتكيز على  �لتكنولوجية، مع 

لالأعمال.

)ايدج( اأوىل �رشكات ال�رشق الأو�صط �صمن ت�صنيف
 اأكرب 25 �رشكة ع�صكرية يف العامل

»EDGE« في�صل البناي الرئي�س التنفيذي ل�صركة 
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ب��ت��اري��خ 12 ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 2021 ح�����ر ق��ائ��د ال��ق��وات 
البحرية امل�رية �لفريق �أحمد خالد اإحتفاًل يف مدينة الإ�سكندرية 

لت�سلم اأول فرقيطة فئة »Gowind« �سنعت يف م�ر.
اجلي�ش امل�ري اأ�سار اإىل اأن هذه الفرقيطة ال�سبحية التي حتمل 
اإ�سم »بور �سعيد«، هي اأول �سفينة ت�سنع يف م�ر بن�سبة 100 % من 
قبل �ركة الإ�سكندرية لبناء ال�سفن بالتعاون  مع املجموعة البحرية 
حربية  اأعمال  تنفيذ  الفرقيطة  ت�ستطيع   .Naval Group الفرن�سية 
والغوا�سات  لل�سفن  امل�ساد  املدمج  القتال  بنظام  وتتميز  منوعة، 
وال��ط��ائ��رات، وك��ل ذل��ك اإنعك�ش يف تعقيد ودق��ة الت�سميم واملعايري 

النوعية املطلوب حتقيقها يف �سناعتها.
خالل الإحتفال اأكد �لفريق خالد على دعم القيادة ال�سيا�سية يف 
البحرية  القوات  لتطوير وحتديث  كاملة  �سرتاتيجية  لتنفيذ  البالد 
امل�رية بغية تعزيز الأمن والإ�ستقرار يف املياه الإقليمية القت�سادية 

امل�رية.
يف �سهر اأيلول/�سبتمرب 2018 اأطلقت القوات امل�سلحة امل�رية 
اإ�سم وحت��م��ل  كليًا  م�ر  يف  ت�سنع    »Gowind« فئة  فرقيطة   اأول 

 »ب��ور �سعيد«، وذل��ك كجزء من عقد مع فرن�سا يف العام 2014 بهدف 
تطوير الأ�سطول البحري يف البالد، واليوم تعترب هذه الفرقيطة اأكرث 
�لفريق  القطع املتقدمة يف القوات البحرية امل�رية وفقًا ملا اأعلنه 

�أحمد خالد.

و فرقاطة طراز FREMM من فينكانتريي
الإ�سكندرية  البحرية يف  القاعدة  اإىل  2021 و�سلت  العام  مطلع 
 FREMM اأول فرقاطة ايطالية اإىل م�ر حتمل اإ�سم» فرمي برغاميني
قبل �ركة  م��ن  بنيت  وه��ي  بالغاللة  الفرقاطة  تلقب   .»Bergamini
»فينكانتريي Fincantieri « اليطالية ولها قدرة ابحار مل�سافة 6000 
ميل بحري، وجمهزة بعدة خ�سائ�ش تقنية واأنظمة �سالح حديثة 
تتيح لها تنفيذ كافة املهمات القتالية يف البحر خالل اأيام ال�سلم وابان 

احلروب.

تتطلع م�ر اإىل تطبيق �سرتاتيجية �ساملة مع اأف�سلية تطوير 
وحت��دي��ث الأ���س��ط��ول البحري، وف��ق م��ا اأع��ل��ن قائد ال��ق��وات البحرية 
الإح��ت��ف��ال مبنا�سبة و�سول  خ��الل  �أحمد خالد  �لفريق  امل�����ري 
الفرقاطة، م�سريًا اإىل اأن هذه الفرقاطة �ستوفر دعمًا لالأمن يف قناة 

