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اإنه العدد الثاين الذي ي�صدر وفقًا ملندرجات اخلطة التحريرية للعام 2021، 

واملقّرر توزيعه خالل معر�ض الدفــاع العاملي »اأيدف IDEF«  الذي ينعـــقد  مابــــني 

25 و 28 اأيــار/مــايــو 2021 يف مدينة اإ�صطنبول الرتكية، والــذي كــان متوقعًا 

توزيعه يف معر�ض »باري�ض اجلّوي« خالل �صهر حزيران املُقبل، لكن اإدارة املعر�ض 

.COVID - 19   قّررت اإلغاءه ب�صبب اجلائحة العاملية

ــــدكــــ�ــــض« و »نــافــدكــ�ــض ــن الــــعــــدد تــغــطــيــة كـــامـــلـــة ملـــعـــر�ـــصـــْي »اأي ــّم ــ�ــص ــت  ي
 IDEX & NAVDEX  « الذين انعقدا خالل �صهر �صباط/فرباير املا�صي، 

واعتربا اأول حدث من نوعه يعقد بعد التعايف وتخّللته تدابري طّبية و�صحّية ناجحة 

حلماية العار�صني والزّوار.

منها  الع�صكرية،  بالتكنولوجيا  لة  �صِ على  موا�صيع  عــّدة  اأدرجـــت  ذلــك  اإىل 

العربات الع�صكرية و�صاحنات النقل الع�صكرية، وتطّور القوات اجلوية يف ال�رشق 

االأو�ــصــط، واأهــّمــيــة الفرقاطات يف دول اخلليج، واأنظمة االإتــ�ــصــاالت الراديوية 

احلديثة، وقدرات العربات اجلوية املُ�صرّية عن ُبعد ودورها يف العمليات احلربية.

الدفاعية الرتكية ومــدى قدرتها  ال�صناعات  اإىل بحث حــول  باالإ�صافة  هــذا 

التناف�صية ازاء ال�صناعات الدفاعية العاملية االأخــرى. كما يجد القاريء اأخبار 

ــدفــاع، مــع اأبــــرز  الــعــقــود وال�صفقات الــتــي طاولت  لة بجديد ال مــنــّوعــة ذات �صِ

ال�رشكات املنتجة لالأنظمة الدفاعية االإقليمية والدولية.

العدد 135 نيسان / ابريل - أيار / مايو 2021
No. 135 / April - May 2021

أحدث مقتنيات القوات 
البحرية الخليجية

نجاح أيدكس 2021 
فاق التوقعات

اسلسان  تطور منتجاتها

القوات الجوية في
الشرق االوسط

اهلل
عبد

ياد 
: ز

يذه
تنف

ف و
غال

م ال
صمي

ت�

ت�صدر عن �صركة الدفاعية للن�صر �ش.م.ل
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Tel:  (+961-1) 353577 - (+961-1) 780200/1 
Fax: (+961-1) 780206 - (+961-1) 863958 
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Email: defaiya@defaiya.com
www.defaiya.com

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

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

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

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

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

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

                                     - الدول العربية 30 $
                                     - الدول االوروبية  70 $

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

اال�صرتاك ال�صنوي: 50 $*

التوزيع: ال�صركة اللبنانية لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

تنتج اجل�صور عربات
رب�صان 8x8 املدرعة
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تاأكيدً� على �لتز�مها بناء �صناعة دفاعية �أ�صيلة 
ومتينة، م��ن خ��ال ���ر�ك��ات عاملية، �أطلقت بنجاح 
�ململوكة   )SAMI( ل�صعودية� �لع�صكرية  �ل�صناعات 
كليًا من �صندوق �لإ�صتثمار �لعام )PIF(، م�روع 
3 هاري�س  ل�  م�صرتك جديد )JV(، مع تكنولوجيات 
لاأنظمة  �لعامليني  �ملنتجني  �أك��ر  �إح��دى   ،L3Harris

�جلو ف�صائية و�لدفاعية.
3 هاري�س  ل  �صامي  تكنولوجيات  �إن�صاء  مّت  لقد 
SAMI L3 Harris Technologies بهدف ت�ريع منو 
SAMI عر تطوير �إت�صالت متقدمة ، وم�صت�صعر�ت 
وقدر�ت �أنظمة �ملهمة �ملدجمة يف دعم �لقو�ت �مل�صلحة 

و�لأمنية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
�إن �إط���اق �مل�����روع �ملُ�����ص��رتك، �ل���ذي يت�صّمن 

كامل ملف قدر�ت L3Harris، كان قد بد�أ لدى توقيع �إتفاقية م�روع 
و�ل�صيد  ���ص��ام��ي،  رئي�س  اخلطيب  اأحمد  �ل�صيد  قبل  م��ن  م�صرتك 
 ،L3Harris Technologies رئي�س  ن��ائ��ب  كوب�سايك  كري�ستوفر 
خال معر�س باري�س �جلوي يف حزير�ن/يونيو 2019، وقد حققت 
وهي   ،2020 �آب/�أغ�صط�س  �صهر  يف  �لتجاري  ت�صجيلها  �ل�ر�كة 

�ليوم  عمانية بالكامل.
خالد  اأب��و  وليد  �ملهند�س   »SAMI« ل�ركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�أعلن عن �روره لهذه �ل�ر�كة مع ل3 هاري�س �ملعروفة عامليًا، �لتي 
تفتح �آفاق �لفر�س �ملتوفرة لنقل �لتكنولوجيا )ToT( و�خلر�ت �إىل 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية.

 »Navantia »ن��اف��ان��ت��ي��ا  ����رك���ة  �أع��ل��ن��ت 
�لإ���ص��ب��ان��ي��ة ب��ت��اري��خ 28 �آذ�ر/م���ار����س 2021، 
ع��ن �إط���اق �لفرقيطة �لثالثة م��ن �أ���ص��ل خم�س 
فرقيطات يتّم �لعمل على بنائها ل�صالح �لقو�ت 
�لبحرية �مللكية �ل�صعودية )RSNF(، وقد �أطلق 
�إ�صم »حائل« على هذه �لفرقيطة تيّمنًا مبدينة 

حائل يف �صمال �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
�أ�رف على عملية �لإطاق يف �صان فرنندو 
San Fernando  مدير �لعمليات غونزالو ماتيو 
غوريرو Gonzalo Mateo - Guerrero ومدير 
�أحو��س نافانتيا خو�سيه اأنطونيو رودريغز 
بح�صور   ،José Antonio Rodriguez Poch
�مل�صوؤول  �ل�صابط  ال�سهري  اهلل  عبد  �لكابنت 
ع��ن ب��رن��ام��ج �أف��ان��ت��ي Avante 2200 نيابة عن 
الفريق فهد بن عبد اهلل الغفيلي  قائد �لقو�ت 

�لبحرية �مللكية �ل�صعودية.
�أجن��ز  �ل��ت��ي  �لثالثة  ه��ي  حائل  �لفرقيطة 

بناءها يف �أحو��س Navantia  وفقًا لرنامج  Avante 2200، طولها 
104 �أمتار وعر�صها 14 مرتً� وقادرة على نقل 102  بحارً� مع �لطاقم 

وحمولة موؤن تكفي ملدة 21 يومًا.
ويف هذه �ملنا�صبة �أ�صار قائد �لقو�ت �لبحرية �ل�صعودية �لفريق 

�أن »ح��ائ��ل« ه��ي �صفينة ج��ال��ة �مل��ل��ك،  فهد ب��ن عبد اهلل الغفيلي 
وه��ي ج��زء من برنامج ����ر�و�ت لل�صفن �ل��ذي ي�صمل �أح��دث �أنظمة 
�لقتال للتعامل مع �له��د�ف �جلوية و�ل�صطحية �إ�صافة �إىل �حلرب 

�لإلكرتونية، وبالتايل حماية �لقدر�ت �لبحرية للمملكة وم�صاحلها.

فرقيطة »حائل« حلظة اإنزالها يف املياه

ممثلني عن L3 HARRIS SAMI يف منا�سبة اإطالق ال�سراكة

نافانتيا تطلق الفرقيطة الثالثة للبحرية السعودية

L3Harris سامي تطلق مشروع مشرتك مع تكنولوجيات



HMPT SERIES 
800HP TRANSMISSION

USE OF D.O.D. VISUAL INFORMATION DOES NOT IMPLY OR CONSTITUTE D.O.D. ENDORSEMENT.

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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منذ 50 ع��ام��ًا وب��ت��اري��خ 21 اآذار/م���ار����س 
 Lynx لينك�س )XW835( 1971 اأقلعت طوافة
ب��ل��ون��ه��ا الأ���ص��ف��ر ال��ام��ع م��ن م��وق��ع يوفيل 
 .»Leonardo التابع ل�رشكة »ليوناردو Yeovil
ال��ط��ائ��رة غ��ر املُ��ب��دع��ة بقيادة رون جيالتلي 
Ron Gellatly اأمتت طرانًا ق�صر املدى ملّدة 
ع�رش دقائق، وبعده ملدة 20 دقيقة، حيث جل�س 
مهند�س  وخلفه  م�صاعده،  الطّيار  جانب  اإىل 
جت��ارب ال��ط��ران امل�صوؤول عن اإدارة اأجهزة 

الطوافة وُمراقبة بياناتها.
هذا التاريخ يوؤ�رش اإىل الذكرى ال�صنوية 
ال� 50 خلطوة »ليوناردو« يف هذا املوقع الرائد 
يف اأ���ص��واق الطوافات من ه��ذه الفئة بحجمها 
ووزن���ه���ا. ل��ق��د مّت ب��ن��اء اأك���ر م��ن 500 ط��واف��ة 
م��ن ه���ذه ال��ف��ئ��ة خ��دم��ت امل�صغلني يف خمتلف 
دول ال���ع���امل، وه��ن��ال��ك ت�صع زب��ائ��ن ل زال���وا 

ي�صتخدمون هذه الطائرة حتى اليوم ملهّمات احلرب امل�صادة لأهداف 
ال�صطح، واحل��رب امل�صادة للغوا�صات، ومهّمات البحث والإنقاذ، 
وحماية ال�صواطيء، ويف حقل املعركة واخلدمات اخلفيفة. مناذج من 
طوافة Lynx ت�صتخدم حاليًا يف بحريات الربازيل وماليزيا وقوات 

دفاع جنوب اأفريقيا.
ُي�صار اإىل اأن »ل��ي��ون��اردو« م��ن موقعها يف Yeovil، تعمل حاليًا 

على تطوير خم�س طائرات ط��راز Lynx MK95A ل�صالح البحرية 
برنامج  م��ن  كجزء  ب��داأ  الأ�صا�صي  لينك�س  تطوير  واأن  الربتغالية، 
اإنكليزي - فرن�صي  لتطوير ثاث طوافات، ولحقًا مّت تطوير خم�صة 
مناذج من الطوافات موّزعة وفقًا لاألوانها كما يلي: )XW835( لون 
 )XW838( ،لون اأحمر )XW837( ،لون رمادي )XW836( ،اأ�صفر

لون اأزرق، و )XW839( لون ليموين.

اإىل ذلك اأعلنت »ليوناردو Leonardo« بتاريخ 30 اآذار /مار�س 
2021 ع��ن م�����رشوع ُم�صرتك )JV( م��ع ���رشك��ة )CAE( حت��ت اإ���ص��م: 
Leonardo CAE Advanced Jet Training لدعم العمليات يف املدر�صة 
الدولية لتدريب الطران )IFTS( يف ايطاليا. وهذا امل�رشوع املُ�صرتك 

���ص��ي��ق��ّدم خ��دم��ات دع���م ال��ت��دري��ب، وي�صمل 
 M - 346 للطائرة  �صيانة كاملة وعمليات 
واأنظمتها للتدريب على الأر�س، اإ�صافة اإىل 

عمليات من�صاآت مدر�صة التدريب.
لتدريب  الدولية  املدر�صة  اأن  اإىل  ُي�صار 
الطران )IFTS( هي �رشاكة وحيدة ما بني 
القوات اجلوية الإيطالية It AF و»ليوناردو 
Leonardo« مّت اإن�صاءها لتقدمي تدريب �صامل 
على ال��ط��ائ��رات املُ��ق��ات��ل��ة ل��ط��ّي��اري ال��ق��وات 

اجلوية اليطالية والزبائن من دول اأخرى.
مدير ق�صم اإدارة الطائرات يف ليوناردو 
ماركوزوف Marco Zoff اأّك��د على التزام 
اأف�����ص��ل   )IFTS( زب��ائ��ن  ت�صليم  ال�����رشك��ة 
ق�����درات ال���ط���ران، وي��ع��رب ع��ن��ه م���ن خ��ال 
اإختبار �رشكة CAE  للتدريب ب�صفة �رشيك 
املدر�صة الدولية لتدريب الطران )IFTS(، واأن امل�رشوع امل�صرتك 
ميثل اإطار العمل املثايل لتطوير التعاون الناجح على اأنظمة التدريب 

.M-346 الأر�صية لطائرة

»ليوناردو«  تعرض طوافة لينكس Lynx بعد 50 عامًا على طريانها األولـي

وتعلن عن مشروع ُمشرتك مع CAE  لتدريب الطريان

طوافة LYNX طراز XW835 من »ليوناردو«

طائرة تدريب الطيارين M - 346 للمدر�سة الدولية لتدريب الطريان
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 2021 ���ص��ب��اط/ف��رباي��ر  ���ص��ه��ر  منت�صف 
قررت وزارة اخلارجية الأمركية املوافقة على 
مبيعات ع�صكرية اإىل اخل��ارج، عبارة عن مركز 
تدريب قتال جّوي للطائرة F-16 اإىل احلكومة 
الأردن��ي��ة بقيمة 60 مليون دولر، وق��د �صّلمت 
وك��ال��ة ال��ت��ع��اون ال��دف��اع��ي الأم��ن��ي امل��واف��ق��ة اإىل 

الكونغر�س بتاريخ 11 �صباط/فرباير 2021.
ح��ك��وم��ة الأردن ك��ان��ت ق��د ت��ق��ّدم��ت بطلب 
  F-16 رشاء مركز قتال جوي خا�س باملقاتلة�
مع خمتلف الأجهزة التابعة له والتي ت�صمل، 
م��درب��ي املهمة ال��ك��ام��ل��ة، م��درب��ي ق��ت��ال تكتي، 
البيئة  م�صبهات  وت�صغيل،  ت��دري��ب  حم��ط��ات 
�صيناريو  ايجاز، حمطات  التكتيكية، حمطات 
الأج���ي���ال، حم��ط��ات ب��ي��ان��ات الأج���ي���ال، م��راك��ز 

ُمراقبة املهمة، وغرها من معدات التدريب والدعم ت�صمل، برجميات، 
واإ���ص��اح  غيار  وِق��ط��ع  و�صيانة،  تقنية،  وم�صتندات  ومن�صورات، 
وخدمات اأخ��رى، ومهند�صني متعاقدين اأمركيني، وق��ّدرت التكلفة 

ال�صاملة بحوايل 60 مليون دولر.

ي�صار اإىل اأن املتعاقد الرئي�صي لهذا البيع املُ��ق��رتح، هي �رشكة 
ق��درات  واأن��ه �صوف يح�صن   ،»Lockheed Martin مارتن  »لوكهيد 
الأردن يف مواجهة الأخطار املُ�صتقبلية عرب تاأمني طّيارين اأردنيني 

متمكنني، الأمر الذي �صُي�صاهم يف متتني ال�رشاكة الأمركية الأدرنية.

مطلع �صهر ني�صان/ابريل 2021 د�ّصن وزير الدفاع الفرن�صي 
يف مدينة Lorient غرب فرن�صا، ت�صميم من�صة حاملة الطائرات من 
 Naval اجليل اجلديد، التي ت�صّم ف��رق عمل من املجموعة البحرية

 Chantiers de L’Atlantique واأحوا�س الأطل�صي Group
و�رشكة »تكنيك اأتوم Technic Atome«، حيث مّت الإعان 

عن عقد الت�صميم الأويل حلاملة الطائرات.
اإىل ذلك ح�رش وزير الدفاع توقيع الرئي�س التنفيذي 
للمجموعة البحرية، ومدير عام اأحوا�س الأطل�صي، على 
الإتفاقية التي تعترب �رشاكة ُم�صرتكة تكون مبثابة هيئة 

تعاقد توؤمن اإدارة م�رشوع ال�صفينة املُ�صّلحة.
فيما بعد اإع��ان الرئي�س الفرن�صي بتاريخ 8 كانون 
اول/دي�صمرب 2020 عن اإطاق ت�صميم حاملة الطائرات 
النووية الفرن�صية، اإقرتحت املجموعة البحرية واأحوا�س 
الأطل�صي على الدولة الفرن�صية تعاون �صناعي مع �رشكة 
 Naval Group تكنيك اأت��وم«. وبالتايل فقد قّررت كّل من«
اإن�صاء �رشكة م�صرتكة    Chantiers de L’Atlantique و 

لربنامج حاملة الطائرة للجيل اجلديد.
اإريك  بيار  البحرية  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
حاملة  اأن  اأع��ل��ن   ،Pierre Eric Pommellet بوميالت 
الطائرات النووية هي اإحدى اأكرب الأنظمة تعقيدًا، وهذه 
لدولتني  ال�صناعية  القوى  توحيد  من  �صتمكن  امل�صرتكة  ال�رشاكة 
رائدتني يف اأوروب��ا يف جمال القطاع البحري، وايجاد اأف�صل ظروف 

التعاون.

وزير الدفاع الفرنسي يطلق تصميم منصة حاملة طائرات جديدة

F-16 األردن يطلب مركز تدريب قتال جّوي للُمقاتلة

ت�سميم حاملة الطائرات النووية اجلديدة

مقاتلة F-16 تابعة ل�سالح اجلو الأردين
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بتاريخ 19 اآذار /مار�س 2021 وّقعت املنظمة املُ�صرتكة للتعاُون 
يف اأم����ور ال��ت�����ص��ّل��ح )OCCAR(، ع��ل��ى ع��ق��د م��ع ���رشك��ة »ي��ورو���ص��ام 
EUROSAM« لتطوير اجليل اجل��دي��د م��ن ال�����ص��اروخ اأر����س - جو 

متو�صط املدى SAMP/T     NG، ل�صالح فرن�صا وايطاليا معًا.
OCCAR  يف باري�س بح�صور  مّت توقيع العقد يف مبنى منّظمة 
كّل من رئي�س اأرك��ان القوات اجلوية والف�صائية الفرن�صية، ورئي�س 

 ،OCCAR اأرك����ان اجلي�س الي��ط��ايل، وم��دي��ر
فرن�صا  يف  للت�صّلح  العامة  الهيئة  عن  وممثلني 

.)SGD( ومديرية الت�صلح اليطالية ،)DGA(
  EUROSAM ي���ورو����ص���ام  حت���ال���ف  اإن 
م��دع��وم��ًا ب��اأب��رز املُ�����ص��ارك��ني ف��ي��ه، اأي �رشكة 
 ،»Thales »ط��ال��ي�����س  و   »MBDA »م.ب.د.اأ 
ح��اَز على هذا العقد  لإنهاء العقد الأّول املوّقع 
2016 بهدف تطوير وحت�صني اأنظمة  يف العام 
SAMP /T، ال�����ص��اروخ العماين يف ال��ق��وات 
اجل���وي���ة وال��ف�����ص��ائ��ي��ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة واجل��ي�����س 
الي��ط��ايل. ووف��ق��ًا ل��ه��ذه الإت��ف��اق��ي��ة ي��ك��ون على 
تقدمي حت�صينات مهمة على  ي��ورو���ص��ام مهّمة 
عائلة  على حت�صني  ترتكز   SAMP /T ن��ظ��ام 
ASTER واإدخ����ال تكنولوجيات  ال�����ص��اروخ  
معّدات  اإىل  اإ�صافة  متطّور،  وكمبيوتر  جديد  باحث  ت�صمل  جديدة 

.)AESA( اإلكرتونية جديدة ورادار ذو ال�صفيف الإلكرتوين الفّعال
SAMP/T  NG م�صّمم لتحقيق كافة  ُي�صار اإىل اأن ال�صاروخ 
مهّمات ال��دف��اع اجل���ّوي املرتكز اإىل الأر�����س، م��ع ق���درات اأ�صا�صية 

متقّدمة.

ح��ازت �رشكة »بوينغ Boeing« على 
عقد مع �صاح البحرية الأمركية بقيمة 
1.6 مليار دولر لإنتاج 11 طائرة طراز 
منها   ،P-8A Poseidon ب��و���ص��اي��دون 
القوات  باأ�صطول  تلتحق  طائرات  ت�صع 
ل�صالح  وطائرتني  الأمركية،  البحرية 
ال���ق���وات امل��ل��ك��ي��ة اجل���وي���ة الأ���ص��رتال��ي��ة 
)RAAF( ك��ون��ه��ا ���رشي��ك ُم���ت���ع���اون يف 
ال��ربن��ام��ج املُ�����ص��رتك P-8A  م��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 – 8A  يف �صاح 
128 ط��ائ��رة، فيما  الأم��رك��ي��ة  البحرية 
ي�صبح 14 ط��ائ��رة ل��دى ال��ق��وات اجلوية 

الأ�صرتالية.
م�����دي�����ر ب�����رن�����ام�����ج ال�������دوري�������ات 

اإريك  الكابنت  الأمركية  البحرية  القوات  البحري يف  والإ�صتطاع 
غاردنار Eric Gardner، اأ���ص��ار اإىل اأن ط��ائ��رات P – 8A  ت�صتمّر  
لتكون اأ�صًا قيمًا، وه��ذه الطائرات �صت�صاعد يف تقدمي ق��درات اأكرب 

للدوريات البحرية والإ�صتطاع لدى الأ�صطول.

ُي�صار اإىل اأن P-8A هي طائرة ذات مدى طويل للحرب امل�صادة 
للغوا�صات و�صفن ال�صطح امل�صتخدمة من ِقبل البحرية الأمركية، 
وه���ي و���ص��ي��ل��ة ح��ي��وي��ة جل��م��ع امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ج�����ّص�����س واملُ��راق��ب��ة 
والإ�صتطاع واأع��م��ال البحث والإن��ق��اذ، وف��ق ما اأعلن نائب رئي�س 

.STU  Voboril ستو فو بوريل� P-8A بوينغ ومدير برنامج

منظمة »أوكار« تتعاقد مع شركة »يوروسام«

»بوينغ« تفوز بعقد مع البحرية األمريكية لطائرات بوسايدون

ممثلة يورو�سام EUROSAM  وممثل اأوكار OCCAR اأثناء توقيع العقد

P-8A Poseidon طائرة املراقبة البحرية بوا�سيدون
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يف اط�����ار ت��ن��اف�����س��ي اخ���ت���ارت وك��ال��ة 
الأمريكية   )MDA( ال�ساروخية  الدفاع 
ب��ت��اري��خ 25 اآذار/م����ار�����س 2021  �رشكة 
 »Locckheed Martin م��ارت��ن  لوكهيد   «
و���رشي��ك��ت��ه��ا اأي�����روج�����ت روك����ي����ت داي����ن 
Aerojet Rocketdyne، لتقدمي نظام الدفاع 
ال�ساروخي الأك��ر تقّدمًا، كمعرت�س من 

.)NGI( اجليل املُقبل
قيمة ال��ع��ق��د لإن��ت��اج م��ع��رت���س اجليل 
املُقبل ت�سل اإىل 3.7  مليارات دولر، وهي 
اخلطوة الأوىل يف التطوير ومرحلة التدليل 
مل��ت��ط��ل��ب��ات وك���ال���ة ال���دف���اع ال�����س��اروخ��ي 
)MDA( لتحديث ن��ظ��ام ال��دف��اع يف وقت 

.)GMD( ُمبكر قائم على الأر�س
ل��ق��د ���س��ّم��م م��ع��رت���س اجل��ي��ل املُ��ق��ب��ل 
ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات  )NGI( حت����دي����دًا، 
املُحاربني  ومتكني  البيئية،  الإ�ستمرارية 
م���ن جت����اوز الأخ����ط����ار املُ���ع���ادي���ة ل��ل��دف��اع 

الوطني. وبالتايل فاإن هذا العقد �سيطّور املعرت�س ب�سكل كامل بحيث 
ي�سمل ال�ساعق وحمولة اأ�رشب - لتقتل.

املُقبل  نائب رئي�س »لوكهيد مارتن« لربنامج »معرت�س اجليل 
NGI« �سارة ريفرز Sarah Reeves، عرّبت عن فخر ال�رشكة بثقة وكالة 
الدفاع ال�ساروخي )MDA(، واختيار Lockheed Martin  لقيادة 

تطوير هذا النظام املتغرّي دائمًا، والذي �سيح�ّسن بقوة اأمن الوليات 
املتحدة الأمريكية لعقود ُمقبلة.

ُي�سار اإىل اأن NGI   هو برنامج معرت�س كدفاع �ساروخي، م�سّمم 
البال�ستية  ال�سواريخ  الوليات املتحدة والدفاع عنها �سّد  حلماية 

عابرة القارات.

  »Lockheed Martin م��ارت��ن  »لوكهيد  ف���ازت  كما 
دولر  مليار   1.12 بقيمة  الأم��ريك��ي  اجلي�س  م��ع  بعقد 
لإنتاج الوحدة 16 من نظام اإطالق القذائف ال�ساروخية 

املتعّددة واملوّجهة )GMLRS( مع املعّدات التابعة لها.
يتطّلب العقد اإنتاج اأكر من 9000 قذيفة �ساروخية 
GMLRS مع الراأ�س احلربي البديل )AW( واأك��ر من 
2000 قذائف تدريب ق�سرية امل��دى وبتكلفة منخف�سة 
)RRPR( مع الدعم اللوج�ستي املدمج للجي�س 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 
 Gaylia كامبل  غايليا  ال��ق��ت��ال  وُم����ن����اورة  ال��دق��ي��ق��ة 
GMLRS  املتعّددة  اأن ق��ذائ��ف  اإىل  اأ���س��ار   ،Campbell
الإ�ستعمال، اأثبتت ق��درات ودق��ة ل مثيل لها، وق��د مّتت  
العمليات  ل��دع��م  املُ�ستقبلية  ل��الإح��ت��ي��اج��ات  هند�ستها 
املُ�����س��رتك��ة يف ك��اف��ة امل��ي��ادي��ن )JADO(، وي��ب��ق��ى نظام 
املنا�سبة  لقذيفته  نظرًا  كبري  ب�سكل  مطلوبًا    GMLRS

لعدة اأنواع من املهّمات.

لوكهيد مارتن حتدِّث مهّمات الدفاع الصاروخي األساسية

وتفوز بعقد مع اجليش األمريكي للرمايات الصاروخية الدقيقة

نظام الدفاع ال�صاروخي الأكرث تقّدماً

راجمة GMLRS تطلق قذيفة �صاروخية
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ال�سفن يف  بناء  اأح��وا���س  2021 ويف  13 �سباط/فرباير  بتاريخ 
موجيانو ايطاليا Muggiano، مّت الإطالق التقني لفرقيطة »دم�سة«، 
لبناء فرقيطة »�سمي�سمه«. وهي على  وو�سع العار�سة الأ�سا�سية 
التوايل الثانية والرابعة من فئة فرقيطة » الزوباره«، التي �سبق اأن 
طلبتها وزارة الدفاع القطرية من فينكانتريي Fincantieri يف اطار 

مع  البحري،  لالإ�ستحواذ  الوطني  الربنامج 
ت�سليم على التوايل يف العام 2022 والعام 2023.

وامتثال  مقيد  تن�سيق  يف  الإح��ت��ف��ال  عقد 
كامل مع متطلبات مكافحة العدوى، بح�سور 
اللواء مبارك حممد اخليارين، نائب رئي�س 
واللوج�ستية  الداري�����ة  ل��ل�����س��وؤون  الأرك�����ان 
يف ال���ق���وات امل�����س��ّل��ح��ة ال��ق��ط��ري��ة، والأم���رال 
 Admiral Giorgio لزي����و  ج��ورج��ي��و 
 Lazio ق��ائ��د ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة الي��ط��ال��ي��ة 
جيوردو  وجيو�صيب  ال�سمالية،  املنطقة  يف 
ال�سفن  ق�سم  ع��ام  مدير   Giuseppe Giordo

البحرية يف فينكانتريي.
اإن ال����وح����دات م�����س��م��م��ة وف���ق���ًا ل��ق��واع��د 
على  وق������ادرة  ل��ي��ن��ة  ���س��ت��ك��ون   ،RINAMIL
تنفيذ ع��ّدة اأن��واع من املهمات، من املراقبة مع 
اإمكانيات اإنقاذ بحري تو�ساًل اإىل كونها �سفن مقاتلة. طول الفرقيطة 
 ،)CODAD( 107 اأمتار بعر�س 14.7 اأمتار، جمّهزة مبحركات ديزل

وكّل فرقيطة قادرة  على ا�ستيعاب 112 �سخ�سًا.

فينكانتريي تطلق فرقيطة ثانية لقطر

Sin título-2   1 26/06/2019   8:42:18
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اأظهرت �رشكة »MBDA« اإ�ستمرارية قوية يف العام 2020 على رغم اجلائحة العاملية، فبلغت 
عائداتها 3.6 مليار يورو مع ما ن�سبته 50/50  موّزعة ما بني الزبائن املحّليني والعامليني. يف 
العام 2020 تلّقت ال�رشكة طلبات بقيمة 3.3 مليار ي��ورو بحيث اأ�سبح جمموع الطلبات 16.6 

مليار.
العام  نتائج  اأن  اإىل  اأ���س��ار   Eric Beranger اإري��ك براجنر  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س 
2020 متثل اإجنازًا متمّيزًا جلميع زمالء MBDA، الذين اأبدوا اإلتزامًا وروح الفريق والتجّدد، 

وال�سكر اأي�سًا لزبائن ال�رشكة الذين ا�ستمروا يثقون بها خالل هذه ال�سنة ال�سعبة.
 »MBDA« ال�سيد براجنر اأّكد على »اأن هذه النتائج تعبِّد الطريق نحو منو ُم�ستقبلي، اإذ اأن
هي قلب �سيادة بالدنا وحلفائنا، و�سنت�ستمّر يف تقدمي لهم اأكر احللول املتقّدمة التي حتمي الأمن 

الوطني والإ�ستقالل ال�سرتاتيجي لدولهم«.

اأعلنت ���رشك��ة »م.ب.د.اأ MBDA« ع��ن ت��زوي��د ال��ق��وات البحرية 
الإي��ط��ال��ي��ة ب��ن��ظ��ام ال�����س��الح اجل��دي��د Teseo MK2/E، وه���ذا النظام 
من اجليل اجلديد ُي�ساف  اإىل ُت��راث عائلة Teseo املعروف�ة عاملي���ًا ب� 
OTOMAT، كما �ستقّدم حت�سينات اإ�سافية للقدرات امل�سادة لل�سفن، 
ال�سالح Teseo MK2/E �سوف ي�ستبك بفعالية مع اأهداف برية وبحرية 

على اأمدّية بعيدة، مع اإدارة كاملة املهمة خالل طريان ال�ساروخ.
ال�����س��اروخ Teseo MK2/E  �ستجّهز ب��ه م��دم��رة اجليل املُقبل 
)DDX(، وميكن اأن يحّل مكان الأمنوذج ال�سابق MK2/A على منت 

الفرقاطات فئة »FREMM« و »Horizon«. اأما �سفن الدورية البحرية 
اجلديدة )PPA( التي هي قيد الإنتاج فهي جمّهزة لكي يتّم تركيب 

النظام Teseo  MK2/E عليها يف املُ�ستقبل.
برياجنر  اإري���ك  ال�سيد   »MBDA« ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س 
Eric Beranger عرّب عن �سكره للقوات البحرية اليطالية واحلكومة 
اليطالية، وكامل اأع�ساء فريق MBDA  الذين عملوا بتوا�ُسل رغم 
الظروف التي فر�ستها اجلائحة ، بغية التو�ّسل اإىل هذا الإتفاق املهّم.

م.ب.أ MBDA: إستمرارية
 يف العام 2020 وجتّدد للنمو

Teseo MK2/E وتزّود البحرية االيطالية بنظام السالح

 ال�صيد اإريك براجنر الرئي�س التنفيذي 
»MBDA« ل�صركة

»MBDA« اإنتاج  TESEO MK2/E ال�صاروخ املُ�صاد لل�صفن 



Why wait a month or two to learn about 
the latest Defence, Aerospace, Aviation, 
and Security news in the Middle East, and 
Worldwide, when you can do so anywhere, 
any time, with a simple click!?

twitter.com/defaiyafacebook.com/www.defaiya.com linkedin.com/AlDefaiya Magazinefollow us on

www.defaiya.com

Fresh. Dynamic. Interactive. Informative.

Special Thanks
to our Online Advertisers



الدفاعية - ني�سان / �بريل - �أيار / مايو 162021

و�سنتناول فيما يلي معظم  دول اخلليج العربي وم��ا لدى 
واأ�سلحة  وفرقيطات  ف��رق��اط��ات  م��ن  بحرياتها  اأ�ساطيل 

فعالة، كما �سيتّم تناول كّل دولة على ِحدة.

بحرية االمارات العربية املتحدة:
يبلغ عديد بحرية دول��ة االم���ارات 20000 ج��ن��دّي، واأ�سطولها 
6 فرقيطات  ال��ف��رق��اط��ات، واإمن���ا لديها م��ن الفرقيطات  اإىل  يفتقر 
CMN70(، وف���رق���ي���ط���ت���ان ف��ئ��ة  ف���ئ���ة »ال���ب���ي���ن���ون���ة« )ت�����س��م��ي��م 
زورق��ا  لديها  كما  م���رًا(   62 ب��ط��ول  ل��ور���س��ن  »مريجب«)ت�سميم 
دوري���ة عمالنيان فئة )اأب���و ظ��ب��ي(، كما لديها زورق���ان هجوميان 
�ساروخيان �رسيعان فئة »م��رز« ت�سميم )لور�سن FPB38(، و6 
زوارق هجومية �رسيعة �ساروخية فئة »بانيا�س« )ت�سميم لور�سن 
)TNC 45(، و6 زوارق دوري��ة هجومية كبرة فئة »ك��وك��ب«، و 4 

زوارق.
اأم��ا ق��وات ح��رب ال�سواحل فقوامها جمموعة زوارق دوري��ة 

�رسيعة من فئات خمتلفة و 7 زوارق للجمارك.

ك��م��ا ت��ق��وم االم�����ارات ب��ب��ن��اء 5 ف��رق��ي��ط��ات ف��ئ��ة »ال��ب��ي��ن��ون��ة« يف 
اأحوا�س )اأب��و ظبي(، وبناء �سل�سلة جديدة  من 12 زورق��ًا �رسيعًا 
للدورية فئة »غنانا« و�ستزّود مبدافع و�سواريخ �سّد ال�سفن طراز 

.MK2N
اأهم قواعد االمارات البحرية: ميناء جبل علي )دبي( وميناء 

زايد )اأبو ظبي( وميناء را�سد )دبي( وفجرة.

الفرقاطات يف حبريات 
دول اخلليج

فرقيطات فئة »البينونة« يف القوات البحرية االماراتية

ال�سيطرة  على البحار من اأهّم ما حتر�ص عليه الدول يف 
جميع اأنحاء العامل وال�سيما يف دول اخلليج العربي ل�سالمة 
ب�سورة  البرتول  نقل  و�سفن  واأ�ساطيلها  وجتاراتها  �سفنها 
وما  القرا�سنة  وهجمات  املعتدين  من  حلمايتها  خا�سة، 
اأمتعة  من  البحرية  ال�سفن  وحمولة  النفط  ناقالت  حتمله 
وا�سعة  البحرية  وال�سوق  و�سخمة.  ثمينة  ومنقوالت 
وكبرية، فلذا حتر�ص الدول على اأ�ساطيلها من الفرقاطات 
والفرقيطات والزوارق ال�ساروخية ال�سريعة حلماية ال�سفن 
القوارب والزوارق.  الكبرية وال�سغرية وكذلك  ال�سطحية 
لكنها  االأثمان،  الغالية  الفرقاطات  �سراء  ودول اخلليج عن 
ت�ستعي�ص عنها بالزوارق ال�ساروخية ال�سريعة التي حّولتها 
يف االآونة االأخرية اإىل فرقيطات قادرة بنريانها القوية التغّلب 
على ال�سفن احلربية والغوا�سات والطوافات التي تطري على 

ارتفاعات ُمنخف�سة واإ�سقاطها. 
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القوات البحرية البحرينية:
ي��ب��ل��غ ع��دي��ده��ا ن��ح��و 1100 ج���ن���دّي، اإ���س��اف��ة اإىل 250 م��ن حر�س 
�سابقًا  )اأمركية  »�سبحه«  فئة  فرقاطة  قوامه  اأ�سطولها  ال�سواحل، 
FFG-7« ( وفرقيطتان فئة »امل��ن��ام��ة« )ت�سميم لور�سن طول  فئة » 
ال��واح��دة 62 م���رًا( و 4 ���س��واري��خ هجومية �ساروخية �رسيعة فئة 
»الفاحت«)ت�سمي������م لور�سن TNC 45( وزورق��ان هجوميان �رسيعان 
م�سّلحان ب��امل��داف��ع فئة »ال��ري��ف��ة« )ل��ور���س��ن TNC38( زورق���ان فئ���ة 
»اجل���ازم« )ط�����راز �سويف����ت(، و 30 زورق دوري��ة �ساحلية )حر�س 
ال�سواحل( و 6 زوارق دورية �ساحلية �رسيعة )حلر�س ال�سواحل( من 
نوع ايرب�س 58 و 6 زوارق اإنزال �سغرة، وزورقا اإنزال )16 مر( فئة » 

�سي كيرب« وحوامة واحدة.
اأهم 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 
500 ُم�ساة  13500 جندّي )ي�سمل  ال�سعودية 
البحرية(، وقيادة البحرية امللكية يف الريا�س، 
االأ�سطول  قيادة  هما  عمليتان  قيادتان  ولها 
الغربي يف جدة، وقيادة االأ�سطول ال�رسقي يف 

اجلبيل اإ�سافة اإىل قيادة ُم�ساة البحرية . 
ول������دى اأ����س���ط���ول���ه���ا ف���رق���اط���ت���ان ف��ئ��ة 
»الريا�س«، و 4 فرقاطات فئة »املدينة«. كما 
ولديها  ه��ذا  »ب����در«.  فئة  فرقيطات   4 لديها 
فئة  �رسيعة  ���س��اروخ��ي��ة  هجومية  زوارق   9
»ال�سديق«، و 39 زورق دورية �ساحلية طراز 
»ن��اج��ا«. و 17 زورق دوري���ة �ساحلية ط��راز 

»هالر «.
اأما قوات حرب االألغام فلديها 3 كا�سحات 
األغام فئة »اجلوف«، و4 فئة �سفوة )اأمركية 

�سابقًا فئة »بلوبرد«(.
اأم�����ا ح���ر����س ال�����س��واح��ل ف��ل��دي��ه زورق����ا 
دوري����ة ف��ئ��ة »���س��ل��وى « )ط����راز SA26( و4 
زوارق دوري���ة ك��ب��رة فئة »اجل����وف«، و 10 

زوارق دوري��ة �ساحلية )ط��راز �سكوربيون(، و 6 زوارق للدورية فئة 
»الظهران«، و 12 زورق دوري��ة �ساحلية ط��راز »راب��ي��ر«، و 40 زورق 
دوري��ة �ساحلية )ط��راز R33x1(، و 3 زوارق حوامة )هوفر  كرافت( 

.SAH-2200 طراز
ولدى الدفاع ال�ساحلي 4 بطاريات �سواريخ طراز اأوتومات مركبة 
على �ساحنات. واأجن��زت خطط القتناء فرقاطات حديثة متعددة املهام 
لتحّل حمل فرقاطات املدينة، واأي�سًا خطط القتناء فرقيطات �سواريخ 
�رسيعة لتحّل حمل فرقيطات بدر. وقيد الطلب 40 زورق دورية مل�سلحة 
حر�س ال�سواحل ت�ستقدم من ا�سبانيا، كما طلب  اأي�سًا 30 زورق دورية 

طراز MKV تبنى يف الواليات املتحدة.
اأم��ا م�ساة  البحرية فكتيبتان جمّهزتان ب� 140 ناقلة جند مدرعة 

.BMR - 600
اأهّم القواعد البحرية: جبيل، وج��دة، والدمام، وراأ���س تنورة ، 

وراأ�س املثاب.

