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واملقرّر توزيعه خالل معر�ض الدفــاع العاملي «�أيدف  »IDEFالذي ينع ــقد مابـ ــني
 25و � 28أي��ار/م��اي��و  2021يف مدينة �إ�سطنبول الرتكية ،وال��ذي ك��ان متوقع ًا
توزيعه يف معر�ض «باري�س اجلوّي» خالل �شهر حزيران امل ُقبل ،لكن �إدارة املعر�ض
قرّرت �إلغاءه ب�سبب اجلائحة العاملية .COVID - 19
ي��ت�����ض��مّ��ن ال����ع����دد ت��غ��ط��ي��ة ك���ام���ل���ة مل���ع���ر����ض���يْ « أ�ي����دك���������س» و «ن��اف��دك�����س
 » IDEX & NAVDEXالذين انعقدا خالل �شهر �شباط/فرباير املا�ضي،
واعتربا �أول حدث من نوعه يعقد بعد التعايف وتخلّلته تدابري طبّية و�صحيّة ناجحة
حلماية العار�ضني والزوّار.
�إىل ذل��ك �أدرج���ت ع��دّة موا�ضيع على ِ�صلة بالتكنولوجيا الع�سكرية ،منها
العربات الع�سكرية و�شاحنات النقل الع�سكرية ،وتطوّر القوات اجلوية يف ال�رشق
الأو���س��ط ،و أ�ه��مّ��ي��ة الفرقاطات يف دول اخلليج ،و�أنظمة ا إلت�����ص��االت الراديوية
احلديثة ،وقدرات العربات اجلوية امل ُ�سيرّ ة عن بُعد ودورها يف العمليات احلربية.
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل بحث ح��ول ال�صناعات الدفاعية الرتكية وم��دى قدرتها
التناف�سية ازاء ال�صناعات الدفاعية العاملية الأخ��رى .كما يجد القاريء �أخبار
م��ن�� ّوع��ة ذات ِ�صلة بجديد ال��دف��اع ،م��ع �أب����رز ال��ع��ق��ود وال�صفقات ال��ت��ي طاولت
ال�رشكات املنتجة للأنظمة الدفاعية الإقليمية والدولية.
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نافانتيا تطلق الفرقيطة الثالثة للبحرية السعودية
�أع �ل �ن��ت ��ش�رك��ة «ن��اف��ان �ت �ي��ا »Navantia
الإ��س�ب��ان�ي��ة ب�ت��اري��خ � 28آذار/م ��ار� ��س ،2021
ع��ن �إط�ل�اق الفرقيطة الثالثة م��ن �أ��ص��ل خم�س
فرقيطات يت ّم العمل على بنائها ل�صالح القوات
البحرية امللكية ال�سعودية ( ،)RSNFوقد �أطلق
�إ�سم «حائل» على هذه الفرقيطة تيمّن ًا مبدينة
حائل يف �شمال اململكة العربية ال�سعودية.
�أ�رشف على عملية الإطالق يف �سان فرنندو
 San Fernandoمدير العمليات غونزالو ماتيو
غوريرو  Gonzalo Mateo - Guerreroومدير
�أحوا�ض نافانتيا خو�سيه �أنطونيو رودريغز
 ،José Antonio Rodriguez Pochبح�ضور
الكابنت عبد اهلل ال�شهري ال�ضابط امل�س�ؤول
ع��ن ب��رن��ام��ج �أف��ان�ت��ي  Avante 2200نيابة عن
الفريق فهد بن عبد اهلل الغفيلي قائد القوات
البحرية امللكية ال�سعودية.
الفرقيطة حائل ه��ي الثالثة ال�ت��ي �أجن��ز
بناءها يف �أحوا�ض  Navantiaوفق ًا لربنامج  ،Avante 2200طولها
� 104أمتار وعر�ضها  14مرت ًا وقادرة على نقل  102بحار ًا مع الطاقم
وحمولة م�ؤن تكفي ملدة  21يوماً.
ويف هذه املنا�سبة �أ�شار قائد القوات البحرية ال�سعودية الفريق

فرقيطة «حائل» حلظة �إنزالها يف املياه

فهد ب��ن عبد اهلل الغفيلي �أن «ح��ائ��ل» ه��ي �سفينة ج�لال��ة امل�ل��ك،
وه��ي ج��زء من برنامج ��س�راوات لل�سفن ال��ذي ي�شمل �أح��دث �أنظمة
القتال للتعامل مع االه��داف اجلوية وال�سطحية �إ�ضافة �إىل احلرب
الإلكرتونية ،وبالتايل حماية القدرات البحرية للمملكة وم�صاحلها.

سامي تطلق مشروع مشرتك مع تكنولوجيات L3Harris
ت�أكيد ًا على التزامها بناء �صناعة دفاعية �أ�صيلة
ومتينة ،م��ن خ�لال ��شراك��ات عاملية� ،أطلقت بنجاح
ال�صناعات الع�سكرية ال�سعودية ( )SAMIاململوكة
كلي ًا من �صندوق الإ�ستثمار العام ( ،)PIFم�رشوع
م�شرتك جديد ( ،)JVمع تكنولوجيات لـ  3هاري�س
� ،L3Harrisإح��دى �أك�بر املنتجني العامليني للأنظمة
اجلو ف�ضائية والدفاعية.
لقد ّمت �إن�شاء تكنولوجيات �سامي ل  3هاري�س
 SAMI L3 Harris Technologiesبهدف ت�رسيع منو
 SAMIعرب تطوير �إت�صاالت متقدمة  ،وم�ست�شعرات
وقدرات �أنظمة املهمة املدجمة يف دعم القوات امل�سلحة
والأمنية يف اململكة العربية ال�سعودية.
�إن �إط�ل�اق امل ���شروع امل ُ�� �ش�ترك ،ال ��ذي يت�ضمّن
كامل ملف قدرات  ،L3Harrisكان قد بد�أ لدى توقيع �إتفاقية م�رشوع
م�شرتك م��ن قبل ال�سيد �أحمد اخلطيب رئي�س ��س��ام��ي ،وال�سيد
كري�ستوفر كوب�سايك ن��ائ��ب رئي�س ،L3Harris Technologies
خالل معر�ض باري�س اجلوي يف حزيران/يونيو  ،2019وقد حققت
ال�رشاكة ت�سجيلها التجاري يف �شهر �آب�/أغ�سط�س  ،2020وهي
6

ممثلني عن  L3 HARRIS SAMIيف منا�سبة �إطالق ال�شراكة

اليوم عمالنية بالكامل.
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة « »SAMIاملهند�س وليد �أب��و خالد
�أعلن عن �رسوره لهذه ال�رشاكة مع ل 3هاري�س املعروفة عاملياً ،التي
تفتح �آفاق الفر�ص املتوفرة لنقل التكنولوجيا ( )ToTواخلربات �إىل
اململكة العربية ال�سعودية.
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HMPT SERIES
800HP TRANSMISSION

POWER YOU CAN
DEPEND ON SINCE 1904
Here’s what you need to know about L3Harris’
HMPT Series Transmissions—800HP.
We produce the lightest, most affordable 800HP transmission in the world and consistently
deliver a transmission that exceeds the U.S. Army reliability requirements. We’re global and will
support your systems no matter your location. Let us provide you with increased power, allowing
maneuverability and agility.

Learn more about L3Harris’ transmission products at www.L3Harris.com/transmissions800hp
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«ليوناردو» تعرض طوافة لينكس  Lynxبعد  50عاماً على طريانها األولـي
منذ  50ع��ام� ًا وب�ت��اري��خ � 21آذار/م��ار���س
� 1971أقلعت طوافة ( )XW835لينك�س
ب�ل��ون�ه��ا الأ� �ص �ف��ر ال�لام��ع م��ن م��وق��ع يوفيل
 Yeovilالتابع ل�رشكة «ليوناردو .»Leonardo
ال�ط��ائ��رة غ�ير امل ُ�ب��دع��ة بقيادة رون جيالتلي
� Ron Gellatlyأمتت طريان ًا ق�صري املدى ملدّة
ع�رش دقائق ،وبعده ملدة  20دقيقة ،حيث جل�س
�إىل جانب الطيّار م�ساعده ،وخلفه مهند�س
جت��ارب ال�ط�يران امل�س�ؤول عن �إدارة �أجهزة
ومراقبة بياناتها.
الطوافة ُ
هذا التاريخ ي�ؤ�رش �إىل الذكرى ال�سنوية
الـ  50خلطوة «ليوناردو» يف هذا املوقع الرائد
يف �أ��س��واق الطوافات من ه��ذه الفئة بحجمها
ووزن �ه��ا .ل�ق��د ّمت ب �ن��اء �أك�ث�ر م��ن  500ط��واف��ة
م��ن ه ��ذه ال�ف�ئ��ة خ��دم��ت امل�شغلني يف خمتلف
دول ال �ع��امل ،وه�ن��ال��ك ت�سع زب��ائ��ن ال زال��وا
ي�ستخدمون هذه الطائرة حتى اليوم ملهمّات احلرب امل�ضادة لأهداف
ال�سطح ،واحل��رب امل�ضادة للغوا�صات ،ومهمّات البحث والإنقاذ،
وحماية ال�شواطيء ،ويف حقل املعركة واخلدمات اخلفيفة .مناذج من
طوافة  Lynxت�ستخدم حالي ًا يف بحريات الربازيل وماليزيا وقوات
دفاع جنوب �أفريقيا.
يُ�شار �إىل �أن «ل�ي��ون��اردو» م��ن موقعها يف  ،Yeovilتعمل حالي ًا
Lynx

طوافة  LYNXطراز  XW835من «ليوناردو»

على تطوير خم�س طائرات ط��راز  Lynx MK95Aل�صالح البحرية
الربتغالية ،و�أن تطوير لينك�س الأ�سا�سي ب��د أ� كجزء م��ن برنامج
�إنكليزي  -فرن�سي لتطوير ثالث طوافات ،والحق ًا ّمت تطوير خم�سة
مناذج من الطوافات موزّعة وفق ًا للألوانها كما يلي )XW835( :لون
�أ�صفر )XW836( ،لون رمادي )XW837( ،لون �أحمر)XW838( ،
لون �أزرق ،و ( )XW839لون ليموين.

وتعلن عن مشروع ُمشرتك مع  CAEلتدريب الطريان

��س�ي�ق�دّم خ��دم��ات دع��م ال �ت��دري��ب ،وي�شمل
�صيانة كاملة وعمليات للطائرة - 346
و�أنظمتها للتدريب على الأر�ض� ،إ�ضافة �إىل
عمليات من�ش�آت مدر�سة التدريب.
يُ�شار �إىل �أن املدر�سة الدولية لتدريب
الطريان ( )IFTSهي �رشاكة وحيدة ما بني
القوات اجلوية الإيطالية  It AFو«ليوناردو
ّ »Leonardoمت �إن�شاءها لتقدمي تدريب �شامل
على ال �ط��ائ��رات امل ُ�ق��ات�ل��ة ل�ط� ّي��اري ال�ق��وات
اجلوية االيطالية والزبائن من دول �أخرى.
مدير ق�سم �إدارة الطائرات يف ليوناردو
ماركوزوف � Marco Zoffأ ّك��د على التزام
ال ���شرك��ة ت�سليم زب��ائ��ن ( )IFTSأ�ف���ض��ل
طائرة تدريب الطيارين  M - 346للمدر�سة الدولية لتدريب الطريان
ق � ��درات ال� �ط�ي�ران ،وي �ع�بر ع �ن��ه م��ن خ�لال
�إختبار �رشكة  CAEللتدريب ب�صفة �رشيك
�إىل ذلك �أعلنت «ليوناردو  »Leonardoبتاريخ � 30آذار /مار�س
 2021ع��ن م���شروع مُ�شرتك ( )JVم��ع ��شرك��ة ( )CAEحت��ت �إ��س��م :املدر�سة الدولية لتدريب الطريان ( ،)IFTSو�أن امل�رشوع امل�شرتك
 Leonardo CAE Advanced Jet Trainingلدعم العمليات يف املدر�سة ميثل �إطار العمل املثايل لتطوير التعاون الناجح على �أنظمة التدريب
الدولية لتدريب الطريان ( )IFTSيف ايطاليا .وهذا امل�رشوع امل ُ�شرتك الأر�ضية لطائرة .M-346

M
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وزير الدفاع الفرنسي يطلق تصميم منصة حاملة طائرات جديدة
’
 Groupو�أحوا�ض الأطل�سي
» ،حيث ّمت الإعالن
و�رشكة «تكنيك �أتوم
عن عقد الت�صميم الأويل حلاملة الطائرات.
�إىل ذلك ح�رض وزير الدفاع توقيع الرئي�س التنفيذي
للمجموعة البحرية ،ومدير عام �أحوا�ض الأطل�سي ،على
الإتفاقية التي تعترب �رشاكة مُ�شرتكة تكون مبثابة هيئة
تعاقد ت�ؤمن �إدارة م�رشوع ال�سفينة امل ُ�سلّحة.
فيما بعد �إع�لان الرئي�س الفرن�سي بتاريخ  8كانون
اول/دي�سمرب  2020عن �إطالق ت�صميم حاملة الطائرات
النووية الفرن�سية� ،إقرتحت املجموعة البحرية و�أحوا�ض
الأطل�سي على الدولة الفرن�سية تعاون �صناعي مع �رشكة
«تكنيك �أت��وم» .وبالتايل فقد قرّرت ك ّل من Naval Group
و � Chantiers de L’Atlantiqueإن�شاء �رشكة م�شرتكة
لربنامج حاملة الطائرة للجيل اجلديد.
الرئي�س التنفيذي للمجموعة البحرية بيار �إريك
بوميالت  ،Pierre Eric Pommelletأ�ع�ل��ن �أن حاملة
الطائرات النووية هي �إحدى �أكرب الأنظمة تعقيداً ،وهذه
ال�رشاكة امل�شرتكة �ستمكن من توحيد القوى ال�صناعية لدولتني
رائدتني يف �أوروب��ا يف جمال القطاع البحري ،وايجاد �أف�ضل ظروف
التعاون.
Chantiers de L Atlantique
Technic Atome

ت�صميم حاملة الطائرات النووية اجلديدة

مطلع �شهر ني�سان/ابريل  2021د�شّ ن وزير الدفاع الفرن�سي
يف مدينة  Lorientغرب فرن�سا ،ت�صميم من�صة حاملة الطائرات من
اجليل اجلديد ،التي ت�ض ّم ف��رق عمل من املجموعة البحرية Naval

للمقاتلة F-16
األردن يطلب مركز تدريب قتال ج ّوي ُ
منت�صف ��ش�ه��ر � �ش �ب��اط/ف�براي��ر
قررت وزارة اخلارجية الأمريكية املوافقة على
مبيعات ع�سكرية �إىل اخل��ارج ،عبارة عن مركز
تدريب قتال جوّي للطائرة � F-16إىل احلكومة
الأردن �ي��ة بقيمة  60مليون دوالر ،وق��د �سلّمت
وك��ال��ة ال�ت�ع��اون ال��دف��اع��ي الأم�ن��ي امل��واف�ق��ة �إىل
الكونغر�س بتاريخ � 11شباط/فرباير .2021
ح�ك��وم��ة الأردن ك��ان��ت ق��د ت�ق� ّدم��ت بطلب
�رشاء مركز قتال جوي خا�ص باملقاتلة F-16
مع خمتلف الأجهزة التابعة له والتي ت�شمل،
م��درب��ي املهمة ال�ك��ام�ل��ة ،م��درب��ي ق�ت��ال تكتي،
حم�ط��ات ت��دري��ب وت�شغيل ،م�شبهات البيئة
التكتيكية ،حمطات ايجاز ،حمطات �سيناريو
الأج��ي��ال ،حم�ط��ات ب�ي��ان��ات الأج��ي��ال ،م��راك��ز
مُراقبة املهمة ،وغريها من معدات التدريب والدعم ت�شمل ،برجميات،
ومن�شورات ،وم�ستندات تقنية ،و�صيانة ،و ِق�ط��ع غيار و إ���ص�لاح
وخدمات �أخ��رى ،ومهند�سني متعاقدين �أمريكيني ،وق�دّرت التكلفة
ال�شاملة بحوايل  60مليون دوالر.
2021
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مقاتلة  F-16تابعة ل�سالح اجلو الأردين

ي�شار �إىل �أن املتعاقد الرئي�سي لهذا البيع امل ُ�ق�ترح ،هي �رشكة
«لوكهيد مارتن  ،»Lockheed Martinو أ�ن��ه �سوف يح�سن ق��درات
الأردن يف مواجهة الأخطار امل ُ�ستقبلية عرب ت�أمني طيّارين �أردنيني
متمكنني ،الأمر الذي �سيُ�ساهم يف متتني ال�رشاكة الأمريكية الأدرنية.
9
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منظمة «أوكار» تتعاقد مع شركة «يوروسام»
�أرك� ��ان اجلي�ش االي �ط��ايل ،وم��دي��ر ،OCCAR
وممثلني عن الهيئة العامة للت�سلّح يف فرن�سا
( ،)DGAومديرية الت�سلح االيطالية (.)SGD
�إن حت ��ال ��ف ي ��ورو�� �س ��ام EUROSAM
م��دع��وم � ًا ب ��أب��رز امل ُ�� �ش��ارك�ين ف �ي��ه� ،أي �رشكة
«م.ب.د .أ�  »MBDAو «ط��ال�ي����س ،»Thales
ح��ا َز على هذا العقد لإنهاء العقد الأوّل املوقّع
يف العام  2016بهدف تطوير وحت�سني �أنظمة
 ،SAMP /Tال���ص��اروخ العمالين يف ال�ق��وات
اجل��وي��ة وال �ف �� �ض��ائ �ي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة واجل�ي����ش
االي �ط��ايل .ووف �ق � ًا ل�ه��ذه الإت�ف��اق�ي��ة ي�ك��ون على
ي��ورو��س��ام مهمّة تقدمي حت�سينات مهمة على
ممثلة يورو�سام  EUROSAMوممثل �أوكار � OCCARأثناء توقيع العقد
ن�ظ��ام  SAMP /Tترتكز على حت�سني عائلة
ال �� �ص��اروخ  ASTERو�إدخ� ��ال تكنولوجيات
بتاريخ � 19آذار /مار�س  2021وقّعت املنظمة امل ُ�شرتكة للتعاوُن
يف أ�م���ور ال�ت���س� ّل��ح ( ،)OCCARع�ل��ى ع�ق��د م��ع ��شرك��ة «ي��ورو� �س��ام جديدة ت�شمل باحث جديد وكمبيوتر متطوّر� ،إ�ضافة �إىل معدّات
 »EUROSAMلتطوير اجليل اجل��دي��د م��ن ال���ص��اروخ �أر���ض  -جو �إلكرتونية جديدة ورادار ذو ال�صفيف الإلكرتوين الفعّال (.)AESA
يُ�شار �إىل �أن ال�صاروخ  SAMP/T NGم�صمّم لتحقيق كافة
متو�سط املدى  ،SAMP/T NGل�صالح فرن�سا وايطاليا معاً.
ّمت توقيع العقد يف مبنى منظّ مة  OCCARيف باري�س بح�ضور مهمّات ال��دف��اع اجل��وّي املرتكز �إىل الأر� ��ض ،م��ع ق��درات �أ�سا�سية
ك ّل من رئي�س �أرك��ان القوات اجلوية والف�ضائية الفرن�سية ،ورئي�س متقدّمة.

«بوينغ» تفوز بعقد مع البحرية األمريكية لطائرات بوسايدون
ح��ازت �رشكة «بوينغ  »Boeingعلى
عقد مع �سالح البحرية الأمريكية بقيمة
 1.6مليار دوالر لإنتاج  11طائرة طراز
ب��و� �س��اي��دون  ،P-8A Poseidonمنها
ت�سع طائرات تلتحق ب�أ�سطول القوات
البحرية الأمريكية ،وطائرتني ل�صالح
ال� �ق ��وات امل�ل�ك�ي��ة اجل��وي��ة الأ� �س�ترال �ي��ة
( )RAAFك��ون �ه��ا ��شري��ك ُم �ت �ع��اون يف
ال�برن��ام��ج امل ُ�� �ش�ترك  P-8Aم�ن��ذ ال�ع��ام
.2009
مب��وج��ب ه ��ذا ال�ع�ق��د ي�صبح ال�ع��دد
الإج��م��ايل ل �ط��ائ��رات  P – 8Aيف �سالح
البحرية الأم�يرك �ي��ة  128ط��ائ��رة ،فيما
ي�صبح  14ط��ائ��رة ل��دى ال �ق��وات اجلوية
الأ�سرتالية.
م � ��دي � ��ر ب � ��رن � ��ام � ��ج ال � � ��دوري � � ��ات
والإ�ستطالع البحري يف القوات البحرية الأمريكية الكابنت �إريك
غاردنار � ،Eric Gardnerأ��ش��ار �إىل �أن ط��ائ��رات  P – 8Aت�ستم ّر
لتكون �أ�ص ًال قيماً ،وه��ذه الطائرات �ست�ساعد يف تقدمي ق��درات �أكرب
للدوريات البحرية والإ�ستطالع لدى الأ�سطول.
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طائرة املراقبة البحرية بوا�سيدون P-8A Poseidon

يُ�شار �إىل �أن  P-8Aهي طائرة ذات مدى طويل للحرب امل�ضادة
للغوا�صات و�سفن ال�سطح امل�ستخدمة من قِبل البحرية الأمريكية،
وه ��ي و��س�ي�ل��ة ح�ي��وي��ة جل�م��ع امل �ع �ل��وم��ات وال�ت�ج��� ّ�س����س واملُ��راق �ب��ة
والإ�ستطالع و�أع�م��ال البحث والإن �ق��اذ ،وف��ق ما �أعلن نائب رئي�س
بوينغ ومدير برنامج � P-8Aستو فو بوريل .STU Voboril
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مهمات الدفاع الصاروخي األساسية
حتدث ّ
لوكهيد مارتن ِّ
يف اط� ��ار ت�ن��اف���س��ي اخ� �ت ��ارت وك��ال��ة
الدفاع ال�صاروخية ( )MDAالأمريكية
ب�ت��اري��خ � 25آذار/م���ار����س � 2021رشكة
« لوكهيد م��ارت��ن »Locckheed Martin
و��شري �ك �ت �ه��ا �أي� ��روج� ��ت روك� �ي ��ت داي ��ن
 ،Aerojet Rocketdyneلتقدمي نظام الدفاع
ال�صاروخي الأك�ثر تقدّماً ،كمعرت�ض من
اجليل امل ُقبل (.)NGI
قيمة ال�ع�ق��د لإن �ت��اج م�ع�تر���ض اجليل
امل ُقبل ت�صل �إىل  3.7مليارات دوالر ،وهي
اخلطوة الأوىل يف التطوير ومرحلة التدليل
مل�ت�ط�ل�ب��ات وك��ال��ة ال ��دف ��اع ال �� �ص��اروخ��ي
( )MDAلتحديث ن�ظ��ام ال��دف��اع يف وقت
مُبكر قائم على الأر�ض (.)GMD
ل �ق��د � �ص � ّم��م م �ع�تر���ض اجل �ي��ل امل ُ�ق�ب��ل
( )NGIحت� ��دي� ��داً ،ل�ت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات
الإ�ستمرارية البيئية ،ومتكني امل ُحاربني
م��ن جت� ��اوز الأخ� �ط ��ار املُ��ع��ادي��ة ل�ل��دف��اع
الوطني .وبالتايل ف�إن هذا العقد �سيطوّر املعرت�ض ب�شكل كامل بحيث
ي�شمل ال�صاعق وحمولة �أ�رضب  -لتقتل.
نائب رئي�س «لوكهيد مارتن» لربنامج «معرت�ض اجليل امل ُقبل
� »NGIسارة ريفرز  ،Sarah Reevesعبرّ ت عن فخر ال�رشكة بثقة وكالة
الدفاع ال�صاروخي ( ،)MDAواختيار  Lockheed Martinلقيادة

نظام الدفاع ال�صاروخي الأكرث تقدّماً

تطوير هذا النظام املتغيرّ دائماً ،والذي �سيح�سّ ن بقوة �أمن الواليات
املتحدة الأمريكية لعقود مُقبلة.
يُ�شار �إىل �أن  NGIهو برنامج معرت�ض كدفاع �صاروخي ،م�صمّم
حلماية الواليات املتحدة والدفاع عنها �ض ّد ال�صواريخ البال�ستية
عابرة القارات.

وتفوز بعقد مع اجليش األمريكي للرمايات الصاروخية الدقيقة

راجمة  GMLRSتطلق قذيفة �صاروخية
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كما ف ��ازت «لوكهيد م��ارت��ن »Lockheed Martin
بعقد م��ع اجلي�ش الأم�يرك��ي بقيمة  1.12مليار دوالر
لإنتاج الوحدة  16من نظام �إطالق القذائف ال�صاروخية
املتعدّدة واملوجّ هة ( )GMLRSمع املعدّات التابعة لها.
يتطلّب العقد �إنتاج �أكرث من  9000قذيفة �صاروخية
 GMLRSمع الر�أ�س احلربي البديل ( )AWو�أك�ثر من
 2000قذائف تدريب ق�صرية امل��دى وبتكلفة منخف�ضة
( )RRPRمع الدعم اللوج�ستي املدمج للجي�ش الأمريكي
وقوات املارينز والزبائن الدوليني.
ن��ائ��ب رئي�س «ل��وك�ه�ي��دم��ارت��ن» لأن�ظ�م��ة ال��رم��اي��ات
ال��دق �ي �ق��ة و ُم � �ن ��اورة ال �ق �ت��ال غايليا كامبل Gaylia
� ،Campbellأ��ش��ار �إىل �أن ق��ذائ��ف  GMLRSاملتعدّدة
الإ�ستعمال� ،أثبتت ق��درات ودق��ة ال مثيل لها ،وق��د متّت
هند�ستها ل�ل�إح�ت�ي��اج��ات امل ُ�ستقبلية ل��دع��م العمليات
امل ُ���ش�ترك��ة يف ك��اف��ة امل �ي��ادي��ن ( ،)JADOوي�ب�ق��ى نظام
 GMLRSمطلوب ًا ب�شكل كبري نظر ًا لقذيفته املنا�سبة
لعدة �أنواع من املهمّات.
الدفاعية  -ني�سان  /ابريل � -أيار  /مايو 2021
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فينكانتريي تطلق فرقيطة ثانية لقطر

بتاريخ � 13شباط/فرباير  2021ويف �أح��وا���ض بناء ال�سفن يف
موجيانو ايطاليا ّ ،Muggianoمت الإطالق التقني لفرقيطة «دم�سة»،
وو�ضع العار�ضة الأ�سا�سية لبناء فرقيطة «�سمي�سمه» .وهي على
التوايل الثانية والرابعة من فئة فرقيطة « الزوباره» ،التي �سبق �أن
طلبتها وزارة الدفاع القطرية من فينكانتريي  Fincantieriيف اطار

الدفاعية  -ني�سان  /ابريل � -أيار  /مايو 2021
26/06/2019 8:42:18

الربنامج الوطني للإ�ستحواذ البحري ،مع
ت�سليم على التوايل يف العام  2022والعام .2023
عقد الإح �ت �ف��ال يف تن�سيق مقيد وامتثال
كامل مع متطلبات مكافحة العدوى ،بح�ضور
اللواء مبارك حممد اخليارين ،نائب رئي�س
الأرك � ��ان ل�ل���ش��ؤون االداري � ��ة واللوج�ستية
يف ال �ق��وات امل���س� ّل�ح��ة ال�ق�ط��ري��ة ،والأم�ي�رال
ج��ورج��ي��و الزي����و Admiral Giorgio
 Lazioق��ائ��د ال� �ق ��وات ال �ب �ح��ري��ة االي�ط��ال�ي��ة
يف املنطقة ال�شمالية ،وجيو�سيب جيوردو
 Giuseppe Giordoمدير ع��ام ق�سم ال�سفن
البحرية يف فينكانتريي.
�إن ال ��وح ��دات م���ص�م�م��ة وف��ق�� ًا ل�ق��واع��د
� � ،RINAMILس �ت �ك��ون ل �ي �ن��ة وق� � ��ادرة على
تنفيذ ع�دّة �أن��واع من املهمات ،من املراقبة مع
�إمكانيات �إنقاذ بحري تو�ص ًال �إىل كونها �سفن مقاتلة .طول الفرقيطة
� 107أمتار بعر�ض � 14.7أمتار ،جمهّزة مبحركات ديزل (،)CODAD
وك ّل فرقيطة قادرة على ا�ستيعاب � 112شخ�صاً.
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م.ب.أ  :MBDAإستمرارية
يف العام  2020وجت ّدد للنمو

�أظهرت �رشكة «� »MBDAإ�ستمرارية قوية يف العام  2020على رغم اجلائحة العاملية ،فبلغت
عائداتها  3.6مليار يورو مع ما ن�سبته  50/50موزّعة ما بني الزبائن املحلّيني والعامليني .يف
العام  2020تلقّت ال�رشكة طلبات بقيمة  3.3مليار ي��ورو بحيث �أ�صبح جمموع الطلبات 16.6
مليار.
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة �إري��ك براجنري � Eric Berangerأ��ش��ار �إىل �أن نتائج العام
 2020متثل �إجناز ًا متميّز ًا جلميع زمالء  ،MBDAالذين �أبدوا �إلتزام ًا وروح الفريق والتجدّد،
وال�شكر �أي�ض ًا لزبائن ال�رشكة الذين ا�ستمروا يثقون بها خالل هذه ال�سنة ال�صعبة.
تعبد الطريق نحو منو مُ�ستقبلي� ،إذ �أن «»MBDA
ال�سيد براجنري أ�كّد على «�أن هذه النتائج ِّ
هي قلب �سيادة بالدنا وحلفائنا ،و�سنت�ستم ّر يف تقدمي لهم �أكرث احللول املتقدّمة التي حتمي الأمن
الوطني والإ�ستقالل ال�سرتاتيجي لدولهم».

ال�سيد �إريك براجنري الرئي�س التنفيذي
ل�شركة «»MBDA

وتز ّود البحرية االيطالية بنظام السالح Teseo MK2/E

ال�صاروخ املُ�ضاد لل�سفن � TESEO MK2/Eإنتاج «»MBDA

�أعلنت ��شرك��ة «م.ب.د�.أ  »MBDAع��ن ت��زوي��د ال �ق��وات البحرية
الإي�ط��ال�ي��ة ب�ن�ظ��ام ال���س�لاح اجل��دي��د  ،Teseo MK2/Eوه ��ذا النظام
من اجليل اجلديد يُ�ضاف �إىل ُت��راث عائلة  Teseoاملعروفـة عامليـــ ًا بـ
 ،OTOMATكما �ستقدّم حت�سينات �إ�ضافية للقدرات امل�ضادة لل�سفن،
ال�سالح � Teseo MK2/Eسوف ي�شتبك بفعالية مع �أهداف برية وبحرية
على �أمديّة بعيدة ،مع �إدارة كاملة املهمة خالل طريان ال�صاروخ.
ال���ص��اروخ � Teseo MK2/Eستجهّز ب��ه م��دم��رة اجليل امل ُقبل
( ،)DDXوميكن �أن يح ّل مكان الأمنوذج ال�سابق  MK2/Aعلى منت
14

الفرقاطات فئة « »FREMMو «� .»Horizonأما �سفن الدورية البحرية
اجلديدة ( )PPAالتي هي قيد الإنتاج فهي جمهّزة لكي يت ّم تركيب
النظام  Teseo MK2/Eعليها يف امل ُ�ستقبل.
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة « »MBDAال�سيد �إري ��ك برياجنر
 Eric Berangerعبرّ عن �شكره للقوات البحرية االيطالية واحلكومة
بتوا�صل رغم
االيطالية ،وكامل �أع�ضاء فريق  MBDAالذين عملوا
ُ
التو�صل �إىل هذا الإتفاق املهمّ.
الظروف التي فر�ضتها اجلائحة  ،بغية ّ
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الفرقاطات يف حبريات
دول اخلليج

فرقيطات فئة «البينونة» يف القوات البحرية االماراتية

ال�سيطرة على البحار من �أه ّم ما حتر�ص عليه الدول يف
جميع �أنحاء العامل وال�سيما يف دول اخلليج العربي ل�سالمة
�سفنها وجتاراتها و�أ�ساطيلها و�سفن نقل البرتول ب�صورة
خا�صة ،حلمايتها من املعتدين وهجمات القرا�صنة وما
حتمله ناقالت النفط وحمولة ال�سفن البحرية من �أمتعة
ومنقوالت ثمينة و�ضخمة .وال�سوق البحرية وا�سعة
وكبرية ،فلذا حتر�ص الدول على �أ�ساطيلها من الفرقاطات
والفرقيطات والزوارق ال�صاروخية ال�سريعة حلماية ال�سفن
ال�سطحية الكبرية وال�صغرية وكذلك القوارب والزوارق.
ودول اخلليج عن �شراء الفرقاطات الغالية الأثمان ،لكنها
ت�ستعي�ض عنها بالزوارق ال�صاروخية ال�سريعة التي حوّلتها
يف الآونة الأخرية �إىل فرقيطات قادرة بنريانها القوية التغلّب
على ال�سفن احلربية والغوا�صات والطوافات التي تطري على
ارتفاعات مُنخف�ضة و�إ�سقاطها.
و�سنتناول فيما يلي معظم دول اخلليج العربي وم��ا لدى
�أ�ساطيل بحرياتها م��ن ف��رق��اط��ات وفرقيطات و�أ�سلحة
فعالة ،كما �سيت ّم تناول ك ّل دولة على حِ دة.
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بحرية االمارات العربية املتحدة:

يبلغ عديد بحرية دول��ة االم��ارات  20000ج�ن��ديّ  ،و�أ�سطولها
يفتقر �إىل ال�ف��رق��اط��ات ،و إ�من��ا لديها م��ن الفرقيطات  6فرقيطات
ف �ئ��ة «ال��ب��ي��ن��ون��ة» (ت �� �ص �م �ي��م  ،)CMN70وف��رق �ي �ط �ت��ان ف�ئ��ة
«مريجب»(ت�صميم ل��ور��س��ن ب�ط��ول  62م�ت�راً) كما لديها زورق��ا
دوري��ة عمالنيان فئة ( أ�ب��و ظ�ب��ي) ،كما لديها زورق��ان هجوميان
�صاروخيان �رسيعان فئة «م�يرز» ت�صميم (لور�سن  ،)FPB38و6
زوارق هجومية �رسيعة �صاروخية فئة «بانيا�س» (ت�صميم لور�سن
( ،)TNC 45و 6زوارق دوري��ة هجومية كبرية فئة «ك��وك��ب» ،و 4
زوارق.
أ�م��ا ق��وات ح��رب ال�سواحل فقوامها جمموعة زوارق دوري��ة
�رسيعة من فئات خمتلفة و  7زوارق للجمارك.
ك�م��ا ت �ق��وم االم � ��ارات ب�ب�ن��اء  5ف��رق�ي�ط��ات ف�ئ��ة «ال �ب �ي �ن��ون��ة» يف
�أحوا�ض (�أب��و ظبي) ،وبناء �سل�سلة جديدة من  12زورق � ًا �رسيع ًا
للدورية فئة «غنانا» و�ستزوّد مبدافع و�صواريخ �ض ّد ال�سفن طراز
.MK2N
�أهم قواعد االمارات البحرية :ميناء جبل علي (دبي) وميناء
زايد (�أبو ظبي) وميناء را�شد (دبي) وفجرية.
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القوات البحرية البحرينية:

فرقاطة فئة «�صبحه» لدى البحرية البحرينية

ي�ب�ل��غ ع��دي��ده��ا ن�ح��و  1100ج �ن��ديّ � ،إ� �ض��اف��ة �إىل  250م��ن حر�س
ال�سواحل� ،أ�سطولها قوامه فرقاطة فئة «�صبحه» (�أمريكية �سابق ًا
فئة «  ) »FFG-7وفرقيطتان فئة «امل�ن��ام��ة» (ت�صميم لور�سن طول
ال��واح��دة  62م�ت�راً) و �� 4ص��واري��خ هجومية �صاروخية �رسيعة فئة
«الفاحت»(ت�صميــــــم لور�سن  )TNC 45وزورق��ان هجوميان �رسيعان
م�سلّحان ب��امل��داف��ع فئة «ال��ري�ف��ة» (ل��ور��س��ن  )TNC38زورق ��ان فئـــة
«اجل��ازم» (طـــــراز �سويفــــت) ،و  30زورق دوري��ة �ساحلية (حر�س
ال�سواحل) و  6زوارق دورية �ساحلية �رسيعة (حلر�س ال�سواحل) من
نوع ايرب�س  58و  6زوارق �إنزال �صغرية ،وزورقا �إنزال ( 16مرت) فئة «
�سي كيرب» وحوامة واحدة.
�أهم القواعد :املنامة ،وميناء �سلمان.

القوات البحرية ال�سعودية:

ي �ب �ل��غ ع��دي��د ب �ح��ري��ة امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال�سعودية  13500جنديّ (ي�شمل  500مُ�شاة
البحرية) ،وقيادة البحرية امللكية يف الريا�ض،
ولها قيادتان عمليتان هما قيادة الأ�سطول
الغربي يف جدة ،وقيادة الأ�سطول ال�رشقي يف
اجلبيل �إ�ضافة �إىل قيادة مُ�شاة البحرية .
ول� � ��دى �أ�� �س� �ط ��ول� �ه ��ا ف ��رق ��اط� �ت ��ان ف�ئ��ة
«الريا�ض» ،و  4فرقاطات فئة «املدينة» .كما
لديها  4فرقيطات فئة «ب���در» .ه��ذا ولديها
 9زوارق هجومية ��ص��اروخ�ي��ة �رسيعة فئة
«ال�صديق» ،و  39زورق دورية �ساحلية طراز
«ن��اج��ا» .و  17زورق دوري ��ة �ساحلية ط��راز
«هالرت ».
�أما قوات حرب الألغام فلديها  3كا�سحات
�ألغام فئة «اجلوف» ،و 4فئة �صفوة (�أمريكية
�سابق ًا فئة «بلوبريد»).
�أم� ��ا ح��ر���س ال �� �س��واح��ل ف �ل��دي��ه زورق���ا
دوري� ��ة ف �ئ��ة «� �س �ل��وى » (ط� ��راز  )SA26و4
زوارق دوري ��ة ك �ب�يرة فئة «اجل� ��وف» ،و 10
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زوارق دوري��ة �ساحلية (ط��راز �سكوربيون) ،و  6زوارق للدورية فئة
«الظهران» ،و  12زورق دوري��ة �ساحلية ط��راز «راب�ي�ير» ،و  40زورق
دوري��ة �ساحلية (ط��راز  ،)R33x1و  3زوارق حوامة (هوفر كرافت)
طراز .SAH-2200
ولدى الدفاع ال�ساحلي  4بطاريات �صواريخ طراز �أوتومات مركبة
على �شاحنات .و�أجن��زت خطط القتناء فرقاطات حديثة متعددة املهام
لتح ّل حمل فرقاطات املدينة ،و�أي�ض ًا خطط القتناء فرقيطات �صواريخ
�رسيعة لتح ّل حمل فرقيطات بدر .وقيد الطلب  40زورق دورية مل�صلحة
حر�س ال�سواحل ت�ستقدم من ا�سبانيا ،كما طلب �أي�ض ًا  30زورق دورية
طراز  MKVتبنى يف الواليات املتحدة.
�أم��ا م�شاة البحرية فكتيبتان جمهّزتان بـ  140ناقلة جند مدرعة
.BMR - 600
�أه ّم القواعد البحرية :جبيل ،وج��دة ،والدمام ،ور�أ���س تنورة ،
ور�أ�س املثاب.