ال�سوي�ش �سّد الإعتداءات والتحديات القائمة يف املنطقة.
تعطي  امل�رية  ال�سيا�سية  القيادة  اأن  على  اأك��د  �لفريق خالد 
اأف�سلية لتاأمني جهوزية ال��ق��وات امل�سلحة كقوة ق��ادرة على توفري 
الأم���ن والإ���س��ت��ق��رار يف املنطقة وحم��ارب��ة الإره���اب والهجرة الغري 

�رعية وامل�ساهمة يف تطوير الأعمال. 
اإىل  ال��ي��وم  FREMM Bergamini تن�سم   اأن فرقاطة  اإىل  ي�سار 
اأ���س��ط��ول ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة امل�����ري��ة ال��ت��ي ���س��ه��دت م���وؤخ���رًا طفرة 
تكنولوجية يف اأنظمة ال�سالح والفعالية القتالية وباتت ت�ساهي اأحدث 

اأنظمة ال�سالح الدفاعية يف العامل.

البحرية امل�رصية تت�سّلم اأول فرقيطة 
فئة »غويند« �سنعت حملياً

Fincantieri من فينكانتريي  FREMM وفرقاطة
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ع�رًا  والأم��ن��ي��ة  والدفاعية  ف�سائية  اجل��و  القطاعات  دخلت 
املنظمات  وعلى  والتجدد،  الر�ساقة  تتطلب  تعقيداته  حيث  جديدًا 
اأن تبحر يف م��ي��اه جمهولة لإع���ادة التفكري والتخيل يف ج��و ف�ساء 
 Pelican Products ودفاع الغد. حل�سن احلظ فاإن منتجات بليكان
الرائدة عامليًا يف ت�سميم و�سناعة احلقائب املحمية ذات الأداء العايل 
واحللول اخلفيفة املتقدمة، قد اأطلقت حديثًا خطوط اإنتاج جديدة 

م�سممة لت�سهيل الإنتقال.

حقائب خفيفة ت�سهل �حلمل على مهنيني لوج�ستيني
اإن �سل�سلة حقائب بليكان - هارديغ  Pelican - Hardigg هي 
اأخف من احلقائب التقليدية امل�سبوبة بن�سبة 30 %، وتوؤمن وفرًا 
لوج�ستيًا وطاقة ب�رية اأق��ّل. عائلة حقيبة احلمل اجلديدة موجهة 
 نحو ا�ستعمال رجلني اأو اأرب��ع��ة رج��ال حلمولة ق�سوى ت�سل اإىل
  136 ك��ل��غ، وه���ذه احل��ق��ائ��ب ت��وف��ر ذات احل��م��اي��ة ومت���ّر ع��رب اختبار

  MIL - SPEC  ال�سارم.

Pelican Protector لتنظيم حقائب EZ - Click Molle نظام
يعترب نظام EZ - Click اإ�سافة جيدة حلقائب بليكان، وهو ذو 
هند�سة مالئمة لغطاء اأي حقيبة نقل من بليكان، اإن��ه اآم��ن و�ريع 

الرتكيب والإزالة.

بليكان و�جلو ف�ساء و�لدفاع معاً يدً�  بيد
منذ العام 1976 تقدم Pelican  دعمًا لل�سناعات اجلو ف�سائية 
اخلا�سة  واحلقائب  العادية،  للحقائب  حلوًل  وت��زود  والدفاعية، 

بحماية املعدات وغريها من اأدوات امليدان.
ي�سار اإىل اأن هذه املنتجات �سيتّم عر�سها يف جناح Pelican خالل 

.IDEX 2021 معر�ش الدفاع الدويل

ن��ّف��ذت ���رك��ة »MBDA« رم��اي��ة اأوىل لل�ساروخ 
م��ت��و���س��ط امل����دى MMP م���ن ع��رب��ة Sabre اخل��ا���س��ة 
بالقوات اخلا�سة واإنتاج اأركو�ش ARQUUS، وذلك 
مبثابة جزء من حملة الرمي املنفذة مدعومة من ِقبل 

