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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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على رغم االأزم��ات االقت�شادية واملعي�شية التي ُيعاين منها لبنان، متّكن فريق 
عمل »جملة الدفاعية« من اإ�شدار العدد الثالث خالل العام 2021، ،وال��ذي كان 
متوّقعًا توزيعه يف اط��ار فعاليات معر�س باري�س اجل��ّوي ال��ذي تقّرر اإلغاوؤه لهذا 

العام ب�شبب جائحة كورونا.
اإىل ج��ان��ب ق�شم ب��ان��ورام��ا، حيث اأدرج���ت اآخ���ر م��ا ورد م��ن معلومات م��ن ال��دول 
وال�رشكات املنتجة  لالأنظمة الدفاعية، والتي ت�شمل اأبو ظبي لبناء ال�شفن، وال�شناعات 
الع�شكرية ال�شعودية، وتزّود قطر ب�شفينة حربية جديدة، وطلب م�رش �رشاء ُمقاتالت 
راف���ال، وغ��ره��ا م��ن اأخ��ب��ار ���رشك��ات املجموعة البحرية، و م.ب.د.اأ، واأو�شكو�س 

وايربا�س، يجد القاريء موا�شيع ذات اأهمية تتناول ما يلي:
- االأمن البحري يف اخلليج.

- االأو�شاع الدفاعية يف كّل من م�رش واجلزائر  واملغرب  وتون�س  وليبيا.
- ال�شناعات الدفاعية واجلو ف�شائية االأوروبية.

- طوافات القتال والنقل الثقيل يف ال�رشق االأو�شط.
- حتديات طائرة الهجوم اخلفيف والدعم اجلّوي القريب.

- املركبات املدرعة اخلفيفة يف ال�رشق االأو�شط.
- تطّور االإت�شاالت الراديوية.

- م�شتقبل العربات الع�شكرية الغر االآهلة.
- تطّور االأنظمة ال�شاروخية.

اإليه التكنولوجيا الع�شكرية  اإن��ه ع��دد متمّيز يحتوي على اآخ��ر ما تو�شلت 
و�شناعة ال�شالح على اأنواعه.
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ت�صدر عن �صركة الدفاعية للن�صر �ش.م.ل
بالتعاون مع جمموعة االقت�صاد واالعمال

وجمموعة مون�ش االملانية للن�صر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدير العام رئي�ش التحرير:
خـالـد زحـالن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
املدير امل�صوؤول: حياة طليع امل�صفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االخراج الفني:
زياد عبداهلل

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

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

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

                                     - الدول العربية 30 $
                                     - الدول االوروبية  70 $

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

اال�صرتاك ال�صنوي: 50 $*

التوزيع: ال�صركة اللبنانية لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

تنتج ARQUUS عربة Jaquar املُ�صتخدمة 
MMP الإطالق �صواريخ
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ت��اري��خ 8 اأي��ار/م��اي��و 2021 ف��ازت �رشكة »اأب��وظ��ب��ي لبناء ال�سفن«، 
ال�رشكة ال��رائ��دة اإقليميًا يف جم��ال بناء ال�سفن احلربية والتجارية 
واإ�سالحها و�سيانتها واإع��ادة جتهيزها وحتويلها بعقد قيمته 3.5 
مليارات درهم من قبل وزارة الدفاع والقوات البحرية الإماراتية، 
وذلك بهدف بناء اأربع �سفن دوري��ات بحرية من فئة »فلج 3« ل�سالح 

القوات البحرية الإماراتية. 
وي��ع��ّد العقد اجل��دي��د اأك��رب اإتفاقية على الإط���الق تربمها �رشكة 
»اأبوظبي لبناء ال�سفن«، ما يعزز روؤي��ة ال�رشكة ب��اأن ت�سبح حو�ض 
بناء ال�سفن الرائد يف املنطقة من خالل توفري حلول مبتكرة وموثوقة 
من �ساأنها اأن ت��زود العمالء واأ�سحاب امل�سلحة يف القطاعني املدين 

والع�سكري بقيمة م�سافة. 
دعم  قطاع  ورئي�ض  ال�سفن  لبناء  اأبوظبي  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 
املهام يف اي��دج ال�سيد خالد الربيكي ق��ال يف ه��ذه املنا�سبة :»تعك�ض 
هذه الإتفاقية ثقة كبرية من جانب وزارة الدفاع والقوات البحرية 
الإم��ارات��ي��ة وال��ق��وات البحرية الإم��ارات��ي��ة ب�رشكة اأب��وظ��ب��ي لبناء 
الأرب���اح  لنمو  لل�رشكة من�سة مثالية  العقد  ال�سفن. و���س��وف يوفر 
امل�ستدامة واحلفاظ على الأ�سول الوطنية ال�سرتاتيجية التي حتتل 

اأهمية ق�سوى للدفاع عن الإمارات«.  
التنفيذي  الرئي�ض   David Massey ما�سي  ديفيد  ق��ال  ب���دوره 
ل�رشكة »اأبوظبي لبناء ال�سفن«: »�سهدت عالقاتنا مع اأهّم اأ�سحاب 

امل�سلحة من��وًا اأق��وى منذ اأن اأ�سبحت ال�رشكة ج��زءًا من جمموعة 
ايدج. و�سي�سهم هذا العقد يف تعزيز التزامنا امل�سرتك بخدمة القوات 
ال�سفن  وحلول  املنا�سبة  باملنتجات  وتزويدها  الإماراتية  البحرية 
تو�سعة  اإىل  نتطلع  ون��ح��ن  اأم��ان��ًا.  اأك���ر  م�ستقبل  لتحقيق  املتقدمة 

حمفظتنا من ال�سفن وتعزيزها يف امل�ستقبل«. 
وتتمع �رشكة »اأبوظبي لبناء ال�سفن« بخربة فنية وا�سعة يف اإدارة 
امل�ساريع البحرية، وقد بنت �سابقًا �سفن كورفت من فئة »بينونة« 
ل�سالح ال��ق��وات البحرية الإم��ارات��ي��ة، حيث مت ت�سليم اآخ��ر �سفينة 
من هذه الفئة يف عام 2017. وتعد �سفن »فلج 3« من �سفن الدوريات 
لتنفيذ جمموعة  ت�ستخدم  وال��ت��ن��وع، حيث  امل��رون��ة  عالية  البحرية 

وا�سعة من املهام. 
وت�����رشف �رشكة »اأب��وظ��ب��ي لبناء ال�سفن« على واح��د م��ن اأك��ر 
اأح��وا���ض بناء ال�سفن تقدمًا يف ال�رشق الأو���س��ط، كما ت�سّغل ثالثة 
برامج بحرية رئي�سية هي �سفن الكورفت احلربية ال�سغرية، و�سفن 
ال��دوري��ات البحرية، وق��وارب ال��دوري��ات ال�رشيعة. وتقدم ال�رشكة 
كذلك جمموعة كاملة من حلول ال�سيانة والإ�سالح واإعادة التجهيز 

والتح�سني والتحويل وخدمات ال�ست�سارة الهند�سية. 
وتعد �رشكة اأب��وظ��ب��ي لبناء ال�سفن ج���زءًا م��ن قطاع املن�سات 
والأنظمة التابع ل�»ايدج«، جمموعة التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع 

الدفاع وغريه، والتي ُت�سنف بني اأف�سل 25 موردًا ع�سكريًا يف العامل.

»أبوظبـي لبناء السفن« تفوز بعقد بقيمة 3.5 مليار درهم 
لبناء سفن  الدوريات البحرية »فلج 3« لصاحل القوات البحرية اإلماراتية

Falaj سفينة الدورية فلج�
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اأعلنت ال�رشكة ال�صعودية لل�صناعات 
بالكامل  -امل��م��ل��وك��ة   SAMI الع�صكرية 
نتائج  ال��ع��ام��ة-  اال�صتثمارات  ل�صندوق 
اج��ت��م��اع اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة غ��ر ال��ع��ادي��ة 
اأي��ار/  17 بتاريخ  ُعقدت افرتا�صيًا  التي 
مايو 2021، وذل��ك بح�صور ممثل جمل�س 
االإدارة ون���ائ���ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س م��ع��ايل 
الدكتور غ�شان بن عبدالرحمن ال�شبل، 
عبدالرحمن  بن  عمر  ال�صندوق  وممثل 
اأباخليل.وبعد اكتمال الن�صاب القانوين 
وفقًا للمادة الثالثني من النظام االأ�صا�صي 
لل�رشكة، وبعد االطالع على جدول اأعمال 

اجلمعية، وبناًء على نتائج الت�صويت، اأق��ّرت اجلمعية جميع البنود 
املطروحة للت�صويت، مبا يف ذل��ك املوافقة على تعديل امل��ادة الثانية 
ع�رشة من النظام االأ�صا�صي بزيادة عدد اأع�صاء جمل�س االإدارة من 
)9( اإىل )10( اأع�صاء، واملوافقة على اإع���ادة ت�صكيل جمل�س اإدارة 
العادية وملدة  العامة غر  ب��دءًا من تاريخ انعقاد اجلمعية  ال�رشكة 
ثالث �صنوات.وفيما يلي ت�صكيلة جمل�س اإدارة ال�رشكة ال�صعودية 

لل�صناعات الع�صكرية SAMI اجلديد:
1 -  معايل الأ�شتاذ اأحمد بن عقيل اخلطيب )رئي�س جمل�س 
االإدارة(    2 -  معايل الأ�شتاذ بندر بن اإبراهيم اخلريـــف )ع�صوًا(     

3 -  معايل الفريق اأول ركن عبدالرحمن 
بن �شالح البنيان )ع�����ص��وًا(    4 -   معايل 
ــن حــ�ــشــن الــبــيــاري  ــد ب ــور خــال ــت ــدك ال
)ع�����ص��وًا(    5 -  معايل الدكتور غ�شان بن 
عبدالرحمن ال�شبل )نائب الرئي�س(    6 -  
معايل الدكتور غ�شان بن اأحمد ال�شليمان 
املهند�س م�شاعد بن   - 7 )ع���������ص����وًا(    
�شليمان العوهلي )ع�صوًا(   8 - مازن بن 
اأحمد اجلبري )ع�����ص��وًا(    9 -  عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن ال�شويلم  )ع�صوًا(    10 -  
يا�شر بن عبداهلل ال�شلمان )ع�صوًا(.وعقب 
غر  العامة  اجلمعية  اجتماع  م��ن  االنتهاء 
العادية قال معايل رئي�س جمل�س اإدارة ال�رشكة ال�صعودية لل�صناعات 
الع�صكرية SAMI االأ�صتاذ اأحمد بن عقيل اخلطيب: »نبارك لل�رشكة 
اإع���ادة ت�صكيل جمل�س اإدارت��ه��ا ولالأع�صاء اجل��دد ت�صلُّم منا�صبهم 
اإىل  اجلديدة، ونتمنى لهم كل التوفيق وال�صداد، ونتوجه بال�صكر 
االأع�صاء ال�صابقني على ما قدموه خ��الل ف��رتة مليئة ب��االإجن��ازات، 
لدينا  امل�صلحة  اأم��ام جميع عمالئنا واأ�صحاب  التزامنا  كما جن��دد 
با�صتكمال م�صرة العطاء واالإجن���ازات، اإذ �صيبذل جمل�س االإدارة 
اأق�صى اجلهود من اأجل �صمان جناح ال�رشكة بتوطني ما يربو على 50 

% من االإنفاق الع�صكري للمملكة بحلول العام 2030.

اأحمد بن عقيل اخلطيب

الشركة السعودية للصناعات العسكرية
SAMI ُتعيد تشكيل جملس إدارتها

يف اط���ار ال��رن��ام��ج الوطني لالإ�صتحواذ ال��ب��ح��ري، مّت االإط���الق 
التقني ل�صفينة الدورية البحرية OPV الثانية »�رشوح«، والتي طلبت 
من �رشكة »فينكانتري Fincantieri«  ل�صالح وزارة الدفاع القطرية 
يف وقت �صابق، وقد مّتت عملية االإط��الق بتاريخ 5 حزيران/يونيو 

2021 يف اأحوا�س ال�صبيزيا  La  Spezia االيطالية.
تقّدر قيمة الرنامج بحوايل 4 مليارات يورو مع طلب 4 فرقيطات 
�صفينتي  اإىل  باالإ�صافة   ،)LPD( برمائية  و�صفينة  م��رت   100 بطول 

الدورية )OPV( املُقّرر ت�صليمها خالل العام 2022.
ح�����رش ه���ذه املنا�صبة ك���ّل م��ن ال��ل��واء ال��ط��ّي��ار حمد بن مبارك 
ال�شاوي قائد قوات الدفاع اجلّوي االأمرية، والعميد جليل خالد 
الرويلي مدير الثقافة وال��دورات القطرية، ونائب االأمرال اأنريكو 
املدار�س  قائد   Vice Admiral Enrico Credendino كريدندينو 
البحرية االيطالية ممثاًل قائد القوات البحرية االيطالية،  وجيو�شب 
ال�صفن احلربية يف  مدير ع��ام ق�صم   Giuseppe Giordo جيوردو  

�رشكة »فينكانتري«.
م�صابهًا  �����رشوح،   )OPV( ال���دوري���ة  �صفينة  ت�صميم  مّت  ل��ق��د 
ل�صقيقتها ال�صفينة »ُم�صارب« التي اأطلقت يف اأيلول/�صبتمر 2020، 
ال��دوري��ة ال�رشيعة  RINAMIL ل�صفن  وذل���ك بالتوافق م��ع ق��واع��د 
)FPV(، و�صتكون اأمنوذجًا لينًا من ال�صفن القادرة على تنفيذ عّدة 

مهّمات من املُراقبة اإىل خو�س القتال.