فرقاطة فئة «الدمام» يف �سالح البحرية امللكية ال�سعودية
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القوات البحرية العمانية:

ع ��دي ��د ب �ح��ري��ة � �س �ل �ط �ن��ة ع� �م ��ان  4500ج� �ن ��ديّ .
و�أ� �س �ط��ول �ه��ا ل�ي����س ل��دي��ه ف��رق��اط��ات ،و إ�من� ��ا ل��دي��ه
فرقيطات فئة «ال�شامخ» و  4فرقيطات فئة «ال�سيب
ط��راز  ،OPVSو 3فرقيطات فئة «ق��اه��ر ا ألم� ��واج».
كما لديه امل�بروك��ة (يخت �سلطان�/سفينة تدريب)،
ه��ذا ولديه  4زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة
«ظ �ف��ار» ،و  3زوارق دوري��ة �رسيعة فئة «الب�رشى»
(طراز .)P400
�أما القوات الربمائية فلديها زورقان فئة «املب�رش»
(ط��راز  )HSSVوزورق فئة «ن�رص البحر» ،وزورق
فئة «ال�ن�م��ران» ،و  3زوارق �إن ��زال ميكانيكية وزورق��ا
�إن ��زال ل�ل�أغ��را���ض العامة بطول  62م�تر ًا  ،كما لديها  5زوارق �إن��زال
كاترمان ( 3للنقل ال�رسيع و  2للبحث والإنقاذ).
�أهم القواعد البحرية� :سيب ،وراب�سون ،ودام علوى ،وغنام.
3

القوات البحرية القطرية:

يبلغ ع��دي��د ب�ح��ري��ة دول ��ة ق�ط��ر  500ج �ن��ديّ (مب��ا يف ذل��ك ال�رشطة
البحرية) �أما الأ�سطول في�ض ّم  4زوارق �صواريخ هجومية �رسيعة فئة
«ب��ارزان» (طول  56مرت ًا فئة  ،)VTTAو  3زوارق �صواريخ هجومية
�رسيعة فئة «دم�سة» (طراز كومباتنت  ،)3 -و  6زوارق دورية �ساحلية

تعمل البحرية القطرية على تطوير ا�سطولها وان�ضمام الفرقيطات

لدى البحرية الكويتية زوارق هجومية �سريعة
18

زورق دعم �سريع تابع للبحرية العمانية

ط��راز تراكر  MK2و  4لن�شات دوري��ة �ساحلية ط��راز  ،VD - 15و
زورق دوري��ة �ساحلية من نوع «�سبري» و  3زوارق دوري��ة �رسيعة فئة
«ذات ال���ص��واري» وزورق �إن ��زال دب��اب��ات ،و  4زوارق �إن ��زال (خفر
ال�سواحل  ،)Nakilat Damenهذا وقد مُنحت ال�رشكة القطرية عقد ًا
لبناء  6زوارق دوري��ة كبرية �رسيعة ط��ول  50م�تراً ،كما مُنحت �رشكة
( )Aresالرتكية عقد ًا لبناء  17زورق دورية �رسيعة.
�أهم القواعد البحرية :الدوحة ،وجزيرة هالول ،وال�شريج.
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القوات البحرية الكويتية:

عديد بحرية دول��ة الكويت  1500ج�ن��ديّ  ،و�أ�سطولها يفتقر �إىل
ال �ف��رق��اط��ات وال�ف��رق�ي�ط��ات ،و�إمن� ��ا ل��دي��ه زوارق
هجوم �صاروخي �رسيع فئة «ال�سنبوك» (ط��راز
 ،)TNC45وزورق هجومي �صاروخي �رسيع فئة
«اال�ستقالل»(طراز  ،)FPB 57و  8زوارق هجومية
��ص��اروخ�ي��ة �رسيعة فئة «ام امل � ��رادم» (MMPB
 ،)-37 BRLوزورق� ��ان ك �ب�يران ل�ل��دوري��ة (ط��راز
 ،)AS1315و  10زوارق �إعرتا�ضية �رسيعة نوع
 ،MKV-Cو  12زورق� ًا �ضارب ًا �رسيع ًا فئة «ناجا -
 »12و  4زوارق دورية (طراز �سي غل) ،و  57زورق
دوري ��ة لل�شواطىء ،وزورق ��ا إ�ن ��زال ميكانيكيان
فئة «التحدي» ،وزورق��ان للإنزال فئة «الهدية»،
وزورقان طراز «�سفار» للإنزال (طولها  64مرتاً)،
و�سفينتان للدعم طراز «نوتيلو�س».
هذا و�سيجري طلب  29زورق � ًا �ضارب ًا �رسيع ًا
ط��ول 14.4م ،و  4زوارق للدعم اللوج�ستي طراز
( )ALZOURتبنى لدى اململكة العربية ال�سعودية.
�أه���م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة :ر أ�� � ��س ال�ق�ل�ب��ة،
وال�شويخ.
ي �ج��در ال �ق��ول �أن دول اخل�ل�ي��ج حت��ر���ص على
تقوية بحرياتها وت�ض ّم ال��رق��اب��ة البحرية لديها
للحفاظ على مواردها البرتولية و�سفن نقل البرتول
ومواردها الطبيعية وثروتها ال�سمكية واحليلولة
دون القر�صنة وتهريب املخدرات والهجرة الغري
ال���شرع�ي��ة ،وال���ص�ي��د يف مياهها الإق�ل�ي�م�ي��ة ومنع
الإره��اب وحماية من�صات تكرير الزيت البحرية
ب�إقامة مُراقبة ناجعة عرب �إ�ستخدام ال ��رادارات
الفعّالة ،واكت�شاف ال�سفن الغري ال�رشعية.
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الرئيس التنفيذي لشركة أسلسان الرتكية:
نطور التكنولوجيا لإلستخدام العسكري واملدني

�أ�سل�سان  ASELSANه��ي �أك�بر
�شركة �إلكرتونيات دفاعية يف تركيا،
و�إح���دى �شركات م�ؤ�س�سة القوات
امل�سلّحة الرتكية  TAFFالتي ت�أ�س�ست
يف ال��ع��ام  1975لتلبية �إح��ت��ي��اج��ات
ال��ق��وات امل�سلّحة الرتكية بو�سائل
وطنية� ،إنها امل�ؤ�س�سة التي حتول
امل��ع��ارف �إىل ق���وة وث��ق��ة .مل��زي��د من
امل��ع��ل��وم��ات ح���ول دور و�إم��ك��ان��ي��ات
ال�شركة� ،أج��اب الرئي�س التنفيذي لـ
�أ�سل�سان الربوف�سور حلوك غورغن
 Prof. Haluk GORGUNعلى �أ�سئلة
«جملة الدفاعية» مبا يلي:

م��ا ميكن �أن ت��ق��ول ل��ق�رّائ��ن��ا حول
�أ�سل�سان  ،ASELSANكيف تطور العمالق
الدفاعي الرتكي منذ ت�أ�سي�سه يف العام
 ،1975وكيف ترى منو ال�شركة خالل ع�شر
�سنوات مقبلة؟
ت� أ���س���س��ت  ASELSANم�ن��ذ  46ع��ام� ًا
ل �ت ��أم�ين اال� �س �ت �ق�لال ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي لرتكيا
وا إلك �ت �ف��اء ال��ذات��ي يف جم ��ال التكنولوجيا
الدفاعية .اليوم تطورنا من رائد دفاعي وطني
يخدم االحتياجات التكنولوجية لرتكيا� ،إىل
�رشكة دف��اع عاملية تُ�ساهم يف الأم��ن ،ونوعية
احلياة ورفاهية ال�شعوب ح��ول ال�ع��امل ،عرب
ال�سنوات و�ضعنا ت�أكيد ًا �أ�سا�سي ًا على تطوير
التكنولوجيا .اليوم نحن ن�صنّف يف املرتبة 48
ما بني �أكرب � 100رشكة دفاع عاملية.
هدفنا الرئي�سي خ�لال الع�رش �سنوات
املقبلة� ،أن ننمو يف الأ� �س��واق العاملية ،فيما
نزيد من ح�ضورنا املحلّي يف مناطق واع��دة،
�إىل ذل��ك ف ��إن خ��ط منتجاتنا التجارية يتمدد
من املعدات الطبية �إىل النقل الذكي ،و�سوف
ي�ستم ّر بالتمدد لي�صل �إىل ال�شعوب يف �أكرث
من  70دولة.
�سفينة الأدم�ي�رال من ال�صناعات
الدفاعية ال�ترك��ي��ة ،باتت تنمو بثبات
�آثارها العاملية خالل ال�سنوات املا�ضية
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مع جن��اح رائ��ع يف الت�صدير ،هل ميكنك
تنوير قرّاءنا حول �أث��ار قدم �أ�سل�سان يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
 ،MENAمع الرتكيز على �شركة «�أ�سل�سان
ال�شرق الأو�سط يف الأردن» ،والإن�شاء
احلديث لأ�سل�سالن يف قطر؟ وهل تتوقع
منو ًا �إ�ضافياً يف منطقة MENA؟
�أول ما تعيّنت كرئي�س ورئي�س تنفيذي
ل �ـ �أ� �س �ل �� �س��ان� ،أك� ��دت ع �ل��ى �أه �م �ي��ة ال �ن �م��و يف
الأ�سواق العاملية ،وبعد ذلك �أخذت اخلطوات
ال ���ضروري��ة ل��زي��ادة مبيعاتنا ال��دول �ي��ة .ويف
ه��ذا ال���س�ي��اق ،م�ن��ذ ال �ع��ام  2019و� �ص��اع��داً،
ح��اف�ظ�ن��ا ع �ل��ى حت���س�ين ب�ن�ي�ت�ن��ا التنظيمية
متا�شي ًا مع حتول م�سار الأعمال وال�رشاكة

ال�سرتاتيجية خلدمة زبائننا ب�شكل �أف�ضل.
لقد ا�ستمرينا بالإ�ستثمار يف ال�رشكات
التابعة لنا وال�رشاكات امل ُ�شرتكة املتواجدة
يف م �ن �ط �ق��ة ال � �� �ش�رق الأو�� � �س � ��ط و� �ش �م��ال
�أف��ري�ق�ي��ا  .MENAو�أن �أ��س�ل���س��ان ال���شرق
الأو� �س��ط( )AMEاملتمركزة يف الأردن ،هي
من�ش�أة �صناعية ذات فعالية عالية خا�صة يف
جمال املنتجات الإلكرتو  -ب�رصية� .أما مركز
ال�صيانة والإ�صالح والعمرة الكاملة MRO
املتمركز يف قطر� ،أطلق حديث ًا ويقدم خدمات
دع ��م ب�ع��د ال�ب�ي��ع ل�ي����س ل�ق�ط��ر وح��ده��ا و إ�من ��ا
لزبائن �آخرين يف الإقليم.
تفاخر �أ�سل�سان بقدرات تكنولوجية
ملجموعة وا���س��ع��ة يف ط��ي��ف املنتجات
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الكبرية ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤ�شر �إىل م�ستوى
ع���ايل ج����د ًا ل��ب��ن��ي��ة ه��ن��د���س��ة الأب���ح���اث
وال��ت��ط��وي��ر .م��ا ميكن �أن تخربنا حول
م�ستوى الإ�ستثمار املطلوب من حيث
الطاقة الب�شرية والتمويل للتمكن من
ا�ستمرار النمو الثابت للتكنولوجيا؟
أ�� �س �ل �� �س��ان ه��ي �إح � ��دى أ�ك �ب�ر ق��واع��د
الأب �ح��اث والتطوير يف تركيا ،ي�شكل طاقم
الأبحاث والتطوير والهند�سة ما ن�سبته % 60
�أو ( )5200من عدد املوظفني العام .بالن�سبة
لعائداتنا ال�سنوية ع��ام  ،2020بلغ �إنفاقنا
على الأبحاث والتطوير حوايل � % 21أي 418
مليون دوالر �أم�يرك��ي ،وه��و رق��م ب��ارز ي��د ّل
على مدى �إلتزامنا القويّ بنمو التكنولوجيا
وال�ت�ج�دّد .يف كل ع��ام ينفق  % 17من عائدات
ال�سنة ال�سابقة لتمويل م�شاريع الأب�ح��اث
وال�ت�ط��وي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ،ويف ال�ع��ام  2020كان
لدينا  200م�رشوع �أبحاث وتطوير ّمت متويلها
داخلي ًا يف .ASELSAN
ل��دي �ن��ا ��س�ت��ة م��راك��ز �أب� �ح ��اث ون �ت �ع��اون
م��ع ع��دة جامعات مل�شاريع �أب�ح��اث وتطوير
 ،R&Dكما لدينا أ�ك��ادمي�ي��ة داخ�ل�ي��ة ت�شجع
ال��درا��س��ات بعد التخرّج ت��وزاي� ًا مع خريطة
طريقنا التكنولوجية .نحن ندعم با�ستمرار
مهند�سينا لدرا�ستهم بعد التخرج يف تركيا �أو
يف اخلارج.
�أحد �أهدافنا �أي�ض ًا تطوير التكنولوجيا
ال�ستعمال م��زدوج ،بكلمة �أخ��رى للتمكن من
ا�ستخدام التكنولوجيا املطورة لل�صناعات
ال��دف��اع�ي��ة ،يف امل�ن�ت�ج��ات ال�ت�ج��اري��ة وامل��دن�ي��ة

املقر الرئي�سي ل�شركة ا�سل�سان

�أي�ضاً.
ما ميكن �أن تخربنا ح��ول التجدد
ال�شامل لـ �أ�سل�سان يف امل�ستقبل؟
لدينا يف تركيا ثالثة مراكز هند�سة يف
حرم ثالث جامعات يف �أنقرة ،ون�ستم ّر �أي�ض ًا
الإ��س�ت�ث�م��ار يف م��راك��زن��ا ال�ع��امل�ي��ة للهند�سة
والت�صنيع ،مثل �أوك��ران�ي��ا ،وكزاخ�ستان،
وجنوب �أفريقيا وباك�ستان.
حتديد ًا ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أف��ري �ق �ي��ا  ،MENAل��دي�ن��ا ��شرك��ة ()AME
�أ�سل�سان ال�رشق الأو��س��ط يف الأردن ،وهي
من�ش�آت ت�صنيع بفعالية عالية خا�صة يف جمال
املنتجات الإلكرتو  -ب�رصية .ومركز MRO
يف قطر �أطلق حديث ًا ويقدّم خدمات دعم ما بعد
البيع لي�س لقطر وحدها بل لزبائن �أخرين
�إقليمني �أي�ضاً.
ن�ح��ن ن��رغ��ب �إح �ت �� �ض��ان ��شراك��ات �ن��ا مع

تنتج ا�سل�سان هوائيات بتكنولوجيا عالية
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احل �ك��وم��ات ال �ت��ي ت�خ�ط��ط وت� �ط� �وّر ب��رام��ج
حملّية� ،أ�سل�سان جاهزة ل�رشاكات جديدة
يف املنطقة مب��ا يتما�شى م��ع �سرتاتيجيتنا
للتعاون.
هل ميكن تنوير قرّائنا حول قدرات
�أ�سل�سان التجارية واملدنية؟
ل��دى �أ�سل�سان  46ع��ام� ًا م��ن اخل�برة يف
تطوير امل�ست�شعرات واخل��وارزم �ي��ة ،وكنا
با�ستمرار ندمج التكنولوجيا النا�شئة ،مثل
ال��ذك��اء الإ��ص�ط�ن��اع��ي ،وال��واق��ع امل �ع��زز مع
ق��واع��د تكنولوجية قوية وتطوير منتجات
ج��دي��دة .يف ا أل��س��ا���س لدينا م�ع��ارف مرتاكمة
ال �ت��ي جت�ل��ب ل�ن��ا ف��وائ��د م�ضاعفة يف تطوير
م �ن �ت �ج��ات ج ��دي ��دة يف امل �ج��ال�ين ال�ع���س�ك��ري
وامل��دين .وكما ذك��رت ،نحن ن�ستخدم �أي�ض ًا
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات م �ط��ورة يف ت�ط��وي��ر منتجات
ع�سكرية ومدنية ،ت�ساهم يف حت�سني نوعية
حياة امل�ستخدمني الع�سكريني واملدنيني.
ه��ل ترغب اع��ط��اء ر�سالة خا�صة
لقرّائنا يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا MENA؟
نحن �سن�ستم ّر يف الرتكيز على �أن�شطة
التوطني ع�بر ا إلن �ت��اج املحلّي ،وب��رام��ج نقل
التكنولوجيا ،ومراكز ال�صيانة والإ�صالح
والعمرة املحلّية ،مدعومة مبراكزنا املحلية
و�رشاكاتنا امل ُ�شرتكة يف منطقة .MENA
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل امل �ن �ت �ج��ات ال��دف��اع �ي��ة
واخلدمات� ،سوف ن�ستم ّر يف تزويد منتجات
ذات تكنولوجيا عالية ،وح�ل��ول يف املجاالت
التجارية واملدنية.
نحن ج��اه��زون �أي�ض ًا ل�رشاكات جديدة
يف املنطقة متا�شي ًا مع �سرتاتيجية �رشكتنا.
�أ�سل�سالن �ست�ستم ّر يف دع��م ب��رام��ج تطوير
للإ�ستخدام املدين والع�سكري ،ملهمّات قوات
حفظ ال�سالم وتطوير االقت�صاد يف املنطقة.
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مناق�شة موا�ضيع امل�ؤمتر بني عدد من املتحدثني

مؤمتر الدفاع الدولـي :IDC 2021
تط ّور ومحاية الذكاء االصطناعي
حتت رعاية ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة
االم��ارات العربية املتحدة� ،إنطلقت بتاريخ � 20شباط/
فرباير  2021قبل يوم واحد على افتتاح معر�ضي �آيدك�س
 IDEXونافدك�س  ،NAVDEXجل�سات م�ؤمتر الدفاع الدويل
 ،IDC 2021وال��ذي �أُقيم للمرّة الأوىل بن�سخته الهجينة
ليجمع �أك�ثر من  24خبري ًا ومتخ�ص�صاً يف قطاع الدفاع
وبح�ضور وم�شاركة �أك�ثر من � 2400شخ�ص من  80دولة
حول العامل.
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�إفتتح امل��ؤمت��ر وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون ال��دف��اع يف دولة
االم��ارات ال�سيد حممد بن �أحمد البواردي ،بكلمة
ترحيبية �سلّط خاللها ال�ضوء على دور دولة االمارات
الرئي�سي يف النهو�ض ب��واق��ع ال�صناعات ال��دف��اع�ي��ة العاملية،
ومتحور امل�ؤمتر حول «ازده��ار وتطور الذكاء الإ�صطناعي AI
والتكنولوجيا املتقدّمة وحمايتهم يف ع�رص ال�ث��ورة ال�صناعية
الرابعة .»4IR
الوزير البواردي قال يف كلمته�«:إن دولة االمارات قد متكّنت
من ت�سخري كافة الإمكانيات با�ستخدام التكنولوجيا املتقدّمة
والذكاء الإ�صطناعي ملواجهة �أزمة جائحة  COVID - 19حملي ًا
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وع��امل�ي� ًا ب�ك�ف��اءة ع��ال�ي��ة ،وا��س�ت�م�رّت بتحقيق
امل��زي��د م��ن امل�ن�ج��زات العلمية واحل�ضارية،
وم� � �دّت ي��د ال��ع��ون ل�ك�ث�ير م��ن دول ال �ع��امل،
ُم�ستخل�صة العديد من الدرو�س امل ُ�ستفادة،
لت�صبح االم ��ارات من��وذج � ًا لإرادة التحدّي
وال �ت �ق �دّم احل �� �ض��اري ،وع��ا��ص�م��ة للت�سامح
الإن�ساين والتعاي�ش ال�سلمي ،فكل ما حققته
هو �إجناز للب�رشية».

جل�سات امل�ؤمتر:

عقد امل�ؤمتر خ�لال ي��وم كامل وق��د و ّزع��ت
كلمات امل ُ�شاركني خالل �أرب��ع جل�سات وفق ًا
ملا يلي:
اجلل�سة الأوىل ع �ق��دت حت��ت ع�ن��وان
«الفر�ص الإبتكارية يف �إدارة �أنظمة �سل�سلة
التوزيع حلقبة ما بعد ك��ورون��ا» ،مب�شاركة
وزي� ��ر ال �ط��اق��ة وال � ُب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ال���س�ي��د
�سهيل امل���زروع���ي ،وحم ��اف ��ظ ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل���ص�ن��اع��ات
ال �ع �� �س �ك��ري��ة ال �� �س �ي��د �أح���م���د ال��ع��وه��ل��ي ،وامل� ��دي� ��ر ال��ع��ام
ل���شرك��ة «دي �ي��ل ال��دف��اع �ي��ة  »Diehl Defenceهلموت رو���ش
 ،Helmut Rauchون� ��ائ� ��ب ال ��رئ� �ي� �� ��س الأول يف ��شرك��ة
«ل ��وك� �ه� �ي ��د م� ��ارت� ��ن  Lockheed Martinت��ي��م ك��اه��ي��ل
 ،Tim Cahillو�أدار اجلل�سة ب��در العلماء امل��دي��ر التنفيذي
ل�صناعة الطريان يف �رشكة مبادلـــة للإ�ستثمار .الوزير املزروعي
قــــال «:عملنا يف دول��ة االم��ارات العربية املتحدة على ا�ستكمال
�صياغة ومناق�شة م��واد م�رشوع القانون البحري اجلديد ،كما
�أ�صدرنا  5ق��رارات وزاري��ة لتنظيم العمل البحري يف الدولة� .إىل
ذلك ف�إن الوزارة تعمل بال�رشاكة مع القطاع احلكومي واخلا�ص
ع�ل��ى درا� �س��ة جم�م��وع��ة م��ن التطبيقات ورف�ع�ه��ا �إىل املنظمات
الدولية للإعتماد ،والتي �أبرزها �إ�ستخدام ال�سفن ذاتية القيادة،
وا�ستخدام الغوا�صة املوجّ هة دون طاقم لفح�ص ب��دن ال�سفن
حتت املاء».
اجلل�سة الثانية ع �ق��دت حت��ت ع �ن��وان «ح �م��اي��ة ال��ذك��اء
اال�صطناعي وتقنيات ال�ث��ورة ال�صناعية ال��راب�ع��ة الأخ ��رى يف
ع�رص التعاون وامل�شاركة» ،وقد حتدّث فيها ك ّل من وزير الدولة
للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي ال�سيد عمر بن �سلطان
العلماء ،والرئي�س التنفيذي ل�رشكة «��س��اب  »SAABمايكل
جوهان�سون  ،Micael Johansonومدير وكالة التعاون الأمني
الدفاعي يف الواليات املتحدة الأمريكية  DSCAهايدي غرانت
 ،Heidi Grantونائب الرئي�س التنفيذي يف املجموعة البحرية
الفرن�سية  Naval Groupاريك بابني  .Eric Papinالوزير عمر
العلماء �أ�شار �إىل �أن دولة االمارات ت�ست�رشف امل ُ�ستقبل وتخطط
ب�شكل �إ�ستباقي للتعامل مع املتغريات بد ًال من ر ّد الفعل ،وتنظر
�إىل الذكاء الإ�صطناعي باعتباره �سيغيرّ العامل.
اجلل�سة الثالثة �إنطلقت حت��ت ع�ن��وان «تعزيز جوانب
ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر يف ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة يف ظ � ّل امل�ت�غ�يرات
املت�سارعة واملعقّدة» حتدث خاللها الرئي�س التنفيذي والع�ضو
املنتدب يف جمموعة التكنولوجيا املتقدمة  EDGEفي�صل البناي،
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وزير ال�ش�ؤون الدفاعية �أحمد البواردي يفتتح امل�ؤمتر

والرئي�س التنفيذي ملجل�س التوازن االقت�صادي «توازن» طارق
احلو�سني ،والدكتور عوزي روبني باحث �أول يف معهد القد�س
لل�سرتاتيجية والأمن ،وكيم يون �سيوك نائب وزير مكتب القوة
الع�سكرية وادارة املوارد يف كوريا اجلنوبية.
اجلل�سة الرابعة كانت الختتام �أعمال امل�ؤمتر حيث عقدت
حتت عنوان «نظرة �شاملة لكيفية متاهي الأم��ن ال�سيرباين مع
حقبة التح ّول الرقمي» ،حت��دث فيها رئي�س الأم��ن ال�سيرباين
حلكومة االم��ارات الدكتور حممد الكويتي ،و�أدارت اجلل�سة
الدكتورة ب�شرى البلو�شي مديرة الأبحاث والإبتكار يف مركز
دبي للأمن الإلكرتوين.
وت�ع�ل�ي�ق� ًا ع�ل��ى أ�ع��م��ال امل���ؤمت��ر وان �ط�لاق �ت��ه ،ق ��ال العميد
ال��رك��ن مهند�س خليفة الكعبي ،رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
مل ��ؤمت��ر ال��دف��اع ال ��دويل « :IDC 2021نفخر ب��ان�ط�لاق فعاليات
م ��ؤمت��ر ال ��دف ��اع ال� ��دويل يف أ�ب� ��و ظ �ب��ي ،وجن��اح��ه با�ستقطاب
وا� �س �ت �� �ض��اف��ة ق � ��ادة ال �� �ص �ن��اع��ات ال��دف��اع �ي��ة ال �ع��امل �ي�ين على
ال ��رغ ��م م ��ن ال� �ظ���روف ال� �ت ��ي ي �� �ش �ه��ده��ا ال� �ع ��امل اث� ��ر ج��ائ�ح��ة
 ،COVID - 19كما �أن ه��ذا احل��دث لي�س جم��رّد م��ؤمت��ر ينعقد
لطرح �أوراق العمل وتبادل وجهات النظر ،بل هو مبثابة من�صة
�إ�ست�رشافية للمُ�ستقبل ،وي�ضع اخل�براء و�صناع القرار على
ط��اول��ة ال�ن�ق��ا���ش» .العميد الكعبي أ�ك��د على �أن امل ��ؤت��ر يتمتع
ب�أهمية �سرتاتيجية بالنظر �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أهمية التعاون
الدويل يف مواجهة التحديات التكنولوجية احلالية وامل ُ�ستقبلية،
ومناق�شة م�ستجدات قطاعات الدفاع والأمن والتكنولوجيا.

تو�صيات امل�ؤمتر:

�أو�صى املتحدثون ب�رضورة زي��ادة الإ�ستثمار يف امل�شاريع
البحثية والإبتكارية ل�ضمان ا�ستمرارية وفاعلية الإبتكارات
وال�صناعات الدفاعية ،كما �شددوا على �أهمية دعم هذه ال�صناعات
ل�ضمان الإ�ستمرارية التناف�سية يف جم��االت ا إلن�ت��اج الدفاعي
وحتقيق ال�سالمة ال�سيربانية يف املجتمع عرب اجلهود املتعا�ضدة
ما بني القطاعني اخلا�ص واحلكومي.
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ال�شيخ من�صور بن زايد ال نهيان يفتتح ايدك�س IDEX 2021

معرض الدفاع الدولـي أيدكس :IDEX 2021
أعلى التدابري الوقائية واخنفاض عدد العارضني

حتت رعاية ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة االم��ارات العربية
املتحدة ،ونيابة عن ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان و ّيل عهد �أبو ظبي ونائب القائد
الأعلى للقوات املُ�سلّحة  ،افتتح ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الرئا�سة ال��دورة الـ  15ملعر�ض الدفاع ال��دويل بتاريخ 21
�شباط/فرباير  2021يف مركز �أبو ظبي الوطني للمعار�ض ،ليكون �أكرب حدث دويل
يد�شن مرحلة التعايف من جائحة .COVID - 19
ح�ضر حفل الإفتتاح رئي�س جمهورية ال�شي�شان رم�ضان قديروف ،ورئي�س
جمهورية تتار�سان ر�ستم مينخانوف ،ونائب رئي�س الوزراء يف �أوكرانيا �أوليغ
�أورو�سكي ،ونائب رئي�س جمل�س الوزراء يف جمهورية ال�سودان الفريق �أول حممد
حمدان دقلومو�سى ،وعدد كبري من كبار امل�س�ؤولني ،وقد اقت�صر احل�ضور على
كبار ال�شخ�صيات املدعوة من خمتلف دول العامل و�سط �إجراءات تنظيمية �إلتزمت
�أعلى املعايري والتدابري الإحرتازية والوقائية.
ال�����ش��ي��خ م��ن�����ص��ور رحّ � � ��ب
ب��امل ُ �� �ش��ارك�ي�ن و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن
معر�ض« ال��دف��اع ال��دويل �أيدك�س
 » IDEXومعر�ض «الدفاع البحري نافدك�س
 ، »NAVDEXميثالن �أب��رز املن�صات العاملية
لعر�ض �أح��دث املعدات الع�سكرية والأ�سلحة
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املتطورة والتقنيات احلربية ،وي�شكالن مع ًا
مرجع ًا �إقليمي ًا ودولي ًا جلميع الدول وكربى
ال ���شرك��ات يف ه ��ذا امل �ج��ال ال���س�ترات�ي�ج��ي،
ك�م��ا �أك ��د ال�شيخ من�صور ع�ل��ى �أن تنظيم
ه��ذا احل ��دث يعك�س ال �ق��درة ال�ع��ال�ي��ة ل��دول��ة
االم��ارات يف ادارة الفعاليات الدولية يف ظ ّل

ال�ظ��روف الإ�ستثنائية التي ي�شهدها العامل
نتيجة انت�شار جائحة كورونا ،وذلك بف�ضل
التوجيهات الكرمية والر�ؤية الثاقبة للقيادة
الر�شيدة.
ل �ق��د ت���ض� ّم�ن��ت ف �ق��رات ح�ف��ل االف �ت �ت��اح،
ت�ق��دمي �سيناريو لعمليات ع�سكرية وهميّة
� �ش��ارك فيها ع��دد م��ن ال��وح��دات الع�سكرية
الربية واجل��وي��ة والبحرية ،ا�ستعملت فيها
تقنيات مُ�ستخدمة يف امل �ن��اورات الع�سكرية
والأمنية ،والتي �سلّطت ال�ضوء من خاللها
على التقنيات احلديثة وامل�ت�ط��ورة امل�ع��ززة
بالواقع الإف�ترا��ض��ي وال��ذك��اء الإ�صطناعي
وال��روب��وت��ات ،والإت �� �ص��االت ع�بر الأق �م��ار
ال�صناعية لتحديد املوقع والتحركات.
يُ�شار �إىل �أن دورة معر�ضي «�أيدك�س»
و«ن��اف��دك ����س»ه��ذا ال �ع��ام ،تعترب �أك�ب�ر حدث
عاملي متخ�ص�ص يف القطاع الدفاعي ،يد�شن
مرحلة التعايف م��ن وب��اء «كوفيد  ،»19حيث
�أح�صي مُ�شاركة � 900رشكة عار�ضة من 59
دول��ة ،وح��وايل � 70أل��ف زائ��ر� ،إىل جانب 110
وفود دولية.
الدفاعية  -ني�سان  /ابريل � -أيار  /مايو 2021

�أخبار العار�ضني:

لقد مت� ّي��ز معر�ض ه��ذا ال �ع��ام مبُ�شاركة
ال ���شرك��ات ال��دف��اع �ي��ة الإ��سرائ �ي �ل �ي��ة نتيجة
للتقارب الدبلوما�سي ما بني دول��ة االم��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة وا��س�رائ �ي��ل ،ك�م��ا لوحظ
غ�ي��اب ع��دد ك�ب�ير م��ن ال���شرك��ات ال�ع��امل�ي��ة من
خمتلف ال��دول ،فيما غطت ال�رشكات املحلية
م�ساحات وا�سعة من املعر�ض والتي �أبرزها
 EDGEوت ��وازن  TAWAZUNواملجموعة
ال��ذه �ب �ي��ة  IGGوغ�ي�ره ��ا م ��ن امل � ؤ�� �س �� �س��ات
الوطنية� ،أب ��رز ال���شرك��ات العار�ضة ميكن
ايجاز �أن�شطتها ومعرو�ضاتها وفق ًا ملا يلي:

جرنال �أتوميك�س :General Atomics

ع��ر� �ض��ت ��ش�رك��ة «ج �ن��رال �أت��وم�ي�ك����س
لل��أن �ظ �م��ة اجل���وي���ة � »GA -ASIأح � ��دث
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ات �ه��ا م� ��ن ال � �ط� ��ائ� ��رات دون
ط � ّي��ار امل �ت �ط��ورة ،وه ��و ال �ن �ظ��ام MQ - 9B
� SeaGuardianأو ما يُعرف بحار�س البحار،
ال��ذي ي��وف��ر �أم �ن � ًا بحري ًا ال مثيل ل��ه .النظام
� MQ - 9Bأول ن �ظ��ام ج� �وّي ُي���دار ع��ن بُعد
 RPASيوفر �إمكانيات مُراقبة ل�سطح البحار
وم��ا حتتها ،وذل��ك يف اط��ار دوري ��ات ملهمات
التج�سّ �س واملُ��راق �ب��ة والإ� �س �ت �ط�لاع ،ISR
ومهمات م�ضادة لل�سفن.
ت�ت�م� ّي��ز م�ه�م��ات ال �ن �ظ��ام ب�ل�ي��ون��ة فائقة،
و�إم �ك��ان �ي��ات ال �ع �م��ل يف خم�ت�ل��ف ال �ظ��روف
اجلوية ،والقدرة على الإنداج يف �أجواء جو -
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ال�شيخ حممد بن زايد يتفقد اجنحة العار�ضني

ف�ضاء متكاملة ،وبالتايل ف�إن حار�س البحار
 SeaGuardianهو مُ�ستقبل العمليات البحرية
غري الآهلة.

وال�ت��ي تتميّز ب��أن�ه��ا ط��واف��ة هجومية عالية
الت�سليح وجمهّزة ب��رادارا متطور تتيح لها
امل �ن��اورة ال�رسيعة والهجوم على م�سافات
قريبة ويف عمق العدوّ.

ع��ر� �ض��ت ب��وي �ن��غ يف ج�ن��اح�ه��ا �أن�ظ�م�ت�ه��ا
ل�ل�ت��درّب امل�ت�ق�دّم ع�ل��ى ال �ط�يران ع�بر النظام
 ،T-7كما عر�ضت خ�صائ�ص وق��درات �أكرث
امل��روح �ي��ات ال�ق�ت��ال�ي��ة ت �ط��ور ًا يف ال �ع��امل �أي
�أبات�شي  ،AH-G4 Apacheوالتي ت�ستخدم
من قبل عدد متزايد من قوات الدفاع الدولية،

ل  3هاري�س :L3 Harris

بوينغ :Boeing

ت�ق�دّم تكنولوجيات � L3 Harrisأ�صغر
رادي� ��و م�ت�ع��دد الأق �ن �ي��ة وم �ت �ع �دّد امل �ه � ّم��ات.
ال ���شرك��ة ع��ر� �ض��ت اجل� �ه ��از RF -785OD
ال��ذي يوفر مل�ستخدميه �إمكانية االختيار ما
بني الأقنية  512 - 30ميغاهرتز �أو الأقنية

الرتويج ملعر�ض «�سوفك�س »SOFEX 2022
جرياً على عادتها يف كافة املعار�ض الدولية والإقليمية� ،إتخذت
الهيئة التنظيمية ملعر�ض وم�ؤمتر ق��وات العمليات اخلا�صة من
جناحها يف معر�ض «�أيدك�س  ،»IDEX 2021من�صة للرتويج ملعر�ض «�سوفك�س » SOFEX 2022يف
دورته الثالثة ع�شر ،املقرر �إنعقاده ما بني  31ت�شرين �أول�/أكتوبر و  3ت�شرين ثاين/نوفمرب  2022يف
منطقة العقبة الواجهة البحرية للأردن ويف مركز املعار�ض وامل�ؤمترات الدولية ( ،)AIECCالذي
مت ت�صميمه وجتهيزه ليكون مالذ ًا لأبرز املعار�ض وامل�ؤمترات املحلية والدولية.
ّ
مدير �إدارة املعار�ض ال�سيد �أحمد الطويل الذي يعمل على ت�سويق «�سوفك�س» خالل معر�ض
�أيدك�س� ،أ�شار �إىل �أن املق ّر اجلديد للمعر�ض يف العقبة �سيكون على م�ساحة  31,200مرت ًا مربعاً
داخلية ،و  50,000مرت ًا مربعاً خارجية ،ت�شمل من�ش�آت وخدمات مناطق خم�ص�صة لإقامة العرو�ض
�إىل جانب مركز خا�ص للم�ؤترات ومركز للإعالم.
�إىل ذل��ك� ،أعلنت �إدارة «�سوفك�س» عن �إق��ام��ة املعر�ض البحري الأول SOFEX Naval
� Exhibitionأو ( )SOFNEالذي �سريكز على احلرب البحرية اخلا�صة ومهمات تطوير �سرتاتيجية
العمليات اخلا�صة البحرية .
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 2500 - 30ميغاهرتز ال��س�ت�م��رار التغطية
الال�سلكية لدى ا�ستعماله على العربات.
رئي�س الإت�صاالت التكتيكية يف L3 Harris
بريانت هن�سون � ،Bryant Hensonأ�شار �إىل
�أن الراديو  RF - 785ODي�شمل �أي�ض ًا نظام
تعديل امل�ه�م��ات ،داع �م � ًا ب��ذل��ك تكنولوجيات
�إ�ضافية وق��درات ت�شمل �أ�شكال جديدة من
املوجات و�صو ًال �إىل احللول التجارية �أي�ضاً.
�إن ��ه ج�ه��از ال��رادي��و ال��وح�ي��د م��ن فئته ال��ذي
يوفّر التبادل الت�شغيلي عرب كل رعيل يف حقل
املعركة ،حيث ي�صل االت�صاالت من احلافة
التكتيكية �إىل امل��وج��ات العالية ج ��د ًا VHF
واملوجات فائقة العل ّو .UHF
لوكهيد مارتن :Lockheed Martin

ال ���شرك��ة الأم�يرك �ي��ة ال ��رائ ��دة يف �إن �ت��اج
الأن �ظ �م��ة ال��دف��اع�ي��ة وال �ط��ائ��رات احل��رب�ي��ة،
ع��ر� �ض��ت يف ج�ن��اح�ه��ا جم ��� ّ�س �م��ات ل �ع��دد من
ال �� �ص��واري��خ� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �أب���رز ال�ط��ائ��رات
احلربية التي تنتجها وت�شمل امل ُقاتلة F-16
ف��ال�ك��ون ال �ت��ي تعترب م��ن �أف���ض��ل امل�ق��ات�لات
متعددة املهام من اجليل الرابع واح��دة من
�أك�ث�ر ال �ط��ائ��رات احل��رب�ي��ة جن��اح � ًا يف ال�ع��امل
والتي �أثبتت جداراتها القتالية خالل املعارك
اجلوية ودعم القوات الربية.
ك �م��ا �أب � ��رزت ال ���شرك��ة �أه �م �ي��ة امل�ق��ات�ل��ة
احلديثة  F-35 Lightning IIالتي تع ّد �إحدى
ال�ط��ائ��رات الأك�ث�ر ت�ق� ّدم�اً� ،إن�ه��ا مقاتلة ذات
ق� ��درات م���ض��اع�ف��ة ،م� ��زوّدة مب�ست�شعرات
و�أج �ه��زة �إت �� �ص��االت م�ت�ط��ورة� ،إ��ض��اف��ة �إىل
قدرتها على حمل ال�صواريخ والأ�سلحة التي
جتعل منها طائرة قاتلة بك ّل املعنى.
يف جم��ال �آخ ��ر عر�ضت ال���شرك��ة طائرة
النقل التكتي �سوبر هريكولي�س C-130 J
 Super Herculesالتي تعمل يف  21دولة حول
ال �ع��امل منها خم�س دول عربية ه��ي اململكة
العربية ال�سعودية والكويت وقطر وعمان
والعراق ،وبالتايل تعترب ج��زء ًا من �أ�ساطيل
ط��ائ��رات ال ���شرق الأو� �س��ط ن �ظ��ر ًا ملميزاتها
امل �ت �ع��ددة ال �ت��ي ت�شمل ال �ق��وة والإع �ت �م��ادي��ة
واجلهوزية والقدرة على التحوّل .