فرقاطة فئة »�سبحه« لدى البحرية البحرينية

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 4500 ج���ن���دّي. 
واأ���س��ط��ول��ه��ا ل��ي�����س ل��دي��ه ف���رق���اط���ات، واإمن�����ا ل��دي��ه 3 
فرقيطات فئة »ال�سامخ« و 4 فرقيطات فئة »ال�سيب 
ط���راز OPVS، و3 فرقيطات فئة »ق��اه��ر االأم����واج«. 
تدريب(،  �سلطان/�سفينة  )يخت  امل��ربوك��ة  لديه  كما 
ه��ذا ولديه 4 زوارق هجومية �ساروخية �رسيعة فئة 
»ظ��ف��ار«، و 3 زوارق دوري���ة �رسيعة فئة »الب�رسى« 

.)P400 طراز(
اأما القوات الربمائية فلديها زورقان فئة »املب�رس« 
)ط��راز HSSV( وزورق فئة »ن�رس البحر«، وزورق 

فئة »ال��ن��م��ران«، و 3 زوارق اإن���زال ميكانيكية وزورق��ا 
اإن���زال ل��الأغ��را���س العامة بطول 62 م��رًا ، كما لديها 5 زوارق اإن��زال 

كاترمان )3 للنقل ال�رسيع و 2 للبحث واالإنقاذ(.
اأهم القواعد البحرية: �سيب، وراب�سون، ودام علوى، وغنام.

القوات البحرية القطرية:
يبلغ ع��دي��د ب��ح��ري��ة دول���ة ق��ط��ر 500 ج��ن��دّي )مب���ا يف ذل���ك ال�رسطة 
البحرية( اأما االأ�سطول في�سّم 4 زوارق �سواريخ هجومية �رسيعة فئة 
»ب��ارزان« )طول 56 مرًا فئة VTTA(، و 3 زوارق �سواريخ هجومية 
�رسيعة فئة »دم�سة« )طراز كومباتنت - 3(، و 6 زوارق دورية �ساحلية 

ط��راز تراكر MK2 و 4 لن�سات دوري��ة �ساحلية ط��راز VD - 15، و 12 
زورق دوري��ة �ساحلية من نوع »�سبر« و 3 زوارق دوري��ة �رسيعة فئة 
»ذات ال�����س��واري« وزورق اإن���زال دب��اب��ات، و 4 زوارق اإن���زال )خفر 
ال�سواحل Nakilat Damen(، هذا وقد ُمنحت ال�رسكة القطرية عقدًا 
لبناء 6 زوارق دوري��ة كبرة �رسيعة ط��ول 50 م��رًا، كما ُمنحت �رسكة 

)Ares( الركية عقدًا لبناء 17 زورق دورية �رسيعة.
اأهم القواعد البحرية: الدوحة، وجزيرة هالول، وال�سرج.

القوات البحرية الكويتية:
اإىل  يفتقر  واأ�سطولها  ج��ن��دّي،   1500 الكويت  دول��ة  بحرية  عديد 
ال��ف��رق��اط��ات وال��ف��رق��ي��ط��ات، واإمن����ا ل��دي��ه زوارق 
»ال�سنبوك« )ط��راز  هجوم �ساروخي �رسيع فئة 
TNC45(، وزورق هجومي �ساروخي �رسيع فئة 
»اال�ستقالل«)طراز FPB 57(، و 8 زوارق هجومية 
 MMPB(  »س��اروخ��ي��ة �رسيعة فئة »ام امل�����رادم���
BRL 37-(، وزورق����ان ك��ب��ران ل��ل��دوري��ة )ط��راز 
نوع  اإعرا�سية �رسيعة  زوارق   10 و   ،)AS1315
MKV-C، و 12 زورق��ًا �ساربًا �رسيعًا فئة »ناجا - 
12« و 4 زوارق دورية )طراز �سي غل(، و 57 زورق 
ميكانيكيان  اإن���زال  وزورق���ا  لل�سواطىء،  دوري���ة 
فئة »التحدي«، وزورق��ان لالإنزال فئة »الهدية«، 
وزورقان طراز »�سفار« لالإنزال )طولها 64 مرًا(، 

و�سفينتان للدعم طراز »نوتيلو�س«.
هذا و�سيجري طلب 29 زورق��ًا �ساربًا �رسيعًا 
ط��ول 14.4م، و 4 زوارق للدعم اللوج�ستي طراز 
)ALZOUR( تبنى لدى اململكة العربية ال�سعودية.

اأه���م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة: راأ�������س ال��ق��ل��ب��ة، 
وال�سويخ.

ي��ج��در ال��ق��ول اأن دول اخل��ل��ي��ج حت��ر���س على 
لديها  البحرية  ال��رق��اب��ة  وت�سّم  بحرياتها  تقوية 
للحفاظ على مواردها البرولية و�سفن نقل البرول 
ومواردها الطبيعية وثروتها ال�سمكية واحليلولة 
دون القر�سنة وتهريب املخدرات والهجرة الغر 
ال�����رسع��ي��ة، وال�����س��ي��د يف مياهها االإق��ل��ي��م��ي��ة ومنع 
االإره���اب وحماية من�سات تكرير الزيت البحرية 
ال���رادارات  اإ�ستخدام  عرب  ناجعة  ُمراقبة  باإقامة 

الفّعالة، واكت�ساف ال�سفن الغر ال�رسعية.

زورق دعم �سريع تابع للبحرية العمانية

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

لدى البحرية الكويتية زوارق هجومية �سريعة
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 م��ا ميكن اأن ت��ق��ول ل��ق��ّرائ��ن��ا حول 
اأ�سل�سان ASELSAN، كيف تطور العمالق 
العام  يف  تاأ�سي�سه  منذ  الرتكي  الدفاعي 
1975، وكيف ترى منو ال�سركة خالل ع�سر 

�سنوات مقبلة؟
 ت��اأ���س�����س��ت ASELSAN م��ن��ذ 46 ع��ام��ًا 
ل��ت��اأم��ن اال���س��ت��ق��ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي لرتكيا 
التكنولوجيا  ال���ذات���ي يف جم���ال  واالإك���ت���ف���اء 
الدفاعية. اليوم تطورنا من رائد  دفاعي وطني 
اإىل  لرتكيا،  التكنولوجية  االحتياجات  يخدم 
�رشكة دف��اع عاملية ُت�ساهم يف االأم��ن، ونوعية 
احلياة ورفاهية ال�سعوب ح��ول ال��ع��امل، عرب 
ال�سنوات و�سعنا تاأكيدًا اأ�سا�سيًا على تطوير 
التكنولوجيا. اليوم نحن ن�سّنف يف املرتبة  48 

ما بن اأكرب 100 �رشكة دفاع عاملية.
�سنوات  الع�رش  خ��ال  الرئي�سي  هدفنا 
العاملية، فيما  االأ���س��واق  ننمو يف  اأن  املقبلة، 
نزيد من ح�سورنا املحّلي يف مناطق واع��دة، 
اإىل ذل��ك ف��اإن خ��ط منتجاتنا التجارية يتمدد 
من املعدات الطبية اإىل النقل الذكي، و�سوف 
اأكرث  ال�سعوب يف  اإىل  ي�ستمّر بالتمدد لي�سل 

من 70 دولة.
  �سفينة الأدم���رال من ال�سناعات 
بثبات  تنمو  باتت  ال��رتك��ي��ة،  الدفاعية 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  العاملية  اآثارها 

مع جن��اح رائ��ع يف الت�سدير، هل ميكنك 
تنوير قّراءنا حول اأث��ار قدم اأ�سل�سان يف 
اأفريقيا و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
MENA، مع الرتكيز على �سركة »اأ�سل�سان 
والإن�ساء  الأردن«،  يف  الأو�سط  ال�سرق 
احلديث لأ�سل�سالن يف قطر؟ وهل تتوقع 

منوًا اإ�سافياً يف منطقة MENA؟
 اأول ما تعّينت كرئي�س ورئي�س تنفيذي 
ل���� اأ���س��ل�����س��ان، اأك�����دت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ن��م��و يف 
االأ�سواق العاملية، وبعد ذلك اأخذت اخلطوات 
ال�����رشوري��ة ل��زي��ادة مبيعاتنا ال��دول��ي��ة. ويف 
ه���ذا ال�����س��ي��اق، م��ن��ذ ال��ع��ام 2019 و���س��اع��دًا، 
ح��اف��ظ��ن��ا ع��ل��ى حت�����س��ن ب��ن��ي��ت��ن��ا التنظيمية 
متا�سيًا مع حتول م�سار االأعمال وال�رشاكة 

ال�سرتاتيجية خلدمة زبائننا ب�سكل اأف�سل.
ال�رشكات  يف  باالإ�ستثمار  ا�ستمرينا  لقد 
املتواجدة  املُ�سرتكة  لنا وال�رشاكات  التابعة 
يف م��ن��ط��ق��ة ال���������رشق االأو�������س������ط و����س���م���ال 
اأف��ري��ق��ي��ا MENA. واأن اأ���س��ل�����س��ان ال�����رشق 
االأو���س��ط)AME(  املتمركزة يف االأردن، هي 
من�ساأة �سناعية ذات فعالية عالية خا�سة يف 
جمال املنتجات االإلكرتو - ب�رشية. اأما مركز 
 MRO ال�سيانة واالإ�ساح والعمرة الكاملة
املتمركز يف قطر، اأطلق حديثًا ويقدم خدمات 
دع���م ب��ع��د ال��ب��ي��ع ل��ي�����س ل��ق��ط��ر وح��ده��ا واإمن���ا 

لزبائن اآخرين يف االإقليم.
 تفاخر اأ�سل�سان بقدرات تكنولوجية 
املنتجات  ط��ي��ف  يف  وا���س��ع��ة  ملجموعة 

اأك��ر  ه��ي   ASELSAN اأ�سل�سان 
تركيا،  يف  دفاعية  اإلكرتونيات  �سركة 
القوات  موؤ�س�سة  �سركات  واإح���دى  
امل�سّلحة الرتكية TAFF التي تاأ�س�ست 
اإح��ت��ي��اج��ات  لتلبية   1975 ال��ع��ام  يف 
بو�سائل  الرتكية  امل�سّلحة  ال��ق��وات 
حتول  التي  املوؤ�س�سة  اإنها  وطنية، 
امل��ع��ارف اإىل ق���وة وث��ق��ة. مل��زي��د من 
امل��ع��ل��وم��ات ح���ول دور واإم��ك��ان��ي��ات 
ل�  التنفيذي  الرئي�س  اأج��اب  ال�سركة، 
غورغن حلوك  الروف�سور   اأ�سل�سان 
 Prof. Haluk GORGUN على اأ�سئلة 

»جملة الدفاعية« مبا يلي:

الرئيس التنفيذي لشركة أسلسان الرتكية:
نطور التكنولوجيا لإلستخدام العسكري واملدني
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الكبرة، الأم��ر ال��ذي يوؤ�سر اإىل م�ستوى 
ع���ايل ج����دًا ل��ب��ن��ي��ة  ه��ن��د���س��ة الأب���ح���اث  
حول  تخرنا  اأن  ميكن  م��ا  وال��ت��ط��وي��ر. 
حيث  من  املطلوب  الإ�ستثمار  م�ستوى 
من  للتمكن  والتمويل  الب�سرية  الطاقة 

ا�ستمرار النمو الثابت للتكنولوجيا؟
 اأ���س��ل�����س��ان ه���ي اإح�����دى اأك����رب ق��واع��د 
طاقم  ي�سكل  تركيا،  يف  والتطوير  االأب��ح��اث 
االأبحاث  والتطوير  والهند�سة ما ن�سبته 60 % 
اأو )5200( من عدد املوظفن العام. بالن�سبة 
اإنفاقنا  بلغ   ،2020 ع��ام  ال�سنوية  لعائداتنا 
على االأبحاث والتطوير حوايل 21 % اأي 418 
مليون دوالر اأم��رك��ي، وه��و رق��م ب���ارز ي��دّل 
على مدى اإلتزامنا القوّي بنمو التكنولوجيا 
وال��ت��ج��ّدد. يف كل ع��ام ينفق 17 % من عائدات 
االأب��ح��اث  م�ساريع  لتمويل  ال�سابقة  ال�سنة 
وال��ت��ط��وي��ر ال��داخ��ل��ي��ة، ويف ال��ع��ام 2020 كان 
لدينا 200 م�رشوع اأبحاث وتطوير مّت متويلها 

.ASELSAN  داخليًا   يف
ل��دي��ن��ا ���س��ت��ة م���راك���ز اأب���ح���اث ون��ت��ع��اون 
م��ع ع��دة جامعات مل�ساريع اأب��ح��اث وتطوير
R&D، كما لدينا اأك��ادمي��ي��ة داخ��ل��ي��ة ت�سجع 
ال��درا���س��ات بعد التخّرج ت��وزاي��ًا مع خريطة 
طريقنا التكنولوجية. نحن ندعم با�ستمرار 
مهند�سينا لدرا�ستهم بعد التخرج يف تركيا اأو 

يف اخلارج.
التكنولوجيا  اأي�سًا تطوير  اأهدافنا  اأحد 
ال�ستعمال م��زدوج، بكلمة اأخ��رى للتمكن من 
لل�سناعات  املطورة  التكنولوجيا  ا�ستخدام 
ال��دف��اع��ي��ة، يف امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ج��اري��ة وامل��دن��ي��ة 

اأي�سًا.
التجدد  اأن تخرنا ح��ول  ما ميكن   

ال�سامل ل� اأ�سل�سان يف امل�ستقبل؟
  لدينا يف تركيا ثاثة مراكز هند�سة يف 
حرم ثاث جامعات يف اأنقرة، ون�ستمّر اأي�سًا 
االإ���س��ت��ث��م��ار يف م��راك��زن��ا ال��ع��امل��ي��ة للهند�سة 
وكزاخ�ستان،  اأوك��ران��ي��ا،  مثل  والت�سنيع، 

وجنوب اأفريقيا وباك�ستان.
االأو�سط و�سمال  حتديدًا ملنطقة ال�رشق 
 )AME( ل��دي��ن��ا ���رشك��ة ،MENA اأف��ري��ق��ي��ا 
اأ�سل�سان  ال�رشق االأو���س��ط يف االأردن، وهي 
من�ساآت ت�سنيع بفعالية عالية خا�سة يف جمال 
 MRO املنتجات االإلكرتو - ب�رشية. ومركز
يف قطر اأطلق حديثًا ويقّدم خدمات دعم ما بعد 
اأخرين  لزبائن  بل  لقطر وحدها  لي�س  البيع 

اإقليمن اأي�سًا.
ن��ح��ن ن��رغ��ب اإح��ت�����س��ان ���رشاك��ات��ن��ا مع 

احل��ك��وم��ات ال��ت��ي ت��خ��ط��ط وت���ط���ّور  ب��رام��ج 
جديدة  ل�رشاكات  جاهزة  اأ�سل�سان  حمّلية، 
�سرتاتيجيتنا  م��ع  يتما�سى  مب��ا  املنطقة  يف 

للتعاون.
 هل ميكن تنوير قّرائنا حول قدرات 

اأ�سل�سان التجارية واملدنية؟
  ل��دى اأ�سل�سان 46 ع��ام��ًا م��ن اخل��ربة يف 
وكنا  واخل��وارزم��ي��ة،  امل�ست�سعرات  تطوير 
با�ستمرار ندمج التكنولوجيا النا�سئة، مثل 
ال��ذك��اء االإ���س��ط��ن��اع��ي، وال���واق���ع امل��ع��زز مع 
منتجات  وتطوير  قوية  تكنولوجية  ق��واع��د 
ج��دي��دة. يف االأ���س��ا���س لدينا م��ع��ارف مرتاكمة 
ال��ت��ي جت��ل��ب ل��ن��ا ف��وائ��د م�ساعفة يف تطوير 
م��ن��ت��ج��ات ج���دي���دة يف امل��ج��ال��ن ال��ع�����س��ك��ري 
وامل��دين. وكما ذك��رت، نحن ن�ستخدم اأي�سًا 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات م��ط��ورة يف ت��ط��وي��ر منتجات 
نوعية  حت�سن  يف  ت�ساهم  ومدنية،  ع�سكرية 

حياة امل�ستخدمن الع�سكرين واملدنين.
خا�سة  ر�سالة  اع��ط��اء  ترغب  ه��ل   
لقّرائنا يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا MENA؟
 نحن �سن�ستمّر يف الرتكيز على اأن�سطة 
التوطن ع��رب االإن��ت��اج املحّلي، وب��رام��ج نقل 
واالإ�ساح  ال�سيانة  ومراكز  التكنولوجيا، 
املحلية  املحّلية، مدعومة مبراكزنا  والعمرة 

.MENA و�رشاكاتنا املُ�سرتكة يف منطقة
ب���االإ����س���اف���ة اإىل امل��ن��ت��ج��ات ال��دف��اع��ي��ة 
واخلدمات، �سوف ن�ستمّر يف تزويد منتجات 
املجاالت  عالية، وح��ل��ول يف  ذات تكنولوجيا 

التجارية واملدنية.
اأي�سًا ل�رشاكات جديدة  نحن ج��اه��زون 
�سرتاتيجية �رشكتنا.  مع  املنطقة متا�سيًا  يف 
تطوير  ب��رام��ج  دع��م  يف  �ست�ستمّر  اأ�سل�سان 
لاإ�ستخدام املدين والع�سكري، ملهّمات قوات 

حفظ ال�سام وتطوير االقت�ساد  يف املنطقة. تنتج ا�سل�سان هوائيات بتكنولوجيا عالية

املقر الرئي�سي ل�سركة ا�سل�سان
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اإفتتح امل���ؤمت��ر وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون ال��دف��اع يف دولة 
االم���ارات ال�شيد حممد بن اأحمد البواردي، بكلمة 
ترحيبية �شّلط خاللها ال�ش�ء على دور دولة االمارات 
العاملية،  ال��دف��اع��ي��ة  ال�شناعات  ب���اق��ع  النه��ض  يف  الرئي�شي 
  AI ومتح�ر امل�ؤمتر ح�ل »ازده��ار وتط�ر الذكاء االإ�شطناعي
ال�شناعية  ال��ث���رة  ع�رص  يف  وحمايتهم  املتقّدمة  والتكن�ل�جيا 

.»4IR الرابعة
ال�زير البواردي قال يف كلمته:»اإن دولة االمارات قد متّكنت 
املتقّدمة  التكن�ل�جيا  با�شتخدام  االإمكانيات  كافة  ت�شخري  من 
والذكاء االإ�شطناعي مل�اجهة  اأزمة جائحة COVID - 19 حمليًا 

:IDC 2021 مؤمتر الدفاع الدولـي
تطّور ومحاية الذكاء االصطناعي

مناق�ضة موا�ضيع املوؤمتر بني عدد من املتحدثني

حتت رعاية ال�ضيخ خليفة بن زايد  اآل نهيان رئي�س دولة 
�ضباط/  20 بتاريخ  اإنطلقت  املتحدة،  العربية  االم��ارات 
اآيدك�س  2021 قبل يوم واحد على افتتاح معر�ضي  فرباير 
IDEX ونافدك�س NAVDEX، جل�ضات موؤمتر الدفاع الدويل 
الهجينة  بن�ضخته  االأوىل  للمّرة  اأُقيم  وال��ذي   ،IDC 2021
الدفاع  قطاع  يف  ومتخ�ض�ضاً  خبريًا   24 من  اأك��ر  ليجمع 
دولة   80 من  �ضخ�س   2400 من  اأك��ر  وم�ضاركة  وبح�ضور 

حول العامل.
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وع��امل��ي��ًا ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة، وا���ش��ت��م��ّرت بتحقيق 
امل��ن��ج��زات العلمية واحل�شارية،  امل��زي��د م��ن 
وم�����ّدت ي���د ال���ع����ن ل��ك��ث��ري م���ن دول ال��ع��امل، 
املُ�شتفادة،  الدرو�ض  من  العديد  ُم�شتخل�شة 
التحّدي  الإرادة  االم����ارات من���ذج��ًا  لت�شبح 
وال��ت��ق��ّدم احل�����ش��اري، وع��ا���ش��م��ة للت�شامح 
االإن�شاين والتعاي�ض ال�شلمي، فكل ما حققته 

ه�  اإجناز للب�رصية«.
جل�ضات املوؤمتر:

عقد امل�ؤمتر خ��الل ي���م كامل وق��د وّزع��ت 
كلمات املُ�شاركني خالل اأرب��ع جل�شات وفقًا 

ملا يلي:
 اجلل�ضة االأوىل ع��ق��دت حت��ت ع��ن���ان 
»الفر�ض االإبتكارية يف اإدارة اأنظمة �شل�شلة 
الت�زيع حلقبة ما بعد ك���رون��ا«، مب�شاركة 
 وزي�����ر ال��ط��اق��ة وال��ُب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال�����ش��ي��د 

�ضهيل امل���زروع���ي، وحم���اف���ظ ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال�����ش��ي��د اأح���م���د ال��ع��وه��ل��ي، وامل����دي����ر ال���ع���ام 
رو���س  هلموت   »Diehl Defence ال��دف��اع��ي��ة  »دي��ي��ل  ل�����رصك��ة 
���رصك��ة  يف  االأول  ال���رئ���ي�������ض  ون����ائ����ب   ،Helmut Rauch
ك��اه��ي��ل ت��ي��م    Lockheed Martin م����ارت����ن   »ل����ك���ه���ي���د 
التنفيذي  امل��دي��ر  العلماء  ب��در  اجلل�شة  واأدار   ،Tim Cahill
ل�شناعة الطريان يف �رصكة مبادل���ة لالإ�شتثمار. ال�زير املزروعي 
ق����ال:» عملنا يف دول��ة االم��ارات العربية املتحدة على ا�شتكمال 
�شياغة ومناق�شة م���اد م�رصوع القان�ن البحري اجلديد، كما 
اأ�شدرنا 5 ق��رارات وزاري��ة لتنظيم العمل البحري يف الدولة. اإىل 
ذلك فاإن ال�زارة تعمل بال�رصاكة مع القطاع احلك�مي واخلا�ض 
ع��ل��ى درا���ش��ة جم��م���ع��ة م��ن التطبيقات ورف��ع��ه��ا اإىل املنظمات 
الدولية لالإعتماد، والتي اأبرزها اإ�شتخدام ال�شفن ذاتية القيادة، 
ال�شفن  ب��دن  امل�ّجهة دون طاقم لفح�ض  الغ�ا�شة  وا�شتخدام 

حتت املاء«.
 اجلل�ضة الثانية ع��ق��دت حت��ت ع��ن���ان »ح��م��اي��ة ال��ذك��اء 
ال��راب��ع��ة االأخ���رى يف  ال��ث���رة ال�شناعية  اال�شطناعي وتقنيات 
ع�رص التعاون وامل�شاركة«، وقد حتّدث فيها كّل من وزير الدولة 
للذكاء اال�شطناعي واالقت�شاد الرقمي ال�شيد عمر بن �ضلطان 
مايكل   »SAAB »���ش��اب  ل�رصكة  التنفيذي  والرئي�ض  العلماء، 
جوهان�ضون Micael Johanson، ومدير وكالة التعاون االأمني 
الدفاعي يف ال�اليات املتحدة االأمريكية DSCA هايدي غرانت 
Heidi Grant، ونائب الرئي�ض التنفيذي يف املجم�عة البحرية 
الفرن�شية Naval Group اريك بابني Eric Papin. ال�زير عمر 
العلماء اأ�شار اإىل اأن دولة االمارات ت�شت�رصف املُ�شتقبل وتخطط 
ب�شكل اإ�شتباقي للتعامل مع املتغريات بداًل من رّد الفعل، وتنظر 

اإىل الذكاء االإ�شطناعي باعتباره �شيغرّي العامل.
ج�انب  »تعزيز  ع��ن���ان  حت��ت  اإنطلقت  الثالثة  اجلل�ضة   
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط���ي��ر يف ال�����ش��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة يف ظ���ّل امل��ت��غ��ريات 
املت�شارعة واملعّقدة« حتدث خاللها الرئي�ض التنفيذي والع�ش� 
املنتدب يف جمم�عة التكن�ل�جيا املتقدمة EDGE في�ضل البناي، 

والرئي�ض التنفيذي ملجل�ض الت�ازن االقت�شادي »ت�ازن« طارق 
احلو�ضني، والدكت�ر عوزي روبني باحث اأول يف معهد القد�ض 
لل�شرتاتيجية واالأمن، وكيم يون �ضيوك نائب وزير مكتب الق�ة 

الع�شكرية وادارة امل�ارد يف ك�ريا اجلن�بية.
 اجلل�ضة الرابعة كانت الختتام اأعمال امل�ؤمتر حيث عقدت 
حتت عن�ان »نظرة �شاملة لكيفية متاهي االأم��ن ال�شيرباين مع 
حقبة التحّ�ل الرقمي«، حت��دث فيها رئي�ض االأم��ن ال�شيرباين 
حلك�مة االم��ارات الدكتور حممد الكويتي، واأدارت اجلل�شة 
الدكتورة ب�ضرى البلو�ضي مديرة االأبحاث واالإبتكار يف مركز 

دبي لالأمن االإلكرتوين.
وت��ع��ل��ي��ق��ًا ع��ل��ى اأع���م���ال امل����ؤمت���ر وان��ط��الق��ت��ه، ق���ال العميد 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  الكعبي،  خليفة  مهند�س  ال��رك��ن 
مل���ؤمت��ر ال��دف��اع ال���دويل IDC 2021: »نفخر ب��ان��ط��الق فعاليات 
م����ؤمت���ر ال���دف���اع ال�����دويل يف اأب����� ظ��ب��ي، وجن���اح���ه با�شتقطاب 
وا���ش��ت�����ش��اف��ة ق�����ادة ال�����ش��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة ال��ع��امل��ي��ني 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 - 19، كما اأن ه��ذا احل��دث لي�ض جم���ّرد  م���ؤمت��ر ينعقد 
لطرح اأوراق العمل وتبادل وجهات النظر، بل ه� مبثابة من�شة 
على  القرار  و�شناع  اخل��رباء  وي�شع  للُم�شتقبل،  اإ�شت�رصافية 
ط��اول��ة ال��ن��ق��ا���ض«. العميد الكعبي اأك���د على اأن امل���ؤت��ر يتمتع 
باأهمية �شرتاتيجية بالنظر اإىل ت�شليط ال�ش�ء على اأهمية التعاون 
الدويل يف م�اجهة التحديات التكن�ل�جية احلالية واملُ�شتقبلية، 

ومناق�شة م�شتجدات قطاعات الدفاع واالأمن والتكن�ل�جيا.
تو�ضيات املوؤمتر:

اأو�شى املتحدث�ن ب�رصورة زي��ادة االإ�شتثمار يف امل�شاريع 
االإبتكارات  وفاعلية  ا�شتمرارية  ل�شمان  واالإبتكارية  البحثية 
وال�شناعات الدفاعية، كما �شددوا على اأهمية دعم هذه ال�شناعات 
الدفاعي  االإن��ت��اج  التناف�شية يف جم��االت  االإ�شتمرارية  ل�شمان 
وحتقيق ال�شالمة ال�شيربانية يف املجتمع عرب اجله�د املتعا�شدة 

ما بني القطاعني اخلا�ض واحلك�مي.

وزير ال�ضوؤون الدفاعية اأحمد البواردي يفتتح املوؤمتر
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ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور رّح������ب 
�أن  �إىل  و�أ�����ش����ار  ب���املُ�������ش���ارك���ن 
معر�س» �ل��دف��اع �ل��دويل �أيدك�س 
IDEX « ومعر�س »�لدفاع �لبحري نافدك�س 
NAVDEX« ، ميثالن �أب��رز �ملن�شات �لعاملية 
لعر�س �أح��دث �ملعد�ت �لع�شكرية و�لأ�شلحة 

�ملتطورة و�لتقنيات �حلربية، وي�شكالن معًا 
مرجعًا �إقليميًا ودوليًا جلميع �لدول وكربى 
�ل�����رك��ات يف ه���ذ� �مل���ج���ال �ل�����ش��ر�ت��ي��ج��ي، 
تنظيم  �أن  ع��ل��ى  من�صور  ال�صيخ  �أك���د  ك��م��ا 
ه���ذ� �حل���دث يعك�س �ل���ق���درة �ل��ع��ال��ي��ة ل��دول��ة 
�لم���ار�ت يف �د�رة �لفعاليات �لدولية يف ظّل 

�لعامل  ي�شهدها  �لتي  �لإ�شتثنائية  �ل��ظ��روف 
نتيجة �نت�شار جائحة كورونا، وذلك بف�شل 
�لتوجيهات �لكرمية و�لروؤية �لثاقبة للقيادة 

�لر�شيدة.
ل��ق��د  ت�����ش��ّم��ن��ت ف��ق��ر�ت ح��ف��ل �لف��ت��ت��اح، 
وهمّية  ع�شكرية  لعمليات  �شيناريو  ت��ق��دمي 
���ش��ارك فيها ع��دد م��ن �ل��وح��د�ت �لع�شكرية 
فيها  ��شتعملت  و�لبحرية،  و�جل��وي��ة  �لربية 
�لع�شكرية  �مل��ن��اور�ت  يف  ُم�شتخدمة  تقنيات 
�ل�شوء من خاللها  و�لأمنية، و�لتي �شّلطت 
�مل��ع��ززة  و�مل��ت��ط��ورة  �حلديثة  �لتقنيات  على 
بالو�قع �لإف��ر����ش��ي و�ل��ذك��اء �لإ�شطناعي 
و�ل���روب���وت���ات، و�لإت�������ش���الت ع��رب �لأق��م��ار 

�ل�شناعية لتحديد �ملوقع و�لتحركات.
»�أيدك�س«  معر�شي  دورة  �أن  �إىل  ُي�شار 
و»ن��اف��دك�����س«ه��ذ� �ل��ع��ام، تعترب �أك���رب حدث 
عاملي متخ�ش�س يف �لقطاع �لدفاعي، يد�شن 
مرحلة �لتعايف م��ن وب��اء »كوفيد 19«، حيث 
�أح�شي ُم�شاركة 900 �ركة عار�شة من 59 
دول��ة، وح��و�يل 70 �أل��ف ز�ئ��ر، �إىل جانب 110 

وفود دولية.

IDEX 2021 ال�صيخ من�صور بن زايد ال نهيان يفتتح ايدك�س

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

العربية  اآل نهيان رئي�س دولة االم��ارات  ال�صيخ خليفة بن زايد  حتت رعاية 
املتحدة، ونيابة عن ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويّل عهد اأبو ظبي ونائب القائد 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ من�صور  افتتح   ، املُ�صّلحة  للقوات  االأعلى 
 21 15 ملعر�س الدفاع ال��دويل بتاريخ  جمل�س ال��وزراء وزير الرئا�صة ال��دورة ال� 
�صباط/فرباير 2021 يف مركز اأبو ظبي الوطني للمعار�س، ليكون اأكرب حدث دويل 

.COVID - 19 يد�صن مرحلة التعايف من جائحة
ورئي�س  قديروف،  رم�صان  ال�صي�صان  جمهورية  رئي�س  االإفتتاح  حفل  ح�صر  
اأوليغ  اأوكرانيا  الوزراء يف  رئي�س  ونائب  مينخانوف،  ر�صتم  تتار�صان  جمهورية 
اأورو�صكي، ونائب رئي�س جمل�س الوزراء يف جمهورية ال�صودان الفريق اأول حممد 
حمدان دقلومو�صى، وعدد كبري من كبار امل�صوؤولني، وقد اقت�صر احل�صور على 
كبار ال�صخ�صيات املدعوة من خمتلف دول العامل و�صط اإجراءات تنظيمية اإلتزمت 

اأعلى املعايري والتدابري االإحرتازية والوقائية.
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اأخبار العار�صني:
لقد مت��ّي��ز معر�س ه��ذ� �ل��ع��ام مُب�شاركة 
�ل�����رك��ات �ل��دف��اع��ي��ة �لإ���ر�ئ��ي��ل��ي��ة نتيجة 
للتقارب �لدبلوما�شي ما بن دول��ة �لم��ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�����ر�ئ���ي���ل، ك��م��ا لوحظ 
غ��ي��اب ع���دد ك��ب��ر م��ن �ل�����رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة من 
خمتلف �ل��دول، فيما غطت �ل�ركات �ملحلية 
م�شاحات و��شعة من �ملعر�س و�لتي �أبرزها 
و�ملجموعة    TAWAZUN وت����و�زن   EDGE
�ل��ذه��ب��ي��ة IGG  وغ���ره���ا م���ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
ميكن  �لعار�شة  �ل�����رك��ات  �أب���رز  �لوطنية، 

�يجاز �أن�شطتها ومعرو�شاتها وفقًا ملا يلي:
:General Atomics جرنال اأتوميك�س

ع��ر���ش��ت ����رك���ة »ج������ر�ل �أت��وم��ي��ك�����س 
�أح�����دث   »GA -ASI �جل����وي����ة  ل���الأن���ظ���م���ة 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ات���ه���ا م����ن �ل����ط����ائ����ر�ت دون 
 MQ - 9B ط���ّي���ار �مل���ت���ط���ورة، وه���و �ل��ن��ظ��ام
SeaGuardian �أو ما ُيعرف بحار�س �لبحار، 
�ل���ذي ي��وف��ر �أم��ن��ًا بحريًا ل مثيل ل��ه. �لنظام 
MQ - 9B  �أول ن��ظ��ام ج���ّوي ُي����د�ر ع��ن ُبعد 
RPAS يوفر �إمكانيات ُمر�قبة ل�شطح �لبحار 
وم��ا حتتها، وذل���ك يف �ط���ار دوري����ات ملهمات 
 ،ISR و�لإ���ش��ت��ط��الع  و�ملُ��ر�ق��ب��ة  �لتج�ّش�س 

ومهمات م�شادة لل�شفن.
ت��ت��م��ّي��ز م��ه��م��ات �ل��ن��ظ��ام ب��ل��ي��ون��ة فائقة، 
و�إم���ك���ان���ي���ات �ل��ع��م��ل يف خم��ت��ل��ف �ل��ظ��روف 
�جلوية، و�لقدرة على �لإند�ج يف �أجو�ء جو - 

ف�شاء متكاملة، وبالتايل فاإن حار�س �لبحار 
SeaGuardian هو ُم�شتقبل �لعمليات �لبحرية 

غر �لآهلة.
:Boeing بوينغ

ع��ر���ش��ت ب��وي��ن��غ يف ج��ن��اح��ه��ا �أن��ظ��م��ت��ه��ا 
ل��ل��ت��دّرب �مل��ت��ق��ّدم ع��ل��ى �ل��ط��ر�ن ع��رب �لنظام 
T-7، كما عر�شت خ�شائ�س وق��در�ت �أكرث 
�مل��روح��ي��ات �ل��ق��ت��ال��ي��ة ت���ط���ورً� يف �ل��ع��امل �أي 
�أبات�شي AH-G4 Apache، و�لتي ت�شتخدم 
من قبل عدد متز�يد من قو�ت �لدفاع �لدولية، 

و�ل��ت��ي تتمّيز ب��اأن��ه��ا ط��و�ف��ة هجومية عالية 
�لت�شليح وجمّهزة ب��ر�د�ر� متطور تتيح لها 
م�شافات  على  و�لهجوم  �ل�ريعة  �مل��ن��اورة 

قريبة ويف عمق �لعدّو.
:L3 Harris ل 3 هاري�س

�أ�شغر    L3 Harris تكنولوجيات  ت��ق��ّدم 
ر�دي����و م��ت��ع��دد �لأق��ن��ي��ة وم��ت��ع��ّدد �مل��ه��ّم��ات. 
 RF -785OD ل�����رك��ة ع��ر���ش��ت �جل���ه���از�
�ل��ذي يوفر مل�شتخدميه �إمكانية �لختيار ما 
بن �لأقنية 30  -  512  ميغاهرتز �أو �لأقنية 

ال�صيخ حممد بن زايد يتفقد اجنحة العار�صني

»SOFEX 2022 الرتويج ملعر�س »�سوفك�س
جرياًً على عادتها يف كافة املعار�س الدولية واالإقليمية، اإتخذت 
من  اخلا�صة  العمليات  ق��وات  وموؤمتر  ملعر�س  التنظيمية  الهيئة 

جناحها يف معر�س »اأيدك�س IDEX 2021«، من�صة للرتويج ملعر�س »�صوفك�س SOFEX 2022 «يف 
دورته الثالثة ع�صر، املقرر اإنعقاده ما بني 31 ت�صرين اأول/اأكتوبر و 3 ت�صرين ثاين/نوفمرب 2022 يف 
منطقة العقبة الواجهة البحرية للأردن ويف مركز املعار�س واملوؤمترات الدولية )AIECC(، الذي 

مّت ت�صميمه وجتهيزه ليكون ملذًا الأبرز املعار�س واملوؤمترات املحلية والدولية.
مدير اإدارة املعار�س ال�صيد اأحمد الطويل الذي يعمل على ت�صويق »�صوفك�س« خلل معر�س 
31,200 مرتًا مربعاً   اأ�صار اإىل اأن املقّر اجلديد للمعر�س يف العقبة �صيكون على م�صاحة  اأيدك�س، 
داخلية، و 50,000 مرتًا مربعاً خارجية، ت�صمل من�صاآت وخدمات مناطق خم�ص�صة الإقامة العرو�س 

اإىل جانب مركز خا�س للموؤترات ومركز للإعلم.
 SOFEX Naval االأول  البحري  املعر�س  اإق��ام��ة  عن  »�صوفك�س«  اإدارة  اأعلنت  ذل��ك،  اإىل 
Exhibition اأو )SOFNE( الذي �صريكز على احلرب البحرية اخلا�صة ومهمات تطوير �صرتاتيجية 

العمليات اخلا�صة البحرية .
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�لتغطية  ل���ش��ت��م��ر�ر  ميغاهرتز   2500  -  30
�لال�شلكية لدى ��شتعماله على �لعربات.

 L3 Harris رئي�س �لإت�شالت �لتكتيكية يف
بريانت هن�صون Bryant Henson، �أ�شار �إىل 
�أن �لر�ديو RF - 785OD ي�شمل �أي�شًا نظام 
تعديل �مل��ه��م��ات، د�ع��م��ًا ب��ذل��ك تكنولوجيات 
�أ�شكال جديدة من  �إ�شافية وق���در�ت ت�شمل 
�ملوجات و�شوًل �إىل �حللول �لتجارية �أي�شًا. 
�إن���ه ج��ه��از �ل��ر�دي��و �ل��وح��ي��د م��ن فئته �ل��ذي 
يوّفر �لتبادل �لت�شغيلي عرب كل رعيل يف حقل 
�لت�شالت من �حلافة  �ملعركة، حيث ي�شل 
  VHF ج���دً�  �لعالية  �مل��وج��ات  �إىل  �لتكتيكية 

.UHF و�ملوجات فائقة �لعلّو
:Lockheed Martin لوكهيد مارتن

�ل�����رك��ة �لأم��رك��ي��ة �ل���ر�ئ���دة يف �إن��ت��اج 
�لأن��ظ��م��ة �ل��دف��اع��ي��ة و�ل��ط��ائ��ر�ت �حل��رب��ي��ة، 
ع��ر���ش��ت يف ج��ن��اح��ه��ا جم�����ّش��م��ات ل��ع��دد من 
�ل�����ش��و�ري��خ، �إ���ش��اف��ة �إىل �أب����رز �ل��ط��ائ��ر�ت 
 F-16 حلربية �لتي تنتجها وت�شمل �ملُقاتلة�
ف��ال��ك��ون �ل��ت��ي تعترب م��ن �أف�����ش��ل �مل��ق��ات��الت 
متعددة �ملهام من �جليل  �لر�بع و�ح��دة من 
�أك���رث �ل��ط��ائ��ر�ت �حل��رب��ي��ة جن��اح��ًا يف �ل��ع��امل 
و�لتي �أثبتت جد�ر�تها �لقتالية خالل �ملعارك 

�جلوية ودعم �لقو�ت �لربية.
ك��م��ا �أب������رزت �ل�����رك��ة �أه��م��ي��ة �مل��ق��ات��ل��ة 
�حلديثة F-35 Lightning II  �لتي تعّد �إحدى 
�ل��ط��ائ��ر�ت �لأك���رث ت��ق��ّدم��ًا، �إن��ه��ا مقاتلة ذ�ت 
م�����زّودة مب�شت�شعر�ت  ق����در�ت م�����ش��اع��ف��ة، 
و�أج���ه���زة �إت�����ش��الت م��ت��ط��ورة، �إ���ش��اف��ة �إىل 
قدرتها على حمل �ل�شو�ريخ  و�لأ�شلحة �لتي 

جتعل منها طائرة قاتلة بكّل �ملعنى.
يف جم��ال �آخ���ر عر�شت �ل�����رك��ة طائرة 
 C-130 J هركولي�س  �شوبر  �لتكتي  �لنقل 
Super Hercules �لتي تعمل يف 21 دولة حول 
�ململكة  ه��ي  عربية  دول  منها خم�س  �ل��ع��امل 
وعمان  وقطر  و�لكويت  �ل�شعودية  �لعربية 
و�لعر�ق، وبالتايل تعترب ج��زءً� من �أ�شاطيل 
ط��ائ��ر�ت �ل�����رق �لأو���ش��ط ن��ظ��رً� ملميز�تها 
�مل��ت��ع��ددة �ل��ت��ي ت�شمل �ل��ق��وة و�لإع��ت��م��ادي��ة 

و�جلهوزية و�لقدرة على �لتحّول .
:Leonardo ليوناردو

هي �ل�ركة �ليطالية �لر�ئدة يف جمالت 
�ملُ�شرة  �جلوية  بالأنظمة  تبد�أ  ع��ّدة  دفاعية 
UAS وح��ل��ول ح��رك��ة �لنقل �جل���ّوي و�إن��ت��اج 
�ل��ط��و�ف��ات AW 139 و AW 189 وط��ائ��ر�ت 
 Vulcano و�مل��د�ف��ع ط��ر�ز M - 345 لتدريب�

من عيار�ت خمتلفة 127 و 155 ملم �إ�شافة �إىل 
قذ�ئف DART �ملوجهة.