فينكانتريي تطلق سفينة »شروح« الثانية لقطر

�شفينة »�شروح« من فئة »OPV«  �شوف تن�شّم اإىل �شالح البحرية القطرية
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 Dassault اأع���ل���ن���ت ����رشك���ة »دا�����ص����و ل���ل���ط���ران
Aviation« عن قرار جمهورية م�رش العربية �رشاء 30 
ُمقاتلة رافال Rafale اإ�صافية لتجهيز قواتها اجلوية. 
2021 ياأتي  اأي��ار/م��اي��و  الطلب اجل��دي��د مطلع �صهر 
ا�صتكمااًل حليازة م�رش االأوىل على 24 مقاتلة رافال 
2015، وبالتايل �صي�صل  خ��الل �صهر �صباط/فراير 
عدد ُمقاتالت Rafale  التي تطر حتت االألوان امل�رشية 
اإىل 54، مما يجعل القوات اجلوية امل�رشية الثانية يف 
العامل بعد القوات اجلوية الفرن�صية التي ت�صغل هكذا 

اأ�صطول من رافال.
ت��ع��ك�����س ه�����ذه ال�����ص��ف��ق��ة اجل����دي����دة ال���ع���الق���ات 
ال�صرتاتيجية ما بني م�رش وفرن�صا، كما توؤكد اأي�صًا 
دا�صو  ب�رشكة  العليا  امل�����رشي��ة  ال�صلطات  ثقة  على 

للطران، ور�صاها عن التنفيذ الفعال للعقد االأول.
 Eric الرئي�س التنفيذي ل�رشكة »دا�صو للطران « اإريك ترابييه
Trappier  اأ���ص��ار اإىل اأن ه��ذا العقد اجلديد هو اإث��ب��ات على الروابط 
الثابتة التي توحد م�رش - ك��اأول م�صتخدم اأجنبي ملقاتالت راف��ال 
Rafale، كما كانت مراج Mirage 2000 �صابقًا - مع دا�صو للطران 

منذ قرابة 50 عامًا. كما اأن��ه ثناء  للنوعية العمالنية لرافال، اإذ اأنها 
امل��ّرة الثانية حيث زبون ت�صدير يختار اأن يطلب طائرات ا�صافية . 
ترابييه اأ�صاف:»على اأن دا�صو للطران و�رشكائها ي��ودون �صكر 
ال�صلطات امل�رشية على هذه العالمة اجلديدة من الثقة، ويوؤكدون لهم 

اإلتزامهم الكامل مبا يحقق توقعاتهم مّرة اأخرى.

ُمقاتالت رافال يف �شالح اجلو امل�شري

 مصر تطلب 30 ُمقاتلة رافال
 Rafale  إضافية

اأيار/مايو  �صهر  مطلع   »Leonardo »ل��ي��ون��اردو  �رشكة  اأعلنت 
2021، عن تعزيز ا�صايف حل�صورها وخدمة زبائنها وتكنولوجياتها 
يف ال��والي��ات املتحدة االأم��رك��ي��ة، م��ع االإف��ت��ت��اح الر�صمي الأكادميية 
التدريب على الطوافات االأحدث من نوعها، الواقعة يف حرمها القائم 
حاليًا يف �صمال �رشق والي��ة فيالدلفيا Philadelphia وال��ذي يحتوي 
عمليات اإنتاج ودعم واأعمال ادارية للواليات املتحدة. لقد �صبق واأعلن 
 Heli 2019 صابقًا عن هذه االأكادميية اجلديدة خالل معر�س الطوافات�
Expo -  ال��ذي انعقد يف والي��ة اأطلنتا Atlanta، وعلى رغ��م حتديات 

جائحة COVID -19، مت افتتاحها بعد عامني.
ي�صار اإىل اأن االأك��ادمي��ي��ة اجل��دي��دة يف فيالدلفيا، ه��ي ج��زء من 
االإ���ص��ت��ث��م��ار مببلغ 80 مليون دوالر اأم��رك��ي يف عمليات ال��والي��ات 
املتحدة، التي توفر خدمات تدريب وفقًا للطلب املتزايد واحلاجة اإىل 
طّيارين، واأطقم املق�صورات، وتقنيني لل�صيانة يف اأمركا ال�صمالية 
واأم���رك���ا اجل��ن��وب��ي��ة. وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ت�صمل خ��دم��ات ال��ت��دري��ب 

.AW139و AW169 و AW119 الطوافات
بروفيومو  الي�شاندرو  »ليوناردو«  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س 
Alessandro Frofumo اأ�صار اإىل اأن ليوناردو تدمج اإمكانيات كبرة 

يف عر�س الطوافات الفريد من نوعه، مع الطموح لت�صبح رائدة عامليًا 
يف هذا القطاع.

ليوناردو تفتتح أكادميية مستمّرة للتدريب
 على الطوافات يف الواليات املتحدة

AW139 جهاز التدريب على الطوافة
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 Lockheed بعقد مع �رشكة »لوكهيدمارتن كندا MBDA فازت
Matin«  لتجهيز  مقاتالت ال�صطح الكندية اجلديدة التابعة ل�صالح 
اجل��ّوي  ال��دف��اع  �صالح  بنظام   ،)CSC( الكندية  امللكية  البحرية 
Sea Ceptor. م�صتخدمًا ال�صاروخ امل�صرتكة املعدل  �صي �صبتور 
 Sea Ceptor ُيعتمد  �صوف  كموؤثر،   )CAMM( للجويات   امل�صاد 
 يف دور ���ص��الح ال���دف���اع اجل�����ّوي ال��ق��ري��ب )CIADS(  ع��ل��ى منت 

.)CSC( فرقاطات ال�صطح
يوفر �صي �صبتور اداًء اإ�صتثنائيًا للدفاع الذاتي، 
مع وقت �رشيع لالإ�صتجابة، ومعّدل مرتفع للنار الإحلاق 
الهزمية باأخطار متعّددة يف وقت واحد.  اإن تكنولوجيته 
االأح���دث ب��اإط��الق عمودي ناعم )SVL(، يوؤمن تغطية 

كاملة على دائرة  3600  درجة  مع اإداء قريب املدى.
�صيتّم اإدماج Sea Ceptor مع نظام اإدارة القتال من 
لوكهيد م��ارت��ن كندا )CMS 330(، كجزء م��ن ق��درات 
ال��دف��اع اجل��ّوي متعددة االأب��ع��اد. و�صتكون �صواريخ 
CAMM  معباأة  رباعيًا يف نظام اإط��الق لوكهيد مارتن 
القابل للتو�صيع )ExLS(، وال��ذي هو ج��زء من عائلة 

MK41  الأنظمة االإطالق العمودي.
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة MBDA اإريك براجنري 
Eric Beranger ع��ّر عن ���رشوره باحل�صول على ه��ذا العقد، ولعب 
دور ُم�صاهم يف هكذا برنامج ه��ام لكندا. اإذ اأن Sea Ceptor  يوفر 
تكنولوجيا من اجليل املُقبل و�صوف ُي�صاعد يف حماية قوات البحرية 
امللكية الكندية خالل تنفيذ مهامهم حول العامل على متون الفرقاطات 

.CSC اجلديدة املتقّدمة

Sin título-2   1 26/06/2019   8:42:18

اأعلنت نافانتيا NAVANTIA ال��رائ��دة يف اإن��ت��اج ال�صفن اأن ملك 
اإ�صبانيا فيليب ال�شاد�س King Felipe VI م�صحوبًا بامللكة واأمرة 
اأ�شتوريا Asturia، واالأم��رة اأنفانتا �شوفيا Infanta Sofia، �صوف 
 ،S-80 اأول غوا�صة من عائلة ،S-81 يرتاأ�س اإحتفال اإطالق الغوا�صة
Navantia يف  اأح��وا���س  2021  يف  22 ني�صان/ابريل  وذل���ك بتاريخ 

Cartagena االإ�صبانية.
اإ�صم »Isaac Peral«  تيمنًا باملهند�س   S-81 �صتحمل الغوا�صة 
  Peral االإ�صباين واأح��د �صباط  القوات البحرية، وم�صّمم الغوا�صة
التي اأطلقت يف العام 1888 وهي اأول غوا�صة ت�صمم وتبنى يف ا�صبانيا، 
االأم��ر ال��ذي ُيعتر اإلتزامًا قويًا 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 

االإ�صباين.
مع برنامج S-80 ا�صبانيا واحدة من الدول القليلة التي ت�صتطيع 
ت�صميم وبناء الغوا�صات كمهمة فائقة التعقيد، اإذ اأن هذه ال�صفن 
يجب اأن تعمل ب�صكل م�صتقل يف بيئات معادية، ل��ذا هي بحاجة اإىل 
مهارات ذات تخ�ص�س رفيع يف عدة جماالت من املعرفة و�صناعة ذات 

نوعية وتكنولوجية عالية.

اإىل ذل��ك يعتر برنامج S-80  اأك��ر حت��ّدي �صناعي وتكنولوجي 
يواجه ال�صناعات الدفاعية الوطنية، واأن Navantia تاأخذ خطوات 
الت�صميم  هيئة  دور  تلعب  كونها  االأم����ام،  اإىل  �صخمة  تكنولوجية 
التكنولوجي للمّرة االأوىل. اإ�صافة لذلك تكمل نافانتيا دورة التطور 
التكنولوجي، من بناء ال�صفن يف ا�صبانيا بت�صاميم خارجية، اإىل البناء 

يف ا�صبانيا بت�صاميم ا�صبانية.

S80 نافانتيا  تطلق أول  غواصة
للقوات البحرية اإلسبانية

م.ب. د.أ MBDA  تزّود كندا بصواريخ 
Sea Ceptor سي سبتور

NAVANTIA قيد الإجناز يف اأحوا�س  S-81 الغوا�شة 

ال�شاروخ Sea Ceptor حلماية �شفن ال�شطح املُقاتلة
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ال��ق��وات  وزي���رة  وبح�صور   2021 ني�صان/ابريل   16 ب��ت��اري��خ 
�صّلمت   ،Florence Parly ــاريل  ب فلوران�س  الفرن�صية  امل�صّلحة 
املجموعة البحرية Naval Group  يف مدينة طولون Toulon الفرقاطة  
FREMM  DA Alsace اإىل البحرية الفرن�صية بالتوافق مع برنامج 
اإلتزاماتها واأدائ��ه��ا املتوّقع. الفرقاطة Alsace هي اأّول فرقاطتني 
ت�صّلم للبحرية الفرن�صية ملهّمات ال��دف��اع اجل��ّوي DA، مع ق��درات 
FREMM متعددة املهام طلبت من منظمة تعاون  متقّدمة، و�صابع 
الت�صّلح املُ�صرتك OCCAR ل�صالح الهيئة العامة للت�صّلح الفرن�صية 

DGA  وللقوات البحرية.
اإن الفرقاطة FREMM DA Alsace  هي اأّول فرقاطة ذات قدرات 
دف��اع ج��ّوي م��ت��ط��ورة، و�صيكون دوره���ا الرئي�صي ال��دف��اع امل�صاد 
للطائرات للوحدات ال��ك��رى مثل حاملة ال��ط��ائ��رات ���ص��ارل ديغول  
Charles de Gaulle، وحاملة الطوافات طراز PHA العاملة يف اطار 

جمموعة بحرية جوية وبرمائية.
 FREMM DA Alsace رغم االأزم��ة ال�صحية العاملية، مّت ت�صليم
وفقًا للجدول املعتمد من قبل Naval Group و�رشكائها ال�صناعيني. 

 FREMM فال�رشكة اإ�صتفادت من خراتها ال�صابقة يف اإنتاج فرقاطات
التي �صّلمت يف اأوقاتها، وهي متتلك قدرات متعّددة للتطوير جتاوبًا 
مع املتطلبات التكنولوجية املت�صارعة التطّور يف جماالت االإت�صاالت 

والدفاع ال�صيراين وغرها.
ُي�صار اإىل اأن برنامج FREMM حقق فائدة من اأف�صل املعدات يف 
ال�صوق التي تنتجها اأبرز ال�رشكات مثل: طالي�س Thales، و م.ب.د.اأ 
 Oto و اوت��و م��ي��الرا MTU و م.ت.ي���و  Sagem و�صاجيم  ،MBDA

.Avio وافيو Melara

Naval Group تسّلم القوات البحرية 
الفرنسية فرقاطة Alsace املتطورة

Alsace تلقي كلمة مبنا�شبة اإ�شتالم الفرقاطة Florence Parly وزيرة الدفاع الفرن�شية 
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 اأعلنت القوات اجلوية امل�رشية، امل�صغل االأك��ر عامليًا لطائرات 
اإتفاقية مل��دة خم�س  C295، ع��ن توقيع  النقل الع�صكري م��ن ط���راز 
�صنوات مع �رشكة »اإيربا�س«، لتوفر من خاللها ال�رشكة خدمات 
الدعم وتطوير اأداء ا�صطول القوات اجلوية امل�رشية الذي ي�صم 24 

طائرة من ذات طراز.