التوقيع على اتفاق مابني  SAMIو  Lockheed Martinخالل املعر�ض

من عيارات خمتلفة  127و  155ملم �إ�ضافة �إىل
قذائف  DARTاملوجهة.
رئ �ي ����س ق �� �س��م ال �ت �� �س��وي��ق يف ال ���شرك��ة
با�سكوال دي بارتولوميو Pasquale Di
 Bartolomeoح ���ضر يف م �ع��ر���ض اي��دك����س
و�أعرب عن �سعادته �آم ًال �أن يكون هذا املعر�ض
�إ� �ش��ارة ت �ف��ا�ؤل وف��ر���ص يف م��ا ب�ع��د اجلائحة
العاملية ،كما �أك��د على ال�ت��زام  Leonardoيف
دعم االمارات العربية املتحدة� ،إذ �أن ال�رشكة
تتابع فر�ص ًا مهمّة يف �أ�سواق ال�رشق الأو�سط
لت�سويق منتجاتها الدفاعية املنوعة.
ع ��ر�� �ض ��ت �� Leonardo DRSض�م��ن
م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف امل� �ع ��ر� ��ض ،ن� �ظ ��ام ط��اق��ة
امل� ��رك � �ب� ��ات امل� �ح� �م ��ول ��ة (� )OBVPأو
 On - Board Vehicle Powerامل �ع��روف

ب��إ��س��م ( )TITANلتوليد ال�ط��اق��ة ال�لازم��ة
�سواء من حالة ال�سكون �أو احلركة  -لتلبية
ك��اف��ة الإح�ت�ي��اج��ات ،ب��د ًء م��ن ق�ي��ادة املهمّات
والقيادة املتحركة وانتها ًء ب�أنظمة الطارقة
ال �� �ص��اروخ �ي��ة وامل��وجّ ��ه��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
دع ��م ع�م�ل�ي��ات الإغ ��اث ��ة يف ح���االت ال �ك��وارث
وامل ُ�ساعدات الإن�سانية.

ايفيكو :IVECO

ال ���شرك��ة االي �ط��ال �ي��ة ال ��رائ ��دة يف �إن �ت��اج
خمتلف �أن��واع العربات للإ�ستخدام املدين
والع�سكري على ح ٍد �سواء ،عر�ضت يف �أيدك�س
�أح��دث عربتني مدرعتني لنقل اجلنود وقتال
امل ُ�شاة .العربة الأوىل هي لنقل الأ�شخا�ص
 ،Super AV Land 8x8 APCوم�صممة

ليوناردو :Leonardo

هي ال�رشكة االيطالية الرائدة يف جماالت
دفاعية ع �دّة تبد�أ بالأنظمة اجلوية امل ُ�سرية
 UASوح�ل��ول ح��رك��ة النقل اجل� �وّي و�إن�ت��اج
ال�ط��واف��ات  AW 139و  AW 189وط��ائ��رات
التدريب  M - 345وامل��داف��ع ط��راز Vulcano
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عربات مدرعة لنقل اجلنود يف جناح IVECO
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عرب �أحدث �أنظمتها للأمن ال�سيرباتي.

م.ب.د.أ :MBDA

نظام  NAVICSللأت�صاالت من Rohde & Schwarz

ال�ستخدام امل�ؤ�س�سات احلكومية بالإ�ضافة
�إىل الإ�ستخدام الع�سكري كو�سيلة مدرعة
لنقل الأ�شخا�ص � APCأو مركز قيادة � CPأو
عربة خا�صة بقتال امل�شاة  .IFVالعربة ذات
ال��دف��ع  8x8ع��ل��ى ع��ج�لات تتميّز ب�رسعتها
وحركيتها على خمتلف الأرا�ضي.
العربة الثانية التي عر�ضت �أي�ض ًا هي
ع��رب��ة تكتيكية م��ت��ع��ددة الأدوار ذات دف��ع
رب��اع��ي ،4x4 Multirole Tactical Vehicle
م�ستخدمة م��ع اجلي�ش االي��ط��ايل وع��دة دول
أ�خ�����رى .ال��ع��رب��ة ذات ت��دري��ع ي��وف��ر حماية
للطاقم� ،إ�ضافة �إىل حمطة �سالح يدار عن بُعد
وقد �أنتجت بعدة مناذج منها �سيارة �صحية،
وم���رك���ز ق���ي���ادة ،وع���رب���ة ل���ق���وات العمليات
اخلا�صة.

هن�سولدت :HENSOLDT

عر�ضت يف أ�ي��دك�����س جمموعة م��ن حلول
امل�ست�شعرات اخلا�صة بعمليات التج�س�س
واملُ����راق����ب����ة والإ����س���ت���ط�ل�اع ب��غ��ي��ة ت����أم�ي�ن
ال�����س�لام��ة ال��ق�����ص��وى وال��ف��ع��ال��ي��ة العمالنية.
�أب����رز م��ع��رو���ض��ات ال����شرك��ة ع��ائ��ل��ة ال����رادار
 TRML - 4Dل��ل��دف��اع اجل���وي م��ن الأر�����ض،
وه��ذا ال���رادار ي�ستخدم أ�ح��دث نظام للم�سح
الإلكرتوين الفعّال ( ،)AESAامل�صمم لك�شف
الأه��داف الأر�ضية واجلوية قريبة �أو بعيدة
املدى.
�إىل جانب ال���رادارات الأر�ضية عر�ضت
 HENSOLDTال��ن��ظ��ام امل�����ض��اد ل��ل��ع��رب��ات
اجلوية غري الآهلة ( )UAVsاك�سبلري Xpeller
ال���ذي ي��وف��ر ح��م��اي��ة ���ض�� ّد �إخ��ت�راق ال��ع��رب��ات
اجلوية لأجواء املناطق احلرجة .كما عر�ضت
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ال�����رادار امل��ح��م��ول ج���و ًا مل��ه��م��ات التج�س�س
وامل ُراقبة والإ�ستطالع  Prec ISR 1000الذي
ي ؤ���م��ن ���س�لام��ة ال��ق��وات امل�سلّحة و�سلطات
حماية احلدود.
امل��دي��ر الإداري لل�رشكة را���س��ل غولد
� Russell Gouldأ�شار �إىل �أن HENSOLDT
ممثلة يف ال����شرق الأو���س��ط منذ ع��ق��ود ،وهي
�رشيك موثوق للقوات الع�سكرية والأمنية
يف منطقة ال�رشق الأو�سط من خالل �أنظمتها
املتطورة للمراقبة والإ�ستطالع.

رود �أند �شوارز :Rohde & Schwarz

ال����شرك��ة الأمل���ان���ي���ة ال����رائ����دة يف �إن��ت��اج
خم��ت��ل��ف أ�ن���ظ���م���ة الإت�������ص���االت ����ش���ارك���ت يف
�أيدك�س وعر�ضت �أحدث نظامها للإت�صاالت
البحرية  ،NAVICSوالرادار ذو الآداء العايل
للك�شف والتلقي  ،ELINTهذا بالإ�ضافة �إىل
ع��دة حلول متطوّرة الختبار وقيا�س الأم��ن
ال�سيرباين.
ال��ن��ظ��ام  NAVICSي��رت��ك��ز ع��ل��ى ن��ظ��ام
 IPوخم�ص�ص لل�سفن ل��ت���أم�ين االت�����ص��االت
الداخلية واخلارجية� .أما الإداء العايل لنظام
التج�س�س الإلكرتوين  ELINTعرب رادار ذو
تكنولوجيا متطورة للإلتقاط والك�شف من
خ�لال وح���دة  ،R& WPU 2000فقد زاد من
الوقت احلقيقي لعر�ض خدمة التقاط �إ�شارة
الرادار.
ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال�����ش�رك���ة ل��ل��ت�����س��وي��ق
واالت�صاالت كري�ستيان رايرت Christian
� ،Reiterأ�شار �إىل �أن ال�رشكة لديها �إلتزام
ق����ويّ يف امل��ن��ط��ق��ة وم��ك��ات��ب حم��ل��ي��ة يف دول���ة
االم���ارات العربية املتحدة ،حيث �ستُ�ساهم

ال����شرك��ة الفرن�سية ال���رائ���دة يف �إن��ت��اج
خمتلف �أنواع ال�صواريخ ،عر�ضت يف �أيدك�س
اجليل اخلام�س من ال�صاروخ متو�سط املدى
 MMPكنظام �سالح متطور للقتال ،ويعترب
خليفة ال�صاروخ  MILANامل�ضاد للدبابات
والذي ا�ستخدم يف  40جي�ش ًا حول العامل.
لقد ّمت تطوير هذا ال�صاروخ امل�صمّم لكي
ي�ستجيب ملتطلبات برامج اجلي�ش الأمريكي
 FELINو � .SCORPIONإذ �أن ب��رن��ام��ج
 FELINيهدف �إىل تطوير املعدات ال�رضورية
لعن�رص امل�شاة يف اجلي�ش الفرن�سي م�ستقبالً،
فيما برنامج � SCORPIONسيطور �إدم��اج
وتن�سيق جمموعة املعدات امل�ستخدمة من قبل
القوات الربية الفرن�سية.
لقد �أنتجت MBDAال�صاروخ املتو�سط
امل��دى  MMPليكون حممو ًال على الكتف زنة
 15كلغ وميكن ت�شغيله من قبل جندين فقط،
وهو يوفر دعم ًا للمقاتلني يف �ساحة املعركة �أو
يف قتال املناطق الآهلة بال�سكان.

نك�سرت :NEXTER

ال����شرك��ة الفرن�سية ال���رائ���دة يف �إن��ت��اج
ال���دب���اب���ات وال���ع���رب���ات امل���درع���ة وامل���داف���ع
وال���ذخ���ائ���ر��� ،ش��ارك��ت يف م��ع��ر���ض �أي��دك�����س
كونه فر�صة لعر�ض جمموعة من املنتجات
بتكنولوجيات عالية.منذ أ�ك�ثر م��ن  20عام ًا
توفر نك�سرت دعم ًا للقوات امل�سلّحة االماراتية
من خالل دبابة لوكلري  LECLERCال�شهرية.
لقد متثلت جمموعة «نك�سرت» بال�رشكات
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا م��ث��ل �أن��ظ��م��ة ن��ك�����س�تر Nexter
 ،Systemsوروبوت نك�سرت Nexter Robotics
وذخائر نك�سرت  ،Nexter Munitionsونك�سرت
للتدريب � .Nexter Trainingأبرز معرو�ضات
املجموعة يف امل�ساحات اخلارجية للمعر�ض
كانت دبابة لوكلري � LECLERCأبرز دبابات
القوات امل�سلحة االماراتية ،التي طلبت من
ال�رشكة العمل على حتديث  200دبابة ما بني
 2020و .2028
ث��م العربة امل��درع��ة تيتو�س TITUS 6X6
امل�صممة للقتال يف املناطق الآهلة بال�سكان نظر ًا
لقدرتها على املناورة العالية� ،إ�ضافة �إىل مدافع
امل��ي��دان ط��راز قي�رص ذاتية الدفع CAESAR
 6X6من عيار  155ملم ،وال��روب��وت��ات الربية
( )UGVمن عائلة � Nervaإىل جانب جمموعة
من الذخائر من عيارات متنوعة.
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�آركو�س :ARQUUS

هي ال�رشكة الفرن�سية الرائدة يف �إنتاج
العربات امل��درع��ة املتطورة منذ ع��ق��ود� .إنها
ت�صمم وت��ن��ت��ج ال��ع��رب��ات امل���درع���ة اخلفيفة
مل��ه��م��ات الإ���س��ت��ط�لاع م��ث��ل AMD :و AML
و  EBRو .VBL
خ�لال معر�ض �أي��دك�����س �أطلقت ال�رشكة
للمرّة الأوىل عربة �سكارابي  Scarabeeالتي
حتتوي على �أحدث الإبتكارات التكنولويجة
التي طوّرتها ال�رشكة والتي ت�شمل حمرك ًا
هجيناً ،و�إدارة للقوة ،وتعديل ارتفاعات
التعليق ،وحم��ور قيادة خلفية م�ستقلّة .لقد
�صمّمت �سكارابي لت�شمل احلماية وال�شبحية
واحل��رك��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ل��ك��ي ُت��ل�� ّب��ي اح��ت��ي��اج��ات
الطواقم الع�سكرية يف حقل املعركة.
الأمن����وذج ال���ذي ّمت عر�ضه يف �أب���و ظبي
ميثل ع��رب��ة ال��دوري��ة  ،PATSASال��ت��ي تُلبي
اح��ت��ي��اج��ات وح������دات ال����ق����وات اخل��ا���ص��ة،
واملجهزة مبحطة �سالح  Hornetيُدار عن بُعد
 RCWSحتمل ر�شا�ش ًا عيار  12.7ملم ،أ�م��ا
مهمات الإ�ستطالع حيث تق�ضي ال�رضورة
قوة نارية كربى ،فيجهز �أمن��وذج Scarabee
مبدفع عيار  30ملم.

�أوتوكار :OTOKAR

العربة الدرعة

 Hornet BUانتاج ARQUUS

ه��ي ال����شرك��ة ال�ترك��ي��ة ال���رائ���دة يف إ�ن��ت��اج
العربات امل��درع��ة امل�ؤللة واملدولبة التكتيكية
�إ�ضافة �إىل �أنظمة الأب��راج املتطورة ،عر�ضت
يف أ�ي��دك�����س جمموعة م��ن ال��ع��رب��ات ذات الدفع
ال��رب��اع��ي  4X4مثل  COBRAو ،AKREP II
و�أخ��رى �سدا�سية الدفع  ،ARMA 6X6تعترب

عربة العقرب � AKREP IIأحدث منتجاتها من
اجليل اجلديد ،تعمل على الطاقة الكهربائية
وميكن �أن يعمل املحرّك مبادة الديزل ،العربة
جمهّزة ب أ���ح��دث التقنيات املتطوّرة مع قدرة
على �إطالق النار وت�أمني حماية عالية للطاقم.
متتلك ال��ع��رب��ة ق���درة ح��م��ول��ة ع��ال��ي��ة رغ��م
حجمها امل��ن��خ��ف�����ض ،ول��دي��ه��ا إ�م��ك��ان��ي��ة لدمج

�صفقات �أيدك�س IDEX 2021
يف ال���ي���وم اخل��ام�����س ل��ف��ع��ال��ي��ات معر�ض
الدفاع الدويل �أيدك�س يف دورته اخلام�سة ع�شر،
�أعلن املتحدث الر�سمي ملعر�ضي «�أيدك�س» و
«نافدك�س» �أن �إجمايل العقود وال�صفقات التي
و ّق��ع��ت بلغت  5.7مليار دوالر ،خ�لال م�ؤمتر
�صحفي بح�ضور اللواء فار�س خلف املزروعي
رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�ضني،
وال��ل��واء الطيّار �إ�سحق البلو�شي �أم�ين عام
ال�صناعات الدفاعية يف وزارة الدفاع االماراتية
ونائب رئي�س اللجنة العليا ،وال�سيد حميد
مطر ال�ضاهري املدير العام والرئي�س التنفيذي
ل�شركة املعار�ض الوطنية يف �أبو ظبي ،ADNEC
مت ا�ستعرا�ض �أبرز العقود وال�صفقات ،كما �أكد
ّ
اللواء املزروعي على �أهمية املعر�ضني من حيث
�إثبات ح�ضورهما العاملي ،على رغم التحديات
التي فر�ضتها جائحة .COVID - 19
املتحدث الر�سمي العميد ال��رك��ن حممد
خمي�س احل�ساين و�إىل جانبه العميد الركن
بحري فهد نا�صر الذهلي ،وامل��ق�دّم الطيّار
�ساره احلجري املتحدثان الر�سميان �أي�ضاً،
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املتحدثون الر�سميون يعر�ضون نتائج العقود وال�صفقات

تطرّق �إىل العقود التي وقّعتها وزارة الدفاع على
النحو التايل:
 عقد مع �شركة  Boeingل�صيانة طائرات C-17بقيمة  113مليون درهم.
 عقد مع �شركة « »Nexter Systemsلتوفريقِطع الغيار لدبابات  Leclercبقيمة  93مليون
درهم.
 التعاقد مع �شركة « »Insituل�شراء طائراتم�سرية ط��راز  Integratorبقيمة  405مليون
درهم.
 عقد مع �شركة  Raytheonل�شراء �صواريخوقِطع  GEM-T Patriotبقيمة  2.6مليار درهم.
 عقد مع �شركة  SAABل�شراء طائرات �إنذارمُبكر  G 6000بقيمة  3.7مليار درهم.
 -عقد مع  LIMA Aviationل�شراء طائرة

 Black Hawkلإطفاء احلرائق بقيمة  52.7مليون
درهم.
 التعاقد مع �شركة «  »Northstarل�شراءطوافة  Bell 407متعددة الأدوار بقيمة 224
مليون درهم.
ك��م��ا مت الإع��ل��ان ع��ن ع����دّة ���ص��ف��ق��ات مع
�شركات حملّية كان �أبرزها مع �شركة Calidus
اجل��و ف�ضائية ل�����ش��راء  12ط��ائ��رة ط���راز بدر
 B - 250بقيمة  1.697مليار دره��م ،ومع �شركة
 Adil Textilesلتزويد القوات امل�سلّحة ب�شبكات
متويه بقيمة  92.625مليون دره��م ،ومع �شركة
� IGGإتفاقية ل�شراء �أ�سلحة وذخائر بقيمة 485
مليون درهم ،و�أخرى مع �شركة «»AMMROC
ل�شراء �أجهز  ADTEخا�صة بتطوير عمل طائرات
 Mirageيف القوات اجلوية.
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منظمة �سالح من العيار الثقيل ت�صل �إىل مدفع
عيار  90ملم ،مع قدرة التحكم بنظام التوجيه
على جميع املحاور ،كما ميكنها من ال�سري على
جميع الت�ضاري�س ال�صعبة كالرمال والو�صول
والتلوح بف�ضل نظام التعليق امل�ستقل والتحكم
ال�رسيع يف عزم دوران العربة.
�إىل ذل���ك ع��ر���ض��ت �أوت���وك���ار ع��رب��ة ك��وب��را
 COBRA II MRAPاملحمية ���ض�� ّد الكمائن
والأل����غ����ام ،وه���ي ت��ت��م��ي��ز مب�����س��ت��وى ع����الٍ من
القدرة على البقاء وخفة احلركة العالية فوق
الأرا�ضي الوعِرة.

اجل�س��ور:ALJASOOR

ه��ي ال����شرك��ة االم��ارات��ي��ة املتخ�ص�صة يف
�إنتاج عربات قتال املُ�شاة املدرعة  ،AFVوهي
من�صة من جتمع  EDGEلل�صناعات الدفاعية يف
دولة االمارات العربية املتحدة .تعترب اجل�سور
امل��زود احل�رصي لعربة قتال امل�شاة رب�ضان
 RABDAN 8X8التي توفر فوائد عمالنية على
ال�بر ،كما وميكنها �أن ت�ستخدم يف املياه كونها
متتلك تكنولوجيات وابتكارات متقدّمة.
لدى � AL JASOORإهتمام كبري باحلماية
وال�سالمة الق�صوى ،ل��ذا ت���ؤك��د على �إن��ت��اج
اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن ال��ع��رب��ات ذات ال�رسعة
الأكرب واحلركية الأعلى والقدرات الدفاعية
والهجومية املتطورة .ال�رشكة تعمل ك�رشيك
ا�سرتاتيجي لأنظمة �أوتوكار الربية Otokar
 Land Systemsب��ه��دف ال��ت��م��ك��ن م���ن نقل
التكنولوجيات والتدريب وامللكية.
خ�لال معر�ض أ�ي��دك�����س� ،أعلنت اجل�سور
ع��ن ت��ع��اون م��ع ��شرك��ة «راي��ث��ي��ون االم����ارات
 ،Raytheon Emiratesب��غ��ي��ة ت���زوي���د ع��رب��ة
 Rabdan 8x8بنظام �سالح يعمل ب�أ�شعة اليزر
العالية ( ،)HELو�أف����اد الرئي�س التنفيذي
جل�سور فهد العب�سي �أن نظام ال�سالح ()HEL
�أو  ،High Energy Laser Weapon Systemهو
�أح���د أ�ك�ث�ر الأن��ظ��م��ة ت��ط��ور ًا م��ع ق���درات كبرية
م�ضادة للعربات اجلوية دون طيّار .UAV

منر :NIMR

ال����شرك��ة ال���رائ���دة يف �إن���ت���اج ال��ع��رب��ات
الع�سكرية امل��دول��ب��ة اخلفيفة واملتو�سطة،
ك�شفت �ضمن م�شاركتها يف �أيدك�س عن اجليل
الثاين من عربات عجبان رباعية الدفع 4X4
 ،AJBANوحفيت  .6X6 HAFEETت�سعى
 NIMRإ�ح�������دى ��شرك��ات جم��م��وع��ة EDGE
عرب �إط�لاق هذه العربات �إىل حتقيق تطور يف
التميز التقني والآداء الديناميكي والت�صميم
30

اجل�سور  AL JASOORعر�ضت عربة رب�ضان RABDAN 8X8

الهيكلي النموذجي.
تتميّز  AJBANو  HAFEETمبوا�صالت
متقدمة يف تخفيف �أثر الإنفجارات واحلماية
من القذائف البال�ستية ،وتوفر م�ستويات
ع��ال��ي��ة م���ن ال�����س�لام��ة يف أ�ق�����س��ى ال���ظ���روف.
وبف�ضل ت�صميمها وهند�ستها امل��ت��ط��وّرة
ت�سعى �إىل تلبية �أكرث متطلبات املهام �صعوبة،
كما متتاز بهيكلها الآحادي الذي يوفر درجة
�أع��ل��ى م��ن �صالبة الهيكل ،وال���ذي ي�سهم يف

زيادة املرونة والإ�ستجابة.

ب�.أ�.إي �سي�ستمز :BAE Systems

ق������ ّدم������ت ���ش��رك�����ة
الربيطانية جمموعة م��ن احل��ل��ول الدفاعية
امل���ع���ززة ت��ك��ن��ول��وج��ي�� ًا ل�ل�إ���س��ت��خ��دام ال�ب�ري
وال��ب��ح��ري واجل����وي ،إ����ض��اف��ة �إىل متطلبات
الأم����ن ال�����س��ي�براين وال��ت��دري��ب ،وق���د �شملت
املعرو�ضات جم�سمات امل ُقاتلة يوروفايرت

BAE Systems

�إعادة ت�سمية مركز
امللك عبد اهلل الثاين للت�صميم والتطوير  KADBBوتعديله
للمركز الأردين للت�صميم والتطوير JODDB

�أعلن املركز الأردين للت�صميم والتطوير ( )JODBBعن ت�سميته الر�سمية اجلديد ،بد ًال من مركز
امللك عبد اهلل الثاين للت�صميم والتطوير � KADBBسابقاً ،وجاء هذا التعديل بتاريخ  23ت�شرين الثاين/
نوفمرب  2020بالتزامن مع الذكرى املئوية لت�أ�سي�س الدولة الأردنية ،ليعك�س الغايات واملجاالت
اجلديدة التي يطمح املركز بالتو�سع فيها من خالل ال�شراكات العاملية .وقد جاءت م�شاركته الأوىل
حتت الإ�سم اجلديد يف« معر�ض �أيدك�س .»2021
يعترب املركز الأردين للت�صميم والتطوير ( )JODDBمركز ًا بحتياً بحلول ال�صناعات الدفاعية
وهو مركز �سرتاتيجي وفريد من نوعه يف اململكة الأردنية الها�شمية ،يقدّم املركز احللول الإبداعية
وت�سخري التكنولوجيا املتقدمة خلدمة الأم��ن وال�سلم الوطني ،وتعزيز الإ�ستقاللية وزي��ادة
التناف�سية من خالل تنمية القدرات الت�صنيعية والكفاءات الب�شرية املحلّية ،و�أن ر�ؤية املركز تكمن
يف الإبداع وتقدمي احللول املثلى يف املجاالت الدفاعية والأمنية يف املنطقة.
ت�شمل وحدات عمل املركز عدّة قطاعات �أبرزها:
 قطاع الأ�سلحة والذخائر قطاع الأنظمة القتالية الربية قطاع معدات القوات امل�سلّحة قطاع الإلكرتونيات والإلكرتو -ب�صريات قطاع اخلدمات امل�ساندة تكنولوجيا املُ�ستقبلالدفاعية  -ني�سان  /ابريل � -أيار  /مايو 2021

ت��اي��ف��ون  ،Eurofighter Typhoonوع��رب��ة
ريبتايد  Riptideامل�سرية عن بُعد حتت �سطح
البحر ،وقدرات الدفاع الإلكرتوين ،و�أنظمة
الأمن ال�سيرباين ،ونظام الإنذار ال�صاروخي
املُ�����ش�ترك ( ،)CMWSو�أن��ظ��م��ة �إت�����ص��االت
رادي��وي��ة تكتيكية� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من
ال�صواريخ املوجّ هة ب�أ�شعة اليزر.
ال����شرك��ة ا�ستعر�ضت دوره����ا يف إ�ن��ت��اج
امل ُقاتلة امل��ت��ط��ورة  F - 35 Lightningالتي
دخلت يف تر�سانة القوات اجلوية الربيطانية.
ك��م��ا ع��ر���ض��ت ال����شرك��ة �أم����ام ال�����زوّار نظام
ال���������ص����اروخ ال���ق���ات���ل ذو ال����دق����ة امل��ت��ق��دم��ة
وامل����وج����ه ب���أ���ش��ع��ة الي�����������زر(� )APKWSأو
.Advanced Precision Kill Weapon System

معر�ض الدفاع الدويل
)World Defense Show (WDS

�أع���ل���ن���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ص��ن��اع��ات
الع�سكرية يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
 ،GAMIعن تفا�صيل عائدة ملعر�ض الدفاع
ال���دويل ( )WDSامل��ق��رر �إن��ع��ق��اده يف الريا�ض
للمرّة الأوىل ما بني  6و � 9آذار /مار�س .2022
املدير العام لـ  GAMIال�سيد �أحمد الأهلي
�أ���ش��ار خ�لال معر�ض �أي��دك�����س �إىل �أن اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ت��ل��ع��ب دور ًا حم��وري�� ًا
يف ال��ن��ظ��ام البيئي ل��ل��دف��اع ال��ع��امل��ي م��ن خالل
ت���أ���س��ي�����س م��ع��ر���ض  ،WDSح��ي��ث ن��ه��دف �إىل
جلب ال�صناعات الدفاعية العاملية لتكون مع ًا
والتطلع �إىل طموح اململكة املتنامية وابتكار
فر�ص على ك ّل م�ستوى يف �سل�سلة الدفاع.
�إنطالق ًا من ر�ؤي��ة � 2030سيت ّم العمل على
توطني  % 50من الإنفاق الع�سكري الوطني ،
و�سيكون معر�ض الدفاع العاملي  WDSحمرك ًا
�أ�سا�سي ًا لل�صناعات املحلية للإ�ستمرار يف
قيادة التجدد والتغيري مل�ستقبل الدفاع.
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ع��ر���ض �شون
�أومرود � Shaun Ormrodأكد على �أن يكون
املعر�ض من�صة �شاملة للتبادل الت�شغيلي
وترويج التجارة والتجدد يف هذا القطاع.
ُي�����ش��ار �إىل أ�ن���ه على هام�ش «�أي��دك�����س» ّمت
التوقيع مع ال�صناعات الع�سكرية ال�سعودية
 SAMIلتكون ال�رشيك ال�سرتاتيجي للمعر�ض.

اللواء فار�س املزروعي رئي�س جمل�س ادارة  NIMRواملهند�س وليد ابو خالد الرئي�س التنفيذي لـ SAMI

يوقعان اول اتفاق �سعودي اماراتي النتاج عربات مدرعة يف اململكة

 Rostecاحل��ك��وم��ي��ة��� ،ش��ارك��ت يف م��ع��ر���ض
«�أيدك�س» حيث عر�ضت جمموعة من حلولها
اجلديدة �شملت نظام م�ضاد للطائرات دون
طيّار ،و�أنظمة حرب �إلكرتونية ودفاع جوّي
من خمتلف الفئات.
ن��ظ��ام  Repellen T - Patrolللحرب
الإلكرتونية الذي تنتجه وتطوره �أنظمة JSC
الدفاعية ،يوفر تغطية احل���دود كونه ق��ادر
ع��ل��ى الت�شوي�ش ح��ت��ى  20ك��ل��م ���ض��د خمتلف
�أن������واع ال����درون����ز .مت ن��ظ��ام  Kupolال���ذي
طورته �رشكة � Avtomatikaإح��دى �رشكات
 ،Rostecالذي يوفر مراقبة راديوية حلماية
املواقع الع�سكرية عرب منع هجمات الدرونز
الإفرادية �أو املجموعة.
�أم�������ا ال�����ب�����ارز اجل�����دي�����د ف����ك����ان ن���ظ���ام
ال����ب����ن����دق����ي����ة الإل�������ك���ت���رو م��غ��ن��اط��ي�����س��ي��ة
 Pishchalك أ����خ���ف م�����ش��و���ش حم��م��ول على
ال��ط��ائ��رات دون ط�� ّي��ار  UAVح��ت��ى م�سافة
 2ك��ل��م� .إىل ذل���ك ع��ر���ض��ت رو�����س �أوب�����ورون
اك�سبورت النظام القاتل ملختلف �أنواع UAV
�أي نظام الدفاع اجلوّي ق�صري املدى Pantsir
 - S1Mم��ن ��شرك��ة  ،KBPون��ظ��ام امل��دف��ع/
ال�صاروخ امل�ضاد للطائرات ()SPAAGM
�إنتاج  ،Almaz - Anteysث ّم �أنظمة  Verbaو
 Igla-Sللدفاع اجل��وّي املحمول على الكتِف

رو�س �أوبورون اك�سبورت
:Rosoboronexport

هي الوكالة احلكومية الوحيدة املفو�ضة
ت�صدير كامل املنتجات الع�سكرية الرو�سية
�إىل اخلارج ،وهي جزء من م�ؤ�س�سة رو�ستيك
الدفاعية  -ني�سان  /ابريل � -أيار  /مايو 2021

اول �صاروخ دفاع جوي اماراتي انتاج HALCON
احدى �شركات EDGE

.MANPADS

ال�شرك��ة ال�سعودي��ة لل�صناع��ات الع�سكري��ة
:SAMI

���ش��ارك��ت حت��ت مظلة اجل��ن��اح ال�����س��ع��ودي
وقدّمت جمموعة من املنتجات والتقنيات التي
ط��وّرت��ه��ا ال����شرك��ة ،كما وقّ��ع��ت خ�لال فعاليات
�أي��دك�����س ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ات م��ع �أب����رز ال����شرك��ات
املنتجة للأنظمة الدفاعية يف العامل منها� :إتفاقية
م����شروع م�شرتك م��ع ��شرك��ة «لوكهيدمارتن
� Lokheed Martinأكرب �رشكة للأنظمة الدفاعية
يف العامل ،وذلك بغية تطوير القدرات يف جماالت
ت��ق��ن��ي��ات ال��ت�����ص��ن��ي��ع وال�ب�رجم���ي���ات وت��ك��ام��ل
الأن��ظ��م��ة ،وك��ذل��ك يف �إن��ت��اج و�صيانة و�إ���ص�لاح
ال���ط���واف���ات وال���ط���ائ���رات ،و�أن��ظ��م��ة ال��دف��اع
ال�����ص��اروخ��ي��ة .ك��م��ا ّمت ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى اتفاقية
ت��ع��اون م��ع ��شرك��ة «من���ر  »NIMRاالم��ارات��ي��ة
املنتجة للعربات امل��درع��ة ،وه��ي �أول �إتفاقية
���ص��ن��اع��ات ع�سكرية م��ا ب�ين ��شرك��ة �سعودية
وام���ارات���ي���ة .ويف جم���ال �آخ����ر وقّ���ع���ت SAMI
�إتفاقية مع الهيئة العامة لل�صناعات الع�سكرية
 GAMIلتكون ال�رشيك ال�سرتاتيجي ملعر�ض
ال��دف��اع العاملي  World Defense Showال��ذي
تنظمه الهيئة يف العام .2022
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة املهند�س
وليد �أب��و خ��ال��د ،ع�بر ع��ن ��س�رور ال�رشكة
بتحقيق م��ن��ج��زات ج��دي��دة �ضمن جهودها
الرامية �إىل جعل اململكة العربية ال�سعودية
واح��دة من رواد ت�صنيع الأنظمة الع�سكرية
على م�ستوى العامل .كما �أ�شار �أبو خالد �إىل
�أن ال����شراك��ات ال��ت��ي ّمت توقيعها خ�لال هذا
احلدث الدويل � ،IDEXسوف ت�سهم يف حتقيق
ج��ه��ود ���ص��ن��دوق الإ���س��ت��ث��م��ارات ويف توطني
�أحدث التقنيات واملعرفة يف اململكة.
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معرض الدفاع البحري نافدكس :NAVDEX 2021
قطع حبرية زائرة من عشر دول

ال�شيخ حامد بن زايد �أل نهيان لدى افتتاح نافدك�س

NAVDEX 2021

بتاريخ � 21شباط/فرباير  2021وتزامناً مع افتتاح معر�ض «�أيدك�س»� ،إفتتح
ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي ،معر�ض الدفاع البحري
«نافدك�س  ،»NAVDEX 2021وق��ام بجولة �شملت �أجنحة ال�شركات الوطنية
والعاملية امل�شاركة يف معر�ض الدفاع البحري يف دورته ال�ساد�سة ،حيث تبادل
الأحاديث مع العار�ضني حول �آخر التقنيات والقطع احلديثة امل�شاركة يف املعر�ض
والتي بلغت  17قطعة بحرية من  10دول حول العامل ،تتنوع ما بني كا�سحات �ألغام
وزوارق دورية و�سفن �إمداد و�إن��زال وزوارق بحث و�إنقاذ وغريها� ،إ�ضافة �إىل
�أحدث التقنيات يف �أنظمة �أمن ال�سواحل وحلول الإت�صاالت البحرية .كما اطلع
ال�شيخ حامد على �أهم التقنيات احلديثة يف ال�صناعات البحرية املتطورة واحللول
وامل�ستجدات يف جمال �صناعة الدفاع البحري.
ال�شيخ حامد �أك��د على �أن �إقامة
معر�ضي «�أيدك�س» و «نافدك�س»
خالل هذه الظروف الإ�ستثنائية،
يج�سد ق��درة دول��ة االم��ارات العربية املتحدة
على تنظيم الفعاليات ال �ك�برى على �أ�س�س
قوية من الأمن وال�سالمة ،كما ميثل املعر�ض
من��وذج � ًا للمعار�ض ال��رائ��دة يف ال �ع��امل على
م���س�ت��وى ال�ت�ن�ظ�ي��م وامل �� �ش��ارك��ة وال�ت�ط��وي��ر
امل ُ�� �س �ت �م �رّ ،وه ��و ي�ع�ت�بر ال� �ي ��وم �أح� ��د �أب ��رز
املن�صات الدولية لعر�ض �أحدث تكنولوجيات
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ال��دف��اع ،وملتقى عاملي ًا للحوار بني املعنيني
بهذه ال�صناعات املهمة وم�ستقبلها يف �ضوء
املتغريات الكربى التي مي ّر بها العامل.
ُي �� �ش��ار �إىل �أن ق��ائ��د ال� �ق ��وات ال�ب�ح��ري��ة
االماراتية اللواء الركن بحري طيار ال�شيخ
�سعيد بن حمدان بن حممد �آل نهيان ح�رض
حفل الإفتتاح ورافق ال�شيخ حامد يف جولته
على ال�رشكات وال�سفن احلربية الرا�سية.
�أب��رز ال�رشكات العار�ضة يف NAVDEX
هي التالية:

فينكانريي :FINCANTIERI

هي �إح��دى �أكرب جمموعات بناء ال�سفن يف
العامل ،والأوىل يف جم��االت التنوّع والإب��داع.
�إنها رائدة يف ت�صميم وبناء ال�سفن ال�سياحية،
والعب رئي�سي يف �صناعة بناء ال�سفن احلربية
ل��زب��ائ�ن�ه��ا ح ��ول ال �ع��امل وخ��ا� �ص��ة ال�ب�ح��ري��ة
االي �ط��ال �ي��ة و�� �س�ل�اح ال �ب �ح��ري��ة الأم�ي�رك �ي��ة،
وه��ي ��شري��ك م��ع بع�ض ال���شرك��ات الدفاعية
الأوروب �ي��ة عرب برامج بحرية متنوّعة� .أب��رز
م�شاريعها امل�شرتكة من خالل  Navarisامل�ؤلفة
بن�سبة  50/50ما بني  Fincantieriو NAVAl
 Groupالفرن�سية ال�ت��ي و ّق�ع��ت على عقد مع
منظمة التعاون الأوروب��ي امل�شرتكة للت�سلّح
( ،)OCCARبحيث تكون  Navarisاملتعاقد
الرئي�سي لتن�سيق الأن���ش�ط��ة التقنية التي
تديرها «فينكانتريي» و «نافال غروب».
يف �أي��دك ����س ع��ر��ض��ت جم��� ّ�س�م��ات لبع�ض
�سفنها احلربية التي �أنتجت و�سلّمت لبحريات
ع �دّة ح��ول ال�ع��امل ،كما �أعلنت عن تعاونها مع
�أب��و ظبي لبناء ال�سفن  ADSBلتطوير بناء
ال�سفن يف دول��ة االم� ��ارات العربية املتحدة،
وامل ُ�شاركة يف بناء الفرقيطة فئة �أبو ظبي.
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نافانتيا :Navantia

بتاريخ � 17شباط/فرباير  2021وقّعت
م��ع �أح��وا���ض زام��ل ال�سعودية ،على مذكّرة
تفاهُم ( )Mouللتعاون يف م�شاريع بحرية
مُ�ستقبلية يف اململكة العربية ال�سعودية.
نافانتيا هي �إح��دى ال�رشكات الدفاعية
ال��دول �ي��ة ذات �أو���س��ع م�ل��ف م��ن امل�ن�ت�ج��ات،
ي�ت�راوح م��ن �سفن ال�سطح والغوا�صات �إىل
اخلدمات الرقمية .وان التزامها نحو خطة
اململكة وفق ًا لر�ؤية « ،»2030قد ذهب خطوة
�إ�ضافية �إىل الأمام عرب اتفاقيات حمددة ،مثل
م��ذ ّك��رة التفاهم املوقعة حديث ًا مع �أحوا�ض
زام��ل �أح��د �أق���س��ام ��شرك��ة «زام ��ل للخدمات
البحرية» التي مقرّها م��رف� أ� ال��دم��ام .وه��ذه
الإتفاقية تركز على التعاون يف برامج بناء
ال�سفن امل ُ�ستقبلية يف اململكة وجماالت �أخرى
مثل �إ�صالح ال�سفن �أو حتويرها.
لقد �أطلقت ُ Navantiaم �ب��ادرات �أخ��رى
يف امل�م�ل�ك��ة ل�ت�م�ت�ين ال �ت �ع��اون ال���ص�ن��اع��ي يف
جم��ال �إدم ��اج �أنظمة ال�ق�ت��ال ،وه��و جم��ال ذو
تكنولوجيات عالية ،دفع نافانتيا �إىل �إن�شاء
�رشاكة مُ�شرتكة مع ال�صناعات الع�سكرية
ال�سعودية ()SAMIب �غ �ي��ة تطوير و�إدم ��اج
وت�سويق �أول نظام قتال بحري حت��ت �إ�سم
«حازم .»HAZEM

�أبو ظبي لبناء ال�سفن :ADSB

تعترب �أب��و ظبي لبناء ال�سفن م��ن �أب��رز

ابو ظبي لبناء ال�سفن تطلق اول قارب دورية �سريع انتاج االمارات

�أح��وا���ض ب�ن��اء ال�سفن العربية ،حيث تنتج
خم �ت �ل��ف �أن� � ��واع ال �ف��رق �ي �ط��ات وال� �ق ��وارب
الع�سكرية ،وه��ي ت�شكّل امل�صدر الرئي�سي
لتزويد القوات البحرية االماراتية بال�سفن
احلربية ،وتقدمي الدعم وال�صيانة والإ�صالح
ملختلف �أنواع ال�سفن املدنية والع�سكرية على
ح ٍد �سواء يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا.
خ� �ل��ال م� �ع ��ر� ��ض ال � ��دف � ��اع ال� �ب� �ح ��ري
 NAVDEXعر�ضت �أب��و ظبي لبناء ال�سفن
ت�صاميم ومن ��اذج متطورة م��ن ال�سفن كان
�أب��رزه��ا ق ��وارب ال��دوري��ة ال�رسيعة ()FPB
م�سبار  Mesbar O1وماجد  ،Majed 01كما

بع�ض ال�سفن من بحريات الدول ال�صديقة امل�شاركة يف نافدك�س
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�أعلنت عن توقيع عقد مع �رشكة «نوفامارين
 »Novamarineااليطالية الرائدة يف ت�صميم
وبناء القوارب ب�أ�شكال متميّزة.
مب��وج��ب ه ��ذا الإت� �ف ��اق ت �خ��ول ADSB
ت���ص�م�ي��م وت �� �ص �ن �ي��ع وت �� �س��وي��ق ال� �ق ��وارب
ال���ص�ل�ب��ة ال�ق��اب�ل��ة للنفخ ( )RHIBيف دول��ة
االم��ارات العربية املتحدة ،فيما تقوم �رشكة
« »Novamarineبت�سويقها يف �أوروبا.

