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FALCON III® RF-7850D
MULTI-CHANNEL MODULAR SYSTEM
None can match its performance
› Unrivaled waveform portfolio
› Multi-mission full-spectrum versatility
› Mission module expansion capabilities
› Easy to install and conceal in low-profile chassis
See how much more the RF-7850D can add to your mission:
L3Harris.com/RF-7850D
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تنتج  ARQUUSعربة  Jaquarاملُ�ستخدمة
لإطالق �صواريخ MMP

على رغم الأزم��ات االقت�صادية واملعي�شية التي يُعاين منها لبنان ،متكّن فريق
عمل «جملة الدفاعية» من �إ�صدار العدد الثالث خالل العام , ،2021وال��ذي كان
متوقّع ًا توزيعه يف اط��ار فعاليات معر�ض باري�س اجل�وّي ال��ذي تقرّر �إلغا�ؤه لهذا
العام ب�سبب جائحة كورونا.
�إىل ج��ان��ب ق�سم ب��ان��ورام��ا ،حيث �أدرج ��ت �آخ��ر م��ا ورد م��ن معلومات م��ن ال��دول
وال�رشكات املنتجة للأنظمة الدفاعية ،والتي ت�شمل �أبو ظبي لبناء ال�سفن ،وال�صناعات
الع�سكرية ال�سعودية ،وتزوّد قطر ب�سفينة حربية جديدة ،وطلب م�رص �رشاء مُقاتالت
راف ��ال ،وغ�يره��ا م��ن أ�خ �ب��ار ��شرك��ات املجموعة البحرية ،و م.ب.د�.أ ،و�أو�شكو�ش
وايربا�ص ،يجد القاريء موا�ضيع ذات �أهمية تتناول ما يلي:
 الأمن البحري يف اخلليج. الأو�ضاع الدفاعية يف ك ّل من م�رص واجلزائر واملغرب وتون�س وليبيا. ال�صناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية الأوروبية. طوافات القتال والنقل الثقيل يف ال�رشق الأو�سط. حتديات طائرة الهجوم اخلفيف والدعم اجلوّي القريب. املركبات املدرعة اخلفيفة يف ال�رشق الأو�سط. تطوّر الإت�صاالت الراديوية. م�ستقبل العربات الع�سكرية الغري الآهلة. تطوّر الأنظمة ال�صاروخية.�إن��ه ع��دد متميّز يحتوي على �آخ��ر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا الع�سكرية
و�صناعة ال�سالح على �أنواعه.
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«أبوظبـي لبناء السفن» تفوز بعقد بقيمة  3.5مليار درهم
لبناء سفن الدوريات البحرية «فلج  »3لصاحل القوات البحرية اإلماراتية

�سفينة الدورية فلج Falaj

ت��اري��خ � 8أي��ار/م��اي��و  2021ف��ازت �رشكة «�أب��وظ�ب��ي لبناء ال�سفن»،
ال�رشكة ال��رائ��دة �إقليمي ًا يف جم��ال بناء ال�سفن احلربية والتجارية
و�إ�صالحها و�صيانتها و�إع��ادة جتهيزها وحتويلها بعقد قيمته 3.5
مليارات درهم من قبل وزارة الدفاع والقوات البحرية الإماراتية،
وذلك بهدف بناء �أربع �سفن دوري��ات بحرية من فئة «فلج  »3ل�صالح
القوات البحرية الإماراتية.
وي�ع� ّد العقد اجل��دي��د �أك�بر �إتفاقية على الإط�ل�اق تربمها �رشكة
«�أبوظبي لبناء ال�سفن» ،ما يعزز ر�ؤي��ة ال�رشكة ب��أن ت�صبح حو�ض
بناء ال�سفن الرائد يف املنطقة من خالل توفري حلول مبتكرة وموثوقة
من �ش�أنها �أن ت��زود العمالء و�أ�صحاب امل�صلحة يف القطاعني املدين
والع�سكري بقيمة م�ضافة.
رئي�س جمل�س �إدارة �أبوظبي لبناء ال�سفن ورئي�س قطاع دعم
املهام يف اي��دج ال�سيد خالد الربيكي ق��ال يف ه��ذه املنا�سبة «:تعك�س
هذه الإتفاقية ثقة كبرية من جانب وزارة الدفاع والقوات البحرية
الإم��ارات �ي��ة وال �ق��وات البحرية الإم��ارات �ي��ة ب�رشكة �أب��وظ�ب��ي لبناء
ال�سفن .و��س��وف يوفر العقد لل�رشكة من�صة مثالية لنمو الأرب��اح
امل�ستدامة واحلفاظ على الأ�صول الوطنية اال�سرتاتيجية التي حتتل
�أهمية ق�صوى للدفاع عن الإمارات».
ب��دوره ق��ال ديفيد ما�سي  David Masseyالرئي�س التنفيذي
ل�رشكة «�أبوظبي لبناء ال�سفن»�« :شهدت عالقاتنا مع �أه ّم �أ�صحاب
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امل�صلحة من��و ًا �أق��وى منذ �أن �أ�صبحت ال�رشكة ج��زء ًا من جمموعة
ايدج .و�سي�سهم هذا العقد يف تعزيز التزامنا امل�شرتك بخدمة القوات
البحرية الإماراتية وتزويدها باملنتجات املنا�سبة وحلول ال�سفن
املتقدمة لتحقيق م�ستقبل �أك�ث�ر �أم��ان �اً .ون�ح��ن نتطلع �إىل تو�سعة
حمفظتنا من ال�سفن وتعزيزها يف امل�ستقبل».
وتتمع �رشكة «�أبوظبي لبناء ال�سفن» بخربة فنية وا�سعة يف �إدارة
امل�شاريع البحرية ،وقد بنت �سابق ًا �سفن كورفت من فئة «بينونة»
ل�صالح ال�ق��وات البحرية الإم��ارات �ي��ة ،حيث مت ت�سليم �آخ��ر �سفينة
من هذه الفئة يف عام  .2017وتعد �سفن «فلج  »3من �سفن الدوريات
البحرية عالية امل��رون��ة وال�ت�ن��وع ،حيث ت�ستخدم لتنفيذ جمموعة
وا�سعة من املهام.
وت���شرف �رشكة «�أب��وظ�ب��ي لبناء ال�سفن» على واح��د م��ن �أك�ثر
�أح��وا���ض بناء ال�سفن تقدم ًا يف ال�رشق الأو� �س��ط ،كما ت�شغّل ثالثة
برامج بحرية رئي�سية هي �سفن الكورفت احلربية ال�صغرية ،و�سفن
ال��دوري��ات البحرية ،وق��وارب ال��دوري��ات ال�رسيعة .وتقدم ال�رشكة
كذلك جمموعة كاملة من حلول ال�صيانة والإ�صالح و�إعادة التجهيز
والتح�سني والتحويل وخدمات اال�ست�شارة الهند�سية.
وتعد �رشكة �أب��وظ�ب��ي لبناء ال�سفن ج��زء ًا م��ن قطاع املن�صات
والأنظمة التابع لـ«ايدج» ،جمموعة التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع
الدفاع وغريه ،والتي تُ�صنف بني �أف�ضل  25مورد ًا ع�سكري ًا يف العامل.
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الشركة السعودية للصناعات العسكرية
ُ SAMIتعيد تشكيل جملس إدارتها

 - 3معايل الفريق �أول ركن عبدالرحمن
�أعلنت ال�رشكة ال�سعودية لل�صناعات
بن �صالح البنيان (ع���ض��واً)  - 4معايل
الع�سكرية - SAMIامل�م�ل��وك��ة بالكامل
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن ح�����س�ين ال��ب��ي��اري
ل�صندوق اال�ستثمارات ال�ع��ام��ة -نتائج
(ع �� �ض��واً)  - 5معايل الدكتور غ�سان بن
اج �ت �م��اع اجل�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة غ�ير ال�ع��ادي��ة
عبدالرحمن ال�شبل (نائب الرئي�س) - 6
التي عُقدت افرتا�ضي ًا بتاريخ  17أ�ي��ار/
معايل الدكتور غ�سان بن �أحمد ال�سليمان
مايو  ،2021وذل��ك بح�ضور ممثل جمل�س
(ع� ��� �ض ��واً)  - 7املهند�س م�ساعد بن
الإدارة ون��ائ��ب رئ �ي ����س امل�ج�ل����س م�ع��ايل
�سليمان العوهلي (ع�ضواً)  - 8مازن بن
الدكتور غ�سان بن عبدالرحمن ال�شبل،
�أحمد اجلبري (ع���ض��واً)  - 9عبدالعزيز
وممثل ال�صندوق عمر بن عبدالرحمن
بن عبدالرحمن ال�سويلم (ع�ضواً) - 10
�أباخليل.وبعد اكتمال الن�صاب القانوين
يا�سر بن عبداهلل ال�سلمان (ع�ضواً).وعقب
وفق ًا للمادة الثالثني من النظام الأ�سا�سي
�أحمد بن عقيل اخلطيب
االنتهاء م��ن اجتماع اجلمعية العامة غري
لل�رشكة ،وبعد االطالع على جدول �أعمال
اجلمعية ،وبنا ًء على نتائج الت�صويت� ،أق�رّت اجلمعية جميع البنود العادية قال معايل رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة ال�سعودية لل�صناعات
املطروحة للت�صويت ،مبا يف ذل��ك املوافقة على تعديل امل��ادة الثانية الع�سكرية  SAMIالأ�ستاذ �أحمد بن عقيل اخلطيب« :نبارك لل�رشكة
ع�رشة من النظام الأ�سا�سي بزيادة عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة من �إع��ادة ت�شكيل جمل�س �إدارت �ه��ا وللأع�ضاء اجل��دد ت�سلُّم منا�صبهم
(� )9إىل (� )10أع�ضاء ،واملوافقة على إ�ع��ادة ت�شكيل جمل�س �إدارة اجلديدة ،ونتمنى لهم كل التوفيق وال�سداد ،ونتوجه بال�شكر �إىل
ال�رشكة ب��دء ًا من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وملدة الأع�ضاء ال�سابقني على ما قدموه خ�لال ف�ترة مليئة ب��الإجن��ازات،
ثالث �سنوات.وفيما يلي ت�شكيلة جمل�س �إدارة ال�رشكة ال�سعودية كما جن��دد التزامنا �أم��ام جميع عمالئنا و�أ�صحاب امل�صلحة لدينا
با�ستكمال م�سرية العطاء والإجن ��ازات� ،إذ �سيبذل جمل�س الإدارة
لل�صناعات الع�سكرية  SAMIاجلديد:
�أق�صى اجلهود من �أجل �ضمان جناح ال�رشكة بتوطني ما يربو على 50
 - 1معايل الأ�ستاذ �أحمد بن عقيل اخلطيب (رئي�س جمل�س
الإدارة)  - 2معايل الأ�ستاذ بندر بن �إبراهيم اخلريـــف (ع�ضواً)  %من الإنفاق الع�سكري للمملكة بحلول العام .2030

فينكانتريي تطلق سفينة «شروح» الثانية لقطر

�سفينة «�شروح» من فئة «� »OPVسوف تن�ض ّم �إىل �سالح البحرية القطرية

يف اط��ار ال�برن��ام��ج الوطني للإ�ستحواذ ال�ب�ح��ريّ ،مت الإط�ل�اق
التقني ل�سفينة الدورية البحرية  OPVالثانية «�رشوح» ،والتي طلبت
من �رشكة «فينكانتريي  »Fincantieriل�صالح وزارة الدفاع القطرية
يف وقت �سابق ،وقد ّمتت عملية ا إلط�لاق بتاريخ  5حزيران/يونيو
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 2021يف �أحوا�ض ال�سبيزيا  La Speziaااليطالية.
تقدّر قيمة الربنامج بحوايل  4مليارات يورو مع طلب  4فرقيطات
بطول  100م�تر و�سفينة برمائية ( ،)LPDبالإ�ضافة �إىل �سفينتي
الدورية ( )OPVامل ُقرّر ت�سليمها خالل العام .2022
ح���ضر ه��ذه املنا�سبة ك � ّل م��ن ال �ل��واء ال�ط� ّي��ار حمد بن مبارك
ال�ضاوي قائد قوات الدفاع اجلوّي الأمريية ،والعميد جليل خالد
الرويلي مدير الثقافة وال��دورات القطرية ،ونائب الأمريال �أنريكو
كريدندينو  Vice Admiral Enrico Credendinoقائد املدار�س
البحرية االيطالية ممث ًال قائد القوات البحرية االيطالية ،وجيو�سب
جيوردو  Giuseppe Giordoمدير ع��ام ق�سم ال�سفن احلربية يف
�رشكة «فينكانتريي».
ل�ق��د ّمت ت�صميم �سفينة ال ��دوري ��ة (� � )OPVش�روح ،م�شابه ًا
ل�شقيقتها ال�سفينة «مُ�شارب» التي �أطلقت يف �أيلول�/سبتمرب ،2020
وذل��ك بالتوافق م��ع ق��واع��د  RINAMILل�سفن ال��دوري��ة ال�رسيعة
( ،)FPVو�ستكون �أمنوذج ًا لين ًا من ال�سفن القادرة على تنفيذ عدّة
مهمّات من امل ُراقبة �إىل خو�ض القتال.
الدفاعية  -حزيران  /يونيو  -متوز  /يوليو 2021
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مصر تطلب ُ 30مقاتلة رافال
 Rafaleإضافية
�أع �ل �ن��ت ��ش�رك��ة «دا�� �س ��و ل �ل �ط�ي�ران
 »Aviationعن قرار جمهورية م�رص العربية �رشاء
مُقاتلة رافال � Rafaleإ�ضافية لتجهيز قواتها اجلوية.
الطلب اجل��دي��د مطلع �شهر �أي��ار/م��اي��و  2021ي�أتي
ا�ستكما ًال حليازة م�رص الأوىل على  24مقاتلة رافال
خ�لال �شهر �شباط/فرباير  ،2015وبالتايل �سي�صل
عدد مُقاتالت  Rafaleالتي تطري حتت الألوان امل�رصية
�إىل  ،54مما يجعل القوات اجلوية امل�رصية الثانية يف
العامل بعد القوات اجلوية الفرن�سية التي ت�شغل هكذا
�أ�سطول من رافال.
ت �ع �ك ����س ه� ��ذه ال �� �ص �ف �ق��ة اجل� ��دي� ��دة ال �ع�ل�اق��ات
ال�سرتاتيجية ما بني م�رص وفرن�سا ،كما ت�ؤكد �أي�ض ًا
على ثقة ال�سلطات امل���صري��ة العليا ب�رشكة دا�سو
للطريان ،ور�ضاها عن التنفيذ الفعال للعقد الأول.
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «دا�سو للطريان » �إريك ترابييه Eric
� Trappierأ��ش��ار �إىل �أن ه��ذا العقد اجلديد هو �إث�ب��ات على الروابط
الثابتة التي توحد م�رص  -ك ��أول م�ستخدم �أجنبي ملقاتالت راف��ال
 ،Rafaleكما كانت مرياج � Mirage 2000سابق ًا  -مع دا�سو للطريان
Dassault
30

مُقاتالت رافال يف �سالح اجلو امل�صري

منذ قرابة  50عاماً .كما �أن��ه ثناء للنوعية العمالنية لرافال� ،إذ �أنها
امل�رّة الثانية حيث زبون ت�صدير يختار �أن يطلب طائرات ا�ضافية .
ترابييه �أ�ضاف«:على �أن دا�سو للطريان و�رشكائها ي��ودون �شكر
ال�سلطات امل�رصية على هذه العالمة اجلديدة من الثقة ،وي�ؤكدون لهم
�إلتزامهم الكامل مبا يحقق توقعاتهم مرّة �أخرى.

ليوناردو تفتتح أكادميية مستم ّرة للتدريب
على الطوافات يف الواليات املتحدة

�أعلنت �رشكة «ل�ي��ون��اردو  »Leonardoمطلع �شهر �أيار/مايو
 ،2021عن تعزيز ا�ضايف حل�ضورها وخدمة زبائنها وتكنولوجياتها
يف ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،م��ع الإف�ت�ت��اح الر�سمي لأكادميية
التدريب على الطوافات الأحدث من نوعها ،الواقعة يف حرمها القائم
حالي ًا يف �شمال �رشق والي��ة فيالدلفيا  Philadelphiaوال��ذي يحتوي
عمليات �إنتاج ودعم و�أعمال ادارية للواليات املتحدة .لقد �سبق و�أعلن
�سابق ًا عن هذه الأكادميية اجلديدة خالل معر�ض الطوافات Heli 2019
 - Expoال��ذي انعقد يف والي��ة �أطلنتا  ،Atlantaوعلى رغ��م حتديات
جائحة  ،COVID -19مت افتتاحها بعد عامني.
ي�شار �إىل �أن الأك��ادمي �ي��ة اجل��دي��دة يف فيالدلفيا ،ه��ي ج��زء من
الإ��س�ت�ث�م��ار مببلغ  80مليون دوالر �أم�يرك��ي يف عمليات ال��والي��ات
املتحدة ،التي توفر خدمات تدريب وفق ًا للطلب املتزايد واحلاجة �إىل
طيّارين ،و�أطقم املق�صورات ،وتقنيني لل�صيانة يف �أمريكا ال�شمالية
و أ�م�ي�رك��ا اجل�ن��وب�ي��ة .وم��ن امل �ت��وق��ع �أن ت�شمل خ��دم��ات ال�ت��دري��ب
الطوافات  AW119و  AW169و.AW139
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «ليوناردو» الي�ساندرو بروفيومو
� Alessandro Frofumoأ�شار �إىل �أن ليوناردو تدمج �إمكانيات كبرية
الدفاعية  -حزيران  /يونيو  -متوز  /يوليو 2021

جهاز التدريب على الطوافة AW139

يف عر�ض الطوافات الفريد من نوعه ،مع الطموح لت�صبح رائدة عاملي ًا
يف هذا القطاع.
9

بانوراما دفاعية  ...بانوراما دفاعية  ...بانوراما دفاعية  ...بانوراما دفاعية ...

نافانتيا تطلق أول غواصة S80
للقوات البحرية اإلسبانية

�أعلنت نافانتيا  NAVANTIAال��رائ��دة يف �إن�ت��اج ال�سفن �أن ملك
�إ�سبانيا فيليب ال�ساد�س  King Felipe VIم�صحوب ًا بامللكة و�أمرية
�أ�ستوريا  ،Asturiaوالأم�يرة �أنفانتا �سوفيا � ،Infanta Sofiaسوف
يرت�أ�س �إحتفال �إطالق الغوا�صة � ،S-81أول غوا�صة من عائلة ،S-80
وذل��ك بتاريخ  22ني�سان/ابريل  2021يف أ�ح��وا���ض  Navantiaيف
 Cartagenaالإ�سبانية.
�ستحمل الغوا�صة � S-81إ�سم « »Isaac Peralتيمن ًا باملهند�س
الإ�سباين و أ�ح��د �ضباط القوات البحرية ،وم�ص ّمم الغوا�صة Peral
التي �أطلقت يف العام  1888وهي �أول غوا�صة ت�صمم وتبنى يف ا�سبانيا،
الأم��ر ال��ذي ُيعترب �إلتزام ًا قوي ًا مع التطور التكنولوجي الوطني،
وب��ال�ت��ايل م��ع ال��دف��اع ال��وط�ن��ي وامل��وق��ع ال ��دويل للقطاع ال�صناعي
الإ�سباين.
مع برنامج  S-80ا�سبانيا واحدة من الدول القليلة التي ت�ستطيع
ت�صميم وبناء الغوا�صات كمهمة فائقة التعقيد� ،إذ �أن هذه ال�سفن
يجب �أن تعمل ب�شكل م�ستقل يف بيئات معادية ،ل��ذا هي بحاجة �إىل
مهارات ذات تخ�ص�ص رفيع يف عدة جماالت من املعرفة و�صناعة ذات
نوعية وتكنولوجية عالية.

الغوا�صة  S-81قيد الإجناز يف �أحوا�ض NAVANTIA

�إىل ذل��ك يعترب برنامج � S-80أك�بر حت�دّي �صناعي وتكنولوجي
يواجه ال�صناعات الدفاعية الوطنية ،و�أن  Navantiaت�أخذ خطوات
تكنولوجية �ضخمة �إىل ا ألم ��ام ،كونها تلعب دور هيئة الت�صميم
التكنولوجي للمرّة الأوىل� .إ�ضافة لذلك تكمل نافانتيا دورة التطور
التكنولوجي ،من بناء ال�سفن يف ا�سبانيا بت�صاميم خارجية� ،إىل البناء
يف ا�سبانيا بت�صاميم ا�سبانية.

م.ب .د.أ  MBDAتز ّود كندا بصواريخ
سي سبتور Sea Ceptor
فرقاطات ال�سطح (.)CSC
يوفر �سي �سبتور ادا ًء �إ�ستثنائي ًا للدفاع الذاتي،
مع وقت �رسيع للإ�ستجابة ،ومعدّل مرتفع للنار لإحلاق
الهزمية ب�أخطار متعدّدة يف وقت واحد� .إن تكنولوجيته
ا ألح��دث ب��إط�لاق عمودي ناعم ( ،)SVLي�ؤمن تغطية
كاملة على دائرة  360درجة مع �إداء قريب املدى.
�سيت ّم �إدماج  Sea Ceptorمع نظام �إدارة القتال من
لوكهيد م��ارت��ن كندا ( ،)CMS 330كجزء م��ن ق��درات
ال��دف��اع اجل �وّي متعددة ا ألب�ع��اد .و�ستكون �صواريخ
 CAMMمعب�أة رباعي ًا يف نظام �إط�لاق لوكهيد مارتن
القابل للتو�سيع ( ،)ExLSوال��ذي هو ج��زء من عائلة
 MK41لأنظمة الإطالق العمودي.
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة � MBDAإريك براجنري
 Eric Berangerع�ّب�رّ عن ��سروره باحل�صول على ه��ذا العقد ،ولعب
دور مُ�ساهم يف هكذا برنامج ه��ام لكندا� .إذ �أن  Sea Ceptorيوفر
تكنولوجيا من اجليل امل ُقبل و�سوف يُ�ساعد يف حماية قوات البحرية
امللكية الكندية خالل تنفيذ مهامهم حول العامل على متون الفرقاطات
اجلديدة املتقدّمة .CSC
0

ال�صاروخ  Sea Ceptorحلماية �سفن ال�سطح املُقاتلة

فازت  MBDAبعقد مع �رشكة «لوكهيدمارتن كندا
 »Matinلتجهيز مقاتالت ال�سطح الكندية اجلديدة التابعة ل�سالح
البحرية امللكية الكندية ( ،)CSCبنظام �سالح ال��دف��اع اجل �وّي
�سي �سبتور  .Sea Ceptorم�ستخدم ًا ال�صاروخ امل�شرتكة املعدل
امل�ضاد للجويات ( )CAMMكم�ؤثر� ،سوف يُعتمد Sea Ceptor
يف دور � �س�لاح ال��دف��اع اجل � �وّي ال �ق��ري��ب ( )CIADSع�ل��ى منت
Lockheed
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 Naval Groupتس ّلم القوات البحرية
الفرنسية فرقاطة  Alsaceاملتطورة
ب�ت��اري��خ  16ني�سان/ابريل  2021وبح�ضور وزي ��رة ال�ق��وات
امل�سلّحة الفرن�سية فلوران�س ب��اريل � ،Florence Parlyسلّمت
املجموعة البحرية  Naval Groupيف مدينة طولون  Toulonالفرقاطة
� FREMM DA Alsaceإىل البحرية الفرن�سية بالتوافق مع برنامج
�إلتزاماتها و�أدائ�ه��ا املتوقّع .الفرقاطة  Alsaceهي �أوّل فرقاطتني
ت�سلّم للبحرية الفرن�سية ملهمّات ال��دف��اع اجل �وّي  ،DAمع ق��درات
متقدّمة ،و�سابع  FREMMمتعددة املهام طلبت من منظمة تعاون
الت�سلّح امل ُ�شرتك  OCCARل�صالح الهيئة العامة للت�سلّح الفرن�سية
 DGAوللقوات البحرية.
�إن الفرقاطة  FREMM DA Alsaceهي �أوّل فرقاطة ذات قدرات
دف��اع ج �وّي م�ت�ط��ورة ،و�سيكون دوره��ا الرئي�سي ال��دف��اع امل�ضاد
للطائرات للوحدات ال�ك�برى مثل حاملة ال�ط��ائ��رات ��ش��ارل ديغول
 ،Charles de Gaulleوحاملة الطوافات طراز  PHAالعاملة يف اطار
جمموعة بحرية جوية وبرمائية.
مت ت�سليم FREMM DA Alsace
رغم الأزم��ة ال�صحية العامليةّ ،
وفق ًا للجدول املعتمد من قبل  Naval Groupو�رشكائها ال�صناعيني.
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وزيرة الدفاع الفرن�سية  Florence Parlyتلقي كلمة مبنا�سبة �إ�ستالم الفرقاطة Alsace

فال�رشكة �إ�ستفادت من خرباتها ال�سابقة يف �إنتاج فرقاطات FREMM
التي �سلّمت يف �أوقاتها ،وهي متتلك قدرات متعدّدة للتطوير جتاوب ًا
مع املتطلبات التكنولوجية املت�سارعة التطوّر يف جماالت الإت�صاالت
والدفاع ال�سيرباين وغريها.
يُ�شار �إىل �أن برنامج  FREMMحقق فائدة من �أف�ضل املعدات يف
ال�سوق التي تنتجها �أبرز ال�رشكات مثل :طالي�س  ،Thalesو م.ب.د�.أ
 ،MBDAو�ساجيم  Sagemو م.ت.ي ��و  MTUو اوت��و م�ي�لارا Oto
 Melaraوافيو .Avio

11

Sin título-2 1

بانوراما دفاعية  ...بانوراما دفاعية  ...بانوراما دفاعية  ...بانوراما دفاعية ...

إيرباص  Airbusتوقع إتفاقية دعم
متكامل لطائرات  C295مع مصر

ر�سم يظهر قدرة الطائرة  C295للإت�صاالت والطريان دون طيّار

�أعلنت القوات اجلوية امل�رصية ،امل�شغل الأك�بر عاملي ًا لطائرات
النقل الع�سكري م��ن ط��راز  ،C295ع��ن توقيع �إتفاقية مل��دة خم�س
�سنوات مع �رشكة «�إيربا�ص» ،لتوفر من خاللها ال�رشكة خدمات
الدعم وتطوير �أداء ا�سطول القوات اجلوية امل�رصية الذي ي�ضم 24
طائرة من ذات طراز.
وتن�ضم القوات اجلوية امل�رصية �إىل جمتمع م�شغلي  C295الذين
ي�ستفيدون من اخلدمات املتكاملة والقائمة على الأداء التي توفرها
ال�رشكة ،مبا ي�ضمن توافر جميع عنا�رص الدعم املوجودة �أينما ومتى
لزم الأمر ،لتح�سني توافر الأ�سطول وجهوزيته للمهام والعمليات.
وت�شمل الإتفاقية �أي�ض ًا توفري خدمات املواد والدعم التقني �إىل
جانب خدمات ال�صيانة امليكانيكية املتكاملة.
ومنذ ت�سليم �أول طائرة يف ع��ام  ،2011تقدّم �رشكة «�إيربا�ص»
دعمها الكامل ع�بر جمموعة وا�سعة م��ن اخل��دم��ات وب�أعلى معايري
اجلودة مبا يف ذلك املوارد الفنية واملوظفني .و�ستعزّز هذه الإتفاقية
من الثقة التي منحتها القوات اجلوية امل�رصية ل�رشكة «�إيربا�ص»
عند تنفيذ �أول �إتفاقية دعم متكامل.
وبهذه املنا�سبة ،قال �ستيفان ميغيل  Stephan Miegelرئي�س
ق�سم خ��دم��ات ال �ط��ائ��رات الع�سكرية يف ��شرك��ة «�إي��رب��ا���ص للدفاع
وال�ف���ض��اء»« :مت�ث��ل ه��ذه ا إلت�ف��اق�ي��ة خ�ط��وة مهمة على �صعيد دعم
اخلدمات املتكاملة التي نقدمها لعمالئنا يف املنطقة ،ون�ؤكد التزامنا
جتاه عمالئنا يف حتقيق اجلهوزية التامة لأ�سطولهم ،و�ضمان حتقيق
املهام املطلوبة ،ف�ض ًال عن تخفي�ض تكاليف ال�صيانة».
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و جتري اختبار طريان
لطائرة  C295دون ط ّيار

أ�جن��زت اي��رب��ا���ص  Airbusبنجاح عملية اختبار ط�يران تظهر
قدرات جديدة للطائرة  C295املجهّزة بنظام الإدماج التكتي الكامل
� FITSأو نظام املهمّة  COMMOMISSال��ذي ميكنها م��ن الطريان
بت�شغيل عن بُعد من قبل طواقم �أر�ضية.
حملة التجارب التي ح�صلت خالل �شهر ني�سان/ابريل 2021
فوق مناطق جنوب ا�سبانيا� ،شملت �أربع رحالت وت�ضمّنت ا�ستخدام
نظام اختبارات ( )ISRمع طائرة  Airbus C295املجهّزة به ك�أحد
عنا�رص رزمة �إلكرتونيات الطائرات من �رشكة «.»Collins
نفّذت الطائرة مهمّات دورية بحرية عادية مع كافة امل ُ�ست�شعرات
حتت ال�سيطرة يف الوقت املطلوب ،بوا�سطة م�شغل املهمة املرتكز على
حمطة �أر�ضية يف موقع  Getafeالتابع ل�رشكة « ،»Airbusالتحكم يف
جهاز الإ�ست�شعار ث ّم بنجاح فوق حمطة التحكم الأر�ضية مع وظائف
مُراقبة خمتلفة ت�شمل �إدارة الت�سديد و�إدارة ال��رادار وفق ًا لنظام
�إلكرتو  -ب�رصي و�أ�شعّة حتت احلمراء ( ،)EO/IRوالتي �أداه��ا
الطاقم الأر��ض��ي من خ�لال ا�ستعمال احل��زم��ة  Kaللإت�صاالت عرب
ال�سواتل .SATCOM
خ�لال الإخ �ت �ب��ارات ك��ان��ت اليقظة العمالنية للم�شغل كاملة،
مب�شاركة نف�س جمموعة الآالت وامل �ع �دّات لنظام الإدم ��اج التكتي
الكامل على م�تن ال�ط��ائ��رة ،ن��اق� ًلا نظام املهمة  COMMOMISSيف
املحطة الأر�ضية �إىل عقدة ت�شغيل �إ�ضافية فعّالة.
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أوشكوش الدفاعية تفوز بعقد إنتاج
عربات مدرعة للجيش األمريكي
�أع �ل �ن��ت ق��ي��ادة ال �ت �ع��اق��د يف
اجلي�ش الأم�يرك��ي �أن �ه��ا منحت
مطلع �شهر �أي��ار/م��اي��و ،2021
�أو�شكو�ش الدفاعية Oshkosh
 Defenseع �ق��د ًا مم � ��دد ًا ل�ث�لاث
� �س �ن��وات ب�غ�ي��ة �إن��ت��اج وت�سليم
عربات  FHTV IVت�صل قيمتها
�إىل  146.8مليون دوالر �أمريكي.
مب��وج��ب ال��ف�ت�رة امل� �م� � ّددة،
� �س �ت��زوّد �أو� �ش �ك��و���ش �شاحنات
ج��دي��دة وم �ع��اد ترميمها ط��راز
�شاحنات النقل التكتي الثقيل ( ،)HEMTTو�شاحنات مع �أنظمة
نقل احلمولة ( ،)PLSوناقالت املعدات الثقيلة ( ،)HETو�أن طلب
الت�سليم الأويل يتطلب ما جمموعه  353عربة جديدة ومرممة.
ن��ائ��ب رئي�س وم��دي��ر ع��ام ب��رام��ج اجلي�ش الأم�يرك��ي ووح��دات
املارينز لدى �أو�شكو�ش الدفاعية بات وليمز � ،Pat Williamsأ�شار �إىل

مجموعة من عربات النقل الثقيل إنتاج «أوشكوش»

«�أن ال�رشكة تعمل منذ عقود وعن قرب مع اجلي�ش الأمريكي لتحديث
�أ�سطول العربات  FHTVوي�رشّفنا �أن نُ�ستدعى جم�دّد ًا للإ�ستمرار
بتزويد جنودنا بهذه العربات اخلا�صة باملهمّات احلرجة ،ونحن
نتطلّع �إىل العمل مع اجلي�ش الأم�يرك��ي لتحديث �أ�سطول العربات
التكتيكية الثقيلة  FHTVلدعم املهمّات احلالية وامل ُ�ستقبلية».