وتن�صم القوات اجلوية امل�رشية اإىل جمتمع م�صغلي C295 الذين 
ي�صتفيدون من اخلدمات املتكاملة والقائمة على االأداء التي توفرها 
ال�رشكة، مبا ي�صمن توافر جميع عنا�رش الدعم املوجودة اأينما ومتى 

لزم االأمر، لتح�صني توافر االأ�صطول وجهوزيته للمهام والعمليات.
وت�صمل االإتفاقية اأي�صًا توفر خدمات املواد والدعم التقني اإىل 

جانب خدمات ال�صيانة امليكانيكية املتكاملة.

ومنذ ت�صليم اأول طائرة يف ع��ام 2011، تقّدم �رشكة »اإيربا�س« 
دعمها الكامل ع��ر جمموعة وا�صعة م��ن اخل��دم��ات وباأعلى معاير 
اجلودة مبا يف ذلك املوارد الفنية واملوظفني. و�صتعّزز هذه االإتفاقية 
من الثقة التي منحتها القوات اجلوية امل�رشية ل�رشكة »اإيربا�س« 

عند تنفيذ اأول اإتفاقية دعم متكامل. 

Stephan Miegel رئي�س  �شتيفان ميغيل  وبهذه املنا�صبة، قال 
ق�صم خ��دم��ات ال��ط��ائ��رات الع�صكرية يف ���رشك��ة »اإي��رب��ا���س للدفاع 
وال��ف�����ص��اء«: »مت��ث��ل ه��ذه االإت��ف��اق��ي��ة خ��ط��وة مهمة على �صعيد دعم 
اخلدمات املتكاملة التي نقدمها لعمالئنا يف املنطقة، ونوؤكد التزامنا 
جتاه عمالئنا يف حتقيق اجلهوزية التامة الأ�صطولهم، و�صمان حتقيق 

املهام املطلوبة، ف�صاًل عن تخفي�س تكاليف ال�صيانة«.

 و جتري اختبار طريان
 لطائرة C295 دون طّيار

اأجن���زت اي��رب��ا���س Airbus بنجاح عملية اختبار ط��ران تظهر 
قدرات جديدة للطائرة C295 املجّهزة بنظام االإدماج التكتي الكامل 
ال��ذي ميكنها م��ن الطران   COMMOMISS اأو نظام املهّمة   FITS

بت�صغيل عن ُبعد من قبل طواقم  اأر�صية.
حملة التجارب التي ح�صلت خالل �صهر ني�صان/ابريل 2021 
فوق مناطق جنوب ا�صبانيا، �صملت اأربع رحالت وت�صّمنت ا�صتخدام 
نظام اختبارات )ISR( مع طائرة  Airbus C295  املجّهزة به كاأحد 

.»Collins« عنا�رش رزمة  اإلكرتونيات الطائرات من �رشكة
نّفذت الطائرة مهّمات دورية بحرية عادية مع كافة املُ�صت�صعرات 
حتت ال�صيطرة يف الوقت املطلوب، بوا�صطة م�صغل املهمة املرتكز على 
حمطة اأر�صية يف موقع Getafe  التابع ل�رشكة »Airbus«، التحكم يف 
جهاز االإ�صت�صعار ثّم بنجاح فوق حمطة التحكم االأر�صية مع وظائف 
اإدارة الت�صديد واإدارة ال���رادار وفقًا لنظام  ُمراقبة خمتلفة ت�صمل 
اإلكرتو - ب�رشي واأ�صّعة حتت احلمراء )EO/IR(، والتي اأداه��ا 
الطاقم االأر���ص��ي من خ��الل  ا�صتعمال احل��زم��ة  Ka  لالإت�صاالت عر 

.SATCOM ال�صواتل
كاملة،  للم�صغل  العمالنية  اليقظة  ك��ان��ت  االإخ��ت��ب��ارات  خ��الل 
التكتي  االإدم����اج  لنظام  وامل��ع��ّدات  االآالت  نف�س جمموعة  مب�صاركة 
الكامل على م��نت ال��ط��ائ��رة، ن��اق��اًل نظام املهمة COMMOMISS يف 

املحطة االأر�صية اإىل عقدة ت�صغيل اإ�صافية فّعالة.

إيرباص Airbus توقع إتفاقية دعم 
متكامل لطائرات C295 مع مصر 

ر�شم  يظهر  قدرة الطائرة C295  لالإت�شالت والطريان دون طّيار
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اأع��ل��ن��ت ق���ي���ادة ال��ت��ع��اق��د  يف 
اجلي�س االأم��رك��ي اأن��ه��ا منحت 
مطلع  �صهر اأي��ار/م��اي��و 2021، 
 Oshkosh الدفاعية  اأو�صكو�س 
ل��ث��الث  ع���ق���دًا مم�����ددًا   Defense
���ص��ن��وات ب��غ��ي��ة اإن���ت���اج وت�صليم 
عربات FHTV  IV  ت�صل قيمتها 

اإىل 146.8 مليون دوالر اأمركي.
مب��وج��ب ال���ف���رتة امل���م���ّددة، 
���ص��ت��زّود اأو���ص��ك��و���س �صاحنات 
ج��دي��دة وم��ع��اد ترميمها ط��راز 

اأنظمة  مع  و�صاحنات   ،)HEMTT( الثقيل  التكتي  النقل  �صاحنات 
نقل احلمولة )PLS(، وناقالت املعدات الثقيلة )HET(، واأن طلب 

الت�صليم االأويل  يتطلب ما جمموعه 353 عربة جديدة  ومرممة.
ن��ائ��ب رئي�س وم��دي��ر ع��ام ب��رام��ج اجلي�س االأم��رك��ي ووح���دات 
املارينز لدى اأو�صكو�س الدفاعية بات وليمز Pat Williams، اأ�صار اإىل 

»اأن ال�رشكة تعمل منذ عقود وعن قرب مع اجلي�س االأمركي لتحديث 
اأ�صطول العربات FHTV وي�رّشفنا اأن ُن�صتدعى جم��ّددًا لالإ�صتمرار 
ونحن  باملهّمات احلرجة،  اخلا�صة  العربات  بهذه  بتزويد جنودنا 
اأ�صطول العربات  اإىل العمل مع اجلي�س االأم��رك��ي لتحديث  نتطّلع 

التكتيكية الثقيلة FHTV  لدعم املهّمات احلالية واملُ�صتقبلية«.

ك�����ص��ف��ت ����رشك���ة »ل��وك��ه��ي��د 
 »Lockheed Martin م���ارت���ن 
االأم���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�صنة قنا�صة 
)ATP( االإ���ص��ت��ه��داف امل��ت��ق��ّدم��ة 
ط�������ائ�������رات اأ��������ص�������ط�������ول   يف 
 »اإف/اإي��ه 18-اإي/اإف �صوبر 
 »F-18 Super Hornet ه��ورن��ت 
ل�������ص���ال���ح ال������ق������وات اجل����وي����ة 

الكويتية.
ويف ه��ذا االإط���ار، ق��ال كينن 

برامج  مدير   ،Kenen Nelson نيل�شون 
م�صت�صعرات االأجنحة الثابتة يف ق�صم ال�صواريخ والتحكم يف النران 
اال�صتهداف  دم��ج حا�صنة قنا�صة  »اإن  م��ارت��ن:  لوكهيد  ���رشك��ة  يف 
املتقدمة يف حمطة االأ�صلحة رقم 5 يوفر خوارزميات تعقب متطورة، 
ورابطًا ثنائي االجتاه للبيانات، وقدرات اأخرى عديدة لطاقم اأ�صطول 

«اإف/اإيه18-اإي/اإف �صوبر هورنت« الكويتي. 
وُت�صتخدم حا�صنة قنا�صة اال�صتهداف املتقدمة حاليًا يف اأ�صطول 

طائرات «اإف/اإي��ه18- �صي/دي« الكويتي، وطائرات »�صي اإف - 
18 هورنت« الكندية. ومع انتقال القوات اجلوية الكويتية تدريجيًا 
اإىل اأ���ص��ط��ول ط��ائ��رات »اإف/اإي����������ه18-اإي/اإف �صوبر ه��ورن��ت«، 
�صت�صتفيد م��ن ال��ق��درات اجل��دي��دة التي يوفرها اأح���دث اإ���ص��دار من 
هورنت.  �صوبر  اأ�صطول  يف  املتقدمة  اال�صتهداف  قنا�صة  حا�صنة 
ويوجد حاليًا اأكرث من 27 دولة و15 نوعًا خمتلفًا من الطائرات التي 

ت�صتخدم حا�صنة قنا�صة اال�صتهداف املتقّدمة. 

مجموعة من عربات النقل الثقيل إنتاج »أوشكوش«

املُقاتلة F-18 Super Hornet وحا�شنة قّنا�شة الإ�شتهداف املُدجمة يف الطائرة

أوشكوش الدفاعية تفوز بعقد إنتاج 
عربات مدرعة للجيش األمريكي

»لوكهيد مارتن« تنجح يف تقديم ميزة متطّورة ألسطول
 طائرات »إف – 18 سوبر هورنت« الكويتية
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هتتنتتاك عتتامتتل حتتا�تتشتتم ُمتت�تتشتترك يف 
هتتذه �لتتتتتدريتتبتتات، وهتتو �أن يكون 
من  خاليًا  مو�شوعيًا،  �لتدريب 
ميكن  بحيث  و�لإدر�ك،  �لب�رشية  �لأختتطتتاء 
قيا�س فعالية �لتدريب وحت�شينها. برجميات 
�لتهديف �لأوتتتومتتاتتتي، توّفر هتتذه �لإمكانية 
بال�شبط. نظام تهديف �لذخائر من هافل�شان 
HMUS  هو نظام تهديف �أوتوماتي بالكامل، 
وهتتو �تترشيتتع وميتتكتتن �لعتتتتتمتتاد عليه، ويوفر 
قدر�ت حتليل �شا�شعة تتنا�شب مع �إجر�ء�ت 

�لتدريب وعقائد �لقو�ت.
وفق هذه �لطريقة ميكن �أن تدرب �لقو�ت 
�لنتائج وحت�ّشن  بفعالية، وحتتتّلتتل  �أفتتر�دهتتا 
قتتتتتدر�ت �أفتتتتر�دهتتتتا، وهتتتتذه �لتتتقتتتدر�ت متتتّكتتن 
�أي�شًا من �ختبار وتعيري من�شات �لأ�شلحة، 
و�ختتتتتتتبتتتار تتتكتتنتتولتتوجتتيتتات جتتتديتتتدة وتقييم 

فعاليتها.
عتتادًة، يتاأّلف نظام تهديف �لذخائر من 
متتركتتز حتتتّكتتم، �لتتتذي يتتحتتتتتوي عتتلتتى متتركتتز �أو 
عتتّدة مر�كز حتليل مع عنا�رش �ملتتيتتد�ن. هذه 
�لتتعتتنتتا�تترش هتتي �ملُتت�تتشتتتتت�تتشتتعتتر�ت، و�لأبتتتتتر�ج، 

وو�تتتشتتتائتتتل �لتتتت�تتتشتتتالت ذ�ت �لألتتتتيتتتتاف �أو 
�لال�شلكية، وبنية �أ�شا�شية للطاقة و�لكهرباء. 
تتتتتتّم متتر�قتتبتتة �لأهتتتتتد�ف بتتو��تتشتتطتتة كتتامتتري�ت 
ُمر�قبة وجهاز فيديو، ليتّم حتويلها �إىل مركز 

�لتحّكم مل�شاهدة �لتدريب �حلّي عن ُبعد.
�لإنفجار/ ماأثر �أنتتو�ع ذخائر �لتدريب 
يتتتتتّم كتت�تتشتتفتتهتتا بتتا�تتشتتتتتعتتمتتال تتتقتتنتتيتتات معاجلة 

�ل�شور متتن ختتالل كتتامتتري�ت تعمل بالأ�شعة 
حتتتت �حلتتتتتمتتتتتر�ءMWIR,SWIR,NIR  خالل 
 HMUSS نتتظتتام  �لتتنتتهتتار و�لتتلتتيتتل. ي�شتعمل 
كامري�ت ذ�ت موجة متو�شطة حتت �حلمر�ء 
)MWIR( لتهديف �لقنابل، وكامري�ت ذ�ت 
 )SWIR( متتوجتتة قتت�تتشتترية حتتتتت �حلتتتمتتتر�ء
لك�شف �لاليزر. نوع �إخر�ق ذخائر �لتدريب 
با�شتخد�م  تقا�س  و�ملدفعية،  �لبندقية  مثل 
ُم�شت�شعر�ت �شوتية لك�شف وقيا�س م�شافة 

�لذخائر عن �إ�شابة �لهدف �لدقيقة.
م�سارات متعددة لأهداف مهاجمة:

  مدفعية �لطائر�ت
  مدفعية �لطو�فات

�إن نظام تهديف �لقنابل جتتو - �أر�تتس، 
َيقي�س �مل�شافات �لفا�شلة لدقة �إ�شابة �لقنابل 

مترين التدريب على القنال اجلوي

مناورة القتال اجلوي

اإن حقول الرمي هي موؤ�س�سات قائمة على الأر�ض لتدريب القوات املُ�سّلحة يف 
منطقة ُمراقبة وجو ف�ساء حتت ال�سيطرة. كافة القوات بحاجة لتدريب اأفرادها 
ليكونوا جاهزين للقتال حتت ظروف وبيئة حقيقية. حتتاج القوات الربية لتدريب 
القوات اجلوية تطلب  فيما  املدفعية والدبابات،  البنادق، وعلى  القّنا�سني على 
تدريباً على اأ�سلحة منوعة وتكتيكات خا�سة مثل املدفعية جو - اأر�ض، والق�سف 
جو - اأر�ض، والقنابل املوّجهة بالاليزر، والتدريب على الهجوم املُ�سرتك، والقتال 

جو - جو، وت�سكيالت الهجوم، و�سرب الأهداف التكتيكية وغريها.