املجموعة البحرية :Naval Group

هي ال�رشكة الفرن�سية الرائدة يف جمال
ت�صميم و�إنتاج خمتلف �أن��واع �سفن ال�سطح
احلربية والغوا�صات وحامالت الطوافات.
�شاركت يف معر�ضي «�أيدك�س» و «نافدك�س»
كونها تعمل يف دول��ة الإم ��ارات العربية منذ
ال �ع��ام  ،2010وه��ي ت�ساهم يف نقل امل�ع��ارف
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا �إىل ال ���شرك��اء االم��ارات �ي�ين
م ��ن خ�ل�ال جم�ل����س ال� �ت ��وازن االق �ت �� �ص��ادي
وذل��ك بهدف تعزيز ق��درات القوات البحرية
االماراتية.
املجموعة البحرية تذكر بوجودها �أي�ض ًا
يف امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ع�بر �إح��دى
ال ���شرك��اء ال�ت��اب�ع��ة ل�ت��أم�ين خ��دم��ات ل�صالح
القوات البحرية ال�سعودية ،كما �أنها افتتحت
��شرك��ة ت��اب�ع��ة ل�ه��ا يف م���صر ل�ت��وف�ير خ��دم��ات
ال��دع��م لأ� �س �ط��ول ال�ب�ح��ري��ة امل ���صري��ة ال��ذي
ي�شمل فرقاطة  FREMMو�أرب��ع فرقيطات
 ،Gowindوحاملتي طوافات فئة «مي�سرتال
.»MISTRAL
ال� � �� �ش��رك � ��ة ع � ��ر�� � �ض � ��ت جم� ��� �س� �م ��ات
ل�ب�ع����ض ال �ف��رق��اط��ات وال �ف��رق �ي �ط��ات ال�ت��ي
ت �ن �ت �ج �ه��ا وت �� �س �ع��ى �إىل ت �� �س��وي �ق �ه��ا خ�ل�ال
معر�ضي«�أيدك�س» و «نافدك�س».
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ال�شاحنة �شريبا � Sherpa 5إنتاج �شركة ARQUUS

العربات العسكرية وشاحنات النقل

جتمع ال���شرك��ات امل�صنّعة على
ج �ع��ل ال�ت���ص�م�ي��م ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي
ل �ل �ع��رب��ات امل ُ���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،ب�غ��� ّ�ض
النظر ع��ن �أحجامها وامل�ه� ّم��ات ال�ت��ي ت�سند
�إليها ،يتمتّع مبوا�صفات ومتطلبات تقنية
�أهمّها احلركية واحلماية والتدريع ونوعية
الأ�سلحة التي تت�ضمّنها م�شفوعة مبا يطر�أ
على ال�صناعة م��ن حتديث وتطوير .وهكذا
ك� ّل �رشكة م�صنّعة حت��اول �أن جتعل عربتها
التي تعر�ضها للزبائن ذات ميزات منفردة
ع��ن � �س��واه��ا ح �ي��ث ي�ب�ق��ى ع �ن ���صرا ال �ت��دري��ع
واحلماية يف مقدّمة الأولويات جلعل العربات
ُت �ق��اوم الأح���داث امل ��ؤمل��ة وال �سيما ال�ك��وارث
ال�ت��ي ت�سببها ال�ع�ب��وات النا�سفة والأل �غ��ام،
وكون ال�رصاعات واحل��روب ت�ستغرق عاد ًة
م�دّة طويلة �أ�صبح على ال��دول امل�صنّعة دون
ا�ستثناء جعل جهودها وتقنياتها من�صبّة
على عن�رصي التدريع واحلماية للحفاظ على
العن�رص الب�رشي ال��ذي هو أ�ه � ّم املتطلّبات،
ك ��ون ك� � ّل � �ش��يء ي �ع��و���ض،م��ا ع ��دا العن�رص
الب�رشي الذي فقده ال يعوّ�ض .ونظم التدريع
واحل�م��اي��ة مهما ت�ط�وّرت ت�ضمن ج�ي��د ًا �أم��ن
املع�سكرات وامل�ؤ�س�سات الرئي�سية و�أماكن
ال�سكن الثابتة ،لكن ال�شاحنات وو�سائل
34

ال�ن�ق��ل امل �ت �ح � ّرك��ة ت�ب�ق��ى م��ن الأك �ث�ر عر�ضة
ل�ل�أخ�ط��ار كونها متنقّلة ،ول��ذا ت��ر ّك��ز جميع
الدرا�سات الع�سكرية على كيفية جعل و�سائل
ال�ن�ق��ل ال�ع���س�ك��ري��ة �أك�ث�ر ح�م��اي��ة وت��دري �ع �اً،
وال �ه��دف الأوّل ه��و كيفية وق��اي��ة جنودها
يف ال��داخ��ل م��ن الأخ �ط��ار يف اخل���ارج ،وجعل
مركبات النقل «قالع ًا متحرّكة» ذات �أق�صى
حماية ووقاية.

تاريخ العربات امل�صفحة:

ب��د�أت جم��االت �صنع العربات امل�صفّحة
م�ن��ذ ال �ع��ام  ،1903وه��دف��ت م�ن��ذ ال �ب��داي��ة �إىل
ت��وف�ير �أك�ب�ر ق��در م��ن احل�م��اي��ة للعربة و َم � ْن
بداخلها.
وك� ��ان ال �ت �ط �وّر الأك�ب��ر والأب� � ��رز ل�ه��ذه
العربات اب��ان احل��رب العاملية الأوىل ،حيث
باتت �سالح ًا ي�ستطيع قطع امل�سافات الطويلة
ب���سرع��ة ت �ف��وق ��سرع��ة امل ُ �� �ش��اة وامل��دف�ع�ي��ة.
وم��ع تطوّر التكنولوجيا �أ�صبحت العربات
امل�صفّحة وال�شاحنات املدرعة �رضورة مُلحّ ة
جل�ي��و���ش ال �ع��امل ق��اط�ب��ة ،وال �سيما وح��دات
امل ُ�شاة والأ�سلحة امل�ضادة للطائرات ،وباتت
ت�ت�ن��اف����س ال ���شرك��ات امل���ص� ّن�ع��ة يف تنويعها
وت �ط��وي��ره��ا ،و�أ� �ص �ب��ح �إن �ت �ق��ا�ؤه��ا ره �ن � ًا مبا

تتميّز ب��ه م��ن ت��دري��ع وحم � ّرك��ات و�أ�سلحة،
وب��ات��ت مركبات القتال امل�صفّحة ()AFVs
احل��ال�ي��ة ،ي�ت� ّم �إخ�ت�ي��اره��ا و��ش�را�ؤه��ا ح�سب
حداثة موا�صفاتها من �رسعة على الطرقات
امل ُ�سفلتة والوعرة ومتانة تدريعها ،و�إمكانية
�أو عدم �إمكانية نقلها جواً ،و�أ�صبحت الدول
تف�ضل العربات املدولبة (Wheeled
مبعظمها ّ
 )Vehiclesعلى العربات امل ُجنزرة ،وتركّز
�أكرث على اقتنائها.
والت�سليح يف العربات امل�صفّحة يختلف
م��ن واح ��دة �إىل أ�خ ��رى ،فالعربات اخلفيفة
املخ�ص�صة لنقل اجل �ن��ود والإ��س�ت�ك���ش��اف
ّ
والإ�ستطالع و�سواها من الأدوار اخلا�صة
ت�سلّح ع��اد ًة مبدفع ر�شا�ش للحماية الذاتية،
بينما عربة املدفع الذاتي الدفع تكون م�سلّحة
مب��دف��ع م��ن العيار الثقيل� ،أو م��دف��ع ه��اون،
وبع�ضها ي�ك��ون مُ�سلّح ًا ب�صواريخ بعيدة
امل��دى وي�ك��ون ب��رج العربة �أك�ثر تثبيت ًا لدقّة
الرماية �أثناء احلركة.
�أم� � ��ا م �� �س �ت��وى ال � �ت� ��دري� ��ع ف�ي�خ�ت�ل��ف
ب�شكل وا��ض��ح ب�ين مركبة معيّنة و�سواها،
فدبابة القتال الرئي�سية ذات ت��دري��ع كثيف
ملواجهة قذائف املدفعية الثقيلة والقذائف
ال�صاروخية الفعّالة امل�ضادة للتح�صينات
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وال� ��دب� ��اب� ��ات ،ب �ي �ن �م��ا م ��رك� �ب ��ات ال ��دوري ��ة
والإ��س�ت�ط�لاع فتكون أ�ق� � ّل ك�ث��اف��ة ،وخفيفة
الت�صفيح ،ولكنها �أك�ث�ر ح��رك�ي��ة و��سرع��ة،
و�أق� � ّل �إ�ستهالك ًا ل�ل��وق��ود .والإجت ��اه احل��ايل
ن�ح��و ا��س�ت�خ��دام امل� ��واد امل��رك �ب��ة يف �صفائح
تدريع املركبات بد ًال من الفوالذ مما يجعلها
�أكرث متان ًة و�أق��ل وزن� ًا و�أ��سرع حركة .ولكن
يختلف م�ستوى احل�م��اي��ة حت��ت ال� ��دروع يف
املركبة الواحدة طبق ًا لطبيعة �إ�ستخدام هذه
املركبة ،ففي دبابات القتال يركّز على جعل
ال��دروع يف مقدّمة الهيكل ،وجعل الربج �أكرث
فعالية ،وتكون �أق � ّل �سماكة على اجلانبني،
بينما يف ال�ع��رب��ات املخ�ص�صة لنقل اجلنود
وال��دوري��ة ،كما هي احل��ال يف عربات MRAP
ف�ي�ر ّك��ز ع�ل��ى احل �م��اي��ة م��ن �أخ� �ط ��ار الأل �غ��ام
بت�صفيح ال �ع��رب��ات يف اجل ��زء ال�سفلي من
الهيكل والأر��ض�ي��ة للحماية م��ن املتفجرات
اجلانبية املحلّية ال�صنع.

حماية املركبات:

ال�رشكات امل�صنّعة لل�شاحنات الع�سكرية
وال �ع��رب��ات امل ��درع ��ة ،حت��ر���ص ب��ا��س�ت�م��رار
ع�ل��ى ج�ع��ل ت�صميمها ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي �أك�ث�ر
حماية ،فرتكّز على ح�سن تدريعها وال �سيما
مركبات و�شاحنات نقل اجلند وال��دوري��ات
املدرعة ،والإ�ستطالع .لذلك تتوجّ ه م�ساعي
ال��دول نحو البلدان امل�صنّعة الأك�ثر خربة يف
جم��ال احلماية بُغية احل�صول علىاملركبات
املدرعة الأك�ثر حداثة ولكن مهما بلغ التقدّم
يف درا�� �س ��ات خ�ب��راء ال�ت���ص�ن�ي��ع يف ت�ط��وي��ر
احلماية للأماكن الثابتة واملع�سكرات تبقى
املركبات النقّالة عُر�ضة للقذائف امل��د ّم��رة،
وه�ن��ا ي�ب��د�أ التناف�س يف ا�ستنباط الو�سائل
الواقية والتدريع الفعّال لت�سويق ال�رشكات
ال�صانعة منتجاتها حيث تركز على ت�صميم
املركبات املتنوّعة بهياكل مقطّ عية على �شكل
 Vمن الأ�سفل ،ومُرتفعة ن�سبي ًا عن الأر���ض،
بحيث الإن�ف�ج��ارات والقذائف توجّ ه قوتها
�إىل اخل ��ارج حماي ًة للجنود يف ال��داخ��ل .ويف
ه��ذه العجالة �سرنكّز على املركبات املدرعة
احلديثة وال���شرك��ات ال�ت��ي تنتجها و�أهمية
تدريعها وحمايتها من الألغام.

عربات الإ�ستطالع والأمن وحامالت اجلند:

ع��رب��ات الإ� �س �ت �ط�لاع ت �ك��ون يف ال�غ��ال��ب
م���ص� ّف�ح��ة ل�ل���س�ير ع �ل��ى ال �ط��رق��ات ال �ع��ادي��ة
وال ��وع ��رة ب �� �ص��ورة خ��ا� �ص��ة ،وه���ي ت���زوّد
بالر�شا�شات ملواجهة العد ّو وحماية َم ْن فيها،
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تنتج « »IVECOعربات ع�سكرية متطوّرة

خم�ص�صة لعمليات معيّنة� .أم��ا عربات
وهي ّ
الأمن الداخلي فتكون م�صفّحة جيد ًا ملواجهة
الإ�ضطرابات وم��زوّدة مبدفع ر�شا�ش ثقيل
��ض�م��ن ب ��رج ،وم � ��زوّدة أ�ي �� �ض � ًا بر�شا�شات
�إ�ضافية ،ون�يران قمعية غري قاتلة ،على �أنها
حمميّة قدر امل ُ�ستطاع من �أ�سلحة امل ُ�شاغبني
واملتفجّ رات امل�صنوعة حملياً ،والزجاجات
احلارقة واحلجارة و�سواها ،وتكون �أبوابها
ج � ّي��دة الإق� �ف ��ال وف�ت�ح��ة تعبئة امل�ح��روق��ات
حممية ,وكذلك فتحة خ��روج ال�ع��ادم ،وذلك
لي�صعب �إ��س�ت�غ�لال�ه��ا م��ن امل ُ���ش��اغ�ب�ين� .أم��ا
حامالت اجلنود فتُق�سم �إىل ق�سمني رئي�سيني
هما :حامالت اجلنود امل�صفّحة ،ومركبات
جنود امل�شاة ،فاملركبات امل�صفّحة م�صمّمة
للنقل وم�سلّحة فقط للدفاع النف�سي ،بينما
مركبة جنود امل ُ�شاة ،فم�صمّمة يتدريع جيد
لدعم جنود امل ُ�شاة �أثناء قتالهم ،وهي من فئة
امل��رك�ب��ات امل�صفّحة التي يُقاتل اجل�ن��ود من
داخلها .و�أوّل مركبة ظهرت من ه��ذا النوع
ك��ان��ت العربة ال��رو��س�ي��ة ( ،)BMP-1وهي
ق�سم منها جم�ن��زر وق�سم م��دول��ب وكِالهما
ح�سن التدريع والت�سليح.

عربات ايفيكو :IVECO

��شرك��ة ت�صنيع ال�ع��رب��ات وال�شاحنات
االيطالية  IVECOتنتج املركبات وال�شاحنات
على �أن��واع �ه��ا ،وتلعب دوره ��ا الأ��س��ا��س��ي يف

جم ��ال ال�ن�ق��ل ال �ع��امل��ي ح�ي��ث تعترب رائ� ��دة يف
ت�ط��وي��ر جم�م��وع��ة م��ن ال�ع��رب��ات وت�صنيعها
وت�سويقها بني خفيفة ومتو�سطة وثقيلة.
ويف جم��ال ال�ع��رب��ات الع�سكرية ت�صنع
ال �ع��رب��ات امل �ت �ع �دّدة امل �ه��ام م�ث��ل ال�شاحنات
التكتيكية واللوج�ستية وال�ع��رب��ات املدرعة
التي ت�سري على الطرقات والأماكن الوعرة.
وع��رب��ات �ه��ا ت �ت �م � ّي��ز ب �ق��درات �ه��ا ال�برم��ائ �ي��ة
واحل��رك�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ،وه��ي ��ش��دي��دة احلماية
و�أه�� ّم��ه��ا ع��ائ �ل��ة ال �ع��رب��ات امل ��درع ��ة ال�بري��ة
�شنتاورو  Centauro 8x8والعربات الربمائية
امل��درع��ة  .VBTP 8x8وال �ع��رب��ات اخلفيفة
املتعددة الأدوار  ،LMVوالعربات املتو�سطة
املحمية  MPVوال�ع��رب��ات التكتيكية للنقل
الثقيل ،والعربات اللوج�ستية لنقل امل�ؤن .

عربات كرو�سمايف واغون :KMW

العربات التي ت�صنعها �رشكة ()KMV
الأمل��ان�ي��ة تتميز بحُ �سن احل�م��اي��ة وال�ت��دري��ع
اجليد وال �سيما ع��رب��ة  Dingo2التي تتميّز
باخلفة واحلماية ال��رائ��دة وامل��رون��ة مقارنة
ب�سواها ،وحممية جيد ًا من الأ�سلحة الفردية
والأل� �غ ��ام :ك�م��ا �أن هيكلها حم�م��ي وي ��وزّع
الإن�ف�ج��ارات �إىل اخل��ارج .ولها ميزة ال�سري
على الت�ضاري�س الوعرة وتُ�ستخدم �شا�سيات
 UNIMOGإ�ن �ت��اج (.)Daimler Crysler
وتتميّز �إحدى هذه العربات باكت�شاف عوامل
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�أركو�س :ARQUUS

عربات ف.ن�.س�.س FNSS .املدرعة لنقل اجلنود

( )NBCوت���س�م��ى ( )Dingo NBCحيث
ي�ستطيع اجل �ن��ود ال��دخ��ول واخل���روج منها
دون التعرّ�ض للتلوّث كما متكن الطاقم لدى
اكت�شاف التلوّث ( ) NBCمن حتليلها �ضمن
حجرة حممية من التلوّث.
وه��ذه العربة ت�ستخدمها جميع القوات
الأملانية يف خمتلف مهمّاتها الع�سكرية �إ�ضافة
�إىل بع�ض اجليو�ش ال�صديقة.

عربات ف.ن�.س�.س:FNSS .

تنتج ��شرك��ة ( )FNSSال�ترك�ي��ة عربات
مدرعة مدولبة وعلى �سال�سل ل�صالح القوات
الرتكية امل�سلّحة وق��وات ال��دول ال�صديقة،
وم� ��ن �أ� �ش �ه��رم��ا ت �ن �ت �ج��ه ع��ائ �ل��ة ()PARS
امل��درع��ة امل��دول �ب��ة  ،6x6القتالية م��ن اجليل
احل��دي��ث ،وق��د ّمت��ت ال�ع�ن��اي��ة جلعلها تركز
على ال�رسعة واحل��رك�ي��ة واحل�م��ول��ة اجليدة
واحلماية والتدريع .وعرباتها املدرعة ذات
تكنولوجيات جيدة للحفاظ على ح�سن �أدائها
يف العمليات احلربية.

يف خمتلف ال�ظ��روف مبا فيها نقل امل ُ�شاة
واحلركية العالية واحلماية �ض ّد العبوات
ال�ن��ا��س�ف��ة والأل� �غ ��ام ك�م��ا مي�ك��ن جتهيزها
مبحطة �إدارة �سالح عن بُعد ،وهي حتمل
ر��ش��ا��ش��ات ع�ي��ار  7.62ملم وم��دف�ع��ا عيار
 20ملم ،وميكن تزويدها بقاذف رمانات
ع �ي��ار  20م �ل��م .وداخ � ��ل ال �ع��رب��ة �شبكة
(�إت�صاالت متطوّرة ،ونظام �إدارة قتال
( )FINDERSونظام ( )C41ال��ذي يوفر
يقظة عمالنية للجنود.

�إ�شتهرت رينو تراك�س الدفاعية ب�إنتاج
ال�شاحنات وال �ع��رب��ات امل��درع��ة الع�سكرية
واملدنية �أي�ضاً ،منذ ما يزيد على � 100سنة،
واليوم �أ�صبح �إ�سمها ( .)ARQUUSوهي
تنتج املركبات الع�سكرية التي الق��ت �إقبا ًال
جيد ًا و�شهرة وا�سعة .ولع ّل �أف�ضل ما �أنتجته
ع��رب��ات عائلة (��ش�يرب��ا اخلفيفة) (Sherpa
 )Lightالتي تنا�سب ال�ق��وات املتعددة التي
ت�ستخدم امل��رك�ب��ات اخلفيفة مثل  :املارينز
والقوات اخلا�صة والأمن الداخلي ،وامل�شاة.
ك��ون �ه��ا ج �ي��دة امل� �ن ��اورة وح���س�ن��ة ال �� �س�ير يف
الطرقات ال��وع��رة ،وميكن نقلها يف طائرات
النقل وال�ق�ط��ارات ،وكونها جيدة يف حماية
ط��اق�م�ه��ا وم�ستقليها ج �ي��د ًا � �ض � ّد الأل �غ��ام
البال�ستية ،وه��ي م ��زوّدة بر�شا�ش �أ�سا�سي
حم ��وري ع�ي��ار  12.7م�ل��م  ،و�أن �ظ �م��ة ت�سليح
جيدة وكاملة ،و�أنظمة قيادة متطورة .كما
لها م�ع�دّات للإ�صالح وال�صيانة م��ع حماية
من عوامل ( .)NBCوهي من �أف�ضل العربات
ال �ت��ي �أن�ت�ج�ت�ه��ا (ري �ن��و ت��راك ����س) وم� ��زوّدة
بر�شا�ش حموري عيار  12.7ملم (�أو 7.6ملم).

منر لل�سيارات :NIMR

من� ��ر ل �ل �� �س �ي��ارات ��ش�رك��ة ل�ل�إ��س�ت�ث�م��ار
ال�سرتاتيجي ،وذات ت�صميم هند�سي جيد
لإن �ت��اج ال �ع��رب��ات ال��دف��اع�ي��ة امل��درع��ة لتلبية
�إحتياجات القوات امل�سلّحة و�أجهزة الأمن

عربات نك�سرت :NEXTER

��شرك��ة «ن�ك���س�تر الأوروب � �ي� ��ة» أ�ط�ل�ق��ت
ع��رب�ت�ه��ا  TITUSع ��ام  2013وه ��ي م��دول�ب��ة
وم��درع��ة وج��دي��دة وم �ت �ع��ددة الإ� �س �ت �خ��دام
لت�ضاف �إىل منتجاتها من  Leclercوالعربات
املدرعة لقتال امل�شاة ( )VBCIواملدافع ذاتية
احلركة .CAESER
وع� � ��رب� � ��ة ت � �ي � �ت� ��و�� ��س  6x6ذات
تكنولوجيات جيدة لتنفيذ مهمّات قتالية
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نك�سرت �أطلقت عربتها

TITUS
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Don’t Settle for Less…
Al Defaiya Has it All!
Al Defaiya
Magazine
Arabic; Bi-Monthly
Voted “Best Defence
Magazine” by IDEX
Committee
Named “ Ofﬁcial Arab
Magazine” for
DIMDEX 2014 and
DIMDEX 2016

The World
Defence Almanac
Arabic; Yearly

Al Defaiya
Website
English; Daily
Fresh. Dynamic.
Interactive. Informative.

Only reference of its
nature in the Middle East
since 1993

www.defaiya.com

Al Defaiya
on iPad
Anytime; Anywhere!
New online service for
our readers (since
November 2012)

الداخلي يف دول��ة االم��ارات العربية املتحدة،
كونها تنتج العربات  6x6التي توفر حلو ًال
دف��اع�ي��ة �ضد امل�خ��اط��ر البال�ستية والأل �غ��ام
ح�سب معايري حلف �شمال الأطل�سي (ناتو)،
كما تنتج عربات  4x4لقوات ال�سيطرة على
ال�شغب .وه��ي م�صمّمة لل�سري على جميع
الطرق يف خمتلف حاالت الطق�س.
ومن� � ��ر �إح� � � � ��دى � �ش��رك � ��ات جم �م��وع��ة
ال�صناعات الدفاعية االم��ارات�ي��ة ،و�أب ��رز ما
ت�ن�ت��ج Nimr RIV 4x4 :ل�ل�ت��دخّ ��ل ال���سري��ع،
و Ajban 440 A 4x4و  Ajban LROVللقوات
اخلا�صة.

برنامج :MRAP

ت��دي��ر ع �م �ل �ي��ات ه� ��ذا ال�ب�رن ��ام ��ج ق ��وات
املارينز التي ت�ؤمن عربات  MRAPللقوات
الأم�يرك�ي��ة  ,حيث �أُن �ي��ط بها ��شراء �أك�ثر من
 1000عربة ،وم��ن أ�ه � ّم عربات ه��ذا الربنامج
عربات ( )RG-31التي بلغت ن�سبة احلماية
فيها  % 400مقارن ًة مع �سواها من املركبات
ومع �أن كلفة هذه املركبة عالية ن�سبي ًا مُقارن ًة
ب�سواها� ،إال �أن ال�ق��وات الأمريكية حتر�ص
على �رشاء كميات كبرية منها وزيادة تدريعها
وحمايتها .وق��د جعلتها الربنامج الأ�ضخم
عاملياً.
وم��ن ب�ين ع��رب��ات ه��ذا ال�برن��ام��ج مركبة
�� Golanص�ن��ع ف��ري��ق (  )PULامل� �ك� �وّن من
 Oshkosh Trucksومعهد .Battle Memorial
وق��د ف��ازت �ضمن الفئة الأوىل م��ن برنامج
 ،MRAPوه� ��ي ذات ح �م��اي��ة ق ��وي ��ة � �ض � ّد
ال �ت �ه��دي��دات اخل �ط��رة وال �سيما يف املناطق
امل�أهولة كما �أنها ذات حماية قوية �ض ّد �ألغام
ال�ط��رق��ات وق��ذائ��ف ( .)GPRوم��ن �أف�ضل
الت�صاميم املقبولة يف برنامج  MRAPللفئة
الثانية ع��رب��ة  Alphaم��ن �إن �ت��اج Oshkosh
التي تُعترب مركبة متكاملة متعدّدة الأغرا�ض
وزن�ه��ا �سبعة �أط�ن��ان وه��ي ذات نظام حماية
( ،)Shield -Allوم �� �ص � ّف �ح��ة ب���ص�ف��ائ��ح
الراتينج ال�صلبة اخلفيفة ال��وزن بحيث تزن
ثلث وزن ال�صفائع الفوالذية ،بينما تتحمّل
� �ص��دم��ات أ�ق �� �س��ى م��ن ال �ع��رب��ات التقليدية،
وت�ت�م�دّد مادتها الراتنجية عند ال�صدمات
القويّة ث ّم تعود �إىل �شكلها ال�سابق،

العربات املدرعة الأملانية:

العربات املدرعة الأملانية عديدة وتتميّز
ك ّل واح��دة منها عن ا ألخ��رى مبيزات معيّنة،
لكنها تتفق جميع ًا مبيزة التدريع واحلماية
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عربة مقاومة للألغام طراز � Alpha MRAPإنتاج «�أو�شكو�ش» Oshkosh

اللتني تعتربهما من �أه� ّم �أولوياتها ،فمركبة
� Dingosصنع ( )KMWتتمّيز كما �سواها
باحلماية الق�صوى ،وخ� ّف��ة وزن�ه��ا مقارن ًة
ب�ع��رب��ات فئتها ،وه��ي تت�سع ل �ـ  8ج�ن��ود مع
�أ��س�ل�ح�ت�ه��م ،وه ��ي ت ��ؤم��ن ح�م��اي��ة ج �ي��دة من
الأل �غ��ام امل���ض��ادّة ل�ل��دب��اب��ات ،وهيكلها جيّد
التدريع يوزّع الإنفجارات �إىل اخلارج ،بينما
�شا�سي هيكل  ،Unimogمن �صنع Daimler
 Gryslerميكّنها من ح�سن ال�سري على املمرات
ال��وع��رة .وم��ن العربات الأملانية �أي�ض ًا نوع
يُعرف ب�إ�سم (  )Dingo-2NBCيُ�ساعد على
اكت�شاف ع��وام��ل ( )NBCومي�ك��ن طاقمها
واجل�ن��ود من ال��دخ��ول �إىل العربة واخل��روج
منها دون ال�ت�ع� ّر���ض ل�ع��وام��ل  .NBCوم��ن
ح�سنات هذه املركبة �أنها متى اكت�شفت عوامل
التلوّث حولها ميكن حتليل العينات �ضمن
حجرة الطاقم وحماولة جتنبها.

عربة الفهد الربمائية:

الفهد عربة مدرعة �سعودية �إنتاج �رشكة
«عبد اهلل فار�س لل�صناعات الثقيلة» ،وقد بُنيت
لتح ّل حم ّل املدرعة وليد ويتم ا�ستخدامها يف 8
دول منها م�رص والكويت .و�أه � ّم �أن��واع هذه
العربة فهد  ،240 -وفهد  ،280 -وهي عربات
برمائية جيّدة التدريع ,ت�صلح لنقل امل ُ�شاة
يف العمليات احلربية ،كونها ذات ت�سليح عالٍ
ميكنه التعامل مع التهديدات املدرعة كاف ًة مبا

يف ذلك الطوافات ،كما �أنها ح�سنة امل ُناورة.
وهي مكيّفة الهواء وزجاجها الأمامي مُ�ضاد
ل �ل��ر� �ص��ا���ص ،ومي �ك��ن ت��دري �ع��ه ل ��دى اخل�ط��ر
ال �� �ش��دي��د .ك�م��ا ل ��دى ��س��ائ�ق�ه��ا م�ن�ظ��ار ر ؤ�ي ��ة
ن�ه��اري ،وفيها  4فتحات ميكن ا�ستخدامها
لإط�ل�اق ال �ن��ار ،و��سرع�ت�ه��ا ج �ي��دة ت�صل �إىل
 65ك�ل��م يف ال���س��اع��ة ،وحم � ّرك �ه��ا مر�سيد�س
بنز م��زوّد ب�شاحن توربيني .و�سعرها جيد
مقارن ًة ب�سواها من فئتها.
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل فهد  288/240هنالك
فهد  ،280وفهد  240للإ�سرتجاع والإ�صالح،
وف �ه��د ن��اث��رة الأل��غ��ام وف �ه��د ل�ل�ق�ي��ادة وفهد
 .W-280وخ�لال ال�غ��زو العراقي للكويت،
إ�� �ش�ت�رت ال �ك��وي��ت  110ع��رب��ات ف �ه��د ،وبعد
احل��رب �أتبعتها بـ  40مدرعة �أخ��رى يف العام
 ،1994ومثلها يف العام  1996بعد �أن �أثبتت
ج��ودت�ه��ا .كما ا��ش�ترت بنغالد�ش  66مدرعة
فهد ملراقبة احل��دود ،وا��ش�ترت اجل��زائ��ر 53
عربة فهد للأمن الداخلي ،و  100عربة فهد
ل�ل�ج�ي����ش ,ك�م��ا � �ص��در ع��دد غ�ير م �ع��روف من
ع��رب��ات فهد للكونغو وال���س��ودان 30 ،عربة
للأردن.

عربة  BMPTالرو�سية:

يف م�ع�ظ��م م �ع��ار���ض الأ� �س �ل �ح��ة ،تعر�ض
��ش�رك ��ة« رو� � ��س �أوب� � � ��ورون �إك �� �س �ب��ورت»
امل�س�ؤولة عن امل�ع�دّات الرو�سية الع�سكرية
ع��رب��ة ( ،)BMPTوه ��ي ذات م��وا��ص�ف��ات
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ف� ّن�ي��ة ج � ّي��دة وذات ق ��درات قتالية مم�ت��ازة.
وه��ي م��زوّدة بو�سائل احلماية املماثلة لتلك
امل ُ�ستخدمة يف ال��دب��اب��ات ،كما ان�ه��ا م��زوّدة
�أي���ض� ًا مبجموعة م��ن امل �ع �دّات ال �ق��ادرة على
ك�شف الأه ��داف وت��دم�ير ال�صغرية املموّهة
منها ح�ت��ى يف ال �ظ��روف ال�صعبة وامل�ن��اط��ق
اجل�ب�ل�ي��ة وامل� ��أه ��ول ��ة ،وك��ذل��ك يف ال �غ��اب��ات.
و��ش��ا��س��ي ه��ذه ال�ع��رب��ة ه��و �شا�سي ال��دب��اب��ة
 T -90Sنف�سه ،وق��د ق��ام��ت بتطوير ط��راز
 BMPT-72من ه��ذه العربة �رشكة «�أورال
ف��اج��ون زاف � ��ود» ال �ت��ي م�ه� ّم�ت�ه��ا ال�ت�ط��وي��ر
والتحديث .وهذه العربة تتميّز ب�أعلى قدرة
ن��اري��ة ،وتُعترب �سالح ًا ف��ري��د ًا م��ن ن��وع��ه من
ناحية خوا�صه القتالية .كما ت�ض ّم قاذفني
فيهما �أربعة �صواريخ تفوق �رسعتها �رسعة
ال���ص��وت .وال�ع��وام��ل ال�ت��ي ت�ضمن حماية (
 )BMPT72هي التدريع ،والتمويه و�رسعة
املحرّك العالية ،وقدرتها على املناورة ،ولها
ن �ظ��ام ت�ل�ق��ائ��ي ل�ن�ثر ��س�ت��ائ��ر دخ��ان �ي��ة ،وذات
حواجب �شبكية مكثفة.

عربات القوات العربية:

أ�ك�ثر اعتماد ال�ق��وات امل�سلّحة يف ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى ال �ق��وات ال�ب ّري��ة ال �ت��ي ي�تر ّك��ز
اه �ت �م��ام �ه��ا ع �ل��ى ح �م��اي��ة احل� � ��دود ال�بري��ة
والبحرية من الإعتداءات اخلارجية ،وكانت
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ت��ر ّك��ز ب ��ادىء ذي ب��دء على
ال��دب��اب��ات ولكنها يف ال�ف�ترة الأخ�ي�رة حوّلت
�إهتمامها �إىل ال�ع��رب��ات املُ��دول �ب��ة ( )6x6و
( ،)8x8واقتنت �أع��داد ًا كبرية منها بع�ضها
م�سلّح مبدافع عيار  120ملم ،وبع�ضها م�سلّح
مبدافع ر�شا�شة  12.7ملم .ومن ال��دول التي
ل��دي�ه��ا ط�ي�ران للجي�ش يف ال ���شرق الأو� �س��ط
اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة �صاحبة �أك�بر
ط�ي�ران للجي�ش وه��و ع �ب��ارة ع��ن  55طوافة
منها  12طوافة حديثة ط��راز �أبات�شي (AH
 .)-64Dوت�سلّمت ال�سعودية �أخ�ي�ر ًا دفعة
من  724عربة  LAVIIمُدولبة ( )8x8وهناك
��ص�ف�ق��ة ل����ش�راء  655ع��رب��ة ط � ��راز ه��ام�ف��ي
وا إلج � ��راءات جت��ري للموافقة على ��شراء
عربات  LAVجديدة.
أ�م��ا ا إلم ��ارات العربية املتحدة ,فلديها
برامج حتديث للعربات  BMP - 3ودبابات
 )Leclercكما �أن�ه��ا طلبت ��شراء  600عربة
قتال ()8x8و  5عربات(8x8 (Patria AMV
كما ي�ج��ري طلب ن��اق�لات حممية م��ن ط��راز
.RG-31
أ�م��ا دول ��ة ال �ع��راق فقد طلبت ��ش�راء 16
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عربة نقل اجلنود � Dingoإنتاج KMW

عربة لوج�ستية مجُ �ن��زرة ط��راز ()M548A
و 8عربات �إ�سعاف مدرّعة طراز  M113A2و8
عربات  .HMMWVكما �ستت�سلّم  420عربة
 BTR-4من �أوكرانيا ،و  1050عربة مدرعة
خفيفة ط��راز ( ،)COUGARوجت��دي��د 440
ناقلة جند مدرعة طراز  M113A2يف الواليات
املتحدة.
وطلبت قطر  180دب��اب��ة ق�ت��ال رئي�سية
ط��راز ( )Leopard 2A7كما ا��ش�ترت ع��دد ًا
م��ن ن��اق�ل�ات اجل �ن��د ط� ��راز ( )RATELمن
�صنع جنوب �أفريقيا .أ�م��ا البحرين فتقتني
ع��رب��ات (في�صل) م�صنّعة وجممّعة حملي ًا
ال��س�ت�خ��دام احل��ر���س ال��وط�ن��ي وال ت��زوّده��ا
الواليات املتحدة �إال بعربات مدرّعة قليلة كي
ال ت�ستخدمها يف معركتها مع املعار�ضة.
�أم��ا م�رص فت�صنع دفعة م��ن  125دبابة
اب��رام��ز  ،M1A1و�أو� �ص��ت على  125دبابة
�أخرى و�صلتها مكوناتها وبد�أت ب�إجنازها،
وهكذا �أ�صبح لدى م�رص  1130دبابة �أبرامز
�أم�يرك�ي��ة� .أم��ا م��ن ال�شاحنات وع��رب��ات نقل
اجلنود والعربات امل ُقاتلة فلديها ع��دد قليل
م��ن ع��رب��ات  ،BMP-1و  1045ع��رب��ة ط��راز
 ،YPR-765وح ��وايل  2300ع��رب��ة M-113
ون�ح��و  200ع��رب��ة � BMP-600إىل جانــــب
 800عربة فهـــــد ،كما لدى م�صــــر �أي�ض ًا 159
عربــة � M-125A2أو  M-106A2جمهّزة
مب��داف��ع ه��اون ،و  50عربة ق�ي��ادة M577A2
ون �ح��و  40ع��رب��ة م �� �ض��ادة ل �ل��دب��اب��ات ط��راز

-

 ،M-9011TVو  210ع��رب��ات
قان�صة للدبابات.
أ�م ��ا ل�ب�ن��ان ف�ل��دي��ه �إىل ج��ان��ب  180دب��اب��ة
رئي�سية  T-54 /55و  60دبابة M-48A5
وح� ��وايل  16ع��رب��ة ن��اق�ل��ة ج �ن��د ،و  16عربة
 B-C25ونحو  1100عربة  M113و  8عربات
.VAP
�أم� � ��ا اجل� �ي� �� ��ش ال �� �س �ل �ط��اين ال �ع �م��اين
ف�ل��دي��ه  9ع��رب��ات ط ��راز «� �س �ن �ت��ارو» خا�صة
ب��احل��ر���س ال���س�ل�ط��اين ،و  38ع��رب��ة «��ص�لاح
الدين كوماندو»  ,V-150ولديه �شاحنات
لنقل اجل �ن��د �� 20س��اك���س��ون  ،AT-105و 9
�سنتوريوم للقيادة ،و  160عربة بريانها 8x8
(ت�شمل ن��اق�لات جند و�إ��س�ع��اف وح��ام�لات
هاون وا�ستعادة) .هذا �إىل جانب حوايل 150
دبابة قتال رئي�سية متنوّعة.
وجند لدى الكويت �إىل جانب  500دبابة
ق �ت��ال رئي�سية م�ت�ن� ّوع��ة ,ل��دي�ه��ا م��ن ع��رب��ات
ال�ق�ت��ال ،و�شاحنات نقل اجل�ن��ود  254عربة
دزرت ووري ��ور ،و  40عربة  ،BMP-2و 55
ع��رب��ة  ،PMP-3و  60ع��رب��ة  ،M-113و 80
عربة مدرعة طراز .VAB
ب �ق��ي �أن ن �ق��ول �أن أ�ه� � � ّم م��ا ي�ط�ل��ب من
العربات املدرعة الع�سكرية مبا فيها عربات
ن �ق��ل اجل �ن��ود وع ��رب ��ات ال���ش�ح��ن وع��رب��ات
الدورية ،هو التدريع اجليّد وح�سن احلماية،
وه��و م��ا تتناف�س ال���شرك��ات ال�صانعة على
حتقيقه .
YPR 765
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املقاتلة  F-16بلوك  60يف �سالح اجلو االماراتي

القوات اجلوية يف الشرق األوسط
�صممت املُقاتالت اجلوية مبدئياً خلو�ض القتال اجلوّي مبعارك جو  -جو و�شنّ
هجمات على الأهداف الربية بحركية و�سرعة فائقة كونها ذات �أحجام �صغرية
مقارنة ب�سواها من الطائرات .و�أه��م ما مييّزها �سيطرتها على �أج��واء املعارك
وجناحها اجلوّي ح�سب مهارة الطيّارين وح�سن �إملامهم ب�أحدث التقنيات.
ومرّت �صناعة الطائرات احلربية بخم�سة �أجيال مُتعاقبة كان �أولها الطائرات
احلربية التي خا�ضت احلرب العاملية الثانية والتي مل يكن لديها �سوى الر�شا�شات
والتي كانت حمدودة ال�سرعة واخلدمات .وجاءت بعدها طائرات اجليل الثاين
حيث �أ�صبحت ذات قوة دفع �أكرب وكانت �أنظمتها �أكرث تطور ًا بحيث �أ�صبحت
�سرعتها تفوق �سرعة ال�صوت با�ستخدامها املحرّكات النفّاثة� .أما اجليل الثالث فقد
متيّز بالقدرة على مهاجمة الأهداف االر�ضية واملناورة .بعدئ ٍذ تطوّرت املقاتالت
�إىل اجليل الرابع حيث طوّرت �إلكرتونياته و�أ�صبحت �أنظمة �سالحها �أكرث فعالية
و�أ�صبحت متعدّدة الأدوار.
و�إثر العام  1999ح�صلت �ضائقة
م��ال�ي��ة ج�ع�ل��ت ك �ث�ي�ر ًا م��ن ال ��دول
تعمل ع�ل��ى خف�ض �إن�ف��اق�ه��ا على
الأ� �س �ل �ح��ة وامل� �ع ��دات ال�ع���س�ك��ري��ة وال�سيما
مم��ا �أخ ��ر تطوير اجل�ي��ل اخلام�س.
اجل��وي��ة ّ
على �أن بع�ض الدول �أمكنها حت�سني ت�صاميم
مُقاتالت اجليل الرابع حيث ظهرت مقاتالت
عرفت باجليل الرابع والن�صف حيث ظهرت
عندها امل ُقاتلــــــة ( )Raptor F-22التي قـــام
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ب�إنتاجهــــا �رشكتا  Boeingو
 Martinالأمريكيتني مع ًا نهاية العام م.
بعدئ ٍذ ظهرت ط��ائ��رات اجليل اخلام�س
احل��دي �ث��ة ال �ت��ي مت� � ّي ��زت ب �ت �ع �دّد الأدوار،
وبتقنيات رادارات  AESAالفعالة ،ومتكنها
م��ن �إط�ل�اق ال���ص��واري��خ ج��و  -ج��و ،وج��و -
�أر���ض مُ�ستخدمة �أنظمة �سالح حديثة ج��داً،
كما كانت م�صنوعة م��ن م��ادة الكومبوزيت
اخلفيفة ال��وزن ومتيّزت بب�صمة خفيفة جد ًا
Lockheed
2005

�أو معدومة ،ولكنها كانت غالية الثمن تعجز
عنها معظم امل�ي��زان�ي��ات الع�سكرية وبقيت
يف الإن �ت��اج ط��ائ��رات م��ا ب�ين اجليلني ال��راب��ع
واخل��ام ����س الكال�سيكية ح�ي��ث ّمت ت��زوي��ده��ا
ب�أنظمة �إ�ست�شعار حديثة و�أن�ظ�م��ة مالحة
متطوّرة.