«لوكهيد مارتن» تنجح يف تقديم ميزة متط ّورة ألسطول
طائرات «إف –  18سوبر هورنت» الكويتية
ك �� �ش �ف��ت ��ش�رك ��ة «ل��وك �ه �ي��د
م ��ارت ��ن »Lockheed Martin
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ،ال� ��رائ� ��دة ع��امل �ي � ًا
يف جم � ��ال ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا،ع��ن
جناحها يف دمج حا�ضنة قنا�صة
الإ� �س �ت �ه��داف امل�ت�ق� ّدم��ة ()ATP
يف �أ�� � � �س� � � �ط � � ��ول ط � � ��ائ � � ��رات
«�إف�/إي��ه �-18إي�/إف �سوبر
ه��ورن��ت »F-18 Super Hornet
ل� ��� �ص ��ال ��ح ال � � �ق� � ��وات اجل ��وي ��ة
الكويتية.
كينني
�ال
�
ق
�ار،
�
ط
ل
ا
�ذا
�
ه
ويف
إ
املُقاتلة  F-18 Super Hornetوحا�ضنة قنّا�صة الإ�ستهداف املُدجمة يف الطائرة
طائرات »�إف�/إي��ه� -18سي/دي» الكويتي ،وطائرات «�سي �إف -
نيل�سون  ،Kenen Nelsonمدير برامج
م�ست�شعرات الأجنحة الثابتة يف ق�سم ال�صواريخ والتحكم يف النريان  18هورنت» الكندية .ومع انتقال القوات اجلوية الكويتية تدريجي ًا
يف ��شرك��ة لوكهيد م��ارت��ن�« :إن دم��ج حا�ضنة قنا�صة اال�ستهداف �إىل �أ��س�ط��ول ط��ائ��رات «�إف /إ�ي � � � ��ه�-18إي�/إف �سوبر ه��ورن��ت»،
املتقدمة يف حمطة الأ�سلحة رقم  5يوفر خوارزميات تعقب متطورة� ،ست�ستفيد م��ن ال �ق��درات اجل��دي��دة التي يوفرها �أح��دث �إ� �ص��دار من
ورابط ًا ثنائي االجتاه للبيانات ،وقدرات �أخرى عديدة لطاقم �أ�سطول حا�ضنة قنا�صة اال�ستهداف املتقدمة يف �أ�سطول �سوبر هورنت.
ويوجد حالي ًا �أكرث من  27دولة و 15نوع ًا خمتلف ًا من الطائرات التي
»�إف�/إيه�-18إي�/إف �سوبر هورنت» الكويتي.
وتُ�ستخدم حا�ضنة قنا�صة اال�ستهداف املتقدمة حالي ًا يف �أ�سطول ت�ستخدم حا�ضنة قنا�صة اال�ستهداف املتقدّمة.
الدفاعية  -حزيران  /يونيو  -متوز  /يوليو 2021
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مترين التدريب على القنال اجلوي

نظام تهديف الذخائر من هافلسان ()HMUSS

�إن حقول الرمي هي م�ؤ�س�سات قائمة على الأر�ض لتدريب القوات املُ�سلّحة يف
منطقة مُراقبة وجو ف�ضاء حتت ال�سيطرة .كافة القوات بحاجة لتدريب �أفرادها
ليكونوا جاهزين للقتال حتت ظروف وبيئة حقيقية .حتتاج القوات الربية لتدريب
القنّا�صني على البنادق ،وعلى املدفعية والدبابات ،فيما القوات اجلوية تطلب
تدريباً على �أ�سلحة منوعة وتكتيكات خا�صة مثل املدفعية جو � -أر�ض ،والق�صف
جو � -أر�ض ،والقنابل املوجّ هة بالاليزر ،والتدريب على الهجوم املُ�شرتك ،والقتال
جو  -جو ،وت�شكيالت الهجوم ،و�ضرب الأهداف التكتيكية وغريها.
ه��ن��اك ع��ام��ل ح��ا���س��م مُ�����ش�ترك يف
ه��ذه ال��ت��دري��ب��ات ،وه��و �أن يكون
التدريب مو�ضوعياً ،خالي ًا من
الأخ��ط��اء الب�رشية والإدراك ،بحيث ميكن
قيا�س فعالية التدريب وحت�سينها .برجميات
التهديف الأوت��وم��ات��ي ،توفّر ه��ذه الإمكانية
بال�ضبط .نظام تهديف الذخائر من هافل�سان
 HMUSهو نظام تهديف �أوتوماتي بالكامل،
وه��و ��سري��ع ومي��ك��ن االع��ت��م��اد عليه ،ويوفر
قدرات حتليل �شا�سعة تتنا�سب مع �إجراءات
التدريب وعقائد القوات.
وفق هذه الطريقة ميكن �أن تدرب القوات
�أف��راده��ا بفعالية ،وحت�� ّل��ل النتائج وحت�سّ ن
ق�����درات �أف����راده����ا ،وه����ذه ال���ق���درات مت��كّ��ن
�أي�ض ًا من اختبار وتعيري من�صات الأ�سلحة،
واخ���ت���ب���ار ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ج���دي���دة وتقييم
فعاليتها.
ع��ادةً ،يت�ألّف نظام تهديف الذخائر من
م��رك��ز حت��كّ��م ،ال���ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��رك��ز �أو
ع��دّة مراكز حتليل مع عنا�رص امل��ي��دان .هذه
ال��ع��ن��ا��صر ه��ي املُ�����س��ت�����ش��ع��رات ،والأب�����راج،
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وو����س���ائ���ل االت�������ص���االت ذات الأل����ي����اف �أو
الال�سلكية ،وبنية �أ�سا�سية للطاقة والكهرباء.
ت��ت�� ّم م��راق��ب��ة الأه�����داف ب��وا���س��ط��ة ك��ام�يرات
مُراقبة وجهاز فيديو ،ليت ّم حتويلها �إىل مركز
التحكّم مل�شاهدة التدريب احليّ عن بُعد.
الإنفجار /م�أثر �أن��واع ذخائر التدريب
ي��ت�� ّم ك�����ش��ف��ه��ا ب��ا���س��ت��ع��م��ال ت��ق��ن��ي��ات معاجلة

ال�صور م��ن خ�لال ك��ام�يرات تعمل بالأ�شعة
حت��ت احل�����م�����راء MWIR,SWIR,NIRخالل
ال��ن��ه��ار وال��ل��ي��ل .ي�ستعمل ن��ظ��ام HMUSS
كامريات ذات موجة متو�سطة حتت احلمراء
( )MWIRلتهديف القنابل ،وكامريات ذات
م��وج��ة ق�����ص�يرة حت���ت احل���م���راء ()SWIR
لك�شف الاليزر .نوع �إخرتاق ذخائر التدريب
مثل البندقية واملدفعية ،تقا�س با�ستخدام
مُ�ست�شعرات �صوتية لك�شف وقيا�س م�سافة
الذخائر عن �إ�صابة الهدف الدقيقة.

م�سارات متعددة لأهداف مهاجمة:

مدفعية الطائرات
مدفعية الطوافات
�إن نظام تهديف القنابل ج��و � -أر���ض،
يَقي�س امل�سافات الفا�شلة لدقة �إ�صابة القنابل

مناورة القتال اجلوي
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(للتدريب /اخلاملة /احلقيقية /القذائف
ال�صاروخية وغ�يره��ا) .يعمل النظام حتت
ك���اف���ة الأح�������وال اجل���وي���ة ( )IP65وق����ادر
للإ�ستمرار لي ًال ونهاراً .لقد ّمت تطوير النظام
وف��ق�� ًا للمعاير ال��دول��ي��ة ومعايري حلف ناتو
للعمل بنعومة وا�ستمرارية.
يقي�س النظام كفاءة الطيّار با�ستخدام
ب��ي��ان��ات تاريخية مُ�سجّ لة يف ق��اع��دة بيانات
النظام لتح�سني اجلهوزية القتالية.
كما ميكن �إ�ستخدامه لتجربة وتقييم
املن�صات اجل��وي��ة اجل��دي��دة وال��ق��دمي��ة (ذات
الأجنحة الثابتة/والأجنحة ال���دوارة) ،من
حيث دقة عمل �سالحها.
ال�برج الرئي�سي ومركز التحكم ي�شمل
معدات تنفيذ املهمّة ،نظام مُراقبة ،ومعدّات
�إت�صاالت بيانات و�صوتية ت�شمل �إت�صاالت
�أر���ض��ي��ة ،و�أخ����رى ج��و � -أر����ض �إ���ض��اف��ة �إىل
�أنظمة �سالمة و�أمنية.

نظام معلوما ت حقل الرمي :FRIS

هو نظام �إدارة املعلومات ويت�ألف من :
 - 1برجميات تخطيط املهمّة.
 - 2برجميات تنفيذ وعر�ض املهمة.
 - 3برجميات حتليل املهمّة.
ل��دى برجميات نظام حقل ال��رم��ي ثالثة
عنا�رص رئي�سية هي:التخطيط ،والتنفيذ
والتحليل.
ي��ت��م ت��خ��ط��ي��ط امل��ه��مّ��ة مُ�����س��ب��ق�� ًا لت�شمل
تفا�صيل ال��ت��دري��ب ل��ل��ط��ائ��رات ،للطيّارين،
الذخائر امل�سلمّة� ،إىل جانب معلومات حول
ت��وق��ي��ت وت��اري��خ امل��ه��مّ��ة وال��وق��ت ال�ضائع.
عندها تبد�أ املهمّة يف �شا�شة تنفيذ املهمّة ،وبعد
�إمتام الطلقات تنتهي املهمّة.
بعد ذلك يت ّم �إنتاج التقارير لتحليل الإداء،
ومي��ك��ن �أن ت��ب�ّيننّ ال��ت��ح��ال��ي��ل م��وا���ض��ي��ع �أداء
الطيّارين� ،إ�ضافة �إىل م�سائل عائدة ملن�صات
ال��ذخ��ائ��ر ال��ت��ي �أط��ل��ق��ت ،ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال
�إنحراف يف حتليل �إحتمال خط�أ دائري ،CEP
ميكن �أن يبينّ ب���أن من�صة حم��ددة ك��ان لديها
مُ�شكلة يف ت�سليم الذخائر� ،أو �أن طيار ًا بحاجة
�إىل مزيد من التدريب لتح�سني �أداء غو�صه.
 املبنى الرئي�سي :ي��ح��ت��وي املبنىالرئي�سي على الأق�سام التالية:
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امل�ست�شعرات والربج العائد لها

 مركز حتليل حقل الرمي. غرفة امل ُراقبة.�صف.
 غرفة ّ م�شغل �صيانة. غرفة النظام ،مكاتب.ال�برج الرئي�سي :ي�ض ّم مركز �إدارة
حقل الرمي.
�أبراج املُ�ست�شعرات
ه��ذه املن�ش�آت �أ�سا�سية يف عملية ت�شغيل
احل���ق���ل ،ف��امل��ب��ن��ى ال��رئ��ي�����س��ي ي�����ش��م��ل م��رك��ز
التحكّم ،ومركز التحليل ،وغرفة امل ُراقبة،
وم�شغل ال�صيانة ،ومكاتب وغريها كما ورد
�سابقاً.
�أم���ا ال�ب�رج الرئي�سي حيث ُت���دار امل ُهمّة
بتفاعل ح��يّ م��ع امل��ت��درّب�ين ،وع��ن��ا��صر حقل
الرمي ،لذا فهو يحتوي على مركز �إدارة حقل
الرمي.
�أب�������راج امل�����س��ت�����ش��ع��رات حت���ت���وي على
ك��ام�يرات �إ���ض��اف��ي��ة وُم�ست�شعرات �أخ���رى
لتغطية كامل املنطقة.
ُي�����ش��ار �إىل �أن ه���ذا ال��ن��ظ��ام م�صمّم لكي
ي�ستجيب للمعايري الع�سكرية والتجارية
التي ت�شمل498,AQAP-160, ISO 9001 :
وبالتايل لت�سليم منتجات عالية النوعية.
�إختبار احلرب الإلكرتونية  EWوحقول

ال��ت��دري��ب ،ت�����س��ت��خ��دم داخ����ل ح��ق��ول ال��رم��ي
ل��ت��دري��ب ال���ق���وات يف بيئة ح���رب �إل��ك�ترون��ي��ة
� EWضد �أنظمة دفاع جوّي �أر�ضية ،حتاليل
الفعالية جترى لقيا�س وزيادة الإ�ستمرارية.
يف حقول احلرب الإلكرتونية ،يتم �إختبار
م��ع��دّات  EWال��ع��ائ��دة ل��ل��ط�� ّي��اري��ن وال��ق��وات
ال�صديقة �ض ّد �أخ��ط��ار ال�����رادارات ،وتظهر
النتائج فيما �إذا كانت القوات اجلوية قادرة
على جتنب ال�����ص��واري��خ ورم��اي��ات املدفعية
امل�ضادة للطائرات  AAAم��ن �أنظمة العدو
الأر���ض��ي��ة ،خ�لال ا�ستخدام تقنيات احل��رب
الإلكرتونية  EWمثل الت�شوي�ش ،و�إط�لاق
�شعالت حرارية وتقنيات امل��ن��اورة ،مع هذه
الأنظمة يت�آلف الطيّارون مع معدّات احلرب
الإل��ك�ترون��ي��ة ،وميكنهم اخ��ت��ب��ار بيئة مثال
حقيقي قريب (مثل الهجوم على هدف دفاع
ج��وّي موجّ ه  GBADمدافع عنه) ،واختبار
معدّات احلرب الإلكرتونية على منت الطائرة
و�إمكانيات الربجمة.
�أنظمة متممة مثل دعم العمليات الأمنية
وال�صيانة ت��ك��ون مطلوبة لعمليات �سليمة
و�آمنة وا�ستخدام فعّال حلقل الرمي.
-

�إعداد مدير م�شروع هافل�سان HAVELSAN

�أورهان كيلي�ش Orhan KILIÇ, MBA, PMP
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األمن البحري يف اخلليج:
معضلة دائمة ومستمرة

يعترب الأم��ن البحري �أح��د �أكرب
املع�ضالت التي ت�سود العامل ،وت�أمني
العمليات يف البحار ب�سالم يبقى هدفاً
ويتطلب جهد ًا م�شرتكاً من خمتلف
دول العامل .و�أن �إنقاذ الأمن البحري
ي�ستلزم معرفة ويقظة دائمة ويعترب
�أ�سا�سياً لتح�سني حتقيق الأم��ن دون
ال��ت��أث�ير على تدفق و�سري التجارة
العاملية.

الأم� � � � ��ن ال � �ب � �ح� ��ري ه � ��و ح �ق��ل
متخ�ص�ص يف القطاع البحري،
ويجب على �ضباط الأمن توظيف
�أف�ضل ممار�ساتهم للدفاع عن �سفنهم �ض ّد �أية
�أخطار داخلية وخارجية� .إذ �أن هذه الأخطار
ت ��أت��ي ب��أ��ش�ك��ال م�ت�ن� ّوع��ة ،وك� � ّل منها يتطلب
�سرتاتيجية خمتلفة للدفاع ال�صحيح� ،أم��ا
املخاطر فلي�ست دائم ًا �رشيرة ،لكن احلفاظ
على �سالمة ال�سفن يبقى �أف�ضلية مُطلقة.
ب�شكل عام يعترب الأمن البحري م�صطلح
ع��ام حلماية ال�سفن داخلي ًا وخ��ارج�ي�اً ،و�أن
احلاالت التي حتتاج فيها ال�سفن والعمليات
البحرية للحماية ت�شمل الإره��اب والقر�صنة
وال���سرق��ة وال�ن�ق��ل غ�ير ال�ق��ان��وين للب�ضائع
وال�سفن ،وال�صيد غري القانوين والتلوّث.
من خ�لال امل ُراقبة والتفتي�ش والتدابري
الإ�ستباقية ،تعمل ال�صناعات البحرية �أف�ضل
ما لديها لتخفي�ض الأخطار التي تواجه الأمن
البحري ال�رشيرة منها والعر�ضية .وتالزم ًا
مع تطوّر ال�صناعة ينمو القطاع البحري من
حيث اليقظة وق��وة التنفيذ والتدريب الذي
عليه الإ�ستمرار ازاء تكنولوجيات وفر�ص
مُتزايدة للأخطار.

�أبرز خماطر الأمن البحري:

كما �سبق ذك��ره ،تتنوّع �أ�شكال املخاطر
التي ت��واج��ه الأم��ن البحري ،وميكن ايجاز
�أبرزها مبا يلي:
� .أخطار الإرهابيني � :إن التقدّم احلديث
يف جماالت الإت�صاالت واللوج�ستية التجارية
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اعتقال ارهابيني يف البحر

ومكافحة قرا�صنة

ال �ع��امل �ي��ة ،زادت ع �ل��ى امل� �ج ��االت والأم ��دي ��ة
امل �ف �ت��وح��ة لل��إره��اب �ي�ي�ن� ،إذ �أن امل�ج��رم�ين
يحاولون �أحيان ًا �إ�ستخدام �أقنية �سفن بحرية
ل�ن�ق��ل أ���س�ل�ح��ة خ �ط��رة وع �ت��اد مم �ن��وع .وق��د
يعمد الإرهابيون �إىل ا�ستخدام جم��االت نقل
و�صناعات بحرية لتدمري الأم��ن ال�سيا�سي
والإقت�صادي العاملي و�سالمة املواطنني ،لذا
على �ضباط الأمن �أن يكونوا يف منتهى اليقظة
واملعرفة لكافة اخلطوط التي قد ي�ستعملها

الإرهابيون يف هجماتهم.
 .التجارة البحرية غري ال�شرعية:
إ�ح��دى الأع��را���ض اجلانبية لتزايد التجارة
ال �ب �ح��ري��ة وال �ع��ومل��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،إ�ن �ه��ا
�ست�سهل مت��دد اجل��رمي��ة ال�ع��اب��رة للحدود،
فتهريب امل�خ��درات وال�سالح والب�رش بات
جت��ارة رائ �ج��ة ،ت��زول ق��ري�ب�اً ،وع�ل��ى الأم��ن
ال�ب�ح��ري امل���س��اع��دة ل �ع��دم ان�ت���ش��اره��ا .أ�م��ا
الب�ضائع غري ال�رشعية التي ميكن لل�شحن
الدفاعية  -حزيران  /يونيو  -متوز  /يوليو 2021

ال �ب �ح��ري وق�ف�ه��ا يف م �� �ص��ادره��ا ،وب��ال�ت��ايل
تقليل �أث��اره��ا �سيكون بحفظ املنتجات غري
ال�ق��ان��ون�ي��ة والأ� �س �ل �ح��ة ب�ع�ي��دة ع��ن م�ت�ن��اول
املجرمني.
 .ال��ق��ر���ص��ن��ة� :إن� �ه ��ا �أع � �م� ��ال منظمة
وحم����ّض�ررّ ة ُم���س�ب�ق� ًا م��ع أ�ن �ظ �م��ة �إت �� �ص��االت
و�أ��س�ل�ح��ة وم �ع��دات خ��ا� �ص��ة� ،أم ��ا ال�ت��دري��ب
الوافر واخل�برة يف جم��االت الأم��ن البحري،
ت�ساعد طواقم ال�سفن التح�ضري للتعامل مع
هجمات القرا�صنة ب�سالم.
 .تهريب الب�شر :ه��و أ�ح� ��د امل���س��ائ��ل
الرئي�سية التي تواجه الأمن البحري الدويل،
فالهجرة غ�ير ال�رشعية م��وج��ود يف القطاع
البحري منذ وقت طويل� ،أكانت لنا�س هاربني
من م�شكالت �سيا�سية �أو تهريب م�س�ؤولني
�سيا�سيني �أو �أ�شخا�ص لهم �صفات مهمة� .إنه
من ال�صعوبة يف مكان على ال�صناعة البحرية
القب�ض على كامل الهجرة الغري �رشعية ،لكن
تقنيات بحرية �صحيحة ت�ساعد يف تخفي�ض
هذه امل�شكلة.

�سفينة حربية تنفذ دورية يف مياه اخلليج

�أهمية الأمن البحري يف اخلليج:

ي�سود التوتر العايل والغليان يف منطقة
اخل �ل �ي��ج ال� �ع ��رب ��ي ،إ�ح� � ��دى �أك �ث��ر امل��واق��ع
ال �� �س�ترات �ي �ج �ي��ة يف ال� �ع ��امل  ،وه� ��ذا ال �ت��وت��ر

يحتمل �أن يقود �إىل حرب مدمرة و�أذى كبري
ل�ل�إق�ت���ص��اد ال �ع��امل��ي .يف م�ط�ل��ع ال �ع��ام
�شهدت منطقة اخلليج العربي �إح��دى �أك�ثر
حل�ظ��ات ال�ت��وت��ر يف تاريخها عندما اقرتبت
�سفن حربية �أم�يرك�ي��ة واي��ران�ي��ة م��ن �صدام

2020

م�ضيق هرموز

هو قناة تربط اخلليج العربي غرباً ،مع خليج عمان وبحر العرب يف
اجلنوب ال�شرقي ،يرتاوح عر�ض امل�ضيق ما بني  55و 95كلم ،وهو يف�صل
ايران �شما ًال عن �شبه اجلزيرة العربية جنوباً.
يحتوي امل�ضيق على جزر ق�شم ،وهرموز وهنجام ،وهو ذو �أهمية
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�سرتاتيجية واقت�صادية كبرية ،خا�صة لعبور ناقالت النفط من عدّة
مواينء يف اخلليج .منت�صف العقد  ،2010خم�س  1/5كميات تزويد النفط
العاملي ،مرّت عرب هذا امل�ضيق ،ت�شمل ثلث التجارة العاملية املنقولة بحراً،
كما و�أن امل�ضيق بات مهماً لتزويد الغاز ( )LNGالطبيعي ال�سائل .
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مفتوح� .إ�سقاط طائرة �أمريكية دون طيّار،
مهاجمة �سفن ع��اب��رة ،إ���س�ت�ه��داف من�ش�آت
�إنتاج النفط من قبل القوات الإيرانية� ،إغتيال
قائد �إيراين بوا�سطة القوات الأمريكية� ،إنها
�أفعال �أدّت �إىل و�ضع أ�ك�ثر تعقيداً .مُ�ستقبل
جمهول للمنطقة ي�أتي يف غياب �آلية للتعاون
الأمني ونق�ص يف االت�صاالت ،وبالتايل على
ال� ��دول �أ� �ص �ح��اب امل���ص�ل�ح��ة وامل�ت�ن��اف���س��ون
�أن يقدّموا ت�سوية معينة و�أب ��واب مفتوحة
للو�سطاء لتحقيق فر�صة و أ�م��ل خلليج �آمن.
لقد �أثبتت امل ُبادرات التاريخية خلف�ض التوتر
ع��دم كفايتها ،ل��ذا امل�ط�ل��وب ال �ي��وم ُم �ب��ادرة
� �ش��ام �ل��ة جت �م��ع ك��اف��ة امل �م �ث �ل�ين امل�ن�خ��رط�ين
لتحقيق خطوة نحو الأم��ام تكفل خليج �أكرث
حرية و�أكرث �أمناً.
يتواجد يف اخلليج ب�شكل ع��ام ع��دد كبري
من ال�سفن احلربية ،وه��ذا ال��واق��ع يزيد من
ف��ر���ص ال�ت���ص��ادم والأخ� �ط ��اء ،الأم� ��ر ال��ذي
يفر�ض على حلفاء دول اخلليج البقاء يف حالة
احل��ذر ال��دائ��م ،وه��ذا ال��واق��ع �أدى �إىل ن�رش
ق��وة مهمة حتت �إ�سم ( )EMASOHاليقظة
البحرية بقيادة �أوروبية يف م�ضيق هرموز.
مل تكن هذه املهمة الأوىل من نوعها ،ف�أ�صحاب
امل�صلحة يف �أمن اخلليج �سبق وطالبوا بتعاون
�أمني ومُراقبة ل�ضمان حرية احلركة البحرية
يف اخل�ل�ي��ج .ويف مطلق الأح � ��وال ال �ن��داءات
احلديثة لن�رش هكذا قوات ت�أتي و�سط ت�صعيد
يف ال�ت��وت��ر م��ا ب�ين املتناف�سني امل�ت��واج��دي��ن
يف اخلليج �أي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك�ي��ة
وايران.
على �ضوء التوتر املت�صاعد يف اخلليج،
يبقى غ��ائ�ب� ًا �أي ت �ع��اون �أم �ن��ي ف � ّع��ال لت�أمني
حركة بحرية �سليمة وح �رّة ،وقد �أثبتت عدّة
مُبادرات �أمنية عدم كفايتها� ،إ�ضافة �إىل عدم
الثقة ما بني الفرقاء املعنيني يف املنطقة.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ف ��إن ال���صراع ما بني
اململكة العربية ال�سعودية واي��ران من خالل
احلرب بالوكالة يف اليمن ،يرتك املنطقة يف حال
من الإنق�سام الكبري ،و�أن التوتر الأمريكي
الإيراين قد تزايد منذ ان�سحاب �إدارة ترامب
م��ن الإت �ف��اق ال �ن��ووي ع��ام  ،2018وتطبيقها
�سيا�سة ال�ضغط الق�صوى على ايران.
يف اط��ار احلفاظ على �أم��ن اخلليج ظهرت
ع� ّد ة م�ب��ادرات دولية لتخفيف التوتر ،منها
ُم �ب��ادرة �أمريكية رو�سية ،و�أخ ��رى �إقليمية
طرحها الرئي�س االي ��راين روح��اين يف العام
 2019حتت �إ�سم (� )HOPEأو حتقيق ال�سالم
يف ه ��رم ��وز .الإق �ت ��راح ي �ن ��� ّ�ص ع �ل��ى حتقيق
18

جنود من عدة دول ي�شاركون يف مناورة بحرية

ومتثيل عملية انزال يف اخلليج

ح��وار م��ا ب�ين ال��دول ذات املنفعة م��ن م�ضيق
هرموز وت�شمل اململكة العربية ال�سعودية،
واالم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة وال� �ع ��راق
والكويت واي��ران وعمان وقطر والبحرين.
ومن املفرت�ض �أن تبحث هذه املن�صة يف م�سائل
�أم��ن ال�ط��اق��ة ،و�إدارة ال�سالح و إ�ع���ادة بناء
الثقة واالت�صاالت الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل فتح
منطقة حرّة لأ�سلحة التدمري ال�شامل وحلف
ع��دم اع �ت��داء م��ا ب�ين جم�م��وع��ة دول م�ضيق
هرموز.
مل يحقق ه��ذا الإق�ت�راح النجاح املطلوب
م��ن ق �ب��ل دول اخل �ل �ي��ج خ��ا� �ص��ة ب �ع��د تهديد
اململكة العربية ال�سعودية ب�رضورة توقيف
�إعتداءات ايران يف املنطقة ،و�إال لن تكون �أية
مباحثات معها ،وبالتايل ف ��إن ف�ق��دان الثقة
والتعاون ما بني اخلليج واي��ران مل يغ� ِض �إىل
جناح مبادرة روحاين.

املناورات الع�سكرية لدول اخلليج:
ت�ه��دف امل �ن��اورات الع�سكرية البحرية
والربية واجلوية التي جتريها دول اخلليج،
�إىل رف ��ع ك �ف��اءة ج�ي��و��ش�ه��ا واحل� �ف ��اظ على
جاهزيتها القتالية .منذ و� �ص��ول الرئي�س
الأم�ي�رك��ي جو بايدن �إىل ال�ب�ي��ت الأب�ي����ض،
��ض��اع�ف��ت دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخلليجي
امل� �ن ��اورات ،و أ���س�ت�خ��دم��ت ع��دة وح ��دات من
جيو�شها ومن خمتلف الت�شكيالت البحرية
واجل� ��وي� ��ة وال�ب��ري� ��ة ،يف ع �م �ل �ي��ات حت��اك��ي
مواجهة ع��د ّو حقيقي .وت�أتي تلك املناورات
يف ظ ّل �إ�ستمرار خو�ض ال�سعودية حربها يف
اليمن ،وا��ض�ط��راب �سيا�سي ت�شهده بع�ض
دول جمل�س التعاون مع اي��ران ،التي يقرتب
الرئي�س الأمريكي اجلديد من �إعادة بالده �إىل
الإتفاق النووي معها.
�آخر تلك املناورات امل ُعلنة نفّذتها القوات
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اجلوية امللكية ال�سعودية بتاريخ � 9شباط/
فرباير ،2021مع القوات اجلوية الأمريكية
وال �ق��وات اجل��وي��ة الباك�ستانية حت��ت �إ�سم
«م��رك��ز ال�ت�ف��وق اجل��وي  .»2021وق��د �أعلن
�أن ه��ذه امل�ن��اورات تهدف �إىل تعزيز �أوا��صر
التعاون بني القوات اجلوية امللكية ال�سعودية
وال �ق��وات اجل��وي��ة الباك�ستانية .وق��د �سبق
تلك امل �ن��اورات مت��ري��ن ب�ح��ري ُم���ش�ترك بني
ال�ق��وات البحرية ال�سعودية وال�سودانية،
حمل �إ�سم «الفلك  ،»4وت�ضمن عمليات �إنزال
ب�ح��ري واق�ت�ح��ام� ًا لأح��د ال���ش��واط��يء .و�إىل
جانب هذه املناورات �أجرت القوات امل�سلّحة
ال�سعودية م�ن��اورات بحرية يف مياه اخلليج
العربي بهدف الإ�ستعداد للت�صدي للعمليات
الإرهابية على املن�ش�آت البرتولية وحمايتها،
وت�أمني حرية املالحة يف املياه الإقليمية.
ويف �إط ��ار ت�ب��ادل املعلومات واخل�ب�رات
الع�سكرية وحت�سني التوافق الت�شغيلي بني
املعدّات والعقائد الع�سكرية ،لرفع اجلاهزية
وال�ق��درة على العمل مع ال�ق��وات ال�صديقة،
والإ�ستعداد ملواجهة �أي تهديدات خارجية،
�أجرت القوات امل�سلّحة ال�سعودية مناورات
«خمالب ال�صقر  »3خالل �شهر �آذار/مار�س
 2021م��ع ال �ق��وات الأم�يرك�ي��ة امل�ت�م��رك��زة يف
منطقة اخلليج .كما نفذت ال�ق��وات اجلوية
ال���س�ع��ودي��ة وال� �ق ��وات اجل��وي��ة الأم�يرك �ي��ة

خالل �شهر كانون الثاين/يناير ،مناورات
م���ش�ترك��ة مب �ق��ات�لات  F-15SAال�سعودية
ومقاتالت  F-16الأمريكية ومواكبة القاذفة
ال�سرتاتيجية .B-52
بدورها القوات البحرية القطرية نفّذت
مناورة مع القوات البحرية الباك�ستانية يف
مياه اخلليج �أواخ ��ر �آذار/م ��ار� ��س ،بهدف
ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال�ب�ح��ري وال �ع�لاق��ات بني
القوات البحرية للبلدين والقدرة على العمل
امل���ش�ترك� � .ش��ارك يف امل �ن��اورات ال�ت��ي جرت
مُقابل ميناء حمد القطري ثالث �سفن حربية
ومُقاتالت قطرية.
كما �شهدت االم��ارات خالل �شهر �آذار/
م��ار���س امل��ا� �ض��ي ،م� �ن ��اورات ج��وي��ة مهمة،
�شاركت فيها  7دول��ة هي  :الواليات املتحدة
الأمريكية وفرن�سا والهند وكوريا اجلنوبية
واالم��ارات وال�سعودية والبحرين ،يف قاعدة
الظفرة جنوبي �أب��و ظبي .ج��اءت املناورات
�ضمن اخلطط وال�برام��ج التدريبية ل�صقل
وت�ط��وي��ر م �ه��ارات الأط �ق��م اجل��وي��ة والفنية
لدعم اجلاهزية القتالية .و�شملت املناورات
تنفيذ العديد من الطلعات اجلوية التدريبية
والعمليات امل�ضادة الدفاعية والهجومية،
وف ��ق ��س�ي�ن��اري��وات ح ��رب حت��اك��ي التهديد
احلايل وامل ُ�ستقبلي.
م��ن أ�ب� ��رز امل� �ن ��اورات ال�ع���س�ك��ري��ة التي

تنفذها دول اخلليـــــج  « ،الأ�سد امل ُت�أهــــب» و
«درع اجلزيرة» ،وهي �أ�ضخم املناورات التي
ت�شهدها دول جمل�س ال�ت�ع��اون� ،إ�ضافة �إىل
وجود  40مناورة ع�سكرية خارجية جتريها
ك��ل ع ��ام .ي �ت � ّم خ�ل�ال امل� �ن ��اورات الع�سكرية
جتربة الأ�سلحة املتطورة التي تتم �إ�ضافتها
�إىل �أ�سلحة اجليو�ش اخلليجية ،يف البحار
وال�صحاري ملعرفة م��دى دقتها ،كما توجد
ر�سائل من وراء املناورات ،تريد دول اخلليج
�إر��س��ال�ه��ا �إىل اي ��ران ،ب��أن�ه��ا لي�ست وحدها
ول��دي �ه��ا ق� ��درات ع���س�ك��ري��ة ع��ال �ي��ة ،ومتتلك
ط��ائ��رات حربية م�ت�ط��ورة و��س�لاح� ًا بحري ًا
حديثاً.
ومتتلك دول اخلليج جمتمعة  980مُقاتلة
من اجليلني الرابع واخلام�س ،ومن �أف�ضل
ما ميلكه حلف «الناتو» ،ه��ذا بالإ�ضافة �إىل
غوا�صات حديثة و�صواريخ م�ؤثرة من نوع
«كروز» ي�صل مداها �إىل  2500كلم.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن منطقة اخلليج
حت �ظ��ى ب��اه �ت �م��ام ع��امل��ي م �ت��وا� �ص��ل� ،أب ��رز
م� � ؤ���ش�رات ��ه و�� �ص ��ول ح��ام �ل��ة ال��ط��ائ��رات
الأم�يرك �ي��ة �أي��زن �ه��اور وح��ام�ل��ة ال�ط��ائ��رات
الفرن�سية � �ش��ارل دي �غ��ول �إىل ب�ح��ر ال�ع��رب
بتاريخ  17ني�سان/ابريل  2021يف ر�سالة
حتذير الي��ران ودع��م ل��دول اخلليج العربي
ال�صديقة.