رئ��ي�����س ق�����ش��م �ل��ت�����ش��وي��ق يف �ل�����رك��ة 
 Pasquale Di بارتولوميو  دي  با�صكوال 
�ي��دك�����س  م��ع��ر���س  يف  ح�����ر   Bartolomeo
و�أعرب عن �شعادته �آماًل �أن يكون هذ� �ملعر�س 
�إ����ش���ارة ت��ف��اوؤل وف��ر���س يف م��ا ب��ع��د �جلائحة 
�لعاملية، كما �أك��د على �ل��ت��ز�م Leonardo يف 
دعم �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، �إذ �أن �ل�ركة 
تتابع فر�شًا مهّمة يف �أ�شو�ق �ل�رق �لأو�شط 

لت�شويق منتجاتها �لدفاعية �ملنوعة.
���ش��م��ن    Leonardo DRS ع���ر����ش���ت  
م�������ش���ارك���ت���ه���ا يف �مل����ع����ر�����س، ن����ظ����ام ط��اق��ة 
�أو  )OBVP( �مل����ح����م����ول����ة   �مل�����رك�����ب�����ات 

�مل��ع��روف    On - Board Vehicle Power  

�ل��الزم��ة  �ل��ط��اق��ة  لتوليد   )TITAN( ب��اإ���ش��م 
�شو�ء من حالة �ل�شكون �أو �حلركة - لتلبية 
ك��اف��ة �لإح��ت��ي��اج��ات، ب���دًء م��ن ق��ي��ادة �ملهّمات 
�لطارقة  باأنظمة  �ملتحركة و�نتهاًء  و�لقيادة 
�ل�����ش��اروخ��ي��ة و�مل���وّج���ه���ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
دع���م ع��م��ل��ي��ات �لإغ���اث���ة يف ح����الت �ل��ك��و�رث 

و�ملُ�شاعد�ت �لإن�شانية.
:IVECO ايفيكو

�ل�����رك��ة �لي��ط��ال��ي��ة �ل���ر�ئ���دة يف �إن��ت��اج 
�ملدين  لالإ�شتخد�م  �لعربات  �أن���و�ع  خمتلف 
و�لع�شكري على حٍد �شو�ء، عر�شت يف �أيدك�س 
�أح��دث عربتن مدرعتن لنقل �جلنود وقتال 
�لأ�شخا�س  لنقل  هي  �لأوىل  �لعربة  �ملُ�شاة. 
وم�شممة   ،Super AV Land 8x8 APC

التوقيع على اتفاق مابني SAMI و Lockheed Martin خلل املعر�س

IVECO عربات مدرعة لنقل اجلنود يف جناح
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بالإ�ضافة  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  ل�ضتخدام 
مدرعة   كو�ضيلة  الع�ضكري  الإ�ضتخدام  اإىل 
لنقل الأ�ضخا�ص APC اأو مركز قيادة CP اأو 
عربة خا�ضة بقتال امل�ضاة IFV. العربة ذات 
الللدفللع 8x8  علللللى عللجللات تتمّيز ب�رسعتها 

وحركيتها على خمتلف الأرا�ضي.
هي  اأي�ضًا  عر�ضت  التي  الثانية  العربة 
دفللع  ذات  الأدوار  مللتللعللددة  تكتيكية  عللربللة 
 ،4x4 Multirole Tactical Vehicle ربللاعللي 
م�ضتخدمة مللع اجلي�ص اليللطللايل وعللدة دول 
اأخلللللرى. الللعللربللة ذات تللدريللع يللوفللر حماية 
للطاقم، اإ�ضافة اإىل حمطة �ضاح يدار عن ُبعد 
وقد اأنتجت بعدة مناذج منها �ضيارة �ضحية، 
وملللركلللز قللليلللادة، وعلللربلللة للللقلللوات العمليات 

اخلا�ضة.
:HENSOLDT هن�سولدت

عر�ضت يف اأيللدكلل�للص جمموعة مللن حلول 
التج�ض�ص  بعمليات  اخلا�ضة  امل�ضت�ضعرات 
واملُللللراقللللبللللة والإ�لللضلللتلللطلللاع بللغلليللة تلللاأملللن 
اللل�للضللامللة الللقلل�للضللوى والللفللعللاللليللة العمانية. 
 اأبللللرز مللعللرو�للضللات اللل�للرسكللة عللائلللللة الللللرادار
TRML - 4D للللللدفللاع اجللللوي مللن الأر�للللص، 
وهللذا اللللرادار ي�ضتخدم اأحللدث نظام للم�ضح 
الإلكرتوين الفّعال )AESA(، امل�ضمم لك�ضف 
الأهللداف الأر�ضية واجلوية قريبة اأو بعيدة 

املدى.
اإىل جانب اللللرادارات الأر�ضية عر�ضت 
HENSOLDT  الللنللظللام امللل�للضللاد للللللعللربللات 
 Xpeller اك�ضبلري )UAVs( اجلوية غري الآهلة
اللللذي يللوفللر حللمللايللة �للضللّد اإخللللرتاق الللعللربللات 
اجلوية لأجواء املناطق احلرجة. كما عر�ضت 

اللللللرادار املللحللمللول جلللوًا ملللهللمللات التج�ض�ص 
واملُراقبة والإ�ضتطاع Prec ISR 1000 الذي 
امل�ضّلحة و�ضلطات  الللقللوات  �للضللامللة  يللوؤمللن 

حماية احلدود.
غولد  را���س��ل  لل�رسكة  الإداري  املللديللر 
 HENSOLDT اأ�ضار اإىل اأن Russell Gould
ممثلة يف اللل�للرسق الأو�للضللط منذ عللقللود، وهي 
والأمنية  الع�ضكرية  للقوات  موثوق  �رسيك 
يف منطقة ال�رسق الأو�ضط من خال اأنظمتها 

املتطورة للمراقبة والإ�ضتطاع.
:Rohde & Schwarz  رود اأند �سوارز

اللل�للرسكللة الأمللللانللليلللة الللللرائللللدة يف اإنللتللاج 
خمللتلللللف اأنلللظلللملللة الإتللل�لللضلللالت �لللضلللاركلللت يف 
اأيدك�ص وعر�ضت اأحدث نظامها لاإت�ضالت 
البحرية NAVICS، والرادار ذو الآداء العايل 
للك�ضف والتلقي ELINT، هذا بالإ�ضافة اإىل 
الأمللن  عللدة حلول متطّورة لختبار وقيا�ص 

ال�ضيرباين.
الللنللظللام NAVICS يللرتللكللز علللللى نللظللام 
التلل�للضللالت  لللتللاأمللن  لل�ضفن  وخم�ض�ص   IP
الداخلية واخلارجية. اأما الإداء العايل لنظام 
التج�ض�ص الإلكرتوين ELINT عرب رادار ذو 
من  والك�ضف  لاإلتقاط  متطورة  تكنولوجيا 
خللال وحلللدة R& WPU 2000، فقد زاد من 
الوقت احلقيقي لعر�ص خدمة التقاط اإ�ضارة 

الرادار.
نللللائللللب رئللليللل�لللص الللل�لللرسكلللة للللللتلل�للضللويللق 
 Christian كري�ستيان رايرت   والت�ضالت 
اإلتزام  لديها  ال�رسكة  اأن  اإىل  اأ�ضار   ،Reiter
قللللوّي يف املللنللطللقللة ومللكللاتللب حمللللليللة يف دوللللة 
�ضُت�ضاهم  حيث  املتحدة،  العربية  الملللارات 

عرب اأحدث اأنظمتها لاأمن ال�ضيرباتي.
:MBDA م.ب.د.أ

اإنللتللاج  اللللرائلللدة يف  اللل�للرسكللة الفرن�ضية 
خمتلف اأنواع ال�ضواريخ، عر�ضت يف اأيدك�ص 
اجليل اخلام�ص من ال�ضاروخ متو�ضط املدى 
للقتال، ويعترب  �ضاح متطور  كنظام   MMP
للدبابات  امل�ضاد   MILAN ال�ضاروخ  خليفة 

والذي ا�ضتخدم يف 40 جي�ضًا حول العامل.
لقد مّت تطوير هذا ال�ضاروخ امل�ضّمم  لكي 
ي�ضتجيب ملتطلبات برامج اجلي�ص الأمريكي 
بللرنللامللج  اأن  اإذ   .SCORPION و   FELIN
FELIN يهدف اإىل تطوير املعدات ال�رسورية 
لعن�رس امل�ضاة يف اجلي�ص الفرن�ضي م�ضتقبًا، 
اإدمللاج  �ضيطور   SCORPION برنامج  فيما 
وتن�ضيق جمموعة املعدات امل�ضتخدمة من قبل 

القوات الربية الفرن�ضية.
املتو�ضط  ال�ضاروخ   MBDAاأنتجت لقد 
املللدى MMP ليكون حمموًل على الكتف زنة 
15 كلغ وميكن ت�ضغيله من قبل جندين فقط، 
وهو يوفر دعمًا للمقاتلن يف �ضاحة املعركة اأو 

يف قتال املناطق الآهلة بال�ضكان.
:NEXTER نك�سرت

اإنللتللاج  اللللرائلللدة يف  اللل�للرسكللة الفرن�ضية 
اللللدبلللابلللات واللللعلللربلللات امللللدرعلللة وامللللدافلللع 
واللللذخلللائلللر، �للضللاركللت يف مللعللر�للص اأيللدكلل�للص 
املنتجات  من  لعر�ص جمموعة  فر�ضة  كونه 
عامًا   20 مللن  اأكللر  عالية.منذ  بتكنولوجيات 
توفر نك�ضرت دعمًا للقوات امل�ضّلحة الماراتية 
من خال دبابة لوكلري LECLERC ال�ضهرية.

لقد متثلت جمموعة »نك�ضرت« بال�رسكات 
 Nexter الللتللابللعللة لللهللا مللثللل اأنللظللمللة نللكلل�للضللرت
 Nexter Robotics وروبوت نك�ضرت ،Systems
وذخائر نك�ضرت Nexter Munitions، ونك�ضرت 
للتدريب Nexter Training. اأبرز معرو�ضات 
للمعر�ص  اخلارجية  امل�ضاحات  يف  املجموعة 
كانت دبابة لوكلري LECLERC اأبرز دبابات 
التي طلبت من  القوات امل�ضلحة الماراتية، 
ال�رسكة العمل على حتديث 200 دبابة ما بن 

2020 و 2028.
  TITUS 6X6 ثللم العربة املللدرعللة تيتو�ص
امل�ضممة للقتال يف املناطق الآهلة بال�ضكان نظرًا 
لقدرتها على املناورة العالية، اإ�ضافة اإىل مدافع 
 CAESAR امللليللدان طللراز قي�رس ذاتية الدفع
6X6  من عيار 155 ملم، والللروبللوتللات الربية 
)UGV( من عائلة Nerva اإىل جانب جمموعة 

من الذخائر من عيارات متنوعة.

Rohde & Schwarz للأت�ساالت من NAVICS نظام
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:ARQUUS اآركو�س
هي ال�رسكة الفرن�ضية الرائدة يف اإنتاج 
اإنها  العربات املللدرعللة املتطورة منذ عللقللود. 
ت�ضمم وتللنللتللج الللعللربللات امللللدرعلللة اخلفيفة 
AML و AMD :ملللهللمللات الإ�للضللتللطللاع مللثللل 

.VBL و EBR و 
اأطلقت ال�رسكة  اأيللدكلل�للص  خللال معر�ص 
للمّرة الأوىل عربة �ضكارابي Scarabee التي 
حتتوي على اأحدث الإبتكارات التكنولويجة 
ال�رسكة والتي ت�ضمل حمركًا  التي طّورتها 
ارتفاعات  وتعديل  للقوة،  واإدارة  هجينًا، 
التعليق، وحمللور قيادة خلفية م�ضتقّلة. لقد 
�ضّممت �ضكارابي لت�ضمل احلماية وال�ضبحية 
واحلللركلليللة الللعللاللليللة لللكللي ُتلللللّبللي احللتلليللاجللات 

الطواقم الع�ضكرية يف حقل املعركة.
الأمنللللوذج اللللذي مّت عر�ضه يف اأبلللو ظبي 
ميثل عللربللة الللدوريللة PATSAS، الللتللي ُتلبي 
احللتلليللاجللات وحللللللدات الللللقللللوات اخلللا�للضللة، 
واملجهزة مبحطة �ضاح Hornet ُيدار عن ُبعد 
اأمللا  ملم،   12.7 عيار  ر�ضا�ضًا  RCWS حتمل 
ال�رسورة  الإ�ضتطاع حيث تق�ضي  مهمات 
 Scarabee قوة نارية كربى، فيجهز اأمنللوذج

مبدفع عيار 30 ملم.

:OTOKAR اأوتوكار
هللي اللل�للرسكللة الللرتكلليللة اللللرائلللدة يف اإنللتللاج 
التكتيكية  واملدولبة  املوؤللة  املللدرعللة  العربات 
اإ�ضافة اإىل اأنظمة الأبللراج املتطورة، عر�ضت 
يف اأيللدكلل�للص جمموعة مللن الللعللربللات ذات الدفع 
 ،AKREP II و  COBRA 4 مثلX4 الللربللاعللي
واأخللرى �ضدا�ضية الدفع ARMA 6X6، تعترب 

عربة العقرب AKREP II اأحدث منتجاتها من 
الكهربائية  الطاقة  اجليل اجلديد، تعمل على 
وميكن اأن يعمل املحّرك مبادة الديزل، العربة 
املتطّورة مع قدرة  التقنيات  بللاأحللدث  جمّهزة 

على اإطاق النار وتاأمن حماية عالية للطاقم.
متتلك الللعللربللة قلللدرة حللمللولللة عللاللليللة رغللم 
حجمها املللنللخللفلل�للص، ولللديللهللا اإمللكللانلليللة لدمج 

ARQUUS انتاج Hornet BU  العربة الدرعة

IDEX 2021 صفقات اأيدك�س�
يف ال���ي���وم  اخل��ام�����س ل��ف��ع��ال��ي��ات معر�س 
الدفاع الدويل اأيدك�س يف دورته اخلام�سة ع�سر، 
و  »اأيدك�س«  ملعر�سي  الر�سمي  املتحدث  اأعلن 
التي  وال�سفقات  العقود  اإجمايل  اأن  »نافدك�س« 
موؤمتر  خ��لل  دوالر،  مليار   5.7 بلغت  وّق��ع��ت 
�سحفي بح�سور اللواء فار�س خلف املزروعي 
للمعر�سني،  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
عام  اأم��ني  البلو�سي  اإ�سحق  الطّيار  وال��ل��واء 
ال�سناعات الدفاعية يف وزارة الدفاع االماراتية 
حميد  وال�سيد  العليا،  اللجنة  رئي�س  ونائب 
مطر ال�ساهري املدير العام والرئي�س التنفيذي 
 ،ADNEC ل�سركة املعار�س الوطنية يف اأبو ظبي
مّت ا�ستعرا�س اأبرز العقود وال�سفقات، كما اأكد 
اللواء املزروعي على اأهمية املعر�سني من حيث 
التحديات  العاملي، على رغم  اإثبات ح�سورهما 

.COVID - 19 التي فر�ستها جائحة
حممد  ال��رك��ن  العميد  الر�سمي  املتحدث 
الركن  العميد  خمي�س احل�ساين واإىل جانبه 
الطّيار  وامل��ق��ّدم  الذهلي،  نا�سر  فهد  بحري 
اأي�ساً،  الر�سميان  املتحدثان  احلجري  �ساره 

تطّرق اإىل العقود التي وّقعتها وزارة الدفاع على 
النحو التايل:

ل�سيانة طائرات   Boeing �سركة  - عقد  مع 
C-17 بقيمة 113 مليون درهم.

- عقد مع �سركة »Nexter  Systems« لتوفري 
مليون   93 بقيمة   Leclerc لدبابات  الغيار  ِقطع 

درهم.
- التعاقد مع �سركة »Insitu«  ل�سراء طائرات 
مليون   405 بقيمة   Integrator ط��راز  م�سرية 

درهم.
- عقد مع �سركة Raytheon  ل�سراء �سواريخ 

وِقطع GEM-T  Patriot بقيمة 2.6 مليار درهم.
- عقد مع �سركة SAAB ل�سراء طائرات اإنذار 

ُمبكر G 6000 بقيمة 3.7 مليار درهم.
طائرة  ل�سراء   LIMA Aviation مع  عقد   -

Black Hawk الإطفاء احلرائق بقيمة 52.7 مليون 
درهم.

Northstar« ل�سراء  - التعاقد مع �سركة » 
 224 بقيمة  االأدوار  متعددة   Bell 407 طوافة 

مليون درهم.
ك��م��ا مت االإع�����لن ع��ن ع����ّدة ���س��ف��ق��ات مع 
 Calidus �سركة  مع  اأبرزها  كان  حمّلية  �سركات 
12 ط��ائ��رة ط���راز بدر  ل�����س��راء  اجل��و ف�سائية 
B - 250  بقيمة 1.697 مليار دره��م، ومع �سركة 
Adil Textiles لتزويد القوات امل�سّلحة ب�سبكات 
92.625 مليون دره��م، ومع �سركة  متويه بقيمة 
IGG اإتفاقية ل�سراء اأ�سلحة وذخائر بقيمة 485 
 »AMMROC« مليون درهم، واأخرى مع �سركة
ل�سراء اأجهز  ADTE خا�سة بتطوير عمل طائرات 

Mirage يف القوات اجلوية.

املتحدثون الر�سميون يعر�سون نتائج العقود وال�سفقات
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منظمة �ضاح من العيار الثقيل ت�ضل اإىل مدفع 
عيار 90 ملم، مع قدرة التحكم بنظام التوجيه 
على جميع املحاور، كما ميكنها من ال�ضري على 
جميع الت�ضاري�ص ال�ضعبة كالرمال والو�ضول 
والتلوح بف�ضل نظام التعليق امل�ضتقل والتحكم 

ال�رسيع يف عزم دوران العربة.
اإىل ذللللك عللر�للضللت اأوتلللوكلللار عللربللة كللوبللرا 
الكمائن  �للضللّد  املحمية   COBRA II MRAP
والألللللغللللام، وهلللي تللتللملليللز مبلل�للضللتللوى عللللاٍل من 
القدرة على البقاء وخفة احلركة العالية فوق 

الأرا�ضي الوِعرة.
:AL JASOOR اجل�س��ور

هللي اللل�للرسكللة المللاراتلليللة املتخ�ض�ضة يف 
اإنتاج عربات قتال املُ�ضاة املدرعة AFV، وهي 
من�ضة من جتمع EDGE  لل�ضناعات الدفاعية يف 
دولة المارات العربية املتحدة. تعترب اجل�ضور 
امل�ضاة رب�ضان  لعربة قتال  املللزود احل�رسي 
RABDAN 8X8 التي توفر فوائد عمانية على 
الللرب، كما وميكنها اأن ت�ضتخدم يف املياه كونها 

متتلك تكنولوجيات وابتكارات متقّدمة.
لدى AL JASOOR اإهتمام كبري باحلماية 
اإنللتللاج  تللوؤكللد على  لللذا  وال�ضامة الق�ضوى، 
اجللليللل اجلللديللد مللن الللعللربللات ذات ال�رسعة 
الأكرب واحلركية الأعلى والقدرات الدفاعية 
والهجومية املتطورة. ال�رسكة تعمل ك�رسيك 
 Otokar ا�ضرتاتيجي لأنظمة اأوتوكار الربية
نقل  ملللن  الللتللمللكللن  بللهللدف   Land Systems

التكنولوجيات والتدريب وامللكية.
اأعلنت اجل�ضور  اأيللدكلل�للص،  خللال معر�ص 
عللن تللعللاون مللع �للرسكللة »رايللثلليللون المللللارات 
عللربللة  تلللزويلللد  بللغلليللة   ،Raytheon Emirates
Rabdan 8x8 بنظام �ضاح يعمل باأ�ضعة ليزر 
التنفيذي  الرئي�ص  واأفللللاد   ،)HEL( العالية 
 )HEL( جل�ضور فهد العب�سي اأن نظام ال�ضاح
اأو High Energy Laser Weapon System، هو 
اأحلللد اأكلللر الأنللظللمللة تللطللورًا مللع قلللدرات كبرية 

.UAV م�ضادة للعربات اجلوية دون طّيار
:NIMR منر

اللل�للرسكللة اللللرائلللدة يف اإنلللتلللاج الللعللربللات 
واملتو�ضطة،  اخلفيفة  املللدولللبللة  الع�ضكرية 
ك�ضفت �ضمن م�ضاركتها يف اأيدك�ص عن اجليل 
 4X4 الثاين من عربات عجبان رباعية الدفع
ت�ضعى   .6X6 HAFEET وحفيت   ،AJBAN
 EDGE  اإحلللللللدى �للرسكللات جمللمللوعللةNIMR
عرب اإطللاق هذه العربات اإىل حتقيق تطور يف 
التميز التقني والآداء الديناميكي والت�ضميم 

الهيكلي النموذجي.
تتمّيز AJBAN و HAFEET مبوا�ضات 
متقدمة يف تخفيف اأثر الإنفجارات واحلماية 
م�ضتويات  وتوفر  البال�ضتية،  القذائف  من 
عللاللليللة ملللن اللل�للضللامللة يف اأقلل�للضللى اللللظلللروف. 
املللتللطللّورة  وهند�ضتها  ت�ضميمها  وبف�ضل 
ت�ضعى اإىل تلبية اأكر متطلبات املهام �ضعوبة، 
كما متتاز بهيكلها الآحادي الذي يوفر درجة 
اأعلللللى مللن �ضابة الهيكل، واللللذي ي�ضهم يف 

زيادة املرونة والإ�ضتجابة.
:BAE Systems ب.اأ.اإي �سي�ستمز

 BAE Systems �لللللرسكلللللة  قللللللّدمللللللت 
الدفاعية  احللللللول  مللن  جمموعة  الربيطانية 
امللللعلللززة تللكللنللولللوجلليللًا لللاإ�للضللتللخللدام اللللربي 
والللبللحللري واجلللللوي، اإ�للضللافللة اإىل متطلبات 
الأمللللن اللل�للضلليللرباين والللتللدريللب، وقلللد �ضملت 
يوروفايرت  املُقاتلة  جم�ضمات  املعرو�ضات 

RABDAN 8X8 عر�ست عربة رب�سان AL JASOOR اجل�سور

اإعادة ت�صمية مركز 
امللك عبد اهلل الثاين للت�صميم  والتطوير KADBB وتعديله 

JODDB للمركز الأردين للت�صميم والتطوير
اأعلن  املركز االأردين للت�سميم والتطوير )JODBB( عن ت�سميته الر�سمية اجلديد، بداًل من مركز 
امللك عبد اهلل الثاين للت�سميم والتطوير KADBB �سابقاً، وجاء هذا التعديل بتاريخ 23 ت�سرين الثاين/
نوفمرب 2020 بالتزامن مع الذكرى املئوية لتاأ�سي�س الدولة االأردنية، ليعك�س الغايات واملجاالت 
اجلديدة التي يطمح املركز بالتو�سع فيها من خلل ال�سراكات العاملية. وقد جاءت م�ساركته االأوىل 

حتت االإ�سم اجلديد يف» معر�س اأيدك�س 2021«.
يعترب املركز االأردين للت�سميم والتطوير )JODDB( مركزًا بحتياً بحلول ال�سناعات الدفاعية 
وهو مركز �سرتاتيجي وفريد من نوعه يف اململكة االأردنية الها�سمية، يقّدم املركز احللول االإبداعية 
وزي��ادة  االإ�ستقللية  وتعزيز  الوطني،  وال�سلم  االأم��ن  خلدمة  املتقدمة  التكنولوجيا  وت�سخري 
التناف�سية من خلل تنمية القدرات الت�سنيعية والكفاءات الب�سرية املحّلية، واأن روؤية املركز تكمن 

يف االإبداع وتقدمي احللول املثلى يف املجاالت الدفاعية واالأمنية يف املنطقة.
ت�سمل وحدات عمل املركز عّدة قطاعات اأبرزها:

- قطاع االأ�سلحة والذخائر
- قطاع االأنظمة القتالية الربية

- قطاع معدات القوات امل�سّلحة
- قطاع االإلكرتونيات واالإلكرتو-  ب�سريات

- قطاع اخلدمات امل�ساندة
- تكنولوجيا املُ�ستقبل
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وعللربللة   ،Eurofighter Typhoon تللايللفللون 
ريبتايد Riptide امل�ضرية عن ُبعد حتت �ضطح 
البحر، وقدرات الدفاع الإلكرتوين، واأنظمة 
الأمن ال�ضيرباين، ونظام الإنذار ال�ضاروخي 
املُلل�للضللرتك )CMWS(، واأنللظللمللة اإتلل�للضللالت 
من  اإىل جمموعة  اإ�ضافة  تكتيكية،  راديللويللة 

ال�ضواريخ املوّجهة باأ�ضعة ليزر.
اللل�للرسكللة ا�ضتعر�ضت دورهللللا يف اإنللتللاج 
F - 35 Lightning  التي  املُقاتلة املللتللطللورة 
دخلت يف تر�ضانة القوات اجلوية الربيطانية. 
كللمللا عللر�للضللت اللل�للرسكللة اأمللللام اللللللزّوار نظام 
اللللل�للللضللللاروخ اللللقلللاتلللل ذو الللللدقللللة املللتللقللدمللة 
 واملللللوجلللله بللاأ�للضللعللة ليلللللللللللزر)APKWS( اأو 
.Advanced Precision Kill Weapon System

 معر�س الدفاع الدويل 
World Defense Show )WDS(

اأعلللللللنلللت الللهلليللئللة اللللعلللاملللة لللللل�للضللنللاعللات 
ال�ضعودية  الللعللربلليللة  املللملللللكللة  يف  الع�ضكرية 
الدفاع  ملعر�ص  عائدة  تفا�ضيل  عن   ،GAMI
اللللدويل )WDS( املللقللرر اإنللعللقللاده يف الريا�ص 
للمّرة الأوىل ما بن 6 و 9 اآذار /مار�ص 2022. 
املدير العام لل GAMI  ال�سيد اأحمد االأهلي 
اأ�للضللار خللال معر�ص اأيللدكلل�للص اإىل اأن اململكة 
الللعللربلليللة اللل�للضللعللوديللة تلللللعللب دورًا حمللوريللًا 
يف الللنللظللام البيئي للللللدفللاع الللعللاملللي مللن خال 
تللاأ�للضلليلل�للص مللعللر�للص WDS، حلليللث نللهللدف اإىل 
جلب ال�ضناعات الدفاعية العاملية لتكون معًا 
والتطلع اإىل طموح اململكة املتنامية وابتكار 

فر�ص على كّل م�ضتوى يف �ضل�ضلة الدفاع.
اإنطاقًا من روؤيللة 2030 �ضيتّم العمل على 
توطن 50 % من الإنفاق الع�ضكري الوطني ، 
و�ضيكون معر�ص الدفاع العاملي WDS حمركًا 
يف  لاإ�ضتمرار  املحلية  لل�ضناعات  اأ�ضا�ضيًا 

قيادة التجدد والتغيري مل�ضتقبل الدفاع.
الللرئلليلل�للص الللتللنللفلليللذي للللللمللعللر�للص �سون 
اأومرود Shaun Ormrod اأكد على اأن يكون 
الت�ضغيلي  للتبادل  �ضاملة  من�ضة  املعر�ص 

وترويج التجارة والتجدد يف هذا القطاع.
ُيلل�للضللار اإىل اأنللله على هام�ص »اأيللدكلل�للص« مّت 
ال�ضعودية  الع�ضكرية  ال�ضناعات  مع  التوقيع 
SAMI  لتكون ال�رسيك ال�ضرتاتيجي للمعر�ص.

رو�س اأوبورون اك�سبورت 
:Rosoboronexport

هي الوكالة احلكومية الوحيدة املفو�ضة 
الرو�ضية  الع�ضكرية  املنتجات  ت�ضدير كامل 
اإىل اخلارج، وهي جزء من موؤ�ض�ضة رو�ضتيك 

Rostec احلللكللوملليللة، �للضللاركللت يف مللعللر�للص 
»اأيدك�ص« حيث عر�ضت جمموعة من حلولها 
اجلديدة �ضملت نظام م�ضاد للطائرات دون 
طّيار، واأنظمة حرب اإلكرتونية ودفاع جّوي 

من خمتلف الفئات.
للحرب    Repellen T - Patrol نللظللام 
 JSC الإلكرتونية الذي تنتجه وتطوره اأنظمة
قللادر  كونه  احللللدود  تغطية  يوفر  الدفاعية، 
علللللى الت�ضوي�ص حللتللى 20 كلللللم �للضللد خمتلف 
اأنللللللواع الللللدرونللللز. مت نللظللام Kupol اللللذي 
طورته �رسكة  Avtomatika اإحللدى �رسكات 
Rostec، الذي يوفر مراقبة راديوية حلماية 
املواقع الع�ضكرية عرب منع هجمات الدرونز 

الإفرادية اأو املجموعة.
 اأملللللللا اللللللبلللللارز اجللللللديلللللد فللللكللللان نلللظلللام 
الللللبللللنللللدقلللليللللة الإللللللللكلللللللرتو مللغللنللاطلليلل�للضلليللة 
على  ملل�للضللو�للص حمللمللول  كلللاأخلللف   Pishchal 
الللطللائللرات دون طللّيللار UAV  حللتللى م�ضافة 
2 كلللللم. اإىل ذللللك عللر�للضللت رو�للللص اأوبلللللورون 
 UAV اك�ضبورت النظام القاتل ملختلف اأنواع
 Pantsir اأي نظام الدفاع اجلّوي ق�ضري املدى
S1M - مللن �للرسكللة KBP، ونللظللام املللدفللع/
 )SPAAGM( للطائرات  امل�ضاد  ال�ضاروخ 
اإنتاج Almaz - Anteys، ثّم اأنظمة Verba و 
Igla-S للدفاع اجلللّوي املحمول على الكِتف 

.MANPADS

ال�سرك��ة ال�سعودي��ة لل�سناع��ات الع�سكري��ة 
:SAMI

�للضللاركللت حتللت مظلة اجلللنللاح اللل�للضللعللودي 
وقّدمت جمموعة من املنتجات والتقنيات التي 
طللّورتللهللا اللل�للرسكللة، كما وّقللعللت خللال فعاليات 
اأيللدكلل�للص علللللى اتللفللاقلليللات مللع اأبللللرز اللل�للرسكللات 
املنتجة لاأنظمة الدفاعية يف العامل منها: اإتفاقية 
�للرسكللة »لوكهيدمارتن  مللع  ملل�للرسوع م�ضرتك 
Lokheed Martin اأكرب �رسكة لاأنظمة الدفاعية 
يف العامل، وذلك بغية تطوير القدرات يف جمالت 
تللقللنلليللات الللتلل�للضللنلليللع واللللربجمللليلللات وتللكللامللل 
الأنللظللمللة، وكللذلللك يف اإنللتللاج و�ضيانة واإ�للضللاح 
اللللطلللوافلللات واللللطلللائلللرات، واأنللظللمللة الللدفللاع 
اللل�للضللاروخلليللة. كللمللا مّت الللتللوقلليللع علللللى اتفاقية 
تللعللاون مللع �للرسكللة »منلللر NIMR« المللاراتلليللة 
اإتفاقية  اأول  وهللي  املللدرعللة،  للعربات  املنتجة 
�للضللنللاعللات ع�ضكرية مللا بللن �للرسكللة �ضعودية 
 SAMI واملللاراتللليلللة. ويف جملللال اآخللللر وّقلللعلللت
اإتفاقية مع الهيئة العامة لل�ضناعات الع�ضكرية 
ملعر�ص  ال�ضرتاتيجي  ال�رسيك  لتكون   GAMI
الللذي   World Defense Show العاملي  الللدفللاع 

تنظمه الهيئة يف العام 2022.
املهند�س  لل�رسكة  التنفيذي  الرئي�ص 
وليد اأب��و خ��ال��د، عللرب عللن �لللرسور ال�رسكة 
جهودها  �ضمن  جللديللدة  مللنللجللزات  بتحقيق 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  اإىل جعل  الرامية 
واحللدة من رواد ت�ضنيع الأنظمة الع�ضكرية 
على م�ضتوى العامل. كما اأ�ضار اأبو خالد اإىل 
اأن اللل�للرساكللات الللتللي مّت توقيعها خللال هذا 
احلدث الدويل IDEX، �ضوف ت�ضهم يف حتقيق 
جللهللود �للضللنللدوق الإ�للضللتللثللمللارات ويف توطن 

اأحدث التقنيات واملعرفة يف اململكة.

SAMI �واملهند�س وليد ابو خالد الرئي�س التنفيذي ل  NIMR اللواء فار�س املزروعي رئي�س جمل�س ادارة
يوقعان اول اتفاق �سعودي اماراتي النتاج عربات مدرعة يف اململكة

HALCON اول �ساروخ دفاع جوي اماراتي انتاج
EDGE احدى �سركات
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ال�شيخ حامد �أك��د على �أن �إقامة 
معر�ضي »�أيدك�س« و »نافدك�س« 
خالل هذه �لظروف �لإ�ضتثنائية، 
يج�ضد ق��درة دول��ة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�أ�ض�س  على  �ل��ك��رى  �لفعاليات  تنظيم  على 
قوية من �لأمن و�ل�ضالمة، كما ميثل �ملعر�س 
من��وذج��ًا للمعار�س �ل��ر�ئ��دة يف �ل��ع��امل على 
م�����ض��ت��وى �ل��ت��ن��ظ��ي��م و�مل�����ض��ارك��ة و�ل��ت��ط��وي��ر 
�ملُ�����ض��ت��م��ّر، وه����و ي��ع��ت��ر �ل���ي���وم �أح����د �أب����رز 
�ملن�ضات �لدولية لعر�س �أحدث تكنولوجيات 

�ل��دف��اع، وملتقى عامليًا للحو�ر بني �ملعنيني 
بهذه �ل�ضناعات �ملهمة وم�ضتقبلها يف �ضوء 

�ملتغري�ت �لكرى �لتي ميّر بها �لعامل.
ُي�����ض��ار �إىل �أن ق��ائ��د �ل���ق���و�ت �ل��ب��ح��ري��ة 
�لمار�تية �للو�ء �لركن بحري طيار ال�شيخ 
�شعيد بن حمدان بن حممد اآل نهيان ح�رض 
حفل �لإفتتاح ور�فق ال�شيخ حامد يف جولته 

على �ل�رضكات و�ل�ضفن �حلربية �لر��ضية.
 NAVDEX أب��رز �ل�رضكات �لعار�ضة يف�

هي �لتالية:

:FINCANTIERI فينكانريي
هي �إح��دى �أكر جمموعات بناء �ل�ضفن يف 
�لعامل، و�لأوىل يف جم��الت �لتنّوع و�لإب��د�ع. 
�إنها ر�ئدة يف ت�ضميم وبناء �ل�ضفن �ل�ضياحية، 
ولعب رئي�ضي يف �ضناعة بناء �ل�ضفن �حلربية 
ل��زب��ائ��ن��ه��ا ح���ول �ل���ع���امل وخ��ا���ض��ة �ل��ب��ح��ري��ة 
�لي��ط��ال��ي��ة و����ض���الح �ل��ب��ح��ري��ة �لأم���ريك���ي���ة، 
وه��ي ���رضي��ك م��ع بع�س �ل�����رضك��ات �لدفاعية 
�لأوروب��ي��ة عر بر�مج بحرية متنّوعة. �أب��رز 
م�ضاريعها �مل�ضرتكة من خالل Navaris �ملوؤلفة 
 NAVAl و Fincantieri بن�ضبة 50/50 ما بني
وّق��ع��ت على عقد مع  �ل��ت��ي  �لفرن�ضية   Group
منظمة �لتعاون �لأوروب���ي �مل�ضرتكة للت�ضّلح 
�ملتعاقد   Navaris )OCCAR(،  بحيث تكون 
�لتي  �لتقنية  �لأن�����ض��ط��ة  لتن�ضيق  �لرئي�ضي 

تديرها »فينكانتريي« و »نافال غروب«.
يف �أي��دك�����س ع��ر���ض��ت جم�����ّض��م��ات لبع�س 
�ضفنها �حلربية �لتي �أنتجت و�ضّلمت لبحريات 
ع��ّدة ح��ول �ل��ع��امل، كما �أعلنت عن تعاونها مع 
بناء  لتطوير   ADSB �ل�ضفن  لبناء  ظبي  �أب���و 
�ملتحدة،  �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة  يف  �ل�ضفن 

و�ملُ�ضاركة يف بناء �لفرقيطة فئة  �أبو ظبي.

NAVDEX 2021  ال�شيخ حامد بن زايد األ نهيان لدى افتتاح نافدك�س

 بتاريخ 21 �شباط/فرباير 2021 وتزامناً مع افتتاح معر�س »اأيدك�س«، اإفتتح 
ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي، معر�س الدفاع البحري 
الوطنية  ال�شركات  اأجنحة  �شملت  بجولة  وق��ام   ،»NAVDEX 2021 »نافدك�س 
تبادل  ال�شاد�شة، حيث  البحري يف دورته  الدفاع  امل�شاركة يف معر�س  والعاملية 
الأحاديث مع العار�شني حول اآخر التقنيات والقطع احلديثة امل�شاركة يف املعر�س 
والتي بلغت 17 قطعة بحرية من 10 دول حول العامل، تتنوع ما بني كا�شحات األغام 
وزوارق دورية و�شفن اإمداد واإن��زال  وزوارق بحث واإنقاذ وغريها، اإ�شافة اإىل 
اأمن ال�شواحل وحلول الإت�شالت البحرية. كما اطلع  اأنظمة  اأحدث التقنيات يف 
ال�شيخ حامد على اأهم التقنيات احلديثة يف ال�شناعات البحرية املتطورة واحللول 

وامل�شتجدات يف جمال �شناعة الدفاع البحري.