الدول العربية و�سالحها اجلوي:

ك��ان��ت م�ع�ظ��م م� �ع� �دّات ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
وطائراتها امل�شرتات قبل ال�سبعينات غري
�صاحلة �إال للتقاعد و أ���ص�ب��ح واج �ب � ًا عليها
إ�� �س �ت �ب��دال �ه��ا� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت�ط��وي��ر �أ�سلحة
ومعدّات وطائرات الثمانينات والت�سعينات
�إىل م���س�ت��وى الأ� �س �ل �ح��ة احل��دي �ث��ة امل �ت �ع �دّدة
الأدوار وامل �ه��ام .و�أدرك� ��ت ال ��دول العربية
جميعها مبا فيها دول اخلليج �إث��ر ما قا�سته
من حربها مع �إ�رسائيل ،وما حلق باليمن من
دم��ار ،واث��ر احل��رب العراقية ال�سورية ،كل
هذه العوامل و�سواها حدت بالدول العربية
كافة �إىل حت�صني مواقعها وحدودها بقوات
ب��ري��ة وب�ح��ري��ة وج��وي��ة م��رك��زة على ال�ق��وات
اجل ��وي ��ة ال �ت��ي ن �ح��ن ب �� �ص��دده��ا وم �ع��دات �ه��ا
متناولني بالتف�صيل كل د ولة على حِ دة.
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�سالح اجلو الأردين:

عديد �سالح اململكة الأردن �ي��ة الها�شمية
 13500ج �ن��ديّ  ،وط��ائ��رات ال�ق�ت��ال ل��دي�ه��ا
�أ� �س�راب ط��ائ��رات �إع�ت�را� ��ض/دف ��اع ج��وي
(ق��اع��دة الأزرق) :ال ���سرب الأول ي�ض ّم 30
طائرة  ،MLU F - 16وال�رسب الثاين يت�ألف
م��ن  15ط��ائ��رة  ،BMLU F -16و  6طائرات
 ،F-16Bوال� ���س�رب  6ق ��وام ��ه  17ط��ائ��رة
.F-16A/B
�أم ��ا ج�ن��اح ال�ن�ق��ل اجل� �وّي (ق��اع��دة امللك
عبد اهلل) ف��ال���سرب  3ي�ضم طائــرتي كا�سا
 ،C- 212وط��ائ��رت��ي  ،CN - 235وطائرتي
 ،CN -295و 4ط � ��ائ � ��رات ه�يرك��ول �ي �ـ��ز
( ،) C- 130Hو��سرب�ين للنقل والإرت �ب��اط
ي�ضمان  10طائرات �سوبر بوما (،)AS -332
و��س�رب م��ن  12ط��واف��ة (  )EC635ول ��واء
ط�يران عمليات خا�صة ي�ض ّم  16+8طوافات
( )UH-60Lب�ل�اك ه �ـ �ـ��وك و  8ط��واف�ـ�ـ�ـ��ات
( ،)MD - 530والطيـــران امللكي وي�ضـــم
 2ت�شالنجـــــر  604وطائــرة تراي�ستـــار ،500
و  6ط��واف��ات  S-70Aب�ل�اك ه��وك وط��واف��ة
 .SA - 316Cوج��دي��ر بالذكر �أن  3طائرات
من ط��راز  )L76Mت�ستخدمها م�ؤ�س�سة نقل
جوّي مدنية.
�أما طوافات القتال فق�سمــــان ي�ضمــــان
 + 30كوبــرا ( AH - 15Wهما ال�رسبـــان 10
و  12قاعدة امللك عبد اهلل).
ولدى الأردن كلّية للتدريب يف قاعدة امللك
ح�سني ت�ستخدم � 3أ�رساب  :ال�رسب  11ي�ض ّم
طائرة �أفيوجت  ،C-101وال���سرب  4ي�ض ّم
 16طائرة �سلينغ�سباي  T -67وفاير فالي
 ،F - 26و � 2سوكوتا � .TB - 20أما الطائرات
املُ� ��� �س�ّي�رّ ة ف �ع �ب��ارة ع ��ن ن �ظ��ام��ي ك��ام�ك��وب�تر
 ،S-1UOو � 4أنظمة .Falco
وقيد الطلب منذ العام  18 2010طوافة
مُ�سلّحة بوينغ  AH -6ليتل بريد ( 6 +كخيا ٍر
ثانٍ ) لتجهيز لواء طريان العمليات اخلا�صة
هذا وقد ّمت ت�سليم  15طائرة � F - 16إ�ضافية
من الفائ�ض الهولندي.
القواعد اجلوية :امللك عبد اهلل (عمان)
جناح النقل الع�سكرية امللك ح�سني (املفرق)
(كلية التدريب اجلوّي) .الأمري ح�سن ()145
والعقبة  ،الأزرق ،امللك في�صل (اجلفر).
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�سالح اجلو االماراتي:

عديد �سالح جو دول��ة االم��ارات العربية
املتحدة  4500جنديّ وتنظيمها العام قيادتان
جويتان ،وقيادة جوية مُ�شرتكة ،وهي تتطوّر
الدفاعية  -ني�سان  /ابريل � -أيار  /مايو 2021

اقت�صادي ًا وع�سكري ًا وثقافياً ،و�شعارهــا
( ال �ب ���شر ق �ب��ل احل� �ج ��ر) وت �ع �ن��ى ب�ق��وات�ه��ا
وب�صورة خا�صة �سالح جوها .ودورها امله ّم
مكافحة الإره��اب�ي�ين واملت�سلّلني .فالقيادة
الغربية يف �أبو ظبي عبارة عن جناح مُقاتالت
يف (ق��اع��دة ال �ط �ف��رة) .ت�ت��أل��ف م��ن  3أ���س�راب
ق �ت��ال /ه�ج��وم �أر� �ض��ي ه��ي الأ��س��راب  71و
 76و 86وموجوداتهــا طائــــــرات ميـــــراج
 9-2000و� 3أ��س�راب ق�ت��ال الأول وال�ث��اين
وال �ث��ال��ث) (��ش��اه�ين) ت�ض ّم ط��ائ��رات F-16
 E/Fديزرت فالكون.
جناح النقل يف (قاعدة الباطن) � 3أ�رساب
ط��ائ��رات�� :سرب ي�شغل ط��ائ��رات C- 130 H
و�آخ��ر ي�شغل ط��ائ��رات  ،CN - 235وث��ال��ث 6
طائرات .C-17
�أم��ا القيادة اجلوية الو�سطى يف (دب��ي)
ف �ل��دي �ه��ا � �س�رب ه �ج��وم خ �ف �ي��ف /ت��دري��ب،
(ال�رسب  102قاعدة مندهات) ي�ض ّم طائرات
هوك .102
و��س�ـ�ـ�ـ�ـ��رب النقـــل لديـــــه 8ط��ائ�ـ�ـ��رات
 ،C - 130 Hو  10طائرة بوينغ 474 - 422
لنقل ال�شخ�صيات ،وطائرات كينغ �إير 350 -
(لنقل ال�شخ�صيات قيادة العمليات اخلا�صة
يف (�أبو ظبي) لديها �رسب العمليات اخلا�صة
يف (قاعدة النخيل ) وي�ض ّم طوافات ت�شينوك
 CH-17C/D AW139و�سي�سنا .208B
قيادة ط�يران اجلي�ش (�أب��و ظبي) لديها
ل���واء ط�ي�ران للجي�ش ال �ع��ا��شر (ال �ظ �ف��رة)
قوامه طوافات �أبات�شي  AH-64Aالقتالية،
وطوافات فينيك .AS 350
�أكادميية خليفة بن زايد اجلوية (العني)
ال ���سرب  65ول��دي��ه ط��ائ��رات ه��وك ، MK63
ال ���سرب ال �ث��اين ف��ري��ق ال �ع��ر� �س��ان ل�ل�أل�ع��اب
ال��ري��ا� �ض �ي��ة اجل ��وي ��ة وي �� �ض � ّم  10ط��ائ��رات
 ،MB339وال�رسب الرابع وقوامه طائرات
 PC-7ت�يرب��وت��ري �ن��ز ،و��س�رب الأك��ادمي �ي��ة
اجلوية وت�ض ّم طائرات غروب .GH 115 TA
جمموع الطائرات (الفئات الرئي�سية)
ل�ل�ق�ت��ال  58م �ي�راج  2000-9و  79دي ��زرت
ف��ال �ك��ون  F-16 E/Fب �ل��وك  .60ول�ل�ن�ق��ل
 8ط��ائ��رات  C-17وك��ذل��ك للنقل  12طائرة
 ،C-130Jو  3ط ��ائ ��رات ��ص�ه��ري��ج/ن�ق��ل
 MRTTA 330و  6ط��ائ��رات C-130H-30
و � C-130Hسيجري �سحبها ،و  11طائرة
 CN235و � 8سي�سنا  ،208Bكما لديها للتدريب
 15ه ��وك  ،MK-162و 30ه ��وك MK-63
و  10ط��ائ��رات  ،MB339Aو  25ط��ائ��رة Eye
� .PC -21أم��ا يف الطوافات فلديها  12طوافة

 CH -47Cو  CH-47F6و  28طوافة -
 ،64Dو  40طوافة  UH -60Mب�لاك ه��وك ،و
 24طوافة  ،AW319و  6طوافات بوما SAB-
 99و  12فينيك .AS -550
�أما الدفاع اجلوي نظام  THAADفلديه
وحدتا �إطالق نار مع  9قواذف و � 48صاروخ،
ويقام �سكاري غ��ارد (ثنائي عيار  35ملم).
وقيد الطلب طائرتا دوري��ة متعددة الأدوار
من ط��راز بياجو �P 160أفانتي و ّمت الت�سليم
يف  2015 - 2014ويجري الت�سليم  6طوافات
ت���ش�ي�ن��وك  CH -47Eزائ � ��د ًا  10ط��واف��ات
�أخ��رى كخيا ٍر ث��انٍ  .وقيد الطلب �أي�ض ًا نظام
بريدكتور امل�سري (العدد غري معروف) و17
رادار مُراقبة جوية  GM-1200و�أثنتان من
�سواتل امل�سح الع�سكري من نوع هيليو�س،
وي �ج��ري ت�أ�سي�س ن�ظ��ام ��ص��اروخ��ي للدفاع
اجل �وّي على م�ستوى البلد  ATMBوي�شمل
ه��ذا ال�برن��ام��ج ب ���شراء ن �ظ��ام ت��اد THAAD
(وح���دت���ا إ�ط� �ل��اق م ��ع ق� � ��واذف ون�ظ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ام
باتــــريوت  PAC -3 )9وح��دات �إط�ل�اق مع
 10مواقع رادارات ،و  10حمطات �إ�شتباك
و�سيطرة و  73قاذفاً) ،مواقع رادارات ،و 10
حمطات �إ�شتباك و�سيطرة و  73قاذفاً).
�أهم القواعد اجلوية :القيادة اجلوية
الغربية ،وباطن ،والطفرة ،والعني ،والقيادة
اجلوية الو�سطى.
AH

�سالح اجلو البحريني:

ع��دي��د ��س�لاح ج��و مملكة البحرين
جنديّ  ،لديها من طائرات القتال � 3أ��سراب:
�رسبان ي�ض ّم ك ّل منهما  8-7طائرات F - 16
 Cو  4طائرات  ،F-16Dو�رسب ثالث قوامه
 12ط��ائ��رة  ، 5E/Fو��س�رب ط��واف��ات للنقل
ي�ض ّم  12ط��واف��ة  AB-212و  3طوافــــــات
 ،BO - 10وطوافتــــني لنقـــــل ال�شخ�صيــــــات
 ،S -70Aو  2ط��واف��ات ب�لاك ه��وك LCH -
 ،60Mوط��واف��ة  S -92لنقل ال�شخ�صيات،
و��سرب ط��واف��ات هجومية ي�ض ّم  14طوافة
 AB - 1Eك��وب��را ،ولديه �أي�ض ًا طائرة �أف��رو
 T -185و  3ط��ائ��رات ط��راز غ��ال��ف �سرتمي،
وط��ائ��رة ط���راز ب��وي�ن��غ  727للنقل وج�ن��اح
طائرات للتدريب ي�ض ّم  6طائرات هوك MK
 - 129و  3طائرات �سلينغ �سباي فاير فالي
للتدريب الأوىل.
وقيد ال��در���س ��شراء  19طائرة �إ�ضافية
طراز  F-16يجري التفاو�ض ب�ش�أنها.
�أهم القواعد اجلوية� :سمان ،وال�شيخ
مو�سى واملحرق.
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تعترب املقاتلة  F-15Sابرز ما يف تر�سانة القوات اجلوية ال�سعودية

�سالح اجلو ال�سعودي:
عديد �سالح جو اململكة العربية ال�سعودية
 20.000جنديّ ووحداته العمالنية منظمة يف 9
�أجنحة على قواعد بحرية.
وطائرات ال�سعودية الهجومية � 3أ�رساب
�ضاربة ت�ض ّم  88تورنيدو  ،IDSبينما طائرات
امل ُقاتلة ال�ق��اذف��ة � 3أ��س�راب ت�ض ّم  68مُقاتلة
 F-15Sو��سرب��ان من  24يوروفايرت تايفون
ولديها للنقـــل  3أ���س�راب قوامها  20طائرة
هريكوليـــز  C-130/H5و 5طائــــــرات
 ،CN -235و  53طائـــــرة ،C-212 -200
وطائــــــرة بوينــــــغ  707 - 32وط��ائ��رت��ي
جن�ستار ،وطائرتي فالكون .20 -
ول��دي�ه��ا م��ن ال�ط��واف��ات ��سرب��ان ي�ضمّان
 28ج�تراي�ن�ج��ر  ،AB - 206و  42طوافــــــة
 ،AB - 205و  6ط��واف��ات أ�ل��وي��ت  ، 3 -و 18
طوافة  KV - 107Hو  92طوافـــــة  AB-12و
 61طوافة ( AB -412للبحث والإنقـــاذ) ،و 16
طوافة طبية  /إ�خ�لاء  S-70بالك ه��وك ،و 11
طوافة كوغار  MK2للقيادة والبحث والإنقاذ.
ولديها م��ن ط��ائ��رات التدريب  15طائرة
 ،F-5Bو  51طائرة  F-15Dو  21طائـــــرة T -
 ،41Aو  50طائرة و PC -9و  82طائرة هوك،
وطائرتا جت �سرتمي  ،31و  12طائرة �سي�سنا
 ،172و  29ط��ائ��رة �سوبر ما�ش�شاك ،ول��دى
�أكادميية امللك في�صل  28هوك.
ط���ائ���رات الإن� � � ��ذار امل ُ �ب �ك��ر  5ط��ائ��رات
�أواك�س  ،E-3Aوطائرتان من طراز R - 3A
للإ�ستخبار الإلكرتونية (.)ELINT
ط � ��ائ � ��رات ال� ��� �ص� �ه ��اري ��ج  6ط� ��ائ� ��رات
 A-330MRTTو .KC -130
�أه�� ّم القواعد اجل��وي��ة� :أب �ه��ار ،وامللك
عبد العزيز (الظهران) ،وج��دة  ،وامللك خالد
خمي�س م�شيط ،وامل��دي�ن��ة ،وال��ري��ا���ض (مق ّر
القيادة) وتبوك ،وامللك فهد (الطائف) ،كلية
طريان امللك في�صل (الريا�ض).
وقيد الطلب  72طائرة يوروفايرت تايفون
مت ط �ل��ب 84
مب��وج��ب ب��رن��ام��ج ال �� �س�لام ،ك�م��ا ّ
مت ت�سليمها ،وط �وّرت 68
طائرة  F-15 SAو ّ
طائرة  F-15عاملة يف �سالح اجلو ال�سعودي
�إىل �صيغة  SAو أ�ُعيد ت�سليمها.
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م �ن �ح��ت  BAE Systemsع� �ق ��د ًا قيمته
1.6مليارات جنيه ب�ش�أن رزم��ة تدريب ت�شمل
 55طائرة بيالتو�س ّ ( PC - 21مت ت�سليمها)
و  22طائرة ه��وك  ATTيجري ت�سليمها25 ،
طائرة تدريب �أ�سا�سي ّمت اختيارها و�أجهزة
حماكاة �أر�ضية ،وقيد الطلب طائرتا �صهريج
طراز  C-130Jومن املقرر �أن ي�صل الربنامج
�إىل م��ا جمموعه  25ط��ائ��رة C-130J/KC-
 .130Jوق �ي��د ال�ط�ل��ب �أي �� �ض � ًا ط��واف��ات AW -
 139ل� إل�خ�لاء الطبي (ال �ع��دد غ�ير م�ع��روف).
والت�سليم جارٍ.

�سالح اجلو ال�سوري:

ع��دي��د � �س�ل�اح اجل���و ال �� �س��وري .
ج �ن��ديّ  ،ول��دي��ه ��سرب��ا ط��ائ��رات ق�ت��ال �ضاربة
ت�ضمان � 21سو  ،24 +و �� 18سرب مُقاتالت :
 9أ���سراب ت�ضم  150ميغ  ،F-21و � 5أ��سراب
ت�ض ّم  70طائرة ميغ  ،23و�رسبان ي�ضمان 40
ميغ  29 -و�رسبان ي�ضمان  30ميغ  ،23ولديه
أ�ي �� �ض � ًا  8أ�� �س�راب ق �ت��ال/ه �ج��وم �أر� �ض��ي و 5
أ���س�راب لديها  40ميغ  ،BN23 -و � 3أ��سراب
ل��دي �ه��ا � � 40س��و  ، 22 / 20 -ول ��دي ��ه ��سرب
�إ�ستطالع ي�ض ّم  6طائرات ميغ .R25 -
�أم��ا طائرات النقل ف�رسبان م�ؤلفان من 4
طائرات �إل  76 -و  6طائرات �إن  ،12 -و � 6إن -
 26و � 2إن  ،24 -و� 8إل  14 -و � 4سو .134 -
وط��ائ��رات ال�ت��دري��ب  20ميغ  U21 -و80
طائرة �إل  39 -الباترو�س ،و  60طائرة دلفن
 ،L-29و  50ط��ائ��رة  MBB - 223فالمينغو
و  30ميغ  17 -و  6باك �شاهبارز.
ولديها من الطوافات  3أ���سراب هجومية
ت�ض ّم  36مي  24 -و  55غازيل/هوت  100مي
 � .8أما طوافات النقل فت�ض ّم حوايل  100مي  17ومي  8و  10طوافات مي  2 -و  50طوافةمي  ،25 -ونحو  16طوافة مي  14هيزو ،و 5
كا  25 -هورموت ملكافحة الغوا�صات و�رضب
ال�سفن.
�أكد ر�سمي ًا عقد خا�ص للتزوّد و  36باك -
 130للتدريب املتقدّم و  12طائرة ميغ 2M/ -
 ،M29ومل تذكر بعد عمليات الت�سليم.
�أه���م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة :أ�ب� ��و ال�ظ�ه��ر،
وحلب ،والنا�رصية ،وبالي ،وباملريا ،و�سهلة،
20 000

ور�صافة ،و�سهل�س ،و�صحراء �سيقان.

�سالح اجلو العراقي:

عديد �سالح اجل��و العراقي  6000جنديّ
واملق ّر الرئي�سي يف القيارة ،والتنظيم العام
لديه جناح الهجوم ( 109الر�شيد  ABبغداد)
ي���ض� ّم  20-10ط��ائ��رة  ،SU-25Sوج�ن��اح
ال �ه �ج��وم ( 115ال �ب �ل��د) ي���ض� ّم  10ط��ائ��رات
 L-195Aو  L195Bو 9مُقاتالت (البلد) 17T
.- 16C/D
�أما جنــــاح الإ�ستطالع فلديـــــه � 3أ�رساب
إ���س�ت�ط�لاع خفيفــــة هــي ال ���سرب الثالـــث
(كركوك) جمهّز بـ  8طائرات �ساما SAMA
 CH - 2000وال ���س�رب ال� �ـ ( 70ال �ب ���صرة)
وي�ضم  6ط��ائ��رات �سيكر  ،587L-360و 8
طائرات �ساما  ،SAMACH - 2000وال�رسب
( 87امل�ن��ي) ويت�ألف من  6ط��ائ��رات كينغ �إير
.350ER
ول� ��دى ال� �ع ��راق ل �ل �ت��دري��ب ال� ���س�رب 52
(ك��رك��وك) وي�ض ّم  20طائرة ال�ستا  ،95و15
طائرة تيك�سان .T-6A
�أم � ��ا � �س�رب ال �ن �ق��ل ف �ل��دي��ه  3ط ��ائ ��رات
 ،C-130Eو  6طائرات �آن  ،32 -و  6طائرات
 .C-130Jو��سرب طوافات قوامه طوافات
مي .17 -
وت�سلّم العراق ع��دد ًا قلي ًال من الطائرات
الهجومية �س  25 -من رو�سيا واي��ران عام
.2014
وقيد الطلب  24طائرة هجوم /تدريب
طراز ّ KATT501Qمت ت�سليمها.
وقيد الطلب عدد غري حمدد من طائرات
التدريب الأ�سا�سي .PAC Super Mushak

�سالح جو �سلطنة عمان:

ع��دي��د � �س�لاح ج��و �سلطنة ع �م��ان
ج �ن��ديّ  ،ولديها م��ن ط��ائ��رات ال�ق�ت��ال� :رسبا
مقاتالت هجوم � /أر��ض��ي ،ال�رسب الثامن
يف ث�م��رات وق��د �أع�ي��د ت�سليمه ب �ـ  10طائرات
 F-16Cب �ل��وك  ،50وط��ائ��رت��ي ،F-16D
وال�رسب  18لديه  10طائرات  F-16Cبلوك
 ،50و  4طائرات .F-16D
و���س��رب م� �ق ��ات�ل�ات/ه� �ج ��وم �أر�� �ض ��ي

5000
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متتلك قطر طائرات النقل ال�سرتاتيجي  C-17غلوب ما�سرت

وا� �س �ت �ط�لاع (ال �� �س��اد���س م �ط��ار م���ص�يرة)
وق��وام��ه  12ط��ائ��رة ه��وك  ،200و  4ط��ائ��رات
هوك .100
و��س��رب مل �ك��اف �ح��ة م �ت �م��ردي ال �ت��دري��ب
(ال�رسب الأول يف م�صرية) وي�ضم  12طائرة
بيالتو�س  PC - 9و  7طائرات �شهباز (MF1
� - 17سفاري) و  5طائرات �سوبر م�ش�شاك.
�أما للنقل فلدى عمان � 4أ�رساب طائرات،
ال�رسب الرابع لديه طائرتا �إيربا�ص A320
بري�ستيج ل�ن�ق��ل ال���ش�خ���ص�ي��ات ،و��سرب��ان
(ال� �ث ��اين يف � �س �ي��ب واخل��ام�����س يف � �س�لال��ة)
وق��وام �ه��ا  8ط��ائ��رات ��س�ك��اي ف��ان (ج� ّه��زت
 3منها ملهام ال��دوري��ة البحرية) و��سرب رقم
( 16ال���س�ي��ب) ل��دي��ه  3ط��ائ��رات ،C-130H
وطائرة بوينغ ( SP747الطريان ال�سلطاين)
وط ��ائ ��رت ��ي غ ��ال ��ف �� �س�ت�رمي ( 4ال � �ط �ي�ران
ال�سلطاين) و  C130J1و.C-130J2
�أم � ��ا ال� �ط ��واف ��ات ف ���س�رب��ان (ال� ���س�رب
الثالث �سالله والـ � 14سيب) ويت�ألفان من 20
ط��واف��ة  NH - 90و  3ط��واف��ات .AB - 206
و 10طوافات بيل  ،A/B 3214و  3طوافات
( AB - 212الطريان ال�سلطاين) و  3طوافات
� �س��وب��ر ب��وم��ا (ال� �ط�ي�ران ال �� �س �ل �ط��اين) و 12
طوافة �سوبر لينك�س .160
ه ��ذا وق ��د ّمت ط�ل��ب دف �ع��ة م��ن  12ط��ائ��رة
 F-16ب� �ل ��وك  ،50وت �ط �ل��ب ال �� �س �ل �ط �ن��ة 12
ط��ائ��رة ي��وروف��اي��ر ت��اي�ف��ون ،و  8ه��وك ،AJF
و ّمت ت�سليمها ،ك �م��ا مت ت�سليم  20ط��واف��ة
 NH90TTHلتح ّل حم� ّل ط��واف��ات للنقل عن
طوافات الطريان ال�سلطاين وطوافات �سوبر
لينك�س . 300 -
كما طلبت ال�سلطنة  8ط��ائ��رات C-295
مبا فيها  5طائرات نقل تكتيكي و  3طائرات
دوري ��ة بحرية والت�سليم ج��ا ٍر وق�ي��د الطلب
نظام دفاع جوّي نا�سما�س.
�أهم القواعد اجلوية :مثنى ،وم�صرية،
و��س�لال��ة ومت��ري��ات ،وال���س�ي��ب ،وخ���ص��اب،
وجزيرة الغوت .

�سالح اجلو القطري:

�سالح جو دول��ة قطر  2500جنديّ ولديه
جناح قتال رقم ( 1القرية) .وطائرات القتال
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ل��دي��ه  9ط��ائ��رات م�ي�راج  EDAS - 2000و 3
طائرات م�يراج  DDA5 - 2000من مقعدين
للتدريب والقتال ،كما لدى قطر �رسب قتال -
هجوم �أر�ضي قوامه  11مقاتلة مع  6طائرات
�ألفا جت (تُ�ستخدم �أي�ض ًا للتدريب) .كما لدى
قطر للنقل �رسب من  )4 +( 4للنقل الع�سكري
ال�رسيع ط��راز غلوب ما�سرت  C-17و�رسب
لنقل ال�شخ�صيات ل��دي��ه ط��ائ��رة �أ ،340 -
وط��ائ��رة  1-320و  4ط��ائ��رات  C130Jكما
لديها للتدريب  24بيالتو�س .PC -21
ولديها من الطوافات ال�رسب ال�ساد�س
(ال��دوح��ة) ق��وام��ه  12ط��واف��ة ك��وم��ان��دو8( ،
منها جم � ّه��زة ب���ص��واري��خ اك��زو� �س��ت AM-
 39امل �� �ض��ادة لل�سفن و  4ط��واف��ات للنقل)،
و 10ط��واف��ات غ��ازي��ل ( SA - 342Lجمهزة
ب �� �ص��واري��خ ه� ��وت) ،وط��واف��ة  S-92لنقل
ال�شخ�صيات  ،و  21طوافة .AW 139
و�صواريخ م/ط قوامها بطارية هوك
املح�سن ،وب �ط��اري��ة راب �ي�ير (  8ن �ظ��ام �اً) و 6
روالند.
وقيد الطلب  24طائرة تدريب ،PC-21
و 24طوافة � AH - 64Eأبات�شي ،و  22طوافة
 NH 90و  3ط��ائ��رات إ�ن��ذار مُبكر و�سيطرة،
ب��وي�ن��غ  ،737وط��ائ��رت��ا ��ص�ه��ري��ج �إي��رب��ا���ص
 .330وق �ي��د ال�ط�ل��ب �أي �� �ض � ًا ��ش�راء ط��ائ��رات
� C-17إ�ضافية ،كما �أنهى بيع وحدات نريان
�صواريخ �سطح  -جو  ، 21THAADقاذف ًا
مع � 150صاروخ  ،THAADوقيد الطلب 11
وح��دة ن�يران باتريوت ( 44ق��اذف �اً) مع 246
�صاروخ  GM - Tو � 786صاروخ . PAC -3
�أه����م ال��ق��واع��د اجل���وي���ة :ال ��دوح ��ة
والغازية.

�سالح اجلو الكويتي:

� �س�لاح ج��و دول� ��ة دول���ة ال �ك��وي��ت
ج �ن��ديّ  ،وط��ائ��رات ال�ق�ت��ال ل��دي��ه  32ط��ائ��رة
هورنيــــت  ،FA-18Cو  8طائـــــرات A-18D
و  10طائرات هوك ( 64للتدريب �أي�ضاً).
�أما للنقل فلدى الكويت طائرتا  ،C-17و
 3طائرات  KC-130Jنقل/خزان ،وطائرتا
هريكوليز  ،L- 100 - 30وطائرة �إيربا�ص
 319لنقل ال���ش�خ���ص�ي��ات .ول�ل�ت��دري��ب ل��دى
2500

الكويت  8طائرات توكانو.
�أم ��ا م��ن ال �ط��واف��ات ف�ل��دي�ه��ا  5ط��واف��ات
� �س��وب��رب��وم��ا  AS 332و 5ط ��واف ��ات ب��وم��ا
 ،SA330Lو  31ط ��واف ��ة غ ��ازي ��ل  6ط ��راز
 SA-342Kل �ل��دوري��ة ،و  7ط��واف��ات لنقل
ال���ش�خ���ص�ي��ات ،و 16ط��واف��ة ق�ت��ال�ي��ة ط��راز
�أبات�شي لونغ بو .AH-64D
و�أو��ص��ت الكويت على  5ط��ائ��رات للنقل
الع�سكري متعددة املهمات طراز KC -130J
�ستت�سلمها .كما تلقّت طائرة للنقل الع�سكري
ال�ث�ق�ي��ل ط� ��راز  C-17وه �ن��اك م�ف��او��ض��ات
للح�صول على طائرة ثانية.
كما �أو�صت على  24طوافة كاراكار H727
مع خيار  24طائرة ثانية.
�أه��م القواعد اجلوية� :أح�م��د اجلابر،
وعلي ال�سامل ومتريت وم�سقط �سيب.

ال�سالح اجلوي اللبناين:

�سالح جو اللبنانية عديدة  2000جندي.
وتنظيمه العام  4قواعد بحرية.
�أم��ا ط��ائ��رات القتال و  4ط��ائ��رات مُقاتلة
(ق��اذف��ة ط ��راز ه��وك��ر هينرت  ،170وط��ائ��رة
ك��ارف��ان  AC - 288B3م�سلحّ ة ب�صواريخ
هلفاير ،و  3ط��ائ��رات ت��دري��ب ب��ول��دوغ ،و 6
مقاتالت �سوبر توكانو.
�أما من الطوافات فلدى لبنان � 8أ�رساب:
ال���سرب��ان ال�ع��ا��شر واحل ��ادي ع�رش (ق��اع��دة
ب �ي��روت) ،وال����س�رب ( 12ق��اع��دة ال��ري��اق)
وال ���سرب ( 14ق��اع��دة القليعات) جم�ه��زة بـ
 28ط��واف��ة ( .UH -1Hبع�ضها ُم���س� ّل��ح)،
وال���سرب الثامن (ق��اع��دة ب�يروت ) جمهّز بـ
 13طوافة غازيل  ،SA342Lوال�رسب التا�سع
جم � ّه��ز ب �ـ  10ط��واف��ات ب��وم��ا IAR330SM
وال � �� �س�رب( 15ق ��اع ��دة ري � ��اق) جم �ه��ز ب� �ـ 4
طوافات روبن�سون  R44للتدريب ،وال�رسب
( 16قاعدة ب�يروت) جمهز بطوافة AW139
لنقل ال�شخ�صيات.
ه� ��ذا وي �� �ش �غ��ل �� �س�ل�اح اجل� ��و ال �ل �ب �ن��اين
 3ط��واف��ات لإخ �م��اد احل��رائ��ق ط ��راز SGIN
بالنيابة عن وزارة الداخلية.
�أه���م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة :م �ط��ار رف�ي��ق
احلريري الدويل ،ورياق والقليعات.
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العربات اجلوية دون ط ّيار :للمهمات التكتيكية
وأمن املعابر واحلدود
تطلق ت�سمية  Droneعلى خمتلف �أنواع العربات اجلوية
دون طيّار ( ،)UAVsوالأنظمة امل�سرية عن بُعد (،)UAS
والتي يت ّم التحكّم بها بو�سائل و�أ�ساليب ذاتية متنوّعة� ،إما
من خالل م�شغَّل عن بُعد يتواجد على الأر�ض ،و�إما ب�إدارة
ذاتية كاملة عرب كمبيوتر حممول على متنها ،ب�شكل عام
يوكل �إىل هذا النوع من الأنظمة مهمات ي�صعب على الطائرات
امل�أهولة تنفيذها ،وحالياً يت ّم �إ�ستخدام الطائرات دون طيّار
لأغرا�ض ع�سكرية ومدنية على ح ٍد �سواء �أبرزها املراقبة
والإ�ستطالع والت�صوير اجل �وّي ،وكان جديدها يف جتهيز
بع�ضها ب�صواريخ جو � -أر���ض ،وا�ستخدامها يف عمليات
قتالية ،حيث باتت تُعرف بالعربات اجلوية املُقاتلة دون
طيّار  ،UCAVوقد نفّذت مهمات عدّة يف �أفغان�ستان واليمن.
ت� ��� �ص� �ن ��ف ال � �ع� ��رب� ��ات اجل � ��وي � ��ة غ �ي��ر الآه � � �ل� � ��ة وف� �ق� � ًا
لوظائفها وامل�ه�م��ات امل��وك�ل��ة �إل�ي�ه��ا �إىل �ست ف�ئ��ات عملية
هي التالية:
 امل ُ�ستخدمة ك�أهداف للرمايات اجلوية �أو للتمويه واخلداع. القيام مبهمّات املراقبة والإ�ستطالع. العربات اجلوية امل ُقاتلة . العربات امل�صممة ملهمّات النقل والعمليات اللوج�ستية. العربات امل ُ�ستخدمة يف عمليات البحث والإنقاذ.44

 العربات اجلوية املدنية والتجارية.كما وميكن ت�صنيفها وفق ًا ملدى عملها والإرتفاعات التي ت�صل �إليها
على النحو التايل:
 املحمولة يدوياً ،وتعمل حتى ارتفاع  600م ومدى  2كلم. القريبة �أيّ حتى ارتفاع  1,500م ومدى  10كلم. �أن�ظ�م��ة ح�ل��ف ن��ات��و،و ي�صل �إرت �ف��اع �ه��ا �إىل  3,000م ،وم��دىعملها  50كلم
 الأنظمة التكتية التي تعمل حتى ارتفاع  5,500م ومدى  160كلم. �أنظمة الإرت�ف��اع املتو�سط والتحمل الطويل ( ،)MALEوهيترتفع حتى 9,000م ،وي�صل مداها �أكرث من  200كلم.
 �أنظمة الإرتفاع العايل والتحمل الطويل ( )HALEترتفع فوق9,100م ومداها غري حمدد بامل�سافة.
 �أنظمة فائقة ال�رسعة و أ�ع�ل��ى م��ن �رسعة ال�صوت ترتفع حتى 15,200م وي�صل مداها �إىل �أكرث من  200كلم.

الإ�ستخدام الع�سكري:

جتمع اجليو�ش على �أن الطائرات دون طيّار على �أنواعها لها
فوائد جمة خالل العمليات التكتيكية ،كونها توفّر للقوى املنت�رشة
على اخلطوط الأمامية معلومات �إ�ستخبارية عن العدو ،تُ�ساهم يف
حتقيق النجاح لعملياتها .واليوم �أ�صبحت الطائرات دون طيّار
حتمل يف حقيبة الظهر ،ومل تَع ْد عبئ ًا على امل ُقاتلني ،ومنها ما ميكن
و�ضعه داخل العربات املخ�ص�صة لنقل اجلنود مبا فيها من�صات
الإطالق.
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الطائرة ال�صغرية

 Scan Eagleانتاج Insitu

كثرية هي ال�رشكات املنتجة للطائرات امل�سرية عن بُعد واملخ�ص�صة
ملهمات ع�سكرية ،ويف هذا املجال تذكر طائرة �سكان ايغل
ال�ت��ي تنتجها ��شرك��ة � Insituإح ��دى ��شرك��ات  .Boeingوال �ت��ي ميكن
�إطالقها من ال ّرب �أو من على ال�سفن احلربية بحيث ت�ستطيع التحليق
على ارتفاع  600م وميكنها البقاء يف اجل� ّو ح��وايل � 16ساعة متوا�صلة
ب�رسعة حدّها الأق�صى  140كلم�/ساعة .توفر« �سكان �إيغل» �صور ًا عرب
الفيديو والكامريا التي حتملها ،ميكن الإ�ستفادة من معلوماتها بكل
�سهولة ودقة ،ويت ّم �إ�ستعادة هذه الطائرة عرب نظام .Skyhook
ليوناردو  Leonardoال�رشكة االيطالية �أنتجت الطوافة دون طيّار
 AWHeroللإ�ستخدام املدين والع�سكري� ،إنها من اجليل اجلديد ذات
مدى ق�صري حتمل �إ�سم عني يف ال�سماء وميكنها تنفيذ عدة مهمات برية
وبحرية ت�شمل امل ُراقبة والتج�س�س والإ�ستطالع وحيازة الأه��داف،
واحل��رب امل�ضادة للغوا�صات و�سفن ال�سطح وعمليات دع��م القتال،
كما تنا�سب عمليات ال�سيطرة على ال�شغب وامل�ضادة لأعمال القر�صنة
وحماية القوات.