"System Integration is the
Key" also on the German
F125 frigate.
Take advantage of our many years of
experience in the field of system
integration for naval communications.
Regardless of the manufacturer, we are
able to select and provide the optimal
equipment and solution for your
operations.
You benefit from high-performance,
tailor-made solutions for which we
simultaneously take responsibility for
the on-board integration.
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املدير التنفيذي لشركة
 Aeromaritimeللدفاعية:
لدينا نظام إتصاالت حبرية
فريد من نوعه
�أنظمة �أيروماريتيم � AEROMARITIMEشركة �أملانية
متخ�ص�صة بت�صميم وتطوير وت�صنيع �أنظمة االت�صاالت
ّ
الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل �أنظمة تعريف ال�صديق والعد ّو
للتطبيقات البحرية .تزوّد ال�شركة منتجاتها يف  44دولة حول
العامل ،وهي ت�سعى �إىل دخول �أ�سواق الدول العربية مُ�ستقبالً.
ملزيد من التفا�صيل حول �أن�شطة وبرامج ال�شركة� ،أدىل املدير
مف�صلة يف
الإداري ال�سيد جان مولرت  Jan Molterمبعلومات ّ
اطار مُقابلة خا�صة «ملجلة الدفاعية» على النحوالتايل:
�سيّد مولرت ،دعني �أب��د�أ هذا احل��وار بتهنئتك على من�صبك
اجلديد كمدير تنفيذي ل�شركة  ،Aeromaritimeوهي �شركة ذات
تاريخ ميت ّد خلم�سني عاماً يف تكنولوجيا االت�صاالت البحرية .هل
ميكنك �إطالع ُقرّائنا على امل�ؤهالت التي تتمتع بها ،والتي جتعلك
تول هذه املهمة ال�صعبة؟
قادرًا على يّ
هناك حمطات خمتلفة يف حياتي املهنية �أهّلتني لهذه الوظيفة،
لأمتكّن من تطبيق مهاراتي القيادية والإداري ��ة على الفرَق التي ت�ضم
�أ�شخا�ص ًا متنوعني ومب�ستويات معرفة خمتلفة .لقد �شكّلت �شخ�صيتي
بحيث �أمتكن من العمل يف الظروف الع�صيبة و�أن �أتخذ قرارات م�س�ؤولة
وم�ؤهلة .وقد �سمحت يل خربتي يف جمال البحرية بالإ�ضافة �إىل خربتي يف
ال�صناعة ب�أن �أتفهّم احتياجات العميل لل�صناعة يف البيئات امل�ستقبلية.
ي�شمل عمال�ؤنا القوات البحرية العاملية و�أحوا�ض ال�سفن ،بالإ�ضافة
�إىل ال�رشكات العمالقة للإت�صاالت .وميكنني القول ب�إن اخلربة البحرية
ال�ت��ي اكت�سبتها ح�ت��ى الآن يف ت�ل��ك امل �ج��االت ق��د منحتني ف�ه�م� ًا ج�ي��د ًا
الحتياجات عمالئنا.
لقد جمعت �إذ ًا خ�برة كبرية لي�س يف جم��ال التكنولوجيا
أي�ضا .هل ميكنك القول
البحرية فح�سب ،ولكن يف العمليات البحرية � ً
ب�أن هذا هو الأ�سا�س املثايل ملنا�صب الإدارة العليا يف جمال البحرية ؟
على �أي حال ،من ال�صعب جد ًا احل�صول على وظيفة دون «خربة
�سابقة» بال�ضبط .كما أ�ن��ك بحاجة للحما�س ,لقيادة الطائرة يف جمال
الطريان ،يجب �أن ي�رسي ماء البحر يف عروقك لتعمل يف جمال البحرية.
�أما بالن�سبة ملنا�صب الإدارة العليا ،فل�ست بحاجة للحما�س فح�سب،
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ولكن �أي�ض ًا ل�سنوات عديدة من اخلربة يف �إدارة املوظفني املتخ�ص�صني.
وق��د بنيت ه��ذا الأ� �س��ا���س بالت�أكيد يف ال �ف�ترة ال�ت��ي خ��دم��ت فيها كقائد
�إح��دى غوا�صات البحرية الأملانية ،وهي �أف�ضل مكان تتعرّف فيه على
الأ�شخا�ص يف مواقف قا�سية ويف م�ساحة حم��دودة .وال �أزال ممتن ًا جد ًا
اليوم للخربة التي ال تُقدّر بثمن التي اكت�سبتها كقائد غوا�صة يف البحرية
االملانية.
ما املجال التجاري الأ�سا�سي ل�شركة Aeromaritime؟
ن��رى �أنف�سنا ك�رشكة م�ستقلة ل�لات���ص��االت ال�ب�ح��ري��ة .ويف هذا
ال�صدد ،يُعد نظام  APCOS®4000من�صة االت�صاالت املتقدّمة املتطوّرة
اخلا�صة بنا وهي جوهر ابتكاراتنا .ونحن نطوّرهذه املن�صة با�ستمرار
�إىل عمالئنا كبديل ملنتجات مناف�سينا .يف ال��واق��ع ،يُعد نظامنا APCOS
نظامًا مفتوحً ا يُتيح لعمالئنا �أن ي�خ�ت��اروا بحرية امل�ع��دات وال�برام��ج
املف�ضلة لديهم لإمتام مهامهم اليومية يف �أف�ضل اال�سعار واملنتجات.
بعد اكتمال مرحلة االختيار ،نطوّر وندمج النظام ب�أكمله على �أ�سا�س
جاهز للعمل ووفقًا مليزانية العميل .و اجلدير بالذكر �أن منوذج املن�صة
لدينا هو الوحيد من نوعه يف عامل االت�صاالت البحرية نظرا مليزته كنظام
مفتوح ي�ستقبل جميع �أنظمة االت�صاالت ومن جميع امل�صادر و هو لي�س
ك�أنظمة مناف�سينا التي ت�ستقبل فقط معدات ات�صاالتهم التي قد اتتبت
انها الأغلى يف ال�سوق.
يعترب  APCOSباال�ضافة اىل برامج التحكم ( )COSYMAالعمود
الفقري لإدارة جميع االت�صاالت .بالإ�ضافة ,لدينا أ�ك�ثر من  400نظام
للمعاجلة الآمنة للر�سائل الع�سكرية  SAMMS 7التي تعمل لدى الكثري
من زبائننا يف جميع �أنحاء العامل ,خا�صة يف جميع دول جمل�س التعاون
اخلليجي و تربون من العمالء الرئي�سيني لدينا� .إنه م�رشوع م�شرتك مع
�رشيك �أ�سرتايل نتعاون معه لعقود .و نحن نعمل مع �رشيكنا االن لتقدمي
نظام  SAMMS 8و هو من اجليل اجلديد ويتوقع االنتهاء منه يف اواخر
العام القادم.
و أ�خ�ي��راً ،ففي جمالنا ال�ت�ج��اري الأ��س��ا��س��ي ي�شمل �أي���ض� ًا �أنظمة
هوائيات الغوا�صات التقليدية ,وعلى مدى� 30سنة االخرية  ،قدًمنا 150
نظام هوائي لهذه ال�سوق املتخ�ص�صة ،الأمر الذي يجعلنا روّاد ال�سوق
يف جتارة خمتلف �أنواع الهوائيات .والتطوير الأهم الذي يجري حالي ًا يف
هذا املجال هو �إدراج ميزة  SATComعلى هذه املنظومة.
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لقد �ساهمت �شركتكم يف العديد من م�شاريع الأنظمة البحرية
على م�ستوى العامل .هل ميكنكم الإدالء ب�أحدث هذه امل�شاريع؟
ح� � ��ال � � �ي � � � ًا ي � �ع � �ت �ب�ر ب���رن���ام� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ج ال� �ف ��رق ��اط� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ة
 F 125ل� � �ل� � �ب� � �ح�� ��ري�� ��ة الأمل � � � � ��ان� � � � � �ي � � � � ��ة ,امل� � � � � � ��ؤ ّل � � � � � ��ف م���ن
 4وح��دات ك�أكرب م�رشوع لل�سفن الأملانية و الأوروب�ي��ة ،حيث تكمن على
عاتقنا م�س�ؤولية دم��ج ن�ظ��ام االت���ص��االت ( )ICSبا�ستخدام من�صتنا
املفتوحة  . APCOSوعلى �سبيل امل�ث��ال ،تتواجد من�صة  APCOSعلى
ال�سفن البحرية من الفئة  Fritjof Nansenيف الرنويج وعلى العديد من
الغوا�صات ذات الت�صاميم الأملانية �أو الفرن�سية.
أ�م��ا يف قطاع معاجلة الر�سائلة الع�سكرية ،نتواجد يف جميع دول
منطقة اخلليج ،كمن�صة م�شرتكة يف مقردول جمل�س التعاون اخلليجي
يف الريا�ض املت�صل مع البحريات اخلليجية و مع مقر مركز العمليات
البحرية املوحّ د يف البحرين  .UMOCف�ض ًال �أن نظامنا هاذا يعمل بنجاح يف
جنوب �رشق �آ�سيا ,الرنويج و املانيا.
ن�ح��ن نبيع ه��وائ �ي��ات ال�غ��وا��ص��ات ب�شكل منتظم ل �ل��دول املعتمدة
للت�صدير على م�ستوى ال �ع��امل .وب��ذل��ك ميكنك ال�ع�ث��ور على هوائيات
 Aeromaritimeيف جميع القارات تقريبًا �سوا ًء يف الغوا�صات من الفئة 209
والفئة  Scorpeneوالفئة  Baracudaوحتى يف بولندا يف الفئة ».»Kilo
هل ميكننا القول ب�أن �شركة  Aeromaritimeتتطور يف الوقت
احلا�ضر من �شركة �إقليمية �إىل �شركة عاملية؟
نعم وال� .أف�ضل �أن �أقول �أنه يف �أول  40عامًا من تاريخنا ،عملنا على
نطاق عاملي ح�رصيًا ،ومنذ � 10سنوات� ،أ�صبحنا على �أعتاب �أن ن�صبح
خ�صمًا حقيقيًا ل�رشكات منتجة ك�ب�يرة .لقد منحنا امل���شروع القومي
لل�سفن احلربية  F 125مرجع ًا رائع ًا من جهة ،ولكن من جهة �أخرى ت�سبب
يف ت�أخري جميع امل�شاريع الدولية ب�سبب حجمه الهائل� .أما اليوم ،وبعد
انتهاء برنامج  ،F 125ف�إننا نعيد بناء جناحاتنا العاملية ال�سابقة لن�صبح
�رشكة عاملة على امل�ستوى العاملي مرة �أخرى فعلياً .الآن ب�إمكاننا تقدمي
مرجع مُثبت يف ال�سوق املحلية� ،آخدين بعني االعتبار حتديات امل�رشوع
الذي ال مثيل له عامليا.
ما تعتربونه «البحرية الأم» هي على الأغ��ل��ب البحرية
الأمل��ان��ي��ة ذات ال��ت��ن��وع ال��ه��ائ��ل يف ال�سفن احل��رب��ي��ة ال�سطحية
والغوا�صات التقليدية ،وهي ال�شريك املثايل ل�شركة منتجة مثل
 .Aeromaritimeما ال��دور ال��ذي تلعبه �شركة  Aeromaritimeيف
حتديث الأ�سطول الأملاين؟
ب �ك��ل اف �ت �خ��ار ن �ح��ن امل� ��زودي� ��ن لأن �ظ �م��ة االت� ��� �ص ��االت لل�سفن
احل��رب�ي��ة  ،F 125و ه��ي أ�ح ��دث �سفن يف ال�ب�ح��ري��ة الأمل��ان �ي��ة .لتو�ضيح
ح�� ّ��ص�ت�ن��ا يف ال� �ت ��وري ��د :ل �ق��د ��س� ّل�م�ن��ا  20ع �ق��دة و أ�ك �ث��ر م ��ن  40وح ��دة
حم� �وّل ط��ريف ( )TAUو�أك �ث�ر م��ن  100حم�ط��ة حت�ك��م ��ص��وت��ي ()VCT
ل �ك��ل ��س�ف�ي�ن��ة ،ك�ل�ه��ا م��ن �إن �ت��اج �ن��ا .و م��ن ث ��م ,مت دجم �ه��م م��ع �أج �ه��زة
م���ص�ن�ع��ة م ��ن ق �ب��ل ��ش�رك ��ات ذائ� �ع ��ة ال �� �ص �ي��ت يف أ�ك�ث��ر م ��ن  60خ��زان��ة
( 19بو�صة) لكل �سفينة .عالو ًة على ذلك ،ف�إننا نتحمل م�س�ؤولية النظام
وبرامج الت�شغيل يف نظام االت�صاالت (الداخلية واخلارجية) .تدخل هذه
ال�سفن مرحلة الت�شغيل يف  ،2022و قد �أختريت  Aeromaritimeملواكبة
عملية ال�صيانة و التحديث لهذه ال�سفن و ق��د مت �إ� �ص��دار العقود لهذه
التحديثات و ال�صيانة و قطع الغيار.
أي�ضا �أن ن�شارك يف الربامج
وقد �أثبت  APCOSقدراته املعقّدة و ن�أمل � ً
امل�ستقبلية لل�سفن قيد الإن�شاء ،بالإ�ضافة لعقود �صيانة وحتديث املن�صات
أي�ضا� ،سوا ًء ف��وق �أوحت��ت �سطح البحر .وال �شك �أن الهند�سة
احلالية � ً
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املفتوحة لأنظمتنا وا�ستقرارها ال�شديد �سي�ساعدنا يف ذلك.
ما نقاط اهتمامك الأ�سا�سية يف الدول الناطقة باللغة العربية
وكيف ميكنك دعمها يف طريقها نحو تطوير الأنظمة البحرية
املتكاملة؟
نحن يف  Aeromaritimeمع م�ساهمني ال�رشكة ن�شعر بقرب �شديد
اىل منطقة ال���شرق الأو� �س��ط .بالإ�ضافة �إىل امل�ئ��ات م��ن الأن�ظ�م��ة الآمنة
أي�ضا من دمج �أنظمة
ملعاجلة الر�سائل الع�سكرية ( ،)SAMMSفقد متكنا � ً
االت�صاالت الكاملة ( )ICSلل�سفن احلربية وال �ط �رّادات يف معظم دول
ال�رشق الأو�سط كما �أن �أنظمتنا ( )ICSلالت�صاالت الكاملة تتجاوب يف
الدول العربية و�شمال �أفريقيا .ولنتمكن من اال�ستجابة ب�شكل �أكرث فردية
ملتطلبات العميل ،ا�س�سنا مكتبًا �آخ��ر يف دب��ي .و ه��ذا يعني أ�ن��ه ب�إمكاننا
ت�سمية الأن�ظ�م��ة البحرية يف املنطقة »الأن�ظ�م��ة البحرية الأم» مقارنة
بالبحرية الأملانية.
واعتبار ًا من  2022على �أق�صى تقدير� ،سنُطلق مبدئي ًا نظامنا احلديث
 SAMMS 8هنا يف �سوق دول جمل�س التعاون اخلليجي .وانطالق ًا من ذلك،
�سرنك ّز مبدئيًا على الت�سويق لنظامنا  APCOSيف املناطق الناطقة باللغة
العربية ونحن ن�ؤمن ب�شدة �أنه ب�إمكاننا و�ضع معايري جديدة كليًا هنا على
وجه اخل�صو�ص .نتيجة لقابلية التكيف لدى نظام  ،APCOSف�إنه يُعد
�أداة هامة يف جتديد وحتديث ال�سفن القدمية .ت�سعى العديد من الأنظمة
البحرية جتنب مما ت��راه حلو ًال باهظة التكلفة و�شاملة وغ�ير مرنة من
قبل �رشكات منتجة عمالقة .وبد ًال من ذلك ،يبحثون علن حلول مُ�صممة
خ�صي�صا ،حيث يدفعون تكلفة ما يحتاجون �إليه فقط .وعلى �أي حال،
ً
ف�إننا نحقق من خالل �أنظمتنا �أعلى ا�ستفادة للعمالء مع �أق�صى ا�ستقرار،
ونحن مقتنعون ب�أن هذا يجعلنا بالفعل ال�رشيك املثايل لالت�صاالت البحرية
يف املنطقة .و�سن�ستمر يف تعزيز هذا الو�ضع.
�شكر ًا جزي ًال لك �سيد مولرت على �شروحاتك للنطاق الوا�سع
لإمكانيات �شركة  .Aeromaritimeه��ل تريد �إ�ضافة �أي �شيء
لقرّاءجملة الدفاعيّة؟
نعم� ،إذا كنتم ت�ق��ر�أون بعناية امل�ق��االت يف املجالت التجارية مثل
«جم�ل��ة ال��دف��اع� ّي��ة» بخ�صو�ص ال�برام��ج ال�ب�ح��ري��ة ،ف�ستتعرفون على
الكثري من املعلومات عن �أنظمة الإدارة الع�سكرية والأ�سلحة والدفاع
ال�صاروخي وتكنولوجيا الدفع .ترِد معلومات قليلة جدًا عن االت�صاالت
البحرية ،علم ًا �أن االت�صاالت املوثوق بها هي �أ�سا�س جناح �أي مهمة .ويف
ظل �أكرث من  50عام ًا من اخلربة ،نريد �أن ن�ساهم يف �أن ي�صبح هذا املو�ضوع
على ر�أ���س قائمة ق��درات ال�سفن البحرية �أو الغوا�صات م�ستقبالً .لأن
التوا�صل هو الأ�صل يف �أي بداية ونهاية.
21

األوضاع الدفاعية يف كل من مصر واجلزائر
واملغرب وتونس وليبيا

�إ�ست�أثرت البلدان العربية يف �شمال �أفريقيا ب�أكرب �صفقات
لل�سالح يف القارة ،طيلة ال�سنوات الأخ�يرة متقدّمة على
باقي دول القارة الأفريقية ،وتظهر الإح�صاءات الر�سمية
�أن �سباق الت�سلّح يُقلّل من التزامات التنمية� ،إذ كلّما ارتفعت
النفقات الع�سكرية تراجع الإنفاق على امل�شاريع الإمنائية

الإجتماعية وزاد الفقر �إنت�شاراً .فاملوازنة الع�سكرية يف
اجلزائر مث ًال بلغت  25يف املئة من احلجم الإجمايل ملوازنة
الدولة ،متقدّمة على خم�ص�صات التعليم وال�صحة و�سواها.
واحلالة مماثلة يف غريها من الدول ،وهكذا ميكن القول عن
دول �شمال �أفريقيا �أنها تطلب ال�صاروخ قبل الرغيف.

جمهورية م�صر العربية

يحت ّل اجلي�ش امل����صري املرتبة الأوىل
عربي ًا ك�أقوى جي�ش واملرتبة الثانية ع�رشة
عاملياً ،ويقدّر عدد �أفراده الذين هم يف اخلدمة
الع�سكرية بـ � 350.000ألف جنديّ والقوات
�شبه الع�سكرية نحو � 300.000ألف من قوات
ال�رشطة والأم���ن امل��رك��زي وحر�س احل��دود
وح��ر���س ال�����س��واح��ل ،واخل��دم��ة الإل��زام��ي��ة
� 16شهر ًا �إنتقائية .ول��دى م�رص مقر قيادة
جلي�شني ميدانيني هما (اجلي�ش ال��ث��اين يف
الإ�سماعيلية واجلي�ش الثالث يف ال�سوي�س)،
و  3مناطق ع�سكرية (ال�شمالية واجلنوبية
والغربية) وميتلك �سالحه اجلوّي  53طائرة
هجومية بالإ�ضافة �إىل  304مروحيات و92
منها لأغرا�ض هجومية ،كما لديه من املعدات
ال�بري��ة  1165م��دف��ع �أوت��وم��ات��ي��ك��ي ،و 2200
م��دف��ع م��ي��داين ب��الإ���ض��اف��ة �إىل  1235راجمة
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الفرقاطة «حتيا م�صر» �أحدث ما لدى القوات البحرية امل�صرية
الدفاعية  -حزيران  /يونيو  -متوز  /يوليو 2021

مُقاتلة �سوخوي  SU-35يف �سالح اجلو اجلزائري

���ص��واري��خ� .أم���ا ال��ق��وات البحرية فلديها
ف��رق��اط��ات ،و 7فرقيطات ،و  8غوا�صات،
و  25كا�سحة �ألغام بالإ�ضافة �إىل � 50سفينة
ح��رب��ي��ة ه���ذا وق���د أ�ع��ل��ن��ت ال��ق��وات امل ُ�سلّحة
امل�رصية ع��ن و���ص��ول الفرقاطة «برني�س»
وان�ضمامها �إىل �أ�سطول البحرية امل�رصية
م��ن اي��ط��ال��ي��ا ،وه���ي ت��ع�� ّد ال��ث��ان��ي��ة م��ن نوعها
يف اجلي�ش امل����صري بعد ان�ضمام فرقاطة
«اجل�لال��ة» وال��ل��ت�ين ّمت التعاقد عليهما مع
ايطاليا .ومتتلك الفرقاطة برني�س Berness
منظومة ادارة املعارك املتطوّرة جد ًا «�أثينا»
التي تدمج مهام امل�سح والر�صد والإدارة
التكتيكية للمعركة ,وتعترب فرقاطة «حتيا
م�����ص�ر» ط�����راز � FREMMأب������رز م���ا ل��دى
البحرية امل�رصية.
جت���در اال����ش���ارة �إىل �أن م����صر أ�ن�����ش���أت
�صناعات دفاعية و�أمنية حملّية تنتج جمموعة
م��ن امل��ن��ت��ج��ات احل��رب��ي��ة ب����دء ًا م��ن الأ�سلحة
اخل��ف��ي��ف��ة �إىل ال���ع���رب���ات امل���درع���ة وال�����س��ف��ن
احل��رب��ي��ة ،ول����دى م����صر �إت���ف���اق���ات ت��ع��اوُن
�إنتاجي مع عدّة دول ت�شمل الواليات املتحدة
الأمريكية وفرن�سا.
ت��ت��ل��ق��ى احل���ك���وم���ة امل�����ص�ري���ة ك����ل ع���ام
 1.3مليار دوالر كم�ساعدات ع�سكرية من
خم�ص�ص
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،وه���ذا امل��ب��ل��غ ّ
حليازة معدّات و�أنظمة دفاعية و�أمنية �إنتاج
الواليات املتحدة الأمريكية وذلك عرب برنامج
املبيعات الع�سكرية �إىل اخلارج (.)FMS
ت��ع��ت��م��د م����صر ���س��ي��ا���س��ة ع����دم ن����شر �أي
م��ع��ل��وم��ات تتعلّق مب�شاريعها الع�سكرية،
وامل�����ص��ادر املعروفة لهذه املعلومات ت�شمل
املُ��ق��اول�ين امل��ع��روف�ين ل��ل�����ش���ؤون ال��دف��اع��ي��ة
والأمنية ،وحديث ًا معر�ض ال��دف��اع امل�رصي
 EDEXالذي ينعقد يف القاهرة ك ّل عامني بدء ًا
من العام � .2018أم��ا املعدات والأ�سلحة ذات
الطلب ال��ع��ايل عليها فهي ت�شمل الطائرات
احلربية والطوافات امل ُ�ضادة للغوا�صات،
وط���واف���ات ال��ق��ت��ال ،وم�����ش��ب��ه��ات ال��ت��دري��ب،
وال��رادارات ،وقِطَ ع الغيار ،وخدمات تدريب
ال��ط��يّ��اري��ن ،و�أج���ه���زة ال�����ص��ي��ان��ة ،وال��دع��م
9
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الأر���ض��ي ل��ل��ط�يران ،وا���س��ت��م��راري��ة امل��ع��دّات
و�إدارة الربامج.
يف جم��ال �آخ���ر �أعلنت م�رص خ�لال �شهر
�أيار/مايو  2021عن اتفاق مع فرن�سا ل�رشاء
 30مُقاتلة رافال  F3 - R Rafaleت�صل قيمتها
�إىل حوايل  5مليارات دوالر.

اجلزائر

الرئي�س هو القائد العام للقوات امل�سلّحة
يف اجل��م��ه��وري��ة اجل��زائ��ري��ة ال��دمي��وق��راط��ي��ة
ال�شعبية وه��و ي��ع�ّيننّ ويُقيل رئي�س الأرك���ان
العامة وك��ب��ار ال�ضباط .وال��ق��وى الب�رشية
الفاعلية  119.600جندي� ،إ�ضافة �إىل 160.000
يف االح��ت��ي��اط� ،أم���ا ال��ق��وات �شبه الع�سكرية
 211.000م��ن ال���درك وج��هّ��زت ق���وات ال��درك
ب��ن��اق�لات اجل���ن���د وال���ط���واف���ات والأ���س��ل��ح��ة
الثقيلة.
واتفقت اجل��زائ��ر ورو���س��ي��ا �أخ�ي�ر ًا على
���ص��ف��ق��ة ل�������ش�راء  18ط����ائ����رة ح���رب���ي���ة م��ن
ط����راز ���س��وخ��وي  ،35 -وت��ع��زو الأو����س���اط
اجل��زائ��ري��ة امل�����س��و�ؤل��ة ع��ن ه��ذه ال�صفقة �إىل
��ض�رورة تعوي�ض ال��ط��ائ��رات الإع�ترا���ض��ي��ة
م��ي��غ  25 -ال���ق���دمي���ة ال���ت���ي ان��ت��ه��ى ع��م��ره��ا
الإف���ت��را�������ض������ي وم�������ن امل�����ق�����رر ���س��ح��ب��ه��ا
��������ت�������ي اجل�������زائ�������ر يف
م������ن اخل�������دم�������ة .وت أ
امل����رت����ب����ة ال����ث����ال����ث����ة ع����امل����ي���� ًا ب��ي��ن زب����ائ����ن
«�سوخوي  »35 -التي تعترب فخر ال�صناعة
احلربية اجلوية الرو�سية� ،إذ �أنها متعددة
ال��وظ��ائ��ف وق����ادرة ع��ل��ى ح��م��ل � 8أط��ن��ان من

الأ�سلحة .وجمهّزة برادار متطوّر .وت�صنّف
اجل��زائ��ر ال��ي��وم بو�صفها ال��ق��وة الع�سكرية
ال��راب��ع��ة يف �أف��ري��ق��ي��ا م���ن ح��ي��ث ع���دد �أف����راد
القوات امل ُ�سلّحة ويتقدّم عليها ك ّل من م�رص
واريرتيا واملغرب� .أما من حيث االعتمادات
املخ�ص�صة للدفاع فتح ّل اجل��زائ��ر املرتبة
الأوىل بحوايل  6مليارات دوالر لـ  5باملئة من
الإنتاج الوطني.
يف ال��ع��ام  2017ح�� ّل اجلي�ش اجل��زائ��ري
يف املرتبة  25من �أ�صل  133جي�ش ًا يف العامل،
ويعترب ثاين �أكرب قوة ع�سكرية يف �أفريقيا بعد
م�رص� ،إن ح�صة الأ���س��د يف �إنفاقها الدفاعي
ت��ع��ود �إىل رو���س��ي��ا ح��ي��ث مُ�����ش�تري��ات معظم
الأ�سلحة والأنظمة الدفاعية من ال�رشكات
الرو�سية.
خالل العام  2020ح��دّدت موازنة الدفاع
ب��ح��وايل  9.45مليار دوالر ،وب��ات��ت اجلزائر
�أكرب �سوق دفاعي يف �أفريقيا ،و�ساد�س �أكرب
دول ال��ع��امل امل�����س��ت��وردة لل�سالح .التحديث
ال��ع�����س��ك��ري� ،أخ���ط���ار الإره������اب م���ن ل��ي��ب��ي��ا ،
ومُراقبة حقول البرتول والغاز ،وال�سعي �إىل
التفوّق الع�سكري الإقليمي ،جعل اجلزائر
تكثّف من طلب �أنظمة ال�سالح اجلديد.
ُي�����ش��ار �إىل �أن ال��ت��ج��ارة ال��دف��اع��ي��ة مع
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة حم����دودة ل��ع��دّة أ����س��ب��اب
وعوامل �أبرزها العامل الرو�سي الذي يُ�ساند
اجلزائر يف تناف�سها الطويل الأمد مع املغرب
ال��ذي يتلقّى الدعم من ال��دول الغربية ،وذلك
حول م�س�ألة ال�صحراء الغربية.

اململكة املغربية

امللك هو القائد الأعلى ورئي�س الأرك��ان
العامة للقوات امل ُ�سلّحة املغربية ،وال يوجد
وزارة للدفاع حيث ت���دار ال��ق��وات امل�سلحة
امللكية بوا�سطة مكتب رئي�س ال����وزراء من
خالل وزير منتدب .القوى الب�رشية العاملة
 196.000ف��رد ًا زائ��د ًا  150.000يف االحتياط.

لدى املغرب  24مُقاتلة طراز F-16

23

والقوات �شبه الع�سكرية
ق�����وات الأم�����ن و  10000ال����درك
امللكي .اخلدمة الإلزامية قانونها
��� 18ش��ه��راً ،غ�ير مطبّق لأن �أغلب
العاملني يف اجلي�ش من املتطوّعني،
ميزانية الدفاع ح��وايل  1.6مليار
دوالر (.)2018
وبرز �سباق الت�سلّح الإقليمي
ب�إقدام املغرب قبل ب�ضع �سنوات
على �إب����رام �صفقة م��ع ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة �إ����ش�ت�رى مب��وج��ب��ه��ا 24
م��ق��ات��ل��ة م���ن ط����راز  ،F-16و 60
دبابة ،وثالث مروحيات هجومية
و  24ط��ائ��رة ت��دري��ب .بالإ�ضافة
ل��ت��ح��دي��ث  200دب���اب���ة م���ن ط���راز
«اب��رام��ز» ،و�صنف معهد البحث
الإ�سرتاتيجي الدويل يف بروك�سل
اجل���ي�������ش امل����غ����رب����ي يف امل��رت��ب��ة
ال��ث��ال��ث��ة أ�ف��ري��ق��ي��ا ب��الإع��ت��م��اد ع��ل��ى مقيا�سي
الت�سلّح والتجهيز بعد اجلي�شني امل�رصي
واجلزائري.
وميلك اجلي�ش املغربي حالي ًا �أك�ثر من
 100ط��ائ��رة حربية و 24مروحية هجومية
وي�صل عديد اجلي�ش املغربي �إىل � 250أل��ف
ج��ن��دي 175 ،أ�ل��ف�� ًا منهم يف ال��ق��وات ال�بري��ة.
ومنذ � 4سنوات طلب املغرب جتهيز طائراته
 F-16ب��ن��ظ��ام م��ت��ط��ور مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام��ه
يف ح���رب �إل��ك�ترون��ي��ة ،ك��م��ا أ�ج����رى امل��غ��ارب��ة
مفاو�ضات م��ع رو�سيا ل����شراء غوا�صة من
طراز (�سوخوي  ،)34و�أفيد �أنه �سيت�سلّمها
يف ن��ه��اي��ة ال���ع���ام احل�����ايل م���ا ي���ع���زز ق����درات
البحريةامللكية ب�شكل نوعي كونها ق��ادرة
على حمل �صواريخ من طراز (ك��روز) وهي
ت�ستطيع البقاء عائمة يف البحر با�ستقاللية
تامة على م��دى ثالثني يوماً .حيث ت�ستطيع
مُراقبة املالحة يف جبل طارق ما �أثار خماوف
الإ�سبان .ودخ��ول رو�سيا ال�سوق املغربية
ي�شكل خطوة نوعية �أثارت خماوف القوى يف
�شمال �أفريقيا وال �سيما اجلزائر.
جت���در اال����ش���ارة �إىل �أن امل���غ���رب ج���دّد
التحالف م��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة
خالل زي��ارة وزير الدفاع الأمريكي ال�سابق
منت�صف ال��ع��ام  ،2020ل��ل��ت أ���ك��ي��د ع��ل��ى أ�م��ن
و���س�لام��ة �أف��ري��ق��ي��ا .وب��ال��ت��ايل ف�����إن امل��غ��رب
ي��ب��ق��ى ��شري��ك أ����س��ا���س��ي ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة
يف ال���ق���ارة الأف��ري��ق��ي��ة ،ح��ي��ث ي��ع��م�لان م��ع�� ًا
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح�� ّدي��ات الأم��ن��ي��ة املُ��ع��قّ��دة التي
ت�شمل مكافحة الإره��اب والأخ��ط��ار املحدّقة
25.000
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عربات مدرعة تون�سية لدى احلر�س الوطني

ب��الإ���س��ت��ق��رار الإق��ل��ي��م��ي وحت�� ّدي��ات احل��دود
ال�سرتاتيجية.
امل���غ���رب دول�����ة ح��ل��ي��ف��ة ل�����دول ال��ن��ات��و،
وموقعها ال�سرتاتيجي يجعل منها بوابة
أ����س��ا���س��ي��ة �إىل أ�ف��ري��ق��ي��ا ،وت��ع��م��ل ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى مت��ت�ين ال��ت��ع��اوُن ال��دف��اع��ي مع
امل���غ���رب وحت�����س�ين ال�����ش�راك���ة وال���ت���ب���ادُل
الت�شغيلي بني البلدين.

تون�س

أ�ن�����ش���أت اللجنة ال��وط��ن��ي��ة التون�سية
اجل��ي�����ش ع���ام  1956ح��ي��ث ت���أل��ف يف ب���ادىء
الأم���ر م��ن � 1300ضابط وج��ن��ديّ ك��ان��وا يف
اخلدمة لدى اجلي�ش الفرن�سي ونقلوا �إىل
تون�س و�أُ�ضيف �إليهم  850جنديّ �سابقني
ف�أ�صبح ما يقرب من  4000جنديّ تون�سي
يف خدمة اجلي�ش الفرن�سي حتى عام .1958
ثم نقلوا للإن�ضمام �إىل اجلي�ش التون�سي
ف�أ�صبح عديده �أك�ثر من  6000جنديّ عام
 ،1960وت�أ�س�س جي�ش الطريان التون�سي
ع���ام  .1960وب�����د�أ ا���ش��ت��ب��اك التون�سيني
م��ع اجل��ي�����ش ال��ف��رن�����س��ي امل��ح��ت�� ّل املتمركز
يف تون�س ع��ام  1961حيث اندلعت معركة
اجل�ل�اء وط���رد على �أث��ره��ا امل��ح��ت�� ّل لتكتمل
�سيادة تون�س على �أرا�ضيها بعد مفاو�ضات
ومعارك م�ستمرّة وال �سيما مع العثمانيني
ال��ذي��ن اح��ت��ل��وا ال��ب�لاد ث��م ج���رى ط��رده��م،
وتوالت بعدئذ احل��روب مع اجلزائر حتى
ع��ام  1905حيث وقّ��ع��ت مُ��ع��اه��دة ���س�لام يف
� 1917إثر انت�صار اجلي�ش التون�سي.