:NAVDEX 2021 معرض الدفاع البحري نافدكس
 قطع حبرية زائرة من عشر دول
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:Navantia نافانتيا
وّقعت    2021 �ضباط/فر�ير   17 بتاريخ 
م��ع �أح��و����س ز�م��ل �ل�ضعودية، على مذّكرة 
بحرية  م�ضاريع  يف  للتعاون   )Mou( تفاُهم 

ُم�ضتقبلية يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية.
�لدفاعية  �ل�رضكات  �إح��دى  نافانتيا هي 
�ل��دول��ي��ة ذ�ت �أو����ض���ع م��ل��ف م��ن �مل��ن��ت��ج��ات، 
ي���رت�وح  م��ن �ضفن �ل�ضطح و�لغو��ضات �إىل 
�خلدمات �لرقمية. و�ن �لتز�مها نحو خطة 
�ململكة وفقًا لروؤية »2030«، قد ذهب خطوة 
�إ�ضافية �إىل �لأمام عر �تفاقيات حمددة، مثل 
�أحو��س  �لتفاهم �ملوقعة حديثًا مع  م��ذّك��رة 
ز�م���ل �أح���د �أق�����ض��ام ���رضك��ة »ز�م���ل للخدمات 
�لبحرية« �لتي مقّرها م��رف��اأ �ل��دم��ام. وه��ذه 
بناء  بر�مج  �لتعاون يف  على  تركز  �لإتفاقية 
�ل�ضفن �ملُ�ضتقبلية يف �ململكة وجمالت �أخرى 

مثل �إ�ضالح �ل�ضفن �أو حتويرها.
�أخ��رى  ُم��ب��ادر�ت   Navantia �أطلقت  لقد 
يف  �مل��م��ل��ك��ة ل��ت��م��ت��ني �ل��ت��ع��اون �ل�����ض��ن��اع��ي يف 
جم��ال �إدم���اج �أنظمة �ل��ق��ت��ال، وه��و جم��ال ذو 
تكنولوجيات عالية، دفع نافانتيا �إىل �إن�ضاء 
�لع�ضكرية  �ل�ضناعات  مع  ُم�ضرتكة  �رض�كة 
و�إدم���اج  تطوير  )SAMI(ب��غ��ي��ة  �ل�ضعودية 
�إ�ضم  �أول نظام قتال بحري حت��ت  وت�ضويق 

.»HAZEM حازم«
:ADSB اأبو ظبي لبناء ال�شفن

تعتر �أب���و ظبي لبناء �ل�ضفن م��ن �أب��رز 

تنتج  �لعربية، حيث  �ل�ضفن  ب��ن��اء  �أح��و����س 
خم��ت��ل��ف �أن������و�ع �ل��ف��رق��ي��ط��ات و�ل���ق���و�رب 
�لرئي�ضي  �مل�ضدر  ت�ضّكل  وه��ي  �لع�ضكرية، 
بال�ضفن  �لمار�تية  �لبحرية  �لقو�ت  لتزويد 
�حلربية، وتقدمي �لدعم و�ل�ضيانة و�لإ�ضالح 
ملختلف �أنو�ع �ل�ضفن �ملدنية و�لع�ضكرية على 
حٍد �ضو�ء يف منطقة �ل�رضق �لأو�ضط و�ضمال 

�أفريقيا.
خ������الل م���ع���ر����س �ل������دف������اع �ل���ب���ح���ري 
�ل�ضفن  لبناء  ظبي  �أب��و  عر�ضت   NAVDEX
كان  �ل�ضفن  م��ن  متطورة  ت�ضاميم ومن���اذج 
 )FPB( أب��رزه��ا ق���و�رب �ل��دوري��ة �ل�رضيعة�
م�ضبار Mesbar O1 وماجد Majed 01، كما 

�أعلنت عن توقيع عقد مع �رضكة »نوفامارين 
�لر�ئدة يف ت�ضميم  �ليطالية   »Novamarine

وبناء �لقو�رب باأ�ضكال متمّيزة.
  ADSB مب��وج��ب ه����ذ� �لإت����ف����اق ت��خ��ول
ت�����ض��م��ي��م وت�����ض��ن��ي��ع وت�����ض��وي��ق �ل���ق���و�رب 
دول��ة  للنفخ )RHIB( يف  �ل��ق��اب��ل��ة  �ل�����ض��ل��ب��ة 
�لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، فيما تقوم �رضكة 

»Novamarine« بت�ضويقها يف �أوروبا.
:Naval Group املجموعة البحرية

هي �ل�رضكة �لفرن�ضية �لر�ئدة يف جمال 
ت�ضميم و�إنتاج خمتلف �أن��و�ع �ضفن �ل�ضطح 
�حلربية و�لغو��ضات وحامالت �لطو�فات. 
�ضاركت يف معر�ضي »�أيدك�س« و »نافدك�س« 
كونها تعمل يف دول��ة �لإم����ار�ت �لعربية منذ 
�ل��ع��ام 2010، وه��ي ت�ضاهم يف نقل �مل��ع��ارف 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �إىل �ل�����رضك��اء �لم��ار�ت��ي��ني 
م���ن خ����الل جم��ل�����س �ل����ت����و�زن �لق��ت�����ض��ادي 
وذل��ك بهدف تعزيز ق��در�ت �لقو�ت �لبحرية 

�لمار�تية.
�ملجموعة �لبحرية تذكر بوجودها �أي�ضًا 
يف �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ض��ع��ودي��ة ع��ر �إح���دى 
�ل�����رضك��اء �ل��ت��اب��ع��ة ل��ت��اأم��ني خ��دم��ات ل�ضالح 
�لقو�ت �لبحرية �ل�ضعودية، كما �أنها �فتتحت 
���رضك��ة ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف م�����رض ل��ت��وف��ري خ��دم��ات 
�ل��دع��م لأ���ض��ط��ول �ل��ب��ح��ري��ة �مل�����رضي��ة �ل��ذي 
و�أرب���ع فرقيطات   FREMM فرقاطة  ي�ضمل 
Gowind، وحاملتي طو�فات فئة »مي�ضرت�ل 

.»MISTRAL
�ل�������������رضك������ة ع�����ر������ض�����ت جم�������ض���م���ات 
ل��ب��ع�����س �ل���ف���رق���اط���ات و�ل��ف��رق��ي��ط��ات �ل��ت��ي 
ت��ن��ت��ج��ه��ا وت�����ض��ع��ى �إىل ت�����ض��وي��ق��ه��ا خ���الل 

معر�ضي»�أيدك�س« و »نافدك�س«.

ابو ظبي لبناء ال�شفن تطلق اول قارب دورية �شريع انتاج المارات

بع�س ال�شفن من بحريات الدول ال�شديقة امل�شاركة يف نافدك�س
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على  امل�صّنعة  ال�����رك��ات  جتمع 
ج��ع��ل ال��ت�����ص��م��ي��م ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
ل��ل��ع��رب��ات املُ�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ب��غ�����ّض 
النظر ع��ن اأحجامها وامل��ه��ّم��ات ال��ت��ي ت�صند 
تقنية  ومتطلبات  مبوا�صفات  يتمّتع  اإليها، 
اأهّمها احلركية واحلماية والتدريع ونوعية 
تت�صّمنها م�صفوعة مبا يطراأ  التي  الأ�صلحة 
وهكذا  وتطوير.  حتديث  م��ن  ال�صناعة  على 
ك��ّل �ركة م�صّنعة حت��اول اأن جتعل عربتها 
منفردة  ذات ميزات  للزبائن  تعر�صها  التي 
ع���ن ���ص��واه��ا ح��ي��ث ي��ب��ق��ى ع��ن�����را ال��ت��دري��ع 
واحلماية يف مقّدمة الأولويات جلعل العربات 
ُت��ق��اوم الأح����داث امل��وؤمل��ة ول �صيما ال��ك��وارث 
ال��ت��ي ت�صببها ال��ع��ب��وات النا�صفة والأل��غ��ام، 
وكون ال�راعات واحل��روب ت�صتغرق عادًة 
م��ّدة طويلة اأ�صبح على ال��دول امل�صّنعة دون 
من�صّبة  وتقنياتها  جهودها  جعل  ا�صتثناء 
على عن�ري التدريع واحلماية للحفاظ على 
العن�ر الب�ري ال��ذي هو اأه��ّم املتطّلبات، 
ك���ون ك���ّل ���ص��يء ي��ع��و���ض،م��ا ع���دا العن�ر 
الب�ري الذي فقده ل يعّو�ض. ونظم التدريع 
واحل��م��اي��ة مهما ت��ط��ّورت ت�صمن ج��ي��دًا اأم��ن 
واأماكن  الرئي�صية  واملوؤ�ص�صات  املع�صكرات 
وو�صائل  ال�صاحنات  لكن  الثابتة،  ال�صكن 

ال��ن��ق��ل امل��ت��ح��ّرك��ة ت��ب��ق��ى م��ن الأك����ر عر�صة 
ل���أخ��ط��ار كونها متنّقلة، ول��ذا ت��رّك��ز جميع 
الدرا�صات الع�صكرية على كيفية جعل و�صائل 
ال��ن��ق��ل ال��ع�����ص��ك��ري��ة اأك����ر ح��م��اي��ة وت��دري��ع��ًا، 
وق��اي��ة جنودها  كيفية  ه��و  الأّول  وال���ه���دف 
يف ال��داخ��ل م��ن الأخ��ط��ار يف اخل����ارج، وجعل 
مركبات النقل »ق�عًا متحّركة« ذات اأق�صى 

حماية ووقاية.
تاريخ العربات امل�صفحة:

ب��داأت جم��الت �صنع العربات امل�صّفحة 
م��ن��ذ ال��ع��ام 1903، وه��دف��ت م��ن��ذ ال��ب��داي��ة اإىل 
ت��وف��ر اأك���ر ق��در م��ن احل��م��اي��ة للعربة وَم��ْن 

بداخلها.
وك����ان ال��ت��ط��ّور الأك�����ر والأب������رز ل��ه��ذه 
العربات اب��ان احل��رب العاملية الأوىل، حيث 
باتت �ص�حًا ي�صتطيع قطع امل�صافات الطويلة 
ب�����رع��ة ت��ف��وق ���رع��ة املُ�����ص��اة وامل��دف��ع��ي��ة. 
العربات  اأ�صبحت  التكنولوجيا  تطّور  وم��ع 
امل�صّفحة وال�صاحنات املدرعة �رورة ُملّحة 
جل��ي��و���ض ال��ع��امل ق��اط��ب��ة، ول �صيما وح���دات 
املُ�صاة والأ�صلحة امل�صادة للطائرات، وباتت 
ت��ت��ن��اف�����ض ال�����رك��ات امل�����ص��ّن��ع��ة يف تنويعها 
وت��ط��وي��ره��ا، واأ���ص��ب��ح اإن��ت��ق��اوؤه��ا ره��ن��ًا مبا 

تتمّيز ب��ه م��ن ت��دري��ع وحم��ّرك��ات واأ�صلحة، 
 )AFVs( امل�صّفحة  القتال  مركبات  وب��ات��ت 
احل��ال��ي��ة، ي��ت��ّم اإخ��ت��ي��اره��ا و����راوؤه���ا ح�صب 
حداثة موا�صفاتها من �رعة على الطرقات 
املُ�صفلتة والوعرة ومتانة تدريعها، واإمكانية 
اأو عدم اإمكانية نقلها جوًا، واأ�صبحت الدول 
 Wheeled( مبعظمها تف�ّصل العربات املدولبة
وترّكز  املُجنزرة،  العربات  على   )Vehicles

اأكر على اقتنائها.
والت�صليح يف العربات امل�صّفحة يختلف 
م��ن واح���دة اإىل اأخ����رى، فالعربات اخلفيفة 
والإ���ص��ت��ك�����ص��اف  اجل��ن��ود  لنقل  املخ�ّص�صة 
اخلا�صة  الأدوار  من  و�صواها  والإ�صتط�ع 
ت�صّلح ع��ادًة مبدفع ر�صا�ض للحماية الذاتية، 
بينما عربة املدفع الذاتي الدفع تكون م�صّلحة 
مب��دف��ع م��ن العيار الثقيل، اأو م��دف��ع ه��اون، 
بعيدة  ب�صواريخ  ُم�صّلحًا  ي��ك��ون  وبع�صها 
امل��دى وي��ك��ون ب��رج العربة اأك��ر تثبيتًا لدّقة 

الرماية اأثناء احلركة.
اأم�������ا م�������ص���ت���وى ال����ت����دري����ع  ف��ي��خ��ت��ل��ف 
و�صواها،  معّينة  مركبة  ب��ن  وا���ص��ح  ب�صكل 
كثيف  ت��دري��ع  ذات  الرئي�صية  القتال  فدبابة 
والقذائف  الثقيلة  املدفعية  قذائف  ملواجهة 
للتح�صينات  امل�صادة  الفّعالة  ال�صاروخية 

ARQUUS اإنتاج �صركة  Sherpa 5 ال�صاحنة �صريبا

العربات العسكرية وشاحنات النقل
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وال����دب����اب����ات، ب��ي��ن��م��ا م���رك���ب���ات ال����دوري����ة 
والإ���س��ت��ط��اع فتكون اأق���ّل ك��ث��اف��ة، وخفيفة 
و���رع��ة،  ح��رك��ي��ة  اأك���ر  ولكنها  الت�سفيح، 
واأق���ّل اإ�ستهاكًا ل��ل��وق��ود. والإجت����اه احل��ايل 
ن��ح��و ا���س��ت��خ��دام امل����واد امل��رك��ب��ة يف �سفائح 
تدريع املركبات بدًل من الفولذ  مما يجعلها 
اأكر متانًة واأق��ل وزن��ًا واأ���رع حركة. ولكن 
يختلف م�ستوى احل��م��اي��ة حت��ت ال����دروع يف 
املركبة الواحدة طبقًا لطبيعة اإ�ستخدام هذه 
املركبة، ففي دبابات القتال يرّكز على جعل 
ال��دروع يف مقّدمة الهيكل، وجعل الربج اأكر 
�سماكة على اجلانبني،  اأق��ّل  فعالية، وتكون 
اجلنود  لنقل  املخ�س�سة  ال��ع��رب��ات  يف  بينما 
  MRAP وال��دوري��ة، كما هي احل��ال يف عربات
ف���رّك���ز ع��ل��ى احل��م��اي��ة م���ن اأخ���ط���ار الأل���غ���ام 
من  ال�سفلي  اجل����زء  يف  ال��ع��رب��ات  بت�سفيح 
املتفجرات  م��ن  للحماية  والأر���س��ي��ة  الهيكل 

اجلانبية املحّلية ال�سنع.
حماية املركبات:

ال�ركات امل�سّنعة لل�ساحنات 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�سميمها ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي اأك���ر 
حماية، فرتّكز على ح�سن تدريعها ول �سيما 
وال��دوري��ات  اجلند  نقل  و�ساحنات  مركبات 
املدرعة، والإ�ستطاع. لذلك تتوّجه م�ساعي 
ال��دول نحو البلدان امل�سّنعة الأك��ر خربة يف 
ُبغية احل�سول علىاملركبات  جم��ال احلماية 
املدرعة الأك��ر حداثة ولكن مهما بلغ التقّدم 
يف درا�����س����ات خ�����رباء ال��ت�����س��ن��ي��ع يف ت��ط��وي��ر 
تبقى  واملع�سكرات  الثابتة  لاأماكن  احلماية 
امل��دّم��رة،  للقذائف  ُعر�سة  النّقالة  املركبات 
الو�سائل  ا�ستنباط  يف  التناف�ص  ي��ب��داأ  وه��ن��ا 
الواقية والتدريع الفّعال لت�سويق ال�ركات 
ال�سانعة منتجاتها حيث تركز على ت�سميم 
املركبات املتنّوعة بهياكل مقّطعية على �سكل 
V من الأ�سفل، وُمرتفعة ن�سبيًا عن الأر���ص، 
بحيث الإن��ف��ج��ارات والقذائف توّجه قوتها 
اإىل اخل���ارج حمايًة للجنود يف ال��داخ��ل. ويف 
املدرعة  املركبات  على  �سرنّكز  العجالة  ه��ذه 
واأهمية  تنتجها  ال��ت��ي  وال�����رك��ات  احلديثة 

تدريعها وحمايتها من الألغام.
عربات الإ�ستطالع والأمن وحامالت اجلند:

ع���رب���ات الإ���س��ت��ط��اع ت��ك��ون يف ال��غ��ال��ب 
م�����س��ّف��ح��ة ل��ل�����س��ر ع��ل��ى ال��ط��رق��ات ال��ع��ادي��ة 
وال����وع����رة ب�����س��ورة خ��ا���س��ة، وه����ي ت����زّود 
بالر�سا�سات ملواجهة العدّو وحماية َمْن فيها، 

وهي خم�ّس�سة لعمليات معّينة. اأم��ا عربات 
الأمن الداخلي فتكون م�سّفحة جيدًا ملواجهة 
الإ�سطرابات وم��زّودة مبدفع ر�سا�ص ثقيل 
���س��م��ن ب����رج، وم�����زّودة اأي�����س��ًا بر�سا�سات 
اإ�سافية، ون��ران قمعية غر قاتلة، على اأنها 
حممّية قدر املُ�ستطاع من اأ�سلحة املُ�ساغبني 
والزجاجات  حمليًا،  امل�سنوعة  واملتفّجرات 
احلارقة واحلجارة و�سواها، وتكون اأبوابها 
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�سعب اإ���س��ت��غ��ال��ه��ا م��ن املُ�����س��اغ��ب��ني. اأم��ا 
حامات اجلنود فُتق�سم اإىل ق�سمني رئي�سيني 
ومركبات  امل�سّفحة،  اجلنود  حامات  هما: 
م�سّممة  امل�سّفحة  فاملركبات  امل�ساة،  جنود 
بينما  النف�سي،  للدفاع  فقط  وم�سّلحة  للنقل 
مركبة جنود املُ�ساة، فم�سّممة يتدريع جيد 
لدعم  جنود املُ�ساة اأثناء قتالهم، وهي من فئة 
امل��رك��ب��ات امل�سّفحة التي ُيقاتل اجل��ن��ود من 
داخلها. واأّول مركبة ظهرت من ه��ذا النوع 
ك��ان��ت العربة ال��رو���س��ي��ة  )BMP-1(، وهي 
ق�سم منها جم��ن��زر  وق�سم م��دول��ب وِكاهما 

ح�سن التدريع والت�سليح.
:IVECO عربات ايفيكو

وال�ساحنات  ال��ع��رب��ات  ت�سنيع  ���رك��ة 
اليطالية IVECO تنتج املركبات وال�ساحنات 
على اأن��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�سنيعها 

وت�سويقها بني خفيفة ومتو�سطة وثقيلة.
ت�سنع  الع�سكرية  ال��ع��رب��ات  ويف جم��ال 
ال��ع��رب��ات امل��ت��ع��ّددة امل��ه��ام م��ث��ل ال�ساحنات 
املدرعة  وال��ع��رب��ات  واللوج�ستية  التكتيكية 
التي ت�سر على الطرقات والأماكن الوعرة. 
وع��رب��ات��ه��ا ت��ت��م��ّي��ز ب��ق��درات��ه��ا ال��ربم��ائ��ي��ة 
واحل��رك��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة، وه��ي ���س��دي��دة احلماية 
واأه���ّم���ه���ا ع��ائ��ل��ة ال���ع���رب���ات امل���درع���ة ال��ربي��ة 
�سنتاورو Centauro 8x8 والعربات الربمائية 
امل��درع��ة VBTP 8x8. وال��ع��رب��ات  اخلفيفة 
املتعددة الأدوار LMV، والعربات املتو�سطة 
للنقل  التكتيكية  وال��ع��رب��ات    MPV املحمية 

الثقيل، والعربات    اللوج�ستية لنقل املوؤن .
:KMW عربات كرو�سمايف واغون

 )KMV( العربات التي ت�سنعها �ركة
الأمل��ان��ي��ة تتميز بُح�سن احل��م��اي��ة وال��ت��دري��ع 
اجليد ول �سيما ع��رب��ة   Dingo2 التي تتمّيز  
باخلفة واحلماية ال��رائ��دة وامل��رون��ة مقارنة 
ب�سواها،  وحممية جيدًا من الأ�سلحة الفردية 
والأل���غ���ام: ك��م��ا اأن هيكلها حم��م��ي وي���وّزع 
الإن��ف��ج��ارات اإىل اخل���ارج. ولها ميزة ال�سر 
على الت�ساري�ص الوعرة وُت�ستخدم �سا�سيات 
 .)Daimler Crysler( اإن���ت���اج   UNIMOG
وتتمّيز اإحدى هذه العربات باكت�ساف عوامل 

تنتج »IVECO« عربات ع�سكرية متطّورة
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حيث   )Dingo NBC( وت�����س��م��ى   )NBC(
ي�ستطيع اجل��ن��ود ال��دخ��ول واخل����روج منها 
دون التعّر�ص للتلّوث كما متكن الطاقم لدى 
اكت�ساف التلّوث )NBC ( من حتليلها �سمن 

حجرة حممية من التلّوث.
وه��ذه العربة ت�ستخدمها جميع القوات 
الأملانية يف خمتلف مهّماتها الع�سكرية اإ�سافة 

اإىل بع�ص اجليو�ص ال�سديقة.
:FNSS .عربات ف.ن.�س.�س

ال��رتك��ي��ة عربات    )FNSS( رك��ة��� تنتج 
مدرعة مدولبة وعلى �سا�سل ل�سالح القوات 
ال�سديقة،  ال���دول  وق���وات  امل�سّلحة  الرتكية 
 )PARS( وم����ن اأ����س���ه���رم���ا ت��ن��ت��ج��ه ع��ائ��ل��ة
6x6، القتالية م��ن اجليل  امل��درع��ة امل��دول��ب��ة 
احل���دي���ث، وق���د مّت���ت ال��ع��ن��اي��ة جلعلها تركز 
على ال�رعة واحل��رك��ي��ة واحل��م��ول��ة اجليدة 
املدرعة ذات  واحلماية والتدريع. وعرباتها 
تكنولوجيات جيدة للحفاظ على ح�سن اأدائها 

يف العمليات احلربية.
:NEXTER عربات نك�سرت

���رك��ة »ن��ك�����س��رت الأوروب����ي����ة« اأط��ل��ق��ت 
ع��رب��ت��ه��ا TITUS ع���ام 2013  وه���ي م��دول��ب��ة 
وم���درع���ة وج���دي���دة وم��ت��ع��ددة الإ���س��ت��خ��دام 
لت�ساف اإىل منتجاتها من Leclerc والعربات 
املدرعة لقتال امل�ساة )VBCI( واملدافع ذاتية 

.CAESER احلركة
ذات    6x6 ت����ي����ت����و�����ص  وع�������رب�������ة 
قتالية  مهّمات  لتنفيذ  جيدة  تكنولوجيات 

يف خمتلف ال��ظ��روف مبا فيها نقل املُ�ساة 
واحلركية العالية واحلماية �سّد العبوات 
ال��ن��ا���س��ف��ة والأل���غ���ام ك��م��ا مي��ك��ن جتهيزها 
مبحطة اإدارة �ساح عن ُبعد، وهي حتمل 
ر���س��ا���س��ات ع��ي��ار 7.62 ملم وم��دف��ع��ا عيار 
بقاذف رمانات  20 ملم، وميكن تزويدها 
ع���ي���ار 20 م���ل���م. وداخ�����ل ال��ع��رب��ة �سبكة 
قتال  اإدارة  ونظام  متطّورة،  )اإت�سالت 
)FINDERS( ونظام )C41( ال��ذي يوفر 

يقظة عمانية للجنود.

:ARQUUS اأركو�س
باإنتاج  الدفاعية  اإ�ستهرت رينو تراك�ص 
الع�سكرية  امل��درع��ة  وال��ع��رب��ات  ال�ساحنات 
100 �سنة،  اأي�سًا، منذ ما يزيد على  واملدنية 
وهي   .)ARQUUS( اإ�سمها  اأ�سبح  واليوم 
اإقباًل  لق��ت  التي  الع�سكرية  املركبات  تنتج 
جيدًا و�سهرة وا�سعة. ولعّل اأف�سل ما اأنتجته 
 Sherpa( اخلفيفة(  )���س��رب��ا  عائلة  ع��رب��ات 
التي  املتعددة  ال��ق��وات  تنا�سب  التي   )Light
املارينز   : مثل  اخلفيفة  امل��رك��ب��ات  ت�ستخدم 
والقوات اخلا�سة والأمن الداخلي، وامل�ساة. 
ك��ون��ه��ا ج��ي��دة امل���ن���اورة وح�����س��ن��ة ال�����س��ر يف 
الطرقات ال��وع��رة، وميكن نقلها يف طائرات 
النقل وال��ق��ط��ارات، وكونها جيدة يف حماية 
الأل���غ���ام  ط��اق��م��ه��ا وم�ستقليها ج���ي���دًا ���س��ّد 
البال�ستية، وه��ي م���زّودة  بر�سا�ص اأ�سا�سي 
حم���وري ع��ي��ار 12.7 م��ل��م ، واأن��ظ��م��ة ت�سليح 
كما  متطورة.  قيادة  واأنظمة  وكاملة،  جيدة 
لها م��ع��ّدات لاإ�ساح وال�سيانة م��ع حماية 
من عوامل )NBC(. وهي من اأف�سل العربات 
ال��ت��ي اأن��ت��ج��ت��ه��ا )ري��ن��و ت��راك�����ص( وم����زّودة 
بر�سا�ص حموري عيار 12.7 ملم )اأو 7.6ملم(.

:NIMR منر لل�سيارات
من����ر  ل��ل�����س��ي��ارات ����رك���ة ل��اإ���س��ت��ث��م��ار 
جيد  هند�سي  ت�سميم  وذات  ال�سرتاتيجي، 
لإن���ت���اج ال��ع��رب��ات ال��دف��اع��ي��ة امل���درع���ة لتلبية 
الأمن  واأجهزة  امل�سّلحة  القوات  اإحتياجات 

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

TITUS  نك�سرت اأطلقت عربتها
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الداخلي يف دول��ة االم��ارات العربية املتحدة، 
كونها تنتج  العربات  6x6  التي توفر حلواًل 
البال�ستية واالأل��غ��ام  امل��خ��اط��ر  دف��اع��ي��ة �سد 
ح�سب معايري حلف �سمال االأطل�سي )ناتو(، 
4x4 لقوات ال�سيطرة على  كما تنتج عربات 
جميع  على  لل�سري  م�سّممة  وه��ي  ال�سغب. 

الطرق يف خمتلف حاالت الطق�س.
ومن�������ر اإح����������دى ������رك�����ات جم���م���وع���ة 
ال�سناعات الدفاعية االم��ارات��ي��ة، واأب���رز ما 
 ت��ن��ت��ج: Nimr RIV 4x4 ل��ل��ت��دّخ��ل ال�����ري��ع،
وAjban 440 A  4x4 و Ajban LROV  للقوات 

اخلا�سة.
:MRAP  برنامج

ت���دي���ر ع��م��ل��ي��ات ه����ذا ال���رن���ام���ج ق���وات 
للقوات   MRAP عربات  توؤمن  التي  املارينز 
االأم��ريك��ي��ة ، حيث اأُن��ي��ط بها ���راء اأك��ر من 
1000 عربة، وم��ن اأه��ّم عربات ه��ذا الرنامج 
عربات )RG-31( التي بلغت ن�سبة احلماية 
فيها 400 % مقارنًة مع �سواها من املركبات 
ومع اأن كلفة هذه املركبة عالية ن�سبيًا ُمقارنًة 
االأمريكية حتر�س  ال��ق��وات  اأن  اإال  ب�سواها، 
على �راء كميات كبرية منها وزيادة تدريعها 
االأ�سخم  الرنامج  جعلتها  وق��د  وحمايتها. 

عامليًا.
وم��ن ب��ن ع��رب��ات ه��ذا ال��رن��ام��ج مركبة
Golan ���س��ن��ع ف��ري��ق ) PUL( امل���ك���ّون من 
 .Battle Memorial ومعهد Oshkosh Trucks
وق��د ف���ازت �سمن الفئة االأوىل م��ن برنامج
���س��ّد  ق���وي���ة  ح���م���اي���ة  ذات  وه�����ي   ،MRAP
املناطق  ال��ت��ه��دي��دات اخل��ط��رة وال �سيما يف 
املاأهولة  كما اأنها ذات حماية قوية �سّد األغام 
ال��ط��رق��ات وق��ذائ��ف )GPR(. وم���ن اأف�سل 
للفئة   MRAP برنامج  املقبولة يف  الت�ساميم 
 Oshkosh م��ن اإن��ت��اج   Alpha الثانية ع��رب��ة
التي ُتعتر مركبة متكاملة متعّددة االأغرا�س  
وزن��ه��ا �سبعة اأط��ن��ان وه��ي ذات نظام حماية 
ب�����س��ف��ائ��ح   وم�����س��ّف��ح��ة   ،)Shield -All(
الراتينج ال�سلبة اخلفيفة ال��وزن بحيث تزن 
ثلث وزن ال�سفائع الفوالذية،  بينما تتحّمل 
���س��دم��ات اأق�����س��ى م��ن ال��ع��رب��ات التقليدية، 
وت��ت��م��ّدد   مادتها الراتنجية عند ال�سدمات 

القوّية ثّم تعود اإىل �سكلها ال�سابق،
العربات املدرعة الأملانية:

العربات املدرعة االأملانية عديدة وتتمّيز 
كّل واح��دة منها عن االأخ��رى مبيزات معّينة، 
لكنها تتفق جميعًا مبيزة التدريع واحلماية 

اللتن تعترهما من اأه��ّم اأولوياتها، فمركبة 
�سواها  كما  تتّميز   )KMW( �سنع   Dingos
مقارنًة  وزن��ه��ا  وخ��ّف��ة  الق�سوى،  باحلماية 
ب��ع��رب��ات فئتها، وه���ي تت�سع ل��� 8 ج��ن��ود مع 
اأ���س��ل��ح��ت��ه��م، وه���ي ت��وؤم��ن ح��م��اي��ة ج��ي��دة من 
االأل��غ��ام امل�����س��اّدة ل��ل��دب��اب��ات، وهيكلها جّيد 
التدريع يوّزع االإنفجارات اإىل اخلارج، بينما 
 Daimler Unimog، من �سنع  �سا�سي هيكل 
Grysler ميّكنها من ح�سن ال�سري على املمرات 
ال��وع��رة. وم��ن العربات االأملانية اأي�سًا نوع 
ُيعرف باإ�سم ) Dingo-2NBC( ُي�ساعد على 
طاقمها  ومي��ك��ن   )NBC( ع��وام��ل  اكت�ساف 
واجل��ن��ود من ال��دخ��ول اإىل العربة واخل��روج 
منها دون ال��ت��ع��ّر���س ل��ع��وام��ل NBC. وم��ن 
ح�سنات هذه املركبة اأنها متى اكت�سفت عوامل 
التلّوث حولها ميكن حتليل العينات  �سمن 

حجرة الطاقم وحماولة جتنبها.

عربة الفهد الربمائية:
الفهد عربة مدرعة �سعودية اإنتاج �ركة 
»عبد اهلل فار�س لل�سناعات الثقيلة«، وقد ُبنيت 
لتحّل حمّل املدرعة وليد ويتم ا�ستخدامها يف 8 
دول منها م�ر والكويت. واأه��ّم اأن��واع هذه 
العربة فهد - 240، وفهد - 280، وهي عربات 
برمائية جّيدة التدريع، ت�سلح  لنقل املُ�ساة 
يف العمليات احلربية، كونها ذات ت�سليح عاٍل 
ميكنه التعامل مع التهديدات املدرعة كافًة مبا 

يف ذلك الطوافات، كما اأنها ح�سنة املُناورة. 
وهي مكّيفة الهواء وزجاجها االأمامي ُم�ساد 
ل��ل��ر���س��ا���س، ومي��ك��ن ت��دري��ع��ه ل���دى اخل��ط��ر 
ال�����س��دي��د. ك��م��ا ل���دى ���س��ائ��ق��ه��ا م��ن��ظ��ار روؤي���ة 
ن��ه��اري، وفيها 4 فتحات ميكن ا�ستخدامها 
الإط����اق ال��ن��ار، و���رع��ت��ه��ا ج��ي��دة ت�سل اإىل 
65 ك��ل��م يف ال�����س��اع��ة، وحم��ّرك��ه��ا مر�سيد�س 
بنز م��زّود ب�ساحن توربيني. و�سعرها جيد 

مقارنًة ب�سواها من فئتها.
288/240  هنالك  وب��االإ���س��اف��ة اإىل فهد 
فهد 280، وفهد 240 لاإ�سرتجاع واالإ�ساح، 
وف��ه��د ن��اث��رة االأل���غ���ام وف��ه��د ل��ل��ق��ي��ادة وفهد 
للكويت،  العراقي  ال��غ��زو  W-280. وخ��ال 
اإ����س���رتت ال��ك��وي��ت 110 ع��رب��ات ف��ه��د، وبعد 
احل��رب اأتبعتها ب� 40 مدرعة اأخ��رى يف العام 
1994، ومثلها يف  العام 1996 بعد اأن اأثبتت 
ج��ودت��ه��ا. كما ا���س��رتت بنغاد�س 66 مدرعة 
فهد ملراقبة احل���دود، وا���س��رتت اجل��زائ��ر 53 
عربة فهد لاأمن الداخلي، و 100 عربة فهد 
ل��ل��ج��ي�����س،  ك��م��ا ���س��در ع���دد غ��ري م��ع��روف من 
ع��رب��ات فهد للكونغو وال�����س��ودان، 30 عربة 

لاأردن.
عربة BMPT الرو�سية:

يف م��ع��ظ��م م��ع��ار���س االأ���س��ل��ح��ة، تعر�س 
����رك���ة» رو������س اأوب���������ورون اإك�������س���ب���ورت« 
الع�سكرية  الرو�سية  امل��ع��ّدات  عن  امل�سوؤولة 
م��وا���س��ف��ات  ذات  وه����ي   ،)BMPT( ع��رب��ة 

Oshkosh »اإنتاج »اأو�سكو�ش Alpha MRAP عربة مقاومة للألغام طراز
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ف��ّن��ي��ة ج��ّي��دة وذات ق����درات قتالية مم��ت��ازة. 
وه��ي م��زّودة بو�سائل احلماية املماثلة لتلك 
املُ�ستخدمة يف ال��دب��اب��ات، كما ان��ه��ا م���زّودة  
اأي�����س��ًا مبجموعة م��ن امل��ع��ّدات ال��ق��ادرة على 
ك�سف االأه���داف وت��دم��ري ال�سغرية املمّوهة 
منها ح��ت��ى يف ال��ظ��روف ال�سعبة وامل��ن��اط��ق 
اجل��ب��ل��ي��ة وامل���اأه���ول���ة، وك���ذل���ك يف ال��غ��اب��ات. 
و���س��ا���س��ي ه���ذه ال��ع��رب��ة ه��و �سا�سي ال��دب��اب��ة 
T -90S نف�سه، وق���د ق��ام��ت بتطوير ط��راز 
BMPT-72  من ه��ذه العربة �ركة »اأورال 
ف���اج���ون زاف������ود« ال��ت��ي م��ه��ّم��ت��ه��ا ال��ت��ط��وي��ر 
والتحديث. وهذه العربة تتمّيز باأعلى قدرة 
ن��اري��ة، وُتعتر �ساحًا ف��ري��دًا م��ن ن��وع��ه من 
ناحية  خوا�سه  القتالية. كما ت�سّم قاذفن 
فيهما اأربعة �سواريخ تفوق �رعتها �رعة 
ال�����س��وت. وال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�سمن حماية ) 
التدريع، والتمويه و�رعة  BMPT72( هي 
املحّرك العالية، وقدرتها على املناورة، ولها 
ن��ظ��ام ت��ل��ق��ائ��ي ل��ن��ر ���س��ت��ائ��ر دخ��ان��ي��ة، وذات 

حواجب �سبكية مكثفة.
عربات القوات العربية:

اأك��ر اعتماد ال��ق��وات امل�سّلحة يف ال��دول 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��وات ال��ّري��ة ال��ت��ي ي��رتّك��ز 
اه��ت��م��ام��ه��ا ع��ل��ى ح��م��اي��ة احل������دود ال��ري��ة 
والبحرية من االإعتداءات اخلارجية، وكانت 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ت��رّك��ز ب����ادىء ذي ب���دء على 
ال��دب��اب��ات ولكنها يف ال��ف��رتة االأخ���رية حّولت 
و   )6x6( املُ��دول��ب��ة ال��ع��رب��ات  اإىل  اإهتمامها 
)8x8(، واقتنت اأع��دادًا كبرية منها بع�سها 
م�سّلح مبدافع عيار 120 ملم، وبع�سها م�سّلح 
مبدافع ر�سا�سة 12.7 ملم. ومن ال��دول التي 
ل��دي��ه��ا ط���ريان للجي�س يف ال�����رق االأو���س��ط 
اأك��ر  ال�����س��ع��ودي��ة �ساحبة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 
ط���ريان للجي�س وه��و ع��ب��ارة ع��ن 55 طوافة 
 AH( منها 12 طوافة حديثة ط��راز اأبات�سي
دفعة  اأخ���ريًا  ال�سعودية  وت�سّلمت   .)-64D
من 724 عربة LAVII ُمدولبة )8x8( وهناك 
���س��ف��ق��ة ل�������راء 655 ع��رب��ة ط�����راز  ه��ام��ف��ي 
واالإج�����راءات جت���ري  للموافقة على ���راء 

عربات LAV جديدة.
اأم��ا االإم���ارات العربية املتحدة، فلديها 
برامج حتديث للعربات BMP - 3 ودبابات 
Leclerc( كما اأن��ه��ا طلبت ���راء 600 عربة 
  8x8 )Patria AMV(و 5 عربات)8x8( قتال
كما ي��ج��ري طلب ن��اق��ات حممية م��ن ط��راز 

.RG-31
اأم���ا دول���ة  ال��ع��راق فقد طلبت ����راء 16 

 )M548A( عربة لوج�ستية جُم��ن��زرة ط��راز
و8 عربات اإ�سعاف مدّرعة طراز M113A2 و8 
عربات HMMWV. كما �ستت�سّلم 420 عربة 
BTR-4 من اأوكرانيا، و 1050 عربة مدرعة 
 440 خفيفة ط���راز )COUGAR(، وجت��دي��د 
ناقلة جند مدرعة طراز M113A2  يف الواليات 

املتحدة.
ق��ت��ال رئي�سية  دب��اب��ة   180 وطلبت قطر 
ط���راز )Leopard 2A7( كما ا���س��رتت ع��ددًا 
م���ن ن���اق���ات اجل��ن��د ط����راز )RATEL( من 
�سنع جنوب اأفريقيا. اأم��ا البحرين فتقتني 
)في�سل( م�سّنعة  وجمّمعة حمليًا  ع��رب��ات 
ال���س��ت��خ��دام احل��ر���س ال��وط��ن��ي وال ت��زّوده��ا 
الواليات املتحدة اإال بعربات مدّرعة قليلة كي 

ال ت�ستخدمها يف معركتها مع املعار�سة.
اأم��ا م�ر فت�سنع دفعة م��ن 125 دبابة 
اب��رام��ز M1A1، واأو���س��ت على 125 دبابة 
اأخرى و�سلتها مكوناتها وبداأت باإجنازها، 
وهكذا اأ�سبح لدى م�ر 1130 دبابة اأبرامز 
اأم��ريك��ي��ة. اأم��ا م��ن ال�ساحنات وع��رب��ات نقل 
املُقاتلة فلديها ع��دد قليل  اجلنود والعربات 
م��ن ع��رب��ات  BMP-1، و 1045 ع��رب��ة ط��راز 
 M-113 ع��رب��ة   2300 YPR-765، وح���وايل 
جان����ب  اإىل   BMP-600 ع��رب��ة   200 ون��ح��و 
800 عربة فه�����د، كما لدى م�س����ر اأي�سًا 159 
جمّهزة   M-106A2 اأو   M-125A2 عرب��ة 
 M577A2 مب��داف��ع ه���اون، و 50 عربة ق��ي��ادة
ون��ح��و 40 ع��رب��ة م�����س��ادة ل��ل��دب��اب��ات ط��راز 

 YPR-765 ع��رب��ات   210 و   ،M-9011TV
قان�سة للدبابات.

اأم���ا ل��ب��ن��ان ف��ل��دي��ه اإىل ج��ان��ب 180 دب��اب��ة 
 M-48A5 و 60  دبابة T-54 /55 رئي�سية
وح����وايل 16 ع��رب��ة ن��اق��ل��ة ج��ن��د، و 16 عربة 
B-C25  ونحو 1100 عربة M113 و 8 عربات 

.VAP
اأم�������ا اجل���ي�������س ال�������س���ل���ط���اين ال���ع���م���اين 
ف��ل��دي��ه 9 ع��رب��ات ط���راز »���س��ن��ت��ارو« خا�سة 
ب��احل��ر���س ال�����س��ل��ط��اين، و 38 ع��رب��ة »���س��اح 
�ساحنات  ولديه   ،V-150 كوماندو«  الدين 
 9 AT-105، و  20 ���س��اك�����س��ون  لنقل اجل��ن��د 
  8x8 سنتوريوم للقيادة، و 160 عربة بريانها�
)ت�سمل ن��اق��ات جند واإ���س��ع��اف وح��ام��ات 
هاون وا�ستعادة(. هذا اإىل جانب حوايل 150 

دبابة قتال رئي�سية متنّوعة.
وجند لدى الكويت اإىل جانب 500  دبابة 
ق��ت��ال رئي�سية م��ت��ن��ّوع��ة، ل��دي��ه��ا م��ن ع��رب��ات 
ال��ق��ت��ال، و�ساحنات نقل اجل��ن��ود 254 عربة 
دزرت ووري���ور، و 40 عربة BMP-2، و 55 
ع��رب��ة PMP-3، و 60 ع��رب��ة M-113، و 80 

.VAB عربة مدرعة طراز
ب��ق��ي اأن ن��ق��ول اأن اأه�����ّ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�����س��ح��ن وع��رب��ات 
الدورية، هو التدريع اجلّيد وح�سن احلماية، 
وه��و م��ا تتناف�س ال�����رك��ات ال�سانعة على 

حتقيقه .

KMW اإنتاج Dingo عربة نقل اجلنود
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واإثر العام 1999 ح�ضلت �ضائقة 
م��ال��ي��ة ج��ع��ل��ت ك���ث���رًا م���ن ال���دول 
تعمل ع��ل��ى خف�ض اإن��ف��اق��ه��ا على 
االأ���ض��ل��ح��ة وامل���ع���دات ال��ع�����ض��ك��ري��ة وال�ضيما 
اجل��وي��ة مّم��ا اأخ���ر تطوير اجل��ي��ل اخلام�ض. 
على اأن بع�ض الدول اأمكنها حت�ضني ت�ضاميم 
ُمقاتالت اجليل الرابع حيث ظهرت مقاتالت 
عرفت باجليل الرابع والن�ضف حيث ظهرت  
عندها املُقاتل������ة )Raptor F-22( التي ق���ام 

 Lockheed و   Boeing �رشكتا  باإنتاجه����ا 
Martin االأمركيتني معًا نهاية العام 2005 م.