)HMUSS( نظام تهديف الذخائر من هافلسان
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)للتدريب/ �خلاملة/ �حلقيقية/ �لقذ�ئف 
حتت  �لنظام  يعمل  وغتتريهتتا(.  �ل�شاروخية 
كتتتافتتتة �لأحتتتتتتتو�ل �جلتتتويتتتة )IP65( وقتتتتادر 
لالإ�شتمر�ر لياًل ونهارً�. لقد مّت تطوير �لنظام 
ناتو  �لتتدولتتيتتة ومعايري حلف  للمعاير  وفتتقتتًا 

للعمل بنعومة و��شتمر�رية.
با�شتخد�م  �لطّيار  كفاءة  �لنظام  يقي�س 
بيانات  قتتاعتتدة  يف  ُم�شّجلة  تاريخية  بتتيتتانتتات 

�لنظام لتح�شني �جلهوزية �لقتالية.
وتقييم  لتجربة  �إ�شتخد�مه  ميكن  كما 
�ملن�شات �جلتتويتتة �جلتتديتتدة و�لتتقتتدميتتة )ذ�ت 
�لتتتدو�رة(، من  �لثابتة/و�لأجنحة  �لأجنحة 

حيث دقة عمل �شالحها.
ي�شمل  �لتحكم  ومركز  �لرئي�شي  �لتترج 
معد�ت تنفيذ �ملهّمة، نظام ُمر�قبة، ومعّد�ت 
�إت�شالت بيانات و�شوتية ت�شمل �إت�شالت 
�أر�تتشتتيتتة، و�أختتتترى جتتو - �أر�تتتس �إ�تتشتتافتتة �إىل 

�أنظمة �شالمة  و�أمنية.
:FRIS نظام معلوما ت حقل الرمي

هو نظام �إد�رة �ملعلومات ويتاألف من :
1 - برجميات تخطيط �ملهّمة.

2 - برجميات تنفيذ وعر�س �ملهمة.
3 - برجميات حتليل �ملهّمة.

لتتدى برجميات نظام حقل �لتترمتتي ثالثة 
و�لتنفيذ  هي:�لتخطيط،  رئي�شية  عنا�رش 

و�لتحليل.
يتتتتتم تتتختتطتتيتتط �ملتتهتتّمتتة ُمتت�تتشتتبتتقتتًا لت�شمل 
للطّيارين،  لتتلتتطتتائتتر�ت،  �لتتتتتدريتتب  تفا�شيل 
�إىل جانب معلومات حول   �لذخائر �مل�شلّمة، 
تتتوقتتيتتت وتتتاريتتخ �ملتتهتتّمتتة و�لتتوقتتت �ل�شائع. 
عندها تبد�أ �ملهّمة يف �شا�شة  تنفيذ �ملهّمة، وبعد 

�إمتام �لطلقات تنتهي �ملهّمة.
بعد ذلك يتّم �إنتاج �لتقارير لتحليل �لإد�ء، 
وميتتكتتن �أن تتتبتتنّي �لتتتتتحتتالتتيتتل متتو��تتشتتيتتع �أد�ء 
�لطّيارين، �إ�شافة �إىل م�شائل عائدة ملن�شات 
�لتتذختتائتتر �لتتتتتي �أطتتلتتقتتت، عتتلتتى �شبيل �ملتتثتتال 
 ،CEP إنحر�ف يف حتليل �إحتمال خطاأ د�ئري�
ميكن �أن يبنّي بتتاأن من�شة حمتتددة كتتان لديها 
ُم�شكلة يف ت�شليم �لذخائر، �أو �أن طيارً� بحاجة 

�إىل مزيد من �لتدريب لتح�شني �أد�ء غو�شه.
�ملبنى  يتتحتتتتتوي  الرئي�سي:  املبنى   -

�لرئي�شي على �لأق�شام �لتالية:
- مركز �لتحّكم.

- مركز حتليل حقل �لرمي.
- غرفة �ملُر�قبة.

- غرفة �شّف.
- م�شغل �شيانة.

- غرفة �لنظام، مكاتب.
�إد�رة  ي�شّم مركز  الرئي�سي:  الببربج   

حقل �لرمي.
 اأبراج املُ�ست�سعرات

ت�شغيل  �أ�شا�شية يف عملية  �ملن�شاآت  هتتذه 
�حلتتتقتتتل، فتتاملتتبتتنتتى �لتترئتتيتت�تتشتتي يتت�تتشتتمتتل متتركتتز 
�ملُر�قبة،  وغرفة  �لتحليل،  ومركز  �لتحّكم، 
وم�شغل �ل�شيانة، ومكاتب وغريها كما ورد 

�شابقًا.
�أمتتتا �لتتترج �لرئي�شي حيث ُتتتتد�ر �ملُهّمة 
بتفاعل حتتّي متتع �ملتتتتتدّربتتني، وعتتنتتا�تترش حقل 
�لرمي، لذ� فهو يحتوي على مركز �إد�رة حقل 

�لرمي. 
�أبتتتتتتتر�ج �ملتت�تتشتتتتت�تتشتتعتتر�ت حتتتتتتتتوي على 
�أختتترى  ُوم�شت�شعر�ت  �إ�تتشتتافتتيتتة  كتتامتتري�ت 

لتغطية كامل �ملنطقة.
ُيتت�تتشتتار �إىل �أن هتتتذ� �لتتنتتظتتام م�شّمم لكي 
و�لتجارية  �لع�شكرية  للمعايري  ي�شتجيب 
  498,AQAP-160, ISO 9001 ت�شمل:  �لتي 

وبالتايل لت�شليم منتجات عالية �لنوعية.
�إختبار �حلرب �لإلكرونية EW وحقول 

�لتتتتتدريتتب، تتت�تتشتتتتتختتدم د�ختتتتل حتتقتتول �لتترمتتي 
لتتتتتدريتتب �لتتتقتتتو�ت يف بيئة حتتترب �إلتتكتترونتتيتتة 
EW  �شد �أنظمة دفاع جّوي �أر�شية، حتاليل 

�لفعالية جترى لقيا�س وزيادة �لإ�شتمر�رية.
يف حقول �حلرب �لإلكرونية، يتم �إختبار 
متتعتتّد�ت EW �لتتعتتائتتدة لتتلتتطتتّيتتاريتتن  و�لتتقتتو�ت 
�ل�شديقة �شّد �أختتطتتار �لتتتتتر�د�ر�ت، وتظهر 
�لنتائج  فيما �إذ� كانت �لقو�ت �جلوية قادرة 
على جتنب �لتت�تتشتتو�ريتتخ ورمتتايتتات �ملدفعية 
�لعدو  �أنظمة  متتن   AAA للطائر�ت  �مل�شادة 
�لأر�تتشتتيتتة، ختتالل ��شتخد�م تقنيات �حلتترب 
و�إطتتالق  �لت�شوي�س،  مثل    EW �لإلكرونية 
�شعالت حر�رية وتقنيات �ملتتنتتاورة، مع هذه 
�لأنظمة يتاآلف �لطّيارون مع معّد�ت �حلرب 
بيئة مثال  �لإلتتكتترونتتيتتة، وميكنهم �ختتتتتبتتار 
حقيقي قريب )مثل �لهجوم على هدف دفاع 
جتتّوي موّجه GBAD مد�فع عنه(، و�ختبار 
معّد�ت �حلرب �لإلكرونية على منت �لطائرة 

و�إمكانيات �لرجمة.
�أنظمة متممة مثل دعم �لعمليات �لأمنية 
�شليمة  لعمليات  مطلوبة  تتتكتتون  و�ل�شيانة 

و�آمنة و��شتخد�م فّعال حلقل �لرمي.

HAVELSAN اإعداد مدير م�سروع هافل�سان -
Orhan  KILIÇ, MBA, PMP اأورهان كيلي�ض

امل�ست�سعرات والربج العائد لها
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الأم����������ن ال����ب����ح����ري ه�����و ح��ق��ل 
البحري،  القطاع  يف  متخ�ص�ص 
ويجب على �صباط الأمن توظيف 
اأف�صل ممار�صاتهم للدفاع عن �صفنهم �صّد اأية 
اأخطار داخلية وخارجية. اإذ اأن هذه الأخطار 
ت��اأت��ي ب��اأ���ص��ك��ال م��ت��ن��ّوع��ة، وك���ّل منها يتطلب 
اأم��ا  ال�صحيح،  للدفاع  خمتلفة  �صرتاتيجية 
املخاطر فلي�صت دائمًا �رشيرة، لكن احلفاظ 

على �صالمة ال�صفن يبقى اأف�صلية ُمطلقة.
ب�صكل عام يعترب الأمن البحري م�صطلح 
ع��ام حلماية ال�صفن داخليًا وخ��ارج��ي��ًا، واأن 
احلالت التي حتتاج فيها ال�صفن والعمليات 
البحرية للحماية ت�صمل الإره��اب والقر�صنة 
وال�����رشق��ة وال��ن��ق��ل غ��ر  ال��ق��ان��وين للب�صائع 

وال�صفن، وال�صيد غر القانوين والتلّوث.
املُراقبة والتفتي�ص والتدابر  من خ��الل 
الإ�صتباقية، تعمل ال�صناعات البحرية اأف�صل 
ما لديها لتخفي�ص الأخطار التي تواجه الأمن 
البحري ال�رشيرة منها والعر�صية. وتالزمًا 
مع تطّور ال�صناعة ينمو القطاع البحري من 
الذي  التنفيذ والتدريب  اليقظة وق��وة  حيث 
وفر�ص  تكنولوجيات  ازاء  الإ�صتمرار  عليه 

ُمتزايدة لالأخطار.
اأبرز خماطر الأمن البحري:

كما �صبق ذك��ره، تتنّوع اأ�صكال املخاطر 
التي ت��واج��ه الأم���ن البحري، وميكن ايجاز 

اأبرزها مبا يلي:
. اأخطار الإرهابيني : اإن التقّدم احلديث 
يف جمالت الإت�صالت واللوج�صتية التجارية 

ال��ع��امل��ي��ة، زادت ع��ل��ى امل���ج���الت والأم���دي���ة 
امل��ف��ت��وح��ة ل���الإره���اب���ي���ن، اإذ اأن امل��ج��رم��ن 
يحاولون اأحيانًا اإ�صتخدام اأقنية �صفن بحرية 
ل��ن��ق��ل اأ���ص��ل��ح��ة خ��ط��رة وع��ت��اد مم��ن��وع. وق��د 
يعمد الإرهابيون اإىل ا�صتخدام جم��الت نقل 
ال�صيا�صي  الأم��ن  لتدمر  بحرية  و�صناعات 
والإقت�صادي العاملي و�صالمة املواطنن، لذا 
على �صباط الأمن اأن يكونوا يف منتهى اليقظة 
التي قد ي�صتعملها  واملعرفة لكافة اخلطوط 

الإرهابيون يف هجماتهم.
ال�شرعية:  غري  البحرية  التجارة   .
اإح��دى الأع��را���ص اجلانبية لتزايد التجارة 
ال��ب��ح��ري��ة وال���ع���ومل���ة الق���ت�������ص���ادي���ة، اإن��ه��ا 
�صت�صهل مت��دد اجل��رمي��ة ال��ع��اب��رة للحدود، 
بات  والب�رش  وال�صالح  امل��خ��درات  فتهريب 
جت���ارة رائ��ج��ة، ت���زول ق��ري��ب��ًا، وع��ل��ى الأم��ن 
ال��ب��ح��ري امل�����ص��اع��دة ل��ع��دم ان��ت�����ص��اره��ا. اأم��ا 
لل�صحن  التي ميكن  ال�رشعية  الب�صائع غر 

ومكافحة قرا�شنة

األمن البحري يف اخلليج:
معضلة دائمة ومستمرة

اأكرب  اأح��د  البحري  الأم��ن  يعترب  
املع�شالت التي ت�شود العامل، وتاأمني 
العمليات يف البحار  ب�شالم يبقى هدفاً 
خمتلف  من  م�شرتكاً  جهدًا  ويتطلب 
دول العامل. واأن اإنقاذ الأمن البحري 
ويعترب  دائمة  ويقظة  معرفة  ي�شتلزم 
دون  الأم��ن  حتقيق  لتح�شني  اأ�شا�شياً 
التجارة  و�شري  تدفق  على  ال��ت��اأث��ري 

العاملية.