وه����ك����ذا �أ����ص���ب���ح���ت ح���ال���ي��� ًا ال���ق���وى
الب�رشية العاملة يف اجلمهورية التون�سية
ح��وايل  60.000أ�ل��ف (مي��ن فيهم املجنّدين
إ�ل���زام���ي���اً)� .أم���ا ال��ق��وات �شبه الع�سكرية
ف��ل��دي��ه��ا  7000ح���ر����س وط���ن���ي وح���ر����س
���س��واح��ل ،وح���وايل  2000ق���وات درك (هم
ج���زء م���ن ال���ق���وات املُ�����س�� ّل��ح��ة) واخل��دم��ة
الإلزامية (�إنتقائية) � 12شهراً.
وميزانية الدفاع  6.233مليون دوالر
(تقييم عام .)2018

ليبيا

اجل��ي�����ش ال��ل��ي��ب��ي ي��ع��ت�بر ت��اب��ع�� ًا حلكومة
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي املُ��ع�ترف فيها دول��ي�� ًا وهو
ف��رع م��ن ف��روع ال��ق��وات المُ �سلّحة امل ُخت�صة
ب��احل��روب ال�بري��ة منذ ال��ع��ام  ،2015والتي
ت��ت��خ��ذ م����ق���� ّر ًا ل��ه��ا يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة.
و أ����ص��ب��ح��ت ح��ال��ي�� ًا ع��دمي��ة الإ���س��ت��ق��رار منذ
االطاحة بالنظام ال�سابق عام  .2011ال يوجد
يف ليبيا ق���وات مُ�����س�� ّل��ح��ة وط��ن��ي��ة ع���دا حر�س
ال�سواحل املنظم مب�ساعدة �أوروبية.
�أما القوات امل ُ�سلّحة فب�أيدي عدّة جيو�ش
بينما اجلزء ال�رشقي من الدولة يحكمه جي�ش
وطني ليبي حر�س وطني ثاين يتلقّى �أوامره
من رئي�س امل�ؤمتر الرئا�سي.
حر�س ال�سواحل حالي ًا ي�ستخدم  4قوارب
دوري����ة ط���راز بيغلياتي ،و  6ق����وارب �رسيعة
(ط��راز  )5000منحت من اجل��م��ارك االيطالية
عام  2009و  2010و�أُعيد ت�أهيلها عام .2017
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الصناعات الدفاعية واجلو فضائية األوروبية:
من التعاون إىل اإلندماج

خالل ال�سنوات املا�ضية �شهدت ال�صناعات الدفاعية
واجلو ف�ضائية الأوروبية منو ًا معتدالً ،رغم بروز التباط ؤ�
يف بع�ض دول �أوروب��ا الغربية نتيجة لتخفي�ض موازناتها
الدفاعية� .إال �أن الإع��ت��داءات الإرهابية يف ك ّل من فرن�سا
وبلجيكا وبع�ض الدول الأوروبية الأخرى �أعاد لل�صناعات
الدفاعية دورها ال�سابق يف تزويد الأنظمة اخلا�صة بتعزيز
القدرات الدفاعية والأمنية لتلك ال��دول لكي حتافظ على
حدودها وبُنيتها التحتية.
�أم��ر �آخ��ر ال ب ّد من �إنعكا�سه على ال�صناعات الدفاعية
واجلو ف�ضائية الأوروبية ،هو مدى الت�أثر بخروج بريطانيا
من االحت��اد الأوروب���ي خالل ال�سنوات املقبلة ،على رغم
الت�صاريح التي ت�صدر عن بع�ض امل�س�ؤولني يف �أوروبا والتي
ت�ؤدي �إىل ا�ستمرار التعاون ما بني بريطانيا ودول االحتاد
الأوروبي.
تهدف �سيا�سة ال�صناعات الدفاعية الأوروبية �إىل تطوير
التناف�س والتجدّد ودعم ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
احلجم ،وتقدمي قاعدة �صناعية تخدم ال�سيا�سة الدفاعية
مت
والأمنية لدول االحتاد الأوروب��ي ،هذه ال�سيا�سة التي ّ
تبنّيها بتاريخ  24متوز/يوليو  2014حتت عنوان «نحو
قطاع دفاعي و�أمني �أكرث تناف�ساً وفعالية» ،و�ضعت �أ�س�ساً
ومقرتحات لتقوية ومتتني الأ�سواق الداخلية ودعم التناف�س
البناء لل�صناعات الدفاعية والأمنية واجلو ف�ضائية� .أبرز ما
ت�ضمّنته هذه الأ�س�س ي�أتي يف ال�سياق التايل:
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 �إن العامل بحاجة �إىل �أوروبا قادرة على ن�شر املهماتالع�سكرية للم�ساهمة يف ا�ستقرار الأو���ض��اع حيث تن� أش�
الأزمات.
 احل��اج��ة �إىل تعزيز ق���درات ال�سيا�سة اخلارجيةامل�شرتكة واعتماد مقاربة م�شرتكة للم�سائل الدفاعية وفقاً
ملبد أ� التعاون قوة.
 �إن ال�سرتاتيجية والأح���وال اجليو �سيا�سية تتبدّلب�سرعة دائمة ،وبالتايل ف�إن ت��وازن القوى يف العامل ينتقل
حيثما تعمد الواليات املتحدة الأمريكية �إىل �إعادة التوازن
يف �سرتاتيجيتها املرتكزة حالياً نحو �آ�سيا .ويف هذا املجال
يرتتب على �أوروبا م�س�ؤوليات �أكرب ازاء �أمنها يف الداخل ويف
اخلارج.
 املوازنات الدفاعية ترتاجع فيما ترتفع تكاليف القدراتاحلديثة.
�إن �أهمية ال�صناعات الدفاعية واجل��و ف�ضائية التُقا�س بالوظائف واملردود املايل� ،إذ �أن القاعدة ال�صناعية
والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية تُعترب عن�صر ًا �أ�سا�سياً يف
قدرة �أوروبا على توفري الأمن ل�سكانها وحماية م�صاحلها.
 يجب على �أوروبا �أن تكون قادرة على اتخاذ القراراتوالت�صرّف دون االعتماد على ق��درات طرف �آخ��ر ،لتبقى
�شريكاً له م�صداقيته وميكن الإتكال عليه.
 الهدف الأ�سمى لل�صناعات الدفاعية الأوروبية يبقى يفتقويتها ملواجهة حتدّيات القرن احلادي والع�شرين.
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�أن جممل الأب �ح��اث والت�صاميم وعمليات الإن�ت��اج
التي تنفّذها ال�صناعات التجارية وفق ًا الحتياجات
ومتطلبات احلكومات وال �ق��وات امل�سلّحة يف ال��دول
الأوروب� �ي ��ة ،ت�ق��ع حت��ت ع �ن��وان ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة واجل��و
ف�ضائية الأوروب �ي��ة .وق��د ب��ات ع��رف� ًا حتديد �صناعة الأ�سلحة
بكونها تلك املتخ�ص�صة يف �إنتاج املدافع والدبابات وال�صواريخ
والذخائر والطائرات احلربية وال�سفن والغوا�صات� ،إ�ضافة
�إىل و�سائل دع��م ال�ق��وات امل�سلّحة ب�شكل ع��ام مبختلف �أن��واع
اللوج�ستية واخلدمات والعتاد والرجال.
لقد ط��ر�أ حت��وّل كبري على جم��ري��ات ال�صناعات الدفاعية
الأوروب �ي��ة منذ نهاية احل��رب ال �ب��اردة خ�لال ال�ق��رن املا�ضي،
وم ��ر ّد ه��ذا ال�ت�ح�وّل ال�سيا�سات الوطنية ل�ل��دف��اع والأو� �ض��اع
الأمنية ال�سائدة يف �أوروبا ومعظم دول العامل .فمنذ الت�سعينات
ب��د�أ �إن��دم��اج ال�صناعات الدفاعية يف �أوروب ��ا يف اط��ار م��ا ُع��رف
بال�سيا�سة الأمنية والدفاعية الأوروب�ي��ة ،ويف العام  1994برز
ال�ت���س��ا�ؤل ح��ول م�ستقبل ال�ع�لاق��ات ع�بر الأط�ل���س��ي واح�ت�م��ال
ت��ده��وره��ا وانعكا�سها ع�ل��ى ال���شرك��ات ال�ق��ائ�م��ة م��ع ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية ،وبالتايل احتمال ن�شوء التحدّي لل�سيطرة
الأمريكية على النظام العاملي ،ويف هذا املجال جاء دور العوملة
وم ��دى ت ��أث�يره��ا ع�ل��ى االق�ت���ص��اد ال �ع��امل��ي ال ��ذي ت�ق��ع يف اط��اره
ال�صناعات الدفاعية ،وبالتايل كيفية ت�أثري انت�شار التكنولوجيا
الع�سكرية بني الدول.
عرفت ال�صناعات الدفاعية الأوروبية �أربع حقبات متميزة
منذ مابعد احلرب العاملية الثانية ،ففي احلقبة الأوىل �أعيد ت�سليح
�أوروب��ا مب�ساعدة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،وخ�لال احلقبة
الثانية بو�رشت عملية إ�ع��ادة بناء ق��درات ال�صناعات الدفاعية
الأوروب� �ي ��ة ،ويف احل�ق�ب��ة ال�ث��ال�ث��ة ت��زاي��د ال�ت�ع��اون الأوروب� ��ي -
الأوروب��ي ،ومنذ ت�سعينات القرن املا�ضي بد�أت احلقبة الرابعة
مع تعاظم �إمكانات ال�صناعات الأوروب �ي��ة وت��زاي��د املناف�سة يف
إ�ن �ت��اج ال���س�لاح ،وق��د �شهدت ه��ذه احلقبة الطلب على امل�ع��دات
الع�سكرية ب�صورة مكثفة لت�سليح وتطوير ق��وات حلف ناتو،
وت��راف��ق ذل��ك م��ع تقلي�ص طلبات إ���س�ت�يراد العتاد احل��رب��ي من
خارج �أوروبا واالكتفاء مبا تنتجه ال�صناعات الدفاعية املحلّية.
لقد تعددت وتوزّعت امل�ؤ�س�سات وال�رشكات املنتجة ملختلف
الأنظمة الدفاعية ،وبات التناف�س فيما بينها عامل �ضعف يُطال
ال�صناعات الدفاعية ب�شكل عام و�أدى ذلك �إىل تدخل احلكومات
الأوروب �ي��ة لت�شجيع ال�رشكات على التعاون فيما بينها .ويف
العام  1998ظهرت ب��وادر �إن��دم��اج ال�رشكات وارتفع م�ستوى
التعاون ما بني ال�رشكات املنتجة للأنظمة الدفاعية يف �أوروب��ا،
وقد تزامن ذلك مع تزايد املناف�سة احل��ادة وتعا�ضد ال�رشكات
الدفاعية الأمريكية .هذا الواقع ترافق مع حتوالت وت�سهيالت
كربى يف �سيا�سات احلكومات الأوروبية الهادفة �إىل خ�صخ�صة
ال�صناعات يف ك��ل م��ن فرن�سا وايطاليا وا�سبانيا حيث كانت
ال�صناعات الدفاعية مملوكة من الدول مبا فيها القطاع اجلو -
ف�ضائي وقطاع ال�صناعات الدفاعية الأخرى.
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دور الوكالة الأوروبية للدفاع

يف �إطار تعزيز قدرات ال�صناعات الدفاعية الأوروبية ت�ألفت يف العام
 2004الوكالة الأوروبية للدفاع ،)EDA( European Defence Agency
بهدف �صيانة وا�ستمرارية ال�سيا�سة الأمنية والدفاعية الأوروبية
وت�ط��وي��ر م�ستقبلها ،ت�شمل ال��وك��ال��ة امل��ؤل�ف��ة م��ن  26دول��ة ممثلة يف
الغالب من وزراء دفاع يف اطار جمل�س ادارة موحّ د ،وقد حدد مقرّها
بروك�سل عا�صمة بلجيكا ،وحت��ددت مهماتها �ضمن �أربعة جماالت
هي التالية:
 تطوير القدرات الدفاعية الأوروبية. تعزيز �إمكانات الأبحاث والتكنولوجيا الدفاعية. حتفيز التعاون يف �إنتاج ال�سالح. ايجاد �سوق معدات دفاعية تناف�سية يف �أوروباتلعب الوكالة الأوروب�ي��ة للدفاع دور ًا قيادي ًا يف جمال ال�صناعات
الدفاعية ،كونها مت�سك بادارة حوايل  40ملف ًا للأبحاث والتكنولوجيا
ال �ع �� �س �ك��ري��ة ،ح �ي��ث ي �ق��وم وزراء دف� ��اع دول االحت � ��اد الأوروب� � ��ي
ب��الإ��شراف على ه��ذه ال�برام��ج وو��ض��ع الأ�س�س واملعايري التي تتوىل
ال�صناعات الدفاعية تنفيذها بدقة متناهية .وعلى �سبيل املثال فقد
واف��ق مندوبو  20دول��ة يف العام  2006على تخ�صي�ص مبلغ  55مليون
ي��ورو لتطوير تكنولوجيا دفاعية م��ن �ش�أنها ت��أم�ين حماية ال�ق��وات
امل�سلّحة الأوروب�ي��ة وتعزيز قدراتها الدفاعية للفرتة الواقعة ما بني
 2020و ،2030وم��ن الطبيعي �أن يحفّز ذل��ك ال�رشكات الدفاعية على
العمل على تعزيز تعاونها وحت�سني �إنتاجها.
�إن �أب��رز الربامج التي و�ضعتها الوكالة الأوروب�ي��ة للدفاع EDA
 ،وحثت ال�صناعات الدفاعية على مبا�رشة درا�ستها وو�ضع احللول
املمكنة لها كانت التالية:
 �سيناريو عمل عربات غري �آهلة يف العام .2009 درا�سة حتديث �أ�سطول النقل اجلوّي. ت�ط��وي��ر ال�ت��داب�ير ال��وق��ائ�ي��ة م��ن �أخ �ط��ار الأ��س�ل�ح��ة الكيميائيةواجلرثومية وامل�شعة والنووية  CBRNيف العام .2009
 تطوير الو�سائل امل�ضادة لأنظمة الدفاع اجلوي التي تطلق منعلى الكتف  MANPADSيف العام .2011
 تطوير التدابري امل�ضادة للعبوات النا�سفة  IEDيف العام .2010 قواعد وتعليمات ادارة االت�صاالت امل�شفرة يف العام .2010 دعم وتطوير الدرا�سات ال�سرتاتيجية يف العام .2010بتاريخ � 30آذار/مار�س � 2021أ�صدرت الوكالة تقريرها ال�سنوي
مع الإ� �ش��ارة �إىل �أن  COVID - 19ت��رك �آث ��ار ًا ج�سيمة يف دول االحت��اد
الأوروبي ،وبالتايل على �سري مهمّات الوكالة الأروبية للدفاع.
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�أبرز ال�شركات:

ان ال�رشكات الأوروبية املنخرطة يف �إنتاج الأنظمة الدفاعية واجلو
ف�ضائية متعددة ومتنوعة ،لكن ال�رشكات التي اكت�سبت �شهرة عاملية
لتو�سّ ع �إمكاناتها يف ع��امل التكنولوجيا ،ميكن �إدراج�ه��ا على الوجه
التايل:

�أيربا�ص :AIRBUS

KNDS

ك.م .دبليو  +نك�سرت للأنظمة الدفاعية
:KMW + Nexter Defense Systems

الطائرة ال�صهريج  A330 MRTTانتاج ايربا�ص

تعمل جمموعة  KNDSعلى انتاج دبابة القتال الرئي�سية االوروبية EMBT

منت�صف ال�ع��ام � 2015أعلنت ك � ّل م��ن ال�رشكة الأمل��ان�ي��ة
وال ���شرك��ة الفرن�سية  Nexter Systemsع��ن ان��دم��اج ال�رشكتني
املنتجتني للأنظمة الدفاعية حت��ت �إ��س��م  KNDSال�ت��ي ب��ات��ت �أك�بر
�رشاكة �أوروبية لإنتاج العربات املدرعة والدبابات ومدافع امليدان
وراجمات ال�صواريخ وغريها من الأنظمة الدفاعية.

KMW

�إنها ال�رشكة الأوروبية الرائدة يف قطاع اجلو ف�ضاء ،كونها ت�صمم
وتنتج وت�سلّم �أبرز الطائرات التجارية والطوافات املدنية والع�سكرية
على ح ٍد �سواء .عرفت ال�رشكة ما بني عامي  2000و  2014ب�إ�سم ال�رشكة
الأوروب �ي��ة اجل��وي��ة للدفاع والف�ضاء  ،EADSوحت��ول��ت فيما بعد �إىل
ايربا�ص اململوكة من فرن�سا و�أملانيا وا�سبانيا .ت�شمل منتجات ال�رشكة
جمموعة من الطائرات التجارية والطوافات على �أنواعها والطائرات
الع�سكرية للنقل والقتال والطائرات دون طيّار .كما ت�شارك يف �إنتاج
ال�سواتل الأوروب�ي��ة ملراقبة الأر���ض وكمحطات للإت�صاالت البعدية
وت�سهيل املالحة اجلوية.
ل��دى ال�رشكة اليوم ثالثة �أق�سام رئي�سية هي الطائرات التجارية
 Commercial Aircraftوال��دف��اع والف�ضاء Airbus Defence & Space
والطوافات  Airbus Helicoptersوباتت حتمل �إ�سم ال�رشكة الأوروبية
 .Airbus SEمما ال �شك فيه �أن ق�سم الدفاع والف�ضاء هو �أهم الأق�سام.

دا�سو للطريان

:DASSAULT AVIATION

خالل �شهر حزيران /يونيو  ،2018وقّعت ك ّل من �أملانيا وفرن�سا
ع�ل��ى ر��س��ال��ة م��وجّ �ه��ة �إىل ��شرك��ة  ،KNDSيطلب مبوجبها تطوير
�أنظمة القتال الربية الأ�سا�سية مثل دبابة القتال ليوبارد Leopard
 2ولوكلري  Leclercوامل��داف��ع ذاتية احلركة عيار  155ملم .وخالل
معر�ض الدفاع الدويل يورو�ساتوري  EUROSATORYالذي انعقد
�شهر حزيران/يونيو  2018يف باري�س ك�شفت  KNDSالنقاب عن
دبابة القتال الرئي�سية الأوروبية ( )EMBTالتي ت�ض ّم تكنولوجيات
متط ّورة يف ب��دن دبابة ليوبارد  Leopard 2A7وب��رج دبابة لوكلري
 Leclercل�شخ�صني.
الرئي�س التنفيذ ل�رشكة « »KMWورئي�س جتمّع  KNDSفرانك
هون � Frank Haunأ�شار �إىل �أهمية �إ�ستمرار التعاون يف القطاع
الدفاعي الأوروب��ي� ،إذ �أن �أوروب��ا بحاجة �إىل �رشاء من�سق للأنظمة
الدفاعية ،و�أن �أوروب��ا �ستكون ق��ادرة للدفاع عن نف�سها عند توطيد
عالقات ال�صناعات الدفاعية.
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تعترب رافال  Rafaleابرز املقاتالت االوروبية

هي ال�رشكة اجل��و ف�ضائية الفرن�سية التي ت�ست�رشف امل�ستقبل
عرب ت�صميم وبناء الطائرات احلربية والطائرات التجارية والأنظمة
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اجلوية ،فهي ت�صمم وتطور امل ُقاتلة راف��ال  Rafaleاملتعددة الأدوار،
التي تنفذ خمتلف املهمّات القتالية اخلا�صة بالقوات اجلوية والقوات
البحرية .كما ت�صمم الطائرة املقاتلة دون طيار  NEURONالتي يقوم
ببنائها فريق عمل �أوروب��ي لتكون العب ًا رائ��د ًا يف �أنظمة القتال اجلوي
امل ُ�ستقبلي يف �أوروبا.
�إىل ذل��ك ت�صمم دا�سو وتبني عائلة الطائرات التجارية فالكون
 Falconالتي �أثبتت �أداءه��ا وليونتها العمالنية وانخفا�ض �إ�ستهالكها
للوقود� ،إ�ضاف ًة �إىل كونها ق��ادرة على تنفيذ مهمات امل ُراقبة البحرية
والتج�س�س والإخالء الطبي وبع�ض املهمّات اخلا�صة.
م.ب.د�.أ :MBDA

 Meteorو� �س �ب �ك�ترا � ،Spectraأم ��ا ال��ش�ت�ب��اك��ات ح�ق��ل امل�ع��رك��ة
واملواجهة امليدانية فقد قدّمت  MBDAجمموعة من ال�صواريخ
خ��ارج خط النظر ،حممولة على عربات �أو مركّزة على الأر���ض،
م �ن �ه��ا اجل��ي��ل اجل ��دي ��د ل �� �ص��واري��خ م��ي�ل�ان ذات امل� ��دى الأب��ع��د
 MILAN ADT - ERامل�ضاد للدروع والتح�صينات ،و�صورايخ
برمي�ستون  ،Brimstoneواريك�س  .Eryxولدعم القوات البحرية
�أنتجت ال�رشكة �صواريخ �سطح  -جو �أب��رزه��ا نظام الباترو�س
 Albatrosو�أ�سبايد  Aspideال��ذي ي�ؤمن الدفاع اجل �وّي القريب
عن ال�سفن �ض ّد هجمات الطائرات املعادية ،و�صواريخ �أكزو�ست
� Exocetسطح � -سطح ل�رضب ال�سفن احلربية.
جديد م.ب.د .أ� التعاون مع �رشكة �أيربا�ص الع�سكرية
 Militaryلت�سليح طائرة النقل املتو�سط  ،C295وذلك ب�إدماج نظام
إ�ط�ل�اق ��ص��واري��خ م�ضاد لل�سفن ن��وع م��ارت MARTE MK2/s
حت��ت �أج�ن�ح��ة ال�ط��ائ��رة ،وق��د أ�ث�ب�ت��ت �أوىل ال�ت�ج��ارب جن��اح عملية
الإدماج واختبار دقة ال�صاروخ.
Airbus

طالي�س :THALES

هي ال�رشكة املتخ�ص�صة يف �إن�ت��اج الأنظمة الدفاعية وتقدمي
منتجات ذات تقنيات ع��ال�ي��ة لتلبية اح�ت�ي��اج��ات ال �ق��وات ال�بري��ة
وال�ب�ح��ري��ة واجل��وي��ة ،م��ن أ�ب ��رز ح�ل��ول ال�ت�ب��ادل الت�شغيلي التي
ت�ضعها طالي�س بت�رصّف اجليو�ش هي نظام  C4ISTARللقيادة
وال�سيطرة واالت �� �ص��االت والكمبيوتر والإ��س�ت�خ�ب��ار وامل��راق�ب��ة
وحيازة الأه��داف والإ�ستطالع � ،إىل �أنظمة الطائرات امل�سرية عن
بُعد  UAVsامل�صممة ملقاومة التهديدات والأخطار الطارئة.

تزود  MBDAكافة انواع ال�صواريخ للمقاتلة رافال

ل�ق��د جن�ح��ت ه��ذه ال���شرك��ة الأوروب� �ي ��ة يف �إث �ب��ات نف�سها على
امل ���سرح ال ��دويل خ�صو�ص ًا يف ت�صميم و�إن �ت��اج �أن�ظ�م��ة ال�سالح
املوجّ هة وخمتلف �أنواع ال�صواريخ وفق ًا الحتياجات ومتطلبات
اجل�ي��و���ش وال �ق��وات اجل��وي��ة وال�ب�ح��ري��ة .تعمل ال���شرك��ة يف اط��ار
ع�م�لاين م�شرتك م��ن قبل فرن�سا و أ�مل��ان�ي��ا وايطاليا وبريطانيا،
وه��ي ت�ق�دّم للزبائن ح��ول ال�ع��امل ح�ل��و ًال ت�لائ��م ق��وات�ه��ا امل�سلحّ ة
واحتياجاتها الدفاعية من الأنظمة ال�صاروخية املتطوّرة ،كما
ب��ا��شرت �إنتاجها يف ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة بالتعاون مع
بع�ض ال�رشكات املحلية.
يف جم ��ال ال ��دف ��اع اجل� ��وي م��ن الأر��� ��ض ق��دم��ت ح��ل��و ًال ع��دة
ت�ن��ا��س��ب خم�ت�ل��ف اجل �ي��و���ش م��ن ح�ي��ث ال�ف�ع��ال�ي��ة وال�ت�ك�ل�ف��ة ،مثل
� �ص��واري��خ أ�� �س�ت�ر  Asterوم �ي �ك��ا  Micaوم �ي �� �س�ترال  Mistralو
ميد�س  .MEADSول�سالح الطريان وال�سيطرة اجلوية �أنتجت
� �ص��واري��خ ج��وال��ة ب�ع�ي��دة امل ��دى م�ث��ل � �س �ت��ورم ��ش��ادو��/س�ك��ال��ب
 Storm Shadow/Scalpوط ��ورو� ��س  TAURUSوم�ي�ت�ي��ور
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تعمل طالي�س على ت�صميم الأنظمة ملختلف �أن��واع الطائرات
وال�سفن واملن�صات الأر��ض�ي��ة ،وه��ذه الأنظمة امل�ت�ط�وّرة تك�شف
الأخطار وت��وزع املعلومات ،وتدعم ق��رارات القيادات ،وت�سيطر
على الإ�شتباكات احلا�صلة يف الوقت املالئم ،وبالتايل ف��إن �أنظمة
طالي�س وحلولها تُ�سهم يف زي��ادة فعالية العمليات الع�سكرية من
خالل تن�سيق عمل الأجهزة واملعدات التي تن�رشها قوات التحالف
والقوات امل�شرتكة يف عمليات حربية.
ل �ق��د أ�ط� �ل� �ق ��ت ال� ���ش�رك ��ة م � � ؤ�خ� ��ر ًا جم �م��وع��ة م ��ن رادارات
ال��دف��اع اجل ��وي م�ث��ل رادار غ��راون��د م��ا��س�تر ،Ground Master
وك�شفت النقاب عن منتجات اجليل اجلديد من أ�ج�ه��زة الراديو
والربجميات� ،إىل م�ساهمتها يف برنامج الدفاع اجلوي الأوروب��ي
 ،SAMPTكما ّمت اختيار ال�رشكة لتجهيز مراكز العمليات الأمنية
اجل��وي��ة يف ك� ّل م��ن م�ط��ارات دب��ي وال��دوح��ة ،كما ف��ازت بعقد نظام
ادارة القطارات املزمع �إقامته يف املناطق ال�شمالية اجلنوبية يف
اململكة العربية ال�سعودية.
يف إ�ط��ار التعاون مع �رشكة م.ب.د�.أ )MBDA( ،ت�ألف فريق
عمل م�شرتك لتطوير برنامج �صاروخي للدفاع اجلوي امل�ستقبلي
حتت �إ�سم � CAMMأو ال�صاروخ امل�شرتك املعدل للدفاع اجلوي،
ويُعترب هذا الربنامج يف اط��ار العالقات التجارية اجلديدة ما بني
 THALES UKو .MBDA
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ب � .أ� .إي� .سي�ستمز
:BAE Systems

برنامج ايرجي�س  AERGISللدفاع ال�صاروخي واجل��وي من البحر،
وامل��داف��ع البحرية ب��وف��ورز  BOFORS 40 MK3ومن�صات الإن��زال
الربية و�صواريخ الإط�لاق العمودي  ،VLS MK41و�أنظمة ال�سونار
ال�ستطالع ما حتت امل��اء ،وغريها من الأنظمة االلكرتونية والب�رصية
املتطوّرة ل�صالح الأمن الوطني.
م��ن �آخ��ر االجن ��ازات االل�ك�ترو  -ب�رصية� ،أنتجت ال�رشكة نظام
ه��ام��ر  HAMMERاجل��دي��د للتهديف ال��دق�ي��ق ،ل��زي��ادة فعالية ك�شف
ال �ت �ه��دي��دات والأخ� �ط ��ار ،وق ��د ف ��ازت ب�ع�ق��د قيمته  15م�ل�ي��ون دوالر
لتزويد اجلي�ش الأمريكي بهذا النظام املتطور.
ليوناردو :Leonardo

تعمل  BAE Systemsعلى انتاج عربة مدرعة حديثة للجي�ش االمريكي

حتوّلت ه��ذه ال�رشكة الربيطانية �إىل العمل على امل�رسح العاملي،
وه��ي تعمل ال�ي��وم يف جم��االت ال��دف��اع والأم ��ن واجل��و ف�ضاء ،وتنتج
جمموعة من الأنظمة واخلدمات للقوات الربية والبحرية واجلوية،
�إىل جانب االلكرتونيات واحللول الأمنية وتكنولوجيا املعلومات ودعم
الزبائن بعد ت�سليم املعدات اىل قواتهم امل�سلّحة .يف العام � 2009صنفت
ال�رشكة يف املرتبة الثانية عاملياً� ،إذ بلغت قيمة مبيعاتها  22.4مليار جنيه
ا�سرتليني .ولل�رشكة زبائن يف �أك�ثر من مائة دول��ة ويعمل فيها حوايل
 107000موظف وعامل يتقنون خمتلف الأعمال االداري��ة والت�صميم
والإنتاج.
تلبّي ب�.أ�.إي� .سي�ستمز احتياجات خمتلف �صنوف ال�ق��وات
امل�سلحة ،فهي ت�ق�دّم للقوات ال�بري��ة امل��داف��ع وال�ه��واوي��ن والذخائر
والعربات امل��درع��ة والربمائية و�أنظمة ادارة امل�ع��ارك وتقدمي الدعم
ال�ن��اري .كما تنتج خمتلف �أن��واع الإلكرتونيات وم�شبهات التدريب
والرادارات والروبوتات� .أما للقوات اجلوية فتُ�سهم ال�رشكة يف �إنتاج
الطائرات املقاتلة تورنيدو  Tornadoويوروفايرت تايفون Eurofighter
 Typhoonوال �ط��ائ��رات دون ط � ّي��ار  UAVsوال �ت��ي �أب��رزه��ا مانتي�س
� ،MANTISإ�ضافة �إىل النظام ال�صاروخي  Apkwsالدقيق امل�ضاد
للطائرات ،كما ت�شارك يف �إنتاج املقاتلة ال�ضاربة امل�شــــــرتكة F - 35
 Lightning IIوغريها من الربامج الدفاعية.
ال���شرك��ة ف��اع�ل��ة �أي���ض� ًا يف �إن �ت��اج الأن�ظ�م��ة ال�ب�ح��ري��ة امل�ن� ّوع��ة مثل
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تنتج ليوناردو  Leonardoطائرة النقل الع�سكري للجيل املقبل C-27J

هي املجموعة ال�صناعية الرئي�سية يف ايطاليا ،التي تعمل يف الدفاع
والأم��ن واجل��و  -ف�ضاء ،كما �أنها �إح��دى املجموعات العاملية املنتجة
للطوافات وااللكرتونيات الدفاعية ،وم�ساهمة �أوروب�ي��ة يف خدمات
ال�سواتل والف�ضاء والطاقة والنقل الع�سكري.
تُعترب �إلينيا �أيرماكي  Alenia Aermacchiو�ألينيا ايرونوتيكا
 Alenia Aeronauticaمن �أبرز ال�رشكات املن�ضوية يف اطار ليوناردو،
و أ�ه��م منتجاتها طائرة النقل الع�سكري  C - 27Jوطائـــــرة التدريب
� .M - 346أم ��ا ��شرك��ة أ�غ��و��س�ت��ا و�ستالند  Agusta Westlandفهي
منتجة للطوافات �ضمن املجموعة ،و�رشكة �سيليك�س  SELEXاملنتجة
لنظام ال�سواتل واجل��و ف�ضائيات مثل غاليليو  Galileoوتلي�سبازيو
 Telespazioاملنتج بالتعاون مع �رشكة طالي�س  .THALESيف جمال
ال��دف��اع تنتج امل��داف��ع البحرية وامل��داف��ع الر�شا�شة املركبة على متون
ال�سفن احلربية وال �ت��ي �أب��رزه��ا م��دف��ع �سرتالي�س ال�ب�ح��ري Strales
 76/62واملدفع اخلفيف فولكانو .Volcano 127 / 64 LW
جت��در اال� �ش��ارة �إىل �أن ل�ي��ون��اردو م�ساهمة قوية يف ع��دة م�شاريع
وب ��رام ��ج دول� �ي ��ة م �ن �ه��ا امل �ق��ات �ل��ة  Eurofighterوط ��ائ ��رة الأح�ل��ام
من بوينغ  B 787 Dreamlinerوطائرة النقل  ATRو�سوبرجت Super Jet
 100وال�ساتل غاليليو  Galileoوحمطة الف�ضاء الدولية.
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يعتزم االردن �شراء طوافات القتال  AH-6من «بوينغ»

طوافات القتال والنقل الثقيل
يف الشرق األوسط واخلليج
ال �شك �أن القوات اجلوية مبا فيها
طوافات القتال والنقل الع�سكرية باتت
العامل الأب���رز يف احل��روب احلديثة
كونها حتول م�سارات املعارك ب�شكل
ج��ذري ي�ضمن الغلبة يف احل��روب.
وال��ط��واف��ات الهجومية ع��ب��ارة عن
طوافات ع�سكرية مدرعة ومُ�سلّحة
ب�����ص��واري��خ م��وجّ ��ه��ة ج��و � -أر����ض،
ومدافع �آلية ،وبع�ضها ميكنها حمل
�صواريخ جو  -جو.
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وال �ط��واف��ات ك�م��ا ت�سمى �أي���ض� ًا
امل��روح�ي��ات م�صمّمة بالأ�سا�س
مل�ه��اج�م��ة الأه� � ��داف ال�ب�ري��ة من
دب��اب��ات وم ��درع ��ات ون��اق�ل�ات ج�ن��د ع��رب��ات
م��درع��ة .و�سنتناول ه��ذه ال�ط��واف��ات ببع�ض
التف�صيل يف ك ّل دولة عربية يف ال�رشق الأو�سط
واخلليج على حِ دة.

هجوميني يت�ألّفان من  + 30كوبرا -
هما ال�رسبان  10و  12يف قاعدة امللك عبد اهلل
ولديها للنقل �رسب من  12طوافة ،EC - 635
ول� ��واء ع�م�ل�ي��ات ي���ض� ّم  16+8م��ن ط��واف��ات
 UH - 60Lب �ل��اك ه� � ��وك ،و  8ط ��واف ��ات
 ،MD - 530ك �م��ا ي �� �ض � ّم ال� �ط�ي�ران امل�ل�ك��ي
 6ط ��واف ��ات  S-70Aب�ل�اك ه ��وك وط��واف��ة

الأردن:

وقيد الطلب منذ العام  18 ،2010طوافة
مُ�سلّحة بوينغ  AH-6ليتل بريد (�إ�ضافة �إىل
 6ك�خ�ي��ا ٍر ث ��انٍ ) وذل ��ك لتجهيز ل ��واء ط�يران
العمليات اخلا�صة ،ويجري ت�سليمها.

ع ��دي ��د �� �س�ل�اح ج ��و امل �م �ل �ك��ة الأردن � �ي� ��ة
الها�شمية  4500جنديّ وهي متتلك عدد ًا كبري ًا
من الطوافات الهجومية عبارة عن �رسبني

AH 15W

.SA -316C
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االمارات:

يبلغ ع��دي��د ��س�لاح ج��و دول ��ة االم ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة  4500ج��ن��ديّ ول��دي�ه��ا
ق �ي��ادت��ان ج��وي �ت��ان ه �م��ا ال �ق �ي��ادة اجل��وي��ة
ال�غ��رب�ي��ة (�أب� ��و ظ �ب��ي) وال �ق �ي��ادة اجل��وي��ة
الو�سطى يف (دبي).
�أم ��ا جم �م��وع ال �ط��واف��ات يف االم� ��ارات:
 12ط� ��واف� ��ة  CH -47Fو  6ط� ��واف� ��ات
 ،CH-47C/Dو  82ط��واف��ة ،AH-64D
و  40ط��واف��ة  UH -60Mب�ل�اك ه ��وك ،و 42
طوافة  ،AH -64Dو  40طوافة UH -60M
ب �ل�اك ه � ��وك ،و  42ط ��واف ��ة  ،AW 319و6
طوافات بوما  ،SAB -99و  21طوافة فينيل
 .AS - 550ويجري ت�سليم  6طوافات �شينوك
 CH - 47Fمع  16طوافة �أخرى كخيا ٍر ثانٍ .