بعدئٍذ ظهرت ط��ائ��رات اجليل اخلام�ض 
احل���دي���ث���ة ال���ت���ي مت���ّي���زت ب���ت���ع���ّدد االأدوار، 
وبتقنيات رادارات AESA الفعالة، ومتكنها 
م��ن اإط���الق ال�����ض��واري��خ ج��و - ج��و، وج��و - 
اأر���ض ُم�ضتخدمة اأنظمة �ضالح حديثة ج��دًا، 
الكومبوزيت  م��ادة  م��ن  كما كانت م�ضنوعة 
اخلفيفة ال��وزن ومتّيزت بب�ضمة خفيفة جدًا 

اأو معدومة، ولكنها كانت غالية الثمن تعجز 
وبقيت  الع�ضكرية  امل��ي��زان��ي��ات  معظم  عنها 
يف االإن��ت��اج ط��ائ��رات م��ا ب��ني اجليلني ال��راب��ع 
ت��زوي��ده��ا  مّت  واخل��ام�����ض الكال�ضيكية ح��ي��ث 
مالحة  واأن��ظ��م��ة  حديثة  اإ�ضت�ضعار  باأنظمة 

متطّورة.
الدول العربية و�سالحها اجلوي:

ك��ان��ت م��ع��ظ��م م���ع���ّدات ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
غر  ال�ضبعينات  قبل  امل�ضرتات  وطائراتها 
عليها  واج��ب��ًا  واأ���ض��ب��ح  للتقاعد  اإال  �ضاحلة 
اإ���ض��ت��ب��دال��ه��ا، اإ���ض��اف��ة اإىل ت��ط��وي��ر اأ�ضلحة 
والت�ضعينات  الثمانينات  وطائرات  ومعّدات 
اإىل م�����ض��ت��وى االأ���ض��ل��ح��ة احل��دي��ث��ة امل��ت��ع��ّددة 
االأدوار وامل��ه��ام. واأدرك����ت ال���دول العربية 
جميعها مبا فيها دول اخلليج اإث��ر ما قا�ضته 
من حربها مع اإ�رشائيل، وما حلق باليمن من 
دم��ار، واث��ر احل��رب العراقية ال�ضورية، كل 
هذه العوامل و�ضواها حدت بالدول العربية 
كافة اإىل حت�ضني 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�����ض��دده��ا وم��ع��دات��ه��ا 

متناولني بالتف�ضيل كل د ولة على ِحدة.

املقاتلة F-16 بلوك 60 يف �سالح اجلو االماراتي

�سممت املُقاتالت اجلوية مبدئياً خلو�ض القتال اجلّوي مبعارك  جو - جو و�سّن 
هجمات على االأهداف الربية بحركية و�سرعة فائقة كونها ذات اأحجام �سغرية 
املعارك  اأج��واء  على  �سيطرتها  ميّيزها  ما  واأه��م  الطائرات.  من  ب�سواها  مقارنة 

وجناحها  اجلّوي ح�سب مهارة الطّيارين وح�سن اإملامهم باأحدث التقنيات.
ومّرت �سناعة الطائرات احلربية بخم�سة اأجيال ُمتعاقبة كان اأولها الطائرات 
احلربية التي خا�ست احلرب العاملية الثانية والتي مل يكن لديها �سوى الر�سا�سات 
الثاين  بعدها طائرات اجليل  ال�سرعة واخلدمات. وجاءت  كانت حمدودة  والتي 
اأ�سبحت  اأكرث تطورًا بحيث  اأنظمتها  اأكرب وكانت  دفع  اأ�سبحت ذات قوة  حيث 
�سرعتها تفوق �سرعة ال�سوت با�ستخدامها املحّركات النّفاثة. اأما اجليل الثالث فقد 
متّيز بالقدرة على مهاجمة االأهداف االر�سية واملناورة. بعدئٍذ تطّورت املقاتالت 
اإىل اجليل الرابع حيث طّورت اإلكرتونياته واأ�سبحت اأنظمة �سالحها اأكرث فعالية  

واأ�سبحت متعّددة االأدوار.

القوات  اجلوية يف الشرق األوسط
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�سالح اجلو االأردين:
الها�ضمية  االأردن��ي��ة  اململكة  �ضالح  عديد 
13500 ج��ن��دّي، وط���ائ���رات ال��ق��ت��ال ل��دي��ه��ا 3 
اأ�����رشاب ط���ائ���رات  اإع���رتا����ض/دف���اع ج��وي 
 30 ي�ضّم  االأول  ال�����رشب  االأزرق(:  )ق��اع��دة 
طائرة  MLU F - 16، وال�رشب الثاين يتاألف 
م��ن 15 ط��ائ��رة BMLU F -16، و 6 طائرات 
ط��ائ��رة   17 ق���وام���ه   6 وال�������رشب   ،F-16B

.F-16A/B
اأم���ا ج��ن��اح ال��ن��ق��ل اجل����ّوي )ق��اع��دة امللك 
كا�ضا  طائ��رتي  ي�ضم   3 ف��ال�����رشب  اهلل(  عبد 
C- 212، وط��ائ��رت��ي CN - 235، وطائرتي 
ه��رك��ول��ي�����ز  ط�����ائ�����رات  و4   ،CN -295 
)C- 130H (، و���رشب��ني للنقل واالإرت��ب��اط 
 ،)AS -332( ي�ضمان 10 طائرات �ضوبر بوما
و�����رشب م��ن 12 ط��واف��ة ) EC635( ول���واء 
ط��ران عمليات خا�ضة ي�ضّم 8+16 طوافات  
8 ط��واف�����������ات  ه��������وك و  ب���الك   )UH-60L(
وي�ض���م  امللكي  والطي���ران   ،)MD - 530(
2 ت�ضالنج�����ر 604 وطائ��رة تراي�ضت���ار 500، 
و 6 ط��واف��ات S-70A ب���الك ه���وك وط��واف��ة 
SA - 316C. وج��دي��ر بالذكر اأن 3 طائرات 
من ط��راز L76M( ت�ضتخدمها موؤ�ض�ضة نقل 

جّوي مدنية.
اأما طوافات القتال فق�ضم����ان ي�ضم����ان 
30 + كوب��را AH - 15W )هما ال�رشب���ان  10 

و 12 قاعدة امللك عبد اهلل(.
ولدى االأردن كّلية للتدريب يف قاعدة امللك 
ح�ضني ت�ضتخدم 3 اأ�رشاب : ال�رشب 11 ي�ضّم 
4 ي�ضّم  C-101، وال�����رشب  طائرة اأفيوجت 
16 طائرة �ضلينغ�ضباي T -67  وفاير فالي 
F - 26، و 2 �ضوكوتا TB - 20. اأما الطائرات 
املُ�������ض���ّرة ف��ع��ب��ارة ع���ن ن��ظ��ام��ي ك��ام��ك��وب��رت  

.Falco و 4 اأنظمة ،S-1UO
وقيد الطلب منذ العام  2010    18 طوافة 
ُم�ضّلحة بوينغ AH -6 ليتل برد )+ 6 كخياٍر 
ثاٍن( لتجهيز لواء طران العمليات اخلا�ضة 
هذا وقد مّت ت�ضليم 15 طائرة F - 16 اإ�ضافية 

من الفائ�ض الهولندي.
القواعد اجلوية: امللك عبد اهلل )عمان( 
جناح النقل الع�ضكرية امللك ح�ضني )املفرق( 
)كلية التدريب اجلّوي(. االأمر ح�ضن )145( 

والعقبة ، االأزرق، امللك في�ضل )اجلفر(.
�سالح اجلو االماراتي:

عديد �ضالح جو دول��ة االم���ارات العربية 
املتحدة 4500 جندّي وتنظيمها العام قيادتان 
جويتان، وقيادة جوية ُم�ضرتكة، وهي تتطّور 

و�ضعاره��ا  وثقافيًا،  وع�ضكريًا  اقت�ضاديًا 
) ال��ب�����رش ق��ب��ل احل���ج���ر( وت��ع��ن��ى ب��ق��وات��ه��ا 
وب�ضورة خا�ضة �ضالح جوها. ودورها املهّم 
فالقيادة  واملت�ضّللني.  االإره��اب��ي��ني  مكافحة 
الغربية يف اأبو ظبي عبارة عن جناح ُمقاتالت 
يف )ق��اع��دة ال��ط��ف��رة(. ت��ت��األ��ف م��ن 3 اأ����رشاب 
ق��ت��ال/ ه��ج��وم اأر���ض��ي ه��ي االأ������رشاب 71 و 
مي�����راج  طائ������رات  وموجوداته��ا  و86   76
2000-9  و3 اأ�����رشاب ق��ت��ال االأول  وال��ث��اين 
 F-16 وال��ث��ال��ث( )���ض��اه��ني( ت�ضّم ط��ائ��رات

E/F  ديزرت فالكون.
جناح النقل يف )قاعدة الباطن( 3 اأ�رشاب 
 C- 130 H ط��ائ��رات: ���رشب ي�ضغل ط��ائ��رات
واآخ���ر ي�ضغل ط��ائ��رات CN - 235، وث��ال��ث 6 

.C-17 طائرات
اأم��ا القيادة اجلوية الو�ضطى يف )دب��ي( 
ف��ل��دي��ه��ا �����رشب ه���ج���وم خ��ف��ي��ف/ ت���دري���ب، 
)ال�رشب 102 قاعدة مندهات( ي�ضّم طائرات 

هوك 102. 
ط��ائ��������رات لدي�����ه8  النق���ل   و���ض��������������رب 
 C - 130 H، و 10 طائرة بوينغ 422 - 474 
لنقل ال�ضخ�ضيات، وطائرات كينغ اإير - 350 
)لنقل ال�ضخ�ضيات قيادة العمليات اخلا�ضة 
يف )اأبو ظبي( لديها �رشب العمليات اخلا�ضة 
يف )قاعدة النخيل ( وي�ضّم طوافات ت�ضينوك 

.208B و�ضي�ضنا CH-17C/D  AW139
قيادة ط��ران اجلي�ض )اأب��و ظبي( لديها 
ل����واء ط����ران للجي�ض ال��ع��ا���رش )ال��ظ��ف��رة( 
قوامه طوافات اأبات�ضي AH-64A القتالية، 

.AS 350  وطوافات فينيك
اأكادميية خليفة بن زايد اجلوية )العني( 
 ، MK63 ال�����رشب 65 ول��دي��ه ط��ائ��رات ه���وك
ال�����رشب ال��ث��اين ف��ري��ق ال��ع��ر���ض��ان ل��الأل��ع��اب 
ال��ري��ا���ض��ي��ة اجل���وي���ة وي�����ض��ّم 10 ط��ائ��رات 
MB339، وال�رشب الرابع وقوامه طائرات 
PC-7 ت��رب��وت��ري��ن��ز، و�����رشب االأك��ادمي��ي��ة 

.GH 115 TA  اجلوية وت�ضّم طائرات غروب
الرئي�ضية(  )الفئات  الطائرات  جمموع 
79 دي���زرت  9-2000 و  58 م����راج  ل��ل��ق��ت��ال 
ول��ل��ن��ق��ل   .60 ب���ل���وك   F-16 E/F ف��ال��ك��ون 
8 ط��ائ��رات C-17 وك��ذل��ك للنقل  12 طائرة 
3 ط����ائ����رات  ���ض��ه��ري��ج/ن��ق��ل  C-130J، و 
 C-130H-30 ط��ائ��رات   6 و   MRTTA 330
11 طائرة  و  C-130H �ضيجري �ضحبها،  و 
CN235 و 8 �ضي�ضنا 208B، كما لديها للتدريب 
MK-63 ه���وك  و30   ،MK-162 ه���وك   15 
  Eye و 25 ط��ائ��رة ،MB339A و 10 ط��ائ��رات
 PC -21. اأم��ا يف الطوافات فلديها 12 طوافة

AH- و 28 طوافة CH-47F6 و CH -47C
64D، و 40 طوافة UH -60M ب��الك ه��وك، و 
SAB- و 6 طوافات بوما ،AW319 24 طوافة

.AS -550 99 و 12 فينيك
اأما الدفاع اجلوي نظام THAAD فلديه 
وحدتا اإطالق نار مع 9 قواذف و 48 �ضاروخ، 
35 ملم(.  ويقام �ضكاري غ��ارد )ثنائي عيار 
وقيد الطلب طائرتا دوري��ة متعددة االأدوار 
من ط��راز بياجو  P 160اأفانتي  ومّت الت�ضليم 
يف 2014 - 2015 ويجري الت�ضليم 6 طوافات 
ت�����ض��ي��ن��وك  CH -47E  زائ������دًا 10 ط��واف��ات 
اأخ��رى كخياٍر ث��اٍن. وقيد الطلب اأي�ضًا نظام 
بريدكتور  امل�ضر )العدد غر معروف( و17 
رادار ُمراقبة جوية GM-1200 واأثنتان من 
�ضواتل امل�ضح الع�ضكري من نوع هيليو�ض، 
وي��ج��ري تاأ�ضي�ض ن��ظ��ام ���ض��اروخ��ي للدفاع 
ATMB وي�ضمل  اجل��ّوي على م�ضتوى البلد 
 THAAD ه���ذا ال��رن��ام��ج ب�����رشاء ن��ظ��ام ت���اد
)وح����دت����ا اإط������الق م���ع ق������واذف ون��ظ�����������������ام 
بات����ريوت PAC -3 )9 وح���دات اإط���الق مع 
اإ�ضتباك  10 حمطات  10 مواقع رادارات، و 
و�ضيطرة و 73 قاذفًا(، مواقع رادارات، و 10 

حمطات اإ�ضتباك و�ضيطرة و 73 قاذفًا(.
اجلوية  القيادة  اجلوية:  القواعد  اأهم 
الغربية، وباطن، والطفرة، والعني، والقيادة 

اجلوية الو�ضطى.
�سالح اجلو البحريني:

ع��دي��د ���ض��الح ج��و مملكة البحرين 1300 
جندّي، لديها من طائرات القتال 3 اأ���رشاب: 
 F - 16 رشبان ي�ضّم كّل منهما 7-8 طائرات�
C و 4 طائرات F-16D، و�رشب ثالث قوامه 
12 ط��ائ��رة 5E/F ، و����رشب ط��واف��ات للنقل 
طواف������ات   3 و   AB-212 ط��واف��ة   12 ي�ضّم 
 BO - 10، وطوافت����ني لنق�����ل ال�ضخ�ضي������ات
 LCH - و 2 ط��واف��ات ب��الك ه��وك ،S -70A
ال�ضخ�ضيات،  لنقل   S -92 وط��واف��ة   ،60M
و���رشب ط��واف��ات هجومية ي�ضّم 14 طوافة 
AB - 1E ك��وب��را، ولديه اأي�ضًا طائرة اأف��رو 
T -185 و 3 ط��ائ��رات ط���راز غ��ال��ف �ضرتمي، 
وط���ائ���رة ط����راز ب��وي��ن��غ 727 للنقل وج��ن��اح 
 MK طائرات للتدريب ي�ضّم 6 طائرات هوك
129 - و 3 طائرات �ضلينغ �ضباي فاير فالي 

للتدريب االأوىل.
وقيد ال��در���ض ���رشاء 19 طائرة اإ�ضافية 

طراز F-16 يجري التفاو�ض ب�ضاأنها.
اأهم القواعد اجلوية: �ضمان، وال�ضيخ 

مو�ضى واملحرق.
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�سالح اجلو ال�سعودي:
عديد �ضالح جو اململكة العربية ال�ضعودية 
20.000 جندّي ووحداته العمالنية منظمة يف 9 

اأجنحة على قواعد بحرية.
وطائرات ال�ضعودية الهجومية 3 اأ�رشاب 
�ضاربة ت�ضّم 88 تورنيدو IDS، بينما طائرات 
ُمقاتلة   68 اأ����رشاب ت�ضّم   3 ال��ق��اذف��ة  املُقاتلة 
24 يوروفايرت تايفون  F-15S و���رشب��ان من 
طائرة   20 قوامها  اأ����رشاب   3 للنق���ل  ولديها 
طائ������رات  و5    C-130/H5 هركولي���ز 
 ،C-212 -200 طائ�����رة   53 و   ،CN -235
وط��ائ��رت��ي    707  -  32 بوين������غ  وطائ������رة 

جن�ضتار، وطائرتي فالكون - 20.
ول��دي��ه��ا م��ن ال��ط��واف��ات ���رشب��ان ي�ضّمان 
طواف������ة  42 و   ،AB - 206 ج��رتاي��ن��ج��ر   28 
AB - 205، و 6 ط��واف��ات األ��وي��ت - 3 ، و 18 
طوافة KV - 107H و 92 طواف�����ة AB-12 و 
61 طوافة AB -412 )للبحث واالإنق���اذ(، و 16 
طوافة طبية /اإخ��الء S-70  بالك ه��وك، و 11 
طوافة كوغار MK2  للقيادة والبحث واالإنقاذ.

ولديها م��ن ط��ائ��رات التدريب 15 طائرة 
 T - و 21 طائ�����رة F-15D و 51 طائرة ،F-5B
41A، و 50 طائرة  وPC -9 و 82 طائرة هوك، 
وطائرتا جت �ضرتمي 31، و 12 طائرة �ضي�ضنا 
ول��دى  ما�ض�ضاك،  �ضوبر  ط��ائ��رة   29 و   ،172

اأكادميية امللك في�ضل 28 هوك.
ط����ائ����رات االإن��������ذار املُ���ب���ك���ر 5 ط���ائ���رات 
  R - 3A وطائرتان من طراز ،E-3A اأواك�ض

.)ELINT( لالإ�ضتخبار االإلكرتونية
ط�����ائ�����رات ال�������ض���ه���اري���ج 6 ط����ائ����رات 

.KC -130 و  A-330MRTT
اأه��ّم القواعد اجل��وي��ة: اأب��ه��ار، وامللك 
عبد العزيز )الظهران(، وج��دة ، وامللك خالد 
)مقّر  وال��ري��ا���ض  وامل��دي��ن��ة،  خمي�ض م�ضيط، 
القيادة( وتبوك، وامللك فهد )الطائف(، كلية 

طران امللك في�ضل )الريا�ض(.
وقيد الطلب 72 طائرة يوروفايرت تايفون 
مب��وج��ب ب��رن��ام��ج ال�����ض��الم، ك��م��ا مّت ط��ل��ب 84 
طائرة F-15 SA ومّت ت�ضليمها، وط��ّورت 68 
طائرة F-15 عاملة يف �ضالح اجلو ال�ضعودي 

اإىل �ضيغة SA واأُعيد ت�ضليمها.

قيمته  ع���ق���دًا   BAE Systems م��ن��ح��ت 
1.6مليارات جنيه ب�ضاأن رزم��ة تدريب ت�ضمل 
55 طائرة بيالتو�ض PC - 21 )مّت ت�ضليمها( 
و 22 طائرة ه��وك ATT يجري ت�ضليمها،  25 
طائرة تدريب اأ�ضا�ضي مّت اختيارها واأجهزة 
حماكاة اأر�ضية، وقيد الطلب طائرتا �ضهريج 
طراز C-130J  ومن املقرر اأن ي�ضل الرنامج 
C-130J/KC- اإىل م��ا  جمموعه 25 ط��ائ��رة

 AW - 130. وق��ي��د ال��ط��ل��ب اأي�����ض��ًا ط��واف��اتJ
139 ل��الإخ��الء الطبي )ال��ع��دد غ��ر م��ع��روف(. 

والت�ضليم جاٍر.
�سالح اجلو ال�سوري:

ع���دي���د ����ض���الح اجل����و ال�������ض���وري 20.000 
ج��ن��دّي، ول��دي��ه ���رشب��ا ط��ائ��رات ق��ت��ال �ضاربة 
ت�ضمان 21 �ضو + 24، و 18 ���رشب ُمقاتالت : 
9 اأ���رشاب ت�ضم 150 ميغ F-21،  و 5 اأ���رشاب 
ت�ضّم 70 طائرة ميغ 23، و�رشبان ي�ضمان 40 
ميغ - 29 و�رشبان ي�ضمان 30 ميغ 23، ولديه 
اأي�����ض��ًا 8 اأ�����رشاب ق��ت��ال/ه��ج��وم اأر���ض��ي و 5 
اأ����رشاب لديها 40 ميغ - BN23، و 3 اأ���رشاب 
ل��دي��ه��ا 40 ���ض��و - 20 / 22 ، ول���دي���ه ���رشب 

.R25 - اإ�ضتطالع ي�ضّم 6 طائرات ميغ
اأم��ا طائرات النقل ف�رشبان موؤلفان من 4 
طائرات اإل - 76 و 6 طائرات اإن - 12، و 6 اإن - 

26 و 2 اإن - 24، و8 اإل - 14 و 4 �ضو - 134.
وط��ائ��رات ال��ت��دري��ب 20 ميغ - U21 و80 
طائرة اإل - 39  الباترو�ض، و 60 طائرة دلفن 
 L-29، و 50 ط��ائ��رة MBB - 223 فالمينغو

 و 30 ميغ - 17 و 6 باك �ضاهبارز.
ولديها من الطوافات 3 اأ���رشاب هجومية 
ت�ضّم 36 مي - 24 و 55 غازيل/هوت 100 مي 
- 8. اأما طوافات النقل فت�ضّم حوايل 100 مي 
- 17 ومي 8 و 10 طوافات مي - 2 و 50 طوافة 
مي - 25، ونحو 16 طوافة مي 14 هيزو، و 5 
كا - 25 هورموت ملكافحة الغوا�ضات و�رشب 

ال�ضفن.
اأكد ر�ضميًا عقد خا�ض للتزّود  و 36  باك - 
2M/ - 130 للتدريب املتقّدم و 12 طائرة ميغ

M29، ومل تذكر بعد عمليات الت�ضليم.
اأه���م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة: اأب����و ال��ظ��ه��ر، 
وحلب، والنا�رشية، وبالي، وباملرا، و�ضهلة، 

ور�ضافة، و�ضهل�ض، و�ضحراء �ضيقان.
�سالح اجلو العراقي:

عديد �ضالح اجل��و العراقي 6000 جندّي 
العام  القيارة، والتنظيم  الرئي�ضي يف  واملقّر 
لديه جناح الهجوم 109 )الر�ضيد AB بغداد( 
وج��ن��اح   ،SU-25S ط���ائ���رة   20-10 ي�����ض��ّم 
ال��ه��ج��وم 115 )ال��ب��ل��د( ي�����ض��ّم 10 ط��ائ��رات 
 17T )و9 ُمقاتالت )البلد L195B و L-195A

.- 16C/D
اأما جن����اح االإ�ضتطالع فلدي�����ه 3 اأ�رشاب 
الثال���ث  ال�����رشب  ه��ي  خفيف����ة  اإ���ض��ت��ط��الع 
 SAMA كركوك( جمّهز ب� 8 طائرات �ضاما(
CH - 2000 وال�������رشب ال���� 70 )ال��ب�����رشة( 
 8 و   ،587L-360 �ضيكر  ط��ائ��رات   6 وي�ضم 
طائرات �ضاما SAMACH - 2000، وال�رشب 
87 )امل��ن��ي( ويتاألف من 6 ط��ائ��رات كينغ اإير 

.350ER
ول�����دى ال���ع���راق ل��ل��ت��دري��ب ال�������رشب 52 
)ك��رك��وك( وي�ضّم 20 طائرة ال�ضتا 95، و15 

.T-6A طائرة تيك�ضان
اأم�����ا �����رشب ال��ن��ق��ل ف��ل��دي��ه 3 ط���ائ���رات 
C-130E، و 6 طائرات اآن - 32، و 6 طائرات 
C-130J. و���رشب طوافات قوامه طوافات 

مي - 17.
وت�ضّلم العراق ع��ددًا قلياًل من الطائرات 
الهجومية �ض - 25 من رو�ضيا  واي���ران  عام 

.2014
24 طائرة هجوم/ تدريب  وقيد الطلب 

طراز KATT501Q مّت  ت�ضليمها.
وقيد الطلب عدد غر حمدد من طائرات 

.PAC Super Mushak التدريب االأ�ضا�ضي
�سالح جو �سلطنة عمان:

ع��دي��د ���ض��الح ج���و �ضلطنة ع��م��ان 5000 
ج��ن��دّي، ولديها م��ن ط��ائ��رات ال��ق��ت��ال: �رشبا 
مقاتالت هجوم / اأر���ض��ي، ال�رشب الثامن 
يف ث��م��رات وق��د اأع��ي��د  ت�ضليمه ب���  10 طائرات 
 ،F-16D وط���ائ���رت���ي   ،50 ب���ل���وك   F-16C
وال�رشب 18 لديه 10 طائرات F-16C بلوك 

.F-16D 50، و 4 طائرات
و�������رشب م���ق���ات���الت/ه���ج���وم اأر����ض���ي 

تعترب املقاتلة F-15S ابرز ما يف تر�سانة القوات اجلوية ال�سعودية
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وا���ض��ت��ط��الع )ال�����ض��اد���ض م��ط��ار م�����ض��رة( 
وق��وام��ه 12 ط��ائ��رة ه��وك 200، و 4 ط��ائ��رات 

هوك 100.
و������رشب مل��ك��اف��ح��ة م��ت��م��ردي ال��ت��دري��ب 
)ال�رشب االأول يف م�ضرة( وي�ضم 12 طائرة 
 MF1( و 7 طائرات �ضهباز PC - 9 بيالتو�ض

17 - �ضفاري( و 5 طائرات �ضوبر م�ض�ضاك.
اأما للنقل فلدى عمان 4 اأ�رشاب طائرات، 
 A320 ال�رشب الرابع لديه طائرتا اإيربا�ض
و���رشب��ان   ال�����ض��خ�����ض��ي��ات،  ل��ن��ق��ل  بري�ضتيج 
)ال����ث����اين يف ���ض��ي��ب واخل���ام�������ض يف ���ض��الل��ة( 
وق��وام��ه��ا 8 ط��ائ��رات ���ض��ك��اي ف���ان )ج��ّه��زت 
3 منها ملهام ال��دوري��ة البحرية( و���رشب رقم 
 ،C-130H 16 )ال�����ض��ي��ب( ل��دي��ه 3 ط��ائ��رات
وطائرة بوينغ SP747 )الطران ال�ضلطاين( 
وط����ائ����رت����ي غ���ال���ف ����ض���رتمي 4 )ال����ط����ران 

.C-130J2و C130J1 ال�ضلطاين( و
اأم�����ا ال���ط���واف���ات ف�������رشب���ان )ال�������رشب 
الثالث �ضالله وال� 14 �ضيب( ويتاألفان من 20 
 .AB - 206 و 3 ط��واف��ات NH - 90 ط��واف��ة
و10 طوافات بيل A/B 3214، و 3 طوافات 
AB - 212 )الطران ال�ضلطاين( و 3 طوافات 
���ض��وب��ر ب��وم��ا )ال���ط���ران ال�����ض��ل��ط��اين( و 12 

طوافة �ضوبر لينك�ض 160.
ه���ذا وق���د مّت ط��ل��ب دف��ع��ة م��ن 12 ط��ائ��رة 
 12 ال�����ض��ل��ط��ن��ة  50، وت��ط��ل��ب  ب���ل���وك   F-16
 ،AJF ط��ائ��رة ي��وروف��اي��ر ت��اي��ف��ون، و 8 ه��وك
ط��واف��ة   20 ت�ضليم  مت  ك��م��ا  ت�ضليمها،  ومّت 
NH90TTH  لتحّل حم��ّل ط��واف��ات للنقل  عن 
طوافات الطران ال�ضلطاين وطوافات �ضوبر 

لينك�ض - 300 . 
  C-295 8 ط��ائ��رات  كما طلبت ال�ضلطنة 
مبا فيها 5 طائرات نقل تكتيكي و 3 طائرات 
دوري���ة بحرية والت�ضليم ج���اٍر وق��ي��د الطلب 

نظام دفاع جّوي نا�ضما�ض.
اأهم القواعد اجلوية: مثنى، وم�ضرة، 
و���ض��الل��ة ومت���ري���ات، وال�����ض��ي��ب، وخ�����ض��اب، 

وجزيرة الغوت .
�سالح اجلو القطري:

�ضالح جو دول��ة قطر 2500 جندّي ولديه 
جناح قتال رقم 1 )القرية(. وطائرات القتال 

ل��دي��ه 9 ط��ائ��رات م���راج EDAS - 2000 و 3 
طائرات م��راج DDA5 - 2000 من مقعدين 
للتدريب والقتال، كما لدى قطر �رشب قتال - 
هجوم اأر�ضي قوامه 11 مقاتلة  مع 6 طائرات 
األفا جت )ُت�ضتخدم اأي�ضًا للتدريب(. كما لدى 
قطر للنقل �رشب من 4 )+ 4( للنقل الع�ضكري 
ال�رشيع ط��راز غلوب ما�ضرت C-17 و�رشب 
 ،340  - اأ  ط��ائ��رة  ل��دي��ه  ال�ضخ�ضيات  لنقل 
وط��ائ��رة 320-1 و 4 ط��ائ��رات C130J  كما 

.PC -21 لديها للتدريب 24 بيالتو�ض
ال�ضاد�ض  ال�رشب  الطوافات  ولديها من 
)ال��دوح��ة( ق��وام��ه 12 ط��واف��ة ك��وم��ان��دو،  )8 
AM-  منها جم��ّه��زة ب�����ض��واري��خ اك��زو���ض��ت

4 ط��واف��ات للنقل(،  39 امل�����ض��ادة لل�ضفن و 
و10 ط��واف��ات غ��ازي��ل SA - 342L )جمهزة 
ب�����ض��واري��خ ه����وت(، وط���واف���ة S-92 لنقل 

.AW 139 ال�ضخ�ضيات ، و 21 طوافة
و�ضواريخ م/ط  قوامها بطارية هوك 
املح�ضن، وب��ط��اري��ة راب��ي��ر ) 8 ن��ظ��ام��ًا( و 6 

روالند.
 ،PC-21 وقيد الطلب 24 طائرة تدريب
و24 طوافة AH - 64E اأبات�ضي، و 22 طوافة 
NH 90 و 3 ط��ائ��رات اإن���ذار ُمبكر و�ضيطرة، 
ب��وي��ن��غ 737، وط��ائ��رت��ا ���ض��ه��ري��ج اإي��رب��ا���ض 
330. وق��ي��د ال��ط��ل��ب اأي�����ض��ًا �����رشاء ط��ائ��رات 
C-17 اإ�ضافية، كما اأنهى بيع وحدات نران 
�ضواريخ �ضطح - جو 21THAAD  ، قاذفًا 
مع 150 �ضاروخ THAAD، وقيد الطلب 11 
وح��دة ن��ران باتريوت )44 ق��اذف��ًا( مع 246 

. PAC -3 و 786 �ضاروخ GM - T ضاروخ�
اأه����م ال��ق��واع��د اجل���وي���ة: ال���دوح���ة 

والغازية.
�سالح اجلو الكويتي:

���ض��الح ج���و دول�����ة  دول����ة ال��ك��وي��ت 2500 
ج��ن��دّي، وط���ائ���رات ال��ق��ت��ال ل��دي��ه 32 ط��ائ��رة 
 A-18D و 8 طائ�����رات ،FA-18C هورني����ت

و 10 طائرات هوك 64 )للتدريب اأي�ضًا(.
اأما للنقل فلدى الكويت طائرتا C-17، و 
3 طائرات KC-130J نقل/خزان، وطائرتا 
هركوليز L- 100 - 30، وطائرة اإيربا�ض 
319  لنقل ال�����ض��خ�����ض��ي��ات. ول��ل��ت��دري��ب ل��دى 

الكويت 8 طائرات توكانو.
اأم���ا م��ن ال��ط��واف��ات ف��ل��دي��ه��ا 5 ط��واف��ات 
���ض��وب��رب��وم��ا AS 332  و5 ط���واف���ات ب��وم��ا 
ط���راز   6 غ���ازي���ل  ط���واف���ة   31 و   ،SA330L
لنقل  ط���واف���ات   7 و  ل��ل��دوري��ة،   SA-342K
ال�����ض��خ�����ض��ي��ات، و16 ط��واف��ة ق��ت��ال��ي��ة ط��راز 

.AH-64D  اأبات�ضي لونغ بو
واأو���ض��ت الكويت على 5 ط��ائ��رات للنقل 
 KC -130J الع�ضكري متعددة املهمات طراز
�ضتت�ضلمها. كما تلّقت طائرة للنقل الع�ضكري 
ال��ث��ق��ي��ل ط����راز C-17 وه���ن���اك م��ف��او���ض��ات 

للح�ضول على طائرة ثانية.
 H727 كما اأو�ضت على 24 طوافة كاراكار

مع خيار 24 طائرة ثانية.
اأح��م��د اجلابر،  اأه��م القواعد اجلوية: 

وعلي ال�ضامل ومتريت وم�ضقط �ضيب.
ال�سالح اجلوي اللبناين:

�ضالح جو اللبنانية عديدة 2000 جندي. 
وتنظيمه العام 4 قواعد بحرية.

اأم��ا ط��ائ��رات القتال و 4 ط��ائ��رات ُمقاتلة 
)ق��اذف��ة ط���راز ه��وك��ر هينرت 170، وط��ائ��رة 
ب�ضواريخ  م�ضلّحة   AC - 288B3 ك��ارف��ان 
هلفاير، و 3 ط��ائ��رات ت��دري��ب ب��ول��دوغ، و 6 

مقاتالت �ضوبر توكانو.
اأما من الطوافات فلدى لبنان 8 اأ�رشاب: 
ال�����رشب��ان ال��ع��ا���رش واحل����ادي ع�رش )ق��اع��دة 
ب�����روت(، وال�������رشب 12 )ق���اع���دة ال��ري��اق( 
وال�����رشب 14 )ق��اع��دة القليعات( جم��ه��زة ب� 
ُم�����ض��ّل��ح(،  )بع�ضها   .UH -1H ط��واف��ة   28
وال�����رشب الثامن )ق��اع��دة ب��روت ( جمّهز ب� 
13 طوافة  غازيل SA342L، وال�رشب التا�ضع 
 IAR330SM جم��ّه��ز  ب��� 10 ط���واف���ات ب��وم��ا
وال���������رشب15 )ق���اع���دة ري������اق( جم��ه��ز ب���� 4 
طوافات روبن�ضون R44 للتدريب، وال�رشب 
 AW139 16 )قاعدة ب��روت( جمهز بطوافة

لنقل ال�ضخ�ضيات.
ه�����ذا وي�����ض��غ��ل ����ض���الح اجل�����و ال��ل��ب��ن��اين 
 SGIN 3 ط��واف��ات الإخ��م��اد احل��رائ��ق ط���راز

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

احلريري الدويل، ورياق والقليعات.

متتلك قطر طائرات النقل ال�سرتاتيجي C-17 غلوب ما�سرت
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 ت�������ص���ن���ف ال�����ع�����رب�����ات اجل�����وي�����ة غ�����ر الآه������ل������ة وف����ق����ًا 
 لوظائفها وامل��ه��م��ات امل��وك��ل��ة اإل��ي��ه��ا اإىل �صت ف��ئ��ات عملية 

هي التالية:
- املُ�صتخدمة كاأهداف للرمايات اجلوية اأو للتمويه واخلداع.

- القيام  مبهّمات املراقبة والإ�صتطالع.
- العربات اجلوية املُقاتلة .

- العربات امل�صممة ملهّمات النقل والعمليات اللوج�صتية.
- العربات املُ�صتخدمة يف عمليات البحث والإنقاذ.

- العربات اجلوية املدنية والتجارية.
كما وميكن ت�صنيفها وفقًا ملدى عملها والإرتفاعات التي ت�صل اإليها 

على النحو التايل:
- املحمولة يدويًا، وتعمل حتى ارتفاع 600 م ومدى 2 كلم.

- القريبة اأّي حتى ارتفاع 1,500 م ومدى 10 كلم.
 - اأن��ظ��م��ة ح��ل��ف ن���ات���و،و ي�صل اإرت��ف��اع��ه��ا اإىل 3,000 م،  وم��دى 

عملها 50 كلم
- الأنظمة التكتية التي تعمل حتى ارتفاع 5,500 م ومدى 160 كلم.

اأنظمة الإرت��ف��اع املتو�صط والتحمل الطويل )MALE(، وهي   -
ترتفع حتى 9,000م، وي�صل مداها اأكرث من 200 كلم.

- اأنظمة الإرتفاع العايل والتحمل الطويل )HALE( ترتفع  فوق 
9,100م ومداها غر حمدد بامل�صافة.

- اأنظمة فائقة ال�رسعة واأع��ل��ى م��ن �رسعة ال�صوت ترتفع حتى 
15,200 م  وي�صل مداها اإىل اأكرث من 200 كلم.

الإ�ستخدام الع�سكري:
جتمع اجليو�ش على اأن الطائرات دون طّيار على اأنواعها لها 
فوائد جمة خالل العمليات التكتيكية، كونها توّفر للقوى املنت�رسة 
على اخلطوط الأمامية معلومات اإ�صتخبارية عن العدو، ُت�صاهم يف 
الطائرات دون طّيار  اأ�صبحت  لعملياتها. واليوم  النجاح  حتقيق 
حتمل يف حقيبة الظهر، ومل َتعْد عبئًا على املُقاتلني، ومنها ما ميكن 
و�صعه داخل العربات املخ�ص�صة لنقل اجلنود مبا فيها من�صات 

الإطالق.

العربات اجلوية دون طّيار: للمهمات التكتيكية 
وأمن املعابر واحلدود

Sky Guardian اأو حار�س ال�سماء انتاج جرنال اتوميك�س  

تطلق ت�سمية Drone على خمتلف اأنواع العربات اجلوية 
 ،)UAS( ُبعد  عن  امل�سرية  والأنظمة   ،)UAVs( طّيار  دون 
والتي يتّم التحّكم بها بو�سائل واأ�ساليب ذاتية متنّوعة، اإما 
ل عن ُبعد يتواجد على الأر�س، واإما باإدارة  من خالل م�سغَّ
عام  ب�سكل  متنها،  على  حممول  كمبيوتر  عرب  كاملة  ذاتية 
يوكل اإىل هذا النوع من الأنظمة مهمات ي�سعب على الطائرات 
املاأهولة تنفيذها، وحالياً يتّم اإ�ستخدام الطائرات دون طّيار 
املراقبة  اأبرزها  �سواء  حٍد  على  ومدنية  ع�سكرية  لأغرا�س 
جتهيز  يف  جديدها  وكان  اجل��ّوي،  والت�سوير  والإ�ستطالع 
عمليات  يف  وا�ستخدامها  اأر���س،   - جو  ب�سواريخ  بع�سها 
دون  املُقاتلة  اجلوية  بالعربات  ُتعرف  باتت  حيث  قتالية، 

طّيار  UCAV، وقد نّفذت مهمات عّدة يف اأفغان�ستان واليمن.
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كثرة هي ال�رسكات املنتجة للطائرات امل�صرة عن ُبعد واملخ�ص�صة 
 Scan Eagle ملهمات ع�صكرية، ويف هذا املجال تذكر طائرة �صكان ايغل
ال��ت��ي تنتجها ���رسك��ة Insitu اإح���دى ���رسك��ات Boeing. وال��ت��ي ميكن 
اإطالقها  من الرّب اأو من على ال�صفن احلربية بحيث ت�صتطيع التحليق 
على ارتفاع 600 م وميكنها البقاء يف اجل��ّو ح��وايل 16 �صاعة متوا�صلة 
ب�رسعة حّدها الأق�صى 140 كلم/�صاعة. توفر» �صكان اإيغل« �صورًا عرب 
الفيديو والكامرا التي حتملها، ميكن الإ�صتفادة من معلوماتها بكل 

.Skyhook صهولة ودقة، ويتّم اإ�صتعادة هذه الطائرة عرب نظام�
ليوناردو Leonardo ال�رسكة اليطالية اأنتجت الطوافة دون طّيار 
AWHero لالإ�صتخدام املدين والع�صكري، اإنها من اجليل اجلديد ذات 
مدى ق�صر حتمل اإ�صم عني يف ال�صماء وميكنها تنفيذ عدة مهمات برية 
الأه��داف،  املُراقبة والتج�ص�ش والإ�صتطالع وحيازة  وبحرية ت�صمل 
القتال،  ال�صطح وعمليات دع��م  للغوا�صات و�صفن  واحل��رب امل�صادة 
كما تنا�صب عمليات ال�صيطرة على ال�صغب وامل�صادة لأعمال القر�صنة 

وحماية القوات.