اعتقال ارهابيني يف البحر
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ال��ب��ح��ري وق��ف��ه��ا يف م�����ص��ادره��ا، وب��ال��ت��ايل 
املنتجات غر  �صيكون بحفظ  اأث��اره��ا  تقليل 
ال��ق��ان��ون��ي��ة والأ���ص��ل��ح��ة ب��ع��ي��دة ع��ن م��ت��ن��اول 

املجرمن.
. ال��ق��ر���ش��ن��ة: اإن���ه���ا اأع����م����ال منظمة 
ة ُم�����ص��ب��ق��ًا م��ع اأن��ظ��م��ة اإت�����ص��الت  وحم�������رشّ
واأ���ص��ل��ح��ة وم���ع���دات خ��ا���ص��ة، اأم���ا ال��ت��دري��ب 
الوافر واخل��ربة يف جم��الت الأم��ن البحري، 
ت�صاعد طواقم ال�صفن التح�صر للتعامل مع 

هجمات القرا�صنة ب�صالم.
امل�����ص��ائ��ل  اأح����د  ه���و  الب�شر:  تهريب   .
الرئي�صية التي تواجه الأمن البحري الدويل، 
القطاع  م��وج��ود يف  ال�رشعية  غ��ر  فالهجرة 
البحري منذ وقت طويل، اأكانت لنا�ص هاربن 
اأو تهريب م�صوؤولن  من م�صكالت �صيا�صية 
�صيا�صين اأو اأ�صخا�ص لهم �صفات  مهمة. اإنه 
من ال�صعوبة يف مكان على ال�صناعة البحرية 
القب�ص على كامل الهجرة الغر �رشعية، لكن 
ت�صاعد يف تخفي�ص  تقنيات بحرية �صحيحة 

هذه امل�صكلة.

اأهمية الأمن البحري يف اخلليج:
العايل والغليان يف منطقة  التوتر  ي�صود 
اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي، اإح������دى اأك�����ر امل���واق���ع 
ال�����ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف ال���ع���امل ، وه�����ذا ال��ت��وت��ر 

يحتمل  اأن يقود اإىل حرب مدمرة واأذى كبر 
ل��الإق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي. يف م��ط��ل��ع ال��ع��ام 2020 
اأك��ر  اإح���دى  �صهدت منطقة اخلليج العربي 
تاريخها عندما اقرتبت  ال��ت��وت��ر يف  حل��ظ��ات 
�صفن حربية اأم��رك��ي��ة واي��ران��ي��ة م��ن �صدام 

هو قناة تربط اخلليج العربي غرباً، مع خليج عمان وبحر العرب يف 
اجلنوب ال�شرقي، يرتاوح عر�ض امل�شيق ما بني 55 و95 كلم، وهو يف�شل 

ايران �شماًل عن �شبه اجلزيرة العربية جنوباً. 
يحتوي امل�شيق على جزر ق�شم، وهرموز وهنجام، وهو ذو اأهمية 

عّدة  من  النفط  ناقالت  لعبور  خا�شة  كبرية،  واقت�شادية  �شرتاتيجية 
مواينء يف اخلليج. منت�شف العقد 2010، خم�ض 1/5  كميات تزويد النفط 
العاملي، مّرت عرب هذا امل�شيق، ت�شمل ثلث التجارة العاملية املنقولة بحرًا، 

كما واأن امل�شيق بات مهماً لتزويد الغاز )LNG( الطبيعي ال�شائل .

�شفينة حربية تنفذ دورية يف مياه اخلليج

م�ضيق هرموز
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مفتوح. اإ�صقاط  طائرة اأمركية دون طّيار، 
من�صاآت  اإ���ص��ت��ه��داف  ع��اب��رة،  �صفن  مهاجمة 
اإنتاج النفط من قبل القوات الإيرانية، اإغتيال 
قائد اإيراين بوا�صطة القوات الأمركية، اإنها 
اأفعال اأّدت اإىل و�صع اأك��ر تعقيدًا. ُم�صتقبل 
جمهول للمنطقة ياأتي يف غياب اآلية للتعاون 
الأمني ونق�ص يف الت�صالت، وبالتايل على 
ال����دول اأ���ص��ح��اب امل�����ص��ل��ح��ة وامل��ت��ن��اف�����ص��ون 
مفتوحة  واأب���واب  معينة  ت�صوية  يقّدموا  اأن 
للو�صطاء لتحقيق فر�صة واأم��ل خلليج اآمن. 
لقد اأثبتت املُبادرات التاريخية خلف�ص التوتر 
ع���دم كفايتها، ل���ذا امل��ط��ل��وب  ال��ي��وم ُم��ب��ادرة 
���ص��ام��ل��ة جت��م��ع ك��اف��ة امل��م��ث��ل��ن امل��ن��خ��رط��ن 
لتحقيق خطوة نحو الأم��ام تكفل خليج اأكر 

حرية واأكر اأمنًا.
يتواجد يف اخلليج ب�صكل ع��ام ع��دد كبر 
من ال�صفن احلربية، وه��ذا ال��واق��ع يزيد من 
ف��ر���ص ال��ت�����ص��ادم والأخ���ط���اء، الأم����ر ال��ذي 
يفر�ص على حلفاء دول اخلليج البقاء يف حالة 
احل���ذر ال��دائ��م، وه���ذا ال��واق��ع اأدى اإىل ن�رش 
ق��وة مهمة حتت اإ�صم )EMASOH( اليقظة 
البحرية بقيادة اأوروبية يف م�صيق هرموز. 
مل تكن هذه املهمة الأوىل من نوعها، فاأ�صحاب 
امل�صلحة يف اأمن اخلليج �صبق وطالبوا بتعاون 
اأمني وُمراقبة ل�صمان حرية احلركة البحرية 
يف اخل��ل��ي��ج. ويف مطلق الأح�����وال ال���ن���داءات 
احلديثة لن�رش هكذا قوات تاأتي و�صط ت�صعيد 
يف ال��ت��وت��ر م��ا ب��ن املتناف�صن امل��ت��واج��دي��ن 
يف اخلليج اأي ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة 

وايران.
املت�صاعد يف اخلليج،  التوتر  على �صوء 
يبقى غ��ائ��ب��ًا اأي ت��ع��اون اأم��ن��ي ف��ّع��ال لتاأمن 
حركة بحرية �صليمة وح��ّرة، وقد اأثبتت عّدة 
ُمبادرات اأمنية عدم كفايتها، اإ�صافة اإىل عدم 

الثقة ما بن الفرقاء املعنين يف املنطقة.
بالإ�صافة اإىل ذل��ك ف��اإن ال�����رشاع ما بن 
اململكة العربية ال�صعودية واي��ران من خالل 
احلرب بالوكالة يف اليمن، يرتك املنطقة يف حال 
التوتر الأمركي  الكبر، واأن  الإنق�صام  من 
الإيراين قد تزايد منذ ان�صحاب اإدارة ترامب 
م��ن الإت��ف��اق ال��ن��ووي ع��ام 2018، وتطبيقها 

�صيا�صة ال�صغط الق�صوى على ايران.
يف اط��ار احلفاظ على اأم��ن اخلليج ظهرت 
ع��ّد ة م��ب��ادرات دولية لتخفيف التوتر، منها 
اإقليمية  واأخ���رى  رو�صية،  اأمركية  ُم��ب��ادرة 
طرحها الرئي�ص الي���راين روح��اين يف العام 
2019 حتت اإ�صم )HOPE( اأو حتقيق ال�صالم 
يف ه���رم���وز. الإق�������رتاح ي��ن�����ّص ع��ل��ى حتقيق 

ح��وار م��ا ب��ن ال���دول ذات املنفعة م��ن م�صيق 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  وت�صمل  هرموز 
والم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة وال���ع���راق 
والكويت واي��ران وعمان وقطر والبحرين. 
ومن املفرت�ص اأن تبحث هذه املن�صة يف م�صائل 
اأم���ن ال��ط��اق��ة، واإدارة ال�صالح واإع����ادة بناء 
الثقة والت�صالت الع�صكرية، اإ�صافة اإىل فتح 
منطقة حّرة لأ�صلحة التدمر ال�صامل وحلف 
ع���دم اع���ت���داء م��ا ب��ن جم��م��وع��ة دول م�صيق 

هرموز.
مل يحقق ه��ذا الإق���رتاح النجاح املطلوب 
م���ن ق��ب��ل دول  اخل��ل��ي��ج خ��ا���ص��ة ب��ع��د تهديد 
اململكة العربية ال�صعودية ب�رشورة  توقيف 
اإعتداءات ايران يف املنطقة، واإل لن تكون اأية 
الثقة  ف��ق��دان  ف��اإن  مباحثات معها، وبالتايل 
والتعاون ما بن اخلليج واي��ران مل يغ�ِص اإىل 

جناح مبادرة روحاين.

املناورات الع�شكرية لدول اخلليج:
البحرية  الع�صكرية  امل���ن���اورات  ت��ه��دف 
والربية واجلوية التي جتريها دول اخلليج، 
اإىل رف���ع ك���ف���اءة ج��ي��و���ص��ه��ا واحل���ف���اظ على 
الرئي�ص  و���ص��ول  منذ  القتالية.  جاهزيتها 
الأم���رك���ي جو بايدن اإىل ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ص، 
���ص��اع��ف��ت دول جم��ل�����ص ال��ت��ع��اون اخلليجي 
امل���ن���اورات، واأ���ص��ت��خ��دم��ت ع���دة وح����دات من 
الت�صكيالت البحرية  جيو�صها ومن خمتلف 
واجل����وي����ة وال�����ربي�����ة، يف ع��م��ل��ي��ات حت��اك��ي 
مواجهة ع��دّو حقيقي. وتاأتي تلك املناورات 
يف ظّل اإ�صتمرار خو�ص ال�صعودية حربها يف 
بع�ص  ت�صهده  �صيا�صي  وا���ص��ط��راب  اليمن، 
دول جمل�ص التعاون مع اي��ران، التي يقرتب 
الرئي�ص الأمركي اجلديد من اإعادة بالده اإىل 

الإتفاق النووي معها.
اآخر تلك املناورات املُعلنة نّفذتها القوات 

جنود من عدة دول ي�شاركون يف مناورة بحرية

ومتثيل عملية انزال يف اخلليج
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اجلوية امللكية ال�شعودية بتاريخ 9 �شباط/
فرباير2021، مع القوات اجلوية الأمريكية 
اإ�شم  الباك�شتانية حت��ت  وال��ق��وات اجل��وي��ة 
»م��رك��ز ال��ت��ف��وق اجل���وي 2021«. وق��د اأعلن 
اأن ه��ذه امل��ن��اورات تهدف اإىل تعزيز اأوا���ر 
التعاون بني القوات اجلوية امللكية ال�شعودية 
وال��ق��وات اجل��وي��ة الباك�شتانية. وق��د �شبق 
تلك امل���ن���اورات مت��ري��ن ب��ح��ري ُم�����ش��رك بني 
وال�شودانية،  ال�شعودية  البحرية  ال��ق��وات 
حمل اإ�شم »الفلك 4«، وت�شمن عمليات اإنزال 
ب��ح��ري واق��ت��ح��ام��ًا لأح���د ال�����ش��واط��يء. واإىل 
جانب هذه املناورات اأجرت القوات امل�شّلحة 
ال�شعودية م��ن��اورات بحرية يف مياه اخلليج 
العربي بهدف الإ�شتعداد للت�شدي للعمليات 
الإرهابية على املن�شاآت البرولية وحمايتها، 

وتاأمني حرية املالحة يف املياه الإقليمية.
ويف اإط���ار ت��ب��ادل املعلومات واخل���ربات 
الع�شكرية وحت�شني التوافق الت�شغيلي بني 
املعّدات والعقائد الع�شكرية، لرفع اجلاهزية 
وال��ق��درة على العمل مع ال��ق��وات ال�شديقة، 
والإ�شتعداد  ملواجهة اأي تهديدات خارجية، 
اأجرت القوات امل�شّلحة ال�شعودية مناورات 
»خمالب ال�شقر 3« خالل �شهر اآذار/مار�س 
2021 م��ع ال��ق��وات الأم��ريك��ي��ة امل��ت��م��رك��زة  يف 
ال��ق��وات اجلوية  نفذت  كما  اخلليج.  منطقة 
ال�����ش��ع��ودي��ة وال���ق���وات اجل���وي���ة الأم��ريك��ي��ة 

خالل �شهر كانون الثاين/يناير، مناورات 
ال�شعودية    F-15SA مب��ق��ات��الت  م�����ش��رك��ة 
ومقاتالت F-16  الأمريكية ومواكبة القاذفة 

.B-52 ال�شراتيجية
بدورها القوات البحرية القطرية نّفذت 
مناورة مع القوات البحرية الباك�شتانية يف 
مياه اخلليج اأواخ���ر اآذار/م���ار����س، بهدف 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ب��ح��ري وال��ع��الق��ات بني 
القوات البحرية للبلدين والقدرة على العمل 
امل�����ش��رك. ���ش��ارك يف امل���ن���اورات ال��ت��ي جرت 
ُمقابل ميناء حمد القطري ثالث �شفن حربية 