.DGA اجلي�ش الفرن�سي والهيئة العامة للت�سّلح
ال��رم��اي��ة ال��ت��ي مّت���ت ب��ت��اري��خ 12 ك��ان��ون اأول/

دي�سمرب 2020 يف مع�سكر كاجنور�ش Canjuers جنوب 
املقفل على دبابة  الإط���الق  با�ستخدام نظام  فرن�سا، 
 Fire تبعد م�سافة 3500 م، واعتماد مبداأ  اأطِلْق وان�سى
and  - Forget -، فيما العربة تتحرك ب�سكل كامل بعد 

الرماية.
مّرة اأخرى يظهر نظام ال�ساروخ متو�سط املدى 
MMP، دقة يف حيازة هدفه ونوعية نظام التوجيه من 

خالل حتقيق �ربات ُمبا�رة دون تدّخل  امل�سغل.
خ��الل الإي��ج��از ح��ول ال�ساروخ اأب��دى رام��ي اجلي�ش الفرن�سي 
حما�سة كبرية قائاًل:»ان تركيب اإطالق النار كان �سليمًا، والهند�سة 
اخلا�سة اأّدت اإىل ت�سديد �سهل، ومّت اإطالق ال�ساروخ دون اأّي اإزعاج 

للرامي وبخل�سة مل ُتعرْف �سابقًا«.

ُي�سار اإىل اأن ال�����س��اروخ MMP ه��و الأول م��ن اجليل اخلام�ش 
املُ�ستخدم يف القتال، و�سع يف خدمة اجلي�ش الفرن�سي منذ �سنتني، 
اإنه ّلني ومتعّدد اجلوانب والإ�ستعمالت، ومّت اختياره قتاليًا يف عّدة 

م�سارح عمليات حول العامل.

م. ب.د.اأ تطلق �ساروخ متو�سط
 املدى من عربة متحرّكة

القطاعات اجلو ف�سائية والدفاعية تدخل 
Pelican ع�رصاً جديداً مع بليكان

Sabre ينطلق من عربة MMP ساروخ� 

 حقائب Pelican تنقل خالل �لعمليات �حلربية 
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ب��ت��اري��خ 4 ك���ان���ون اأول/ 
زي��ارة  2020 وخ���الل  دي�سمرب 
ال��ب��ن��اء امل���دم���ج ل��ل��ح��ف��اظ على 
املعدات الربية يف حالة عمالنية 
روان  م��وق��ع  يف   ،)SIMMT(
ع��ر���ش  ف��رن�����س��ا،  يف   Roanne
فريق نك�سرت Nexter اأول اأربع 
ع��رب��ات م��درع��ة جم��ددة القتال 
ك��ان  ك��م��ا   ،)VBCI( امل�����س��اة 
لالإ�ساءة  فر�سة  اأي�سًا  اللقاء 
ع���ل���ى ع���م���ل ن���ك�������س���رت يف دع���م 

الأ�سطول.
تعمل   2013 ال���ع���ام  م��ن��ذ 
يف   VBCI  )MSS( ع����رب����ات 
اجل����ي����و�����ش، ورب����ط����ت اإ����س���م 
رئ��ي�����س��ي  ك��م��ت��ع��اق��د   Nexter

 Leclerc للجي�ش الفرن�سي. اإنها اإح��دى اأرب��ع عقود اإىل جانب دبابة
وم��دف��ع قي�ر CAESAR ودب��اب��ات AMX 10RC. وع��رب عربات 
VBCI MSS.  تزود نك�سرت قطع غيار باأ�سعار ثابتة، ومعدات ت�سليح، 
واإدارة طويلة الأمد للعربات، ودعم التدريب على العربات وامل�ساعدة 
التقنية. وبناًء على طلب )SIMMT(، اأعطيت  Nexter الثقة لتجديد 

حوايل 50 عربة VBCI  خالل ال�سنتني املقبلتني.