 ال�صناعات اجلو ف�صائية الرتكية TAI، اأنتجت الطائرة دون طّيار 
طراز اأنكا Anka لتلبية اإحتياجات القوات املُ�صّلحة الرتكية يف مهّمات 
املُراقبة والإ�صتطالع على ارتفاعات متو�صطة ومع قدرة على التحمل 

خالل 18 �صاعة طران ومل�صافة 200 كلم.
�رسكة Honeywell اأنتجت طائرة T - Hawk كاإحدى الطائرات 
دون طّيار ذات الإق��الع والهبوط العمودي VTOL، و�صّممت لتلّبي 
 T - Hawk  اإحتياجات الوحدات الراجلة يف امليدان. ميكن اإ�صتخدام
يف عمليات مراقبة احل��دود والإ�صتطالع اجل��ّوي والبحث عن العبوات 
النا�صفة والقنابل على  جوانب الطرق، كما مُيكن اإ�صتخدامها مل�صح 
الطرقات وتاأمني احلماية. تو�صب هذه الطائرة يف حقيبة الظهر كونها 

تزن 8 كلغ، و يتّم ن�رسها خالل 10 دقائق وُي�صغلها عن�رس واحد.
اإن����ت����اج ���رسك��ة    RQ - 11- Raven امل���اأه���ول���ة  ال���ط���ائ���رة غ���ر 
AeroVironment من الطائرات دون طّيار ال�صغرة التي ُتطلق يدويًا، 
الع�صكرية  للعمليات  العالية  واحلركية  ال�رسيع  لالإنت�صار  م�صّممة 

والأمنية. تبلغ تكلفة النظام كاماًل حوايل 25 األف دولر اأمركي وهي 
تزن حوايل 2 كلغ، وميكنها التحليق يف اجلو ملّدة 80 دقيقة على ارتفاع 
حتى 150 م��رتًا، ومن ثّم تهبط اآليًا عرب القيادة الذاتية على اأّي ف�صحة 

اأر�ش قريبة، و ل تتطلب مدارج معّدة ُم�صبقًا.
يف جم���ال اآخ����ر ب����داأت ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة امل��ت��ط��ّورة ت��ق��ّر ب��ف��وائ��د 
وايجابيات الطائرات دون طّيار UAVs والأنظمة امل�صرة UAS، وتعمل 
لتحقيق التكنولوجيا الأحدث يف هذا املجال. فعّدة دول اأ�صدرت طلبات 
للتزّود بطائرات دون طّيار خم�ص�صة ل�صالح البحرية من ال�رسكات 

الكربى املُنتجة لالأنظمة الدفاعية.
ع��ّدة  Northrop Grumman تنتج  »ن��ورث��روب غ��روم��ان«  ف�رسكة 
 RQ - 4B Global اأن��واع من الطائرات دون طّيار لعّل اأب��رزه��ا   النظام
ل��دىال��ق��وات البحرية  ال��ذي يعمل على امل�صتوى ال�صرتاتيجي   Hawk
 ،HALE الأمركية كونه يطر على ارتفاعات عالية مع حتّمل طويل الأمد
وي��وؤم��ن دع��م��ًا ك��ب��رًا ل��ط��ائ��رات ال��دوري��ة البحرية الآه��ل��ة. اأم��ا برنامج 
الطائرة دون طّيار MQ-8B Fire Scout فُيعترب اأ�صا�صيًا يف جتهيزات 
البحرية الأمركية، التي اختارت هذا النظام كونه مركبة جوية دون 
 Vertical Take -off Unmanned اأو )VTUAV( طّيار ذات اإقالع عمودي
على منت  اأي�صًا  للعمل    Fire Scout نظام  لقد �صمم   .Aerial Vehicle
�صفن ق��ادرة على حمل الطائرات مع ن�رس اأويل على منت فرقاطة حاملة 
القتال  �صفينة  على  نهائي واختبار  دم��ج  يتبعه  امل��وّج��ه��ة،  لل�صواريخ 
ال�صاحلي )Littoral Combat Ship )LCS  التابعة للبحرية الأمركية 

حيث �صت�صّكل تلك الطائرات املُ�صت�صعرات الأ�صا�صية لل�صفينة.

 CamCopter النم�صاوية تنتج الطائرة دون طّيار Schiebel رسكة�
S-100  التي برهن اأداوؤه��ا متيزًا اأبان العمليات البحرية حتى يف حالة 
هياج البحر وارت��ف��اع الأم����واج. تنّفذ الطائرة خ��الل طرانها اأدوار 
والإ�صتطالع  الأه���داف  وح��ي��ازة  واملراقبة  التج�ص�ش  ت�صمل  متعّددة 
)ISTAR(، وه��ي تعمل حاليًا يف ع��ّدة ق��وات م�صّلحة ل��دى دول فرن�صا 
واأملانيا والهند وباك�صتان والمارات العربية املتحدة وقيادة  العمليات 

اخلا�صة الأمركية.
50 كلغ، وهي  اإ�صتخدام الطائرة لنقل ح��م��ولت ت�صل اإىل  ميكن 
مزّودة بربج ُم�صت�صعرات AGILE 2 اإنتاج �رسكة THALES، واأنظمة 
مراقبة وكامرات اإنتاج FLIR  Systems، اإ�صافًة اإىل رادار متطور، 
وه��ي ق��ادرة على التحليق املتوا�صل  مل��دة 6 �صاعات ب�رسعة تبلغ 120 

عقدة.
اإح�����دى ���رسك��ات��ه��ا   INSITU Boeing وع����رب  ���رسك��ة »ب���وي���ن���غ« 
املتخ�ص�صة يف اإن��ت��اج ال��ط��ائ��رات دون ط��ّي��ار، اأن��ت��ج��ت اأي�����ص��ًا نظام 

الطائرة RQ - 4B Global Hawk انتاج  نورثروب غرومان AW Hero  الطوافة امل�سرية Leonardo تنتج

Insitu انتاج Scan Eagle  الطائرة ال�سغرية
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هذه  البحرية.  العمليات  متمّيزًا خ��الل  لقي جناحًا  ال��ذي   Integrator
ال��ط��ائ��رة اأك���رب واأ���ص��خ��م م��ن من�صة �صكان اي��غ��ل اإذ يبلغ وزن��ه��ا عند 
الإط���الق ح��وايل 61 كلغ وميّكنها البقاء يف اجل��ّو لأك��رث م��ن 24 �صاعة 
واأخ��رى  اإلكرتوب�رسية،  ت�صوير  باأجهزة  منوذجيًا  جم��ّه��زة  كونها 
 تعمل بالأ�صعة حتت احلمراء على املوجة املتو�صطة اأو املوجة الطويلة

.)MWIR  or  LWIR(
اأبرز اأنواع الطائرات دون طّيار املُقاتلة

اأت���������وم���������ي���������ك�������������������ش ج���������������������������رال  ������������������رسك�����������������ة    - 
 MQ - 9 Reaper General Atomics الأمركية اأنتجت النظام ريبر 
اأنظمة الطران  ال��ذي يحتوي على معظم   Predator واأح��ي��ان��ا ي�صمى 
مثل حمطة ال�صيطرة الأر���ص��ي��ة وم��ع��دات اأج��ه��زة الإت�����ص��الت وِقطع 
ال�صيانة، كطائرة مقاتلة دون طّيار حتمل �صواريخ HellFire وقنابل 
موّجهة باأ�صعة ليزر. القدرة على التحمل يف مهمات التج�ص�ش واملراقبة 
والإ�صتطالع ت�صل اإىل 30 �صاعة وم��دى  حتى 1850 كلم. ال�رسكة تنتج 
اليوم نظام للُمراقبة البحرية Sea Guardian واآخ��ر للُمراقبة اجلوية 

.Sky Guardian

- �رسكة »بوينغ Boeing« وبالتعاون مع وزارة الدفاع الأمركية 
اأنتجت العربة اجلوية املُقاتلة دون طّيار X- 45 A  ذات مدى 2400 كلم، 
وهي حتمل ذخائر الهجوم املبا�رس املُ�صرتكة JDAM وقنابل �صغرة 
 X-45B ال�رسكة ط��ورت ه��ذه الطائرة واأنتجت النظام .SDB القطر

ولحقًا X - 45C الذي ميكن تزويده بالوقود جوًا.

- ����رسك���ة »����ص���وخ���وي Sukhoi« ال��رو���ص��ي��ة اأط��ل��ق��ت يف ال��ع��ام 
اإ����ص���م حت����ت   )UCAV( ط����ّي����ار  دون  ُم���ق���ات���ل���ة  ع���رب���ة  اأول   2019 
 Sukhoi S- 70 Okhotnik، اأو Hunter - B. لقد مّت تطويرها لت�صبح 
�صبحية بالتعاون م��ع �رسكة »ميغ Mig« كربنامج ط��ائ��رة م��ن اجليل 
ال�صاد�ش املقرر اإنتاجها يف العام 2024، املدى القتايل لهذه الطائرة ي�صل 
اإىل 4000 كلم، وهي حتمل 2000 كلغ من الذخائر املوجهة وغر املوجهة.

- تركيا دخلت على خط اإنتاج الطائرة املُقاتلة دون طّيار، حيث 
اأنتجت يف العام 2019 الطائرة برق طار Bayraktar Akinci ذات قدرة 
على التحّمل مل��دة 24 �صاعة وم��دى 5000 كلم مع ذخائر منوعة ت�صمل 

�صواريخ وقنابل.

اأهمية الطائرات دون طّيار الأمنية:
اإ�صتكماًل لدور الطائرات دون طّيار يف املجالت الع�صكرية كافة، 
بدت اليوم حمور اإهتمام ال��دول لدورها الأمني يف مراقبة ال�صواطيء 

واحلدود واملعابر بني الدول.
اإن ا�صتخدام الأنظمة اجلوية غر الآهلة UAV للحفاظ على اأمن 
العنا�رس املوجلة  املالية وج��ه��ود  التكاليف  ي��وّف��ر  املعابر احل��دودي��ة 

مبراقبة احلدود، وذلك لالأ�صباب التالية:
- �صهولة الطران والتحليق فوق املناطق احلدودية.

- اإ�صتمرارية العمل با�صتخدام عّدة اأنظمة م�صرة عن ُبعد.
- تخفي�ش عدد العنا�رس العاملة على املعابر احلدودية.

- التن�صيق الدائم مع املُ�صت�صعرات الأر�صية.

MQ - 9 Reaper  تنتج جرنال اأتوميك�س الطائرة املقاتلة دون طيار

الطائرة املقاتلة دون طيار Sukhoi S-70 Okhotnik انتاج �سوخوي

بريق طار Bayraktar طائرة تركية دون طيار

Boeing اول مقاتلة دون طيار من �سركة  X- 45 A تعترب الطائرة
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اأنواع احلدود:
ح��دود ال��دول قد تكون طبيعية ذات مظاهر جغرافية متنّوعة، اأو 
اإ�صطناعية من اجل���دران والأ���ص��وار واحل���دود الطبيعية التي ت�صّكل 

عوائق طبيعية لالإت�صال والتنّقل ميكن اإبرازها مبا يلي:
- املحيطات التي ت�صّكل حدودًا طبيعية للدول ذات امل�صادر الغنّية.

- الأنهر املتوّفرة يف معظم ال��ق��ارات وت�صّكل ح��دودًا طبيعية بني 
الدول اأو الوليات �صمن اإحتاد فدرايل.

- البحرات ت�صّكل اأحيانًا حدودًا طبيعية بني الدول.
- الغابات الكثيفة ذات امل�صاحات ال�صا�صعة.

- �صل�صلة اجلبال التي ُيكرث اإعتمادها كحدود طبيعية يف اأوروب��ا 
واآ�صيا.

اأما احلدود الإ�صطناعية فهي التي تر�صم بناًء لإتفاقيات بني الدول 
وُتعرف باحلدود اجليومرتية التي تاأخذ اأ�صكال اجل��دران والأ�صوار 

والتي ُتبنى بطُرق منّوعة.
مهام املعابر احلدودية: 

لقد مّت الإت��ف��اق عامليًا على اإق��ام��ة املعابر احل��دودي��ة لتنفيذ املهام 
التالية:

- تنظيم ح��رك��ة امل��واط��ن��ني ال��داخ��ل��ني  واخل���ارج���ني ع��رب دوائ���ر 
اجلوازات.

- �صبط اأعمال وحركات الهجرة.
- تنفيذ م��ه��ام اجل��م��ارك، وال��ت��ي ت�صمل جباية ال�����رسائ��ب ومنع 
تهريب املخدرات والأ�صلحة واملواد اخلطرة وغرها من املواد املحظور 

اإدخالها، و�صبط منع اإنت�صار الأمرا�ش والأوبئة.
الأنظمة امل�سادة للدرونز

نظرًا لتعدد ال�رسكات املنتجة لأنظمة ال��درون��ز، ب��رزت يف املقابل 
اأه��م��ي��ة اي��ج��اد ال��و���ص��ائ��ل امل�����ص��ادة لها ، ويف ه��ذا امل��ج��ال ميكن اإدراج 

ال�رسكات التالية:
ل��������ل��������درون��������ز م�������������������ص���������ادة  ت�������ك�������ن�������ول�������وج�������ي�������ات   - 
الأن��ظ��م��ة  م��ن  ق��ّدم��ت جم��م��وع��ة  ال��ت��ي   Anti - Drone Technologies
اأبرزها  لنوعها واأحجامها، ولعّل  للدرونز وفقًا  امل�صادة  والأج��ه��زة 
نظام Sky Wall 100 الذي يطلق قذيفة بازوكا نحو الدرونز، ثم العربة 

احلاملة جهاز اأ�صعة ليزر ذو قوة عالية.

الت����ي   Robin Radar Systemsروبي������ن رادارات  اأنظم��������ة   -
اأنتج�������ت نظام���������ي IRIS و ELVIRA لك�صف وتعقب الدرونز وبالتايل 

اإعطاء اإنذار مبكر عن قدوم خطر درونز.
اإن�����������درا  �������رسك������ة   -
INDRA اإح��دى ال�رسكات 
جم������ال  يف  ال�����������رائ�����������دة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��دف��اع��ي��ة 
والإت�����ص��الت وال���رادارات 
واأنظمة القيادة وال�صيطرة 
والأن����ظ����م����ة الإل�����ك�����رتو - 
ب�������رسي���ة، ت���ن���ت���ج ح���ل���وًل 
م�����ص��ادة لأن��ظ��م��ة درون����ز 
ال����ذي   ARMS اأب�����رزه�����ا 
ي�����ص��ت��خ��دم يف امل����ط����ارات 
اإدارة  يف  ي����دم����ج  ب���ح���ي���ث 

امل���الح���ة اجل���وي���ة واأن��ظ��م��ة 
الدفاع اجلوي.

 -اأع������������ل������������ن������������ت ت��������ك��������ن��������ول��������وج��������ي��������ات ف��������ورت��������ي��������م
Fortem Technologies ال�����رسك��ة ال��رائ��دة يف جم��ال احل��ل��ول الأمنية 
والدفاعية امل�صادة لأنظمة الدرونز امل�صرة عن ُبعد ، اإنها بتاريخ 20 
 AI - Enabled F700 ني�صان/ابريل 2020 با�رست �صحن �صياد الدرونز

Drone Hunter اجلديد.
اإن اأنظمة ال��درون��ز التي تطلق من الأر����ش ملهّمات الت�صوي�ش مل 
تعد فّعالة بعد اإنتاج ال�صياد F 700 الذي يعترب اآمنًا ورادع��ًا فعاًل �صّد 
عدد متزايد من اأنظمة الدرونز، فالتطور الكبر لل�صياد F 700 يكمن 
يف حمولته اللينة التي توفر تدابر م�صادة لأنظمة الدرونز املنفردة 
واملتعددة، فهي ت�صنع من األياف جديدة خفيفة ال��وزن لزيادة ليونة 
عملها و�رسعتها، وهي حتمل عدة اأنواع من التدابر امل�صادة للدرونز 
وتن�رسها يف الوقت  املطلوب وفقًا للخطر الديناميكي املكت�صف قبل 
عّدة اأميال من املنطقة امل��راد حمايتها، كونها جمهزة ب��رادار واأجهزة 

ب�رسية.
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  وم��ن��ت��ج  Drone Hunter F700  م�صمم  اإن 
الأم��رك��ي��ة، وه��و ق���ادر على اإط���الق اأّي ذخ��ائ��ر ���رسوري��ة ملنع درون��ز 
م��ع��ادي، وت��اأم��ني حماية املالعب الريا�صية وم�صايف ال��ب��رتول وحرم 
 AI - Enabled  Interceptor  اجلامعات وحمطات املرتو، وبالتايل يعترب

اأول درونز معرت�ش يف العامل.

�سياد الدرونز Drone Hunter F700نظام Sky Wall 100 م�ساد للدرونز

IRIS لك�سف وتعقب الدرونز
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م��ن��ذ م��ا ع��رف��ت اأه��م��ي��ة اأن��ظ��م��ة االت�������ص���االت، و�صفت 
باأنها ت��وازي �صبكة االأع�صاب يف ج�صم االإن�صان. انها 
جمموعة من �صبكات االت�صاالت الفردية واأنظمة البث 
واملحطات الو�صيطة ومعدات مراكز البيانات، والتي تكون قادرة 
يف جمملها على حتقيق التوا�صل والرتابط لت�صكل نظامًا مدجمًا 
العمالنية  الوحدات  االت�صاالت  اأنظمة  تخدم مكونات  بالكامل. 

يف اجليو�ش، وهي تلعب دورًا مهمًا خالل العمليات احلربية اأدى 
اإىل ربطها مبكونات االن�صان االأ�صا�صية. لقد ظهر مفهوم جديد 
ُيعرف باأنظمة االت�صاالت التكتيكية  التي ُت�صتخدم يف تقدمي  الدعم  
املُبا�رش للقوات وتلبية احتياجات االأو���ص��اع التكتيكية املتغرية 
وفقًا ملختلف ظروف القتال، وذلك من خالل التزود باالت�صاالت 
االآمنة، بيانية كانت اأْم �صوتية، ثابتة اأْم متحّركة لتاأمني مهمات 

التكنولوجيا يف خدمة
إتصاالت حقل املعركة

اأهمية االت�ساالت عرب ال�سواتل

ُتعترب اإت�ساالت حقل املعركة من االت�ساالت التكتيكية 
الدعم  اإىل  تو�ساًل  وال�سيطرة  القيادة  لتحقيق  املُ�ستخدمة 
مهّمتها  اإجن��اح  على  تعمل  التي  التكتيكية  للقوات  املُبا�سر 
نوع  اأّي  من  املعلومات  لنقل  املثلى  الو�سيلة  اإنها  القتالية. 
كانت والتي اأبرزها االأوامر واالإ�ستخبار الع�سكري، والتي 
تنقل من قائد اأو مكان ما اإىل مروؤو�سني يف مكان اآخر هو بال 
�سك حقل املعركة بذاتها اأو اأّي مكان للحراك امليداين ويف اإطار 

املهّمات املُلقاة على هذه القوى اأو الوحدة املُقاتلة.
االأ�ساليب القدمية لالإت�سال مع االآخرين يف املعارك كانت 
الر�سائل  بنقل  العنا�سر املوجلة  اأو  القائد  بوا�سطة �سوت 
ال�سفهية اأو اخلطية، اإىل اأن جاءت ثورة االأنظمة الال�سلكية 
واأدخلت التكنولوجيا يف اإنتاج االأجهزة املتطّورة تو�ساًل اإىل 
ات�ساالت بتقنيات عالية ُتافظ على دّقة واأمن املعلومات 

املُتداولة.
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القيادة  وال�صيطرة وبالتايل اإجن��اح املعركة اأو 
العملية احلربية املفرت�صة.

لقد �صهد العامل خ��الل القرن املا�صي حروبًا 
ع����ّدة، وك���ان ال ب���ّد  م��ن اإب��ت��ك��ار و���ص��ائ��ل  متطورة 
لالت�صاالت بهدف نقل املعلومات واإعطاء االأوامر، 
فكانت االأج��ه��زة الراديوية هي الو�صيلة املف�صلة 
م��ن��ذ ع���دة ع��ق��ود وح��ت��ى ال��ي��وم. ح��ي��ث تخ�صع اىل 
حت�صينات م�صتمّرة للح�صول على اأو�صح املكاملات 
اأو  للت�صوي�ش  تعّر�صها  دون  امل�صافات  اأب��ع��د  م��ن 
الإ����ص���رتاق ال��ع��دّو ال�����ص��م��ع. مي��ك��ن و���ص��ف مفهوم 
االت�صاالت ب�صكل عام باأنها و�صيلة نقل املعلومة 
م��ن �صخ�ش اإىل �صخ�ش اأو م��ن نقطة اإىل اأخ��رى، 
واالت�������ص���االت ق���د ت��ك��ون ب��وا���ص��ط��ة ال�����ص��وت اأو 
ال�صورة اأو االإ�صارة، وقد تعتمد االأر�ش اأو الهواء 

اأو املاء الي�صالها اإىل الطرف االآخر.
االت�ساالت الع�سكرية

ُتعترب مهّمة تاأمني االت�صاالت الع�صكرية من اأدّق املهمات 
التي قد تعرتيها ال�صعوبات امليدانية واالإ�صطرابات التقنية، 
اإذ اأن نقل املعلومات والتعليمات الع�صكرية هي من االأم��ور 
ال�رّشية التي تقت�صي احل��ذر يف تداولها بغية  احل��وؤول دون 
اإف�صاء اأ�رشارها وو�صولها اإىل القوات املعادية. فالوحدات 
الع�صكرية  احلديثة تعتمد ب�صكل وا�صع االأجهزة االإلكرتونية 
لتاأمني �رشعة االت�صاالت وحتقيقها يف اللحظة املنا�صبة. وهذه 
االأجهزة ت�صتعمل االأقنية الراديوية اأو ال��رتددات، وترتبط 
مبحطات رادي��وي��ة توؤمن االت�صال بني نقطة واأخ��رى اأ�صوة 
املُ�صاة  مثل  املقاتلة  الوحدات  التجارية.  االت�صال  ب�صبكات 
من  وغ��ريه��ا  الع�صكرية،  والهند�صة  واملدفعية  وامل��درع��ات 
وح��دات  الدعم ومقّرات القيادة جميعها بحاجة اإىل و�صائط 
فعالة لالت�صاالت التي ال بّد من وجودها  كونها ع�صب احلرب 
كما قيل عنها من قبل العديد من القادة واملحللني الع�صكريني 
واملتنّقلة  الثابتة  ال��رادي��و  اأج��ه��زة  ُتعترب  الأهميتها.  ن��ظ��رًا 
فهي  الع�صكرية،  االت�����ص��االت  لتاأمني  االأ�صا�صية  الو�صيلة 
الرابط ما بني خمتلف الت�صكيالت التابعة للقوات البحرية 
اأو الربية اأو اجلوية، وهي �صالح فّعال لدى خمتلف الوحدات 
التكتيكية يف امل��ي��دان، خ�صو�صًا م��ع ال��ت��ط��ّور الكبري ال��ذي 
�صهدته ال�صناعات الدفاعية ب�صكل عام واخلطر املتنامي الآلة 

احلرب احلديثة.
��در االإ���ص��ارة يف ه��ذا امل��ج��ال، اإىل اأن القائد الع�صكري ميار�ش  تجَ
قيادته، خالل احل��رب احلديثة، من خالل االت�صاالت الع�صكرية، ويف 
االت�����ص��االت على  بقطاع  معظم اجليو�ش هناك وح���دات متخ�ص�صة 
الرغم من وجود اأفراد  يتقنون اإ�صتعمال االأجهزة الال�صلكية يف كّل من 
الوحدات املقاتلة. اإن وحدات االت�صاالت اأو Signal Corps  توكل اإليها 
مهمات اإقتناء وتخزين و�صيانة االأجهزة الراديوية، واإقامة املحطات 
املتنّوعة لالإت�صاالت، ويف بع�ش ح��االت احل��رب االإلكرتونية توكل اإىل 
هذه الوحدات مهمة الت�صوي�ش  االإعرتا�صي على االإت�صاالت الع�صكرية 
املعادية، كما وعليها تنفيذ االإج���راءات الكفيلة باتقاء الت�صوي�ش على 
اإت�صاالت الوحدات ال�صديقة، ومكافحة التج�ص�ش واإ�صرتاق املكاملات، 

وق��د ب��رزت م��وؤخ��رًا تقنيات حديثة م��ت��ط��ّورة،   يف ه��ذا امل��ج��ال، عرفت 
بالت�صفري Encryption  وحّل الت�صفري Decryption  وذلك  للحفاظ على 

�رّشية االت�صاالت.
تعمل اجليو�ش يف اأم��ريك��ا واأوروب���ا وخمتلف  ال�رشكات املنتجة 
اإىل وح��دات  التقليدية  ال��ق��وات الربية  الدفاعية على حتويل  لالأنظمة 
مرتابطة بنظام ال�صبكات املركزية الرقمية، والق�صم الرئي�صي  لهذه 
اجلهود ي�صعى اإىل ربط املعدات واأجهزة االت�صاالت ب�صبكات البيانات 
ت�صكيالت  اإىل  التقليدية  الع�صكرية  ال��ق��وات  حت��ول  واإن  ال��رق��م��ي��ة. 
موؤللة Computerized  Formations ب��ات يوؤثر  على جممل اخلدمات 
الع�صكرية حول العامل من خالل التكنولوجيا احلديثة،  واأ�صبح هذا 
االإت��اه وا�صحًا وملمو�صًا يف جيو�ش  االحت��اد االأوروب��ي،  حيث بداأت 
�صنوات من االأبحاث والتطوير ُتعطي ثمارها من خالل اأنظمة القيادة 
اإال  املعركة.  الدقيقة حلقل  املعلومات  و�صبكات  املتطّورة  وال�صيطرة 
اأن على اجليو�ش االأوروبية اأن تكون ق��ادرة على اإدم��اج التكنولوجيا 
احلديثة يف  خمزونها  من اأجهزة  االت�صاالت التقليدية مبا يتطابق مع 
مبادىء وبروتوكول بيانات االت�صاالت التابعة حللف �صمال االأطل�صي 

.NATO
ال�رشكات الدفاعية االأوروب��ي��ة مندجمة بقوة يف ه��ذا التحّول، 
وجمموعة طالي�ش الفرن�صية THALES   يف مقدم ال�رشكات ال�صائرة 
يف هذا امل�صار، وقد اأع��ادت تنظيم نف�صها لتكون يف خدمة قوات برية 
اأف�صل، ويعمل ق�صم االأنظمة الربية وامل�صرتكة اجلديد با�صتمرار  
والكمبيوتر   واالت�صاالت  وال�صيطرة  القيادة  اأنظمة  تطوير  على 
واالإ�صتخبار واملراقبة واالإ�صتطالع املعروفة ب� C4ISR،   التي كانت 
�صابقًا تدمج يف املن�صات البحرية واملحمولة جوًا، ومل تكن تخ�ص�ش 
لوحدات القوات الربية. اأما اليوم فقد اتخذت �رشكة طالي�ش قرارًا 
باالأنظمة  واإحل��اق��ه��ا    C4ISR اأنظمة  منتجات  بع�ش  بتخ�صي�ش 
الربية حيث الطلب م�صتمّر على معدات تعمل �صمن اإطار العمليات 
امل�صرتكة.  اإمتالك تكنولوجيا ال�صبكات املركزية قد دفع دواًل عّدة 
اإىل  مثل الواليات املتحدة االأمريكية وبريطانيا وفرن�صا واأملانيا،  
تطوير األ��وي��ة  قتال رقمية ميكن ن�رشها يف مهمات عمالنية ب�صكل 

�رشيع.

االإت�ساالت فيما بني القوى الراجلة ت�ساهم يف تقيق النجاح
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ال�سركات املنتجة الأنظمة االت�ساالت
مع تطّور اأنظمة ال�صالح وم��ع��ّدات احل��روب احلديثة، ك��ان ال بّد  
من تطوير و�صائل واأجهزة االت�صاالت  كي تتما�صى مع التكنولوجيا 
املتقدمة ملختلف االأنظمة، وبالتايل كان حافزًا  لل�رشكات  املتخ�ص�صة 
يف اإنتاج االأنظمة الراديوية،  للعمل على اإنتاج  االأجهزة  وفق اآخ��ر ما 
تو�صلت اإليه تكنولوجيا االت�صاالت، ويف هذا املجال ميكن االإ�صارة اإىل 

ال�رشكات التالية:
:ROHDE  & SCHWARZ  رود اأن��د �سوارت��ز

هي ال�رشكة االأملانية الرائدة يف اإنتاج االإلكرتونيات ومتخ�ّص�صة 
يف جم���االت م��ع��ّدات االإخ��ت��ب��ار االإل���ك���رتوين واأج��ه��زة ال��ب��ث واالإع���الم 
واالأم����ن ال�����ص��ي��رباين وخمتلف اأج��ه��زة االإت�����ص��ال ال���رادي���وي. ت��زّود 
الدفاعية  واالإل��ك��رتون��ي��ات  الال�صلكية  لالإت�صاالت  منتجات  ال�رشكة 
واجلّو ف�صائية واالأم��ن الوطني والُبنية التحتية احلرجة، وهي باتت 
اآمنة للقوات امل�صّلحة واالأجهزة  اإت�صاالت  من ال�رشكات التي توّفر 

احلكومية وال�صناعات الكربى.
لقد طّورت رود اأند �صوارتز اأنظمة ثابتة ومتحّركة لك�صف وحتليل 
وحتديد موقع اإ�صارات االإت�صاالت الراديوية، كما تقّدم حلواًل لتحديد 
هوية اأن�صطة االإت�صاالت امل�صبوهة. وهي دخلت جمال االإت�صاالت عرب 
ال�صواتل واأنتجت اأنظمة لالإ�صتخدام برًا وبحرًا وجوًا تتيح احل�صول 

على ات�صاالت �صوتية وبيانية.
اأبرز ما اأنتجته ال�رشكة لالإ�صتخدام الع�صكري جهاز االإت�صاالت 
امل�صفرة واالآمنة ELCRODAT 4 - 2  للقوات اجلوية والبحرية، وجهاز 
الت�صفري متعّدد االأقنية R&S MMC 3000، كما قّدمت للقوات امل�صّلحة 
ب�صكل عام اأجهزة اإت�صاالت تكتيكية ُتلّبي اإحتياجاتها خالل العمليات 

.R & M3TR واجلهاز  R & S SDTR احلربية مثل جهاز الراديو
: L3 HARRIS ل 3هاري�س 

ال�رشكة االأمريكية الرائدة يف اإنتاج االأجهزة الراديوية  التكتيكية  
ملختلف  �صنوف القوات امل�صّلحة، وهي يف �صبيل اإجناح معارك القرن 
احل��ادي والع�رشين، قّدمت للوحدات املقاتلة اأجهزة متطّورة لتاأمني 
ات�صاالتها بكل ثقة وحرية دون اأّي خوف من ف�صل اي�صال االأوام��ر 
اأو املعلومة اأو اخلرب.  اأخذت  ال�رشكة اآخر ما تو�صلت اإليه تكنولوجيا 
االت�صاالت  من فوائد وقدرات الرتددات العالية جدًا VHF  والرتددات 
فوق العالية  UHF، واأنتجت اأجهزة الراديو الرقمية لتلبي احتياجات 
االت�صاالت املتداخلة  يف عمليات القوات امل�صلحة امل�صكلة من خمتلف 

االأ�صلحة والوحدات املقاتلة.
  FALCON  III فالكون  عائلة  وط���ّورت  هاري�ش  ا�صتحدثت  لقد 
الأنظمة االت�صاالت املدجمة التي ت�صتطيع تاأمني توا�صل القوات الربية 
مع القوات اجلوية والبحرية على حٍد �صواء. واأبرز اأجهزة هذه العائلة 
هو اجلهاز RF- 5800H  ال��ذي يعمل �صمن ت��رددات ما بني 30 و512  
ميغاهرتز ، وي�صتطيع ت�صفري املكاملات ال�صوتية واملعلومات، وميكن 
حمله على الظهر اأو تركيبه على متون العربات احلربية املتنوعة. اإىل 
ذل��ك تنتج �رشكةهاري�ش جمموعة من اأج��ه��زة االت�صاالت الراديوية 
ال�صاحلة ال�صتعمال ال��ق��وات ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة، وحت��م��ل على ظهر 
املقاتلني  اأو تركب داخل العربات املدرعة اأو عربات النقل الع�صكري  
املنّوعة، وهي عادة تكون حتت اإ�صم AN/PRC   لالأجهزة املحمولة على 
 الظهر،  وAN/VRC   لالأجهزة  اخلا�صة بالعربات، واأبرزها اجلهاز
AN/PRC- 117G  الذي  يحقق ات�صاالت راديوية تكتيكية م�صرتكة يف 

.JTRS اطار اأجهزة
:THALES طالي�س

الدفاعية واالأمنية،  االأنظمة  اإنتاج  الرائدة يف  الفرن�صية  ال�رشكة 
تلعب دورًا مهمًا يف تطوير التكنولوجيات عرب برنامج خا�ش باأنظمة 

ESSOR اإختارت اأملانيا اأجهزة روواند �سوارتز لربنامج الراديو التكتي

حازت L3 Harris على عقد قيادة القوات اخلا�سة االأمريكية
AN/PRC - 167 ل�سراء اجلهاز 

تنتج طالي�س THALES اجلهاز PRC-148 للعربات
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الراديو التكتيكية امل�سرتكة )JIRS(، وقد انتج ق�سم الدفاع والأم��ن يف 
ال�رشكة اأك��ر من 300 األ��ف جهاز رادي��و حممول يدويًا للإت�سالت يف 
اأجواء عملنية معّقدة ت�سمل الإت�سالت التكتيكية الربية، واملحمولة 

جوًا والبحرية.
 AN/PRC- 154 ت�سمل الأجهزة التكتيكية الربية عائلة اجلهاز 
  AN/PRC-148B MBITR2 لعن�رش امل�ساة ال��راج��ل، وجهاز ال��رادو
ال�سبكية  والت�سالت  بالعمليات  اخلا�ص  واجل��ه��از  الأقنية،  متعّدد 

ال�ساملة AN/PRC-148 JIRS املحمول اأو الثابت يف مقرات القيادة.
اإىل ذلك تنتج طالي�ص جمموعة من اأجهزة الإت�سالت املحمولة جوًا 
مثل الراديو متعّدد الأقنية )MMAR(، واجلهاز PRC -6809 واملحطة 
التكتيكية املحمولة جوًا )START(، كما تنتج اأجهزة خا�سة باملن�سات 
البحرية كال�سفن والزوارق على اأنواعها والتي تعمل مبوجات الرتدد 

.MSN 8100 مثل اجلهاز )HF( العايل
يف جمال اخر اعلنت �رشكة طالي�ص  عن  طلب احلكومة الدامنركية 
تزويدها بنظام  الت�سالت SOTAS  اخلا�ص بالعربات املدولبة  او على 
�سل�سل معدنية، وال��ذي يوفر فوائد لوج�ستية وليونة كربى لتاأمني 

الت�سالت التكتيكية.
:Bittium  بيتيوم

ه��ي ال�����رشك��ة الفنلندية ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��رف ب��� »اإل��ك��رتوب��ي��ت« 
املتخ�ّس�سة يف تطوير اأنظمة الإت�سالت الل�سلكية، اإنطلقًا من 
العمليات الع�سكرية احلديثة التي تتطّلب حركية عالية وبالتايل فل 
بّد من �سبكات توؤمن الإت�سالت التكتيكية التي تربط مراكز قيادة 
لواء بوحداته العملنية املتعّددة، مثل املدفعية والأف��واج املقاتلة. 
توّفر  �سبكة  القتال الرادوية )CNR( الإت�سالت لقوات اخلطوط 
الأمامية املجّهزة مبعّدات  راديوية حممولة اأو مرّكبة على عربات، 
الأم��ر ال��ذي ي�سمح بتبادل املعلومات والر�سائل والأوام���ر ما بني 

مراكز القيادة وخمتلف الوحدات العملنية.
ل��ق��د اأن��ت��ج��ت  ���رشك��ة اإل��ك��رتوب��ي��ت ح��ل��وًل م��ت��ط��ّورة ل�سبكات 
الإت�سالت الراديوية، والتي اأبرزها ال�سبكة التكتيكية الل�سلكية 
 Tactical Wireless IP Network اأو  TAC WIN  املعروفة باإ�سم
والتي توؤمن اإت�سالت ذات ليونة عالية وقدرة على حتّمل ال�سغوط 
يف مواجهة اأّي اعرتا�سات ل�سلكية، كما ُتتيح نقل بيانات IP  عرب 
واملعلومات  ال�سوت  نقل  اأي�����س��ًا  تت�سّمن  وال��ت��ي  ال�سبكة  ك��ام��ل 

املطلوبة.كما انتجت اأجهزة حممولة للمهمات احلرجةواملنتجات 
ذات  ات�����س��الت  عائلتها  ت��وف��ر  ال��ت��ي   VOIP ال�سلبة  ال�سوتية 
اآمن  ب�سكل  وال�سلكي  الل�سلكي  التوا�سل  يوؤمن  ت�سغيلي   تبادل 

و م�ستمر.
:ASELSAN أ�سل�سان�

ال�رشكة الرتكية  الرائدة يف اإنتاج الأنظمة الإلكرتونية الدفاعية 
واأجهزة الراديو التكتيكية الع�سكرية اخلا�سة باجلي�ص الرتكي، تعمل 
منذ العام 1979  �سمن اأرب��ع��ة اأق�سام تتناول اإىلج��ان��ب الت�سالت، 
توجيه  واأنظمة  اإلكرتونية  ح��رب  واأنظمة  ورادارات  دفاعية  اأنظمة 

واإلكرتوب�رشيات.
اأبرز ما تقدم اأ�سل�سان اإىل القوات امل�سّلحة  الرتكية نظام تا�سمو�ص
TASMUS   ال��ذي يعترب نظامًا ثابتًا ومتحركًا  للت�سالت ال�سوتية 
والبيانية والفيديوية، مبا يحقق اإعطاء  �سورة وا�سحة عن الو�سع 
التكتيكي  حلقل  املعركة يف الوقت املحدد واملكان املطلوب، وبالتايل 
القيادة وال�سيطرة بكّل حرية  للقادة من مراكز  يوؤمن قيادة �سليمة 

ودقة يف املعلومات.
كما تنتج ال�رشكة راديو اجلندي Soldier  Radio  ال�سغري احلجم 
واخلفيف ال���وزن، ال��ذي ي��وؤم��ن اإت�����س��الت �سوتية وبيانية، اإ�سافة 
باإ�سم  م��ع��روف��ة  مل��ن��اط��ق حم����ددة،  اآم��ن��ة  تكتيكية  �سبكة ل�سلكية   اإىل 

TS- WLAN  توؤمن اإت�سالت متحّركة على م�سافات بعيدة.