وُمقاتالت قطرية.
كما �شهدت الم��ارات خالل �شهر اآذار/
م��ار���س امل��ا���ش��ي، م���ن���اورات ج��وي��ة مهمة، 
�شاركت فيها 7 دول��ة هي : الوليات املتحدة 
الأمريكية وفرن�شا والهند وكوريا اجلنوبية 
والم��ارات وال�شعودية والبحرين، يف قاعدة 
الظفرة جنوبي اأب��و ظبي. ج��اءت املناورات 
ل�شقل  التدريبية  وال��ربام��ج  اخلطط  �شمن 
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 
والهجومية،  الدفاعية  امل�شادة  والعمليات 
وف���ق ���ش��ي��ن��اري��وات ح���رب حت��اك��ي التهديد 

احلايل واملُ�شتقبلي.
م��ن اأب����رز امل���ن���اورات ال��ع�����ش��ك��ري��ة التي 

تنفذها دول اخللي�����ج ، » الأ�شد املُتاأه����ب« و 
»درع اجلزيرة«، وهي اأ�شخم املناورات التي 
اإىل  اإ�شافة  ال��ت��ع��اون،  ت�شهدها دول جمل�س 
وجود 40 مناورة ع�شكرية خارجية جتريها 
ك��ل ع���ام. ي��ت��ّم خ���الل امل���ن���اورات الع�شكرية 
جتربة الأ�شلحة املتطورة التي تتم اإ�شافتها 
البحار  يف  اخلليجية،  اجليو�س  اأ�شلحة  اإىل 
وال�شحاري ملعرفة م��دى دقتها، كما توجد 
ر�شائل من وراء املناورات، تريد دول اخلليج 
اإر���ش��ال��ه��ا اإىل اي����ران، ب��اأن��ه��ا لي�شت وحدها 
ول��دي��ه��ا ق����درات ع�����ش��ك��ري��ة ع��ال��ي��ة، ومتتلك 
ط��ائ��رات حربية م��ت��ط��ورة و���ش��الح��ًا بحريًا 

حديثًا.
ومتتلك دول اخلليج جمتمعة 980 ُمقاتلة 
من اجليلني الرابع واخلام�س، ومن اأف�شل 
ما ميلكه حلف »الناتو«، ه��ذا بالإ�شافة اإىل 
غوا�شات حديثة و�شواريخ موؤثرة من نوع 

»كروز« ي�شل مداها اإىل 2500 كلم.
اأن منطقة اخلليج  اإىل  الإ����ش���ارة  جت���در 
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ع��امل��ي م��ت��وا���ش��ل، اأب����رز 
م����وؤ�����رات����ه و�����ش����ول ح���ام���ل���ة ال���ط���ائ���رات 
الأم��ريك��ي��ة اأي��زن��ه��اور وح��ام��ل��ة ال��ط��ائ��رات 
الفرن�شية ���ش��ارل دي��غ��ول اإىل ب��ح��ر ال��ع��رب 
ر�شالة  يف   2021 ني�شان/ابريل   17 بتاريخ 
حتذير لي���ران ودع��م ل��دول اخلليج العربي 

ال�شديقة.
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 �صّيد مولرت، دعني اأب��داأ هذا احل��وار بتهنئتك على من�صبك 
ذات  �صركة  وهي   ،Aeromaritime ل�صركة  تنفيذي  كمدير  اجلديد 
تاريخ ميتّد خلم�صني عاماً يف تكنولوجيا االت�صاالت البحرية. هل 
ميكنك اإطالع ُقّرائنا على املوؤهالت التي تتمتع بها، والتي جتعلك 

قادًرا على توّل هذه املهمة ال�صعبة؟
الوظيفة،  لهذه  اأّهلتني  املهنية  يف حياتي  هناك حمطات خمتلفة   
لأمتّكن من تطبيق مهاراتي القيادية والإداري���ة على الفَرق التي ت�ضم 
اأ�ضخا�ضًا متنوعني ومب�ضتويات معرفة خمتلفة. لقد �ضّكلت �ضخ�ضيتي 
بحيث اأمتكن من العمل يف الظروف الع�ضيبة واأن اأتخذ قرارات م�ضوؤولة 
وموؤهلة. وقد �ضمحت يل خربتي يف جمال البحرية بالإ�ضافة اإىل خربتي يف 

ال�ضناعة باأن اأتفّهم احتياجات العميل لل�ضناعة يف البيئات امل�ضتقبلية.
ي�ضمل عمالوؤنا القوات البحرية العاملية واأحوا�ض ال�ضفن، بالإ�ضافة 
اإىل ال�رشكات العمالقة لالإت�ضالت. وميكنني القول باإن اخلربة البحرية 
ال��ت��ي اكت�ضبتها ح��ت��ى الآن يف ت��ل��ك امل��ج��الت ق��د منحتني ف��ه��م��ًا ج��ي��دًا 

لحتياجات عمالئنا.
التكنولوجيا  لي�س يف جم��ال  اإذًا خ��رة كبرية  لقد جمعت    
البحرية فح�صب، ولكن يف العمليات البحرية اأي�ًصا. هل ميكنك القول 
باأن هذا هو االأ�صا�س املثال ملنا�صب االإدارة العليا يف جمال البحرية ؟

  على اأي حال، من ال�ضعب جدًا احل�ضول على وظيفة دون »خربة 
اأن��ك بحاجة للحما�ض، لقيادة الطائرة يف جمال  �ضابقة« بال�ضبط. كما 

الطريان، يجب اأن ي�رشي ماء البحر يف عروقك لتعمل يف جمال البحرية.
اأما بالن�ضبة ملنا�ضب الإدارة العليا، فل�ضت بحاجة للحما�ض فح�ضب، 

ولكن اأي�ضًا ل�ضنوات عديدة من اخلربة يف اإدارة املوظفني املتخ�ض�ضني. 
وق��د بنيت ه��ذا الأ���ض��ا���ض بالتاأكيد يف ال��ف��رة ال��ت��ي خ��دم��ت فيها كقائد 
اإح��دى غوا�ضات البحرية الأملانية، وهي اأف�ضل مكان تتعّرف فيه على 
الأ�ضخا�ض يف مواقف قا�ضية ويف م�ضاحة حم��دودة. ول اأزال ممتنًا جدًا 
اليوم للخربة التي ل ُتقّدر بثمن التي اكت�ضبتها كقائد غوا�ضة يف البحرية 

الملانية.
 ما املجال التجاري االأ�صا�صي ل�صركة Aeromaritime؟

  ن��رى اأنف�ضنا ك�رشكة م�ضتقلة ل��الت�����ض��الت ال��ب��ح��ري��ة. ويف هذا 
ال�ضدد، ُيعد نظام APCOS®4000 من�ضة الت�ضالت املتقّدمة املتطّورة 
اخلا�ضة بنا وهي جوهر ابتكاراتنا. ونحن نطّورهذه املن�ضة با�ضتمرار 
 APCOS اإىل عمالئنا كبديل ملنتجات مناف�ضينا. يف ال��واق��ع، ُيعد نظامنا
امل��ع��دات وال��ربام��ج  ي��خ��ت��اروا بحرية  اأن  ُيتيح لعمالئنا  نظاًما مفتوًحا 

املف�ضلة لديهم لإمتام مهامهم اليومية يف اأف�ضل ال�ضعار واملنتجات.
بعد اكتمال مرحلة الختيار، نطّور وندمج النظام باأكمله على اأ�ضا�ض 
جاهز للعمل ووفًقا مليزانية العميل. و اجلدير بالذكر اأن منوذج املن�ضة 
لدينا هو الوحيد من نوعه يف عامل  الت�ضالت البحرية نظرا مليزته كنظام 
مفتوح ي�ضتقبل جميع اأنظمة الت�ضالت ومن جميع امل�ضادر و هو لي�ض 
كاأنظمة مناف�ضينا التي ت�ضتقبل فقط معدات ات�ضالتهم التي قد اتتبت 

انها الأغلى يف ال�ضوق.
 يعترب APCOS بال�ضافة اىل برامج التحكم )COSYMA( العمود 
الفقري لإدارة جميع الت�ضالت. بالإ�ضافة، لدينا اأك��ر من 400 نظام 
للمعاجلة الآمنة للر�ضائل الع�ضكرية SAMMS 7  التي تعمل لدى الكثري 
من زبائننا يف جميع اأنحاء العامل، خا�ضة يف جميع دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي  و تربون من العمالء الرئي�ضيني لدينا. اإنه م�رشوع م�ضرك مع 
�رشيك اأ�ضرايل نتعاون معه لعقود. و نحن نعمل مع �رشيكنا الن لتقدمي 
نظام SAMMS 8 و هو من اجليل اجلديد ويتوقع النتهاء منه يف اواخر 

العام القادم.
واأخ�����ريًا، ففي جمالنا ال��ت��ج��اري الأ���ض��ا���ض��ي ي�ضمل اأي�����ض��ًا اأنظمة 
هوائيات الغوا�ضات التقليدية، وعلى مدى30 �ضنة الخرية ، قًدمنا 150 
نظام هوائي لهذه ال�ضوق املتخ�ض�ضة، الأمر الذي يجعلنا رّواد ال�ضوق 
يف جتارة خمتلف اأنواع الهوائيات. والتطوير الأهم الذي يجري حاليًا  يف 

هذا املجال هو اإدراج  ميزة  SATCom على هذه  املنظومة. 

اأنظمة اأيروماريتيم AEROMARITIME  �صركة اأملانية 
االت�صاالت  اأنظمة  وت�صنيع  وتطوير  بت�صميم  �صة  متخ�صّ
والعدّو  ال�صديق  تعريف  اأنظمة  اإىل  اإ�صافة  الع�صكرية، 
للتطبيقات البحرية. تزّود ال�صركة منتجاتها يف 44 دولة حول 
العامل، وهي ت�صعى اإىل دخول اأ�صواق الدول العربية ُم�صتقباًل. 
ملزيد من التفا�صيل حول اأن�صطة وبرامج ال�صركة، اأدىل املدير 
لة يف  االإداري ال�صيد جان مولرت Jan Molter   مبعلومات مف�صّ

اطار ُمقابلة خا�صة »ملجلة الدفاعية« على النحوالتال:

 املدير التنفيذي لشركة 
Aeromaritime للدفاعية:
لدينا نظام إتصاالت حبرية 

فريد من نوعه
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  لقد �صاهمت �صركتكم يف العديد من م�صاريع االأنظمة البحرية 
على م�صتوى العامل. هل ميكنكم االإدالء باأحدث هذه امل�صاريع؟

 ح������ال������ي������ًا ي����ع����ت����رب ب����رن����ام���������������������������������������ج ال����ف����رق����اط�����������������������������ة
م����ن امل��������������وؤّل��������������ف  الأمل������������ان������������ي������������ة،  ل������ل������ب������ح������ري������ة   F 125 
 4 وح��دات كاأكرب م�رشوع لل�ضفن الأملانية و الأوروب��ي��ة، حيث تكمن على 
من�ضتنا  با�ضتخدام   )ICS( الت�����ض��الت  ن��ظ��ام  دم��ج  م�ضوؤولية  عاتقنا 
املفتوحة  APCOS . وعلى �ضبيل امل��ث��ال، تتواجد من�ضة APCOS على 
ال�ضفن البحرية من الفئة Fritjof Nansen يف الرنويج وعلى العديد من 

الغوا�ضات ذات الت�ضاميم الأملانية اأو الفرن�ضية.
اأم��ا يف قطاع معاجلة الر�ضائلة الع�ضكرية، نتواجد يف جميع دول   
منطقة اخلليج، كمن�ضة م�ضركة يف مقردول جمل�ض التعاون اخلليجي 
يف الريا�ض املت�ضل مع البحريات اخلليجية و مع مقر مركز العمليات 
البحرية املوّحد يف البحرين UMOC. ف�ضاًل اأن نظامنا هاذا يعمل بنجاح يف 

جنوب �رشق اآ�ضيا ،الرنويج و املانيا.
ل��ل��دول املعتمدة  ن��ح��ن نبيع ه��وائ��ي��ات ال��غ��وا���ض��ات ب�ضكل منتظم 
هوائيات  على  ال��ع��ث��ور  وب��ذل��ك ميكنك  ال��ع��امل.  م�ضتوى  على  للت�ضدير 
Aeromaritime يف جميع القارات تقريًبا �ضواًء يف الغوا�ضات من الفئة 209 

.»Kilo» وحتى يف بولندا يف الفئة Baracuda والفئة Scorpene والفئة
  هل ميكننا القول باأن �صركة Aeromaritime تتطور يف الوقت 

احلا�صر من �صركة اإقليمية اإىل �صركة عاملية؟
  نعم ول. اأف�ضل اأن اأقول اأنه يف اأول 40 عاًما من تاريخنا، عملنا على 
نطاق عاملي ح�رشًيا، ومنذ 10 �ضنوات، اأ�ضبحنا على اأعتاب اأن ن�ضبح 
القومي  امل�����رشوع  منحنا  لقد  ك��ب��رية.  منتجة  ل�رشكات  خ�ضًما حقيقًيا 
لل�ضفن احلربية F 125 مرجعًا رائعًا من جهة، ولكن من جهة اأخرى ت�ضبب 
يف تاأخري جميع امل�ضاريع الدولية ب�ضبب حجمه الهائل. اأما اليوم، وبعد 
انتهاء برنامج F 125، فاإننا نعيد بناء جناحاتنا العاملية ال�ضابقة لن�ضبح 
�رشكة عاملة على امل�ضتوى العاملي مرة اأخرى فعليًا. الآن باإمكاننا تقدمي 
مرجع ُمثبت يف ال�ضوق املحلية، اآخدين بعني العتبار حتديات امل�رشوع 