البحرين:

ع��دي��د ��س�لاح ج��و مملكة البحرين
جنديّ  .ولديها �رسب طوافات للنقل ي�ض ّم
طوافة  ،AB -212و  3ط��واف��ات ، -
وطوافتني لنقل ال�شخ�صيات طراز ، -
و 4طوافات بالك هوك  ، - 60Mوطوافة
ط ��راز  S-92لنقل ال�شخ�صيات ،و��سرب
طوافات هجومية ي�ض ّم  14طواف AH - 1E
كوبرا.

1300
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ال�سعودية:

ع ��دي ��د �� �س�ل�اح ج ��و امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال�سعودية حوايل  20.000جنديّ  ،ووحداته
العمالنية منظّ مة يف � 9أجنحة م��د ّرع��ة على
 7ق��واع��د ب�ح��ري��ة ول��دي �ه��ا م��ن ال �ط��واف��ات
��سرب��ان يت�ألّفان م��ن  - 28جرتايتجر AB
 -206و  42طوافة  ،AB-205و  6طوافات
�أل��وي��ت  ،3 -و  18ط��واف��ة  ،KV -107Hو
 92ط ��واف ��ة  ،AB - 212و  61ط��واف��ة
( AB - 212للبحث والإن�ق��اذ) و  16طوافة
ط�ب�ي��ة (�إخ �ل��اء)  S -70ب�ل�اك ه ��وك ،و 11
ط��واف��ة ك��وغ��ار  MK2ل�ل�ق�ي��ادة وال�ب�ح��ث
والإنقاذ.
�أم � ��ا ط �ي��ران احل ��ر� ��س ال��وط �ن��ي فهو
وتن�ص �صفقة ت�أ�س�سه مع
قيد الت�أ�سي�س
ّ
الواليات املتحدة الأمريكية على  36طوافة
(�أبات�شي لونغ ب��و) ،منها  12ط��واف��ة AH
 ،-64Eو  72طوافة ب�لاك ه��وك ،UH - 60
و  36طوافة قتالية خفيفة ط��راز AH - 60i
و  12ط��واف��ة خفيفة للتدريب ط��راز MD-
.530E
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لدى االمارات  82طوافة �أبات�شي Apache AH-64D

�سوريا:

يبلغ عديد �سالح اجلو ال�سوري .
ج� �ن ��ديّ ول ��دي ��ه م ��ن ال� �ط ��واف ��ات � 3أ��س��راب
هجومية ت�ض ّم  36م��ي / 55 , 24 -غ��ازي��ل
ه ��اون ،و  100ط��واف��ة م��ي � 8 -أم��ا ط��واف��ات
ال�ن�ق��ل فت�ض ّم ح ��وايل  100م��ي  17وم��ي  8و
 10ط��واف��ات م��ي  ، 2 -و  30ط��واف��ة م��ي -
 25ون �ح��و  16م��ي  14ه �ي�ثرو ،و  5ط��واف��ات
20 000

ك ��ا  25 -ه ��ورم ��ون مل �ك��اف �ح��ة ال �غ��وا� �ص��ات
و�رضب ال�سفن.

العراق

ع��دي��د ��س�لاح ج��و اجل�م�ه��وري��ة العراقية
 6000جنديّ ومقرّه الرئي�سي القبارة ولديه
فقط �رسب طوافات ي�ض ّم طوافات مي .17 -

طوافة النقل الثقيل �شينوك  CH - 47Fلدى اململكة العربية ال�سعودية
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�سلطنة عمان

عديد �سالح جو �سلطنة عمان  5000جنديّ
وه��ي لديها �رسبان من الطوافات (ال�رسب
الثالث �ساللة وال�رسب  14ال�سيب) يت�ألّفان
م��ن  20ط��واف��ة  NH - 90و  3ط��واف��ات AB
 ، - 206و  10ط��واف��ات بيل  ،AB-3 214و
 5ط��واف��ات � AB -212سوبر بوما الطريان
ال�سلطاين و 5طوافات �سوبر بوما (الطريان
ال�سلطاين) ،و � 12سوبر لينك�س .300

قطر:

ع��دي��د ال��ق��وات اجل��وي��ة القطرية
ج� �ن ��ديّ  .ول��دي �ه��ا م ��ن ال� �ط ��واف ��ات ال ���سرب
ال �� �س��اد���س (ال���دوح���ة) وي �� �ض � ّم  12ط��واف��ة
 8 ( ، NH 90م �ن �ه��ا ُم �� �س � ّل �ح��ة ب �� �ص��واري��خ
�أك��زو� �س��ت  AM- 39امل �� �ض��ادة لل�سفن و4
طوافات للنقل) .كما لديها  10طوافات غازيل
( SA -34 2Lمجُ � ّه��زة ب���ص��واري��خ ه��وت)،
وطوافة طراز  S-92لنقل ال�شخ�صيات و 21
طوافة .AW 139
وقيد الطلب 22 :طوافة .NH -90

ك�م��ا ل��دى احل��ر���س ال��وط�ن��ي ال�ك��وي�ت��ي
ط��واف��ات  ،SA-342و 7ط��واف��ات ناقلة جند
ومجُ هّزة مبدافع طراز باندور.

الكويت:

لبنان:

2500

ع��دي��د � �س�لاح ج��و دول� ��ة ال �ك��وي��ت
ج �ن��ديّ  .ول��دي�ه��ا م��ن ال �ط��واف��ات  5ط��واف��ات
��س��وب��ر ب��وم��ا  ،AS 332و  5ط��واف��ات بوما
 ،SA 330و  31ط��واف��ة غ��ازي��ل  SA-342و6
ط��واف��ات ل�ل��دوري��ة ط��راز �أبات�شي لونغ بو،
و 7طوافات لنقل ال�شخ�صيات .و  15طوافة
قتالية طراز �أبات�شي لونغ بو .AH-64D
2500

لدى قطر طوافات  AW139لنقل ال�شخ�صيات املهمّة
3

عديد �سالح اجل��و اللبناين  2000جنديّ
وتنظيمه العام لديه  4قواعد بحرية ،ولديه
من الطوافات � 8أ��س�راب ،ال�رسبان العا�رش
واحل ��ادي ع�رش (ق��اع��دة ب�ي�روت) وال���سرب
ال�ث��ان�ي��ة ع���شر (ق��اع��دة ري ��اق) وال ���سرب 14
(ق��اع��دة ال�ق�ل�ي�ع��ات) مجُ � ّه��زة ب �ـ  28ط��واف��ة
( UH-IHبع�ضها مُ�سلّح) وال�رسب الثامن

(ق��اع��دة ب�يروت) مجُ هّز بـ  13طوافة غازيل
 ،SAS 321وال ���سرب التا�سع مجُ � ّه��ز ب �ـ
ط��واف��ات بوما  ،IAR 330 SMوال���سرب
(قاعدة رياق) جمهز بـ  4طوافات روبن�سون
 R44للتدريب ،وال�رسب ( 16قاعدة بريوت
مجّ هّز  AW -139لنقل ال�شخ�صيات.
10
15

م�صـر:

ع��دي��د ��س�لاح ج��و اجل�م�ه��وري��ة امل�رصية
 425.000جُ �ن��ديّ (ي���ش�م��ل  10000جم� ّن��د)
�إ�ضافة �إىل  20.000يف الإح�ت�ي��اط ول��دي��ه من
ال�ط��واف��ات ف��رق��ة ن�ق��ل� /إق�ت�ح��ام و � 4أف��واج
هجوم مبجموع طوافات كالآتي 40 :طوافة
�أبات�شي  AH -64Dو  15طوافة كوماندو،
و  12طوافة مي  ، 4 -و  10طوافات مي ،6 -
و 42ط��واف��ة اق�ت�ح��ام م��ي  ، 8 -و  15طوافة
م��ي  , 56 -و  18ط��واف��ة غ��ازي��ل SA +342K
(مب��ا يف ذل��ك  44ط��واف��ة مُ�سلّحة ب�صواريخ
ه��ون) ،و  18طوافة  ،CH -47Dو  18طوافة
 ،UH -12وط��واف �ت��ا  AS -61وط��واف �ت��ا
( S-70A21لنقل ال�شخ�صيات) وطوافتا
ب�ل�اك ه ��وك  4H -60Lل�ن�ق��ل ال�شخ�صيات
وطوافتا  AW 139للبحث والإنقاذ.

اليمـن:

متتلك م�صر طوافات اقتحام طراز Mi - 8
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الرو�سية

اجلمهورية اليمنية يف حالة حرب �أهلية
م��اب�ين ق��وات ال�ن�ظ��ام وامللي�شيات احلوثية
ولي�س لديها جي�ش ر�سمي ولي�س من املمكن
ت�ق��دمي ت �ق��دي��رات بالن�سبة ملختلف ال�ق��وات
واملعدات.
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حتديات طائرة اهلجوم اخلفيف
إحياء فعالية الدعم اجلوي القريب

طائرة �سالح اجلو الأمريكي  A-10 Thunderboltللدعم القريب

يف ع�صر التكنولوجيا املت�سارعة ،تتوخى كل قوة جوية الت�سلُّح ب�أحدث
الأ�سلحة و�أبعدها تطوراً .و�سالح اجلو الأمريكي �أثبت هذه القاعدة فيما هو ي�شغِّل
ب�ضعاً من �أعقد الطائرات و�أغالها ثمناً يف العامل .ويبدو اقرتاح ت�ضمينه ،وهو ذو
التكنولوجيا الفائقة التطور ،طائرات قتال ذات حمركات مروحية اقرتاحاً �سخيفاً
ويف غري حمله كلياً .ولكن� ،أال ي�شي بحكمة �إن جرى التفكري يف الدعم اجلوي القريب
()CAS؟

لقد خا�ضت ق��وات الناتو حروب ًا
منخف�ضة ال�شدة قرابة ع�رشين
عاماً ،وحني ي�ؤتى �إىل ذكر مهمة
الـدعم اجل��وي القريب ،يتبني �أن الطائرات
ال �ن �ف��اث��ة وال �ب��ال �غ��ة ال �ت �ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي
واملتعددة الدور لي�ست اخليار الأف�ضل دوماً؛
فاملن�صات املتقدمة تكنولوجي ًا تقابلها عاد ًة
تكلفة عالية وتعقيد �شديد .فالطائرة الباهظة
التكلفة مثل «�أفF-35 Lightning( »35 -
 )IIميكنها �أن تعود �إىل مهمة الدعم اجلوي
36

ال�ق��ري��ب ب �ق��درات �أق ��ل ال �أك�ث�ر .وق��د ج��اء يف
مقالة للرائد يف �سالح اجل��و الأم�يرك��ي مايك
بينيتز* ،ن�رشتها يف ع��ام  2010من�صة War
 on the Rocksللتحليل والنقا�ش� ،أن تكلفة
الدعم اجل��وي القريب كانت «تنوف على 64
�أل��ف دوالر يف ال�ساعة� ،أو  1000دوالر يف كل
دقيقة من دقائق دورية جوي قتالية» .وتكلفة
الطائرة  F-15مث ًال هي ح��واىل  31.1مليون
دوالر ،يف حني �أن تكلفة الطائرة  ،F-35التي
ي��روَّج ب�أنها طائرة القتال ال�شبحية الأحدث

واملتعددة الدور ،تُراوح بني  94مليون دوالر
و 148م�ل�ي��و دوالر ،بح�سب ال� �ط ��راز .أ� ّم ��ا
طائرة �سالح اجل��و الأم�يرك��ي «�أA-( »10 -
 ،)10 Thunderboltوه��ي رمب��ا طائرة الدعم
اجل��وي القريب النفاثة الأف���ض��ل يف الوقت
احلايل  -والتي حاول �سالح اجلو الأمريكي
التخل�ص منها على م��دى �أع ��وام خلت ،لوال
تدخّ ل الكونغر�س الذي �أنقذها من «التقاعد»
 ف�إنها تكلف نحو  46.3مليون دوالر.ح�صيلة ه��ذه املن�صات املكلفة ه��ي �أن
�أ�سلحة اجلو ال متلك رمبا امليزانية املطلوبة
ل�رشاء عدد كاف من الطائرات لإجناز مهمات
دعم جوي قريب متدنية الأهمية .فهل ثمة دور
قتايل اليوم للطائرة ذات املحركات املروحية
واملنخف�ضة التكلفة والأب�سط قيادة و�صيانة؟
ي�ج��در التفكري يف بع�ض م��ا ه��و م�ت��واف��ر من
طائرت الهجوم اخلفيف الأكرث قدرة.
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طائرت��ا �شرك��ة «بيالتو�س» «بي �س��ي � -9أم»
و«بي �سي  PC21 »21و PC-9
�إن ت�أثري ال�رشكة ال�سوي�رسية «بيالتو�س
�إي��رك��راف��ت» ( )Pilatus Aircraftيف ت�صميم
الطائرة التكتيكية اخلفيفة احلالية �أمر جدير
باملالحظة؛ ف�ـ  PC-7و  PC-9MوPC-21
طائرات خفيفة ملهمات التدريب والهجوم،
وه��ي أ�ح��ادي��ة امل�ح��رك التوربيني امل��روح��ي
ومنخف�ضة الأجنحة وذوات مقاعد ترادفية،
وما زالت قيد اال�ستخدام منذ عقود لدى �أكرث
من دزينة من �أ�سلحة اجلو يف العامل.
ك��ان��ت ال �ط��ائ��رة  PC-7ق��د أُ�ن �ت �ج��ت يف
ع��ام  ،1978وال�ط��ائ��رة  PC-9يف ع��ام ،1988
وال�ط��ائ��رة  PC-21يف ع��ام  .1999وه��ي كلها
ط��ائ��رات ت��دري��ب طيارين يف ال��درج��ة الأوىل،
غ�ير �أن  PC-7و PC-9ج ��رى تطويرهما
بحيث �أ�صبحتا ت�ؤديان �أدوار ًا ا�ستخبارية
وقتالية .كما �أن ت�صميم الـ PC-7/9/21ذوات
املقعدين يثبت تطور طائرة حديثة ذات حمرك
ت��ورب�ي�ن��ي م��روح��ي .وه ��و ي�ضع عن�رصين
ع��ام� َل�ين م��د َّرب�ين يف ق�م��رة ال �ق �ي��ادة ،م��ا يتيح
توزيع ًا للمهمات؛ ف��أح��د العن�رصيني طيار
يتوىل قيادة الطائرة ،والآخر �ضابط م�س�ؤول
ع��ن الأ��س�ل�ح��ة ،الأم ��ر ال ��ذي يجعل الطائرة
مفيدة ج��د ًا يف مهمة ال��دع��م اجل��وي القريب.
كما �أنها تقدم خ�يرات للم�ستقبل حني تبلغ
تكنولوجيا نا�شئة مرحلة الن�ضج ،من مثل
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �� �ص��واري��خ ال��ذك �ي��ة و أ�ن�ظ�م��ة
«لويال وينغمان» ( )loyal wingmanاجلوية
امل�سيرَّ ة.
تروِّج  Pilatusللطراز الأخري من الطائرة
 PC-21ب��اع �ت �ب��اره الأف �� �ض��ل ب�ين ط��ائ��رات
«اجل �ي��ل ال �ت��ايل» الع�سكرية امل �ع �دَّة لتدريب
طيارين واملعرو�ضة يف ال�سوق .يبلغ باعها
 9.11م وط ��ول ب��دن�ه��ا  11.23م ،و�رسعتها
على ارتفاع عال �أكرث من  861كم�/سا (0.72
م��اك) ،مع وزن عند الإق�لاع ق��دره  3100كغ.
ولها مروحة دا��سرة ( )propellerغرافيتية
ذات خ�م����س � �ش �ف��رات م�ن�ح�ن�ي��ةن وم�ق�ع��دان
ق��ذف �ي��ان ل �ل �ط �ي��ا َري��ن ك�ل�ي�ه�م��ا .ويف ال�ف�ئ��ات
املخ�ص�صة للمناورة البهلوانية ،تُ�صنَّف
 PC-21وف� ��ق م �ق��اوم��ة ل�ل�ج��اذب�ي��ة معدلها
 .G -4/+8وميكنها ال�ه�ب��وط ع�ل��ى م��درج
ق�صري ال يتعدى طوله  900م ،والإق�ل�اع من
م��درج �أق���صر ( 750م) .أ� ّم��ا امل��دى الأق�صى
ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى خ ��زان وق ��ود واح ��د ،فيبلغ
 1334كم .وللطائرة  4نقاط تخزين خارجية
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الطائرة � PC - 21إنتاج بيالتو�س »Pilatus

حتت اجلناحني ونقطة تخزين واحدة يف خط
منت�صف البدن ،مبا ميكّن من تركيب �أ�سلحة
ج��و� -أر���ض ي�صل وزنها �إىل  1150ك��غ .وقد
عملت  Pilatusمع «يو �أ�س بيت�ش �إيركرافت»
( )US Beech Aircraftكي تقوما مع ًا بتعديل
ط��راز من � PC-9أُع�ي��دت ت�سميته ب �ـ«ت� 6 -أ
تيك�سان  .)T-6A TEXAN II( »2وبفعل
ت��غ��ي�ي�رات ك� �ب�ي�رة وم��ه��م��ة ،ت� �ط ��ورت ه��ذه
الطائرة لت�صبح «�أ ت  -6وُلفرِين» (AT-6
.)Wolverine
« �أت 6 -وُلفرِين AT-6 Wolverine

هي طائرة هجوم خفيفة متعددة املهمة؛
لها حم��رك واح��د ومقعدان ترادفيان .وهي
م��ن ��ص�ن��ع «ت �ك �� �س�ترون أ�ف�ي�ي���ش��ن ديفن�س»
( )Textron Aviation DefenseوBeech
� .Craftإن �ه��ا ن���س�خ��ة ه�ج��وم�ي��ة م��ن ط��ائ��رة
التدريب  ،T-6 Texan IIي�ستخدمها �سالحا
اجلو والبحرية الأمريكيان لتدريب طيارين
ون�ق�ل�ه��م م��ن م��رح �ل��ة ق �ي��ادة ط ��ائ ��رات ذات
حم��رك��ات توربينية م��روح�ي��ة �إىل ط��ائ��رات
ذات حم��رك��ات نفاثة .وك�م��ا ُذك��ر �آن �ف �اً ،ف��إن

طائرة الهجوم اخلفيف

 Texan IIم�شتقة من الطائرة  ،PC-9وكانت
النتيجة ،ب�ع��د حت�سينات ك �ث�يرة ،ال�ط��ائ��رة
 ،Wolverineم��ع جملة م�ه�م��ات ،م��ن بينها
مهمات التدريب واال�ستخبار ال�شبكي املرْكز
واملراقبة واال�ستطالع ( ،)ISRوتقدمي الدعم
اجلوي القريب والدقيق .تبلغ تكلفة الطائرة
ال��واح��دة م��ن  Wolverineح��ةاىل  20مليون
دوالر ،مع تكلفة ت�شغيل قدرها قرابة 2000
دوالر يف ال�ساعة.
لهذه الطائرة �أحدث �إلكرتونيات طريان
ذات هند�سة قابلة ملزيد من �أعمال التحديث،
وم��ن ذل��ك ق �م��رة ال �ق �ي��ادة  4000امل �ع � َّدل��ة من
«�إي�سرتالين» ( ،)Esterlineونظام املهمات
ال �ق��ائ��م ع�ل��ى ن �ظ��ام ال �ط��ائ��رة  A-10Cالتي
أ�ن�ت�ج�ت�ه��ا «ل��وك �ه �ي��د م ��ارت ��ن» (Lockheed
 ،)Martinوجمموعة �أجهزة اال�ست�شعار MX
 15Diمن «ل  -3و�سكام» (.)L-3 Wescam
يبلغ ب��اع ال�ط��ائ��رة  10.4م ،وت�ستخدم
م��روح��ة ذات � 4شفرات م��ن ن��وع «ه��ارت��زل»
( ،)Hartzellوجمهزة مبحرك PT6- 68D
من �رشكة «ب��رات �أن��د ويتني كندا» (& Pratt
 ،)Whitney Canadaمبا ميكّنها من الطريان

 AT-6 Wolverineمن تك�سرتون Textron
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ب ���سرع��ة ق �� �ص��وى ت���ص��ل �إىل  820ك��م��/س��ا
( 0.67ماك) ،وهي �رسعة جوية حلمل �أنظمة
خارجية وا�ستخدامها تفوق �رسعة طائرات
هجوم خفيفة أُ�خ��رى .ويبلغ معدل مقاومتها
للجاذبية  .G 3.5 -/+7يبلغ وزن الطائرة
الأق���ص��ى عند الإق�ل�اع وال�ه�ب��وط  4536كغ،
ومداها الأق�صى مع  4خزانات وقود خارجية
 3194.7كم ،مع معدل مدى قتايل لدى حملها
ذخائر وقنابل وقذائف �صاروخية ي�صل �إىل
 500كم تقريباً .كما �أن �أي نقاط التعليق الـ 7
فيها ت�سمح لها بحمل �أ�سلحة �أكرث مما حتمله
طائرة هجوم خفيفة �أُخرى .وميكن ت�سليحها
بحجريات الح�ت��واء ر�شا�ش ( . 50كاليرب)،
وم��دف��ع (�آيل  20م�ل��م) ،وق��ذائ��ف �صاروخية
(غ�ير موجهة وم��وج�ه��ة ب��ال�ل�ي��زر) ،وقنابل
��ص�غ�يرة تقليدية/موجهة ب��ال�ل�ي��زر (250
باوند ًا �أو  500باوند) .ولها مقعدان قذفيان
م��ن ن��وع  MK 16وم��ن �صنع «م��ارت��ن بيكر»
(.)Martin Baker
« أ� � 29 -سوبر توكانو»A-29 Super Tucano

ت�شاركت �صانعة الطائرات الربازيلية
«�إمرباير» ( )Embraerو�رشيكتها الأمريكية
«� �س �ي�يرا ن �ي �ف��ادا ك��ورب��وري �� �ش��ن» (Sierra
 )Nevada Corporationمع «�إلبِت �سي�ستمز
�إمرييكا» ( )Elbit Systems Americaالتي
ت �ق��دم رزم� ��ة �إل �ك�ت�رون �ي��ات ،لإن� �ت ��اج ط��ائ��رة
الهجوم اخلفيفة ال��وح�ي��دة امل�ح��رك «�أ29 -
�سوبر توكانو» (.)A-29 Super Tucano
ه��ذه ال�ط��ائ��رة تتمتع ب�ج��دارة م ��ؤ َّك��دة بدليل
ا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف ��ص�ف��وف  14ق ��وة ج��وي��ة يف
ثالث ق��ارات ،وتقدميها ح�لا ًا ناجع ًا و�ضمن
الإم��ك��ان��ات امل��ال �ي��ة مل�شكلة ال��دع��م اجل��وي
القريب .وهي تُ�صنَع يف جاك�سونفيل ،والية
ف �ل��وري��دا ،وتبلغ تكلفتها  18مليون دوالر
ونحو � 1000ساعة عمل لتكون م�ؤهلة للعمل
يف �أحوال قا�سية ،مثل بيئة �أفغان�ستان احلارة
والعالية� .إنها ت�ستطيع الإقالع من/الهبوط
على م��دارج ترابية �أو ع�شبية �أو ح�صوية.
يبلغ باعها  11.14م ،وط��ول بدنها  11.38م،
وت�ستخدم دا��سر ًا (مروحة) من � 5شفرات،
وحمرك ًا توربيني ًا مروحي ًا من طراز PT6A-
 68Cم��ن �إن�ت��اج ،Pratt &Whitney Canada
بحيث تتمكن م��ن ال�ط�يران ب�رسعة ق�صوى
قدرها  590كم�/سا ( 0.48م��اك)� .أ ّم��ا مداها
الأق�صى بخزان وقود واحد ،فيبلغ  1300كم،
فيما يبلغ م��داه��ا القتايل وه��ي حتمل ذخائر
وقنابل وقذائف �صاروخية ح��واىل  550كم.
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وللطائرة  5حجريات �صلبة ت��زوَّد بر�شا�ش
داخ�ل��ي (. 50ك��ال�ي�بر) ،وميكنها حمل نقاط
تعليق مدفع حتت ب��دن الطائرة وجناحيها،
كما ميكنها حمل ت�شكيلة متنوعة من القنابل
(مب� ��ا ف �ي �ه��ا ق �ن��اب��ل ع��ن��ق��ودي��ة) ،وق��ذائ��ف
�صاروخية غري موجهة و�صواريخ دقيقة.
كانت � A-29إح��دى طائرتني ختاميتني
يف اخ�ت�ب��ارات ال�ه�ج��وم اخلفيف ل��دى �سالح
اجل��و الأم�ي�رك��ي ع��ام  ،2017ل�ت�ح�رّي قيمة
ط��ائ��رة ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال �ه �ج��وم .ويف ع��ام
 ،2018م��ددت وزارة ال��دف��اع الأمريكية عقد
��ش�راء بقيمة  1.8م�ل�ي��ار دوالر ،ت �ت��وىل فيه
��شرك��ة  Sierra Nevada Corporationدعم
م��ا ل��دى ��س�لاح اجل��و الأف �غ��اين م��ن ط��ائ��رات
 A-29ح �ت��ى ع ��ام  .2024ه� ��ذا ،و�أظ��ه��رت
الطائرة جناح ًا يف دور الدعم اجلوي القريب
يف القتال يف �أمريكا اجلنوبية و�أفغان�ستان،
الأم��ر ال��ذي جعلها مو�ضع اهتمام دول عدة
قامت ب�رشائها ،وهي �أفغان�ستان والربازيل
وت�شيلي وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان

والإكوادور وهندورا�س و�إندوني�سيا ولبنان
ونيجرييا والفليبني.
ليوناردو M-346FA

ت �ع �ت�بر ط� ��ائ� ��رة  M - 346FAأ�ح � ��دث
الطائرات التقليدية والفعّالة كطائرة قتال
خ�ف�ي��ف ،وه��ي أ�من� ��وذج م �ت �ط �وّر م��ن ط��ائ��رة
التدريب النفّاثة  M- 346التي تنتجها �رشكة
«ل �ي��ون��اردو  »Leonardoت�ت�م� ّي��ز ال�ط��ائ��رة
ب�ك��ون�ه��ا خفيفة ال� ��وزن وم �ت �ع��ددة الأدوار
القتالية ،وهي جمهّزة برادار متطوّر Grifo -
 M36ونظام تعريف ال�صديق من العد ّو .IFF
�إىل جانب كونها �أ�سا�س ًا طائرة لتدريب
ال �ط � ّي��اري��ن ،ف��إن�ه��ا ��ص��احل��ة حل�م��ل و�إدم� ��اج
جمموعة م��ن الأ��س�ل�ح��ة ج��و  -ج��و ،وج��و -
�أر�ض ،املوجّ هة ب�أ�شعة اليزر �أو الأ�شعة حتت
احل�م��راء ،والأ�سلحة غري املوجّ هة� ،إ�ضافة
�إىل احلموالت اخلارجية التي ت�شمل املدافع
والر�شا�شات و�أجهزة الإ�ستطالع وحتديد
الأهداف وعدّة احلرب الإلكرتونية.

تنتج «ليوناردو  » Leonardoطائرة الهجوم اخلفيف M-346FA
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تعمل قيادة العمليات اخلا�صة الأمريكية
 US SOCOMلت�أمني  75طائرة لأغرا�ض
الدعم اجلوّي القريب

حتديات طائرات الدعم القريب

ثمة ثالثة �أ�سباب تفر�ض نف�سها للنظر
يف ��ش��أن الطائرة التريبومروحية يف ف�ضاء
ال �ق �ت��ال احل��دي��ث :م��ن �أج ��ل ت��دري��ب ال�ط�ي��ار
ب���ص��ورة اقت�صادية وف�ع��ال��ة؛ م��ن �أج��ل دعم
ج��وي ق��ري��ب يف ح��روب متدنية ال���ش��دة؛ من
�أج��ل التنوع ال��ذي ميكن �أن توفرها يف احلد
الأدنى من ال�رصاع .وها هي القوات اجلوية
يف دو الناتو ال ت�ألو جهد ًا لإب�ق��اء ط��ائ��رات يف
اجلو وت�أمني �ساعات طريان يف �سبيل تدريب
طيارين.
يف عام  ،2017كان يف �إمكان ك ٍّل من �سالح
اجل ��و ال�ف��رن���س��ي و� �س�لاح اجل ��و ال�بري�ط��اين
ا�ستخدام ط��ائ��رة واح��دة فقط م��ن ك��ل ثالث
ط��ائ��رات مم��ا ل��دي��ه م��ن ط��ائ��رات ق�ت��ال نفاثة
متعددة الدور .أ�مّا الطائرات الباقية ،فكانت
غري متوافرة للطريان ب�سبب �أعمال �صيانة
�أو �إ��ص�لاح� ،أو ب�سبب نق�ص يف قطع الغيار.
ك�م��ا �أن ن�سبة ت��واف��ر ط��ائ��رات ��س�لاح اجل��و
الأم�يرك��ي ت�تراج��ع ،بفعل تكاليف ال�صيانة
املرتفعة وتعقيداتها املتزايدة.
وف��ق ت�ق��دي��ر ح�ج��م امل�شكلة م��ن منظور
�أ�سلحة �أر��ض�ي��ة م�شرتكة ،ف ��إن احل��اج��ة �إىل
طائرة هجوم خفيفة لت�أدية دعم جوي قريب
خ�لال عمليات حماربة متمردين و�إرهابيني
تغدو جلية بذاتها .وملّا كانت القوات اجلوية
يف حلف الناتو تعتمد على �أ�ساطيل مقاتالت
من اجليلني الرابع واخلام�س الباهظة الثمن،
ف ��إن هناك م��وج��ودات �أق��ل لت�أدية دور الدعم
اجل ��وي ال�ق��ري��ب .ويف ي��وم م �اـ رمب��ا �ستقوم
�أنظمة جوية م�سيرَّ ة بت�أدية هذا ال��دور كلياً،
غ�ير �أن الأن�ظ�م��ة اجل��وي��ة امل���س�َّيةررَّ ة الرفيعة
امل���س�ت��وى ت�ف�ت�ق��ر ح��ال �ي � ًا �إىل ال �ت �ن��وع ال��ذي
ميكن طائرة هجوم خفيفة �آهلة (�أي يقودها
طيار) �أن توفره .هذا ،وقد نظر �سالح اجلو
الأم�يرك��ي يف فكرة ��شراء �أ�سطول من 3000
طائرة تكتيكية خفيفة ،ال�ستخدامها �أ�سا�سً ا
يف ت �ق��دمي دع ��م ج ��وي ق��ري��ب خ�ل�ال عمليات
م �ك��اف �ح��ة ح ��رك ��ات مت� ��رد ،ف��ر� �ص��د جمل�س
الدفاعية  -حزيران  /يونيو  -متوز  /يوليو 2021

ال�شيوخ الأمريكي  210ماليني دوالر ل�رشاء
طائرات هجوم خفيفة مبوجب قانون �إجازة
خا�ص ب��ال��دف��اع الوطني لعام � ،2020إال �أن
�سالح اجلو الأمريكي قرر يف �شباط/فرباير
� 2020إل �غ��اء ب��رن��اجم��ه املتعلق ب��ال�ط��ائ��رات
ال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة اخل�ف�ي�ف��ة ب��اع �ت �ب��اره غ�ي�ر م�لائ��م
ملهمات قريبة من عمليات قتالية .ويف �أعقاب
قرار الإلغاء� ،أعلنت قيادة العمليات اخلا�صة
الأمريكية ( )US SOCOMيوم ًا لل�صناعة من
�أجل برناجمها امل�سمّى ،Armed Overwatch
وه��و م�سعى جديد وم�ستقل لت�أمني ح��واىل
 75طائرة لأغرا�ض «الدعم اجل��وي القريب،
واال� �س �ت �ط�لاع امل���س�ل��ح ،وتن�سيق الق�صف
واال�ستطالع وامل��راق�ب��ة اجل��وي��ة الأم��ام�ي��ة».
وب�رصف النظر عن «ال�سكتة الدماغية» التي
�أ�صابت �سالح اجلو الأمريكي على ال�صعيد
البريوقراطي ،ف�إن امل�شكلة التكتيكية ،يف ما
يتعلق بت�أمني دعم جوي قريب �إيجابي فعال
يف بيئات دف��اع ج��وي مت�ساهلة ،تبقى على
حالها ،وه��ذا �شيء على �أع�ضاء الناتو �أخذه
يف االعتبار ب�صورة جدية.
على الرغم من �أن �سالح اجلو الأمريكي
ي �ع �ت �ق��د �أن ال� �ط ��ائ ��رات ذوات امل �ح��رك��ات
التوربينية املروحية �ستكون مقبولة رمبا
ملكافحة �إرهابيني ،فمن امل�شكوك فيه �إىل حد
بعيد �أن ي�ج��ري ا��س�ت�خ��دام ط��ائ��رات هجوم
خفيفة ذوات حم��رك��ات م��ن ه ��ذا ال�ق�ب�ي��ل يف
م�ه�م��ات دع��م ج��وي ق��ري��ب يف �أع �م��ال قتالية
مماثلة و�سط بيئة حمفوفة بخطر دفاعات
جوية متطورة .وهذا �أمر مقبول �إذا نُظر �إىل
الدعم اجلوي القريب بطريقة تقليدية .ولكن،
م��اذا �إن كان ميكن تغيري طريقة تقدمي الدعم
اجلوي القريب؟
يف اجل�ي��ل ال �ت��ايل ،وم��ع ا��س�ت�م��رار تزايد
مدى ال�صواريخ التي تطلَق من اجلو وحت�سُّ ن
دقتها و«ذك��ائ�ه��ا» ،ف ��إن م��ن املمكن �أن تقدم
ال �ط��ائ��رات ذوات امل �ح��رك��ات ال�ت��ورب�ي�ن�ي��ة
املروحية �سرتاتيجية ما ي�سمّى high-low
 ،mixوه ��ي تق�ضي ب��ا��س�ت�خ��دام م��زي��ج من

ع��دد قليل م��ن ال �ط��ائ��رات البالغة
القدرة ( )highمقرون بعد كبري من
ال �ط��ائ��رات الأق ��ل تكلفة ()low
بحيث يُنتج ت�أثري ًا تراكمي ًا �أكرب
م��ن ق ��وة �أك�ب�ر ك �ث�ي�راً ،و�ضمن
الإم �ك��ان��ات امل��ال �ي��ة امل�ت�ي���سرة؛
ففي ظل �إمكانية �إط�لاق �صواريخ
م�شبّكة وذك �ي��ة م��ن م�سافات بعيدة،
ميكن فع ًال تغيري طريقة تقدمي دعم جوي
قريب .ولنتخي ْل �أن كل ��ص��اروخ �سيكون يف
امل�ستقبل القريب جمهَّز ًا بو�سائل ا�ست�شعار
تتح�س�س ب��ا��س�ت�م��رار وت��ر� �س��ل م�ع�ل��وم��ات
بخ�صو�ص م��واق��ع �أه� ��داف غ�ير م�ستورة
على امتداد م�سار طريان ال�صواريخ؛ ففيما
ال �� �ص��ارخ ي�سلك ط��ري �ق��ه ،ي�ستطيع امل��ول��ج
مب�س�ؤولية �إدارة الأ�سلحة على منت الطائرة،
وم��ن خ�ل�ال ا��س�ت�خ��دام��ه ق� ��درات اال�شتباك
خ� ��ارج خ ��ط ال �ن �ظ��ر ع�ب�ر م ��ا ي���ش�ب��ه ��ش��ا��ش��ة
ت�ل�ف��زي��ون� ،أن ي��رى منطقة ال �ه��دف .وفيما
ت�صبح ال�صواريخ �أك�ثر �شيوعاً ،وتتح�سن
م��ن حيث امل��دى وال��دق��ة واال�ست�شعار ،ف��إن
العامل الأه��م لتطور ال��دع��م اجل��وي القريب
مي �ك��ن �أن ي �ك��ون ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ال �ط��ائ��رات
الآه �ل��ة وال �ط��ائ��رات امل �� �س�َّيةررَّ ة ه��و امل�سارعة
�إىل «�صندوق �إط�ل�اق» ( )firing boxوقذف
��ص��واري��خ م��ن م��واق��ع غ�ير مك�شوفة �أو من
ف��وق خ��ط الأف ��ق .ه��ذا امل��زي��ج ملفهوم ع��ال –
منخف�ض� ،أي �سرتاتيجية خلط قدرات جمرَّبة
وم �ت��وارث��ة يف ق��وة �أك�ث�ر ت�ق��دم� ًا م��ن الناحية
التكنولوجية ،لهو �سرتاتيجيا قدمية ِق �دَم
احلرب نف�سها؛ فعلى امتداد تاريخ احلروب،
�شنت ال�ق��وات الع�سكرية م�ع��ارك مبزيج من
الأ�سلحة ،بع�ضها ذو �صبغة ثورية ،وبع�ضها
ج��دي��د ،وكثري منها ق��دمي .وم��ع ووج��ود عدد
قليل من فقط من الطائرات النفاثة املتاحة
لتقدمي دع��م ج��وي ق��ري��ب ،وط��واف��ات هجوم
باهظة الثمن ومعقدة وغري قابلة لتوفري وقت
لـ «الت�سكع» (�أو الرتيث )loitering ،املمدَّد،
كما تفعل ال �ط��ائ��رات ،فلرمبا ت�ق��دم طائرة
توربينية مروحية �أك�ثر ب�ساطة �إىل القوات
اجلوية خيار ًا متنوعاً ،حتى يف بيئات الدفاع
اجل��وي املحفوفة ب�أخطار ج�سيمة .و�إذا ما
ن�أت القوات اجلوية بنف�سها عن خيار طائرات
الهجوم اخلفيفة ،فلعل الوقت حان لتنخرط
القوات اخلا�صة والقوات الربية يف هذا الأمر،
فتتوىل هذا الدور احليوي ،ومتار�س ت�أثريها
يف اجلانب ال�سيا�سي ،وجتعل الدعم اجلوي
القريب فعا ًال من جديد.
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املركبات املدرعة اخلفيفة
يف الشرق األوسط

عربة �شنتاورو  Centauroاملدرعة لدى اجلي�ش الأردين

املركبات املدرعة اخلفيفة ال��وزن هي عربات م�صفّحة
مُدولبة خفيفة التدريع وهي �أخفّ تدريعاً من مركبات القتال
الهجومية املدرعة والدبابات املجنزرة ،وهي متتلك �سرعة
عالية �إذا ما قورنت بالآليات املجنزرة ،ووزنها �أخفّ منها،
وهي عاد ًة تُ�ستخدم ملهام القيادة وال�سيطرة والإ�ستطالع.
وتتميّز عن باقي املركبات بنوعية تدريعها وت�سليحها
وتزويدها بو�سائل خا�صة.