 Lilian  مديرة خدمات الزبائن يف �ركة »نك�سرت« ليليان بر�يلي
Braylé  اأكدت على اأهمية جتديد العربات يف موقع روان، واأ�سارت اإىل 
اأن التجديد ميثل عبئًا �سنويًا يف العمل لأكرث من 20,000 �ساعة، كما اأن 
مالقاة املواعيد النهائية يف اطار الوقت ال�سيق والأزمة ال�سحية، هو 
اإثبات على ليونة وامتياز معارف نك�سرت وفقًا لقاعدة دعم املعدات 

.MCO

نك�سرت ت�سّلم اأول عربات
 VBCI جمددة

2020 �سّلمت لوكهيد  اأول/دي�����س��م��رب  20 ك��ان��ون  بتاريخ 
 123 F-35 رق��م  Lockheed Martin  الطائرة املقاتلة  م��ارت��ن 
خالل عام ، وهي من الأمن��وذج F- 35 A ذات الإقالع والهبوط 
 )FACO( التي بنيت ومت جتميعها النهائي ،)CTOL( التقليدي

و�سلمت اإىل �سالح اجلو اليطايل يف Cameri اليطالية.
خ��الل العام 2020 �سلمت لوكهيد مارتن 74 مقاتلة طراز 
F-35  اإىل القوات امل�سلحة الأمريكية، و 31 مقاتلة اإىل دول عاملية 
�ريكة، و 18 مقاتلة اإىل زبائن وفقًا ملبيعات ع�سكرية اإىل اخلارج 

.)FMS(
نائب رئي�ش ال�ركة ومدير برامج F-35 بيل بر�ذ�رتون 
Bill Brotherton، اأ�سار اإىل اأن فريق عمل F - 35  امل�سرتك، 
اإ�ستجاب �ريعًا لتحديات جائحة COVID - 19، وا�ستمر يف 
ت�سليم الطائرة F-35 ذات الإمكانيات القتالية التي ل مثيل لها 
اإىل املقاتلني. واأن حتقيق هذا العمل يف ظ��روف الوباء العاملي 
يعترب اإجن��ازًا كبريًا واإخال�سًا من فريق العمل نحو التزامات 

ال�ركة مبهمات الزبائن.

 �سباط من �جلي�ش �لفرن�سي وتقنيون من »نك�سرت« خالل ت�سليم �لعربات

 لوكهيد مارتن حتتفل بعام 
F-35 من النجاح لطائرة
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Innovative air defense

The  
European  
solution  
to protect  
sovereigntyLong-Range Surface-To-Air System

SAMP/T

Interoperability
 Easy to integrate into all types of air defense - 
NATO included

Simplicity
Suitable for all types of armed forces

Autonomy
 Preserve country sovereignty

Mobility
Fast deployment on all kind of roads

360° protection
Rotating radar and missile launched vertically

Mission-proven
Permanent protection of airspace

SCAN THIS CODE
TO  D O W N LOA D
OUR BROCHURES

Eurosam_SAMPT_anglais_205x270.indd   1 04/02/2021   11:34


	1
	2
	3
	P03
	P04
	P05-Fincantieri
	P06
	P07-ASELSAN
	P08
	P09-InVeris
	P10
	P11-Nexter
	P12-P18
	P19-P20
	P21-AL JASOOR
	P22-P23
	P24
	P25-ARQUUS
	P26-P28
	P29-HENSOLDT
	P30-P31
	P32-P33
	P34
	P35-leonardo
	P36-P38
	P39-Centauro-II-NEW
	P40-P42
	P43-EDEX
	P44-P46
	P47-EUROSATORY 2022
	P48-P49
	P50-P51
	P52-P55
	P56-P57
	P58
	P59-BIDEC
	P60-P62
	P63-IDEF 21
	P64-P66
	P67-DSEI
	P68-P69
	P70
	P71-IMDS2021
	P72-P74

	4
	5