الذي  ل مثيل له عامليا.
البحرية  االأغ��ل��ب  االأم« هي على  »البحرية  ما تعترونه     
ال�صطحية  احل��رب��ي��ة  ال�صفن  يف  ال��ه��ائ��ل  ال��ت��ن��وع  ذات  االأمل��ان��ي��ة 
مثل  منتجة  ل�صركة  املثال  ال�صريك  وهي  التقليدية،  والغوا�صات 
يف   Aeromaritime �صركة  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  ما   .Aeromaritime

حتديث االأ�صطول االأملاين؟
  ب��ك��ل اف���ت���خ���ار ن��ح��ن امل����زودي����ن لأن���ظ���م���ة الت�������ض���الت لل�ضفن 
احل��رب��ي��ة F 125،  و ه��ي اأح����دث �ضفن يف ال��ب��ح��ري��ة الأمل��ان��ي��ة. لتو�ضيح 
��ت��ن��ا يف ال���ت���وري���د: ل��ق��د ���ض��ّل��م��ن��ا 20 ع���ق���دة واأك������ر م���ن 40 وح���دة  ح�����ضّ
 )VCT( واأك����ر م��ن 100 حم��ط��ة حت��ك��م ���ض��وت��ي )TAU( حم���ّول ط���ريف
ل��ك��ل ���ض��ف��ي��ن��ة، ك��ل��ه��ا م���ن اإن��ت��اج��ن��ا.  و م���ن ث���م، مت دجم��ه��م م���ع اأج��ه��زة 
 م�����ض��ن��ع��ة م���ن ق��ب��ل ����رشك���ات ذائ���ع���ة ال�����ض��ي��ت يف اأك�����ر م���ن 60 خ��زان��ة
)19 بو�ضة( لكل �ضفينة. عالوًة على ذلك، فاإننا نتحمل م�ضوؤولية النظام 
وبرامج الت�ضغيل يف  نظام الت�ضالت )الداخلية واخلارجية(. تدخل هذه 
ال�ضفن مرحلة الت�ضغيل يف  2022، و قد اأختريت Aeromaritime ملواكبة 
عملية ال�ضيانة و التحديث لهذه ال�ضفن و ق��د مت اإ���ض��دار العقود لهذه 

التحديثات و ال�ضيانة و قطع الغيار. 
وقد اأثبت APCOS قدراته املعّقدة و ناأمل اأي�ًضا اأن ن�ضارك يف الربامج 
امل�ضتقبلية لل�ضفن قيد الإن�ضاء، بالإ�ضافة لعقود �ضيانة وحتديث املن�ضات 
احلالية اأي�ًضا، �ضواًء ف��وق اأوحت��ت �ضطح البحر. ول �ضك اأن الهند�ضة 

املفتوحة لأنظمتنا وا�ضتقرارها ال�ضديد �ضي�ضاعدنا يف ذلك.
  ما نقاط اهتمامك االأ�صا�صية يف الدول الناطقة باللغة العربية 
البحرية  االأنظمة  تطوير  نحو  طريقها  يف  دعمها  ميكنك  وكيف 

املتكاملة؟
  نحن يف Aeromaritime مع م�ضاهمني ال�رشكة ن�ضعر بقرب �ضديد 
اىل منطقة ال�����رشق الأو���ض��ط. بالإ�ضافة اإىل امل��ئ��ات م��ن الأن��ظ��م��ة الآمنة 
ملعاجلة الر�ضائل الع�ضكرية )SAMMS(، فقد متكنا اأي�ًضا من دمج اأنظمة 
الت�ضالت الكاملة )ICS( لل�ضفن احلربية وال��ط��ّرادات يف معظم دول 
ال�رشق الأو�ضط كما اأن اأنظمتنا )ICS( لالت�ضالت الكاملة تتجاوب يف 
الدول العربية و�ضمال اأفريقيا. ولنتمكن من ال�ضتجابة ب�ضكل اأكر فردية 
ملتطلبات العميل، ا�ض�ضنا مكتًبا اآخ��ر يف دب��ي. و ه��ذا يعني اأن��ه باإمكاننا 
مقارنة  الأم«  البحرية  «الأن��ظ��م��ة  املنطقة  يف  البحرية  الأن��ظ��م��ة  ت�ضمية 

بالبحرية الأملانية.
واعتبارًا من 2022 على اأق�ضى تقدير، �ضُنطلق مبدئيًا نظامنا احلديث 
SAMMS 8 هنا يف �ضوق دول جمل�ض التعاون اخلليجي. وانطالقًا من ذلك، 
�ضرنكّز مبدئًيا على الت�ضويق لنظامنا APCOS يف املناطق الناطقة باللغة 
العربية ونحن نوؤمن ب�ضدة اأنه باإمكاننا و�ضع معايري جديدة كلًيا هنا على 
وجه اخل�ضو�ض. نتيجة لقابلية التكيف لدى نظام APCOS، فاإنه ُيعد 
اأداة هامة يف جتديد وحتديث ال�ضفن القدمية. ت�ضعى العديد من الأنظمة 
البحرية جتنب مما ت��راه حلوًل باهظة التكلفة و�ضاملة وغ��ري مرنة من 
قبل �رشكات منتجة عمالقة. وبدًل من ذلك، يبحثون علن حلول ُم�ضممة 
خ�ضي�ًضا، حيث يدفعون تكلفة ما يحتاجون اإليه فقط. وعلى اأي حال، 
فاإننا نحقق من خالل اأنظمتنا اأعلى ا�ضتفادة للعمالء مع اأق�ضى ا�ضتقرار، 
ونحن مقتنعون باأن هذا يجعلنا بالفعل ال�رشيك املثايل لالت�ضالت البحرية 

يف املنطقة. و�ضن�ضتمر يف تعزيز هذا الو�ضع.
  �صكرًا جزياًل لك �صيد مولرت على �صروحاتك للنطاق الوا�صع 
�صيء  اأي  اإ�صافة  تريد  ه��ل   .Aeromaritime �صركة  الإمكانيات 

لقّراءجملة الدفاعّية؟
  نعم، اإذا كنتم ت��ق��راأون بعناية امل��ق��الت يف املجالت التجارية مثل  
»جم��ل��ة ال��دف��اع��ّي��ة« بخ�ضو�ض ال��ربام��ج ال��ب��ح��ري��ة، ف�ضتتعرفون على 
الع�ضكرية والأ�ضلحة والدفاع  اأنظمة الإدارة  الكثري من املعلومات عن 
ال�ضاروخي وتكنولوجيا الدفع. تِرد معلومات قليلة جًدا عن الت�ضالت 
البحرية، علمًا اأن الت�ضالت املوثوق بها هي اأ�ضا�ض جناح اأي مهمة. ويف 
ظل اأكر من 50 عامًا من اخلربة، نريد اأن ن�ضاهم يف اأن ي�ضبح هذا املو�ضوع 
على راأ���ض قائمة ق��درات ال�ضفن البحرية اأو الغوا�ضات م�ضتقباًل. لأن 

التوا�ضل هو الأ�ضل يف اأي بداية ونهاية.
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جمهورية م�صر العربية
الأوىل  املرتبة  املصص�صصري  اجلي�ش  يحتّل 
عربيًا كاأقوى جي�ش واملرتبة الثانية ع�رة 
عامليًا، ويقّدر عدد اأفراده الذين هم يف اخلدمة 
الع�سكرية بص 350.000 األف جندّي والقوات 
�سبه الع�سكرية نحو 300.000 األف  من قوات 
ال�رطة والأمصصصن املصصركصصزي وحر�ش احلصصدود 
وحصصر�صصش الصص�صصسصصواحصصل، واخلصصدمصصة الإلصصزامصصيصصة 
16 �سهرًا اإنتقائية. ولصصدى م�ر مقر قيادة 
يف  الصصثصصاين  )اجلي�ش  هما  ميدانيني  جلي�سني 
الإ�سماعيلية واجلي�ش الثالث يف ال�سوي�ش(، 
و 3 مناطق ع�سكرية )ال�سمالية واجلنوبية 
والغربية( وميتلك �سالحه اجلّوي 53 طائرة 
هجومية بالإ�سافة اإىل 304 مروحيات و92 
منها لأغرا�ش هجومية، كما لديه من املعدات 
الصصريصصة 1165 مصصدفصصع اأوتصصومصصاتصصيصصكصصي، و 2200 
مصصدفصصع مصصيصصداين بصصالإ�صصسصصافصصة اإىل 1235 راجمة 

األوضاع الدفاعية يف كل من مصر واجلزائر 
واملغرب وتونس وليبيا

الفرقاطة  »حتيا  م�صر«  اأحدث ما لدى القوات البحرية امل�صرية

اإ�صتاأثرت البلدان العربية يف �صمال اأفريقيا باأكرب �صفقات 
على  متقّدمة  الأخييرة  ال�صنوات  طيلة  القارة،  يف  لل�صالح 
الر�صمية  الإح�صاءات  وتظهر  الأفريقية،  القارة  دول  باقي 
اأن �صباق الت�صّلح ُيقّلل من التزامات التنمية، اإذ كّلما ارتفعت 
النفقات الع�صكرية تراجع الإنفاق على امل�صاريع الإمنائية 

يف  الع�صكرية  فاملوازنة  اإنت�صارًا.  الفقر  وزاد  الإجتماعية 
اجلزائر مثاًل بلغت 25 يف املئة من احلجم الإجمايل ملوازنة 
الدولة، متقّدمة على خم�ص�صات  التعليم وال�صحة و�صواها. 
واحلالة مماثلة يف غرها من الدول، وهكذا ميكن القول عن 

دول �صمال اأفريقيا اأنها تطلب ال�صاروخ قبل الرغيف.
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�صصسصصواريصصخ. اأمصصصا الصصقصصوات البحرية فلديها 9 
8 غوا�سات،  و  فصصرقصصاطصصات، و7 فرقيطات، 
و 25  كا�سحة األغام بالإ�سافة اإىل 50 �سفينة 
حصصربصصيصصة هصصصذا وقصصصد اأعصصلصصنصصت الصصقصصوات املُ�سّلحة 
»برني�ش«  الفرقاطة  و�صصسصصول  عصصن  امل�رية 
امل�رية  البحرية  اأ�سطول  اإىل  وان�سمامها 
مصصن ايصصطصصالصصيصصا، وهصصصي تصصعصصّد الصصثصصانصصيصصة مصصن نوعها 
فرقاطة  ان�سمام  بعد  املصص�صصري  اجلي�ش  يف 
»اجلصصاللصصة« والصصلصصتصصني مّت التعاقد عليهما مع 
 Berness ايطاليا. ومتتلك الفرقاطة برني�ش
منظومة ادارة املعارك املتطّورة جدًا »اأثينا« 
والإدارة  والر�سد  امل�سح  مهام  تدمج  التي 
»حتيا  فرقاطة  وتعتر  للمعركة،  التكتيكية 
مصصص�صصصر« طصصصصصراز FREMM  اأبصصصصصصرز مصصصا لصصدى 

البحرية امل�رية.
جتصصصدر ال�صصصسصصصارة اإىل اأن مصص�صصر اأنصص�صصسصصاأت 
�سناعات دفاعية واأمنية حمّلية تنتج جمموعة 
مصصن املصصنصصتصصجصصات احلصصربصصيصصة بصصصصدءًا مصصن الأ�سلحة 
اخلصصفصصيصصفصصة اإىل الصصصعصصصربصصصات املصصصدرعصصصة والصص�صصسصصفصصن 
احلصصربصصيصصة، ولصصصصدى مصص�صصر اإتصصصفصصصاقصصصات تصصعصصاُون 
اإنتاجي مع عّدة دول ت�سمل الوليات املتحدة 

الأمريكية وفرن�سا.
تصصتصصلصصقصصى احلصصصكصصصومصصصة املصصص�صصصريصصصة كصصصصل عصصصام 
من  ع�سكرية  كم�ساعدات  دولر  مليار   1.3
الصصصوليصصصات املصصتصصحصصدة، وهصصصذا املصصبصصلصصغ خم�ّس�ش 
حليازة معّدات واأنظمة دفاعية واأمنية اإنتاج 
الوليات املتحدة الأمريكية وذلك عر برنامج 

.)FMS( املبيعات الع�سكرية اإىل اخلارج
تصصعصصتصصمصصد مصص�صصر �صصسصصيصصا�صصسصصة عصصصصدم نصص�صصر اأي 
الع�سكرية،  مب�ساريعها  تتعّلق  مصصعصصلصصومصصات 
ت�سمل  املعلومات  لهذه  املعروفة  واملصص�صصسصصادر 
املُصصقصصاولصصني املصصعصصروفصصني لصصلصص�صصسصصوؤون الصصدفصصاعصصيصصة 
امل�ري  الصصدفصصاع  والأمنية، وحديثًا معر�ش 
EDEX الذي ينعقد يف القاهرة كّل عامني بدءًا 
من العام 2018. اأمصصا املعدات والأ�سلحة ذات 
الطائرات  ت�سمل  فهي  عليها  الصصعصصايل  الطلب 
للغوا�سات،  املُ�سادة  والطوافات  احلربية 
وطصصصوافصصصات الصصقصصتصصال، ومصص�صصسصصبصصهصصات الصصتصصدريصصب، 
والصصرادارات، وِقَطع الغيار، وخدمات تدريب 
الصصطصصّيصصاريصصن، واأجصصصهصصصزة الصص�صصسصصيصصانصصة، والصصدعصصم 

الأر�صصسصصي لصصلصصطصصريان، وا�صصسصصتصصمصصراريصصة املصصعصصّدات 
واإدارة الرامج.