Scan Eagle

تنتج  Leonardoالطوافة امل�سرية

AW Hero

ال�صناعات اجلو ف�ضائية الرتكية � ،TAIأنتجت الطائرة دون طيّار
طراز �أنكا  Ankaلتلبية �إحتياجات القوات امل ُ�سلّحة الرتكية يف مهمّات
امل ُراقبة والإ�ستطالع على ارتفاعات متو�سطة ومع قدرة على التحمل
خالل � 18ساعة طريان ومل�سافة  200كلم.
�رشكة � Honeywellأنتجت طائرة  T - Hawkك�إحدى الطائرات
دون طيّار ذات الإق�لاع والهبوط العمودي  ،VTOLو�صمّمت لتلبّي
�إحتياجات الوحدات الراجلة يف امليدان .ميكن �إ�ستخدام T - Hawk
يف عمليات مراقبة احل��دود والإ�ستطالع اجل�وّي والبحث عن العبوات
النا�سفة والقنابل على جوانب الطرق ،كما يمُ كن �إ�ستخدامها مل�سح
الطرقات وت�أمني احلماية .تو�ضب هذه الطائرة يف حقيبة الظهر كونها
تزن  8كلغ ،و يت ّم ن�رشها خالل  10دقائق ويُ�شغلها عن�رص واحد.
ال� �ط ��ائ ��رة غ�ي�ر امل� ��أه ��ول ��ة � RQ - 11- Ravenإن� �ت���اج ��شرك��ة
 AeroVironmentمن الطائرات دون طيّار ال�صغرية التي تُطلق يدوياً،
م�صمّمة للإنت�شار ال�رسيع واحلركية العالية للعمليات الع�سكرية
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والأمنية .تبلغ تكلفة النظام كام ًال حوايل � 25ألف دوالر �أمريكي وهي
تزن حوايل  2كلغ ،وميكنها التحليق يف اجلو ملدّة  80دقيقة على ارتفاع
حتى  150م�تراً ،ومن ث ّم تهبط �آلي ًا عرب القيادة الذاتية على �أيّ ف�سحة
�أر�ض قريبة ،و ال تتطلب مدارج معدّة مُ�سبقاً.
يف جم ��ال �آخ ��ر ب� ��د�أت ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة امل �ت �ط �وّرة ت �ق � ّر ب�ف��وائ��د
وايجابيات الطائرات دون طيّار  UAVsوالأنظمة امل�سرية  ،UASوتعمل
لتحقيق التكنولوجيا الأحدث يف هذا املجال .فعدّة دول �أ�صدرت طلبات
للتزوّد بطائرات دون طيّار خم�ص�صة ل�سالح البحرية من ال�رشكات
الكربى امل ُنتجة للأنظمة الدفاعية.
ف�رشكة «ن��ورث��روب غ��روم��ان»  Northrop Grummanتنتج ع�دّة
أ�ن��واع من الطائرات دون طيّار لع ّل �أب��رزه��ا النظام RQ - 4B Global
 Hawkال��ذي يعمل على امل�ستوى ال�سرتاتيجي ل��دىال�ق��وات البحرية
الأمريكية كونه يطري على ارتفاعات عالية مع حتمّل طويل الأمد ،HALE
وي��ؤم��ن دع�م� ًا ك�ب�ير ًا ل�ط��ائ��رات ال��دوري��ة البحرية الآه �ل��ة .أ�م��ا برنامج
الطائرة دون طيّار  MQ-8B Fire Scoutفيُعترب �أ�سا�سي ًا يف جتهيزات
البحرية الأمريكية ،التي اختارت هذا النظام كونه مركبة جوية دون
طيّار ذات �إقالع عمودي (� )VTUAVأو Vertical Take -off Unmanned
 .Aerial Vehicleلقد �صمم نظام  Fire Scoutللعمل �أي�ض ًا على منت
�سفن ق��ادرة على حمل الطائرات مع ن�رش �أويل على منت فرقاطة حاملة
لل�صواريخ امل��وجّ �ه��ة ،يتبعه دم��ج نهائي واختبار على �سفينة القتال
ال�ساحلي ) Littoral Combat Ship (LCSالتابعة للبحرية الأمريكية
حيث �ست�شكّل تلك الطائرات امل ُ�ست�شعرات الأ�سا�سية لل�سفينة.

الطائرة  RQ - 4B Global Hawkانتاج نورثروب غرومان

�رشكة  Schiebelالنم�ساوية تنتج الطائرة دون طيّار
 S-100التي برهن �أدا�ؤه��ا متيز ًا �أبان العمليات البحرية حتى يف حالة
هياج البحر وارت�ف��اع الأم ��واج .تنفّذ الطائرة خ�لال طريانها �أدوار
متعدّدة ت�شمل التج�س�س واملراقبة وح�ي��ازة الأه ��داف والإ�ستطالع
( ،)ISTARوه��ي تعمل حالي ًا يف ع �دّة ق��وات م�سلّحة ل��دى دول فرن�سا
و�أملانيا والهند وباك�ستان واالمارات العربية املتحدة وقيادة العمليات
اخلا�صة الأمريكية.
ميكن �إ�ستخدام الطائرة لنقل ح�م��والت ت�صل �إىل  50كلغ ،وهي
مزوّدة بربج مُ�ست�شعرات � AGILE 2إنتاج �رشكة  ،THALESو�أنظمة
مراقبة وكامريات �إنتاج � ،FLIR Systemsإ�ضاف ًة �إىل رادار متطور،
وه��ي ق��ادرة على التحليق املتوا�صل مل��دة � 6ساعات ب�رسعة تبلغ 120
عقدة.
��شرك��ة «ب��وي �ن��غ»  Boeingوع�ب�ر � INSITUإح � ��دى ��شرك��ات�ه��ا
املتخ�ص�صة يف إ�ن �ت��اج ال �ط��ائ��رات دون ط � ّي��ار� ،أن�ت�ج��ت �أي �� �ض � ًا نظام
CamCopter
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 Integratorال��ذي لقي جناح ًا متميّز ًا خ�لال العمليات البحرية .هذه
ال�ط��ائ��رة �أك�ب�ر و�أ��ض�خ��م م��ن من�صة �سكان اي�غ��ل �إذ يبلغ وزن �ه��ا عند
الإط�ل�اق ح��وايل  61كلغ وميكّنها البقاء يف اجل � ّو لأك�ثر م��ن � 24ساعة
كونها جم� ّه��زة منوذجي ًا ب�أجهزة ت�صوير �إلكرتوب�رصية ،و�أخ��رى
تعمل بالأ�شعة حتت احلمراء على املوجة املتو�سطة �أو املوجة الطويلة
(.)MWIR or LWIR

 ��ش�رك��ة «� �س��وخ��وي  »Sukhoiال��رو� �س �ي��ة �أط �ل �ق��ت يف ال �ع��ام� 2019أول ع ��رب ��ة ُم �ق��ات �ل��ة دون ط� � ّي���ار ( )UCAVحت���ت �إ� �س��م
� ،Sukhoi S- 70 Okhotnikأو  .Hunter - Bلقد ّمت تطويرها لت�صبح
�شبحية بالتعاون م��ع �رشكة «ميغ  »Migكربنامج ط��ائ��رة م��ن اجليل
ال�ساد�س املقرر �إنتاجها يف العام  ،2024املدى القتايل لهذه الطائرة ي�صل
�إىل  4000كلم ،وهي حتمل  2000كلغ من الذخائر املوجهة وغري املوجهة.

�أبرز �أنواع الطائرات دون طيّار املُقاتلة

 �� � � �ش� � � ��رك� � � � � � � ��ة ج� � � � � � �ن � � � � � ��رال �أت � � � ��وم� � � � �ي� � � � �ك� � � � �� � � � ��س General Atomicsالأمريكية �أنتجت النظام ريبري MQ - 9 Reaper
و�أح�ي��ان��ا ي�سمى  Predatorال��ذي يحتوي على معظم �أنظمة الطريان
مثل حمطة ال�سيطرة الأر��ض�ي��ة وم�ع��دات �أج�ه��زة الإت���ص��االت وقِطع
ال�صيانة ،كطائرة مقاتلة دون طيّار حتمل �صواريخ  HellFireوقنابل
موجّ هة ب�أ�شعة اليزر .القدرة على التحمل يف مهمات التج�س�س واملراقبة
والإ�ستطالع ت�صل �إىل � 30ساعة وم��دى حتى  1850كلم .ال�رشكة تنتج
اليوم نظام للمُراقبة البحرية  Sea Guardianو�آخ��ر للمُراقبة اجلوية
.Sky Guardian

الطائرة املقاتلة دون طيار  Sukhoi S-70 Okhotnikانتاج �سوخوي

 تركيا دخلت على خط �إنتاج الطائرة امل ُقاتلة دون طيّار ،حيث�أنتجت يف العام  2019الطائرة بريق طار  Bayraktar Akinciذات قدرة
على التحمّل مل��دة � 24ساعة وم��دى  5000كلم مع ذخائر منوعة ت�شمل
�صواريخ وقنابل.

تنتج جرنال �أتوميك�س الطائرة املقاتلة دون طيار

MQ - 9 Reaper

 �رشكة «بوينغ  »Boeingوبالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية�أنتجت العربة اجلوية امل ُقاتلة دون طيّار  X- 45 Aذات مدى  2400كلم،
وهي حتمل ذخائر الهجوم املبا�رش امل ُ�شرتكة  JDAMوقنابل �صغرية
القطر  .SDBال�رشكة ط��ورت ه��ذه الطائرة و�أنتجت النظام X-45B
والحق ًا  X - 45Cالذي ميكن تزويده بالوقود جواً.

بريق طار  Bayraktarطائرة تركية دون طيار

�أهمية الطائرات دون طيّار الأمنية:

تعترب الطائرة  X- 45 Aاول مقاتلة دون طيار من �شركة Boeing
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�إ�ستكما ًال لدور الطائرات دون طيّار يف املجاالت الع�سكرية كافة،
بدت اليوم حمور �إهتمام ال��دول لدورها الأمني يف مراقبة ال�شواطيء
واحلدود واملعابر بني الدول.
�إن ا�ستخدام الأنظمة اجلوية غري الآهلة  UAVللحفاظ على �أمن
املعابر احل��دودي��ة ي��و ّف��ر التكاليف املالية وج�ه��ود العنا�رص املوجلة
مبراقبة احلدود ،وذلك للأ�سباب التالية:
 �سهولة الطريان والتحليق فوق املناطق احلدودية. �إ�ستمرارية العمل با�ستخدام عدّة �أنظمة م�سرية عن بُعد. تخفي�ض عدد العنا�رص العاملة على املعابر احلدودية. التن�سيق الدائم مع امل ُ�ست�شعرات الأر�ضية.الدفاعية  -ني�سان  /ابريل � -أيار  /مايو 2021

�أنواع احلدود:

ح��دود ال��دول قد تكون طبيعية ذات مظاهر جغرافية متنوّعة� ،أو
�إ�صطناعية من اجل��دران والأ� �س��وار واحل��دود الطبيعية التي ت�شكّل
عوائق طبيعية للإت�صال والتنقّل ميكن �إبرازها مبا يلي:
 املحيطات التي ت�شكّل حدود ًا طبيعية للدول ذات امل�صادر الغنيّة. الأنهر املتوفّرة يف معظم ال�ق��ارات وت�شكّل ح��دود ًا طبيعية بنيالدول �أو الواليات �ضمن �إحتاد فدرايل.
 البحريات ت�شكّل �أحيان ًا حدود ًا طبيعية بني الدول. الغابات الكثيفة ذات امل�ساحات ال�شا�سعة. �سل�سلة اجلبال التي يُكرث �إعتمادها كحدود طبيعية يف �أوروب��او�آ�سيا.
�أما احلدود الإ�صطناعية فهي التي تر�سم بنا ًء لإتفاقيات بني الدول
وتُعرف باحلدود اجليومرتية التي ت�أخذ �أ�شكال اجل��دران والأ�سوار
والتي تُبنى بطرُق منوّعة.

مهام املعابر احلدودية:

لقد ّمت الإت �ف��اق عاملي ًا على �إق��ام��ة املعابر احل��دودي��ة لتنفيذ املهام
التالية:
 تنظيم ح��رك��ة امل��واط �ن�ين ال��داخ �ل�ين واخل��ارج�ي�ن ع�بر دوائ��راجلوازات.
 �ضبط �أعمال وحركات الهجرة. تنفيذ م�ه��ام اجل �م��ارك ،وال�ت��ي ت�شمل جباية ال���ضرائ��ب ومنعتهريب املخدرات والأ�سلحة واملواد اخلطرة وغريها من املواد املحظور
�إدخالها ،و�ضبط منع �إنت�شار الأمرا�ض والأوبئة.

الأنظمة امل�ضادة للدرونز

نظر ًا لتعدد ال�رشكات املنتجة لأنظمة ال��درون��ز ،ب��رزت يف املقابل
�أه�م�ي��ة اي�ج��اد ال��و��س��ائ��ل امل���ض��ادة لها  ،ويف ه��ذا امل �ج��ال ميكن �إدراج
ال�رشكات التالية:
 ت� � � �ك� � � �ن � � ��ول � � ��وج� � � �ي � � ��ات م� � � � ��� � � � �ض � � � ��ادة ل � � � �ل� � � ��درون� � � ��ز Anti - Drone Technologiesال �ت��ي ق � ّدم��ت جم�م��وع��ة م��ن الأن�ظ�م��ة
والأج�ه��زة امل�ضادة للدرونز وفق ًا لنوعها و�أحجامها ،ولع ّل �أبرزها
نظام  Sky Wall 100الذي يطلق قذيفة بازوكا نحو الدرونز ،ثم العربة
احلاملة جهاز �أ�شعة اليزر ذو قوة عالية.

نظام  Sky Wall 100م�ضاد للدرونز
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 �أنظمــــــــة رادارات روبيــــــن Robin Radar Systemsالتــــي�أنتجـــــــت نظامـــــــــي  IRISو  ELVIRAلك�شف وتعقب الدرونز وبالتايل
�إعطاء �إنذار مبكر عن قدوم خطر درونز.
 � �ش��رك � ��ة إ�ن� � � � ��درا� INDRAإح��دى ال�رشكات
ال � � � � ��رائ � � � � ��دة يف جم�� ��ال
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال��دف��اع �ي��ة
والإت���ص��االت وال ��رادارات
و�أنظمة القيادة وال�سيطرة
والأن� �ظ� �م���ة الإل� � �ك �ت��رو -
ب� ���ص�ري ��ة ،ت �ن �ت��ج ح� �ل ��و ًال
م �� �ض��ادة لأن �ظ �م��ة درون���ز
أ�ب � ��رزه � ��ا  ARMSال� ��ذي
ي �� �س �ت �خ��دم يف امل � �ط� ��ارات
 IRISلك�شف وتعقب الدرونز
ب �ح �ي��ث ي ��دم ��ج يف �إدارة
امل�ل�اح ��ة اجل ��وي ��ة و�أن �ظ �م��ة
الدفاع اجلوي.
�أع � � � � � �ل � � � � � �ن� � � � � ��ت ت � � � �ك � � � �ن� � � ��ول� � � ��وج � � � �ي� � � ��ات ف � � ��ورت� � � �ي � � ��م Fortem Technologiesال���شرك��ة ال��رائ��دة يف جم��ال احل�ل��ول الأمنية
والدفاعية امل�ضادة لأنظمة الدرونز امل�سرية عن بُعد � ،إنها بتاريخ 20
ني�سان/ابريل  2020با�رشت �شحن �صياد الدرونز AI - Enabled F700
 Drone Hunterاجلديد.
�إن �أنظمة ال��درون��ز التي تطلق من الأر���ض ملهمّات الت�شوي�ش مل
تعد فعّالة بعد �إنتاج ال�صياد  F 700الذي يعترب �آمن ًا ورادع � ًا فعا ًال �ض ّد
عدد متزايد من �أنظمة الدرونز ،فالتطور الكبري لل�صياد  F 700يكمن
يف حمولته اللينة التي توفر تدابري م�ضادة لأنظمة الدرونز املنفردة
واملتعددة ،فهي ت�صنع من �ألياف جديدة خفيفة ال��وزن لزيادة ليونة
عملها و�رسعتها ،وهي حتمل عدة �أنواع من التدابري امل�ضادة للدرونز
وتن�رشها يف الوقت املطلوب وفق ًا للخطر الديناميكي املكت�شف قبل
عدّة �أميال من املنطقة امل��راد حمايتها ،كونها جمهزة ب��رادار و�أجهزة
ب�رصية.
�إن  Drone Hunter F700م�صمم وم�ن�ت��ج يف ال��والي��ات املتحدة
الأم�يرك�ي��ة ،وه��و ق��ادر على �إط�ل�اق �أيّ ذخ��ائ��ر ��ضروري��ة ملنع درون��ز
م�ع��ادي ،وت��أم�ين حماية املالعب الريا�ضية وم�صايف ال�ب�ترول وحرم
اجلامعات وحمطات املرتو ،وبالتايل يعترب AI - Enabled Interceptor
�أول درونز معرت�ض يف العامل.

�صياد الدرونز Drone Hunter F700
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التكنولوجيا يف خدمة
إتصاالت حقل املعركة

�أهمية االت�صاالت عرب ال�سواتل

تُعترب �إت�صاالت حقل املعركة من االت�صاالت التكتيكية
املُ�ستخدمة لتحقيق القيادة وال�سيطرة تو�ص ًال �إىل الدعم
املُبا�شر للقوات التكتيكية التي تعمل على �إجن��اح مهمّتها
القتالية� .إنها الو�سيلة املثلى لنقل املعلومات من �أيّ نوع
كانت والتي �أبرزها الأوامر والإ�ستخبار الع�سكري ،والتي
تنقل من قائد �أو مكان ما �إىل مر�ؤو�سني يف مكان �آخر هو بال
�شك حقل املعركة بذاتها �أو �أيّ مكان للحراك امليداين ويف �إطار

املهمّات املُلقاة على هذه القوى �أو الوحدة املُقاتلة.
الأ�ساليب القدمية للإت�صال مع الآخرين يف املعارك كانت
بوا�سطة �صوت القائد �أو العنا�صر املوجلة بنقل الر�سائل
ال�شفهية �أو اخلطية� ،إىل �أن جاءت ثورة الأنظمة الال�سلكية
و�أدخلت التكنولوجيا يف �إنتاج الأجهزة املتطوّرة تو�ص ًال �إىل
ات�صاالت بتقنيات عالية حُتافظ على دقّة و�أمن املعلومات
املُتداولة.

م�ن��ذ م��ا ع��رف��ت أ�ه �م �ي��ة �أن �ظ �م��ة االت �� �ص��االت ،و�صفت
ب�أنها ت��وازي �شبكة الأع�صاب يف ج�سم الإن�سان .انها
جمموعة من �شبكات االت�صاالت الفردية و�أنظمة البث
واملحطات الو�سيطة ومعدات مراكز البيانات ،والتي تكون قادرة
يف جمملها على حتقيق التوا�صل والرتابط لت�شكل نظام ًا مدجم ًا
بالكامل .تخدم مكونات �أنظمة االت�صاالت الوحدات العمالنية

يف اجليو�ش ،وهي تلعب دور ًا مهم ًا خالل العمليات احلربية �أدى
�إىل ربطها مبكونات االن�سان الأ�سا�سية .لقد ظهر مفهوم جديد
يُعرف ب�أنظمة االت�صاالت التكتيكية التي تُ�ستخدم يف تقدمي الدعم
امل ُبا�رش للقوات وتلبية احتياجات الأو��ض��اع التكتيكية املتغرية
وفق ًا ملختلف ظروف القتال ،وذلك من خالل التزود باالت�صاالت
الآمنة ،بيانية كانت أ� ْم �صوتية ،ثابتة أ� ْم متحرّكة لت�أمني مهمات
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القيادة وال�سيطرة وبالتايل �إجن��اح املعركة �أو
العملية احلربية املفرت�ضة.
لقد �شهد العامل خ�لال القرن املا�ضي حروب ًا
ع� �دّة ،وك ��ان ال ب� � ّد م��ن �إب �ت �ك��ار و� �س��ائ��ل متطورة
لالت�صاالت بهدف نقل املعلومات و�إعطاء الأوامر،
فكانت ا ألج�ه��زة الراديوية هي الو�سيلة املف�ضلة
م�ن��ذ ع��دة ع�ق��ود وح�ت��ى ال �ي��وم .ح�ي��ث تخ�ضع اىل
حت�سينات م�ستمرّة للح�صول على �أو�ضح املكاملات
م��ن أ�ب�ع��د امل�سافات دون تعرّ�ضها للت�شوي�ش �أو
لإ� �س�ت�راق ال �ع��د ّو ال���س�م��ع .مي�ك��ن و��ص��ف مفهوم
االت�صاالت ب�شكل عام ب�أنها و�سيلة نقل املعلومة
م��ن �شخ�ص �إىل �شخ�ص �أو م��ن نقطة �إىل أ�خ��رى،
واالت�����ص��االت ق��د ت �ك��ون ب��وا� �س �ط��ة ال �� �ص��وت �أو
ال�صورة �أو الإ�شارة ،وقد تعتمد الأر�ض �أو الهواء
�أو املاء الي�صالها �إىل الطرف الآخر.

االت�صاالت الع�سكرية

تُعترب مهمّة ت�أمني االت�صاالت الع�سكرية من �أدقّ املهمات
التي قد تعرتيها ال�صعوبات امليدانية والإ�ضطرابات التقنية،
�إذ �أن نقل املعلومات والتعليمات الع�سكرية هي من ا ألم��ور
ال�رسّية التي تقت�ضي احل��ذر يف تداولها بغية احل ��ؤول دون
�إف�شاء �أ�رسارها وو�صولها �إىل القوات املعادية .فالوحدات
الع�سكرية احلديثة تعتمد ب�شكل وا�سع الأجهزة الإلكرتونية
لت�أمني �رسعة االت�صاالت وحتقيقها يف اللحظة املنا�سبة .وهذه
الأجهزة ت�ستعمل الأقنية الراديوية �أو ال�ترددات ،وترتبط
مبحطات رادي��وي��ة ت�ؤمن االت�صال بني نقطة و�أخ��رى �أ�سوة
ب�شبكات االت�صال التجارية .الوحدات املقاتلة مثل امل ُ�شاة
وامل��درع��ات واملدفعية والهند�سة الع�سكرية ،وغ�يره��ا من
وح��دات الدعم ومقرّات القيادة جميعها بحاجة �إىل و�سائط
فعالة لالت�صاالت التي ال ب ّد من وجودها كونها ع�صب احلرب
كما قيل عنها من قبل العديد من القادة واملحللني الع�سكريني
ن�ظ��ر ًا لأهميتها .تُعترب أ�ج �ه��زة ال��رادي��و الثابتة واملتنقّلة
الو�سيلة الأ�سا�سية لت�أمني االت���ص��االت الع�سكرية ،فهي
الرابط ما بني خمتلف الت�شكيالت التابعة للقوات البحرية
�أو الربية �أو اجلوية ،وهي �سالح فعّال لدى خمتلف الوحدات
التكتيكية يف امل �ي��دان ،خ�صو�ص ًا م��ع ال�ت�ط�وّر الكبري ال��ذي
�شهدته ال�صناعات الدفاعية ب�شكل عام واخلطر املتنامي لآلة
احلرب احلديثة.
جَت��در الإ� �ش��ارة يف ه��ذا امل�ج��ال� ،إىل �أن القائد الع�سكري ميار�س
قيادته ،خالل احل��رب احلديثة ،من خالل االت�صاالت الع�سكرية ،ويف
معظم اجليو�ش هناك وح ��دات متخ�ص�صة بقطاع االت���ص��االت على
الرغم من وجود �أفراد يتقنون �إ�ستعمال الأجهزة الال�سلكية يف ك ّل من
الوحدات املقاتلة� .إن وحدات االت�صاالت �أو  Signal Corpsتوكل �إليها
مهمات �إقتناء وتخزين و�صيانة الأجهزة الراديوية ،و�إقامة املحطات
املتنوّعة للإت�صاالت ،ويف بع�ض ح��االت احل��رب الإلكرتونية توكل �إىل
هذه الوحدات مهمة الت�شوي�ش الإعرتا�ضي على الإت�صاالت الع�سكرية
املعادية ،كما وعليها تنفيذ الإج��راءات الكفيلة باتقاء الت�شوي�ش على
�إت�صاالت الوحدات ال�صديقة ،ومكافحة التج�س�س و�إ�سرتاق املكاملات،
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الإت�صاالت فيما بني القوى الراجلة ت�ساهم يف حتقيق النجاح

وق��د ب��رزت م ��ؤخ��ر ًا تقنيات حديثة م �ت �ط �وّرة ،يف ه��ذا امل�ج��ال ،عرفت
بالت�شفري  Encryptionوح ّل الت�شفري  Decryptionوذلك للحفاظ على
�رسّية االت�صاالت.
تعمل اجليو�ش يف �أم�يرك��ا و�أوروب ��ا وخمتلف ال�رشكات املنتجة
للأنظمة الدفاعية على حتويل ال�ق��وات الربية التقليدية �إىل وح��دات
مرتابطة بنظام ال�شبكات املركزية الرقمية ،والق�سم الرئي�سي لهذه
اجلهود ي�سعى �إىل ربط املعدات و�أجهزة االت�صاالت ب�شبكات البيانات
ال��رق�م�ي��ة .و�إن حت��ول ال �ق��وات الع�سكرية التقليدية �إىل ت�شكيالت
م�ؤللة  Computerized Formationsب��ات ي�ؤثر على جممل اخلدمات
الع�سكرية حول العامل من خالل التكنولوجيا احلديثة ،و�أ�صبح هذا
الإجت��اه وا�ضح ًا وملمو�س ًا يف جيو�ش االحت��اد الأوروب��ي ،حيث بد�أت
�سنوات من الأبحاث والتطوير تُعطي ثمارها من خالل �أنظمة القيادة
وال�سيطرة املتطوّرة و�شبكات املعلومات الدقيقة حلقل املعركة� .إال
�أن على اجليو�ش الأوروبية �أن تكون ق��ادرة على �إدم��اج التكنولوجيا
احلديثة يف خمزونها من �أجهزة االت�صاالت التقليدية مبا يتطابق مع
مبادىء وبروتوكول بيانات االت�صاالت التابعة حللف �شمال الأطل�سي
.NATO
ال�رشكات الدفاعية الأوروب �ي��ة مندجمة بقوة يف ه��ذا التحوّل،
وجمموعة طالي�س الفرن�سية  THALESيف مقدم ال�رشكات ال�سائرة
يف هذا امل�سار ،وقد �أع��ادت تنظيم نف�سها لتكون يف خدمة قوات برية
�أف�ضل ،ويعمل ق�سم الأنظمة الربية وامل�شرتكة اجلديد با�ستمرار
على تطوير �أنظمة القيادة وال�سيطرة واالت�صاالت والكمبيوتر
والإ�ستخبار واملراقبة والإ�ستطالع املعروفة بـ  ،C4ISRالتي كانت
�سابق ًا تدمج يف املن�صات البحرية واملحمولة جواً ،ومل تكن تخ�ص�ص
لوحدات القوات الربية� .أما اليوم فقد اتخذت �رشكة طالي�س قرار ًا
بتخ�صي�ص بع�ض منتجات �أنظمة  C4ISRو�إحل��اق�ه��ا بالأنظمة
الربية حيث الطلب م�ستم ّر على معدات تعمل �ضمن �إطار العمليات
امل�شرتكة� .إمتالك تكنولوجيا ال�شبكات املركزية قد دفع دو ًال عدّة
مثل الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرن�سا و�أملانيا� ،إىل
تطوير �أل��وي��ة قتال رقمية ميكن ن�رشها يف مهمات عمالنية ب�شكل
�رسيع.
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ال�شركات املنتجة لأنظمة االت�صاالت

مع تطوّر �أنظمة ال�سالح وم�ع�دّات احل��روب احلديثة ،ك��ان ال ب ّد
من تطوير و�سائل و�أجهزة االت�صاالت كي تتما�شى مع التكنولوجيا
املتقدمة ملختلف الأنظمة ،وبالتايل كان حافز ًا لل�رشكات املتخ�ص�صة
يف �إنتاج الأنظمة الراديوية ،للعمل على �إنتاج الأجهزة وفق �آخ��ر ما
تو�صلت �إليه تكنولوجيا االت�صاالت ،ويف هذا املجال ميكن الإ�شارة �إىل
ال�رشكات التالية:

رود �أن��د �شوارت��ز :ROHDE & SCHWARZ

�إختارت �أملانيا �أجهزة روواند �شوارتز لربنامج الراديو التكتي ESSOR

ومتخ�ص�صة
هي ال�رشكة الأملانية الرائدة يف �إنتاج الإلكرتونيات
ّ
يف جم ��االت م �ع �دّات ا إلخ �ت �ب��ار ا إلل �ك�ت�روين و�أج �ه��زة ال�ب��ث والإع�ل�ام
والأم���ن ال���س�ي�براين وخمتلف أ�ج �ه��زة الإت �� �ص��ال ال ��رادي ��وي .ت��زوّد
ال�رشكة منتجات للإت�صاالت الال�سلكية والإل�ك�ترون�ي��ات الدفاعية
واجل ّو ف�ضائية وا ألم��ن الوطني والبُنية التحتية احلرجة ،وهي باتت
من ال�رشكات التي توفّر �إت�صاالت �آمنة للقوات امل�سلّحة والأجهزة
احلكومية وال�صناعات الكربى.
لقد طوّرت رود �أند �شوارتز �أنظمة ثابتة ومتحرّكة لك�شف وحتليل
وحتديد موقع �إ�شارات الإت�صاالت الراديوية ،كما تقدّم حلو ًال لتحديد
هوية �أن�شطة الإت�صاالت امل�شبوهة .وهي دخلت جمال الإت�صاالت عرب
ال�سواتل و�أنتجت �أنظمة للإ�ستخدام بر ًا وبحر ًا وجو ًا تتيح احل�صول
على ات�صاالت �صوتية وبيانية.
�أبرز ما �أنتجته ال�رشكة للإ�ستخدام الع�سكري جهاز الإت�صاالت
امل�شفرة والآمنة  ELCRODAT 4 - 2للقوات اجلوية والبحرية ،وجهاز
الت�شفري متعدّد الأقنية  ،R&S MMC 3000كما قدّمت للقوات امل�سلّحة
ب�شكل عام �أجهزة �إت�صاالت تكتيكية تُلبّي �إحتياجاتها خالل العمليات
احلربية مثل جهاز الراديو  R & S SDTRواجلهاز .R & M3TR
ل 3هاري�س : L3 HARRIS

ال�رشكة الأمريكية الرائدة يف �إنتاج الأجهزة الراديوية التكتيكية
ملختلف �صنوف القوات امل�سلّحة ،وهي يف �سبيل �إجناح معارك القرن
احل��ادي والع�رشين ،قدّمت للوحدات املقاتلة �أجهزة متطوّرة لت�أمني
ات�صاالتها بكل ثقة وحرية دون �أيّ خوف من ف�شل اي�صال الأوام��ر
�أو املعلومة �أو اخلرب� .أخذت ال�رشكة �آخر ما تو�صلت �إليه تكنولوجيا
االت�صاالت من فوائد وقدرات الرتددات العالية جد ًا  VHFوالرتددات
فوق العالية  ،UHFو�أنتجت �أجهزة الراديو الرقمية لتلبي احتياجات
االت�صاالت املتداخلة يف عمليات القوات امل�سلحة امل�شكلة من خمتلف
الأ�سلحة والوحدات املقاتلة.
لقد ا�ستحدثت هاري�س وط� �وّرت عائلة فالكون FALCON III
لأنظمة االت�صاالت املدجمة التي ت�ستطيع ت�أمني توا�صل القوات الربية
مع القوات اجلوية والبحرية على ح ٍد �سواء .و�أبرز �أجهزة هذه العائلة
هو اجلهاز  RF- 5800Hال��ذي يعمل �ضمن ت��رددات ما بني  30و512
ميغاهرتز  ،وي�ستطيع ت�شفري املكاملات ال�صوتية واملعلومات ،وميكن
حمله على الظهر �أو تركيبه على متون العربات احلربية املتنوعة� .إىل
ذل��ك تنتج �رشكةهاري�س جمموعة من �أج�ه��زة االت�صاالت الراديوية
ال�صاحلة ال�ستعمال ال �ق��وات ال�بري��ة وال�ب�ح��ري��ة ،وحت�م��ل على ظهر
املقاتلني �أو تركب داخل العربات املدرعة �أو عربات النقل الع�سكري
املنوّعة ،وهي عادة تكون حتت �إ�سم  AN/PRCللأجهزة املحمولة على
الظهر ،و AN/VRCللأجهزة اخلا�صة بالعربات ،و�أبرزها اجلهاز
 AN/PRC- 117Gالذي يحقق ات�صاالت راديوية تكتيكية م�شرتكة يف
اطار �أجهزة .JTRS

طالي�س :THALES

تنتج طالي�س  THALESاجلهاز  PRC-148للعربات

حازت  L3 Harrisعلى عقد قيادة القوات اخلا�صة الأمريكية
ل�شراء اجلهاز AN/PRC - 167
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ال�رشكة الفرن�سية الرائدة يف �إنتاج الأنظمة الدفاعية والأمنية،
تلعب دور ًا مهم ًا يف تطوير التكنولوجيات عرب برنامج خا�ص ب�أنظمة
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الراديو التكتيكية امل�شرتكة ( ،)JIRSوقد انتج ق�سم الدفاع والأم��ن يف
ال�رشكة أ�ك�ثر من � 300أل��ف جهاز رادي��و حممول يدوي ًا للإت�صاالت يف
�أجواء عمالنية معقّدة ت�شمل الإت�صاالت التكتيكية الربية ،واملحمولة
جو ًا والبحرية.
ت�شمل الأجهزة التكتيكية الربية عائلة اجلهاز AN/PRC- 154
لعن�رص امل�شاة ال��راج��ل ،وجهاز ال��رادو AN/PRC-148B MBITR2
متعدّد الأقنية ،واجل�ه��از اخلا�ص بالعمليات واالت�صاالت ال�شبكية
ال�شاملة  AN/PRC-148 JIRSاملحمول �أو الثابت يف مقرات القيادة.
�إىل ذلك تنتج طالي�س جمموعة من �أجهزة الإت�صاالت املحمولة جو ًا
مثل الراديو متعدّد الأقنية ( ،)MMARواجلهاز  PRC -6809واملحطة
التكتيكية املحمولة جو ًا ( ،)STARTكما تنتج �أجهزة خا�صة باملن�صات
البحرية كال�سفن والزوارق على �أنواعها والتي تعمل مبوجات الرتدد
العايل ( )HFمثل اجلهاز .MSN 8100
يف جمال اخر اعلنت �رشكة طالي�س عن طلب احلكومة الدامنركية
تزويدها بنظام االت�صاالت  SOTASاخلا�ص بالعربات املدولبة او على
�سال�سل معدنية ,وال��ذي يوفر فوائد لوج�ستية وليونة كربى لت�أمني
االت�صاالت التكتيكية.

املطلوبة.كما انتجت �أجهزة حممولة للمهمات احلرجةواملنتجات
ال�صوتية ال�صلبة  VOIPال �ت��ي ت��وف��ر عائلتها ات �� �ص��االت ذات
تبادل ت�شغيلي ي�ؤمن التوا�صل الال�سلكي وال�سلكي ب�شكل �آمن
و م�ستمر.

�أ�سل�سان :ASELSAN

بيتيوم :Bittium

ال�شبكة التكتيكية الال�سلكية � TACWINإنتاج بيتيوم BITTIUM

ه��ي ال���شرك��ة الفنلندية ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ع��رف ب �ـ « إ�ل�ك�تروب�ي��ت»
املتخ�ص�صة يف تطوير �أنظمة الإت�صاالت الال�سلكية� ،إنطالق ًا من
ّ
العمليات الع�سكرية احلديثة التي تتطلّب حركية عالية وبالتايل فال
ب ّد من �شبكات ت�ؤمن الإت�صاالت التكتيكية التي تربط مراكز قيادة
لواء بوحداته العمالنية املتعدّدة ،مثل املدفعية والأف��واج املقاتلة.
توفّر �شبكة القتال الرادوية ( )CNRالإت�صاالت لقوات اخلطوط
الأمامية املجهّزة مبعدّات راديوية حممولة �أو مركّبة على عربات،
الأم��ر ال��ذي ي�سمح بتبادل املعلومات والر�سائل والأوام��ر ما بني
مراكز القيادة وخمتلف الوحدات العمالنية.
ل�ق��د أ�ن �ت �ج��ت ��شرك��ة إ�ل �ك�تروب �ي��ت ح �ل��و ًال م �ت �ط �وّرة ل�شبكات
الإت�صاالت الراديوية ،والتي �أبرزها ال�شبكة التكتيكية الال�سلكية
املعروفة ب�إ�سم � TAC WINأو Tactical Wireless IP Network
والتي ت�ؤمن �إت�صاالت ذات ليونة عالية وقدرة على حتمّل ال�ضغوط
يف مواجهة �أيّ اعرتا�ضات ال�سلكية ،كما تُتيح نقل بيانات  IPعرب
ك��ام��ل ال�شبكة وال�ت��ي تت�ضمّن �أي���ض� ًا نقل ال�صوت واملعلومات
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تنتج �أ�سل�سان اجلهاز املحمول احكيت EHKET

ال�رشكة الرتكية الرائدة يف �إنتاج الأنظمة الإلكرتونية الدفاعية
و�أجهزة الراديو التكتيكية الع�سكرية اخلا�صة باجلي�ش الرتكي ،تعمل
منذ العام � 1979ضمن �أرب�ع��ة �أق�سام تتناول �إىلج��ان��ب االت�صاالت،
�أنظمة دفاعية ورادارات و�أنظمة ح��رب �إلكرتونية و�أنظمة توجيه
و�إلكرتوب�رصيات.
�أبرز ما تقدم �أ�سل�سان �إىل القوات امل�سلّحة الرتكية نظام تا�سمو�س
 TASMUSال��ذي يعترب نظام ًا ثابت ًا ومتحرك ًا لالت�صاالت ال�صوتية
والبيانية والفيديوية ،مبا يحقق �إعطاء �صورة وا�ضحة عن الو�ضع
التكتيكي حلقل املعركة يف الوقت املحدد واملكان املطلوب ،وبالتايل
ي�ؤمن قيادة �سليمة للقادة من مراكز القيادة وال�سيطرة بك ّل حرية
ودقة يف املعلومات.
كما تنتج ال�رشكة راديو اجلندي  Soldier Radioال�صغري احلجم
واخلفيف ال ��وزن ،ال��ذي ي��ؤم��ن �إت���ص��االت �صوتية وبيانية� ،إ�ضافة
�إىل �شبكة ال�سلكية تكتيكية �آم �ن��ة مل�ن��اط��ق حم ��ددة ،م�ع��روف��ة ب�إ�سم
 TS- WLANت�ؤمن �إت�صاالت متحرّكة على م�سافات بعيدة.
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الصناعات الدفاعية واجلو فضائية الرتكية
ال�رشيكة املوثوقة لبلدان ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

�شهدت ال�صناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية الرتكية ازده��ار ًا ملحوظاً خالل
العقد املن�صرم .ففي العام  2010كانت لرتكيا �شركة واحدة على قائمة �أول مئة
�شركة دفاعية يف العامل� ،أما اليوم باتت لها �سبع �شركات على القائمة ،متفوقة بذلك
على ا�سرائيل ورو�سيا وال�سويد واليابان .وقد تراجعت ح�صة تركيا من واردات
الأ�سلحة بن�سبة  % 48ما بني العام  2015والعام  .2019فبعدما كانت البالد ت�ستورد
 % 70من معداتها الع�سكرية �إنخف�ضت هذه الن�سبة �إىل  % 30ويف الوقت نف�سه،
ازداد حجم �صناعة الأ�سلحة الرتكية من مليار دوالر يف العام � 2002إىل  11مليار
يف العام  2020حيث فاقت قيمة ال�صادرات  3مليارات دوالر ،ما جعل تركيا حتت ّل
املرتبة الرابعة ع�شرة عاملياً يف حجم ال�صادرات الدفاعية .كما �أ�شارت م�ؤ�س�سة
�ستكهومل الدولية لأبحاث ال�سالم (� ،)SIPRIإىل �أن ال�صناعات الدفاعية الرتكية
رفعت ن�سبة ت�صدير ال�سالح مبعدل  % 170ما بني عامي  2014و.2018
�إىل ذل��ك،ت �ع �ت�بر ت��رك �ي��ا واح ��دة
م��ن اث�ن�ين وع���شري��ن دول ��ة تقوم
بت�صنيع ال �ط��ائ��رات امل �� �س� رّّيرة
امل�سلّحة ،ما ي�ضيف بعُد ًا جديد ًا �إىل قدرتها
الع�سكرية يف املنطقة .وهذا الواقع ترافق مع
رغبة الرئي�س �أردوغ��ان يف تو�سيع �صناعة
ال ���س�لاح امل�ح�ل�ي��ة وت �ط��وي��ره��ا ،ح�ي��ث و�ضع
الأمانة العامة الفرعية ل�صناعات الدفاع حتت
ال�سيطرة امل ُ�ب��ا��شرة للرئا�سة وغ�ير �إ�سمها
لت�صبح رئا�سة ال�صناعات الدفاعية (.)SSB
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على الرغم من �أن تركيا تريد �إ�ستخدام
�صناعة الأ�سلحة الداخلية امل ُتنامية للتحرر
م ��ن ح �ل �ف��ائ �ه��ا ال �ت �ق �ل �ي��دي�ين ،ال ت � ��زال ه��ذه
ال�صناعات تعتمد �إىل ٍ
حد كبري ال�رشاكات مع
ال�صناعات الدفاعية العاملية ،وعلى الأغلب �أن
تركيا �سوف تظ ّل تعتمد يف امل ُ�ستقبل املنظور
ع�ل��ى امل���س��اع��دات التكنولوجية اخل��ارج�ي��ة
الباهظة الثمن.
يف ال� �ع ��ام � � 2020ش �ه��دت ال �� �ص �ن��اع��ات
الدفاعية الرتكية مزيد ًا من التقدّم والتطوّر

م��ن خ�ل�ال م�ن�ت�ج��ات ج��وي��ة وب �ح��ري��ة وب��ري��ة
�أ�ضيفت �إىل تر�سانة القوات امل�سلّحة الرتكية،
وبالتايل �إىل منو جماالت ت�صدير ال�سالح �إىل
اخلارج.
وبح�سب �أرق��ام  TIMجمعية امل�صدرين
الأت ��راك قامت ال�صناعة بت�صدير ما قيمته
 265مليون دوالر� :إىل دول ال�رشق الأو�سط
 198.4مليون دوالر ،و�إىل دول �شمال �أفريقيا
 66مليون دوالر يف الفرتة املذكورة .ويف هذا
ال���ص��دد ،ك��ان��ت الإم� ��ارات العربية املتحدة
�أك�ث�ر ال �ب �ل��دان تلقي ًا للمنتوجات الدفاعية
الرتكية يف ال�رشق الأو�سط (بقيمة  62مليون
دوالر تقريباً) ،وتلتها العربية ال�سعودية
( 42مليون دوالر) ،فالكويت ( 35مليون
دوالر) ،فقطر ( 20.21مليون دوالر) ،فعُمان
( 19.99مليون دوالر) ،فالأردن ( 18.5مليون
دوالر)� ،أم��ا تون�س ( 37.5مليون دوالر)،
ف�ه��ي ال���شري�ك��ة ال�ت�ج��اري��ة الأوىل ل�ترك�ي��ا يف
�شمال �أفريقيا.