�أنتجت �أوّل مركبة مدرعة يف اململكة املتحدة عام  ،1902وقد
درعت بدرع تبلغ �سماكته  9ملم ،لتوفري احلماية مل�ستقليها
وطاقمها من الر�صا�ص وال�شظايا ،كما زوّدت مبحرّك 16
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ح�صاناً ،هي ذات �رسعة  14.5كلم ،و�سلّحت بر�شا�شتني.

اململكة الأردنية الها�شمية:

لدى اململكة الأردنية الها�شمية من ناقالت اجلند وعربات القتال
الأخ��رى  100عربة  ،ACVو  1200عربة ) M-113 (A2MK1و 340
عربة رات�ي��ل ،و  100عربة �سبارتان ،و 120عربة �سارا�سني  ،و60
عربة  ،ALFV-Bsو  150عربة كوغار  .S61MITARsهذا وي�شار �إىل
�أن أ�ع��داد ًا �إ�ضافية من ناقالت اجلند املدرعة ّ ACVمت ت�سلمها (من
فائ�ض اجلي�ش الرتكي ،وثمة مفاو�ضات جارية ب�ش�أن �إمكانية �رشاء
� 141سيارة مدرعة �سنتورو (مُ�سلّحة مبدافع من فائ�ض اجلي�ش
االيطايل).
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االمارات:

ل � � ��دى االم� � � � � � ��ارات ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة امل� �ت� �ح ��دة
م ��ن ال� ��� �س� �ي ��ارات امل� ��درع� ��ة � �� 60س� �ي ��ارة ط ��راز
 ،AML - 90كما لديها من عربات القتال وناقالت
اجلند  450عربة  ،BMP-Lو  331عربة  ACVمن
خمتلف الإ�شتقاقات و  28عربة  ،RG-31و32
عربة فوك�س ا�ستطالعية لك�شف الأ�سلحة النووية
والبيولوجية والكيماوية ( ، )NBCو  51عربة
 AMVعربة .M-ATV
وقيد الطلب  24عربة ناقلة مدافع هاون عيار
 120ملم ،مُثبّتة على عربات  RG-31والت�سليم
م�ستمرّ ،ك�م��ا �أو� �ص��ت االم� ��ارات ع�ل��ى ع��دد غري
حمددة من عربات باتريا امل ُدولبة  MFV 8X8من
خالل �إنتاج حملّي.

البحرين:

رب�ضان عربة مدرعة اماراتية ال�صنع

ل� ��دى مم �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن م ��ن ال� ��� �س� �ي ��ارات امل� ��درع� ��ة  22ع��رب��ة
 .AML -90ك �م��ا ل��دي �ه��ا م ��ن ع ��رب ��ات ال� �ق� �ت ��ال ون� ��اق �ل�ات اجل �ن��د
امل� ��درع� ��ة  25ع ��رب ��ة  ،YPR-765و  110ع� ��رب� ��ات M-113A2
و  100ع � ��رب � ��ة � � � AT-105س� ��اك � �� � �س� ��ون ،و  105ع� ��رب� ��ات
.6X6 ARMAS

مُقاتلي حزب اهلل.
�أما عربات القتال املدرعة وناقالت اجلند فنحو  150عربة ،BMP-1
و  51عربة  ،BTM1و  80عربة ( BTRال�رشطة اخلا�صة) ،ونحو 20
عربة فوك�س ،و  BTR-4 + 80و  6201عربة  M-113وح��وايل 1200
عربة .MT -LB

ال�سعودية:

�سلطنة عمان:

ل��دى اململكة العربية ال�سعودية م��ن قان�صات الأل�غ��ام � 200أوت��و
 VCC-1م��ع �أب � ��راج  TVAوب�ع����ض ع��رب��ات  AMX -10Pم� ��زوّدة
ب�صواريخ هوت .كما لديها من العربات املدرعة  140بريانيا ( 90ملم)،
و 350عربة .AML - 60/-90
�أم��ا م��ن ع��رب��ات القتال ون��اق�لات اجلند فلديها  400عربة ب��راديل
 ،M2و  1200عربة  ،M -113و  500عربة  ،AMX-10Pوبع�ض عربات
 ،EF -11و 160عربة بريانيا  ،8X8و 50عربة  ،MATVو  650عربة
.HMMWV
وقيد الطلب  20عربة من الناقالت لتح ّل حم ّل
التي فقدت يف اليمن.

لدى �سلطنة عمان من ال�سيارات املدرعة  9مدولبة طراز �سنتورو
جمهّزة مبدافع  120ملم خا�صة باحلر�س ال�سلطاين و  18عربة �صالح
الدين كوماندو  .V-150ولديها من ناقالت اجلند بع�ض ناقالت فاب،
و  15عربة �ساك�سوت  ،AT -105و 9عربات �ستورمر للقيادة ،و 160
بريانيا (ت�شمل ناقالت جند وق�ي��ادة وا�ستعادة وا�سعاف وحامالت
ه��اون) و  50عربة  ،6X6 WZ551ولديها راجمات تايب  90عيار 120
ملم.

�سوريا:

مالحظة :البيانات ال��واردة تقديرية بفعل ما
يجري يف اجلمهورية ال�سورية من حروب وقتال.
فهي لديها من ال�سيارات املدرعة � 400سيارة
ط��راز  ،BRDM-1و  600ط��راز  ،BRDM-2كما
لديها من عربات القتال ون��اق�لات اجلند املدرعة
 2300عربة  ،BMP-1ونحو  1300ناقلة /60/50
 RTB 52وبع�ض عربات .TO -46

العراق:

اجل�ي����ش ال �ع��راق��ي ح��ال �ي � ًا ت�غ�ير ع��دي��ده �إث��ر
الهجمات واحل��روب التي تعر�ض لها واحلكومة
حالي ًا تعتمد على ق��وات ع�سكرية �شيعة ،وقوات
�سنّية وق ��وات ك��رد ّي��ة وق ��وات �إي��ران �ي��ة تُ�ساعد
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لدى اململكة العربية ال�سعودية عربات بريانها Piranha 8x8
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قطر:

ال���س�ي��ارات امل��درع��ة ل��دى دول ��ة ق�ط��ر
،و
عربة كا�سكافيل  ،XMAو  63عربة
عربات  EF - 9بريانيا (مدافع عيار ملم).
بينما عربات القتال وناقالت اجلند لديها
،و
عربة  ،AMX -10Pو  41عربة
عربة  ،VTTو 8عربات كوماندو.

20
9 CR01
20
30
160 AMX

الكويت:

ي�ح�ظ��ر ال��د� �س �ت��ور ال �ك��وي �ت��ي احل ��روب
الهجومية �إمن ��ا ي�صف ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن
واحلفاظ على ا�ستقالله ،ب�أنه واجب ًا مقد�س ًا
وق��د و ّق ��ع م �ع��اه��دات دف��اع�ي��ة م��ع ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ،وب��ري �ط��ان �ي��ا وف��رن �� �س��ا ورو� �س �ي��ا
وال�صني ،وللواليات املتحدة وجود ع�سكري
دائم يف الكويت يف  6مع�سكرات.
ولدى الكويت من عربات القتال وناقالت
اجلند املدرعة  264عربة ديزرت ووريور ()8
منها ملهمّات متخ�ص�صة ،و  40عربة طراز
 BMP-2و  55عربة  ،BMP -3و  140عربة
م�شرييا و  60ع��رب��ة  ،)M08 ( 4X4و 113
�سيارة م��درع��ة ط��راز فربيت ول��دى احلر�س
ال��وط �ن��ي  70ع��رب��ة ن��اق�ل��ة ج�ن��د ب��ان��دور 6X6
موزّعة على نقل اجلند والإ�سعاف والقيادة
و�سواها ،كما لديها  22عربة �شورالند S600
لنقل اجلنود.

لبنـان:

تعمل ال �ق��وات اللبنانية ب ��أم��رة ق�ي��ادة
م��وحّ ��دة وو��ض�ع��ت م���س��ودّة خطة حما�سية
تتعلق بتطوير هذه القوات واليونيفيل وفق ًا
ل �ق��رار جمل�س الأم ��ن ال�ت��اب��ع ل�ل��أمم املتحدة

عربة  AMX - 10خالل عر�ض ع�سكري يف قطر

 1701ت�ن���شر ق��وات �ه��ا يف اجل �ن��وب اللبناين
وقوامها منذ ع��ام  2013ما جمموعه
عن�رص ع�سكري ًا و  123جندي ًا دول �ي � ًا لوقف
�إط�لاق النار بني لبنان و�إ�رسائيل ومُ�ساعدة
احلكومة اللبنانية على ت�أمني احل��دود ومنع
تهريب ال�سالح.
ولدى اجلي�ش اللبناين من ناقالت اجلند
 16عربة  B-C25ونحو  1150عربة ،M-113
و  68عربة  ،LAVsو  40عربة  ،VABو 1400
عربة همفي (م�ستمر ت�سليحها ،كما ّمت ت�سليم
 30ناقالت جند  M-113من الأردن للبنان.
10922

اليمن:

ال �ب�لاد يف ح��ال��ة ح��رب �أه�ل� ّي��ة ب�ين ق��وات
النظام وامللي�شيات احلوثية ،وحالي ًا ال يوجد

جي�ش ر�سميّ ولي�س من املمكن تقدير املعدّات
التي لديها.

ال�شركات املنتجة للعربات املدرعة اخلفيفة:

ال �ع��رب��ات امل��درع��ة اخلفيفة ب�شكل ع��ام
ه��ي ع��رب��ات م��دول�ب��ة � 8X8أو � 6X6أو ،4X4
وت���س�ت�خ��دم مل �ه � ّم��ات الإ� �س �ت �ط�لاع وال�ق�ت��ال
اخل�ف�ي��ف .ت�سعى ال ���شرك��ات امل�ن�ت�ج��ة لهذه
ال�ع��رب��ات �إىل ت�سويق منتجاتها يف ال�رشق
الأو� �س��ط ح�ي��ث الإن �ف��اق ال��دف��اع��ي ل �ل��دول يف
ت�صاعد دائم .هذا مع العلم �أن عدة دول عربية
و��ش�رق �أو��س�ط�ي��ة ب��ات��ت ال�ي��وم تنتج عربات
م��درع��ة خفيفة لتلبية �إح�ت�ي��اج��ات جيو�شها
وت�صدير الفائ�ض �إىل الدول ال�صديقة.
�أب��رز ال���شرك��ات امل ُنتجة لهذه العربات
ميكن �إدراجها فيما يلي:
 ال����������والي����������ات امل����ت����ح����دةالأمريكيةOshkosh - General Dynamics:
.AM General

عربة  Panhardتابعة للجي�ش الكويتي
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 فرن�سا.NEXTER - ARQUUS : �أملانيا.KMW - Rheinmetall : بريطانيا .BAE Systems : تركيا .Otokar + FNSS : دمنارك � +سوي�سرا.Mowag : اململكة العربية ال�سعودية »SAMI« :ال�رشكة ال�سعودية لل�صناعة الع�سكرية.
 االم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة:« »NIMRمنر العربات.
 م�صر :وزارة الإنتاج احلربي. الأردن »JODDB« :امل��رك��ز الأردينللت�صميم والتطوير.
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تط ّور اإلتصاالت الراديوية
انظمة ات�صاالت �سرتاتيجية حممولة على عربات

لعبت الإت�صاالت الراديوية دور ًا مهماً خالل احلروب
والعمليات الع�سكرية على �أنواعها ،وهي ت�شمل خمتلف
الو�سائل امل�ستخدمة لإر�سال الر�سائل والتعليمات والأوامر
يف امليدان الربّي والبحري واجلوّي ما بني مقرّات القيادة
وخمتلف الرعائل الع�سكرية التابعة لها.
�إ�ستخدمت و�سائل الإت�صال يف احل��روب منذ الع�صور
القدمية وهي ال ت��زال ذات �أهمية كربى حتى اليوم ،وقد
تطوّرت من احلمام الزاجل �إىل التوا�صل عرب ال�سواتل مرور ًا
مبختلف الأجهزة الراديوية الال�سلكية واحلقلية ال�سلكية،
وقبلها التلغراف الكهربائي الذي ابتكره �صموئيل مور�س
يف العام  1844و�أمن عربه �إت�صا ًال تاريخياً ما بني وا�شنطن
ومدينة بالتيمور يف الواليات املتحدة الأمريكية.
�شهد مطلع القرن احل��ادي والع�شرين ث��ورة يف عامل
التكنولوجيا،وكانت�أنظمةالإت�صاالتمن�أبرزالقطاعاتالتي
�شملها التحوّل ،حيث �أدخلت �إىل خمتلف الأنظمة الع�سكرية،
ويف طليعتها الإت�صاالت الع�سكرية التي يعتمد عليها ب�شكل
44

�أ�سا�سي لتحقيق التوا�صل ما بني القيادات وال��وح��دات
امليدانية ،وباتت متثّل اجلهاز الع�صبي للقوات امل�سلّحة .مل
تع ْد و�سائل الإت�صال تقت�صر على هواتف و�أجهزة ال�سلكية،
بل �أ�ضحت اليوم �أنظمة معقّدة بحيث ترتبط الهواتف
و�أجهزة الراديو بنظام كمبيوتر متكامل وبال�شبكات املركزية،
فت�سجّ ل املعلومات وتنقل وت��وزّع �ضمن حلقة حمددة من
القيادات لت�سهيل العمل الع�سكري يف اط��ار نظام القيادة
وال�سيطرة والإت�صاالت والإ�ستعالم املعروف بـ (� )C3Iأو
(.)Command, Control, Communications & Information
يُ�ضاف �إىل ك� ّل ذل��ك اليوم دخ��ول ال�سواتل �أو الأقمار
ال�صناعية على حقل الإت�صاالت ،والدور الكبري الذي ت�ضطلع
به يف جمال حرب ال�شبكات املركزية (Network Centric
 )Warfareواحلرب الإلكرتونية (،)Electronic Warfare
و�إمكانات الت�شوي�ش والبثّ والإلتقاط ،مبا ي�ؤثر ب�شكل فعّال
على جمريات العمليات احلربية ،وبالتايل تلعب دور ًا فعا ًال
يف تقرير نتائجها.
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مل ي �ت��و ّق��ف ق �ط��اع الإت� ��� �ص ��االت ال� ��ذي ط ��اول ��ه ال �ت �ط �وّر
التكنولوجي عند نقل املعلومات ما بني املت�صلني ،فجاءت
تقنيات الإت �� �ص��االت ال��رق�م�ي��ة ،وب� ��د�أت معظم اجليو�ش
املتقدّمة �أب�ح��اث� ًا ح��ول ت�صوير واق�ع��ي حلقل املعركة ،بحيث يرتبط
ك ّل جندي بقيادته ،لينقل ب�شكل ف��وري تفا�صيل مُ�شاهداته ملجريات
القتال وحقل املعركة ،من خالل الت�صوير بالفيديو ونقل التفا�صيل
عرب �أج�ه��زة �إ�ست�شعار يحملها اجلندي �أو العربة التي ي�ستقلّها �أو
الطائرة الآهلة �أو امل�سرية عن بُعد.مُ�شاهدات اجلندي التي تنقل �إىل
مراكز املعلومات والقيادات تُعترب مرتكز ًا مهم ًا ي�سهّل �إتخاذ القرارات
بال�رسعة املطلوبة ومبا يتنا�سب مع تطوّرات حقل املعركة.
يف ُم �ق��اب��ل �أه � ّم �ي��ة ا إلت �� �ص��االت ودوره � ��ا ،ال ب� � ّد م��ن الإع �ت�راف
به�شا�شتها واع��وراره��ا ،نظر ًا لإمكانات �إخرتاقها من قِبل العد ّو
للإ�سرتاق �أو الت�شوي�ش �أوالتعطيل ،الأمر الذي �أظهر احلاجة املا�سة
البتكار و�سائل ت�ضمن حماية الإت�صاالت ال�صديقة من جهة ،و�ش ّل
عمل �أنظمة الإت�صاالت امل ُعادية من جهة ثانية ،وذل��ك يف إ�ط��ار حرب
املعلومات .وهنا برز دور الأبحاث التكنولوجية والعلمية لتحقيق
أ�م��ن املعلومات وا إلت �� �ص��االت ،وب��ات أ�م��ن املعلومات جم��ا ًال رحب ًا
لل�رشكات امل ُنتجة لأنظمة الإت�صاالت يف �سعيها �إىل ت�صنيع �أجهزة
قادرة على ت�شفري املكاملات والبيانات والأ�صوات ،و�أ�صبحت و�سائل
الت�شفري مطلب العاملني يف م�ؤ�س�سات حكومية ،يُ�ضاهي مطلب
القيادات والوحدات الع�سكرية.

التكنولوجيا و�سالمة االت�صاالت:

تن�صبّ جهود الأبحاث التكنولوجية يف حقل الإت�صاالت على هدف
�أ�سا�سي هو �سالمة االت�صاالت وتلقّيها يف اللحظات املطلوبة دون �أيّ
حتريف �أو ت�شوي�ش .وتتطلّب املعركة احلديثة عدد ًا كبري ًا من الإت�صاالت
يف الوقت املنا�سب لك ّل منها .فاجلندي يحتاج �إىل �إت�صال بال�ضابط الذي
يقوده ،وال�سائق يحتاج �إىل تعليمات التحرّك بعربته �أو �ضمن القوافل،
وق��ائ��د ال��دب��اب��ة �أو العربة يحتاج �إىل ات�صال م��ع ال�ع��رب��ات ا ألخ ��رى،
وال�سفينة احلربية حتتاج �إىل ات�صال مع البوارج الأخ��رى والطائرات
امل ُقاتلة ال�صديقة ومراكز القيادات� .أن جممل هذه الإت�صاالت توفّرها
�أنظمة ع�سكرية متطوّرة قد تكون ثابتة �أو متحرّكة ،لكنها �ضمن �شبكات
ت�سهّل عمل القيادة وال�سيطرة وحتقق دقة �أكرب يف الأو�ضاع التكتيكية،
وت ��زوّد اجلميع مبعلومات �شاملة� .إال �أن الإت���ص��االت ب�شكل ع��ام قد
تتعرّ�ض ل�رسقة حم�ضرّ ة من العد ّو �أو لإف�شائها ب�شكل عر�ضي ،فت�ؤدّي
�إىل مُ�شكلة �أمنية قد ت�صبح خطر ًا على �أرواح الع�سكريني �أو الوحدات
القائمة مبهمات تكتيكية يف حقل املعركة ،ا ألم��ر ال��ذي يفر�ض تزويد
�شبكات الإت�صاالت الع�سكرية واحلكومية ب�أنظمة متطوّرة حلمايتها
واحلفاظ على �رسّية املعلومات املتبادلة.
لقد �أدخلت التكنولوجيا احلديثة �إىل خمتلف الأنظمة الدفاعية،
و�شهد قطاع الإت�صاالت ث��ورة يف تقنيات الت�شفري (� )Encryptionأو
الإجراء الذي يعتمد لتحويل الن�ص الوا�ضح �إىل ن�ص مرمز باحلروف
والأرق��ام ملنع �أيّ كان من تلقّي الر�سالة وق��راءة م�ضمونها ،با�ستثناء
امل ُر�سلة �إل�ي��ه �أو ال�شخ�ص امل ُعني بالر�سالة .يرتكز الت�شفري وح� ّل
الت�شفري ( )Decryptionعلى نظام علميّ لوغاريثمي ح�سابي ،لتحويل
ال�ب�ي��ان��ات ب�ه��دف الت�ضليل و إ�خ �ف��اء امل�ضمون الأ��س��ا��س��ي و�إك���س��اب
الر�سائل طابعها ال ���سرّي ،كما ي�ستعمل امل��زج حلماية الإت���ص��االت
ال�صوتية بوا�سطة الراديو وقفز ال�تردّدات ()Frequency Hopping
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القوات البحرية لديها اجهزة منوعة للأت�صاالت

والت�شوي�ش الراديوي ( )Radio Jammingملنع التداخل.

�أهمية الإت�صاالت الرقمية:

جت �ه��د ال� ���ش�رك ��ات ال��دف��اع �ي��ة امل ُ �ن �ت �ج��ة لأن �ظ �م��ة ا إلت� ��� �ص ��االت،
وب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق م ��ع اجل� �ي ��و� ��ش يف �أوروب� � � ��ا و أ�م �ي��رك � ��ا� ،إىل حت��وي��ل
ال� �ق ��وات ال�ب�ري��ة اىل وح� ��دات ُم�تراب �ط��ة ب�ن�ظ��م ال���ش�ب�ك��ات امل��رك��زي��ة
ال��رق �م �ي��ة م��ن خ�ل�ال رب ��ط امل� �ع� �دّات و�أج� �ه ��زة الإت� ��� �ص ��االت ب�شبكة
ال�ب�ي��ان��ات ال��رق�م�ي��ة ( )Digital Dataوحت � �وّل ال �ق��وات الع�سكرية
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة �إىل جم �م��وع��ات م��ن ال�ت���ش�ك�ي�لات امل ��ؤل �ل��ة �أو م��ا ُي �ع��رف
ب�ـ ( )Computerized Formationب��ات ي� � ؤ�دّي �إىل جممل اخل��دم��ات
الع�سكرية ح��ول العمل يف اط��ار التكنولوجيا احلديثة ،و�أ�صبح هذا
الإجت��اه وا�ضح ًا وملمو�س ًا يف جيو�ش االحت��اد الأوروب��ي ،حيث بد�أت
�سنوات من الأبحاث والتطوير تعطي ثمارها من خالل �أنظمة القيادة
وال�سيطرة املتطوّرة و�شبكة املعلومات الدقيقة حلقل املعركة املتحرّك.
ان على اجليو�ش الأوروب�ي��ة �أن تكون ق��ادرة على �إدم��اج التكنولوجيا
احلديثة يف خمزونها من �أج�ه��زة الإت�صال التقليدية مبا يتطابق مع
مبادىء وبروتوكول بيانات الإت�صاالت التابعة حللف ناتو.
لقد �إندجمت ال�رشكات امل ُنتجة للأنظمة الدفاعية يف هذا التحوّل،
وهي ت�سعى لتكون يف خدمة قوات برّية �أف�ضل� ،إذ يعمل ق�سم الأنظمة
الربية با�ستمرار على تطوير �أنظمة القيادة وال�سيطرة والإت�صاالت
والكمبيوتر والإ�ستعالم واملراقبة والإ�ستطالع ( ،)C4ISRالتي كانت
�سابق ًا تدمج يف املن�صات البحرية ،واملحمولة ج��و ًا ومل تكن تخ�ص�ص
لوحدات القوات الربية.
�أما اليوم فقد اتخذت بع�ض ال�رشكات قرار ًا بتخ�صي�ص منتجات
( )C4ISRو�إحلاقها بالأنظمة الربية ،حيث الطلب م�ستم ّر على معدّات
تعمل �ضمن �إط��ار العمليات امل ُ�شرتكة .فامتالك تكنولوجيا ال�شبكات
امل��رك��زي��ة ق��د دف��ع دو ًال مثل ال��والي��ات املتحدة ا ألم�يرك�ي��ة وبريطانيا
وفرن�سا واملانيا �إىل تطوير �أل��وي��ة قتال رقمية ميكن ن�رشها ب�شكل
�رسيع .ومعظم ال�رشكات املنتجة لأنظمة الإت�صاالت �أول��ت �إهتمام ًا
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ك�ب�ير ًا بحجم الأج �ه��زة املحمولة التي ت�شكّل عبئ ًا ثقي ًال على
كاهل اجلندي يف حقل املعركة ،وبات التناف�س اليوم قائم ًا على
تخفي�ض �أحجام الأجهزة ،والقدرة على �إدماجها يف نظام املقاتل
الفردي �ضمن خطة �أنظمة القتال امل�ستقبلية ( Future Combat
� )Systemsأو ( .)FCSويف ه��ذا امل�ج��ال يُ�شار �إىل �أن النظام
املتطوّر ال��ذي �أنتجته �رشكة �ساجيم ( )SAGEMالفرن�سية
وامل�ع��روف ب�إ�سم فيلني (� )Felinأو جنديّ امل ُ�شاة مع عنا�رص
مُدجمة ،حتتوي �إىل جانب ال�سالح ،على �أجهزة �إت�صال ومُراقبة
متطوّرة.
�إذ ًا التكنولوجيا امل ُ�ستقبلية لإت �� �ص��االت حقل املعركة،
وا�ستخدام �أجهزة الإت�صال التكتيكية بات من ��ضرورات دعم
ال�ق��وات امل�سلّحة يف ال�رصاعات احلديثة ،الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل
الإرت�ق��اء ب�أنظمة الإت�صال �إىل اجليل اخلام�س لتلبية املتطلبات
العمالنية لهذه القوات ،وزيادة كفاءاتها القتالية .وهذا الواقع تطلب
تطوير ًا للأنظمة الراديوية امل ُربجمة وفق تكنولوجيا جديدة ،وتطوير ًا
لل�شبكات التكتيكية الدولية باعتماد مُدمج للحا�سب الآيل ونظام حتديد
املوقع اجلغرايف ( )GPSمبا ي�سمح للقادة بالتزوّد باملعلومات الالزمة
ل�ل�إط�لاع با�ستمرار على الو�ضع امل �ي��داين وت�سهيل �سري العمليات
احلربية.