EHKET تنتج �أ�سل�سان �جلهاز �ملحمول �حكيت
BITTIUM إنتاج بيتيوم� TACWIN ل�سبكة �لتكتيكية �لال�سلكية�
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اإىل ذل��ك،ت��ع��ت��ر ت��رك��ي��ا واح����دة 
م��ن اث��ن��ن وع�����ري��ن دول���ة تقوم 
ة  امل�����س��ررّ ال���ط���ائ���رات  بت�سنيع 
امل�سلرّحة، ما ي�سيف بُعدًا جديدًا اإىل قدرتها 
الع�سكرية يف املنطقة. وهذا الواقع ترافق مع 
�أردوغ��ان يف تو�سيع �سناعة  رغبة الرئي�س 
ال�����س��اح امل��ح��ل��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا، ح��ي��ث و�سع 
الأمانة العامة الفرعية ل�سناعات الدفاع حتت 
اإ�سمها  وغ��ر  للرئا�سة  املُ��ب��ا���رة  ال�سيطرة 

.)SSB( لت�سبح رئا�سة ال�سناعات الدفاعية

على الرغم من اأن تركيا تريد اإ�ستخدام 
للتحرر  املُتنامية  الداخلية  الأ�سلحة  �سناعة 
م���ن ح��ل��ف��ائ��ه��ا ال��ت��ق��ل��ي��دي��ن، ل ت�����زال ه��ذه 
ال�سناعات تعتمد اإىل حٍد كبر ال�راكات مع 
ال�سناعات الدفاعية العاملية، وعلى الأغلب اأن 
تركيا �سوف تظلرّ تعتمد يف املُ�ستقبل املنظور 
اخل��ارج��ي��ة  التكنولوجية  امل�����س��اع��دات  ع��ل��ى 

الباهظة الثمن.
يف ال���ع���ام 2020 ���س��ه��دت ال�����س��ن��اع��ات 
ر  م والتطورّ الدفاعية الرتكية مزيدًا من التقدرّ

م��ن خ���ال م��ن��ت��ج��ات ج��وي��ة وب��ح��ري��ة وب��ري��ة 
اأ�سيفت اإىل تر�سانة القوات امل�سلرّحة الرتكية، 
وبالتايل اإىل منو جمالت ت�سدير ال�ساح اإىل 

اخلارج.
وبح�سب اأرق��ام TIM  جمعية امل�سدرين 
الأت���راك  قامت ال�سناعة بت�سدير ما قيمته 
265 مليون دولر: اإىل دول ال�رق الأو�سط 
198.4 مليون دولر، واإىل دول �سمال اأفريقيا 
66 مليون دولر يف الفرتة املذكورة. ويف هذا 
ال�����س��دد، ك��ان��ت الإم�����ارات العربية املتحدة 
الدفاعية  للمنتوجات  تلقيًا  ال��ب��ل��دان  اأك���ر 
الرتكية يف ال�رق الأو�سط )بقيمة 62 مليون 
ال�سعودية  العربية  وتلتها  تقريبًا(،  دولر 
مليون   35( فالكويت  دولر(،  مليون   42(
دولر(، فقطر )20.21 مليون دولر(، فُعمان 
)19.99 مليون دولر(، فالأردن )18.5 مليون 
دولر(،  مليون   37.5( تون�س  اأم��ا  دولر(، 
ف��ه��ي ال�����ري��ك��ة ال��ت��ج��اري��ة الأوىل ل��رتك��ي��ا يف 

�سمال اأفريقيا.
�ل�ش��ركات �لرتكية �لرئي�شي��ة يف �شوق �ل�شرق 

�لأو�شط و�شمال �أفريقيا
م��ن��ذ ال��ع��ام 2010، ويف حم��اول��ة ل��زي��ادة 

الصناعات الدفاعية واجلو فضائية الرتكية
ال�رشيكة املوثوقة لبلدان ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

�زده��ارً� ملحوظاً خالل  �لرتكية  �لدفاعية و�جلو ف�شائية  �ل�شناعات  �شهدت 
�لعقد �ملن�شرم. ففي �لعام 2010 كانت لرتكيا �شركة و�حدة على قائمة �أول مئة 
�شركة دفاعية يف �لعامل، �أما �ليوم باتت لها �شبع �شركات على �لقائمة، متفوقة بذلك 
على ��شر�ئيل ورو�شيا و�ل�شويد و�ليابان. وقد تر�جعت ح�شة تركيا من و�رد�ت 
 �لأ�شلحة بن�شبة 48 % ما بني �لعام 2015 و�لعام 2019. فبعدما كانت �لبالد ت�شتورد
 70 % من معد�تها �لع�شكرية �إنخف�شت هذه �لن�شبة �إىل 30 % ويف �لوقت نف�شه، 
�زد�د حجم �شناعة �لأ�شلحة �لرتكية من مليار دولر يف �لعام 2002 �إىل 11 مليار 
يف �لعام 2020 حيث فاقت قيمة �ل�شادر�ت 3 مليار�ت دولر، ما جعل تركيا حتتّل 
�ملرتبة �لر�بعة ع�شرة عاملياً يف حجم �ل�شادر�ت �لدفاعية. كما �أ�شارت موؤ�ش�شة 
�شتكهومل �لدولية لأبحاث �ل�شالم )SIPRI(، �إىل �أن �ل�شناعات �لدفاعية �لرتكية 

رفعت ن�شبة ت�شدير �ل�شالح  مبعدل 170 % ما بني عامي 2014 و2018.
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ال��ت��ع��اون م���ع ال�����دول الإ����س���ام���ي���ة، وج��ه��ت 
الأو�سط  ال�رق  اإىل منطقة  اهتمامها  تركيا 
ل  تدخرّ زوارق  ر  ت�سدِّ لكي  اأفريقيا  و�سمال 
���ري��ع وق���ذائ���ف ���س��اروخ��ي��ة و���س��واري��خ 
وذخ���ائ���ر وع���رب���ات م���درع���ة. ويف الأع�����وام 
الأخ������رة، ك��ان��ت ����رك���ات ت��رك��ي��ة رئي�سية 
يف ذروة ن�����س��اط��ه��ا، وخ�����س��و���س��ًا يف ب��ل��دان 
ال�����رق الأو����س���ط واخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، نذكر 
ال�سناعات   =  )Aselsan «اأ�سل�سان«  منها 
«اأري�س«  الع�سكرية(، وحو�س   الإلكرتونية 
 )BMC( »لبناء ال�سفن و«ب م �سي )ARES(
و«ف ن ���س ����س« )FNSS( و«ه��اف��ي��ل�����س��ان« 
)Havelsan =  �ركة الرجميات والأنظمة(  
 Nurol( ����س���ن���اي���ي«  م���اك���ي���ن���ا  و«ن����������ورول 
 )Otokar( و«اأوت���وك���ار«   )Makina Sanayi
 TAI( و«ت���اي«   )Rokestan( و«روكت�سان« 
= ���س��ن��اع��ات ال��ف�����س��اء اجل�����وي ال��رتك��ي��ة( 
 )TEI( »و«���س��ن��اع��ة امل��ح��رك��ات «ت��و���س��ا���س
 وامل���������روع امل�����س��رتك «ي���ون�������س���ا-اأون���وك« 

.)Yonca-Onuk( 
دة، زادت  عاملًة بو�سفها �ريكة ل م��ورِّ
�ركات قطاع الدفاع الرتكية �سادراتها على 
نحو مثر لاهتمام، واأخ���ذت حتظى بعقود 
ت�سدير عالية القيمة. والف�سل يف ذل��ك يعود 
مبتِدرة وجهود  تركية  �سيا�سة خارجية  اإىل 
التطور  ب��ال��غ��ة  وم��ن��ت��وج��ات  ن�سطة  ت�سويق 
وم��ط��اب��ق��ة مل��ق��اي��ي�����س )ن���ات���و( وذات فعالية 

معتدلة التكلفة.
اأب����رز  ال�����رك��ات ال��ت��ي  دخ��ل��ت اأ���س��واق 

الدفاع العاملية هي التالية:

Aselsan أ�شل�شان�
ب��ت��اري��خ 19 ك��ان��ون ث��اين/ي��ن��اي��ر 2021 
افتتحت اأ�سل�سان فرعًا لها يف قطر، واأعلنت 
عن توقيع عقود دفاعية يف العام 2020 بقيمة 
450 مليون دولر، كما اأن��ه��ا مبقت�سى  عقد 
رت Aselsan اإىل  ُم��ن��ح يف ال��ع��ام 2009، ���س��درّ
الإم����ارات العربية 150 ن��ظ��ام ���س��اح بحري 
 STAMP يتم التحكم به عن ُبعد من ط��رازي
GAU-(  STAMP-Gو ملم(   12.7  M2HB(
A/19(، وذل����ك م���ن اأج����ل م��ن�����س��ات بحرية 
اإم��ارات��ي��ة. واأمت���ت ال�ركة ت�سليم 3 اأنظمة 
«�ستوب/ اأنظمة  و3  ملم(   7.21(  STAMP
حمافظ« )STOP/MUHAFEZ( )30 ملم( 
على  تركيبها  ليجري  القطرية  البحرية  اإىل 
 MRTP16 ��ل ���ري��ع م��ن فئتي  زوارق ت��دخرّ

 ،Yonca-Onuk ���س��ن��ع  وم���ن   MRTP34و
 12.7(  STAMP اأنظمة   6 بت�سليم  و�ستقوم 
 MRTP20 م��ل��م( اأُخ�����رى م���ن اأج����ل زوارق
�سبق اأن ُطلبت اأثناء انعقاد فعاليات معر�س 

DIMDEX 2016
 STAMP اأنظمة  تركيب  اأي�سًا  �سيجري 
 30(  STOP/MUHAFEZو م��ل��م(   12.7(
م��ل��م( ع��ل��ى م��ت��ون 17 زورق دوري����ة �ريعة 
 )HERCULES( »م��ن ط���راز «ه��رك��ي��ول��ي��ز
)5 زوارق ARES 75 – 24 م – و10 زوارق 
 ARES150 34.5 م – وزورق��ا – ARES 110
48.5- م( ك��ان��ت ���س��ع��ب��ة اأم����ن ال�����س��واح��ل 
اآذار/ يف  ق���د طلبتها  ال��ق��ط��ري��ة  واحل�����دود 

مار�س2014.
ق��ام��ت «اأ���س��ي��ل�����س��ان ال�����رق الأو����س���ط« 

ت�شارك ��شل�شان يف معظم �ملعار�ض �لدفاعية
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���رك��ة  وه���ي   ،)Aselsan Middle East(
وجمموعة   Aselsan ت�سم  م�سرتك  م�روع 
والتطوير«  للت�سميم  اهلل  عبد  امل��ل��ك  «م��رك��ز 
بت�سليم  لا�ستثمار،  الأردن��ي��ة   )KADDB(
 )SAGER( م��ا جمموعه 100 نظام ح���راري
الأردين  امللكي  اجلي�س  اإىل  الليلية  ل��ل��روؤي��ة 
ل��رف��ع م�����س��ت��وى اأداء م��ا ل��دي��ه م��ن ���س��وارخ 
م/د م��وج��ه��ة م��ن ط����راز «ك���ورِن���ت – اإي« 
ه���ذه  ت�������زود  ب���ح���ي���ث   ،)KORNET-E(
ال�سواريخ بالقدرة على املراقبة وال�ستباك 
ن لاأردن فر�سة  ليًا. كما اأن Aselsan �ستوؤمرّ
نقل التكنولوجيا لأغ��را���س الإن��ت��اج الوطني 
لأجهزة راديو ذات برجميات تردد عال جدًا/
ت���ردد ف��رط ع��ال )VHF/UHF( يف من�ساآت 

.Aselsan Middle East
يف ت�������ري���ن ال����ث����اين/ن����وف����م����ر2015، 
لتكنولوجيات  )«تقنية   DST �ركة  ��ع��ت  وقرّ
ال���دف���اع والأم������ن«(، امل��ت��ف��رع��ة ع��ن ال�ركة 
ال�������س���ع���ودي���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر وال����س���ت���ث���م���ار، و
Aselsan اتفاقًا اأوليًا لإقامة �ركة م�روع 
م�����س��رتك يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة. 
على  ون�ساطها  اهتمامها  ال�ركة  و�سرتكز 
تكنولوجيات ال��رادار واحل��رب الإلكرتونية 
انتقال  وداعمة  موؤيدًة  والإلكرتوب�ريات، 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة اإىل اقت�ساد 
قائم على املعرفة. وق��د ج��رى يف 21 �سباط/

الأ�سهم، كما  فراير2016 توقيع عقد حملة 
لل�ركة  اإن��ت��اج جديدة  ببناء من�ساآت  بو�ر 
ج��اري��ًا على ق��دم و���س��اق يف ت�رين ال��ث��اين/

نوفمر2016.
��ع مع مدينة امللك عبد  كما اأن اتفاقًا ُوقِّ
عن  اأ���س��ف��ر  والتكنولوجيا  للعلوم  ال��ع��زي��ز 
ت��ط��وي��ٍر واخ��ت��ب��اٍر ن��اج��ح��ن ل�سكل موجة 
حم��ل��ي م��ن اأج����ل اأج���ه���زة رادي����و SDR من 
اإن��ت��اج Aselsan. وت��ا حتقيق َه��ذا النجاح 
تفاو�س ب�ساأن اإنتاٍج حملي ل�ِ SDR   ذي تردد 
VHF/UHF يف اململكة العربية ال�سعودية، 
واأُ�س�ست يف العام 2015 �ركة )هي �ركة 
ال�سناعات الع�سكرية SDR( ومن�ساأة اإنتاج 
جديدتان. وبحلول متوز/يوليو2016، كان 
قد اأُجنز اإنتاج 200 جهاز راديو من �سل�سلة 
بنوعيها   ،VRV-9661 و   PRC-9651
املتعدَدي الأمن���اط والنطاقات: ن��وع يدوي 
��ب يف  ي�ستخدمه اجل��ن��دي ال��ف��رد ون���وع ي��ركَّ

العربة.
ث��اث��ة عقود  الآن  Aselsan حتى  ��ن��ت  اأمرّ
�سعودية م��ن اأج��ل اإن��ت��اج SDR، وك��ان العقد 
الأول منها، وقيمته 85 مليون دولر، قد ُمنح 

وتن�سط  الثاين/نوفمر2013.  ت�رين  يف 
اأفريقيا؛  �سمال  يف  اأي�����س��ًا  نف�سها  ال�����رك��ة 
تلقت  الثاين/يناير2014،  ك��ان��ون   16 ففي 
من اجلزائر عقدًا قيمته 26.07 مليون دولر 
لت�سليم هذا البلد اأنظمة حرب اإلكرتونية. كما 
اأنها ُت��ري مفاو�سات مع بلد اأفريقي اآخر 

ب�ساأن عقد يتعلق بنظام رادار.
:Roketsan روكت�شان

تاأ�س�ست روكت�سان يف العام 1988 بهدف 
اإم���ت���اك م��وؤ���س�����س��ة ت��رك��ي��ة رائ����دة لت�سميم 
وت��ط��وي��ر وت�سنيع ال�����س��واري��خ وال��ق��ذائ��ف 
�سواريخ  اإنتاجها  ل  اأورّ وك��ان  ال�ساروخية، 
�ستينغر Stinger  يف اط��ار م�روع اأوروب��ي 

م�سرتك والذي كان برناجمًا دوليًا. 
ع��ت وق���وي���ت ال��ُب��ن��ي��ة التحتية  ل��ق��د ت��ن��ورّ
لاإنتاج بهدف تلبية اإحتياجات وزارة الدفاع 
تنتج  الت�سعينيات  خ���ال  وب��ات��ت  ال��رتك��ي��ة، 
 TR - 122 و TR-107 القذائف ال�ساروخية
 .)MBRL( ال�سواريخ  راج��م��ات  واأ�سلحة 
ويف ال��ع��ام 2004 وب��ن��اًء لطلب وزارة الدفاع 
  CIRIT ال��رتك��ي��ة اأن��ت��ج��ت ب��رن��ام��ج ���س��ري��ت
لي��زر  اأ�سعة  بوا�سطة  ��ه��ة  امل��وجرّ لل�سواريخ 
رت روكت�سان  عيار 2.75 اأن�س. بعد ذل��ك ط��ورّ
���س��واري��خ اأم��ت��ا���س UMTAS ط��وي��ل��ة امل��دى 
م�سادة ل��ل��دروع، ولح��ق��ًا اأنتجت �سواريخ 
واملدافع  اخلفيفة  لاأ�سلحة  وذخ��ائ��ر  منوعة 
وال���ه���واوي���ن، وب��ات��ت يف طليعة ال�����رك��ات 
ي والبحري  املنتجة لأن��ظ��م��ة ال��دف��اع اجل���ورّ
واأنظمة احلماية  العالية  ال��دق��ة  و���س��واري��خ 

البال�ستية.
��ع��ت روكت�سان على  وقرّ  2013 اأيدك�س  يف 

ع��ق��د م��ع ت����وازن بقيمة 196 م��ل��ي��ون دولر، 
بهدف اإدم��اج ال�ساروخ CIRIT 2.75 املوجه 
باأ�سعة ليزر، يف من�سات جوية وبحرية تابعة 
الماراتية وخ��ال معر�س  امل�سلحة  للقوات 
منتجات  ع��ر���س��ت   IDEX 2017 «اأي��دك�����س« 
منوعة واأعلن اأم��ن عام ال�سناعات الدفاعية 
 Dr. �ل��دك��ت��ور ��شماعيل دمي��ر  ال��رتك��ي��ة 
م خدماتها  Ismail Demir اأن روكت�سان تقدرّ
الدفاعية والأمنية ملنطقة اخلليج وت�ستمررّ يف 
العربية  براجمها اخلا�سة بدولة الم���ارات 
املتحدة حيث قدمت خ��ال ال�سنوات القليلة 
ة  ع��درّ الم��ارات��ي��ة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  املا�سية 
واأنظمة  ال�ساروخية  ال��ق��ذائ��ف  م��ن  اأن����واع 

الإطاق .

ف.ن.س.س FNSS لأنظمة �لدفاع
ي��ع��ود ت��اري��خ ت��ع��ام��ل FNSS م��ع اململكة 
العربية ال�سعودية اإىل العام 2004، حن فازت 
بعقد اأويل خ��ا���س ب��رن��ام��ج حت��وي��ل ناقات 
ج��ن��ود م��درع��ة م��ن ط���راز M113، وه��ي تقوم 
وال�ساد�س  اخلام�س  العقدين  بتنفيذ  حاليًا 
امل��ت��ت��ال��ي��ن، ف��ي��م��ا اأجُن������زت اأع���م���ال حت��دي��ث 
996 ناقلة M113 يف 9 اأ�سكال خمتلفة بحلول 

ت�رين الأول/اأكتوبر2016.
يف ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 2015 ت��ق��ري��ب��ًا، حققت 
FNSS جناحًا اآخر يف ميدان الت�سدير، وذلك 
عن طريق عقٍد ح�سلت عليه من ُعمان بلغت 
500 مليون دولر، بغية ت�سليم عمان  قيمته 
ع��ددًا غر معلن من العربات املدرعة املدولبة 
)8x8( من ط��راز «بار�س« PARS( = «الفهد 
الأنا�سويل«(، ويف اأ�سكال متنوعة، علمًا باأن 
اإنتاج هذه العربات جاٍر يف الوقت احلا�ر. 

حاملة ر�جمات �شو�ريخ متعددة �نتاج روك�شتان 
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اأطلقت  التي  الُعمانية،  العربات  و�ستت�سف 
من  ب��ع��دد   ،PARS-3 ا���س��م  ع��ل��ي��ه��ا   FNSS
اإج������راءات ال��ت��ع��دي��ل وال��ت��ح�����س��ن املنا�سبة 
ملتطلبات ُعمان، و�سيكون لها مظهر خمتلف 
املعروفة  املاليزي  اجلي�س  عربات  عن  قليًا 

.PARS-2/AV8 GEMITA با�سم
يف متوز/يوليو2016، حازت FNSS من 
اأح��د بلدان ال�رق الأو���س��ط على عقد قيمته 
76 مليون دولر، لقاء انتاج عدد غر معَلن من 
العربات املدرعة. وقد بلغت القيمة الإجمالية 
عتها يف ال�����رق الأو���س��ط،  للعقود ال��ت��ي وقرّ
ابتداء من اآب/اأغ�سط�س2016، ما يزيد على 
1.6 مليار دولر، يف حن اأن القيمة الإجمالية 
ل��ع��ق��ود ����س���ادرات ال�����رك��ة ع��ل��ى امل�ستوى 

العاملي تتجاوز 2.6 مليار دولر.
Havelsan هافل�شان

يف كانون الأول/دي�سمر2012، ح�سلت 
دولر  مليون   50 قيمته  عقد  على   Haveslan

ا�ستخدام  على  للتدريب  م��رك��زًا  تن�سئ  لكي 
طوافات من ط��راز AW139 يف مهماتها كافة 
ع��ر ن��ظ��ام حم��اك��اة )FMS(، وذل���ك حل�ساب 
���س��اح اجل���و الم�����ري ال��ق��ط��ري، ح��ي��ث اإن 
ال�����رك��ة ���س��ت��ق��وم ب��ت�����س��م��ي��م ه����ذا ال��ن��ظ��ام 
وتطويره وت�سليمه، و�ستقوم بالأمور نف�سها 
بالن�سبة اإىل اإج�����راءات ال��ط��ران وامل��اح��ة 
وت���دري���ب ط��اق��م ق��م��رة ط���واف���ة، واإىل جهاز 
ا�ستخبار ومركز للتحكم التكتيكي.  ي�ساف 
التدريبي،  املحاكاة  نظام  اأن مركز  ذل��ك  اإىل 
الذي �ستتوىل Havelsan ت�سغيله، �سيت�سمن 
���س��ف��وف ت���دري���ب ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، 
حتتية  بنية  وم��راف��ق  ا�ستخبار  وح��ج��رات 
الت�سليم الأول مب��وج��ب العقد  اأُخ����رى. ومت 
اختبارات  وب��ع��د  حزيران/يونيو2015  يف 
 ،FMS���القبول التي اأج��راه��ا امل�سنع على ال
واأن��ه��اه��ا يف ال��ع��ام 2015، اأي قبل اأن جهوز 
املركز، بداأت ال�ركة تدريب طيارين قطرين 

.FMS �يف من�ساآتها، م�ستخدمة ال

ويف كانون الأول/دي�سمر 2012 اأي�سًا، 
اخترت Havelsan كي تقوم بتحديث ميادين 
الرماية التابعة ل�ساح اجلو ال�سعودي، فكان 
العقد الأول الذي بلغت قيمته 26 مليون دولر 
لي�سمل اأع��م��ال حتديث م��ي��دان رم��اي��ة واح��د، 
على اأن ت�ستغرق الأعمال هذه  24 �سهرًا. اأما 
ميدان الرماية الثاين، فمن املرتقب اأن ُيرم 

عقد ب�ساأنه يف وقت قريب.
 Havelsan ع��اوة على ما تقدم، تعر�س
م����ي����دان اخ���ت���ب���ار وت����دري����ب ع���ل���ى احل����رب 
الإل��ك��رتون��ي��ة ل�سالح ���س��اح اجل��و يف ك��لٍّ من 
اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية 
املتحدة. وقد �سبق لل�ركة اأن زودت اململكة 
خا�سة  تدريب  باأجهزة  ال�سعودية  العربية 
 Black( »ب��ط��ي��اري ال��ط��واف��ات «ب���اك ه���وك

.)Hawk

  :Otokar أوتوكار�
تكتيكية  لعربات  رئي�سية  م�سدرة  ه��ي 
القوات  اإىل  التدريع  مدولبة )4x4( وخفيفة 
امل�سلحة الرتكية. كما اأنها ح�سلت على عدة 
ع��ق��ود م��ن منطقة ال�����رق الأو���س��ط و�سمال 
اأف��ري��ق��ي��ا؛ ف��ال�����رق الأو����س���ط ه���و �سوقها 
رت اإل��ي��ه مئات  الأ���س��ا���س��ي، حيث اإن��ه��ا ���س��درّ
العربات التكتيكية املدولبة واملدرعة، مبا فيها 
عربات اأمن داخلي )4x4( )ZIGA(، وناقات 
جنود )4x4(، من طراز COBRA-1 واأُخرى 

.ARMA 6( من طرازx6(
ب�����س��اأن  الأوىل  طلبيتها   Otokar ت��ل��ق��ت 
ARMA )6X6( يف ك��ان��ون  ن��اق��ل��ة اجل���ن���ود 
الأول/دي���������س����م����ر2010، ث���م ح�����س��ل��ت على 
ع��ق��د يف ح��زي��ران/ي��ون��ي��و2011، م��ن مملكة 
ر اإليه هذه  البحرين، العميل الأول الذي ت�سدَّ
العربة. وبح�سب ال�ركة، فاإن هذه العربات 
التعاون  ملجل�س  م�سرتكة  عملية  يف  ُن�����رت 

KAPLAN لدبابة �ملتو�شطة� FNSS تنتج

Havelsan نظام لتدريب �لطيارين �نتاجOtokar حدى منتجات� Tulpar لعربة �ملدرعة�



الدفاعية - ني�سان / �بريل - �أيار / مايو 562021

اخلليجي)GCC( يف اليمن )�سحراء ماأرب(،  
يف اليمن حيث تبدي اأداء ناجحًا اإىل حد بعيد

 Otokar ت�سلمت  متوز/يوليو2015،  يف 
م��ن ع��م��ي��ل ����رق اأو���س��ط��ي غ��ر م��ع��َل��ن ع��ق��دًا 
73 مليون دولر ك��ي يح�سل  ج��دي��دًا بقيمة 
على ع��رب��ات اأم��ن داخ��ل��ي، ومعها قطع غيار 
ودورات ت���دري���ب. وق����د ب�����داأت اإج������راءات 
 ،2015 الت�سليم، مب��وج��ب ال��ع��ق��د، يف ال��ع��ام 
�������ت خ����ال ال��ن�����س��ف الأول م���ن ال��ع��ام  واأُمتَّ
2016. ثم ا�ستقبلت Otokar يف متوز/يوليو 
اأم��ن  بعربات  املتعلقة  الأوىل  طلبيتها   2011
داخلي)ISV( والبالغة قيمتها، وفق العقد، 
54.1 م��ل��ي��ون دولر، واخ��ت��ت��م��ت اإج����راءات 
ال�ركة  اأن  ك��م��ا   .2012 ال��ع��ام  يف  الت�سليم 
طلبية  اأول  خليجي  ب��ل��د  م��ن  ��ت  ت��ل��قرّ نف�سها 
URAL )4x4(، وك��ان ذلك  لت�سدير عربات 
يف 1 ت�رين الأول/اأكتوبر2015، واكتملت 
عمليات الت�سليم يف الن�سف الأول من العام 

.2016
ه���ذا يف ال���وق���ت ال����ذي خ�����س��ع��ت ع��رب��ات 
Otokar من ط��رز: )ARMA وKAYA-II، و
لخ��ت��ب��ارات   )COBRA-Iو  COBRA-II
تتعلق باحلركية وال��رم��اي��ة يف ب��ل��دان �سمال 
اأف��ري��ق��ي��ا  واخل��ل��ي��ج، وحققت جن��اح��ًا ك��ب��رًا، 

 .Otokar ح�سب م�سادر
�سبق ل�Otokar اأن �ساركت يف تقدمي عطاء 
اجلي�س  مل�سلحة  رئي�سية  قتال  دبابة  ب�ساأن 
ال��ُع��م��اين، واأُدرج������ت يف ال��ق��ائ��م��ة الق�سرة 
للجهات املنخرطة ب��دوره��ا يف ب��رن��ام��ج هذا 
ال��ع��ط��اء، ال����ذي يت�سمن �����راء 77 دب��اب��ة، 
�ساأن  يف  التناف�س  مرحلة   Otokar وخ��و���س 
اختبارات احلركية والرماية التي �سُتجرى 

يف ُعمان خ��ال �سيف 2017، وذل��ك بتقدميها 
 ALTAY من��وذج��ًا اأول��ي��ًا واح����دًا م��ن من���اذج
PV1( اأوPV2،  حت��ت �سلطة ورئ��ي�����س زارة 
ال��دف��اع والأرك�����ان ال��ع��ام��ة ال��رتك��ي��ن(. ويف 
العام 2015، �سارك وفد من اجلي�س الُعماين 
يف اختبارات رماية وحركية يف اإط��ار برنامج 
الدبابة ALTAY، واأبدى اإعجابه باأداء الدبابة 
وقدراتها. كما اأن اململكة العربية ال�سعودية 

اأعلنت اهتمامها بالدبابة نف�سها.
:)TAI( شناعات �جلو �لف�شاء �لرتكية�

يف  �سباط/فراير2015  يف   TAI جنحت 
65 مليون دولر )ح�سة  ال��ف��وز بعقد قيمته 
دولر(  م��ل��ي��ون   24.8 امل��ب��ل��غ  م���ن   Aselsan
بغية حت��دي��ث 14 ط��واف��ة هجومية م��ن ط��راز 
AH-1E COBRA تابعة �ساح اجل��و  امللكي 
ال��ب��ح��ري��ن��ي. ومب��وج��ب ه���ذا ال��ع��ق��د، ُت��رى 

اأع��م��ال التحديث على اأوىل تلك الطوافات يف 
الدقيقة  املراجعة  واخُتتمت   ،TAI من�ساآت 
�سباط/فراير2016.  يف   )CDR( للت�سميم 
اأما الطوافات الثاث ع�رة الأُخرى، ف�ستتم 
اخلا�سة  التحديث/التح�سن  اإج�����راءات 
 .TAI بها يف البحرين، ومب�ساعدة تقنية من
وق��د �سملت التح�سينات ال��ت��ي اأُدخ��ل��ت على 
ت��زوي��د الطوافة  ال��ط��واف��ة الأوىل حتى الآن 
ب��ق��م��رة ق��ي��ادة زج��اج��ي��ة م��ت��ط��ورة وح��دي��ث��ة 
MFD م��ل��ون��ة(، وم�����س��اع��ل  ل��ل��غ��اي��ة )وذات 
حرارية )AselFLIR-300T FLIR( ونظامي 
MWR وRWR، كالتي �سبق اأن ا�سُتخدمت يف 
T129 ATAK. كما اأن الطوافات  الطوافات 
هة  ز  بقذائف �ساروخية CIRIT موجَّ �ستجهَّ
هة من  من عيار 70 ملم، و�سوارخ م/د موجَّ
ومن   .L-UMTaS/MIZRAK-L ط���راز 
العام  يف  الت�سليم  عمليات  تكتمل  اأن  امل��ق��رر 
���س��اح اجلو  اإىل  TAI �ستقدم  اإن  ث��م   .2020
البحريني اأي�سًا الطوافة T129 ATAK تلبية 

ملتطلباته امل�ستقبلية.
م�شروع Yonca-Onuk �مل�شرتك 

 DIMDEX 2016 خ��ال اأعمال معر�س   
، ال��ذي اأُق��ي��م يف اآذار/م����ار�����س2016، ُمنحت 
يورو  مليون   41 بقيمة  عقدًا   Yonca-Onuk
ع  من اأجل ت�سليم القوات البحرية القطرية  ُوقِّ
ل �ريع من فئة MRTP20، على  6 زوارق تدخرّ
 STAMP البحري  ال�ساح  بنظام  ُت�سلَّح  اأن 
12.7( ملم( من Aselsan، ثم ت�سلرّم يف العام 
اجل��اري. وقد �سبق لل�ركة هذه اأن �سلرّمت 3 
زوارق من فئة MRTP16 و3 زوارق من فئة 
MRTP34، وهما الفئتان اللتان تت�سدر قطر 

البلدان احلائزة عليهما.   Yonca-Onuk زورق تدخل �شريع �نتاج

TAI نتاج �شركة� T129 ATAK طو�فة �لقتال
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ُت��ظ��ه��ر الأغ��ل��ب��ي��ة ال�����س��اح��ق��ة من 
ح��ل��ول الأ���س��ل��ح��ة غ��ر املميتة هذه 
التكنولوجي:  التطور  من  القليل 
غ��از م�سيل للدموع؛ مر�سات فلفل، ه��راوات، 
واأ�سلحة مو�سلة  التاأثر  كليلة  دروع، ذخائر 
التاأثر،  الكلية  ال��ذخ��ائ��ر  اأب���دت  للطاقة. وق��د 

التح�سن  بع�ض  امل��ط��اط��ي��ة،  الطلقات  مثل  م��ن 
يف ال��دق��ة والأم������ان. اأّم����ا الأ���س��ل��ح��ة املو�سلة 
للطاقة – وه��ي ت�سمية بديلة لل�سالح ال�سهر 
»تيزر« )TASER( – فاإنها متّثل على الأرجح 
احل��ل الأك���ر ت��ط��ورًا وموثوقية جلهة اإح��داث 
�سلل ف���وري ب�����س��ورة ت��ام��ة واآم��ن��ة يف الأغ��ل��ب؛ 

ال���ذي يجري   ،TASER -7 الأخ���ر  فال�سالح 
با�ستمرار، يقدم مزايا كبرة مقارنًة  حتديثه 
ال�رشطة  اأدوار  ويف  م��وروث��ة.  �سالفة  بحلول 
ال��ب��ح��ري��ة، ي��ج��ري ا���س��ت��خ��دام الأ���س��ل��ح��ة غر 
املميتة ا�ستخدامًا كثيفًا، حيث ميكن اأن ُتعترب 
الأ�سلحة )املميتة( التقليدية حلوًل غر مقبولة 
للتعامل مع مهربني اأو �سيادين غر �رشعيني 
ب�سيارات  وخ�سو�سًا  متهورين  �سائقني  اأو 
م�رشوقة. وي�ستمل هذا امل�سمار على اأجهزة 
م��ن��اداة �سوتية، واأج��ه��زة حت��ذي��ر ب�رشية/ 
الدفع  حركة  تعطيل  وو�سائل  ليزرية،  اإب��ه��ار 
الكاملة  وال�سل�سلة   ،)propellers )الرفا�سات 
من معدات تنفيذ القانون وال�سيطرة على اأعمال 

�سغب يف علميات �سعود متون ِقَطع بحرية.
ُيعنى املجال الثاين بعمليات اإقامة نقاط 
تفتي�ض، وف��ر���ض ع��ق��وب��ات وح��ظ��ر، تقوم 
مبعظمها )ولي�ض كلها( وحدات منت�رشة من 
اجلي�ض اأو ال��درك. وم��ن �ساأن ن�رش اأ�سلحة 
غ��ر مم��ي��ت��ة اأن مي��ك��ن ع�����س��ك��ري��ني م��ن ردع 

توجهات يف األسلحة غري املميتة
عندما قّدم حلف الناتو يف عام 1999 مفهوم الأ�سلحة غري املميتة )NLW(، كانت 
احلرب الباردة قد اأ�سبحت �سيئاً من املا�سي، وكانت نقطة تركيز الهتمام الع�سكري 
تنحو باجتاه عمليات ال�ستقرار، وذلك يف حالت كانت اأخطار التكنولوجيا الفائقة 

فيها ل ُتذكر، وكانت قوات عدوانية غري نظامية خمتلطة مع �سكان مدنيني.

م�سد�س اإنتاج TASER يطلق موجات كهربائية

�سهدت الأعوام الع�سرون املا�سية تردياً اأمنياً متفاقماً، يف ظل توايل حروب اأهلية 
وتهديدات  اأجنبي  وتدّخل  وميلي�سيات  متمردين  ومتاُزج  م�ستدمية،  �سمة  باتت 
خمتلطة. ويف الوقت احلا�سر، ثمة تناف�س �سديد بني القوى يتخذ طورًا مركزياً، 
ال�ستقرار  عن  والع�سكرية  ال�سيا�سية  القيادتني  اهتمام  حرف  يحتم  الذي  الأمر 
والأ�سلحة غري املميتة، فيما جتري اإعادة توجيه املوازنات اأي�ًسا. والأ�سلحة غري 

املميتة مل حتَظ حتى ذروتها باأكرث من مو�سع مالئم يف املوازنة العامة.
على الرغم من هذا التبدل، هناك اأربعة جمالت تتمتع الأ�سلحة غري املميتة فيها 
بدور مهم: الأول هو جمال تنفيذ القانون والتظام العام، مبا يت�سمنه من وحدات 
�سرطة واأمن الداخلي ووحدات الع�سكرية موجلة مبهمات تاأمني ال�ستقرار والأمن 
وعمليات الإغاثة اإبان الكوارث، اأو دعم ال�سلطات العامة. وهنا يبقى دور الأ�سلحة 

غري املميتة . 
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اعتداء ومتديد وقت اتخاذ ق��رار يف مواقف 
غام�سة، حيث يكون هناك خماطر مرتبطة 
ب��رّد متاأخر اأو غ��ر م��وؤث��ر على هجوم اأو يف 
اللجوء اإىل ردود مميتة. وغ��ال��ب��ًا م��ا يكون 
التحذير الوا�سح املر�َسل ب�رشيًا اأو �سوتًيا 
ح��اًل ف��ع��اًل م��ع اأدن���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�سمن 
»ق��درات قوة و�سيطة« – وهي �سمة مت�سلة 
على نحو خا�ض مبا ت�سّمى مواجهات »منطقة 
رم��ادي��ة«، حيث تت�ساعد التوترات من دون 
تخّطي عتبة احلرب، نتيجة اأعمال غام�سة اأو 
غياب �سفة مميزة، اأو ب�سبب ن�ساطات عدائية 
ع�سكري.  رد  اإىل  اللجوء  لتربير  كافية  غ��ر 
ويف و�سع الأ�سلحة غر املميتة – IFC ردع 
الع��ت��داء، وزي����ادة ال�ستعمالت امل��ت��ع��ددة، 
ومتكني وحدات ع�سكرية من جت�سر الفجوة 
»بني اإط��الق ال�سوت واإط��الق النار«. لنفكْر 
ال�سينية  ال�سيد  ل�سفن  العدائي  ال�سلوك  يف 
يف بحر ال�سني اجل��ن��وب��ي، وه��ي تعمل �سد 
ق ك��ن��وع من  وح����دات ب��ح��ري��ة بطريقة من�سَّ
م��ي��ل��ي�����س��ي��ا ب��ح��ري��ة، اأو ل��ن��ف��ك��ْر يف ال��ت��ح��دي 
امل��ت��وا���س��ل ال���ذي ي�سكله احل��ر���ض ال��ث��وري 
الإي��راين يف م�سيق هرمز، اأو لنفكْر يف التوتر 
ال���ذي ين�ساأ ح��ني تعمل وح����دات رو���س��ي��ة يف 

جوار ِقَطع بحرية للحلفاء.
اإن يف اإم���ك���ان الأ���س��ل��ح��ة غ��ر امل��م��ي��ت��ة – 
IFC دعم و�سائل تقليدية يف نطاق وا�سع من 
يختلط  عندما  وخ�سو�سًا  ال�سيناريوات، 
مقاتلون معادون مع �سكان مدنيني، اأو خالل 
عمليات جتري يف مناطق ح�رشية؛ فالتمييز 
بني املقاتلني واملدنيني يرتدي اأهمية ق�سوى 
يف م��ه��م��ات ح��ف��ظ ال��ن��ظ��ام، واإن���ق���اذ اأرواح، 
وت��اليف اإح��داث اإ���رشار جانبية اأو تاليف ف�سل 
امل��ه��م��ة اأو ف��ق��دان ال�����س��دق��ي��ة ال��ع��ام��ة. وم��ن 
– IFC اعتماد  اأم��ث��ل��ة الأ�سلحة غ��ر املميتة 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��را���س��ة ويف ح��ال��ة ال�سالبة 
لل denial  الن�سط )SS-ADT(، ُزودت بها 
اإعدادها  ويجري  حاليًا،  عاملة  قتال  عربات 
لال�ستخدام يف اأوا���س��ط ال��ع��ام اجل���اري، بعد 
اأع���وام م��ن اأع��م��ال تطويرها. و�ستتوىل هذه 
التكنولوجيا ب�سد اأف��راد معادين اأو م�سبوه 
فيهم على ُبعد ع�رشات الأمتار، م�سببة اأمل ل 
يطاق ولكن متوارية يف احلال خارج احلزمة  
دائ��م��ة. وهناك  تبعات  )beam(، وم��ن دون 
ل  مثال اآخر هو »نقطة م�سركة لأ�سلحة ت�سغَّ

 ،)EOF CROWS( »عن ُبعد لت�سعيد القوة
 ،)Kongsberg( »وهي من اأنتاج »كونغزبرغ
وم����ن امل���ق���رر ت��ق��دمي ع��ر���ض ل��ه��ا خ����الل ع��ام 
2023. اأّما نقطة ال�سالح عن ُبعد »بروتكتور« 
رزم���ة  حت��م��ل  ف��اإن��ه��ا   ،)PROTECTOR(
املعتاد( ب�سوء  اإىل ت�سليحها  EOF )اأ�سافة 
اأبي�ض ذي طاقة عالية، وُمبهر بليزر اأخ�رش، 
وجهاز �سوتي طويل امل��دى، وق��اذف متعدد 
ال���ف���وه���ات ل���ذخ���ائ���ر غ���ر مم��ي��ت��ة وق�����س��رة 
ب اأي�سًا  ب�  امل��دى. كما اأن ه��ذا املفهوم، امللقَّ

 Shout ،سّلط ال�سوء� Shine ،اأظِهر Show ( S5 
د، Shoot اأطِلق النار(،  اأطلق نداء، Shove �سِ
املحفوفة  الأو���س��اع  يف  مت�ساعدًا  رّدًا  يقدم 
بالتهديدات. ومكّونات EOF-CROWS كلها 
هي اإّم��ا يف قيد اخلدمة واإّم��ا يف قيد اختبارات 
دمج  يف  تتمّثل  الرئي�سية  والنقطة  مكثفة. 
العنا�رش كلها يف نظام واحد وتوفرها كُعّدة 

ي�سهل نقلها وتركيبها وتفكيكها.
ل��ذل��ك، ف���اإن م��ن املمكن اأن ي��ك��ون لبع�ض 
الأ�سلحة غر املميتة التقليدية والأكر �سيوعًا 
دور يف اأو�ساع »املنطقة الرمادية« اأو يف دعم 
عمليات قتالية. ويف ا�ستطاعة قنابل �سوئية 
– �سوتية، واأجهزة مناداة �سوتية، واأجهزة 
اأن تنقل ر�سائل وا�سحة من  ليزرية  اإب��ه��ار 
اأرواح للخطر، م��ع التحكم يف  غ��ر تعري�ض 
اإم��ك��ان ُمبهر بليزر  جمريات الت�سعيد. ويف 
اأخ�رش حتييد قنا�ض من دون اأن يكون هناك 
ب��ال�����رشورة حاجة اإىل  ت�سفر البناية التي 

اإمكان الغاز امل�سيل للدموع  يقف فيها، ويف 
تفريق ح�سد معاٍد، والف�سل بني من يرمون 
ح���ج���ارة وم���ن ي��ح��م��ل��ون اأ���س��ل��ح��ة حقيقية. 
وي�سبح التحرمي القانوين املتعلق با�ستخدام 
مواد التهييج الكيميائية خالل عمليات قتالية 
مو�سع نقا�ض ل��دى ال��وح��دات الع�سكرية يف 

اأثناء عمليات تطبيق القانون.
 )DEW( هة ت�سّكل اأ�سلحة الطاقة املوجَّ
واح����دًا م��ن جم���الت ال��ب��ح��ث ال���واع���دة؛ ف��اإن 
واح��دًا منوذجيًا من ه��ذه الأ�سلحة اأو ليزرًا 
ذا طاقة عالية ميكن ت�سغيله كحٍل غر مميت، 
وذلك بف�سل لدقته البالغة وقدرته على اإنزال 
���رشر  مبكّونات اأ�سا�سية من ال�سطرار اإىل 
تدمر الهدف اأو قتل اأنا�ض، هذا على الرغم 
من اأن��ه لي�ض م��درج��ًا يف منهاج الأ�سلحة غر 
املميتة. ومن املزايا الرئي�سية ل�DEW اأي�سًا 
اأنه غر مرئي، و�سامت، و»قابل لالن�سباط«.
يف و�������س������ع اأج����������ه����������زة  ال���ن���ب�������س���ة 
الكهرومغنطي�سة )EMP( اأو اأجهزة املوجة 
ال�سغرية العالية الطاقة )HPM( اأن تتدخل 
م��ع العمل الطبيعي ل��ل��دارات الإل��ك��رون��ي��ة. 
وث���م���ة ت��ط��ب��ي��ق من���وذج���ي ي��ت��م��ث��ل يف وق��ف 
حمركات عربة اأو زورق عند نقطة تفتي�ض اأو 
واآمنة.  ق��واف��ل، ب�سورة موثوقة وفعالة  يف 
اأّم���ا القيد الرئي�سي، فهو امل���دى. وه��ن��اك يف 
ال���وق���ت احل���ا����رش من����وذج����ان اأول����ي����ان من 
وحدة  العربات:  لإيقاف  الأر�سية  الو�سيلة 
م�ستقلة ذات مدى يبلغ 50 م��رًا، وهي ترّكب 

�سالح يعمل باأ�سعة ليزر احلارقة
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يبلغ  اأ�سخم  �ساكنة  ون�سخة   �ساحنة،  على 
مداها 100 مر حلماية القوات، وهي مكونة 
من قاطرة ذات هوائي قطرة 2،4 م، ومولّد 
كهرباء م�ستقل. ثم اإن نظام حر�ض ال�سواحل 
امل�����س��ّم��ى »ف���اي���رب« )VIPER: ت���اأث���ر ق��وة 
البحرية(  القطعة  لإ�سعاف حركة  الإ�سعاع 
ينتظر تقييمه بحلول ع��ام 2024، وينبغي – 
كما ي��رج��ح -  اأن ي��ك��ون يف ا�ستطاعته وقف 

زورق من م�سافة 30 – -5 مرًا.
ة  م�سادات الأنظمة اجلوية امل�سريرَّ

راب��ع��اً، ميكن احل��ل��ول ال��ت��ي توفرها ال�
EMP و HPM اأي�����س��ًا اأن ت��وق��ف ط��ائ��رات 
م�����س��ّرة ���س��غ��رة م���ن م�����س��اف��ة 200 – 300 
م��ر، م��وؤدي��ة دورًا مهمًا يف واح��د م��ن اأ���رشع 
جم��الت الأم��ن من��وًا، وه��ي من الأ�سلحة غر 
املميتة ال��ت��ي  تت�سدر ه��ذا ال���دور يف جمابهة 
الأنظمة اجلوية امل�سّرة  )C-UAS(. ومن 
الوا�سح وجوب اأن تعتمد حماية املطارات، 
والفعاليات  الأهمية  البالغة  التحتية  والبنية 
العامة مثاًل على م�ستجيبات غر مميتة، حيث 
ميكن اأن ي�سبب �رشر جانبي وحالة من الهلع 
عواقب رمبا تكون اأ�سواأ من اأي هجوم فعلي. 