ال�ش��ركات الرتكية الرئي�سي��ة يف �سوق ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا
م�ن��ذ ال �ع��ام  ،2010ويف حم��اول��ة ل��زي��ادة
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ال �ت �ع��اون م��ع ال � ��دول الإ� �س�ل�ام �ي��ة ،وج�ه��ت
تركيا اهتمامها �إىل منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا لكي ت�صدِّر زوارق تدخّ ل
��سري��ع وق ��ذائ ��ف � �ص��اروخ �ي��ة و� �ص��واري��خ
وذخ ��ائ ��ر وع ��رب ��ات م ��درع ��ة .ويف الأع � ��وام
الأخ� �ي��رة ،ك��ان��ت ��ش�رك��ات ت��رك�ي��ة رئي�سية
يف ذروة ن���ش��اط�ه��ا ،وخ���ص��و��ص� ًا يف ب�ل��دان
ال ���شرق الأو� �س��ط واخل�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ،نذكر
منها »�أ�سل�سان»  = )Aselsanال�صناعات
الإلكرتونية الع�سكرية) ،وحو�ض »�أري�س»
( )ARESلبناء ال�سفن و»ب م �سي» ()BMC
و»ف ن ���س ���س» ( )FNSSو»ه��اف�ي�ل���س��ان»
(� = Havelsanرشكة الربجميات والأنظمة)
و«ن� � � � ��ورول م��اك �ي �ن��ا �� �س� �ن ��اي ��ي» (Nurol
 )Makina Sanayiو«�أوت��وك��ار» ()Otokar
و»روكت�سان» ( )Rokestanو«ت ��اي» (TAI
= � �ص �ن��اع��ات ال �ف �� �ض��اء اجل� ��وي ال�ترك �ي��ة)
و«��ص�ن��اع��ة امل �ح��رك��ات «ت��و� �س��ا���س» ()TEI
وامل� ���ش�روع امل �� �ش�ترك «ي��ون �� �ش��ا�-أون��وك»
(.)Yonca-Onuk
عامل ًة بو�صفها �رشيكة ال م��ورِّدة ،زادت
�رشكات قطاع الدفاع الرتكية �صادراتها على
نحو مثري لالهتمام ،و أ�خ��ذت حتظى بعقود
ت�صدير عالية القيمة .والف�ضل يف ذل��ك يعود
�إىل �سيا�سة خارجية تركية مبتدِرة وجهود
ت�سويق ن�شطة وم�ن�ت��وج��ات ب��ال�غ��ة التطور
وم�ط��اب�ق��ة مل�ق��اي�ي����س (ن��ات��و) وذات فعالية
معتدلة التكلفة.
أ�ب� ��رز ال ���شرك��ات ال �ت��ي دخ�ل��ت أ�� �س��واق
الدفاع العاملية هي التالية:
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�أ�سل�سان Aselsan

ب�ت��اري��خ  19ك��ان��ون ث��اين/ي �ن��اي��ر
افتتحت �أ�سل�سان فرع ًا لها يف قطر ،و�أعلنت
عن توقيع عقود دفاعية يف العام  2020بقيمة
 450مليون دوالر ،كما �أن�ه��ا مبقت�ضى عقد
ُم�ن��ح يف ال �ع��ام � � ،2009ص �دّرت � Aselsanإىل
الإم� ��ارات العربية  150ن�ظ��ام ��س�لاح بحري
يتم التحكم به عن بُعد من ط��رازي STAMP
( 12.7 M2HBملم) وGAU-( STAMP-G
 ،)19/Aوذل� ��ك م��ن أ�ج� ��ل م�ن���ص��ات بحرية
�إم��ارات �ي��ة .و�أمت��ت ال�رشكة ت�سليم � 3أنظمة
 7.21( STAMPملم) و� 3أنظمة «�ستوب/
حمافظ» ) 30( )STOP/MUHAFEZملم)
�إىل البحرية القطرية ليجري تركيبها على
زوارق ت��دخّ ��ل ��سري��ع م��ن فئتي MRTP16
2021

و MRTP34وم ��ن ��ص�ن��ع ،Yonca-Onuk
و�ستقوم بت�سليم � 6أنظمة 12.7( STAMP
م �ل��م) �أُخ � ��رى م��ن �أج� ��ل زوارق MRTP20
�سبق �أن طُ لبت �أثناء انعقاد فعاليات معر�ض
DIMDEX 2016
STAMP
30 STOP MUHAFEZ
12 7
17
» HERCULES
«
10
24 ARES 75
5
ARES150
34 5 ARES 110
48 5

�سيجري �أي�ض ًا تركيب �أنظمة
(
/
(  .م�ل��م) و
م �ل��م) ع�ل��ى م �ت��ون زورق دوري���ة �رسيعة
م��ن ط ��راز ه�يرك�ي��ول�ي��ز )
)
( زوارق
– م – و زوارق
–  .م – وزورق��ا
 - .م) ك��ان��ت ��ش�ع�ب��ة أ�م� ��ن ال���س��واح��ل
واحل � ��دود ال �ق �ط��ري��ة ق��د طلبتها يف �آذار/
مار�س.2014
ق��ام��ت «�أ��س�ي�ل���س��ان ال ���شرق الأو� �س��ط»

ت�شارك ا�سل�سان يف معظم املعار�ض الدفاعية
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( ،)Aselsan Middle Eastوه ��ي ��شرك��ة
م�رشوع م�شرتك ت�ضم  Aselsanوجمموعة
«م��رك��ز امل�ل��ك عبد اهلل للت�صميم والتطوير»
( )KADDBالأردن �ي��ة لال�ستثمار ،بت�سليم
م��ا جمموعه  100نظام ح��راري ((SAGER
ل�ل��ر�ؤي��ة الليلية �إىل اجلي�ش امللكي الأردين
ل��رف��ع م���س�ت��وى �أداء م��ا ل��دي��ه م��ن � �ص��وارخ
م/د م��وج�ه��ة م��ن ط���راز «ك ��ور ِن ��ت – �إي»
) ،)KORNET-Eب �ح �ي��ث ت� � ��زود ه ��ذه
ال�صواريخ بالقدرة على املراقبة واال�شتباك
ليالً .كما �أن � Aselsanست ؤ�مّن للأردن فر�صة
نقل التكنولوجيا لأغ��را���ض الإن�ت��اج الوطني
لأجهزة راديو ذات برجميات تردد عال جداً/
ت��ردد ف��رط ع��ال ( )VHF/UHFيف من�ش�آت
.Aselsan Middle East
يف ت ���ش�ري��ن ال� �ث���اين/ن���وف� �م���ر،2015
و ّق�ع��ت �رشكة «( DSTتقنية لتكنولوجيات
ال��دف��اع والأم� � ��ن») ،امل�ت�ف��رع��ة ع��ن ال�رشكة
ال �� �س �ع��ودي��ة ل �ل �ت �ط��وي��ر واال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار ،و
 Aselsanاتفاق ًا �أولي ًا لإقامة �رشكة م�رشوع
م �� �ش�ترك يف امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال���س�ع��ودي��ة.
و�سرتكز ال�رشكة اهتمامها ون�شاطها على
تكنولوجيات ال��رادار واحل��رب الإلكرتونية
والإلكرتوب�رصيات ،م�ؤيد ًة وداعمة انتقال
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة �إىل اقت�صاد
قائم على املعرفة .وق��د ج��رى يف � 21شباط/
فرباير 2016توقيع عقد حملة الأ�سهم ،كما
بو�رش ببناء من�ش�آت �إن�ت��اج جديدة لل�رشكة
ج��اري � ًا على ق��دم و��س��اق يف ت�رشين ال�ث��اين/
نوفمرب.2016
كما �أن اتفاق ًا ُو ِّق��ع مع مدينة امللك عبد
ال�ع��زي��ز للعلوم والتكنولوجيا �أ��س�ف��ر عن
ت �ط��وي � ٍر واخ �ت �ب��ا ٍر ن��اج�ح�ين ل�شكل موجة
حم�ل��ي م��ن �أج ��ل أ�ج �ه��زة رادي� ��و  SDRمن
�إن�ت��اج  .Aselsanوت�لا حتقيق َه��ذا النجاح
تفاو�ض ب�ش�أن �إنتاجٍ حملي لـ ِ  SDRذي تردد
 VHF/UHFيف اململكة العربية ال�سعودية،
و أ�ُ�س�ست يف العام � 2015رشكة (هي �رشكة
ال�صناعات الع�سكرية  )SDRومن�ش�أة �إنتاج
جديدتان .وبحلول متوز/يوليو ،2016كان
قد أ�ُجنز �إنتاج  200جهاز راديو من �سل�سلة
 PRC-9651و  ،VRV-9661بنوعيها
املتعددَي الأمن��اط والنطاقات :ن��وع يدوي
ي�ستخدمه اجل�ن��دي ال�ف��رد ون��وع ي��ر َّك��ب يف
العربة.
�أ ّم �ن��ت  Aselsanحتى الآن ث�لاث��ة عقود
�سعودية م��ن �أج��ل �إن�ت��اج  ،SDRوك��ان العقد
الأول منها ،وقيمته  85مليون دوالر ،قد مُنح
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حاملة راجمات �صواريخ متعددة انتاج روك�ستان

يف ت�رشين الثاين/نوفمرب .2013وتن�شط
ال���شرك��ة نف�سها أ�ي���ض� ًا يف �شمال �أفريقيا؛
ففي  16ك��ان��ون الثاين/يناير ،2014تلقت
من اجلزائر عقد ًا قيمته  26.07مليون دوالر
لت�سليم هذا البلد �أنظمة حرب �إلكرتونية .كما
�أنها جُت��ري مفاو�ضات مع بلد �أفريقي �آخر
ب�ش�أن عقد يتعلق بنظام رادار.

روكت�سان :Roketsan

ت�أ�س�ست روكت�سان يف العام  1988بهدف
�إم��ت�ل�اك م� ؤ���س���س��ة ت��رك�ي��ة رائ� ��دة لت�صميم
وت�ط��وي��ر وت�صنيع ال���ص��واري��خ وال�ق��ذائ��ف
ال�صاروخية ،وك��ان أ�وّل �إنتاجها �صواريخ
�ستينغر  Stingerيف اط��ار م�رشوع �أوروب��ي
م�شرتك والذي كان برناجم ًا دولياً.
ل �ق��د ت �ن � ّوع��ت وق��وي��ت ال � ُب �ن �ي��ة التحتية
للإنتاج بهدف تلبية �إحتياجات وزارة الدفاع
ال�ترك �ي��ة ،وب��ات��ت خ�ل�ال الت�سعينيات تنتج
القذائف ال�صاروخية  TR-107و TR - 122
و�أ�سلحة راج�م��ات ال�صواريخ (.)MBRL
ويف ال�ع��ام  2004وب�ن��ا ًء لطلب وزارة الدفاع
ال�ترك �ي��ة أ�ن �ت �ج��ت ب��رن��ام��ج � �ش�يري��ت CIRIT
لل�صواريخ امل��وجّ �ه��ة بوا�سطة �أ�شعة الي��زر
عيار � 2.75أن�ش .بعد ذل��ك ط �وّرت روكت�سان
� �ص��واري��خ �أم �ت��ا���س  UMTASط��وي�ل��ة امل��دى
م�ضادة ل�ل��دروع ،والح�ق� ًا �أنتجت �صواريخ
منوعة وذخ��ائ��ر للأ�سلحة اخلفيفة واملدافع
وال� �ه ��واوي ��ن ،وب��ات��ت يف طليعة ال���شرك��ات
املنتجة لأن�ظ�م��ة ال��دف��اع اجل� �وّي والبحري
و��ص��واري��خ ال��دق��ة العالية و�أنظمة احلماية
البال�ستية.
يف �أيدك�س  2013و ّق�ع��ت روكت�سان على

ع�ق��د م��ع ت� ��وازن بقيمة  196م�ل�ي��ون دوالر،
بهدف �إدم��اج ال�صاروخ  CIRIT 2.75املوجه
ب�أ�شعة اليزر ،يف من�صات جوية وبحرية تابعة
للقوات امل�سلحة االماراتية وخ�لال معر�ض
أ«�ي��دك ����س»  IDEX 2017ع��ر��ض��ت منتجات
منوعة و�أعلن أ�م�ين عام ال�صناعات الدفاعية
ال�ترك �ي��ة ال��دك��ت��ور ا�سماعيل دمي�ير Dr.
� Ismail Demirأن روكت�سان تقدّم خدماتها
الدفاعية والأمنية ملنطقة اخلليج وت�ستم ّر يف
براجمها اخلا�صة بدولة االم��ارات العربية
املتحدة حيث قدمت خ�لال ال�سنوات القليلة
املا�ضية ل�ل�ق��وات امل�سلحة االم��ارات �ي��ة ع �دّة
أ�ن ��واع م��ن ال�ق��ذائ��ف ال�صاروخية و�أنظمة
الإطالق .

ف.ن.س.س  FNSSلأنظمة الدفاع

ي�ع��ود ت��اري��خ ت�ع��ام��ل  FNSSم��ع اململكة
العربية ال�سعودية �إىل العام  ،2004حني فازت
بعقد �أويل خ��ا���ص ب�برن��ام��ج حت��وي��ل ناقالت
ج�ن��ود م��درع��ة م��ن ط��راز  ،M113وه��ي تقوم
حالي ًا بتنفيذ العقدين اخلام�س وال�ساد�س
امل �ت �ت��ال �ي�ين ،ف�ي�م��ا �أُجن � ��زت أ�ع� �م ��ال حت��دي��ث
 996ناقلة  M113يف � 9أ�شكال خمتلفة بحلول
ت�رشين الأول�/أكتوبر.2016
يف ن�ه��اي��ة ال �ع��ام  2015ت �ق��ري �ب �اً ،حققت
 FNSSجناح ًا �آخر يف ميدان الت�صدير ،وذلك
عن طريق عق ٍد ح�صلت عليه من عُمان بلغت
قيمته  500مليون دوالر ،بغية ت�سليم عمان
ع��دد ًا غري معلن من العربات املدرعة املدولبة
( )8x8من ط��راز «بار�س» « = )PARSالفهد
الأنا�ضويل») ،ويف �أ�شكال متنوعة ،علم ًا ب�أن
�إنتاج هذه العربات جا ٍر يف الوقت احلا�رض.
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تنتج  FNSSالدبابة املتو�سطة KAPLAN

و�ستت�صف العربات العُمانية ،التي �أطلقت
 FNSSع�ل�ي�ه��ا ا� �س��م  ،PARS-3ب �ع��دد من
�إج� � ��راءات ال�ت�ع��دي��ل وال�ت�ح���س�ين املنا�سبة
ملتطلبات عُمان ،و�سيكون لها مظهر خمتلف
قلي ًال عن عربات اجلي�ش املاليزي املعروفة
با�سم .PARS-2/AV8 GEMITA
يف متوز/يوليو ،2016حازت  FNSSمن
�أح��د بلدان ال�رشق الأو��س��ط على عقد قيمته
 76مليون دوالر ،لقاء انتاج عدد غري معلَن من
العربات املدرعة .وقد بلغت القيمة الإجمالية
للعقود ال�ت��ي وقّعتها يف ال ���شرق الأو� �س��ط،
ابتداء من �آب�/أغ�سط�س ،2016ما يزيد على
 1.6مليار دوالر ،يف حني �أن القيمة الإجمالية
ل�ع�ق��ود �� �ص ��ادرات ال ���شرك��ة ع�ل��ى امل�ستوى
العاملي تتجاوز  2.6مليار دوالر.
هافل�سان Havelsan

يف كانون الأول/دي�سمرب ،2012ح�صلت
 Haveslanعلى عقد قيمته  50مليون دوالر

لكي تن�شئ م��رك��ز ًا للتدريب على ا�ستخدام
طوافات من ط��راز  AW139يف مهماتها كافة
ع�بر ن�ظ��ام حم��اك��اة ( ،)FMSوذل��ك حل�ساب
� �س�لاح اجل ��و االم�ي��ري ال �ق �ط��ري ،ح�ي��ث �إن
ال ���شرك��ة � �س �ت �ق��وم ب�ت���ص�م�ي��م ه� ��ذا ال �ن �ظ��ام
وتطويره وت�سليمه ،و�ستقوم بالأمور نف�سها
بالن�سبة �إىل إ�ج � ��راءات ال �ط�يران وامل�لاح��ة
وت��دري��ب ط��اق��م ق �م��رة ط��واف��ة ،و�إىل جهاز
ا�ستخبار ومركز للتحكم التكتيكي .ي�ضاف
�إىل ذل��ك �أن مركز نظام املحاكاة التدريبي،
الذي �ستتوىل  Havelsanت�شغيله� ،سيت�ضمن
��ص�ف��وف ت��دري��ب ي�ع�ت�م��د ع�ل��ى ال�ك�م�ب�ي��وت��ر،
وح �ج��رات ا�ستخبار وم��راف��ق بنية حتتية
�أُخ���رى .ومت الت�سليم الأول مب��وج��ب العقد
يف حزيران/يونيو 2015وب�ع��د اختبارات
القبول التي �أج��راه��ا امل�صنع على ال �ـ،FMS
و�أن�ه��اه��ا يف ال�ع��ام � ،2015أي قبل �أن جهوز
املركز ،بد�أت ال�رشكة تدريب طيارين قطريني
يف من�ش�آتها ،م�ستخدمة الـ .FMS

نظام لتدريب الطيارين انتاج Havelsan
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ويف كانون الأول/دي�سمرب � 2012أي�ضاً،
اختريت  Havelsanكي تقوم بتحديث ميادين
الرماية التابعة ل�سالح اجلو ال�سعودي ،فكان
العقد الأول الذي بلغت قيمته  26مليون دوالر
لي�شمل �أع�م��ال حتديث م�ي��دان رم��اي��ة واح��د،
على �أن ت�ستغرق الأعمال هذه � 24شهراً� .أما
ميدان الرماية الثاين ،فمن املرتقب �أن يُربم
عقد ب�ش�أنه يف وقت قريب.
ع�لاوة على ما تقدم ،تعر�ض Havelsan
م � �ي� ��دان اخ� �ت� �ب ��ار وت� ��دري� ��ب ع��ل��ى احل� ��رب
الإل�ك�ترون�ي��ة ل�صالح ��س�لاح اجل��و يف ك � ٍّل من
اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية
املتحدة .وقد �سبق لل�رشكة �أن زودت اململكة
العربية ال�سعودية ب�أجهزة تدريب خا�صة
ب�ط�ي��اري ال �ط��واف��ات «ب�ل�اك ه ��وك» (Black
.)Hawk

�أوتوكار :Otokar

ه��ي م�صدرة رئي�سية لعربات تكتيكية
مدولبة ( )4x4وخفيفة التدريع �إىل القوات
امل�سلحة الرتكية .كما �أنها ح�صلت على عدة
ع�ق��ود م��ن منطقة ال���شرق الأو� �س��ط و�شمال
أ�ف��ري �ق �ي��ا؛ ف��ال ���شرق الأو�� �س ��ط ه��و �سوقها
الأ��س��ا��س��ي ،حيث �إن �ه��ا � �ص �دّرت إ�ل �ي��ه مئات
العربات التكتيكية املدولبة واملدرعة ،مبا فيها
عربات �أمن داخلي ( ،)4x4) (ZIGAوناقالت
جنود ( ،)4x4من طراز  COBRA-1و�أُخرى
( )6x6من طراز .ARMA
ت�ل�ق��ت  Otokarطلبيتها الأوىل ب���ش��أن
ن��اق �ل��ة اجل �ن��ود  )ARMA (6X6يف ك��ان��ون
الأول/دي� ��� �س� �م�ب�ر ،2010ث��م ح���ص�ل��ت على
ع�ق��د يف ح��زي��ران/ي��ون �ي��و ،2011م��ن مملكة
البحرين ،العميل الأول الذي ت�صدَّر �إليه هذه
العربة .وبح�سب ال�رشكة ،ف�إن هذه العربات
ُن ���شرت يف عملية م�شرتكة ملجل�س التعاون

العربة املدرعة  Tulparاحدى منتجات Otokar
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اخلليجي( )GCCيف اليمن (�صحراء م�أرب)،
يف اليمن حيث تبدي �أداء ناجح ًا �إىل حد بعيد
يف متوز/يوليو ،2015ت�سلمت Otokar
م��ن ع�م�ي��ل ��ش�رق �أو� �س �ط��ي غ�ير م�ع� َل��ن ع�ق��د ًا
ج��دي��د ًا بقيمة  73مليون دوالر ك��ي يح�صل
على ع��رب��ات �أم��ن داخ�ل��ي ،ومعها قطع غيار
ودورات ت ��دري ��ب .وق ��د ب � ��د�أت �إج� � ��راءات
الت�سليم ،مب��وج��ب ال�ع�ق��د ،يف ال �ع��ام ،2015
و�أُ َّمت� � ��ت خ�ل�ال ال �ن �� �ص��ف الأول م��ن ال �ع��ام
 .2016ثم ا�ستقبلت  Otokarيف متوز/يوليو
 2011طلبيتها الأوىل املتعلقة بعربات أ�م��ن
داخلي( )ISVوالبالغة قيمتها ،وفق العقد،
 54.1م�ل�ي��ون دوالر ،واخ�ت�ت�م��ت إ�ج� ��راءات
الت�سليم يف ال �ع��ام  .2012ك�م��ا �أن ال�رشكة
نف�سها ت�ل� ّق��ت م��ن ب�ل��د خليجي �أول طلبية
لت�صدير عربات  ،)URAL (4x4وك��ان ذلك
يف  1ت�رشين الأول�/أكتوبر ،2015واكتملت
عمليات الت�سليم يف الن�صف الأول من العام
.2016
ه ��ذا يف ال��وق��ت ال� ��ذي خ���ض�ع��ت ع��رب��ات
 Otokarمن ط��رز ARMA( :و ،KAYA-IIو
 COBRA-IIو )COBRA-Iالخ�ت�ب��ارات
تتعلق باحلركية وال��رم��اي��ة يف ب�ل��دان �شمال
�أف��ري�ق�ي��ا واخل�ل�ي��ج ،وحققت جن��اح� ًا ك�ب�يراً،
ح�سب م�صادر .Otokar
�سبق لـ� Otokarأن �شاركت يف تقدمي عطاء
ب�ش�أن دبابة قتال رئي�سية مل�صلحة اجلي�ش
ال � ُع �م��اين ،و�أُدرج� � ��ت يف ال�ق��ائ�م��ة الق�صرية
للجهات املنخرطة ب��دوره��ا يف ب��رن��ام��ج هذا
ال �ع �ط��اء ،ال ��ذي يت�ضمن ��ش�راء  77دب��اب��ة،
وخ��و���ض  Otokarمرحلة التناف�س يف �ش�أن
اختبارات احلركية والرماية التي �ستُجرى

طوافة القتال  T129 ATAKانتاج �شركة TAI

يف عُمان خ�لال �صيف  ،2017وذل��ك بتقدميها
من��وذج � ًا �أول �ي � ًا واح� ��د ًا م��ن من ��اذج
� (PV1أو ،PV2حت��ت �سلطة ورئ�ي����س زارة
ال��دف��اع والأرك � ��ان ال�ع��ام��ة ال�ترك �ي�ين) .ويف
العام � ،2015شارك وفد من اجلي�ش العُماين
يف اختبارات رماية وحركية يف �إط��ار برنامج
الدبابة  ،ALTAYو�أبدى �إعجابه ب�أداء الدبابة
وقدراتها .كما �أن اململكة العربية ال�سعودية
�أعلنت اهتمامها بالدبابة نف�سها.

ALTAY

�صناعات اجلو الف�ضاء الرتكية (:)TAI

جنحت  TAIيف �شباط/فرباير 2015يف
ال�ف��وز بعقد قيمته  65مليون دوالر (ح�صة
 Aselsanم��ن امل�ب�ل��غ  24.8م�ل�ي��ون دوالر)
بغية حت��دي��ث  14ط��واف��ة هجومية م��ن ط��راز
 AH-1E COBRAتابعة �سالح اجل��و امللكي
ال�ب�ح��ري�ن��ي .ومب��وج��ب ه ��ذا ال �ع �ق��د ،جُت��رى

أ�ع�م��ال التحديث على �أوىل تلك الطوافات يف
من�ش�آت  ،TAIواختُتمت املراجعة الدقيقة
للت�صميم ( )CDRيف �شباط/فرباير.2016
�أما الطوافات الثالث ع�رشة الأُخرى ،ف�ستتم
إ�ج � ��راءات التحديث/التح�سني اخلا�صة
بها يف البحرين ،ومب�ساعدة تقنية من .TAI
وق��د �شملت التح�سينات ال�ت��ي �أُدخ �ل��ت على
ال�ط��واف��ة الأوىل حتى الآن ت��زوي��د الطوافة
ب�ق�م��رة ق �ي��ادة زج��اج �ي��ة م �ت �ط��ورة وح��دي�ث��ة
ل�ل�غ��اي��ة (وذات  MFDم �ل��ون��ة) ،وم���ش��اع��ل
حرارية ( )AselFLIR-300T FLIRونظامي
 MWRو ،RWRكالتي �سبق �أن ا�ستُخدمت يف
الطوافات  .T129 ATAKكما �أن الطوافات
�ستجهَّز بقذائف �صاروخية  CIRITموجَّ هة
من عيار  70ملم ،و�صوارخ م/د موجَّ هة من
ط ��راز  .L-UMTaS/MIZRAK-Lومن
امل�ق��رر �أن تكتمل عمليات الت�سليم يف العام
 .2020ث��م �إن � TAIستقدم �إىل ��س�لاح اجلو
البحريني �أي�ض ًا الطوافة  T129 ATAKتلبية
ملتطلباته امل�ستقبلية.

م�شروع  Yonca-Onukامل�شرتك

خ�لال �أعمال معر�ض
 ،ال��ذي �أُق�ي��م يف �آذار/م���ار����س  ،مُنحت
 Yonca-Onukعقد ًا بقيمة مليون يورو
ُوقِّع من �أجل ت�سليم القوات البحرية القطرية
 6زوارق تدخّ ل �رسيع من فئة  ،MRTP20على
�أن تُ�سلَّح بنظام ال�سالح البحري STAMP
 (12.7ملم) من  ،Aselsanثم ت�سلّم يف العام
اجل��اري .وقد �سبق لل�رشكة هذه �أن �سلّمت 3
زوارق من فئة  MRTP16و 3زوارق من فئة
 ،MRTP34وهما الفئتان اللتان تت�صدر قطر
البلدان احلائزة عليهما.
DIMDEX 2016
2016
41

زورق تدخل �سريع انتاج Yonca-Onuk
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توجهات يف األسلحة غري املميتة
عندما قدّم حلف الناتو يف عام  1999مفهوم الأ�سلحة غري املميتة ( ،)NLWكانت
احلرب الباردة قد �أ�صبحت �شيئاًمن املا�ضي ،وكانت نقطة تركيز االهتمام الع�سكري
تنحو باجتاه عمليات اال�ستقرار ،وذلك يف حاالت كانت �أخطار التكنولوجيا الفائقة
فيها ال تُذكر ،وكانت قوات عدوانية غري نظامية خمتلطة مع �سكان مدنيني.
م�سد�س �إنتاج  TASERيطلق موجات كهربائية

�شهدت الأعوام الع�شرون املا�ضية تردياً �أمنياً متفاقماً ،يف ظل توايل حروب �أهلية
باتت �سمة م�ستدمية ،ومتازُج متمردين وميلي�شيات وتدخّ ل �أجنبي وتهديدات
خمتلطة .ويف الوقت احلا�ضر ،ثمة تناف�س �شديد بني القوى يتخذ طور ًا مركزياً،
الأمر الذي يحتم حرف اهتمام القيادتني ال�سيا�سية والع�سكرية عن اال�ستقرار
أي�ضا .والأ�سلحة غري
والأ�سلحة غري املميتة ،فيما جتري �إعادة توجيه املوازنات � ً
املميتة مل حتظَ حتى ذروتها ب�أكرث من مو�ضع مالئم يف املوازنة العامة.
على الرغم من هذا التبدل ،هناك �أربعة جماالت تتمتع الأ�سلحة غري املميتة فيها
بدور مهم :الأول هو جمال تنفيذ القانون والتظام العام ،مبا يت�ضمنه من وحدات
�شرطة و�أمن الداخلي ووحدات الع�سكرية موجلة مبهمات ت�أمني اال�ستقرار والأمن
وعمليات الإغاثة �إبان الكوارث� ،أو دعم ال�سلطات العامة .وهنا يبقى دور الأ�سلحة
غري املميتة .
ُت �ظ �ه��ر الأغ �ل �ب �ي��ة ال �� �س��اح �ق��ة من
ح�ل��ول الأ��س�ل�ح��ة غ�ير املميتة هذه
القليل من التطور التكنولوجي:
غ��از م�سيل للدموع؛ مر�شات فلفل ،ه��راوات،
دروع ،ذخائر كليلة الت�أثري و�أ�سلحة مو�صلة
للطاقة .وق��د أ�ب ��دت ال��ذخ��ائ��ر الكلية الت�أثري،
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م��ن مثل الطلقات امل�ط��اط�ي��ة ،بع�ض التح�سن
يف ال��دق��ة والأم� � ��ان .أ� ّم� ��ا الأ� �س �ل �ح��ة املو�صلة
للطاقة – وه��ي ت�سمية بديلة لل�سالح ال�شهري
«تيزر» ( – )TASERف�إنها متثّل على الأرجح
احل��ل الأك�ث�ر ت�ط��ور ًا وموثوقية جلهة إ�ح��داث
�شلل ف��وري ب���ص��ورة ت��ام��ة و آ�م �ن��ة يف الأغ�ل��ب؛

فال�سالح الأخ�ي�ر  ،TASER -7ال��ذي يجري
حتديثه با�ستمرار ،يقدم مزايا كبرية مقارن ًة
بحلول �سالفة م��وروث��ة .ويف �أدوار ال�رشطة
ال �ب �ح��ري��ة ،ي �ج��ري ا� �س �ت �خ��دام الأ� �س �ل �ح��ة غري
املميتة ا�ستخدام ًا كثيفاً ،حيث ميكن �أن تُعترب
الأ�سلحة (املميتة) التقليدية حلولاً غري مقبولة
للتعامل مع مهربني �أو �صيادين غري �رشعيني
�أو �سائقني متهورين وخ�صو�ص ًا ب�سيارات
م�رسوقة .وي�شتمل هذا امل�ضمار على �أجهزة
م �ن��اداة �صوتية ،و�أج �ه��زة حت��ذي��ر ب�رصية/
�إب�ه��ار ليزرية ،وو�سائل تعطيل حركة الدفع
(الرفا�صات  ،)propellersوال�سل�سلة الكاملة
من معدات تنفيذ القانون وال�سيطرة على �أعمال
�شغب يف علميات �صعود متون قِطَ ع بحرية.
يُعنى املجال الثاين بعمليات �إقامة نقاط
تفتي�ش ،وف��ر���ض ع�ق��وب��ات وح �ظ��ر ،تقوم
مبعظمها (ولي�س كلها) وحدات منت�رشة من
اجلي�ش �أو ال��درك .وم��ن �ش�أن ن�رش �أ�سلحة
غ�ير مم�ي�ت��ة �أن مي�ك��ن ع���س�ك��ري�ين م��ن ردع
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اعتداء ومتديد وقت اتخاذ ق��رار يف مواقف
غام�ضة ،حيث يكون هناك خماطر مرتبطة
ب��ر ّد مت�أخر �أو غ�ير م� ؤ�ث��ر على هجوم �أو يف
اللجوء �إىل ردود مميتة .وغ��ال�ب� ًا م��ا يكون
التحذير الوا�ضح املر�سَ ل ب�رصي ًا �أو �صوتيًا
ح� ًلا ف �ع��ا ًال م��ع �أدن ��ى ح��د مم��ا ي�ستجره من
خماطر.

قدرات قوة و�سيطة

ه �ن��اك امل� �ج ��ال ال �ث��ال��ث ال� ��ذي يت�ضمن
«ق��درات قوة و�سيطة» – وهي �سمة مت�صلة
على نحو خا�ص مبا ت�سمّى مواجهات «منطقة
رم��ادي��ة» ،حيث تت�صاعد التوترات من دون
تخطّ ي عتبة احلرب ،نتيجة �أعمال غام�ضة �أو
غياب �صفة مميزة� ،أو ب�سبب ن�شاطات عدائية
غ�ير كافية لتربير اللجوء �إىل رد ع�سكري.
ويف و�سع الأ�سلحة غري املميتة –  IFCردع
االع �ت��داء ،وزي ��ادة اال�ستعماالت امل�ت�ع��ددة،
ومتكني وحدات ع�سكرية من جت�سري الفجوة
«بني �إط�لاق ال�صوت و�إط�لاق النار» .لنفك ْر
يف ال�سلوك العدائي ل�سفن ال�صيد ال�صينية
يف بحر ال�صني اجل�ن��وب��ي ،وه��ي تعمل �ضد
وح���دات ب�ح��ري��ة بطريقة من�سَّ ق ك �ن��وع من
م�ي�ل�ي���ش�ي��ا ب �ح��ري��ة� ،أو ل �ن �ف �ك � ْر يف ال�ت�ح��دي
امل�ت��وا��ص��ل ال ��ذي ي�شكله احل��ر���س ال �ث��وري
الإي��راين يف م�ضيق هرمز� ،أو لنفك ْر يف التوتر
ال ��ذي ين�ش�أ ح�ين تعمل وح ��دات رو��س�ي��ة يف
جوار قِطَ ع بحرية للحلفاء.
�إن يف �إم �ك��ان الأ��س�ل�ح��ة غ�ير امل�م�ي�ت��ة –
 IFCدعم و�سائل تقليدية يف نطاق وا�سع من
ال�سيناريوات ،وخ�صو�ص ًا عندما يختلط
مقاتلون معادون مع �سكان مدنيني� ،أو خالل
عمليات جتري يف مناطق ح�رضية؛ فالتمييز
بني املقاتلني واملدنيني يرتدي �أهمية ق�صوى
يف م�ه�م��ات ح�ف��ظ ال �ن �ظ��ام ،و�إن� �ق ��اذ �أرواح،
وت�لايف إ�ح��داث �إ��ضرار جانبية �أو تاليف ف�شل
امل�ه�م��ة �أو ف �ق��دان ال���ص��دق�ي��ة ال �ع��ام��ة .وم��ن
�أم�ث�ل��ة الأ�سلحة غ�ير املميتة –  IFCاعتماد
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا م�ترا� �ص��ة ويف ح��ال��ة ال�صالبة
لل  denialالن�شط ( ،)SS-ADTزُودت بها
عربات قتال عاملة حالياً ،ويجري �إعدادها
لال�ستخدام يف �أوا� �س��ط ال�ع��ام اجل ��اري ،بعد
�أع ��وام م��ن �أع�م��ال تطويرها .و�ستتوىل هذه
التكنولوجيا ب�صد �أف��راد معادين �أو م�شبوه
فيهم على بُعد ع�رشات الأمتار ،م�سببة �أمل ال
يطاق ولكن متوارية يف احلال خارج احلزمة
( ،)beamوم��ن دون تبعات دائ �م��ة .وهناك
مثال �آخر هو «نقطة م�شرتكة لأ�سلحة ت�شغَّل
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�سالح يعمل ب�أ�شعة اليزر احلارقة

عن بُعد لت�صعيد القوة» (،)EOF CROWS
وهي من �أنتاج «كونغزبرغ» (،)Kongsberg
وم ��ن امل��ق��رر ت �ق��دمي ع��ر���ض ل �ه��ا خ�ل�ال ع��ام
� .2023أمّا نقطة ال�سالح عن بُعد «بروتكتور»
( ،)PROTECTORف ��إن �ه��ا حت �م��ل رزم ��ة
�( EOFأ�ضافة �إىل ت�سليحها املعتاد) ب�ضوء
�أبي�ض ذي طاقة عالية ،ومُبهر بليزر �أخ�رض،
وجهاز �صوتي طويل امل��دى ،وق��اذف متعدد
ال��ف��وه��ات ل��ذخ��ائ��ر غ�ي�ر مم �ي �ت��ة وق �� �ص�يرة
امل��دى .كما �أن ه��ذا املفهوم ،امللقَّب �أي�ض ًا بـ
� Show ( S5أظهِر� Shine ،سلّط ال�ضوءShout ،
�أطلق نداء�ِ Shove ،صد� Shoot ،أطلِق النار)،
يقدم ر ّد ًا مت�صاعد ًا يف الأو� �ض��اع املحفوفة
بالتهديدات .ومكوّنات  EOF-CROWSكلها
هي �إ ّم��ا يف قيد اخلدمة و�إ ّم��ا يف قيد اختبارات
مكثفة .والنقطة الرئي�سية تتمثّل يف دمج
العنا�رص كلها يف نظام واحد وتوفريها ك ُعدّة
ي�سهل نقلها وتركيبها وتفكيكها.
ل��ذل��ك ،ف ��إن م��ن املمكن �أن ي�ك��ون لبع�ض
الأ�سلحة غري املميتة التقليدية والأكرث �شيوع ًا
دور يف �أو�ضاع «املنطقة الرمادية» �أو يف دعم
عمليات قتالية .ويف ا�ستطاعة قنابل �ضوئية
– �صوتية ،و�أجهزة مناداة �صوتية ،و�أجهزة
�إب�ه��ار ليزرية �أن تنقل ر�سائل وا�ضحة من
غ�ير تعري�ض �أرواح للخطر ،م��ع التحكم يف
جمريات الت�صعيد .ويف �إم�ك��ان مُبهر بليزر
�أخ�رض حتييد قنا�ص من دون �أن يكون هناك
ب��ال���ضرورة حاجة �إىل ت�صفري البناية التي

يقف فيها ،ويف �إمكان الغاز امل�سيل للدموع
تفريق ح�شد معادٍ ،والف�صل بني من يرمون
ح �ج��ارة وم ��ن ي�ح�م�ل��ون �أ� �س �ل �ح��ة حقيقية.
وي�صبح التحرمي القانوين املتعلق با�ستخدام
مواد التهييج الكيميائية خالل عمليات قتالية
مو�ضع نقا�ش ل��دى ال��وح��دات الع�سكرية يف
�أثناء عمليات تطبيق القانون.
ت�شكّل �أ�سلحة الطاقة املوجَّ هة ()DEW
واح� ��د ًا م��ن جم ��االت ال�ب�ح��ث ال��واع��دة؛ ف ��إن
واح��د ًا منوذجي ًا من ه��ذه الأ�سلحة �أو ليزر ًا
ذا طاقة عالية ميكن ت�شغيله كح ٍل غري مميت،
وذلك بف�ضل لدقته البالغة وقدرته على �إنزال
��ضرر مبكوّنات �أ�سا�سية من اال�ضطرار �إىل
تدمري الهدف �أو قتل �أنا�س ،هذا على الرغم
من �أن��ه لي�س م��درج� ًا يف منهاج الأ�سلحة غري
املميتة .ومن املزايا الرئي�سية لـ� DEWأي�ض ًا
�أنه غري مرئي ،و�صامت ،و«قابل لالن�ضباط».
يف و� � � �س� � ��ع �أج� � � � �ه�� � � ��زة ال� �ن� �ب� ��� �ض ��ة
الكهرومغنطي�سة (� )EMPأو �أجهزة املوجة
ال�صغرية العالية الطاقة (� )HPMأن تتدخل
م��ع العمل الطبيعي ل �ل��دارات الإل�ك�ترون�ي��ة.
وث� �م ��ة ت �ط �ب �ي��ق من ��وذج ��ي ي �ت �م �ث��ل يف وق��ف
حمركات عربة �أو زورق عند نقطة تفتي�ش �أو
يف ق��واف��ل ،ب�صورة موثوقة وفعالة و�آمنة.
أ� ّم ��ا القيد الرئي�سي ،فهو امل ��دى .وه�ن��اك يف
ال ��وق ��ت احل ��ا��ض�ر من ��وذج ��ان �أول � �ي� ��ان من
الو�سيلة الأر�ضية لإيقاف العربات :وحدة
م�ستقلة ذات مدى يبلغ  50م�تراً ،وهي تركّب
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على �شاحنة ،ون�سخة �ساكنة �أ�ضخم يبلغ
مداها  100مرت حلماية القوات ،وهي مكونة
من قاطرة ذات هوائي قطرة  2,4م ،ومول ّد
كهرباء م�ستقل .ثم �إن نظام حر�س ال�سواحل
امل �� �س � ّم��ى «ف ��اي�ب�ر» ( :VIPERت� ��أث�ي�ر ق��وة
الإ�شعاع لإ�ضعاف حركة القطعة البحرية)
ينتظر تقييمه بحلول ع��ام  ،2024وينبغي –
كما ي��رج��ح � -أن ي�ك��ون يف ا�ستطاعته وقف
زورق من م�سافة  5- – 30مرتاً.