�أبرز ال�شركات املُنتجة للإت�صاالت الآمنة:

نظر ًا لتحوّل الإت�صاالت الراديوية التكتيكية من ال�سلكية عادية �إىل
املتخ�ص�صة ب�إنتاج �أجهزة الإت�صال
�شبكات م�شفرة ،جل��أت ال�رشكات
ّ
ب�شكل عام� ،إىل �سُ بُل توفّر ال�رسّية املُطلقة يف تبادل املعلومات وحتفظ �أمنها،
وهي تقنيات جديدة لإبعاد خطر الت�شوي�ش �أو الإ�سرتاق وبالتايل احلفاظ
على �رسّية ودقّة املعلومات املُتبادلة ،و�أبرزهذه ال�رشكات هي التالية:
رود أند شوارتز ROHDE & SCHWARZ

مراقب الإت�صاالت الدولية �إنتاج رود �أند �شوارتز

هي ال�رشكة الأملانية الرائدة عاملي ًا يف جماالت افتتاح الإلكرتونيات
العائدة لأنظمة البث والإعالم والأمن ال�سيرباين و ُمراقبة الإت�صاالت
الراديوية وت�صنيع الأجهزة الال�سلكية على �أنواعها للقطاعات املدنية
والع�سكرية.
لقد و�ضعت ال�رشكة �أج �ه��زة يف خ��دم��ة خمتلف وح ��دات ال�ق��وات
امل�سلّحة ،ف�أنتجت �أنظمة �إت���ص��االت حممولة ج��و ًا و�أخ ��رى للقوات
البحرية كما �أول��ت القوات الربية �إهتمام ًا خا�ص ًا عرب �أجهزة الراديو
التكتيكية وال�شبكات املركزية  .هذا بالإ�ضافة �إىل الرادارات والأنظمة
املتعلقة بالأمن وال�سلطات احلكومية.
46

�أهمية الأت�صاالت عرب ال�سواتل

ل  3هاريس L3HARRIS

��ش�رك���ة �أم �ي�رك � �ي� ��ة رائ� � � ��دة يف �إن� �ت���اج
�أن�ظ�م��ة الإت �� �ص��االت للإ�ستخدام التكتيكي
وال�سرتاتيجي ،وه��ي تقدّم حلو ًال لل�سالمة
العامة م��ع �إع�ط��اء �أهمية خا�صة لإت�صاالت
بري��ة امل�ن� ّوع��ة ل�ن��واح��ي �صنوفها
ال �ق��وات ال� ّ
وجم��االت �إ�ستخدامها التكتيكي  ،ويف هذا
امل��ج��ال ق�� ّدم��ت ه��اري ����س �أج� �ه ��زة ال�سلكية
لل�شبكات التكتيكية و�أن �ظ �م��ة �إ�ست�شعار
�أر� �ض �ي��ة غ�ير م��راق�ب��ة وجم�م��وع��ة ك�ب�يرة من
الهوائيات وو�سائل الت�شفري.
لقد اعتمدت ال�رشكة ال�ت�ردّدات العالية
( )HFوالعالية جد ًا ( )VHFوالفائقة العل ّو
( ،)UHFمبا يخدم القوات امل�سلّحة لت�أمني
�إت�صاالتها يف م��ا ب�ين املقاتلني �أنف�سهم �أو
الإرتباط الدائم مع قياداتهم ،وكانت �سل�سلة
�أجهزة عائلة فالكون ( )FALCONيف طليعة
هذه الأجهزة� .إنها عائلة متكاملة مع الأجهزة
الجهاز AN/PRC - 152A
ال��رادي��وي��ة التكتيكية م�صمّمة مع خيارات
من عائلة Falcon III
الت�شفري ( )Encryptionملواجهة عمليات
الت�شوي�ش �أوالإ�سرتاق� ،إ�ضاف ًة �إىل كونها متعدّدة �أوجه الإ�ستعمال
لنواحي حملها ي��دوي �اً� ،أو على ظهور املقاتلني� ،أو تركيبها على
العربات� ،أو تثبيتها كمحطات و�سيطة يف مقرّات القيادة.
ُي �ع �ت�بر اجل� �ه ��از ( )AN/PRC- 152م ��ن ع��ائ �ل��ة ف��ال �ك��ون
( ،)FALCON IIIأ�ح��د �أب��رز ا ألج �ه��زة اليدوية املتعددة الأقنية
واملتنوعة املهمات وف�ق� ًا لتكنولوجيا �أنظمة ال��رادي��و التكتيكية
امل ُ�شرتكة ( ،)JTRSالتي تُتيح للمقاتلني �إجراء �إت�صاالت م�شفرة،
وبالتايل �إكمال مهماتهم يف الوقت املطلوب ،وب�رسّية تامة .يُغطّ ي
هذا اجلهاز الرتدّدات الكاملة ما بني  32و  512ميغاهرتز.
ك �م��ا أ�ن �ت �ج��ت ه��اري ����س ج �ه��از ال� ��رادي� ��و ال���ش�خ���ص��ي ا آلم� ��ن
( )SPR RF - 300Uالذي يعمل ب�شكل �أوتوماتيكي ،وهو ذو حجم
�صغري ميكن و�ضعه يف اجل� ْي��ب .كما يتميّز بقدرته على تزويد ك ّل
ُم�ق��ات��ل يحمله مب�ع�ل��وم��ات بيانية و��ص��وت�ي��ة ورق�م�ي��ة �آم �ن��ة كلياً.
املعلومات التي تبثّ عرب هذا اجلهاز تُعترب �آمنة وفق ًا لنظام الت�شفري
الأوتوماتيكي الرقمي .Digital Encryption Citadel II
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بيتيوم :Bittium

باتــت الإت�صاالت الال�سلكية �سهلــة يف حقــــل املعركـــة
أسلسان :ASELSAN

نظام  TASMUSللإت�صاالت التكتيكية

تعمل �رشكة «�أ�سل�سان الرتكية» على تطوير �أج�ه��زة الراديو
والإت�صاالت الع�سكرية ل�صالح امل�ؤ�س�سات الع�سكرية واحلكومية
منذ مطلع ثمانينات ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،وه��ي بذلك تُل ّبي �إحتياجات
خمتلف ��ص�ن��وف ال �ق��وات امل���س� ّل�ح��ة م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير ح�ل��ول آ�م�ن��ة
و�رسيعة للإت�صاالت الال�سلكية اخلا�صة بالقوات الرتكية وعدّة دول
�أخرى.
�أبرز منتجات �أ�سل�سان من �أنظمة الإت�صاالت هي التالية:
 نظام �شبكة الإت�صاالت الال�سلكية التكتيكية  ،TASMUSالذيي�ؤمن احل�صول على �صورة وا�ضحة حلقل املعركة ،ويُ�شارك البيانات
مع خمتلف الأنظمة يف حقل املعركة.
 نظام الإت�صاالت الراديوية القابل للن�رش مع الوحدات امل ُقاتلة.Deployable Radiolink Communication System
 الربج املتحرّك لإدارة املالحة اجلوية. املن�صة املحمولة جو ًا لإدارة املالحة اجلوية. نظام ك��ورال  Koralللحرب الإلكرتونية ال��ذي ي�ستطيع ك�شفواعرتا�ض وحتليل �إجتاهات خمتلف �أن��واع الإ�شارات الرادارية ،مع
�إمكانية الت�شوي�ش واخل��داع و�ش ّل �أجهزة ال��رادارات املعادية ،حتى
م�سافة  100كلم.
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هي ال�رشكة الفنلندية التي كانت تعرف
املتخ�ص�صة يف
ب �ـ «�إل �ك�تروب �ي��ت»
ّ
تطوير �أنظمة الإت�صاالت
الال�سلكية� ،إن�ط�لاق� ًا
م� ��ن �أن ال �ع �م �ل �ي��ات
ال�ع���س�ك��ري��ة احل��دي�ث��ة
ال �ت��ي ت�ت�ط� ّل��ب حركية
ع��ال �ي��ة وب ��ال� �ت ��ايل ف�لا
ب � ّد م��ن �شبكات ت� ؤ�م��ن
ا إلت���ص��االت التكتيكية
التي تربط مراكز قيادة
جهاز للإت�صاالت الراديوية  TACWINمن Bittium
لواء بوحداته العمالنية
امل�ت�ع�دّدة ،مثل املدفعية
والأف��واج املقاتلة .توفّر �شبكة القتال الرادوية ( )CNRالإت�صاالت
لقوات اخلطوط الأمامية املجهّزة مبعدّات راديوية حممولة �أو مركّبة
على عربات ،الأمر الذي ي�سمح بتبادل املعلومات والر�سائل والأوامر
ما بني مراكز القيادة وخمتلف الوحدات العمالنية.
ل �ق��د �أن �ت �ج��ت ��ش�رك��ة إ�ل �ك�ت�روب �ي��ت ح� �ل ��و ًال م �ت �ط �وّرة ل�شبكات
الإت�صاالت ال��رادي��وي��ة ،والتي �أب��رزه��ا ال�شبكة التكتيكية الال�سلكية
امل �ع��روف��ة ب ��إ� �س��م � TAC WINأو Tactical Wireless IP Network
والتي ت�ؤمن �إت�صاالت ذات ليونة عالية وق��درة على حتمّل ال�ضغوط
يف مواجهة �أيّ اع�ترا��ض��ات ال�سلكية ،كما تُتيح نقل بيانات  IPعرب
ك��ام��ل ال���ش�ب�ك��ة وال �ت��ي ت�ت���ض� ّم��ن �أي �� �ض � ًا ن�ق��ل ال �� �ص��وت وامل�ع�ل��وم��ات
املطلوبة.كما انتجت �أج�ه��زة حممولة للمهمات احلرجةواملنتجات
ال �� �ص��وت �ي��ة ال���ص�ل�ب��ة  VOIPال �ت��ي ت��وف��ر ع��ائ�ل�ت�ه��ا ات �� �ص��االت ذات
ت �ب��ادل ت�شغيلي ي � ؤ�م��ن ال�ت��وا��ص��ل الال�سلكي وال�سلكي ب�شكل �آم��ن
و م�ستمر.
رادمور :RADMOR

��شرك��ة ب��ول �ن��دي��ة رائ� ��دة يف ��ص�ن��اع��ة م� �ع� �دّات الإت �� �ص��ال
ال��رادي��وي��ة ،ك��ون�ه��ا ت�صمم و ُت �ن �ت��ج �أج��ه��زة وف �ق � ًا لأح ��دث
التكنولوجيات يف ال�ع��امل .ت�شمل منتجات رادم ��ور �أجهزة
الراديو اليديوية،واالجهزة التي حتمل على ظهور املقاتلني،
�أوالتي تركب على العربات� ،إ�ضاف ًة �إىل �أنظمة
الإت �� �ص��االت امل�ي��دان�ي��ة ،وا ألج �ه��زة املحمولة
وخمتلف قطع الغيار وال�صيانة العائدة
لها.
نالت ال�رشكة �شهادات م�ؤ�س�سة
الإت�صاالت البُعدية الأوروبية كونها
تلبّي احتياجات امل�ع�دّات الع�سكرية،
ويف ه��ذا امل�ج��ال دخلت ال�رشكة جمال
الإت� ��� �ص ��االت ال��رق �م �ي��ة ال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة
و�أنتجت جمموعة من ا ألج�ه��زة التي
أ�ب ��رزه ��ا ج �ه��از ال ��رادي ��و ال�شخ�صي
جهاز الراديو اخلفيف )PERSONAL RADIO R 35010( 35010
�إنتاج رادمور  Radmorامل�صمّم للعمل �ضمن �شبكات �صغرية
ويعمل على  16قنا ًال كما �أنه جمهز بنظام لت�شفري املكاملات.
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مستقبل العربات العسكرية الغري اآلهلة
�أكرب عربة حتت املاء غري �آهلة �إنتاج Boeing

امل�سية ( )Unmanned Vehiclesيف املجاالت البحرية
العربات الغري الآهلة
رَّ
والربية واجلوية هي اليوم عماد العمليات الع�سكرية ،وهذا �أمر مهي أَّ� لالزدياد يف
الأعوام املقبلة يف موازاة ت�صاعُ ٍد الإ�ستثمار يف التكنولوجيا ،ويف ظل تزايُد عدد
الدول ال�ساعية للح�صول على ما يُعترب حالياً واحد ًا من الإمكانات ال�ضرورية.
بحلول العام � ،2025سي�ستم ّر
ت �� �ش �غ �ي��ل الأن� �ظ� �م ��ة امل�����س�َّي رَّ�ةرة
ب �ق��در م ��ا ي �ج��ري ت���ش�غ�ي�ل�ه��ا يف
ال��وق��ت احل��ا��ضر� ،إن مل يكن أ�ك�ث�ر ،نظر ًا
�إىل ف��وائ��د �إب�ق��اء العن�رص الب�رشي خ��ارج
دائ � ��رة اخل �ط��ر � �ض��رورة م� �ع�ت�رَ ف ب �ه��ا يف
القطاعات كافة ،مبا فيها ال�ق��وات اجلوية
وال�ب�ري ��ة وال �ب �ح��ري��ة ،ب��ل ح �ت��ى يف امل �ج��ال
ال �ت �ج��اري ،ح�ي��ث ه �ن��اك ط �ف��رة حقيقية يف
ه��ذه التكنولوجيا التي كانت يف م��ا م�ضى
ُت �ع �ت�بر م��ن امل ��وج ��ودات ال�ع���س�ك��ري��ة ذات
التكنولوجيا الرفيعة امل�ستوى.
وع� �ل ��ى ال �� �ص �ع �ي��د ال � � ��دويل ،ت�ت�ط�ل��ع
امل�سية �إىل زيادة
اجليو�ش ب�ش�أن الأنظمة رَّ
قدرتها على التحمّل وعلى تنفيذ مهمّات
جديدة يف خالل الأع��وام املقبلة ،ف�ض ًال عن
�إدخ��ال �أنظمة جديدة كلي ًا �إىل ميدان العمل
على النحو الذي مل يكن ممكن ًا من قبل.
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امل�ستقبل البحري
البحريات يف خمتلف �أنحاء العامل بطيئة
م�سية (،)UAS
عادة يف اعتماد �أنظمة جوية رَّ
لكنها بد�أت تدرك �أن من �ش�أن �إدخال مثل هذا
النوع من التكنولوجيا �إىل العمليات �أن يرفع
م�ستويي ال�سالمة واالعتمادية يف هكذا بيئة
عمالنية للإجراءت االختبارية.
�إنها ت�شغل على نح ٍو منطي �سل�سلة من
امل��رك �ب��ات ال�سطحية امل �� �س� رََّّيةرة (� )USVأو
امل�سية ( )UUVالتي
املركبات حتت املائية رَّ
ت�سمح لها ب��إج��راء م�سح لتهديدات حمتملة
فوق �سطح املاء وحتته ،ويف ا�ستطاعتها البقاء
يف البحر �أوق��ات � ًا طويلة من غري �أن تتعر�ض
لأي خلل.
بيد �أن م��ا جت��ده البحريات حت��دي� ًا �أك�بر
م�سية يف امل�ضمار
�أم��ام�ه��ا ه��و دم��ج �أنظمة رَّ
اجل � �وّي ،وخ���ص��و��ص� ًا ع�ل��ى م�ت��ون ال�سفن.
وم� ��ن �أو� � �س� ��ع ال� �ت� �ط ��ورات يف ه� ��ذا احل �ق��ل

م�سية
ح�ي��ازة البحرية الأم�يرك�ي��ة مركبة رَّ
ج��دي��دة ثابتة اجلناحني وتنطلق م��ن حاملة
ط��ائ��رات ،وه��ي ال �ت��ي ت�ت�م� ّث��ل ،ب�ع��د ع��دد من
ال �ت �ع��دي�ل�ات يف ب��رن��اجم �ه��ا ،يف م ��ا ي���س� ّم��ى
املناف�سة يف �ش�أن الـ «�أم كيو� 25 -ستينغري»
( )MQ-25 Stingrayالتي تق�ضي باحل�صول
ع �ل��ى م��رك �ب��ة ج��وي��ة مي�ك�ن�ه��ا �إع�� ��ادة ت��زوي��د
طائرات مقاتلة بالوقود.
يف ه��ذا ال �� �ص��دد ،اخ�ت�ير �أرب �ع��ة أ�ط ��راف
مم ��ن � �ش��ارك��وا يف م �ن��اق �� �ص��ات بخ�صو�ص
اجلانب املتعلق باملركبة اجلوية من الربنامج
وبالتحديد «بوينغ» ( )Boeingو«ج�نرال�أتوميك�س �أي��رون��وت�ي�ك��ال �سي�ستمز �إن��ك»)
General
Atomics
(Aeronautical
) Systems Inc (GA-ASIو»ل��وك �ه �ي��د
مارتن» ( )Lockheed Martinو«نورثروب
غرومان» ( - )Northrop Grummanغري �أن
الطرف الأخ�ير �أعلن يف  17ت�رشين الأول/
�أك�ت��وب��ر  2017أ�ن ��ه يف ��ص��دد االن���س�ح��اب من
املناف�سة ،مع العلم ب�أن خربته كمطور املركبة
امل�سية التجريبية  ،X-47Bالتي
القتالية رَّ
ا�ستخدمتها البحرية الأمريكية منطلق ًا ملا هو
حالي ًا برنامج .Stingray
م��ن املتطلبات الرئي�سية الأخ ��رى التي
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تعبرّ البحريات عن حاجتها �إليها املركبات
امل�سية التي تقلع وتهبط عمودي ًا
اجل��وي��ة رَّ
( ،)VTOL UAVsالتي تتميز بقابليتها للدمج
يف عمليات تنطلق م��ن �سفن على نحو �أك�ثر
�سهولة م��ن دم��ج نظرياتها ذوات الأجنحة
الثابتة.
أ�ع �ل �ن��ت �أ� �س�ترال �ي��ا يف � �ش �ب��اط/ف�براي��ر
 2017أ�ن �ه��ا منحت «�� َ�ش�ي�ب�ي��ل» ()Schiebel
عقد ًا كي تقدم هذه ال�رشكة مركبتها املدعوة
«كامكوبرت �أ� � ��سCAMCOPTER( »-100
 ،)S-100بحيث ت�ستطيع البحرية تقدير
متطلباتها بخ�صو�ص هذا النوع من القدرة
مب��وج��ب م���شروع�ه��ا امل���س� ّم��ى .NMP1942
وامل�سعى ه��ذا �سيُتبع بامل�رشوع «�سي »129
( )SEA 129ال��ذي �سي�شهد م�شاركة «ي��و �أم
�أ�س �سكيلدار» ( )UMS Skeldarو Northrop
 Grummanف�ي��ه� ،إىل ج��ان��ب  .Schiebelمع
الإ� �ش��ارة �إىل �أن � UMS Skeldarأعلنت �أنها
�أمت��ت ،باال�شرتاك مع �رشكة � ،ESGأ�سبوع ًا
م��ن ال �ت �ج��ارب ال�ت��ي أ�ج��رت �ه��ا ع�ل��ى مركبتها
اجل��وي��ة امل �� �س رَّ�َّي�ة  R-350ذات اجل�ن��اح�ين
الدوارين ،وزودتها يف عمليات االختبار جهاز
ا�ست�شعار للك�شف وقيا�س امل�سافات ،وكذلك
كامريا �إلكرتو ب�رصية/حرارية (،)EO/IR
لت�ؤدي مهمة متيي ٍز �آيل ملواقع هبوط طائرات
مروحية يف ما وراء خط النظر.

يف اجلو

فيما مل ي�ك��ن ب ��أح��د م��وج��ودات اجلي�ش
اجل ��وي ��ة ،م ��ن م �ث��ل م��رك �ب��ة ج��وي��ة م �� �س� رََّّي�ة
( ،)UAVح��اج��ة ُت��ذك��ر �إىل ال �ط�يران خ��ارج
م�سارح القتال العمالنية يف خالل ال�رصاعني
اللذين دارا يف العراق و�أفغان�ستان يف مطلع
ال� �ق ��رن احل � ��ايل ،ف � ��إن ال �ع �م �ل �ي��ات ال��راه �ن��ة
وامل�ستقبلية ل��ن جت��ري �إدارت �ه��ا يف مثل هذه
البيئات الع�سكرية املنظَّ مة وامل�سيطَ ر عليها.
ل��ذل��ك ،ف� ��إن ه�ن��اك ح��اج��ة �أك�ب�ر �إىل قيام
م�سية بالعمل يف جمال جوي
مركبات جوية رَّ

عملية انزال روبوت بحري ملراقبة الغوا�صات

م�شرتك م��ع م��وج��ودات �أُخ ��رى �آه�ل��ة لي�ست
طائرات ع�سكرية بال�رضورة ،وبالتايل ثمة
دافع �إىل دمج هذه الطائرات يف املجال اجلوي
الوطني.
ل�ه��ذه ال�غ��اي��ة ،ط��ورت  GA-ASIن�سخة
امل�سية
ج��دي��دة م��ن عائلة املركبات اجل��وي��ة رَّ
العاملة فرتات طويلة على ارتفاعات متو�سطة
( ،)MALEوهي عائلة �شهرية تُعرف با�سم
«بريديتور» ( .)PREDATORهذه الن�سخة
�ستتمتع مبقايي�س ال�صالحية اجلوية التي
�ستتيح �إطالقها يف امل�ج��ال اجل��وي جنب ًا �إىل
جنب حركة مرور جوية عادية.
حتظى هذه الن�سخة التطويرية ،امللقبة بـ
«�سكاي غارديان» ( ،)SkyGuardianباهتمام
� �س�لاح اجل��و ال�بري �ط��اين ال ��ذي يتلقى ع��دد ًا
منها كي يُحلّها  -مبوجب برناجمه امل�سمّى
«بروتكتور» ( - )Protectorحمل �أ�سطوله
ال �ع��ام��ل وامل� �ك� �وَّن م ��ن  10م��رك �ب��ات ج��وي��ة
م�سية من ط��راز «بلوك � 1أم كيو 9 -ريرب»
رَّ
( ،)Block 1 MQ-9 REAPERوذلك بعد �أن
�أظهرت قدراتها يف املجال اجل��وي الأمريكي
بالعمل م�سافة  250م�ي� ًلا يف غ�ضون �ساعة

واحدة تقريباً.
ه ��ذا ،وي�ع�ت��زم � �س�لاح اجل��و ال�بري�ط��اين
امل�سية
ت�شغيل نوع م�سلح من املركبة اجلوية رَّ
اجل��دي��دة ،التي �سيجري ت�سليمها يف �أوائ��ل
الع�رشينيات .وك��ان ه��ذا النوع قد ط��ار �أول
مرة يف ت�رشين الثاين/نوفمرب ،2016وحقق
يف أ�ي��ار/م��اي��و 2017ط�يران� ًا متوا�ص ًال مدة
� 48,2ساعة.
وت �ق��وم ال���شرك��ة �أي �� �ض � ًا ب �ط��رح ط ��راز ًا
خا�ص ًا مبهمات الدورية البحرية حتت ا�سم
«� �س��ي غ ��اردي ��ان» ( ،)SeaGuardianوه��و
م���ص� ّم��م ل��دع��م مهمة م��راق�ب��ة �سطح امل ��اء يف
املحيطات وعلى ال�سواحل.
يف ت�رشين الثاين/نوفمرب ،2017أ�ُعلن
�أن �� MQ-9 REAPERش��ارك��ت يف مت��اري��ن
بحرية �أمريكية �أُج��ري��ت يف ت�رشين الأول/
�أكتوبر ،2017حيث �أظهرت قدرة على ك�شف
وتعقّب �أهداف غائ�صة ،مثل الغوا�صات ،مبا
يعني �أنها تتمتع ب�إمكانات معينة يف ميدان
حماربة الغوا�صات.
ه ��ذا وق��ام��ت ط��واف��ات ت��اب�ع��ة للبحرية

الطائرة املُقاتلة دون طيّار � Predatorإنتاج «جرنال �أتوميك�س »General Atomics
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تطوّر «بوينغ » Boeingطائرة مُقاتلة دون طيّار UCAV

الأمريكية بن�رش عوامات ،ثم جُ معت من تلك
العوامات بيانات �صوتية بهدف تعقّب اهداف
حتتمائية .و ُبثَّت البيانات بعد ذلك �إىل املركبة
امل�سية وعوجلت على منت املركبة ،ثم
اجلوية رَّ
رُحِّ لت �إىل املحطة الأر�ضية التي تتحكم يف الـ
أميال عدة.
 MQ-9والتي كان موقعها يبعد � اً
وي�شار �إىل �أن جميع ط��رز PREDATOR
املتنوعة م�صمَّمة للطريان ما يزيد على � 35ساعة،
وب�رسعة ت�صل �إىل  210عُقد ،وارت�ف��اع يبلغ 40
�ألف قدم ،بح�سب قول �رشكة .GA-ASI

الهجوم الربي

�إن اجلي�ش الأم�يرك��ي هو �أك�بر اجليو�ش
ت �� �ش �غ �ي�ًلااً ل �ل �م��رك �ب��ات الأر�� �ض� �ي ��ة امل �� �س� رََّّي ةة
( ،)UGVsوه��و يتطلع �إىل اجليل التايل من
الأنظمة التي يعتزم ت�شغيلها.
م �ن��ح ه���ذا اجل �ي ����ش ��ش�رك��ة «�إن��دي �ف��ور
روبوتيك�س» ( )Endeavour Roboticsعقد ًا
يتعلق بربنامج ن�ظ��ام روب��وت��ي ميكن الفرد
نقله (زنته  165باوند) ويُ�ستخدم يف عمليات
مكافحة العبوات النا�سفة البدائية ال�صنع،
وك�شف �أ�سلحة كيماوية وبيولوجية ،وتطهري
الطرق من �أي م��واد متفجرة .وثمة برنامج
�آخ��ر ملركبة مماثلة ،م��ن حيث املهمات التي
�ستناط ب�ه��ا ،لكنها – �أي امل��رك �ب��ة� -أخ��ف
وزن� ًا ( 25باوند) ،و�ستكون ال�رشكة نف�سها
�صاحبة العقد الذي �ستتلقاه يف العام اجلاري.
ه ��ذا �إىل ج��ان��ب �أن �ه��ا ف ��ازت ب�ع�ق��د يف �أمل��ان�ي��ا
م�سية م��ن ط��راز
يخ�ص  44مركبة �أر�ضية رَّ
«فري�ستلوك» ( )FirstLookحاملا �أثبتت �أنها
تلبي متطلبات احلكومة الأمل��ان�ي��ة .ويف هذا
املجال ،قال رئي�س ال�رشكة توم فرو�ست (T.
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�« :)Frostإين حق ًا فخور بالعمل ال��ذي يقوم
به فريقنا ...و� FirstLookأداة دقيقة يجري
ا�ستخدامها على امل�ستوى العاملي للحفاظ
على �سالمة ج�ن��ود و�أوائ���ل م��ن ي�ستجيبون
للحاالت الطارئة املحفوفة مبخاطر مميتة.
ون �ح��ن ي���سرن��ا �أن ن �ق��دم ال �ق��درة عينها �إىل
حلفائنا يف احلكومة الأملانية».
ه �ن��اك ن �ظ��ام ج��دي��د آ�خ ��ر ق��دم�ت��ه �رشكة
«هاري�س»  Harrisيف ال�سوق يف العام ،2017
ه��و ال�ن�ظ��ام  T7ال ��ذي ي��زن  342ك��غ ،وال��ذي
اق�ت�ن��اه اجلي�ش ال�بري�ط��اين باعتباره فاحتة
م�رشوع له (.)Project Starter
ي �ج��ري ح��ال �ي � ًا ط ��رح ع ��دد م��ن امل��رك�ب��ة
الأر� �ض �ي��ة امل �� �س� رََّّي ةة امل �ت �ع��ددة الأغ ��را� ��ض يف

�أ���س��واق خمتلفة ال��س�ت�خ��دام�ه��ا يف وظ��ائ��ف
خمتلفة ،مبا فيها وظائف ع�سكرية وتطبيق
القانون ،وه��ي تت�سم مبيزة التغذية املرتدة
اللم�سية ( )hapticوبخيارات متعددة على
�صعيد اال�ست�شعار.
يقول بول بو�ست�شر (،)P. Bosscher
كبري مهند�سي  Robotic Systemsيف �رشكة
�« ،Harrisإن  ،T7بو�صفه نظام ًا قاعدياً ،هو
من�صة مرنة ومتعددة الأغرا�ض ،وكان فوزه
الأول م��ع اململكة املتحدة ق��د حققه يف جمال
التخل�ص من املتفجرات ،ما جعلنا منيل �إىل
ه��ذا ال�ترك�ي��ز على ه��ذا الأم���ر ،لكننا حظينا
باهتمام بهذا النوع من الروبوتات من �أجل
[م��واج �ه��ة] أ�خ �ط��ار ك�ي�م��اوي��ة وبيولوجية
و�إ�شعاعية ونووية ( )CBRNوم��واد �أُخرى
خطرة ( .... )HAZMATوينبغي �أن تكون
ه��ذه املن�صات أ�م�تن قلي ًال من أ�ج��ل �أن ت��ؤدي
مهمات للجي�ش �أق�سى من تلك التي ت�ؤديها
ل�ل���شرط��ة» .و�أ�� �ض ��اف  Bosscherمالحظة
م�ؤداها �أن هناك حاجة �إىل قوا�سم م�شرتكة
بني هذا النوع من العمليات ،و Harrisتنظر
�إىل بلد واح��د ي�ب��دي اهتمامه بعملية ��شراء
م���ش�ترك��ة ب�ي�ن وح� ��دات ع���س�ك��ري��ة و�أُخ� ��رى
معنية بتطبيق القانون (كال�رشطة) ،بحيث
مي �ك��ن اع �ت �م��اد م��ع��دات م���ش�ترك��ة وتطبيق
ت��دري �ب��ات م���ش�ترك��ة م��ن �أج ��ل ه ��ذه الأن� ��واع
أي�ضا« :لي�س كل طرف
من العمليات ،وق��ال � ً
ي�ستخدم ال��روب��وت��ات بالطريقة عينها التي
يف�ضل روبوت ًا
يتّبعها طرف �آخ��ر؛ فهناك من ّ
�صغري ًا لأن��ه عبارة عن جمموعة عيون و�آذان

«كابالن  » Kaplanعربة برّية غري �آهلة �إنتاج «�أ�سل�سان »Aselsan
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عربة برية م�سرية عن بعد للمراقبة انتاج هافل�سان

فح�سب ،و�إن كنتَ حتاول جمرد احل�صول على
كامريا يف غرفة ،فما حاجتك �إىل �شيء �أكرث مما
ي�صلح و�ضعه يف حقيبة ظهر؟  ...من امل�ؤكد
�أنه لن يكون ثمة حجم واحد لروبوت ي�صلح
للعمل لدى العمالء كافة؛ فبفعل روبوت �أكرب،
ميكنك احل�صول على ال�ق��درة الإ�ضافية من
حيث امل�سافة الأطول والقوة الأكرب ،مبا يتيح
لك التعامل معه يف ح��ال وج��وب خو�ض مهمة
من النوع الذي يت�ضمن عتاد ًا متفجراً ،ويتيح
ل��ك التعامل م��ع ال�ع�ب��وات النا�سفة البدائية
املحمولة على عربة ،وه��ذا أ�م��ر ال ميكنك فعله
بروبوت �صغري احلجم �أو متو�سط احلجم».
يف م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��الأن �ظ �م��ة امل �� �س رَّ�َّيرَة ال�ت��ي
تُ�ستخدم يف املجال اجل��وي من �أج��ل عمليات

ب��ري��ة ،ف � ��إن م ��دة ال�ع�م��ل ال�ط��وي�ل��ة وال �ق��درة
املتزايدة هما العن�رصان اللذان ي�شكالن �أبرز
حوافزالتطوير.
على �صعيد الواليات املتحدة� ،أعلنت GA-
 ASIيف ت�رشين الأول�/أكتوبر� 2017أنها كانت
امل�سية
تقوم بتحويل خ��ط �إن�ت��اج املركبات رَّ
«�أم كيو� -1سي غري �إيغل» (MQ-1C Grey
� )Eagleإىل جمال املدى املو�سَّ ع ( ،)ERبحيث
تتمتع الطرز امل�ستقبلية كلها مبدة عمل تزيد
على � 40ساعة .وتقول ال�رشكة �إن ا�ستثمارها
يف م�ضمار التجهيز بال ُعدّة املركّبة مكّنها من
بدء �إنتاج هذا ال�شكل اجلديد املغاير قبل املوعد
املحدد ،ويف موازاة اخلط القاعدي لـ.MQ-1C
جرى ا�ستخدام الأ�شكال اجلديدة الأربعة
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الأوىل ذوات املدى املو�سّ ع يف حقل اختبارات
التطوير ،ويتوقع �أن تتم �إج��راءات االختبار
وال�ت�ق��ومي العمالنية يف رب�ي��ع ال �ع��ام احل��ايل،
ا� �س �ت �ع��داد ًا ل�ب��دء عمليات الت�سليم للجي�ش
الأمريكي يف ال�صيف.
يف ه��ذا ال�صدد ،يقول ديفيد ر� .ألكزندر
( ،)D.R. Alexanderرئ �ي ����س « أ�ن �ظ �م��ة
ال �ط��ائ��رات» يف ال ���شرك��ة« :ن �ح��ن ف �خ��ورون
بجهدنا ال��ذي ا�ستغرق �أع��وام� ًا كثرية لإمت��ام
م�سية من طراز MQ-1C
�صنع  165مركبة رَّ
 Grey Eagleللجي�ش الأم�يرك��ي  ...ين�صبّ
تركيزنا الآن على ت�سليم ،Grey Eagle ER
ونعتقد �أن جلَدها وق ��درات حم�سَّ نة �أُخ��رى
�ستكون عامل تغيري اللعبة يف ميدان القتال».
�إن القوات الأمريكية وقوات دولية �أُخرى
امل�سية
تقوم منذ �أمد بت�شغيل املركبة اجلوية رَّ
«� �ش��ادو» (� ،)SHADOWصنع «تك�سرتون
�سي�ستمز» ( ،)Textron Systemsيف حني ك�شفت
ال�رشكة يف حزيران/يونيو  2017عن املركبة
اجلديدة «نايت واردن» ()NIGHTWARDEN
التي تتمتع بقدرات ات�صال معززة بال�سواتل.
وهي �إذ ا�ش ُتقّت من ن�سخة ال�رشكة التطويرية
 ،M2ف ��إن �ه��ا ت�ستفيد م��ن خ� �ي ��ارات م�ت�ع��ددة
ومتزايد تتعلق باحلمولة ،مبا يف ذلك �أ�سلحة من
مثل الذخائر االنزالقية التي تنتجها ال�رشكة
حتت ا�سم «فيوري» (.)FURY

امل�ستقبل

ك��ان��ت الأن�ظ�م��ة امل���س� رََّّيةرة يف وق��ت م�ضى
ق� ��درة م�لائ �م��ة �أح ��دث ��ت خ �ل� ًلا يف ال�ع�م�ل�ي��ات
الع�سكرية ،ويف حني �أن احل��ال ه��ذه ما زالت
ع �ل��ى م��ا ه��ي ل�ن��اح�ي��ة �أن �ه��ا ت �ق��دم ب��دي�ل�اً من
العمليات الآه�ل��ة يوفر طريقة �أ�سلم و أ�ك�ثر
فعالية يف م�ضمار تنفيذ امل�ه�م��ات ،ف�إنها ما
عادت تُعترب تكنولوجيا جديدة ومبتكرة على
النحو الذي كانت عليه ذات مرة؛ فهي الآن،
و�إىل ح��د ب�ع�ي��د ،مو�ضع در���س يف التخطيط
لأ� �س �ط��ول يف امل �ج��االت ك��اف��ة ،ف�ي�م��ا ق ��درات
جديدة تو�شك على التبلور ،ف�ض ًال عن �أعمال
تطوير �أنظمة ما زال��ت موجودة وتُثبت منذ
مدة جدارتها يف ميدان القتال.
يف مقابل كون هذه طريقة حديثة لإجناز
العمليات� ،أثبتت ال�سالمة والفعالية اللتان
امل�سية قيمتهما الآن ،حيث
تواكبان الأنظمة رَّ
�إن جيو�ش ًا �شتى يف العامل تتطلع �إىل اعتماد
طرق جديدة ال�ستخدام هذه التكنولوجيا يف
العقد املقبل ،ب��د ًال من اعتبارها تكنولوجيا
جديدة بحد ذاتها.
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تط ّور األنظمة الصاروخية و د ّقتها
�سفينة حربية حلظة اطالق �صاروخ  Exocetم�ضاد لل�سفن

يتداول العاملون بال�ش�أن الع�سكري م�صطلحات و�أ�سماء
وتعابري على �صلة ب�أنظمة ال�سالح ،ويقع البع�ض يف �إبهام
حيال مقارنة �سالح �أو ذخرية ب�أخرى ،اليوم يُ�ستعمل ب�شكل
وا�سع كلمة �صاروخ �أو  Missileوكلمة قذيفة �صاروخية
 Rocketدون متييز تقني بني االثنني .فالأ�سلحة احلربية
ت�ستعمل  Rocketكمحرك ينتج �ضغطاً ناجتاً عن مواد
دافعة ت�ؤدي �إىل �سرعة يف الإطالق ،وبالتايل ف�إن الـ Rocket
هو مقذوف خمروطي ال�شكل قد يكون عربة �أو طائرة �أو
�صاروخاً ،وعندما يُ�صبح �سالحاً فهو بال �شك �سالح غري
موجّ ه بدفع قوي� .إن ا�ستعمال  Rocketيتعدى �أنظمة ال�سالح
وقذف الر�ؤو�س احلربية �إىل الألعاب النارية و�أنظمة �إطالق
العربات اخلا�صة بال�سواتل واملركبات الف�ضائية ،لذا ميكن
ال���ص��واري��خ مبفهومها ال�ع��ام ق��ذائ��ف �إن��زالق�ي��ة موجّ هة
تطلق من راجمة خا�صة ذات نظام داف��ع �أو حم�رّك نفّاث
ي�ضمن لها التفوّق بحيث ميكنها الإ�صابة وتدمري الأهداف
�إىل م��دى يتعدّى  120كلم .وحمرّكاتها ع��اد ًة م��زوّدة بوقود �صلب �أو
�أحيان ًا بوقود �سائل كما �أن �أحدث �صواريخ اجليل اجلديد مثل �صاروخ
ميتيور ( )Meteorمن �رشكة ( )MBDAيُ�ستعمل حمرّكات �ضغاطية
نفّاثة.
وال�صواريخ �أنواع عديدة منها �أر�ض � -أر�ض و�أر�ض  -جو وجو
 �أر�ض وجو  -جو ق�صرية ومتو�سطة وبعيدة املدى ،تطلق من قاعدة�أر�ضية �أو من �سفن �أو من طائرات حربية على �أهداف برية �أو بحرية،
ثابتة �أو متحرّكة بغية �إ�صابتها وتدمريها ،و�أهم ما ينبغي �أن تت�صف
به هو دقّة الإ�صابة لأن �أ�سعارها غالية جد ًا وال ي�سمح بعدم االطباق على
�أهدافها وتدمريها .و�سنتناول تفا�صيل ك ّل نوع من هذه ال�صواريخ
ببع�ض التو�سّ ع والتفا�صيل:
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تعريف القذائف ال�صاروخية امل�ستخدمة يف خمتلف العمليات
احلربية ب�أنها تقع حتت ت�سمية  Rocketsوهي ت�صنّف يف فئة
الأ�سلحة غري املوجّ هة وترتكز على دقّة النظر يف التوجيه.
�أم��ا ال�صاروخ  Missileفهو عملياً م�ؤلف من Rocket
وحمولة حربية من املتفجرات مُ�ضافاً �إليها نظام خا�ص
بالتوجيه ،كما يُ�شار �إىل �أن بع�ض ال�صواريخ ال ت�ستخدم
حمرك  Rocketكونها ت�ستخدم حمركات نفاثة .فال�صواريخ
امل�ضادة للدبابات وامل�ضادة للطائرات ت�ستعمل املحرك
ال�صاروخي  Rocketبغية حتقيق �إ�شتباك مع �أهدافها ب�سرعة
عالية وعلى بُعد عدّة �أميال ،فيما ال�صواريخ البال�ستية عابرة
القارات قد ت�ستخدم لإي�صال عدّة ر�ؤو�س حربية نووية �إىل
م�سافات تبعد �آالف الأميال.