م�سّرة  ا�ستهداف طائرة �سغرة  لي�ض 
بالأمر ال�سهل؛ فاملدى والفعالية حمدودان، 
وي��ع��ت��م��دان ب�سدة على ك��ف��اءة امل�����س��ّغ��ل، كما 
ب��دا م���رارًا خ��الل متارين وعمليات حقيقية. 
واجل���وان���ب ال��ع��م��الن��ي��ة ل��ل��ح��ل��ول امل��ع��ن��ي��ة ب� 
اإ���س��ارات  على  الت�سوي�ض  تت�سمن   C-UAS
حتّكم بو�سيلة بث �ساعدة من حمطة اأر�سية 
هابطة  ب��ث  وو�سيلة   )up-link( �ساتل  اإىل 
 ،)down-link( من �ساتل اإىل حمطة اأر�سية
وو���س��ي��ل��ة ف��ي��دي��وي��ة، وت�����س��وي�����ض/خ��داع 
اإ���س��ارات مواقع )نظام حتديد مواقع عاملية 
– GPS – واأنظمة �سواتل مالحة عاملية - 
GNSS – اأُخ���رى(. وق��د اأظهر م�سح حديث 
لل�سوق الدولية 216 حاًل من حلول ت�سوي�ض/
خ����داع اإن�����ذار م��ب��ك��ر ي��ج��ري ال��ت�����س��وي��ق لها 
ب�����س��ورة ن�سطة، م��ع 104 اأج��ه��زة ت�سوي�ض 
خفيفة الوزن. والأع��داد هذه يف تزايد م�ستمر 
بالنظر اإىل �سهولة ت�سميم اأجهزة الت�سوي�ض 
على ال��رددات الال�سلكية ف�ساًل عن �سهولة 
اأن بع�ض امل�سانع تقدم  �سنعها، اإىل درج��ة 
الإن��رن��ت كمواد  �سبكة  ح��ل��وًل مماثلة على 
متحررة من اللوائح )اأو التنظيمات( الدولية 

.)ITAR( املعنية بتهريب الأ�سلحة
اأظ���ه���ر امل�����س��ح اأي�����س��ًا 22 ج��ه��از اإب��ه��ار 
C-UAS، و10  ل���  »خم�����س�����س��ًا« 

جهاز الطاقة املوجهة على عربة مدرعة اإنتاج »نورثروب غرومان«

ت�ستخدم الطوافة �سالح الطاقة املوّجهة
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حلول ب�� ليزر عايل الطاقة )HEL( و9 حلول 
ب� EMP، و35 �سبكة/معقِّدة )م�سبِّكة(، و5 
ح��ل��ول حركية )ذات ت��اأث��ر كليل( – وه��ذه 
اأرق��ام م��رة اأُخ��رى تتغر با�ستمرار مع دفع 
دين  املتطلبات العاملية مزيدًا ومزيًدا من املورِّ
اإىل دخ�����ول امل��ع��م��ع��ة. وك���ث���ر م���ن احل��ل��ول 
ه��ذه ي��اأت��ي م��ن ���رشك��ات يف رو���س��ي��ا وال�سني 
وبيالرو�سيا، ع��الوة على مزيد من امل�سادر 

التقليدية.
اأط��ل��ق ال��ن��ات��و ب��رن��ام��ج ع��م��ل��ه ال��دف��اع��ي 
امل�����س��اد ل���الإره���اب، C- UAV )ق����درات غر 
مم��ي��ت��ة(، وي��ع��زم ع��ل��ى ت��ق��ومي تكنولوجيات 
مال�سمة ملقابلة هذا التهديد النا�سئ يف �سل�سلة 
م��ن ال��ت��م��اري��ن.  يت�سمن ال��ربن��ام��ج م�ساركة 
القيادة املوحدة للتحول )اأو التحويل(، و8 
دول يف الناتو زائ��دًا �سوي�رشا وال�سويد. ومت 
يف   ،NNTEX-18C الأول،  التمرين  اإج���راء 
ك��ان��ون الأول/دي�������س���م���رب2018، و���س��رك��ز 
على   ،NNTEX-21C ال���ت���ايل،  ال��ت��م��ري��ن 
ا�ستخدام اأنظمة غر مميتة واأنظمة ل ت�سبب 
�سوى قدر اأدنى من الأ���رشار اجلانبية خالل 
�سيناريوات معقدة، مبا فيها �سيناريوات يف 
مناطق ح�رشية، ومطارات، وفاعليات عامة،  
ال��ت��ه��دي��دات،  م��ن  لأن����واع خمتلفة  مت�سديًة 
وم��ن��ه��ا ح�����س��د م���ن ال��ه��ج��م��ات، واإج������راءات 
خ��داع��ي��ة، ورمب���ا ه��ي اأي�����رش ط��ري��ق��ة لعرقلة 

عمليات ط��ائ��رات م�����س��ّرة، واآم��ن��ة بالن�سبة 
اإىل العنا�رش الب�رشية، رغم احتمال تداخل 
ل�سلكية  ت����رددات  ن�ساطات  م��ع  الت�سوي�ض 
م�����رشوع م��ث��ل ال��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة وال�سبكة 
ال������GPS، مبا  وم��الح��ي   )wi fi( الال�سلكية 
ي�����س��ب��ب م�����س��ك��الت ب��ال��ن�����س��ب��ة اإىل ن�����س��اط��ات 
يومية، وخ�سو�سًا قرب مطارات. ومن بني 
ب����C-UAS ال�سبيه  احللول الكثرة املتعلقة 
م م��ن »اآي اأك�ض  بالبندقية هناك احل��ل امل��ق��دَّ
ِت��ك« )IXI Tech( وامل�سّمى »درونكيلر«  اآي 
)DRONEKILLER(، الذي هو، رغم ال�سكل 
امل�ستقبلي ال�سبيه بالبندقية، جهاز ل�سلكي 
ف بربجميات، قادر على الت�سوي�ض على  معرَّ
د خمتلفة. وميكن بالتايل  خم�سة نطاقات تردُّ
تهيئته ب�سهولة ملتطلبات م�ستقبلية  من خالل 
اإج���راءات حتيني )اأو حتديث( للربجميات. 
ك��م��ا اأن يف و���س��ع اجل���ه���از ال��ع��م��ل كو�سيلة 
ك�سف  ب�����س��اأن  امل�سّغلني  فُيْعلم  ا�ست�سعار، 
اإ���س��ارات، م��ف��ّرق��ًا ب��ني الإ���س��ارات ال�سادرة 
عن طائرة م�سّرة �سغرة )»درون«( وتلك 
ال�سادرة عن حمطة حتّكم. ثم اإن بطاريات 
اأي��ون الليثيوم )Li-Ion( جتعلها تعمل مدة 
زمنية ت�سل اإىل 8 �ساعات يف منط ال�ست�سعار 
ب�سورة  اأو  الت�سوي�ض،  من��ط  يف  و���س��اع��ت��ني 
متوا�سلة يف حال اإمدادها بالطاقة من م�سدر 

خارجي.

اختارت قوات احتاد ال�رشطة الأوروبية 
ة  الإجراء امل�ساد للطائرات ال�سغرة امل�سرَّ
)»درون��������ز«( الأ�����س����رايل ال�����س��ن��ع «درون 
 ،)DroneGun Tactical( ت��اك��ت��ي��ك��ال«  غ��ن 
وذل��ك وف��ق عملية اختيار اأدارت��ه��ا ال�رشطة 
البلجيكية �سمن اإطار عمل على نطاق الحتاد 
الأوروبي، ومن املتوّقع اأن ُين�رش بني �سل�سلة 
من وح��دات �رشطة الحت��اد الأوروب��ي. وهذا 
يلي اعتماده من اجلي�ض الفرن�سي وجيو�ض 
غ��ر حم����ددة يف ال�����رشق الأو����س���ط واأم��رك��ا 
اجل��ن��وب��ي��ة، ف�����س��اًل ع���ن ق����وة م���ن ال�����رشط��ة 

الأ�سرالية وال�رشطة الربيطانية.
اأّما �سالح م�ساة البحرية الأمركية، فاإنه 
البحرية  )ن��ظ��ام   L-MADIS النظام  اعتمد 
امل��دم��ج واخل��ف��ي��ف ل��ل��دف��اع اجل����وي(، ال��ذي 
��ب على ع��رب��ة MRZR م��را���س��ة للطرق  ي��ركَّ
ال��وع��رة، تنقل 4 رادارات ن�سف دائرية من 
ا�ست�سعار  وك���رة   ،RADA RPS-42 ط���راز 
اإلكرو ب�رشي/حراري من �رشكة »لوكهيد 
مارتن« )Lockheed Martin(، ونظام الإنذار 
امل��ب��ك��ر MODI م��ن ���رشك��ة »���س��ي��را ن��ي��ف��ادا« 
رك��ن  ع����ادة  وي���ج���ري   .)Sierra Nevada(
النظام L-MADIS على �سطوح طران قطع 
 UAS تهديدات  من  فيوؤّمن حماية  برمائية، 
خالل النتقال يف مناطق خطرة.  ويف متوز/
يوليو2019، ا�سُتخدم هذا النظام بنجاح حني 

جهاز يطلق الدخان ملواجهة اأعمال �سغب
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ا�ستطاع اإ�سقاط طائرة م�سّرة اإيرانية لدى 
»بوك�رش«  الأمركية  ال�سفينة  من  اقرابها 
)BOXER( حتى »م�سافة غ��ر اآم��ن��ة« )قيل 
اأنها بلغت اأق��ل من 1000 ي��اردة( عند م�سيق 
هرمز. يف هذه احلالة، كان من �ساأن ا�ستخدام 
حل غر حركي اأن قلل من خطر ت�سعيد غر 
مرغوب فيه ورمب��ا من غر املمكن ال�سيطرة 

عليه.
وم��ن احللول الأخ���رى لل� C-UAS ذات 
��ه��ة ح��ل ال��� EMP-HPM، مثل  الطاقة امل��وجَّ
ال��ن��ظ��ام »ف���ي���زر« )PHASER( م���ن ���رشك��ة 
»ريثيون« )Raytheon(، وهو الذي ا�ستطاع 
خالل جتارب خا�سة ب�سالح اجلو الأمركي 
تدمر 30 طائرة »درون«. ويجري اختباره 
ميدانيًا يف مناطق خارج الوليات املتحدة. كما 
اأن خمترب الأبحاث يف �سالح اجلو الأمركي 
ط���ور ح��ل��ني اآخ��ري��ن خمتلفني م��ن ح��ل��ول ال���
العمالين  )امل�ستجيب   THOR وهما   ،HPM
التكتيكي ال�سغري املوجة والعايل الطاقة(، 
وCHIMERA )ال��دف��اع اجل��وي املمدد املدى 
ال�سغري املوجة العايل الطاقة �سد التهديد 
الإل��ك��روين(  ال��ذي ينبغي يجري تقوميه يف 

اأواخ��ر 2020 اأوائ��ل 2021. ويف اإمكان احللني 
كليهما م�سح حزمهما  وتقدمي نتائج مفيدة 
اأمدية  الهجمات، واإن �سمن  �سد ح�سد من 
حمدودة، ولذلك يكون اأقل »مياًل« اإىل اإحداث 

اأ�رشار جانبية.
د، اإ�سعق ا�ستعد، �سدِّ

ت��ك��ون م�سلَّلة:  اأن  ال��ت�����س��م��ي��ات  مي��ك��ن 
�سحيح اأن ل��ي��زرًا م��ب��ِه��رًا ه���و  ���س��الح طاقة 
هة، لكنه �سالح غر مميت اأي�سًا، وقدرة  موجَّ
ق��وة و�سيطة، ورمب��ا اأداة اإن���ذار مبكر كذلك 
حيال م�ست�سعرات ب�رشية اإلكرونية. وعلى 
اأ�سلحة  ف��اإن  هة،  الطاقة املوجَّ اأ�سلحة  غ��رار 
وان�سباطية  مرئية،  وغ��ر  �سامتة،  الليزر 
امل���ج���ال، وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك، دق��ي��ق��ة للغاية، 
وقابلة لال�ستخدام بطرق �ستى. والغر�ض من 
الليزر املنخف�ض الطاقة )املبِهر( هو تعطيل 
قدرة الطائرة ال�سغرة امل�سّرة )»الدرون«( 
على ال��ق��ي��ام ب��امل��راق��ب��ة، وتعقيد مهمات من 
ي�سرونها عن ُبعد. وثمة حل اآخ��ر هو اإن��زال 

�رشر مادي بالطائرة بليزر عايل الطاقة.
اإن ل��ي��زرات الإب���ه���ار اخل�������رشاء، التي 

ُت�ستخدم اإط���الق ن���داء وحت��ذي��ر، متوافرة 
ك�سالح فردي وك�سالح جماعي على ال�سواء. 
ويقوم اجلي�ض الأمركي بت�سغيل نظام  املنع 
 ،)GLIS( ذي الليزر الأخ�رش )اأو احلظر(
 Glare MOUT( »اأو »غ��ل��ر م���اوت ْب��َل�����ْض
Plus(، بقوة 200 ميغا واط، من �رشكة »بي 
اإي مَرز« )B E Meyers(، فيما �سالح م�ساة 
البحرية الأمركية اختار ال�LA-22U، نظام 
ريكويل« »غلر   )OIS( الب�رشي   التعطيل 
م��ق��رون  الأخ����ر  وه����ذا   .)Glare Recoil(
ذكي  ن��ط��اق  تكنولوجيا  م��ع  ليزرية  بحزمة 
ل ت���وؤذي ال��ع��ني، فتحدد امل��دى وتنّظم طاقة 
اخلرج اأتوماتيكيًا جلعلها اآمنة لتلك امل�سافة، 
ال�سمي  الب�رشي  اخلطر  م�سافة  وتقل�ض 
)NOHD( حتى ال�سفر. كما اأن هناك وظيفة 
تقريب ال�سورة اآل��ي��ًا م��ن اأج��ل التكيف مع 

مواقع اأهداف ق�سرة املدى وطويلة املدى.
اأبعد  متطلبات  البحرية  اأ�سلحة  ل��دى 
م���دى ب��ك��ث��ر؛ ف��ب��الإ���س��اف��ة اإىل ا�ستخدام 
و����س���ائ���ل اإب����ه����ار ف���ردي���ة يف اإط������الق ن���داء 
وحت����ذي����ر، ي���ج���ري ن�����رش اأن���ظ���م���ة اأك����رب. 
 DDG-51 و�سيجري تزويد 8 مدمرات فئة
باملانع املبهر الب�رشي اخلا�ض بالبحرية 
اأُخ����رى  م���دم���رات  اأن  )ODIN(، يف ح��ني 
 HELIOS( »دة ب��ن��ظ��ام »ه��ي��ل��ي��و���ض م�����زوَّ
= ن���ظ���ام ل���ي���زر ع����ايل ال���ط���اق���ة وم��راق��ب��ة 
واإب����ه����ار ب�������رشي م��ت��ك��ام��ل( م���ن ���رشك��ة 
Lockheed Martin. وك��م��ا ي��دل ا���س��م هذا 
الأخ��ر، �سيكون له دور من ث��الث طبقات: 
الب�رشيات توّفر دق��ة يف الك�سف وحتديد 
الهوية؛ جهاز الإبهار الب�رشي املنخف�ض 
ال��ط��اق��ة ي�����راد ب���ه ت��ع��ط��ي��ل م�����س��ت�����س��ع��رات 
اإلكروب�رشية/حرارية؛ حزمة ال�60 كيلو 
واط ميكنها، يف اآخر املطاف اأن تدمر الهيكل 
اخلفيف لطائرة درون اأو اإحل��اق ال�رشر 

باأهداف اأُخرى.
اإن العربة MRZR املرا�سة نف�سها التي 
ي�ستخدمها النظام L-MADIS ا�ستخدمتها 
�رشكة Raytheon اأي�سًا لركيب HEL �سغر 
بقوة 10 كيلو واط مع نظامه للت�سديد املتعدد 
الأط��ي��اف مل�سلحة ���س��الح اجل��و الأم��رك��ي. 
وب�سحن ال�سالح غر املميت HEL مرة واحدة 
 MRZR من منفذ كهربائي قيا�سي، ميكنه مع
وا�ستطالع  م��راق��ب��ة  ا�ستخبار  مهمة  تنفيذ 
 30-20 ���س��اع��ات وخ���و����ض   4 م����دة   )ISR(
ا�ستباك ليزري. واإذا ما ُق��رن النظام مبوّلد 
كهربائي، فاإنه �سيكون عندئذ مبثابة خزان 

ل ين�سب. 

بندقية تطلق قذائف مطاطية غري قاتلة

م�سد�سات تطلق اأ�سعة ليزر غري قاتلة
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ح��ازت �ركة L3 Harris  على عقد م��ن ���رك��ة  »لوكهيد مارتن 
حلماية  جديد  �إلكرتونية  ح��رب  نظام  لتطوير   »Lockheed Martin
�ل��ط��ائ��رة �ل��دول��ي��ة �ملُقاتلة م��ت��ع��ّددة �لأدو�ر F-16  م��ن �ل����ر�د�ر�ت 

و�لأخطار �لإلكرتونية.

Viper Shield لتزويد �لوليات  L3 Harris �لنظام  لقد �صّممت 
�ملتحدة و�ل�ركاء �لدوليني، بتد�بري متطورة �صّد �لأخطار �ملعقدة 
ود�ئمة �لتغري. �لأمن��وذج �لأ�صا�صي يدمج يف ج�صم �لطائرة، بحيث 
يوفر م�صاحة لقدر�ت �إ�صافية مثل خّز�ن وقود ميكن تعليقه خارجيًا  

لزيادة مدى �ملهمة.
�إن �لإدم������اج �ل�����ص��ل�����س لأن��ظ��م��ة ���ص��اح �ملُ��ق��ات��ل��ة F-16، �ل��ذي 
ل��ي��ك��ون   Viper Shield ل��ن��ظ��ام  ي�����ص��م��ح  �ل���ط���ائ���رة  ر�د�ر  ي�����ص��م��ل 
 ل����ه ع������ّدة ت��ط��ب��ي��ق��ات ع���ل���ى ت�����ص��ك��ي��ات ُم���ق���ات���ل���ة ل��وك��ه��ي��د م���ارت���ن
 F-16 Block 70 /72. ول��دى ع��ّدة دول يف �ل�رق �لأو���ص��ط و�آ�صيا 

.F-16 Block 70 /72  و�أوروبا خطط  لطري�ن  �ملُقاتلة

 رئي�س  �أنظمة �لف�صاء و�ملحمولة جوً� يف L3 Harris اأد زواي�س
Ed  Zois �أ�صار �إىل �أن نظام Viper Shield  EW  للحرب �لإلكرتونية 

ميكن �ملُقاتلة F-16 من �أن تكون طائرة �لقتال �لأكرث فعالية يف �لعامل.

دِّث قدرات القوة الف�ضائية الأمريكية و تحُ
دولر  مليون   23 بقيمة  عقد  على   »L3 Harris« ���رك��ة  ح�صلت 
�أمريكي لتحديث و�صيانة �لُبنية �لف�صائية �حلرجة �مل�صتخدمة من 
�لف�صاء،  يف  و�أهد�فهم  �أن�صطتهم  تعقب  على  للحفاظ  �لع�صكريني 
�ل�صاروخية  و�لأنظمة  �لف�صاء  قوة  مركز  مع  �حلايل  �لعقد  قيمة 
�صنو�ت. ع�ر  خال  دولر  مليار    1.2 من  باأكرث  تقّدر  �لأمريكية 
�أو   »L3 Harris« �ركة  يف  ج��وً�  و�ملحمولة  �لف�صاء  �أنظمة  رئي�س 
زواي�س Ed Zoiss، �أ�صار �إىل �أنه مبوجب عقد �صيانة قدر�ت �لوعي 
�لظريف �لف�صائي �ملدمج )MOSSAIC( �صتقدم L3 Harris خدمات 
وت�صيف  �لأر�صية،  و�مل�صتقبلية  �حلالية  للُم�صت�صعر�ت  م�صتمّرة 
�لف�صائية،  �ملعارك  ب���اإد�رة   �خلا�صة  و�ل�صيطرة  للقيادة  ق��در�ت 
�إدماج  MOSSAIC هو برنامج متابعة لربنامج  وبالتايل فاإن نظام 

�لأنظمة �لهند�صية �لذ ي �صبق وربحته �ل�ركة يف �لعام 2020.
�ل�صيد زواي�س �أّكد على �أن �لف�صاء كمجال للقتال لديه نظام معّقد 
 L3 و�أن   و�لف�صاء.  و�جل��و  �لأر����س  من  دعمه  يتّم  م�صتقل  وغ��ري 
يوفر  �ل��ذي  �لأم��ر  �ملجالت،  هذه  من  كّل  يف  زبائنها  تدعم   Harris
�إج��ر�ء  من  وميكنها  �لبيئي  �لنظام  ملهمات  فريدً�  تفهمًا  لل�ركة 

تعديات و�إدخال قدر�ت جديدة.

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

Viper Shield مزّودة بنظام حرب اإلكرتونية F-16 ُمقاتلة
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ع���������ر����������ص���������ت ذخ���������ائ���������ر 
»ن�����ك�����������ص�����رت« ق�������در�ت�������ه�������ا يف 
 �ل����ت����ج����ّدد ع����رب ت����ق����دمي ذخ���ائ���ر

�أد�ٍء  ذو  كمنتج    120 SHARD
ع���اٍل مي��ك��ن حتقيقه ع��ل��ى �ل��ف��ور. 
ي��ع��ت��رب SHARD �جل��ي��ل �جل��دي��د 
م��ن �ل��ذخ��ائ��ر �خل���ارق���ة ل��ل��دروع 
م��ل��م،   120 ع���ي���ار   )APFSDS(
و�ل���ت���ي مي��ك��ن �إ���ص��ت��خ��د�م��ه��ا مع 
ك���اف���ة دب���اب���ات �ل��ق��ت��ال �حل��ال��ي��ة 
و�ملُ�صتقبلية �ملجّهزة مبد�فع ذ�ت 
 120 ع��ي��ار  م��ن  �ملل�صاء  �ل�صبطان 

ملم.
�ل��ت�����ص��غ��ي��ل��ي  �ل����ت����ب����ادل  �أن 
�لأ�صلحة  م��ع   SHARD ل��ذخ��ائ��ر 

ي�صمل دبابات Leclerc  وLeopard 2  و Abrams M1A1/A2 وجتارب 
�لرمايات �حلديثة �لتي نّفذت يف ظروف حر�رة عالية جدً� وعلى �أمدية 
بعيدة، �أّكدت �لأد�ء �ملتوقع يف �لت�صبيه. �إن هذه �لذخائر ت�صع معايري 
جديدة ل���اإد�ء، مع ق��درة �خ��رت�ق متز�يدة م�صافة �إىل دق��ة عالية يف 

�لإ�صابة.
�إعتبارً�  SHARD �صتكون جاهزة ملبا�رة �لإن��ت��اج �ملكثف  �إذً� 
من نهاية �لعام 2022، بغية �إعطاء �لزبائن �لإمكانيات �لتكنولوجية 

ملقاتلة �أحدث �لأخطار �ملدرعة يف �لقرن �ل�21 بفعالية كاملة.

 METEKSAN لبناء �ل�صفن و���رك��ة  ARES أعلنت �أح��و����س�
�لدفاعية عن �إط��اق �لتجارب �لبحرية لعربة �ل�صطح �مل�صلحة غري 
�ملاأهولة ULAQ AUSV، وذلك وفقًا لربنامج �أول عربة تركية �صطح 
غ��ري م��اأه��ول��ة م�صلّحة �أ�صلية )AUSV(، �ل��ذي �نطلق خ��ال �صهر 

ت�رين �أول/�أكتوبر 2020.
اأوتكو   ARES لأح��و����س  �لتنفيذي  �لرئي�س 
  METEKSAN Utku Alanç وم��دي��ر ع��ام  اأالن�س 
 ،Selçuk Alparslan  لدفاعية �سل�سوك الرب�سالن�
�أعلنا يف ن�رة �إعامية م�صرتكة: »يف جمال عربات 
�أن نعلن  �مل��اأه��ول��ة )USVs(، ي�ّرنا  �ل�صطح غ��ري 
م�صّلحة غري  �صطح  ع��رب��ة  �أول  �أطلقنا  �أن��ن��ا  بفخر 
ماأهولة من �صل�صلة عربات ULAQ، كما بد�أنا فرتة 
�لتجارب �لبحرية �ملكثفة. منذ �لإع��ان �لأول عن 
�أنظمة ULAQ غري �ملاأهولة، تلقينا �هتمامًا كبريً� 
م��ن دول��ت��ن��ا وم���ن �ل����دول �حل��ل��ي��ف��ة. ون��ح��ن ن���ود �أن 
نعرّب عن خال�س �لإمتنان ل��وز�رة �لدفاع �لرتكية، 
�لبحرية  و�لقو�ت  �لدفاعية،  �ل�صناعات  ورئا�صة 
�لرتكية، وجميع �ملو�طنني �لذين وف��رو� لنا �لدعم 

.»ULAQ لكامل منذ �لإنطاق �لأول لربنامج�
ُي�صار �أن م��دى ه��ذه �لعربة ي�صل �إىل 400 كلم 
ب�رعة 65 كلم/�صاعة، و�إمكانيات روؤي���ة ن��ه��ارً� ول��ي��ًا، و�أج��ه��زة 
�إت�����ص��الت م�����ص��ف��رة، وه���ي حت��م��ل 4 ���ص��و�ري��خ Cirit و���ص��و�ري��خ 
L- UMTAS  �إن��ت��اج �ركة روكت�صان Roketsan �مل��زود �لرئي�صي 

لل�صو�ريخ �لرتكية.

تركيا  تطلق اأول عربة �ضطح غري ماأهولة م�ضّلحة

»نك�ضرت« تقّدم اجليل اجلديد من الذخائر امل�ضادة للدبابات

»Nexter امل�سادة للدبابات اإنتاج »نك�سرت SHARD ذخائر 
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�ملتخ�ص�صة   »HENSOLDT« �ركة  �إج��ت��ازت 
بحلول �ملُ�صت�صعر�ت �إختبار�ت قبول �مل�صنع ب�صاأن 
 PrecISR �ًر�د�ر �ملُر�قبة متعّدد �ملهام و�ملحمول جو
1000. يف عملية تدليلية عرب �لأنرتنت �أثبت �ل��ر�د�ر 
ق��در�ت��ه �أم���ام �ل��زب��ائ��ن وم����زّود �لعمليات �خلا�صة 

.Qinetiq �ًملحمولة جو�
على   HENSOLDT ح���ازت  تقريب��ًا  ع����ام  منذ 
عق���د لت�صليم نظ����ام PrecISR 1000 و�حد  �إىل �ركة 
 Pilatus PC لرتكيبه حتت قبة ر�د�ر طائرة QinetiQ
12 -، و�مل��ع��دل لطائرة ذ�ت مهمة خا�صة دون �أّي 
تعديات على�طارها �لهو�ئي، و�أن بيانات �ل��ر�د�ر 
خ��ا���ص��ع��ة ل�صيطرة ن��ظ��ام �مل��ه��ّم��ة  EuroNav7  من  

.HENSOLDT
يرتجم �ل���ر�د�ر PrecISR �أح���دث �لإجن����از�ت يف 
�لرقمي،  و�ل��اق��ط  �لفّعال  �ل�صفيف  تكنولوجيات 
د�خل �ملُ�صت�صعر ذو �لأد�ء �لعايل �لذي ميكن تركيبه 
على منت �لطو�فات، و�ل��ط��ائ��ر�ت، و�لأن��ظ��ة �جلوية 

دون طّيار UAVs. ونظرً� لت�صميمه �مل�صّغر وحقيقة �أن كل �أق�صامه 
تركب خ��ارج �لط��ار �لهو�ئي، ف��اإن عملية �إدم���اج �ملن�صة �ملحمولة 
ج��وً� PrecISR مب�ّصطة ج��دً� مقارنة مع غريها من �ل���ر�د�ر�ت، و�أن 

دقته �لعالية يف ك�صف �لأه��د�ف، يجعل منه ُم�صت�صعر �خليار ملُر�قبة 
م�صاحات �صا�صعة بحرً� وعلى �ل�صو�طىء �صّد �لقر�صنة و�لتهريب 

و�لدخول غري �ل�رعي.

 »Textron System »تك�صرتون  �أنظمة  �أعلنت 
ع��ن ح��ي��ازت��ه��ا ع��ق��د بقيمة 607 م��اي��ني دولر من 
�جلي�س �لأمريكي لتقدمي دعم لوج�صتي، وخدمات 
ميد�نية ودع��م هند�صي، مع حتديث نظام �لطائرة 
���ص��ادو  ط����ر�ز   )TUAS( �لآه���ل���ة  غ���ري  �لتكتيكية 
.Block III وتطويرها �إىل ت�صكيل Shadow Block II

ب��ه �ل�ركة منت�صف  �لتي ُحظيت  �لعقد  ه��ذ� 
�صهر �آذ�ر/م����ار�����س 2021، ي��اأت��ي ب��ع��د �لإخ��ت��ب��ار 
�لعماين �لناجح وتقييم ت�صكيل Block III من قبل 

�جلي�س نهاية �لعام 2020.
برندر  واي��ن  تك�صرتون  �أنظمة  رئي�س  ن��ائ��ب 
�ل�����رك��ة  �رت���ي���اح  �إىل  �أ����ص���ار   Wayne Prender
ل�صتمر�ر �ل�ر�كة مع �جلي�س �لأمريكي، وتوفري 
ق����در�ت ج��دي��دة لأ���ص��ط��ول �ل��ط��ائ��ر�ت �لتكتيكية 
Shadow TUAS، كما عرّب  ���ص��ادو  �مل�صرية ط���ر�ز 
عن فخر �ل�ركة �لكبري بالأ�صخا�س �لذين عملو� 
ب�صكل يومي مع �لزبائن لتطوير و�إنتاج وو�صع يف 
�ملُحاربني  �لكبرية بت�ّرف  �لقدر�ت  �مليد�ن هذه 

�جلويني.

حُراقبة املحمول جواً من هن�ضولدت يجتاز اإختبارات القبول رادار امل

تك�ضرتون تطّور طائرة �ضادو للجي�س الأمريكي

 رادار املُراقبة اجلوية PrecISR  يظهر يف اأ�سفل الطائرة

طائرة �سادو Shadow  حلظة اإطالقها
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حل��ل��ول   In Veris �أع���ل���ن���ت 
�ل���ت���دري���ب �ل����ر�ئ����دة يف �أن��ظ��م��ة 
�لتدريب �ملُدجمة للرمي �حلقيقي 
�لإف������رت��������ص������ي، و�خل�����دم�����ات 
و�لدوليني  �ملحّليني  للع�صكريني 
ووح��د�ت �إنفاذ �لقانون، �أعلنت 
عن تعيني �ل�صيد األ ويغيم�����ان 
ك��رئ�����������ي�����س   Al Weggeman
  5 تنفي��ذي �إعتبارً� م����ن تاري����خ 

ني�صان/�بريل 2021.
عن  ع���رّب  ويغيمان  ال�سيد 
�ع����ت����ز�زه ب���اخ���ت���ي���اره م���ن قبل 

In Veris و�مل�صتثمرين فيها، ليقود رج��اًل ون�صاًء  �إد�رة  جمل�س 
موهوبون وخمل�صون يف فريق �إن فري�س، كما �أ�صار �إىل ت�صّوقه 
للعمل م��ع جمل�س �لإد�رة وك��ام��ل فريق �ل�ركة خ��ال �لأع���و�م 

�ملُقبلة بغية �إمناء وبناء �أعمال ُمبدعة.
ُي�صار �إىل �أن Weggeman لديه خربة 20 عامًا يف قيادة فرق ذ�ت 
�إد�ٍء ع��اٍل، عملت على ت�صليم منتجات خلدمة �لع�صكريني وغريهم 
من �لزبائن، وهو �صبق وكان رئي�صًا ل�ركة L3   لأنظمة �لك�صف 

و�لتكنولوجيا �لأمنية.

�لأملانية  �لفرن�صية  �ل�ركة 
KNDS �ل��ت��ي ج��م��ع��ت »ك��رو���س 
م��ايف و�غمن KMW« و »نك�صرت 
�ل���ر�ئ���دة  وت��ع��ت��رب   ،»Nexter
�أوروب����ي����ًا يف ���ص��ن��اع��ة �لأن��ظ��م��ة 
يف  ت�صتمّر  �ل���ربي���ة،  �لع�صكرية 
�إدماجها، ق��ّررت مطلع  عمليات 
�صهر �آذ�ر/م��ار���س 2021 تعيني 
�سامو�سي  نيكوال�س  �ل�����ص��ي��د 
رئي�صًا   Nicolas Chamussy
ت���ن���ف���ي���ذي���ًا ل�������رك���ة »ن��ك�����ص��رت 
Nexter«،و����ص���ي���ك���ون ع�����ص��وً� يف 
.KNDS للجنة �لتنفيذية ملجموعة�

وموؤ�ص�صة  �لبوليتكنيك  مدر�صة  خ��ري��ج  �سامو�سي  �ل�صيد 
للت�صّلح يف  �لعامة  �لهيئة  ،وب��د�أ عمله مع  �ل�صيا�صية،  �لدر��صات 
فرن�صا DGA، قبل �أن ينتقل للعمل يف مكتب وزير �لدفاع �لفرن�صي 
�لعام  ما بني  �لت�صّلح.  �ل�صناعية وبر�مج  �ل�صوؤون  ب�صفة مدير 
2012 و 2016 عمل مع �ركة »Airbus« كرئي�س �أرك��ان �لرئي�س 
�لتنفيذي لل�ركة، ولحقًا �أ�صبح مدير �أنظمة �لف�صاء لدى ق�صم 

�لدفاع و�لف�صاء يف �أيربا�س ثم م�صت�صارً� ل�صوؤون �لف�صاء.

»اإن فري�س« حللول التدريب 
تعّي رئي�ضاً تنفيذياً لل�رشكة

KNDS تعّي نيكول�س �ضامو�ضي رئي�ضاً 
»Nexter تنفيذياً ل�رشكة »نك�ضرت

Al Weggeman ال�سيد األ ويغيمان Nicolas Chamussy نيكوال�س �سامو�سي
»Nexter« الرئي�س اجلديد ل�سركة

م��ط��ل��ع ���ص��ه��ر ن���ي�������ص���ان/�ب���ري���ل 2021  �أف�����ص��ح��ت �ل���ق���و�ت 
هورنيت �صوبر  �ملُقاتلة  ل�صتبد�ل  ِخططها  عن  �لأمريكية   �لبحرية 
 F/A-18E/F Super Hornet، قائلة ب��اأن خدمة �ملُقاتلة �ل�صاربة 
�ملُقبلة �صتكون يف �لغالب ماأهولة. من �ملحتمل �أن تطري �لطائرة �إىل 
جانب حلفاء �أليني، و�أن طائرة بطاقم عن ُبعد �صتكون حتمًا موجودة 

بن�صبة 6 طائر�ت من �أ�صل 10 على حاملة طائر�ت.
رئ���ي�������س �أرك���������ان �ل���ع���م���ل���ي���ات �ل���ب���ح���ري���ة وم����دي����ري����ة �حل����رب 
 Rear Adm. Gregory هاري�س  غريغوري  �لأم�����ري�ل  �جل��وي��ة 
Harris، �أع����ل����ن خ�����ال م��ن��ا���ص��ب��ة ل���ت���ح���ال���ف ب�����ح�����ري:» ف��ي��م��ا 
 ن��ن��ظ��ر �إل��ي��ه��ا �ل���ي���وم، ط���ائ���رة �ل�����ص��ي��ط��رة �جل���وي���ة ل��ل��ج��ي��ل �ملُ��ق��ب��ل

)Next - Gen Air Dominance )NGAD، هي عائلة �أنظمة من�صتها 
�ملركزية �لطائرة F/A -XX، و�لتي ميكن �أن تكون من�صة ماأهولة 
�أو ل تكون ماأهلة. �إنها �جل��زء ذو �جلناح �لثابت من �أنظمة عائلة 

.)NGDA(
ُي�صار �إىل �أن �ملقاتلة F/A-18E/F Super Hornet تهيمن على 
�أ�صطول �ملُقاتات �ل�صاربة للبحرية، �ملوؤلف من ُمقاتات قادرة على 
تنفيذ مهّمات قتالية وهجومية معًا، وعلى  رغم �ر�ء �لقو�ت �لبحرية 

ُمقاتلة �ل�ربات �مل�صرتكة F-35C  فاإنها ت�صرتي فقط �لطائر�ت 
�ل��ت��ي ���ص��ت��ح��ّل م��ك��ان �مل��ق��ات��ات ���ص��وب��ر ه��ورن��ي��ت  وط���ائ���رة �حل��رب 

�لإلكرتونية غرولر  EA-18G Growler  خال �لعام  2030.

البحرية الأمريكية تك�ضف النقاب 
عن خططها للمقاتلة ال�ضاربة اجلديدة

طائرة ال�سيطرة اجلوية للجيل املُقبل
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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.

L3HARRIS.COM
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