امل�سية
م�ضادات الأنظمة اجلوية رَّ

جهاز الطاقة املوجهة على عربة مدرعة �إنتاج «نورثروب غرومان»

ت�ستخدم الطوافة �سالح الطاقة املوجّ هة
60

راب��ع�اً ،ميكن احل�ل��ول ال�ت��ي توفرها الـ
 EMPو  HPMأ�ي �� �ض � ًا �أن ت��وق��ف ط��ائ��رات
م �� �س� رّّيرة � �ص �غ�يرة م��ن م���س��اف��ة 300 – 200
م�تر ،م��ؤدي��ة دور ًا مهم ًا يف واح��د م��ن �أ��سرع
جم��االت الأم��ن من��واً ،وه��ي من الأ�سلحة غري
املميتة ال�ت��ي تت�صدر ه��ذا ال��دور يف جمابهة
الأنظمة اجلوية امل�سيرّ ة ( .)C-UASومن
الوا�ضح وجوب �أن تعتمد حماية املطارات،
والبنية التحتية البالغة الأهمية والفعاليات
العامة مث ًال على م�ستجيبات غري مميتة ،حيث
ميكن �أن ي�سبب �رضر جانبي وحالة من الهلع
عواقب رمبا تكون �أ�سو�أ من �أي هجوم فعلي.
لي�س ا�ستهداف طائرة �صغرية م�سيرّ ة
بالأمر ال�سهل؛ فاملدى والفعالية حمدودان،
وي�ع�ت�م��دان ب�شدة على ك �ف��اءة امل���ش� ّغ��ل ،كما
ب��دا م��رار ًا خ�لال متارين وعمليات حقيقية.
واجل ��وان ��ب ال�ع�م�لان�ي��ة ل�ل�ح�ل��ول امل�ع�ن�ي��ة بـ
 C-UASتت�ضمن الت�شوي�ش على �إ��ش��ارات
حتكّم بو�صيلة بث �صاعدة من حمطة �أر�ضية
�إىل �ساتل ( )up-linkوو�صيلة ب��ث هابطة
من �ساتل �إىل حمطة �أر�ضية (،)down-link
وو� �ص �ي �ل��ة ف �ي��دي��وي��ة ،وت �� �ش��وي ����ش/خ��داع
إ���ش��ارات مواقع (نظام حتديد مواقع عاملية
–  – GPSو�أنظمة �سواتل مالحة عاملية -
 – GNSSأُ�خ ��رى) .وق��د �أظهر م�سح حديث
لل�سوق الدولية  216ح ًال من حلول ت�شوي�ش/
خ� ��داع إ�ن � ��ذار م�ب�ك��ر ي �ج��ري ال�ت���س��وي��ق لها
ب���ص��ورة ن�شطة ،م��ع � 104أج �ه��زة ت�شوي�ش
خفيفة الوزن .والأع��داد هذه يف تزايد م�ستمر
بالنظر �إىل �سهولة ت�صميم �أجهزة الت�شوي�ش
على ال�ترددات الال�سلكية ف�ض ًال عن �سهولة
�صنعها� ،إىل درج��ة �أن بع�ض امل�صانع تقدم
ح �ل��و ًال مماثلة على �شبكة الإن�ترن��ت كمواد
متحررة من اللوائح (�أو التنظيمات) الدولية
املعنية بتهريب الأ�سلحة (.)ITAR
�أظ �ه��ر امل���س��ح أ�ي �� �ض � ًا  22ج �ه��از إ�ب �ه��ار
«خم �� �ص �� �ص � ًا» ل �ـ  ،C-UASو10
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حلول بــ ليزر عايل الطاقة ( )HELو 9حلول
بـ  ،EMPو� 35شبكة/معقِّدة (م�شبِّكة) ،و
ح�ل��ول حركية (ذات ت ��أث�ير كليل) – وه��ذه
�أرق��ام م��رة أُ�خ��رى تتغري با�ستمرار مع دفع
املتطلبات العاملية مزيد ًا ومزيدًا من املورِّدين
�إىل دخ � ��ول امل �ع �م �ع��ة .وك��ث�ي�ر م ��ن احل �ل��ول
ه��ذه ي ��أت��ي م��ن ��شرك��ات يف رو��س�ي��ا وال�صني
وبيالرو�سيا ،ع�لاوة على مزيد من امل�صادر
التقليدية.
�أط �ل��ق ال �ن��ات��و ب��رن��ام��ج ع�م�ل��ه ال��دف��اع��ي
امل���ض��اد ل�ل��إره��اب( C- UAV ،ق� ��درات غري
مم�ي�ت��ة) ،وي �ع��زم ع�ل��ى ت�ق��ومي تكنولوجيات
مال�شمة ملقابلة هذا التهديد النا�شئ يف �سل�سلة
م��ن ال�ت�م��اري��ن .يت�ضمن ال�برن��ام��ج م�شاركة
القيادة املوحدة للتحول (�أو التحويل) ،و8
دول يف الناتو زائ��د ًا �سوي�رسا وال�سويد .ومت
�إج��راء التمرين الأول ،NNTEX-18C ،يف
ك��ان��ون الأول/دي� ��� �س� �م�ب�ر ،2018و��س�يرك��ز
ال �ت �م��ري��ن ال� �ت ��ايل ،NNTEX-21C ،على
ا�ستخدام �أنظمة غري مميتة و�أنظمة ال ت�سبب
�سوى قدر �أدنى من الأ��ضرار اجلانبية خالل
�سيناريوات معقدة ،مبا فيها �سيناريوات يف
مناطق ح�رضية ،ومطارات ،وفاعليات عامة،
مت�صدي ًة لأن� ��واع خمتلفة م��ن ال�ت�ه��دي��دات،
وم�ن�ه��ا ح���ش��د م��ن ال �ه �ج �م��ات ،و�إج� � ��راءات
خ��داع �ي��ة ،ورمب ��ا ه��ي �أي ���سر ط��ري�ق��ة لعرقلة
5
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جهاز يطلق الدخان ملواجهة �أعمال �شغب

عمليات ط��ائ��رات م���س� رّّيرة ،و آ�م �ن��ة بالن�سبة
�إىل العنا�رص الب�رشية ،رغم احتمال تداخل
الت�شوي�ش م��ع ن�شاطات ت ��رددات ال�سلكية
م ���شروع م�ث��ل ال �ه��وات��ف ال�ن�ق��ال��ة وال�شبكة
الال�سلكية ( )wi fiوم�لاح��ي ال� � �ـ ،GPSمبا
ي���س�ب��ب م���ش�ك�لات ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ن���ش��اط��ات
يومية ،وخ�صو�ص ًا قرب مطارات .ومن بني
احللول الكثرية املتعلقة ب �ـ C-UASال�شبيه
بالبندقية هناك احل��ل امل �ق �دَّم م��ن «�آي �أك�س
�آي ِت��ك» ( )IXI Techوامل�سمّى «درونكيلر»
( ،)DRONEKILLERالذي هو ،رغم ال�شكل
امل�ستقبلي ال�شبيه بالبندقية ،جهاز ال�سلكي
معرَّف بربجميات ،قادر على الت�شوي�ش على
خم�سة نطاقات تردُّد خمتلفة .وميكن بالتايل
تهيئته ب�سهولة ملتطلبات م�ستقبلية من خالل
�إج ��راءات حتيني (�أو حتديث) للربجميات.
ك �م��ا �أن يف و� �س��ع اجل �ه��از ال �ع �م��ل كو�سيلة
ا�ست�شعار ،ف ُيعْلم امل�شغّلني ب���ش��أن ك�شف
�إ� �ش��ارات ،م�ف� ّرق� ًا ب�ين الإ� �ش��ارات ال�صادرة
عن طائرة م�سيرّ ة �صغرية («درون») وتلك
ال�صادرة عن حمطة حتكّم .ثم �إن بطاريات
�أي��ون الليثيوم ( )Li-Ionجتعلها تعمل مدة
زمنية ت�صل �إىل � 8ساعات يف منط اال�ست�شعار
و��س��اع�ت�ين يف من��ط الت�شوي�ش� ،أو ب�صورة
متوا�صلة يف حال �إمدادها بالطاقة من م�صدر
خارجي.

اختارت قوات احتاد ال�رشطة الأوروبية
الإجراء امل�ضاد للطائرات ال�صغرية امل�سيرَّ ة
(«درون� � � ��ز») الأ� � �س �ت�رايل ال���ص�ن��ع »درون
غ��ن ت��اك�ت�ي�ك��ال» (،)DroneGun Tactical
وذل��ك وف��ق عملية اختيار �أدارت �ه��ا ال�رشطة
البلجيكية �ضمن �إطار عمل على نطاق االحتاد
الأوروبي ،ومن املتوقّع �أن يُن�رش بني �سل�سلة
من وح��دات �رشطة االحت��اد الأوروب��ي .وهذا
يلي اعتماده من اجلي�ش الفرن�سي وجيو�ش
غ�ير حم ��ددة يف ال ���شرق الأو�� �س ��ط و�أم�يرك��ا
اجل �ن��وب �ي��ة ،ف �� �ض� ًلا ع��ن ق ��وة م��ن ال���شرط��ة
الأ�سرتالية وال�رشطة الربيطانية.
�أمّا �سالح م�شاة البحرية الأمريكية ،ف�إنه
اعتمد النظام ( L-MADISن�ظ��ام البحرية
امل��دم��ج واخل�ف�ي��ف ل�ل��دف��اع اجل� ��وي) ،ال��ذي
ي��ر َّك��ب على ع��رب��ة  MRZRم�ترا��ص��ة للطرق
ال��وع��رة ،تنقل  4رادارات ن�صف دائرية من
ط��راز  ،RADA RPS-42وك��رة ا�ست�شعار
�إلكرتو ب�رصي/حراري من �رشكة «لوكهيد
مارتن» ( ،)Lockheed Martinونظام الإنذار
امل�ب�ك��ر  MODIم��ن ��شرك��ة «��س�ي�يرا ن�ي�ف��ادا»
( .)Sierra Nevadaوي �ج��ري ع� ��ادة رك��ن
النظام  L-MADISعلى �سطوح طريان قطع
�مّن حماية من تهديدات UAS
برمائية ،في ؤ
خالل االنتقال يف مناطق خطرة .ويف متوز/
يوليو ،2019ا�ستُخدم هذا النظام بنجاح حني
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بندقية تطلق قذائف مطاطية غري قاتلة

م�سد�سات تطلق �أ�شعة اليزر غري قاتلة

ا�ستطاع �إ�سقاط طائرة م�سيرّ ة �إيرانية لدى
اقرتابها من ال�سفينة الأمريكية «بوك�رس»
( )BOXERحتى «م�سافة غ�ير �آم�ن��ة» (قيل
�أنها بلغت �أق��ل من  1000ي��اردة) عند م�ضيق
هرمز .يف هذه احلالة ،كان من �ش�أن ا�ستخدام
حل غري حركي �أن قلل من خطر ت�صعيد غري
مرغوب فيه ورمب��ا من غري املمكن ال�سيطرة
عليه.
وم��ن احللول الأخ��رى للـ  C-UASذات
الطاقة امل��وجَّ �ه��ة ح��ل ال �ـ  ،EMP-HPMمثل
ال �ن �ظ��ام «ف� �ي ��زر» ( )PHASERم��ن ��شرك��ة
«ريثيون» ( ،)Raytheonوهو الذي ا�ستطاع
خالل جتارب خا�صة ب�سالح اجلو الأمريكي
تدمري  30طائرة «درون» .ويجري اختباره
ميداني ًا يف مناطق خارج الواليات املتحدة .كما
�أن خمترب الأبحاث يف �سالح اجلو الأمريكي
ط��ور ح�ل�ين آ�خ��ري��ن خمتلفني م��ن ح �ل��ول ال�ـ
 ،HPMوهما ( THORامل�ستجيب العمالين
التكتيكي ال�صغري املوجة والعايل الطاقة)،
و( CHIMERAال��دف��اع اجل��وي املمدد املدى
ال�صغري املوجة العايل الطاقة �ضد التهديد
الإل �ك�تروين) ال��ذي ينبغي يجري تقوميه يف
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�أواخ��ر � 2020أوائ��ل  .2021ويف �إمكان احللني
كليهما م�سح حزمهما وتقدمي نتائج مفيدة
�ضد ح�شد من الهجمات ،و�إن �ضمن �أمدية
حمدودة ،ولذلك يكون �أقل «مي ًال» �إىل �إحداث
�أ�رضار جانبية.

ا�ستعد� ،سدِّد� ،إ�صعق

مي �ك��ن ال�ت���س�م�ي��ات �أن ت �ك��ون م�ضلَّلة:
�صحيح �أن ل �ي��زر ًا م �ب � ِه��ر ًا ه��و ��س�لاح طاقة
موجَّ هة ،لكنه �سالح غري مميت �أي�ضاً ،وقدرة
ق��وة و�سيطة ،ورمب��ا �أداة �إن��ذار مبكر كذلك
حيال م�ست�شعرات ب�رصية �إلكرتونية .وعلى
غ��رار �أ�سلحة الطاقة املوجَّ هة ،ف ��إن �أ�سلحة
الليزر �صامتة ،وغ�ير مرئية ،وان�ضباطية
امل �ج��ال ،وع �ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،دق�ي�ق��ة للغاية،
وقابلة لال�ستخدام بطرق �شتى .والغر�ض من
الليزر املنخف�ض الطاقة (املبهِر) هو تعطيل
قدرة الطائرة ال�صغرية امل�سيرّ ة («الدرون»)
على ال�ق�ي��ام ب��امل��راق�ب��ة ،وتعقيد مهمات من
ي�سريونها عن بُعد .وثمة حل آ�خ��ر هو إ�ن��زال
�رضر مادي بالطائرة بليزر عايل الطاقة.
�إن ل �ي��زرات الإب �ه��ار اخل ���ض�راء ،التي

تُ�ستخدم �إط�ل�اق ن��داء وحت��ذي��ر ،متوافرة
ك�سالح فردي وك�سالح جماعي على ال�سواء.
ويقوم اجلي�ش الأمريكي بت�شغيل نظام املنع
(�أو احلظر) ذي الليزر الأخ�رض (،)GLIS
�أو «غ �ل�ير م ��اوت ْب � َل ��� ْ�ص» (Glare MOUT
 ،)Plusبقوة  200ميغا واط ،من �رشكة «بي
�إي ميرَ ز» ( ،)B E Meyersفيما �سالح م�شاة
البحرية الأمريكية اختار الـ ،LA-22Uنظام
التعطيل الب�رصي (« )OISغلري ريكويل»
( .)Glare Recoilوه ��ذا الأخ �ي�ر م�ق��رون
بحزمة ليزرية م��ع تكنولوجيا ن�ط��اق ذكي
ال ت ��ؤذي ال�ع�ين ،فتحدد امل��دى وتنظّ م طاقة
اخلرج �أتوماتيكي ًا جلعلها �آمنة لتلك امل�سافة،
وتقل�ص م�سافة اخلطر الب�رصي اال�سمي
( )NOHDحتى ال�صفر .كما �أن هناك وظيفة
تقريب ال�صورة �آل�ي� ًا م��ن أ�ج��ل التكيف مع
مواقع �أهداف ق�صرية املدى وطويلة املدى.
ل��دى �أ�سلحة البحرية متطلبات �أبعد
م��دى ب�ك�ث�ير؛ ف�ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ا�ستخدام
و� �س��ائ��ل �إب� �ه ��ار ف ��ردي ��ة يف �إط��ل��اق ن ��داء
وحت� ��ذي� ��ر ،ي� �ج ��ري ن ���شر أ�ن��ظ��م��ة أ�ك �ب�ر.
و�سيجري تزويد  8مدمرات فئة DDG-51
باملانع املبهر الب�رصي اخلا�ص بالبحرية
( ،)ODINيف ح�ين �أن م��دم��رات �أُخ���رى
م � ��زوَّدة ب �ن �ظ��ام «ه �ي �ل �ي��و���س» (HELIOS
= ن� �ظ ��ام ل� �ي ��زر ع� ��ايل ال��ط��اق��ة وم��راق �ب��ة
و�إب � �ه� ��ار ب����ص�ري م �ت �ك��ام��ل) م ��ن ��شرك��ة
 .Lockheed Martinوك�م��ا ي��دل ا��س��م هذا
الأخ�ير� ،سيكون له دور من ث�لاث طبقات:
الب�رصيات توفّر دق��ة يف الك�شف وحتديد
الهوية؛ جهاز الإبهار الب�رصي املنخف�ض
ال �ط��اق��ة ي� ��راد ب ��ه ت�ع�ط�ي��ل م���س�ت���ش�ع��رات
�إلكرتوب�رصية/حرارية؛ حزمة الـ 60كيلو
واط ميكنها ،يف �آخر املطاف �أن تدمر الهيكل
اخلفيف لطائرة درون �أو إ�حل��اق ال�رضر
ب�أهداف �أُخرى.
�إن العربة  MRZRاملرتا�صة نف�سها التي
ي�ستخدمها النظام  L-MADISا�ستخدمتها
�رشكة � Raytheonأي�ض ًا لرتكيب � HELصغري
بقوة  10كيلو واط مع نظامه للت�سديد املتعدد
الأط �ي��اف مل�صلحة ��س�لاح اجل��و الأم�يرك��ي.
وب�شحن ال�سالح غري املميت  HELمرة واحدة
من منفذ كهربائي قيا�سي ،ميكنه مع MRZR
تنفيذ مهمة ا�ستخبار م��راق�ب��ة وا�ستطالع
( )ISRم ��دة � � 4س��اع��ات وخ ��و� ��ض 30-20
ا�شتباك ليزري .و�إذا ما ُق��رن النظام مبولّد
كهربائي ،ف�إنه �سيكون عندئذ مبثابة خزان
ال ين�ضب.
الدفاعية  -ني�سان  /ابريل � -أيار  /مايو 2021

ل  3هاري�س تزود املقاتلة  F-16بنظام حرب �إلكرتونية للجيل املقبل

مُقاتلة  F-16مزوّدة بنظام حرب �إلكرتونية Viper Shield

ح��ازت �رشكة  L3 Harrisعلى عقد م��ن ��شرك��ة «لوكهيد مارتن
 »Lockheed Martinلتطوير نظام ح��رب �إلكرتونية جديد حلماية
ال�ط��ائ��رة ال��دول�ي��ة امل ُقاتلة م�ت�ع�دّدة الأدوار  F-16م��ن ال���رادارات
والأخطار الإلكرتونية.
�صممت  L3 Harrisالنظام  Viper Shieldلتزويد الواليات
لقد ّ
املتحدة وال�رشكاء الدوليني ،بتدابري متطورة �ض ّد الأخطار املعقدة
ودائمة التغري .ا ألمن��وذج الأ�سا�سي يدمج يف ج�سم الطائرة ،بحيث
يوفر م�ساحة لقدرات �إ�ضافية مثل خزّان وقود ميكن تعليقه خارجي ًا
لزيادة مدى املهمة.
�إن الإدم�� ��اج ال���س�ل����س لأن �ظ �م��ة � �س�لاح امل ُ�ق��ات �ل��ة  ،F-16ال��ذي
ي���ش�م��ل رادار ال �ط��ائ��رة ي���س�م��ح ل �ن �ظ��ام  Viper Shieldل�ي�ك��ون
ل ��ه ع� � �دّة ت �ط �ب �ي �ق��ات ع �ل��ى ت �� �ش �ك �ي�لات ُم �ق��ات �ل��ة ل��وك �ه �ي��د م��ارت��ن
 .F-16 Block 70 /72ول��دى ع �دّة دول يف ال�رشق الأو��س��ط و�آ�سيا
و�أوروبا خطط لطريان امل ُقاتلة .F-16 Block 70 /72
رئي�س �أنظمة الف�ضاء واملحمولة جو ًا يف � L3 Harrisأد زواي�س
� Ed Zoisأ�شار �إىل �أن نظام  Viper Shield EWللحرب الإلكرتونية
ميكن امل ُقاتلة  F-16من �أن تكون طائرة القتال الأكرث فعالية يف العامل.
الدفاعية  -ني�سان  /ابريل � -أيار  /مايو 2021

و حُتدِّث قدرات القوة الف�ضائية الأمريكية
ح�صلت ��شرك��ة « »L3 Harrisعلى عقد بقيمة  23مليون دوالر
�أمريكي لتحديث و�صيانة البُنية الف�ضائية احلرجة امل�ستخدمة من
الع�سكريني للحفاظ على تعقب �أن�شطتهم و�أهدافهم يف الف�ضاء،
قيمة العقد احلايل مع مركز قوة الف�ضاء والأنظمة ال�صاروخية
الأمريكية تقدّر ب�أكرث من  1.2مليار دوالر خالل ع�رش �سنوات.
رئي�س �أنظمة الف�ضاء واملحمولة ج��و ًا يف �رشكة «� »L3 Harrisأو
زواي�س � ،Ed Zoissأ�شار �إىل �أنه مبوجب عقد �صيانة قدرات الوعي
الظريف الف�ضائي املدمج (� )MOSSAICستقدم  L3 Harrisخدمات
م�ستمرّة للمُ�ست�شعرات احلالية وامل�ستقبلية الأر�ضية ،وت�ضيف
ق��درات للقيادة وال�سيطرة اخلا�صة ب���إدارة املعارك الف�ضائية،
وبالتايل ف�إن نظام  MOSSAICهو برنامج متابعة لربنامج �إدماج
الأنظمة الهند�سية الذ ي �سبق وربحته ال�رشكة يف العام .2020
ال�سيد زواي�س �أكّد على �أن الف�ضاء كمجال للقتال لديه نظام معقّد
وغ�ير م�ستقل يت ّم دعمه من الأر���ض واجل��و والف�ضاء .و�أن L3
 Harrisتدعم زبائنها يف ك ّل من هذه املجاالت ،الأم��ر ال��ذي يوفر
لل�رشكة تفهم ًا فريد ًا ملهمات النظام البيئي وميكنها من �إج��راء
تعديالت و�إدخال قدرات جديدة.
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تركيا تطلق �أول عربة �سطح غري م�أهولة م�سلّحة

�أعلنت �أح��وا���ض  ARESلبناء ال�سفن و��شرك��ة
الدفاعية عن �إط�لاق التجارب البحرية لعربة ال�سطح امل�سلحة غري
امل�أهولة  ،ULAQ AUSVوذلك وفق ًا لربنامج �أول عربة تركية �سطح
غ�ير م� أ�ه��ول��ة م�سلحّ ة �أ�صلية ( ،)AUSVال��ذي انطلق خ�لال �شهر

METEKSAN

ت�رشين �أول�/أكتوبر .2020
الرئي�س التنفيذي لأح��وا���ض � ARESأوتكو
�أالن�ش  Utku Alançوم��دي��ر ع��ام METEKSAN
الدفاعية �سل�شوك الرب�سالن ،Selçuk Alparslan
�أعلنا يف ن�رشة �إعالمية م�شرتكة« :يف جمال عربات
ال�سطح غ�ير امل��أه��ول��ة ( ،)USVsي�رسّنا �أن نعلن
بفخر �أن�ن��ا �أطلقنا �أول ع��رب��ة �سطح م�سلّحة غري
م�أهولة من �سل�سلة عربات  ،ULAQكما بد�أنا فرتة
التجارب البحرية املكثفة .منذ الإع�لان الأول عن
�أنظمة  ULAQغري امل�أهولة ،تلقينا اهتمام ًا كبري ًا
م��ن دول�ت�ن��ا وم��ن ال ��دول احل�ل�ي�ف��ة .ون�ح��ن ن��ود �أن
نعبرّ عن خال�ص الإمتنان ل��وزارة الدفاع الرتكية،
ورئا�سة ال�صناعات الدفاعية ،والقوات البحرية
الرتكية ،وجميع املواطنني الذين وف��روا لنا الدعم
الكامل منذ الإنطالق الأول لربنامج .»ULAQ
يُ�شار �أن م��دى ه��ذه العربة ي�صل �إىل  400كلم
ب�رسعة  65كلم�/ساعة ،و�إمكانيات ر�ؤي��ة ن�ه��ار ًا ول�ي�لاً ،و�أج�ه��زة
�إت �� �ص��االت م���ش�ف��رة ،وه ��ي حت�م��ل � � 4ص��واري��خ  Ciritو� �ص��واري��خ
� L- UMTASإن�ت��اج �رشكة روكت�سان  Roketsanامل��زود الرئي�سي
لل�صواريخ الرتكية.

«نك�سرت» تقدّم اجليل اجلديد من الذخائر امل�ضادة للدبابات
ع� � � ��ر� � � � �ض� � � ��ت ذخ� � � ��ائ� � � ��ر
«ن� � �ك� � ��� � �س �ت��ر» ق� � ��درات�� � �ه� � ��ا يف
ال � �ت � �ج � �دّد ع �ب�ر ت� �ق���دمي ذخ ��ائ ��ر
 120 SHARDكمنتج ذو �أدا ٍء
ع ��ا ٍل مي�ك��ن حتقيقه ع�ل��ى ال �ف��ور.
ي�ع�ت�بر  SHARDاجل �ي��ل اجل��دي��د
م��ن ال��ذخ��ائ��ر اخل��ارق��ة ل �ل��دروع
( )APFSDSع �ي��ار  120م�ل��م،
وال �ت��ي مي �ك��ن �إ� �س �ت �خ��دام �ه��ا مع
ك��اف��ة دب ��اب ��ات ال �ق �ت��ال احل��ال�ي��ة
وامل ُ�ستقبلية املجهّزة مبدافع ذات
ال�سبطان املل�ساء م��ن ع�ي��ار 120
ملم.
�أن ال� �ت� �ب ��ادل ال �ت �� �ش�غ �ي �ل��ي
ذخائر  SHARDامل�ضادة للدبابات �إنتاج «نك�سرت »Nexter
ل��ذخ��ائ��ر  SHARDم��ع الأ�سلحة
ي�شمل دبابات  Leclercو Leopard 2و  Abrams M1A1/A2وجتارب الإ�صابة.
�إذ ًا � SHARDستكون جاهزة ملبا�رشة الإن�ت��اج املكثف �إعتبار ًا
الرمايات احلديثة التي نفّذت يف ظروف حرارة عالية جد ًا وعلى �أمدية
بعيدة� ،أكّدت الأداء املتوقع يف الت�شبيه� .إن هذه الذخائر ت�ضع معايري من نهاية العام  ،2022بغية �إعطاء الزبائن الإمكانيات التكنولوجية
جديدة ل�ل��إداء ،مع ق��درة اخ�تراق متزايدة م�ضافة �إىل دق��ة عالية يف ملقاتلة �أحدث الأخطار املدرعة يف القرن الـ 21بفعالية كاملة.
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رادار امل ُراقبة املحمول جوا ً من هن�سولدت يجتاز �إختبارات القبول
�إج�ت��ازت �رشكة « »HENSOLDTاملتخ�ص�صة
بحلول امل ُ�ست�شعرات �إختبارات قبول امل�صنع ب�ش�أن
رادار امل ُراقبة متعدّد املهام واملحمول جو ًا PrecISR
 .1000يف عملية تدليلية عرب الأنرتنت �أثبت ال��رادار
ق��درات��ه �أم ��ام ال��زب��ائ��ن وم ��زوّد العمليات اخلا�صة
املحمولة جو ًا .Qinetiq
منذ عــــام تقريبــ ًا ح��ازت  HENSOLDTعلى
عقـــد لت�سليم نظــــام  PrecISR 1000واحد �إىل �رشكة
 QinetiQلرتكيبه حتت قبة رادار طائرة Pilatus PC
 ،- 12وامل�ع��دل لطائرة ذات مهمة خا�صة دون �أيّ
تعديالت علىاطارها الهوائي ،و�أن بيانات ال��رادار
خ��ا��ض�ع��ة ل�سيطرة ن �ظ��ام امل �ه � ّم��ة  EuroNav7من
.HENSOLDT
يرتجم ال ��رادار � PrecISRأح��دث الإجن ��ازات يف
تكنولوجيات ال�صفيف الفعّال وال�لاق��ط الرقمي،
داخل امل ُ�ست�شعر ذو الأداء العايل الذي ميكن تركيبه
على منت الطوافات ،وال�ط��ائ��رات ،والأن�ظ��ة اجلوية
دون طيّار  .UAVsونظر ًا لت�صميمه امل�صغّر وحقيقة �أن كل �أق�سامه
تركب خ��ارج االط��ار الهوائي ،ف ��إن عملية �إدم��اج املن�صة املحمولة
ج��و ًا  PrecISRمب�سّ طة ج��د ًا مقارنة مع غريها من ال ��رادارات ،و�أن

رادار املُراقبة اجلوية  PrecISRيظهر يف �أ�سفل الطائرة

دقته العالية يف ك�شف الأه��داف ،يجعل منه مُ�ست�شعر اخليار مل ُراقبة
م�ساحات �شا�سعة بحر ًا وعلى ال�شواطىء �ض ّد القر�صنة والتهريب
والدخول غري ال�رشعي.

تك�سرتون تطوّر طائرة �شادو للجي�ش الأمريكي

طائرة �شادو  Shadowحلظة �إطالقها
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�أعلنت �أنظمة «تك�سرتون »Textron System
ع��ن ح�ي��ازت�ه��ا ع�ق��د بقيمة  607م�لاي�ين دوالر من
اجلي�ش الأمريكي لتقدمي دعم لوج�ستي ،وخدمات
ميدانية ودع��م هند�سي ،مع حتديث نظام الطائرة
التكتيكية غ�ي�ر الآه� �ل ��ة ( )TUASط� ��راز ��ش��ادو
 Shadow Block IIوتطويرها �إىل ت�شكيل .Block III
ه��ذا العقد التي حُ ظيت ب��ه ال�رشكة منت�صف
�شهر �آذار/م ��ار� ��س  ،2021ي ��أت��ي ب�ع��د الإخ�ت�ب��ار
العمالين الناجح وتقييم ت�شكيل  Block IIIمن قبل
اجلي�ش نهاية العام .2020
ن��ائ��ب رئي�س �أنظمة تك�سرتون واي��ن برندر
� Wayne Prenderأ���ش��ار �إىل ارت��ي��اح ال���شرك��ة
ال�ستمرار ال�رشاكة مع اجلي�ش الأمريكي ،وتوفري
ق� ��درات ج��دي��دة لأ� �س �ط��ول ال �ط��ائ��رات التكتيكية
امل�سرية ط��راز ��ش��ادو  ،Shadow TUASكما عبرّ
عن فخر ال�رشكة الكبري بالأ�شخا�ص الذين عملوا
ب�شكل يومي مع الزبائن لتطوير و�إنتاج وو�ضع يف
امليدان هذه القدرات الكبرية بت�رصّف امل ُحاربني
اجلويني.
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«�إن فري�س» حللول التدريب
تعي رئي�سا ً تنفيذيا ً لل�رشكة
نّ

�أع��ل��ن��ت  In Verisحل �ل��ول
ال� �ت ��دري ��ب ال� ��رائ� ��دة يف �أن �ظ �م��ة
التدريب امل ُدجمة للرمي احلقيقي
الإف �ت��را�� � �ض � ��ي ،واخل� ��دم� ��ات
للع�سكريني املحلّيني والدوليني
ووح��دات �إنفاذ القانون� ،أعلنت
عن تعيني ال�سيد �أل ويغيمـــــان
 Al Weggemanك��رئ�ـ�ـ�ـ�ي����س
تنفيــذي �إعتبار ًا مــــن تاريــــخ 5
ني�سان/ابريل .2021
ال�سيد ويغيمان ع�ّب�رّ عن
ال�سيد �أل ويغيمان Al Weggeman
اع � �ت� ��زازه ب��اخ �ت �ي��اره م ��ن قبل
جمل�س �إدارة  In Verisوامل�ستثمرين فيها ،ليقود رج��ا ًال ون�سا ًء
موهوبون وخمل�صون يف فريق �إن فري�س ،كما �أ�شار �إىل ت�شوّقه
للعمل م��ع جمل�س الإدارة وك��ام��ل فريق ال�رشكة خ�لال الأع��وام
امل ُقبلة بغية �إمناء وبناء �أعمال مُبدعة.
يُ�شار �إىل �أن  Weggemanلديه خربة  20عام ًا يف قيادة فرق ذات
�إدا ٍء ع� ٍ�ال ،عملت على ت�سليم منتجات خلدمة الع�سكريني وغريهم
من الزبائن ،وهو �سبق وكان رئي�س ًا ل�رشكة  L3لأنظمة الك�شف
والتكنولوجيا الأمنية.

تعي نيكوال�س �شامو�سي رئي�سا ً
 KNDSنّ
تنفيذيا ً ل�رشكة «نك�سرت »Nexter

ال�رشكة الفرن�سية الأملانية
 KNDSال �ت��ي ج�م�ع��ت «ك��رو���س
م��ايف واغمن  »KMWو «نك�سرت
 ،»Nexterوت �ع �ت�بر ال ��رائ ��دة
�أوروب � �ي � � ًا يف ��ص�ن��اع��ة الأن �ظ �م��ة
الع�سكرية ال�ب�ري��ة ،ت�ستم ّر يف
عمليات �إدماجها ،ق �رّرت مطلع
�شهر �آذار/م��ار���س  2021تعيني
ال���س�ي��د نيكوال�س �شامو�سي
 Nicolas Chamussyرئي�س ًا
ت� �ن� �ف� �ي ��ذي�� ًا ل� ���ش�رك ��ة «ن �ك �� �س�تر
نيكوال�س �شامو�سي Nicolas Chamussy
،»Nexterو� �س �ي �ك��ون ع���ض��و ًا يف
الرئي�س اجلديد ل�شركة «»Nexter
اللجنة التنفيذية ملجموعة .KNDS
ال�سيد �شامو�سي خ��ري��ج مدر�سة البوليتكنيك وم�ؤ�س�سة
الدرا�سات ال�سيا�سية, ،وب��د�أ عمله مع الهيئة العامة للت�سلّح يف
فرن�سا  ،DGAقبل �أن ينتقل للعمل يف مكتب وزير الدفاع الفرن�سي
ب�صفة مدير ال�ش�ؤون ال�صناعية وبرامج الت�سلّح .ما بني العام
 2012و  2016عمل مع �رشكة « »Airbusكرئي�س �أرك��ان الرئي�س
التنفيذي لل�رشكة ،والحق ًا �أ�صبح مدير �أنظمة الف�ضاء لدى ق�سم
الدفاع والف�ضاء يف �أيربا�ص ثم م�ست�شار ًا ل�ش�ؤون الف�ضاء.

البحرية الأمريكية تك�شف النقاب
عن خططها للمقاتلة ال�ضاربة اجلديدة
م �ط �ل��ع � �ش �ه��ر ن �ي �� �س��ان/اب��ري��ل � 2021أف �� �ص �ح��ت ال� �ق ��وات
البحرية الأمريكية عن ِخططها ال�ستبدال امل ُقاتلة �سوبر هورنيت
 ،F/A-18E/F Super Hornetقائلة ب��أن خدمة امل ُقاتلة ال�ضاربة
امل ُقبلة �ستكون يف الغالب م�أهولة .من املحتمل �أن تطري الطائرة �إىل
جانب حلفاء �أليني ،و�أن طائرة بطاقم عن بُعد �ستكون حتم ًا موجودة
بن�سبة  6طائرات من �أ�صل  10على حاملة طائرات.
رئ��ي�����س �أرك� � � ��ان ال �ع �م �ل �ي��ات ال��ب��ح��ري��ة وم ��دي ��ري ��ة احل� ��رب
اجل��وي��ة الأم �ي��رال غريغوري هاري�س Rear Adm. Gregory
� ،Harrisأع � �ل� ��ن خ �ل��ال م �ن��ا� �س �ب��ة ل �ت �ح��ال��ف ب�� �ح� ��ري «:ف�ي�م��ا
ن�ن�ظ��ر �إل �ي �ه��ا ال� �ي ��وم ،ط ��ائ ��رة ال �� �س �ي �ط��رة اجل ��وي ��ة ل�ل�ج�ي��ل امل ُ�ق�ب��ل
) ،Next - Gen Air Dominance (NGADهي عائلة �أنظمة من�صتها
املركزية الطائرة  ،F/A -XXوالتي ميكن �أن تكون من�صة م�أهولة
�أو ال تكون م�أهلة� .إنها اجل��زء ذو اجلناح الثابت من �أنظمة عائلة
(.)NGDA
يُ�شار �إىل �أن املقاتلة  F/A-18E/F Super Hornetتهيمن على
�أ�سطول امل ُقاتالت ال�ضاربة للبحرية ،امل�ؤلف من مُقاتالت قادرة على
تنفيذ مهمّات قتالية وهجومية معاً ،وعلى رغم �رشاء القوات البحرية
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طائرة ال�سيطرة اجلوية للجيل املُقبل

مُقاتلة ال�رضبات امل�شرتكة  F-35Cف�إنها ت�شرتي فقط الطائرات
ال �ت��ي ��س�ت�ح� ّل م �ك��ان امل �ق��ات�لات ��س��وب��ر ه��ورن �ي��ت وط��ائ��رة احل��رب
الإلكرتونية غرولر  EA-18G Growlerخالل العام .2030
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VIPER SHIELD™
Innovative electronic warfare for tomorrow’s F-16
Increase mission success in an increasingly dangerous threat environment. The L3Harris
Viper Shield digital electronic warfare (EW) suite is custom designed to maximize the
survivability and mission success of advanced F-16 aircraft.
Developed in partnership with Lockheed Martin and the U.S. Air Force, the new AN/
ALQ-254(V)1 Viper Shield provides U.S. and global coalition partners with cutting-edge
countermeasures against sophisticated, ever-changing threats. This advanced EW system
provides a virtual electronic shield around the aircraft, enabling warfighters to complete
missions safely in increasingly complex battlespace scenarios. L3Harris continues a
60-plus-year legacy of developing advanced electronic warfare technology to ensure
superiority across the spectrum.
Learn more at L3Harris.com/vipershield.