ال�صوارخ �أر�ض � -أر�ض ( )GGMو�سطح � -سطح ()SSM
ه��ي ��ص��واري��خ ُ�صمّمت لإط�لاق�ه��ا م��ن الأر� ��ض �أو البحر لإ�صابة
�أهدافها على الأر�ض �أو يف البحر .وهي ميكن �إطالقها من على الكتف �أو
من عربة �أو من مركبة معيّنة كالدبابة� ،أو من �سفينة .وهي عاد ًة مزودة
مبحرّك �صاروخي ،وذات جوانح حلملها ،وذات �رسعة معيّنة ،وتكون
�إما ق�صرية املدى �أو بال�ستية بعيدة املدى.

�أنواعها

ال�صواريخ الق�صرية املدى التكتيكية ي�صل مداها �إىل حوايل
كلم وهي التي تُ�ستخدم مبا�رشة يف ميادين القتال.
ال�صواريخ امليدانية البال�ستية ومداها يرتاوح بني  300و  3500كلم.
ال�صواريخ البالي�ستية الق�صرية املدى ( :)SRBMالتي ال يتعدى
مداها  1000كلم.
ال�صواريخ البال�ستية املتو�سطة امل��دى ( )MRBMوي�تراوح
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مداها ما بني  1000و  3500كلم.
ال�صواريخ البالي�ستية البعيدة املدى ( )LRBMومداها يرتاوح
بني  3500و 5000كلم.
ال�صواريخ عابرة القارات (  )ICBMومداها يتعدى  5500كلم.
ال�صواريخ امل�ضادة للدبابات :وهي تنطلق على ارتفاع منخف�ض
ف��وق �سطح الأر� ��ض ،وق��د تُ�ستخدم �أو ال تُ�ستخدم حمرّكها ومداها
النموذجي  5كلم (� 3أميال).
ال�صواريخ البال�ستية التي تُطلق من الغوا�صات ( ،)SLBMوهي
تُطلق من غوا�صة �صاروخية ،وهي ذات مدى عابر للقارات.
ال�صواريخ امل�ضادة لل�سفن :وهي تنطلق منخف�ضة فوق �سطح
الأر�ض �أوالبحر ث ّم تندفع وتنفجر قبيل �إ�صابة ال�سفينة.

فعندما تطلق تتوجّ ه بدقّة نحو هدفها تلقائي ًا دون م�ساعدة خارجية.
وباملقارنة ف�إن �أنظمة  SAHRحتتاج �إىل رادار توجيه يُنري لها الهدف،
مما يعر�ضها �إىل الإ�صابة من قِبل الأعداء.

ال�صواريخ �أر�ض  -جو

ال�صواريخ جو � -أر�ض �أو جو � -سطح

ال�صاروخ املُباعد � SOMإنتاج Roketsan

ال�صواريخ �أر���ض  -ج��و (�ُ )GTAMصممت لتطلق م��ن الأر���ض
لتدمري طائرة �أو اعرتا�ض �صاروخ �آخر منطلق ج��واً .انها نوع واحد
من ال�صواريخ امل�ضادة للطائرات .ويف القوى امل�سلّحة احلديثة حلّت
ال�صواريخ مكان العديد من الأ�سلحة وخُ �ص�صت ملحاربة الطائرات
مبدافع م�ضادة للطائرات تطلق من كوات خا�صة.
�أم ��ا � �ص��واري��خ (� )SAMسطح  -ج��و ف�ق��د ب��و��شر ب�صنعها خ�لال
احل��رب العاملية الثانية ،ولكن ج��رى فيما بعد تطويرها يف الأربعينات
واخلم�سينات ،وق� ّدم��ت �أوّل نظام عمالين يف �أواخ��ر اخلم�سينات  ،كما
ج��رى تطوير �أنظمة �أ�صغر ،ال�ستخدامها يف م��دى ق�صري يف ال�ستينات
وال�سبعينات� .أم��ا النظم احلديثة التي تطلق من على الكتف ويحملها
رج��ل والتي ا�ستخدمت من ال�سفن فقد تلت ذل��ك ال��وق��ت ،وب��د�أت بعدها
ال�صواريخ البعيدة املدى و�سواها من ال�صواريخ الق�صرية املدى.
وت�صنف ال�صواريخ �سطح  -جو بح�سن توجيهها وحركيتها،
وانطالقها جواً ،ومداها .وال�صواريخ البعيدة املدى ت�شمل باتريوت
و  S - 300وهي ذات مدى فعّال ي�صل �إىل  150كلم .وهنالك ال�صاروخ
الرو�سي  S - 400الذي يبلغ مدى �إ�صابته  400كلم.
و�أنظمة �سام عاد ًة تقع يف جمموعتني وا�سعتني �إعتماد ًا على �أنظمة
توجيهها م��ن جهة وال � ��رادارات ال�ت��ي ت�ستخدمها م��ن جهة �أخ��رى،
ال�صواريخ الأ�صغر وال �سيما التي حتمل على الكتف  MANPADsفهي
وان�س).
عاد ًة ت�ستخدم الأ�شعة حتت احلمراء ،وهي ذات ميزة (�أَطلِقْ َ -

�صمّمت ال�صواريخ جو � -أر�ض (� )AGMأو جو � -سطح()ASM
ليت�سنى �إط�لاق�ه��ا م��ن اجل��و م��ن ق��اذف��ة قنابل� ،أو ط��ائ��رة هجومية �أو
طائرة مقاتلة متعددة الأنواع نحو �أهداف معيّنة على الأر�ض �أو البحر
�أو كليهما ،وهي ذات نظام دافع وموجّ ه �صاروخي �أو نفّاث .وتوجيه
��ص��واري��خ ج��و� -سطح ي�ك��ون ع ��اد ًة ع�بر م��وج��ه ل�ي��زري �أو ع�بر موجه
بالأ�شعة دون احلمراء � IRأو بوا�سطة نظام ( .)GPSون��وع التوجيه
والإر��ش��اد يعتمد على نوع الهدف .فال�سفن مث ًال ميكن اكت�شافها عرب
رادار موجب �أو �سلبي ولكن هذه الرادارات ال تعمل جيد ًا �ض ّد الأهداف
الربية التي ال حتتوي عادة كتلة كبرية من املعادن حماطة مبحيط فارغ
وا��س��ع .والعديد من ال�صواريخ جو  -ار���ض ميكن �أن ت�ستخدم �ض ّد
الأهداف الربية مع �أن بع�ضها يت ّم �إعداده لإجناز كال الدورين بفعالية.
مث ًال ال�صاروخ ٍ Stand off Land Attack Missileهو طراز هجومي من
�صاروخ  Harpoonامل�ضاد للأهداف البحرية.
ال �� �ص��واري��خ ج ��و�� -س�ط��ح ( )ASMوج ��و � -أر�� ��ض  ،AGMهي
�صواريخ �صمّمت ليت ّم �إطالقها من طائرة ع�سكرية (قاذفة قنابل� ،أو
طائرة هجومية� ،أو طائرة مقاتلة �أو �أن��واع �أخ��رى) لت�صيب �أهداف ًا
معينة على الأر� ��ض �أو يف البحر� ،أو كليهما ،وه��ي م�شابهة للقنابل
الإنزالقية املوجّ هة ،ولكن لتكون هذه القنابل �صاروخية ،ينبغي �أن
حتتوي عاد ًة على نظام دافع ،لأن ال�صواريخ جو� -سطح وهي نوعان
ذات حمركات �صاروخية � ،أو ذات حمركات نفاثة وذات ا�ستقاللية

�صاروخ هاربون  Harpoonمُ�ضاد لل�سفن �إنتاج بوينغ

ال�صاروخ املُباعد  SPEARجو � -أر�ض �إنتاج م.ب.د .أ� MBDA

الدفاعية  -حزيران  /يونيو  -متوز  /يوليو 2021

53

يف �إنطالقها .وه��ذا ما ي�سمح ب�إقامة دف��اع حول موقع الهدف .ومعظم
وان�س) للإ�ستفادة من مزية
ال�صواريخ جو� -أر�ض هي من نوع (�أَطْ لِق َ
الط�ل�اق بتحويل القذيفة على
الإ�ستقاللية  -وه��ي م��ا ي�سمح ملن�صة إ
الط�لاق .وبع�ض ال�صواريخ ذات مدى كاف ال�سرتدادها �أو
طول مدى إ
�إطالقها �أفقياً .وهذه ال�صواريخ (�إما عابرة �أو م�ضادة لل�سفن) ،حتتاج
للتمكّن من حتديد الهدف تلقائي ًا وبع�ض ال�صواريخ جو � -سطح ت�شمل:
 � �ص��واري��خ ج��و � -أر����ض م���ض��ادة ل�ل��دب��اب��ات ( ُت�ط�ل��ق ع���اد ًة منالطوافات).
 �صواريخ عابرة جو� -أر�ض �صواريخ جو � -سطح م�ضادة لل�سفن. �صواريخ جو � -أر�ض موجّ هة عابرة� -صواريخ م�ضادة للإ�شعاع

ال�صواريخ  -جو  -جو

ال�صاروخ جو  -جو �سايد ويندر  Sidewinderمن رايثيون

ت � أ�ت��ي يف �صميم حتقيق ال�ت�ف�وّق اجل� �وّي ال���ص��واري��خ ج��و  -جو
املوجّ هة احلديثة التي با�ستطاعتها تدمري الأه��داف على مدى  125كلم
و�أكرث ،وهي عاد ًة جمهّزة مبحرّك �صاروخي واحد �أو �أكرث م�ستخدمة
الوقود ال�صلب و�أحيان ًا الوقود ال�سائل.
وال�صواريخ جو  -جو تتكوّن من جمموعتني �أ�سا�سيتني :املجموعة
الأوىل جمهّزة للإ�شتباك مع طائرات من م�سافة ت�صل �إىل  35كلم .وهذه
ال�صواريخ تعرف بال�صواريخ الق�صرية املدى �ضمن نطاق جمال الر�ؤية،
وهي تركز على ال�رسعة والر�شاقة وت�سعى وراء احل��رارة ،وميكن �أن
تلتحم مع الهدف من خمتلف الزوايا ،وهي تتوجه نحو املحركات حيث
الب�صمة احلرارية الأقوى.
�أم��ا املجموعة الثانية فهي �صواريخ متو�سطة �أو بعيدة امل��دى،
تندرج حتت فئة ال�صواريخ الأبعد من مدى الرويـــــة ( ،)BVRAAM
وتعتمد على نوع معني من التوجيه الراداري الأقوى ب�أ�شكال متعددة،
وال �سيما ال�صواريخ احلديثة التي توجّ ه بالق�صور الذاتي على كامل
م�سارها.

�صواريخ القتال القريب

م��ن ب�ين �أف�ضل ال�صواريخ ج��و  -ج��و الق�صرية امل��دى �صاروخ
( )AIM Sidewinderال ��ذي حتمله يف ال�غ��ال��ب ال �ط��ائ��رات املقاتلة
الأم�يرك�ي��ة ،وامل�صمم يف �أوروب ��ا الغربية ،كما حتمله م ��ؤخ��ر ًا بع�ض
الطوافات القتالية.
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ال�صاروخ  IRIS - Tجو  -جو �إنتاج ديهل Diehl

هذا ،ويعترب ال�صاروخ (� )Sidewinderأكرث �صاروخ م�ستعمل
على نطاق وا�سع يف �أوروب��ا و�سواها وقد �أنتج منه حتى الآن حوايل
�� 125000ص��اروخ للواليات املتحدة الأمريكية و  28دول��ة �أخ��رى.
و�صـــاروخ ( )AIM - 9ه��و واح��د م��ن �أق ��وى و�أق ��دم ال�صواريخ
و�أقلها ثمن ًا وقد ّمت تطويره لدى �رشكة رايثيــــــــــــون ()Raytheon
�إىل طــــــــــراز ( ،)AIM -9Xودخ��ل اخلدمة �إث��ر حتديثه يف ت�رشين
الثاين/نوفمرب العام  2003لدى �سالح اجلو الأمريكي ،ومما يعرف
عن هذا ال�صاروخ �أنه �أ�صاب �أكرث من  275طائرة .وهو جمهّز بباحث
ت�صوير ب��ؤري م�سطّ ح يعمل بالأ�شعة حتت احلمراء .ويالئم نظام
الت�صويب الأمريكي اجلديد املثبّت على خوذة م�شرتكة (،)JHMCS
ون �ظ��ام التحكّم ب��ال��دف��ع املتغري االجت ��اه ال�ث�لاث��ي الأب �ع��اد اجلديد
(.)TVC
�أم��ا ��ص��اروخ ( )IRIS - Tال��ذي تنتجه �رشكة ديهل  Diehlفهو
برنامج يعمل بقيادة �أملانية ،ق�صري املدى �أنتج ليح ّل حمـــــــــل (AIM - 9
 )Sidewinderاملوجود لدى البلدان الأع�ضاء لدى (.) NATO
�أم��ا �صاروخ ( )Vymper LR- 73فهو من تطوير مكتب Vymbel
ليح ّل حم� ّل ( )R - 60و ( )AA-8لت�ستعمله املقاتالت ال�سوفياتية
على امل��دى الق�صري .وقد دخل اخلدمة �أوّل ما دخل العام  .1982وهو
�صاروخ موجّ ه بالأ�شعة حتت احلمراء ،وجمهّز بباحث ح�سا�س مربد،
ويتمتع بقدرة مناورة عالية ،وقد دخل يف �سالح اجلو الرو�سي العام
 1997ول��ه زاوي��ة بحث وا�سعة ( 60درج��ة ع��ن فوهة الت�صويب) وله
تدابري م�ضادة ل�ل�إج��راءات امل�ضادة التقليدية ،ويعمل بالأ�شعة حتت
احلمراء (.)IRCCM
وال� �ن� �م ��وذج امل �ح �� �س��ن م ��ن � � �ص� ��اروخ ( )R-73Mامل� �ع ��روف
ب � إ�� �س��م ( ،)R - 74Mف�ي�ت�م� ّي��ز ب��اح �ت��وائ��ه ع �ل��ى ن �ظ��م رق �م �ي��ة �سهلة
ال�برجم��ة وت�ستخدمه رو��س�ي��ا ع�ل��ى م�ق��ات�ل��ة ( )MIG-35و��س��واه��ا
م��ن امل �ق��ات�لات ال��رو� �س �ي��ة احل��دي �ث��ة .وت���س�ع��ى ال�ه�ن��د �إىل ا�ستعمال
ه� ��ذا ال� ��� �ص ��اروخ ع �ل��ى ط� ��ائ� ��رات ( .)HallTejasك �م��ا مي �ك��ن �أن
ي�ستخدم يف ال �ط��واف��ات الهجومية ال��رو��س�ي��ة مثل ()Mil Mi - 24
و (.)Kamov Ka - 50
�أم��ا ��ص��اروخ ( )AMRAAMجو  -ج��و فهو ��ص��اروخ حديث ي�صل
�إىل �أبعد من مدى الر�ؤية ،وميكن �إ�ستعماله يف جميع الأحوال اجلوية ،نهار ًا
ولي ًال وهو يُطلق ويُن�سى بتوجيه ن�شط .ويتمتع بقدرات حم�سنة �ض ّد �أهداف
منخف�ضة الإرتفاع .وله رادار ن�شط يوجهه بدقة نحو الهدف.

�أم��ا ��ص��اروخ ( )Meteorفهو ��ص��اروخ ج��و  -ج��و ن�شط بوجهه
راداره �إىل �أبعد من مدى الر�ؤية وتطوّره �رشكة ( )MBDAلتجهز به
طائرات ( )Eurofighter Typhoonيف �سالح اجلو امللكي الربيطاين و�سواه

من �أ�سلحة اجل��و الأوروب�ي��ة وه��و يتمتع ب ��أداء حركي ،ح�سب ق��ول �رشكته
يفوق �سواه من �صواريخ جو  -جو احلالية وحمركّه نفّاث �ضغاطي.
وتوا�صل القوات اجلوية الإ�ستثمار يف ال�صواريخ جو  -جو املتقدّمة
جلعلها ذات م��دى �أبعد و�رسعة �أك�بر وم�ست�شعرات �أف�ضل .وال�سباق على
ال�صواريخ الأف�ضل يبقى �سيّد ال�ساحة.
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جديد الدفاع
جرنال �أتوميك�س تو�سع قدرات النظام MQ-9

الطائرة دون طيّار MQ - 9 Reaper

تتعاون ك�� ّل م��ن ال��ق��وات اجل��وي��ة الأم�يرك��ي��ة ،و��شرك��ة «ج�نرال
�أتوميك�س للأنظمة اجلوية  ،»General Atomics - ASIو L3 Harris
لتمديد قدرات مهمّات الطائرة دون طيار طراز ريرب MQ- 9 Reaper
امل�ستخدمة يف �سالح اجل��و الأم�يرك��ي .للمرّة الأوىل عمل طواقم من

���س�رب اال���س��ل��ح��ة رق�����م  26يف ال���ق���وات
اجل��وي��ة ،ع��ل��ى ط�ي�ران  MQ-9جم��هّ��زة
ب أ���ن��ظ��م��ة ري�ب�ر ل��دع��م ال���دف���اع �إل��ك�تروين
( ،)RDESSوق�����د ج�����رى ال����ط��ي�ران
بالتوازي مع عرو�ض نظام �إدارة القتال
املتقدّم ( )ABMSاملنفّذة حديثاً.
�إن ن����ظ����ام ري���ب���ر ل����دع����م ال����دف����اع
الإلكرتوين ( )RDESSهو طيف عري�ض
ذو تدابري دعم �إلكرتوين �سلبي (،)ESM
م�صمّم جلمع وحتديد املوقع اجلغرايف
ل�ل�إ���ش��ارات م��ن �أم��دي��ة ب��ع��ي��دة .م��ع ه��ذا
الطيف ت�صبح  Reaperط��ائ��رة ُمراقبة
متعدّدة جوانب الإ�ستعمال وذات قدرة
ع��ل��ى الإ���س��ت�����ش��ع��ار الإل����ك��ت�روين ال��ك��ايف
جت�س�س بنوعية عالية ،يف الوقت
لتزويد ّ
ال��ذي تبقى فيه �ساملة يف أ�ج���واء �صديقة
�أو دولية.
نائب رئي�س جرنال �أتوميك�س لتطوير �سرتاتيجية وزارة الدفاع
الأم�يرك��ي��ة ج.ر.راي���د � ،J.R.Reidأ���ش��ار �إىل �أن ال��ط��ائ��رة MQ-9
ت�ستم ّر يف ليونتها القوية وقدرتها للعمل ون�رش املعلومات التي ّمت
جتميعها من مُ�ست�شعرات متقدّمة حممولة على متنها.
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جديد الدفاع
هن�سولدت ت�سلّم مكوّنات �أ�سا�سية لنظام
الدفاع الذاتي يف مُقاتالت يوروفايرت تايفون

ب��ري��ت��ووري��ان
.
تايفون
كجزء من حتالف ي��ورودا���س  EuroDASSامل�ؤلف
من ليوناردو  ،Leonardo UKواليرتونيكا ،Elettronica
وان���درا  ،Indraتلقّت هن�سولدت  HENSOLDTعقد ًا
ت�صل قيمته �إىل حوايل  90مليون يورو ،لت�سليم �أجزاء
�أ�سا�سية للنظام الدفاعي للطائرة ( ،)DASSعلى �أن يت ّم
الت�سليم وفق ًا للمخطط ما بني العام  2023حتى نهاية
العام.2027
�إن طلب كوادريغا الأملانية ،لي�س فقط �إ�شارة مهمّة
حلملة الت�صدير احلالية ،بل �أي�ض ًا الهتمامات الدول
بخيارات اخلدمة الطويلة الأم��د .وفق ما �أعلن رئي�س
طيف ال�سيطرة واحللول املحمولة ج��و ًا يف هن�سولدت
�سيليا بيالز .Celia Pelaz
ُي�����ش��ار �إىل �أن  Praetorian DASSاحل���ايل يجهّز
مُقاتالت يوروفايرت باحلماية من الرادارات والأ�سلحة
املوجّ هة بالأ�شعة حت��ت احل��م��راء  ،Infra - Redو�أن امل�ست�شعرات
املُ��دجم��ة وم��ع��دّات الت�شوي�ش ت��وفّ��ر يقظة ظرفية وتقنيّات خ��داع
�إلكرتونية متطوّرة.
PRAETORIAN
Eurofighter /Typhoon

مُقاتلة يوروفايرت تايفون �ضمن برنامج كوادريغا QUADRIGA

يف اط���ار ال�برن��ام��ج الأمل����اين ك��وادري��غ��ا  ،Quadrigaال�ستبدال
حلول امل ُ�ست�شعرات� ،ستقدّم �رشكة «هن�سولدت »HENSOLDT
املتخ�ص�صة يف هذا املجال ،مكوّنات �أ�سا�سية لنظام احلماية الذاتية

للمُقاتلة يوروفايرت

كا�سحة �ألغام جديدة للبحرية الرو�سية
خ��ط��ة ب��ن��اء ال�سفن للبحرية ال��رو���س��ي��ة لهذا
العام نفّذت وفق ًا للربنامج املحدّد� ،إذ �أن البحرية
ال��رو���س��ي��ة ت��خ��ط��ط ال���س��ت�لام � 40سفينة وم��رك��ب
تت�ضمن م�رشوعني رق��م  12700لل�سفن امل�ضادة
للألغام (.)MCM
حالي ًا ت�شغل البحرية الرو�سية �أرب��ع �سفن من
ه��ذا امل����شروع ،و�أرب���ع �سفن �أخ���رى ذات التدابري
امل�ضادة للألغام  ،MCMيت ّم ت�صنيعها يف م�صنع
�رسيدين نيف�سكي  Sredne - Nevskyلبناء ال�سفن
الذي يعترب جزء ًا من ال�رشكة املتحدة لبناء ال�سفن.
م��ع نهاية �شهر ابريل/ني�سان  ،2021امل�رشوع
اخلام�س � 12700أو �سفينة الك�سندريت Alexandrit
امل�ضادة للألغام امل�سماة بيوتر اليا�شيف «Pyotr
� ،»Ilyichevأطلقت يف �سان بيرت�سبارغ  ،St. Petersburgوفق ما �أعلنت
وزارة الدفاع الرو�سية .وهذه ال�سفينة �إىل جانب �سفينة �أخرى تدعى
جورجي كورباتوف «� ،»Georgi Kurbatovسوف تن�ضم �إىل �سالح
البحرية الرو�سية قبل نهاية العام .2021
ق��ائ��د ال��ب��ح��ري��ة ال��رو���س��ي��ة الأم��ي�رال نيكوالي ايفمينوف
� ،Admiral Nikolai Evmenovأ�شار خالل �إحتفال �إطالق ال�سفينة،
�إىل �أن ال�سفن يف هذا امل�رشوع لديها �إحتماالت حتديث ك�برى ،ولذا
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�إطالق ال�سفينة  Pyotr Ilyichev MCMامل�ضادة للألغام

�ستكون هناك �سل�سلة من الطلبات الإ�ضافية.
ي�شار �إىل �أن امل�رشوع ّ 12700مت تطويره من قبل مكتب ت�صميم
�أمل��از البحري املركزي  ،Almaz Central Marine Bureauال��ذي هو
ج���زء م��ن ��شرك��ة ب��ن��اء ال�سفن امل��ت��ح��دة ،ل�صالح ال��ق��وات البحرية
الرو�سية .وهذه ال�سفن تنتمي �إىل اجليل اجلديد من قوات كا�سحات
الألغام ،وم�صمّمة لقتال الألغام البحرية دون الدخول �إىل املناطق
اخلطرة.
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عربة ال�سطح امل ُ�سلّحة وامل�سرية ULAQ
تطلق بنجاح �صاروخ موجّ ه بالاليزر

خالل التمرين البحري الذي �أجرته القوات البحرية
الرتكية للعام  2021حت��ت ع��ن��وان ّ ،Sea Wolfمت اختيار
�إط�ل�اق ���ص��واري��خ م��وجّ ��ه��ة ب��ال�لاي��زر ط���راز  CIRICالتي
�أ�صابت �أهدافها بدقّة ،وذلك من عربة ال�سطح امل ُ�سلّحة غري
الآهلة ) ULAQ (AUSVالتي طوّرتها ال�رشكات الرتكية
ميتك�سان الدفاعية  METEKSAN Defenceو�أحوا�ض
�أري�س لبناء ال�سفن .ARES Shipyard
�إحتفال �إط�لاق ال�صواريخ من عربة  ULAQامل ُ�سلّحة
وامل�سرية ع��ن بُعد ( ،)AUSVح�رضه ر�سميون رفيعي
امل�ستوى من وزارة الدفاع الرتكية ،ورئا�سة ال�صناعات
ال��دف��اع��ي��ة ال�ترك��ي��ة ،وق��ي��ادة ال��ق��وات البحرية الرتكية،
وق��ي��ادة ح��ر���س ال�����ش��واط��يء ،وق��د ب���د�أ الإح��ت��ف��ال بتاريخ
 31أ�ي��ار/م��اي��و  2021بكلمات لك ّل من الرئي�س التنفيذي
لأح��وا���ض  ARESال�سيد �أتكو �أالن�ش ،UTKU Alanç
ورئي�س ميتك�سان الدفاعية  Metexanال�سيد �سل�شوك البار�سالن
. Selçuk Alparslan
ال�سيد �أتكو �أالن�ش  Utku Aalançرئي�س  ARESعبرّ عن �رسوره
بنجاح جت���ارُب �إط�ل�اق ال�صواريخ ،التي تهدف �إىل تطوير �أف�ضل
عربة �سطح غري �آهلة يف العامل ،وبالتايل ريادة الهند�سة الرتكية يف هذا

العربة  ULAQتطلق ال�صاروخ CIRIT

احلقل.
أ�م��ا ال�سيد �سل�شوك البار�سالن  Selçuk Alparslanرئي�س
ميتك�سان الدفاعية � ،Meteksanأ�شار �إىل �أن تركيا التي باتت رائدة
يف جمال ال�صناعات الدفاعية عاملياً ،تفخر اليوم ب�إطالق أ�وّل �صاروخ
موجّ ه مدمج يف عربة ال�سطح امل�سيرّ ة عن بُعد .ULAQ AUSV

طائرة بوينغ  MQ-25يف �سالح البحرية الأمريكية
أ�وّل طائرة دون طيّار لتزويد الوقود جوا ً
 ،2021جنحت الطائرة  MQ-25T1مب ّد اخلرطوم واملر�ساة،
امل����زوّدة ب��ه م��ن خم��زن ال��ق��وات البحرية الأم�يرك��ي��ة للتزوّد
ب��ال��وق��ود ج���و ًا ( ،)ARSونقلت ب�سالم ال��وق��ود �إىل مُقاتلة
طراز �سوبر هورنيت  F/A-18 Super Hornetتابعة ل�سالح
البحرية الأمريكية ،وبالتايل التدليل على قدرة الطائرة MQ-
 25 Stingrayتنفيذ �أوّل مهمّاتها لتزويد الوقود جواً.
الأم�ي�رال ب��ري��ان ك��وري Rear Adm Brian Corey
املُ����شرف على مكتب الربنامج التنفيذي للطريان دون طيّار
و�أ�سلحة ال�رضبات ،ق��ال�« :إن ه��ذا الفريق من املهنيّني كان
متكام ًال يف الطريان الناجح ،وخالل ال�سنوات القليلة امل ُقبلة،
�سنعمل جنب ًا �إىل جنب مع �رشكة «بوينغ  »Boeingلت�سليم
هذه القدرة التي �ستح�سّ ن ب�شكل كبري جناح النقل اجلوي يف
مقاتلة �سوبر هورنيت  F/A-18تتزود بالوقود جو ًا من طائرة دون طيار MQ - 25 T1
امل ُ�ستقبل».
ب���دوره الرئي�س التنفيذي لق�سم «ال��دف��اع والف�ضاء والأم���ن»
لأول مرّة يف التاريخ حقّقت القوات البحرية الأمريكية و�رشكة
«بوينغ  »Boeingعمل ّية تدليلية للتزوّد بالوقود ج��واً ،با�ستخدام يف بوينغ ليان كاريت  Leanne Caretق��ال « :ه��ذا احل��دث يف �صنع
طائرة دون طيّار متلكها بوينغ للتجارُب  ،MQ - 25 T1لتزويد طائرة التاريخ ه��و مفخرة لفريق عملنا امل ُ�شرتك م��ا ب�ين بوينغ وال��ق��وات
البحرية الأمريكية ،ال��ذي عمل على حتقيق ق��درة طائرة MQ - 25
�أخرى بالوقود جواً.
خالل جتربة الطريان التي ح�صلت بتاريخ  4حزيران/يونيو لتزويد الأ�سطول بالوقود جو ًا عند احلاجة».
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جديد الدفاع
«م.ب.د�.أ  »MBDAو «نك�سرت »Nexter
ت ُ�شاركان يف الإطالق الأول ل�صاروخ MMP

ب���ت���اري���خ  14ن���ي�������س���ان�/أب���ري���ل
�إ�����ش��ت�رك����ـ����ـ����ـ����ت ك��������� ّل م���ـ���ـ���ـ���ـ���ن
و Nexterيف �أول عملية �إط��ل�اق ل��ل�����ص��اروخ
املتو�سط امل��دى  MMPمن عربة الإ�ستطالع
املدرعة ط��راز جاغوار  Jaguarوعربة القتال
.EBRC
هيئة الت�سلّح ال��ع��ام الفرن�سية ()DGA
نفّذت الرماية يف مركز الإخ��ت��ب��ارات التقنيّة
ال�بري��ة ال��ت��اب��ع لها ك��ج��زء م��ن مم��ي��زات عربة
ج��اغ��وار ،حيث �أطلق ال�صاروخ من حا�ضنة
ع��ل��ى ب���رج ال��ع��رب��ة حت��م��ل ���ص��اروخ�ين ،وق��د
�أ�صاب ال�صاروخ  MMPهدفه بنجاح.
�إن �إدماج ال�صاروخ املتو�سط املدى MMP
ال���ذي تنتجه ��شرك��ة «م.ب.د�.أ  »MBDAيف
عربة جاغوار  JAGUARالتي تنتجها �رشكة
«نك�سرت  »Nexterق��د نفذ على م��راح��ل ،و�أن
الرماية يف املرحلة الأوىل قد دللت على جناح �إ�صابة الهدف.
رئي�س قطاع حقل املعركة يف  MBDAال�سيد فردريك مي�شود
� Frederic Michaudأ���ش��ار �إىل �أن عملية �إط�ل�اق ال�����ص��اروخ تعترب
خطوة �أوىل مهمّة يف اط��ار العمل م��ع  Nexterلتطوير ب��رج العربة
جاغوار ،و�إدم��اج ال�صاروخ  MMPكنظام �سالح بني وفق ًا لأحدث
2021
MBDA

�صاروخ  MMPحلظة �إنطالقه من عربة Jaguar

احللول التكنولوجية.
بدوره ،مدير م�رشوع جاغوار يف �رشكة «نك�سرت  »Nexterال�سيد
دايفيد ماركيت  ،David Marquetteرحّ ��ب بالتعاون الإ�ستثنائي
لعمل فريق الربنامج ،وال��ذي يعترب حجر الأ�سا�س لبناء املهارات
التقنية.

�صاروخ ال�رضبات الدقيقة
من لوكهيد مارتن يحقق �أطول طريان

�صاروخ �ضربات الدقة  prSMحلظة �إطالقه

�أجن���زت �رشكة «لوكهيد م��ارت��ن  Lockheed Martinالتجارُب
الناجحة على ���ص��اروخ ال�رضبات الدقيقة ( ،،)PrSMوذل��ك خالل
جتربة الطريان الرابعة على التوايل مع اجلي�ش الأم�يرك��ي ،بحيث
حقّق مدى  400كلم يف حقل ال�صواريخ املعروف ب�إ�سم White Sands
يف والية نيومك�سيكو .New Mexico
لقد �أطلق �صاروخ ال�رضبات الدقيقة  PrSMمن من�صة �إطالق
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 ،HIMARSوط��ار مع دق��ة متوقّعة �إىل منطقة
الهدف ،حيث دلل مرّة جديدة دقة عالية ور�أ�س
حربي فعّال.
ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س ن��ي��ران ال���دق���ة يف �إدارة
ال�����ص��واري��خ و���ض��ب��ط ال��ن��ار يف لوكهيدمارتن
غايليا كامبل � ،Gaylia Campbellأ�شارت �إىل
�أن �صاروخ �رضبات الدقة � PrSMأجنز �أهداف
�إختبارات اجلي�ش كافة من خالل �أطول طريان
حتى اليوم ،و�أن �أداء ال�صاروخ امل ُثري للإعجاب
ي��ع��ك�����س م����دى �إخ�ل�ا����ص ال��ف��ري��ق ال�����ص��ن��اع��ي
امل ُ�شرتك ل�صاروخ  ،PrSMلتطوير قدراته ب�رسعة وفعالية ودقّة.
يُ�شار �إىل �أن �أنظمة �سالح �رضبات الدقة �أر���ض � -أر���ض للجيل
امل ُقبل� ،سوف توفّر ق��درات متقدّمة للهجوم ،و�شل ،وقمع وتدمري
أ�ه���داف يف عمق حقل امل��ع��رك��ة .كما ت��وفّ��ر ل��وح��دات مدفعية امليدان
�إمكانيات لأمدية بعيدة لدعم الألوية ،والفِرق ،واجليو�ش يف م�رسح
عمليات قوات التحالف والقوات امل ُ�شرتكة.
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