يف جمصصال اآخصصصر اأعلنت م�ر خصصالل �سهر 
اأيار/مايو 2021 عن اتفاق مع فرن�سا  ل�راء 
30 ُمقاتلة رافال F3 - R Rafale ت�سل قيمتها 

اإىل حوايل 5 مليارات دولر.
اجلزائر

الرئي�ش هو القائد العام للقوات امل�سّلحة 
يف اجلصصمصصهصصوريصصة اجلصصزائصصريصصة الصصدميصصوقصصراطصصيصصة 
الأركصصصان  يصصعصصنّي وُيقيل رئي�ش  ال�سعبية وهصصو 
الب�رية  والصصقصصوى  ال�سباط.  وكصصبصصار  العامة 
الفاعلية 119.600 جندي، اإ�سافة اإىل 160.000 
يف الحصصتصصيصصاط، اأمصصصا الصصقصصوات �سبه الع�سكرية 
211.000 مصصن الصصصدرك وجصصّهصصزت قصصصوات الصصدرك 
بصصنصصاقصصالت اجلصصصنصصصد  والصصصطصصصوافصصصات والأ�صصسصصلصصحصصة 

الثقيلة.
 واتفقت اجلصصزائصصر ورو�صصسصصيصصا اأخصصصريًا على 
�صصسصصفصصقصصة لصصصص�صصصصراء 18 طصصصصائصصصصرة حصصصربصصصيصصصة مصصن 
طصصصصراز �صصسصصوخصصوي - 35، وتصصعصصزو الأو�صصصسصصصاط 
اجلصصزائصصريصصة املصص�صصسصصووؤلصصة عصصن هصصذه ال�سفقة اإىل 
 �صصصرورة تعوي�ش الصصطصصائصصرات الإعصصرا�صصسصصيصصة 
مصصيصصغ - 25 الصصصقصصصدميصصصة الصصصتصصصي انصصتصصهصصى عصصمصصرهصصا 
الإفصصصصصصرا�صصصصصصسصصصصصصي ومصصصصصصصن املصصصصصقصصصصصرر �صصسصصحصصبصصهصصا 
مصصصصصصن اخلصصصصصصصدمصصصصصصصة. وتصصصصصصصاأتصصصصصصصي اجلصصصصصصصزائصصصصصصصر يف 
 املصصصصرتصصصصبصصصصة الصصصصثصصصصالصصصصثصصصصة عصصصصاملصصصصيصصصصًا بصصصصصني زبصصصصائصصصصن
»�سوخوي - 35« التي تعتر فخر ال�سناعة 
متعددة  اأنها  اإذ  الرو�سية،  اجلوية  احلربية 
الصصوظصصائصصف وقصصصصادرة عصصلصصى حصصمصصل 8 اأطصصنصصان من 

الأ�سلحة. وجمّهزة برادار متطّور. وت�سّنف 
اجلصصزائصصر الصصيصصوم بو�سفها الصصقصصوة الع�سكرية 
الصصرابصصعصصة يف اأفصصريصصقصصيصصا مصصصن حصصيصصث عصصصدد اأفصصصصراد 
القوات املُ�سّلحة  ويتقّدم عليها كّل من م�ر 
واريريا واملغرب. اأما من حيث العتمادات 
املرتبة  اجلصصزائصصر  فتحّل  للدفاع  املخ�س�سة 
الأوىل بحوايل 6 مليارات دولر لص 5 باملئة من 

الإنتاج الوطني.
يف الصصعصصام 2017 حصصّل اجلي�ش اجلصصزائصصري 
يف املرتبة 25 من اأ�سل 133 جي�سًا يف العامل، 
ويعتر ثاين اأكر قوة ع�سكرية يف اأفريقيا بعد 
م�ر، اإن ح�سة الأ�صصسصصد يف اإنفاقها الدفاعي 
تصصعصصود اإىل رو�صصسصصيصصا حصصيصصث ُمصص�صصسصصريصصات معظم 
ال�ركات  من  الدفاعية  والأنظمة  الأ�سلحة 

الرو�سية.
خالل العام 2020 حصصّددت موازنة الدفاع 
بصصحصصوايل 9.45 مليار دولر، وبصصاتصصت اجلزائر 
اأكر �سوق دفاعي يف اأفريقيا، و�ساد�ش اأكر 
التحديث  لل�سالح.  املصص�صصسصصتصصوردة  الصصعصصامل  دول 
الصصعصص�صصسصصكصصري، اأخصصصطصصصار الإرهصصصصصصاب مصصصن لصصيصصبصصيصصا ، 
وُمراقبة حقول البرول والغاز، وال�سعي اإىل 
اجلزائر  جعل  الإقليمي،  الع�سكري  التفّوق 

تكّثف من طلب اأنظمة ال�سالح اجلديد.
ُيصص�صصسصصار اإىل اأن الصصتصصجصصارة الصصدفصصاعصصيصصة مع 
الصصصوليصصصات املصصتصصحصصدة حمصصصصدودة لصصعصصّدة اأ�صصسصصبصصاب 
وعوامل اأبرزها العامل الرو�سي الذي ُي�ساند 
اجلزائر يف تناف�سها الطويل الأمد مع املغرب 
الصصذي يتلّقى الدعم من الصصدول الغربية، وذلك 

حول م�ساألة ال�سحراء الغربية.
اململكة املغربية

امللك هو القائد الأعلى ورئي�ش الأركصصان 
يوجد  ول  املغربية،  املُ�سّلحة  للقوات  العامة 
امل�سلحة  الصصقصصوات  تصصصدار  للدفاع حيث  وزارة 
من  الصصصصوزراء  رئي�ش  مكتب  بوا�سطة  امللكية 
خالل وزير منتدب. القوى الب�رية العاملة 
196.000 فصصردًا  زائصصدًا 150.000 يف الحتياط. 

F-16 لدى املغرب 24 ُمقاتلة طراز

ُمقاتلة �صوخوي SU-35 يف �صالح اجلو اجلزائري
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والقوات �سبه الع�سكرية 25.000 
قصصصصصوات الأمصصصصصن و 10000 الصصصصدرك 
امللكي. اخلدمة الإلزامية قانونها 
18 �صصسصصهصصرًا، غصصري مطّبق لأن اأغلب 
العاملني يف اجلي�ش من املتطّوعني، 
ميزانية الدفاع حصصوايل 1.6 مليار 

دولر )2018(.
وبرز �سباق الت�سّلح الإقليمي 
باإقدام املغرب قبل ب�سع �سنوات 
على اإبصصصصرام �سفقة مصصع الصصوليصصات 
املصصتصصحصصدة اإ�صصصسصصصرى مبصصوجصصبصصهصصا 24 
مصصقصصاتصصلصصة مصصصن طصصصصراز F-16، و 60 
دبابة، وثالث مروحيات هجومية 
و 24 طصصائصصرة تصصدريصصب. بالإ�سافة 
لصصتصصحصصديصصث 200 دبصصصابصصصة مصصصن طصصصراز 
»ابصصرامصصز«، و�سنف معهد البحث 
الإ�سراتيجي الدويل يف بروك�سل 
اجلصصصيصصص�صصصش املصصصصغصصصصربصصصصي  يف املصصرتصصبصصة 

الصصثصصالصصثصصة اأفصصريصصقصصيصصا بصصالإعصصتصصمصصاد عصصلصصى مقيا�سي 
امل�ري  اجلي�سني  بعد  والتجهيز  الت�سّلح 

واجلزائري.
اأكصصر من  املغربي حاليًا  وميلك اجلي�ش 
مروحية هجومية  و24  طصصائصصرة حربية   100
األصصف   250 اإىل  املغربي  وي�سل عديد اجلي�ش 
جصصنصصدي، 175 األصصفصصًا منهم  يف الصصقصصوات الصصريصصة. 
ومنذ 4 �سنوات طلب املغرب جتهيز طائراته 
F-16 بصصنصصظصصام مصصتصصطصصور ميصصكصصن ا�صصسصصتصصخصصدامصصه 
يف حصصصرب اإلصصكصصرونصصيصصة، كصصمصصا اأجصصصصرى املصصغصصاربصصة  
لصص�صصراء غوا�سة من  مفاو�سات مصصع رو�سيا 
طراز )�سوخوي 34(، واأفيد اأنه �سيت�سّلمها 
يف نصصهصصايصصة الصصصعصصصام احلصصصصصايل مصصصا يصصصعصصصزز قصصصصدرات 
قصصادرة  كونها  نوعي  ب�سكل  البحريةامللكية 
على حمل �سواريخ من طراز )كصصروز( وهي 
البحر با�ستقاللية  البقاء عائمة يف  ت�ستطيع 
تامة على مصصدى ثالثني يومًا. حيث ت�ستطيع 
ُمراقبة املالحة يف جبل طارق ما اأثار خماوف 
املغربية  ال�سوق  رو�سيا  ودخصصول  الإ�سبان. 
ي�سكل خطوة نوعية اأثارت خماوف القوى يف 

�سمال اأفريقيا ول �سيما اجلزائر.
جتصصصدر ال�صصصسصصصارة اإىل اأن  املصصصغصصصرب جصصصّدد 
التحالف مصصع الصصوليصصات املصصتصصحصصدة الأمصصريكصصيصصة 
خالل زيصصارة وزير الدفاع الأمريكي ال�سابق 
منت�سف الصصعصصام 2020، لصصلصصتصصاأكصصيصصد عصصلصصى اأمصصن 
و�صصسصصالمصصة اأفصصريصصقصصيصصا. وبصصالصصتصصايل فصصصصاإن املصصغصصرب 
يصصبصصقصصى �صصريصصك اأ�صصسصصا�صصسصصي لصصلصصوليصصات املصصتصصحصصدة 
يف الصصصقصصصارة الأفصصريصصقصصيصصة، حصصيصصث يصصعصصمصصالن مصصعصصًا 
ملصصواجصصهصصة الصصتصصحصصّديصصات الأمصصنصصيصصة املُصصعصصّقصصدة التي 
ت�سمل مكافحة الإرهصصاب والأخصصطصصار املحّدقة 

بصصالإ�صصسصصتصصقصصرار الإقصصلصصيصصمصصي وحتصصّديصصات احلصصدود 
ال�سراتيجية.

املصصصغصصصرب دولصصصصصة حصصلصصيصصفصصة لصصصصصدول الصصنصصاتصصو، 
بوابة  منها  يجعل  ال�سراتيجي  وموقعها 
اأ�صصسصصا�صصسصصيصصة اإىل اأفصصريصصقصصيصصا، وتصصعصصمصصل الصصوليصصات 
املصصتصصحصصدة عصصلصصى متصصتصصني الصصتصصعصصاُون الصصدفصصاعصصي مع 
املصصصغصصصرب وحتصص�صصسصصني الصصص�صصصراكصصصة والصصصتصصصبصصصاُدل 

الت�سغيلي بني البلدين.
تون�س

التون�سية  الصصوطصصنصصيصصة  اللجنة  اأنصص�صصسصصاأت 
اجلصصيصص�صصش عصصصام 1956 حصصيصصث تصصاألصصف يف بصصصادىء 
الأمصصصر مصصن 1300 �سابط وجصصنصصدّي كصصانصصوا يف 
اخلدمة لدى اجلي�ش الفرن�سي ونقلوا اإىل 
تون�ش واأُ�سيف اإليهم 850 جندّي �سابقني 
فاأ�سبح ما يقرب من 4000 جندّي تون�سي 
يف خدمة اجلي�ش الفرن�سي حتى عام 1958. 
التون�سي  اإىل اجلي�ش  لالإن�سمام  نقلوا  ثم 
فاأ�سبح عديده اأكصصر من 6000 جندّي عام 
التون�سي  الطريان  جي�ش  وتاأ�س�ش   ،1960
التون�سيني  ا�صصسصصتصصبصصاك  وبصصصصصداأ   .1960 عصصصام 
مصصع اجلصصيصص�صصش الصصفصصرنصص�صصسصصي املصصحصصتصصّل املتمركز 
اندلعت معركة  1961 حيث  عصصام  يف تون�ش 
اجلصصصالء وطصصصرد على اأثصصرهصصا املصصحصصتصصّل لتكتمل 
�سيادة تون�ش على اأرا�سيها بعد مفاو�سات 
ومعارك م�ستمّرة ول �سيما مع العثمانيني 
الصصذيصصن احصصتصصلصصوا الصصبصصالد  ثصصم جصصصرى طصصردهصصم، 
وتوالت بعدئذ احلصصروب مع اجلزائر حتى 
عصصام 1905  حيث وّقصصعصصت ُمصصعصصاهصصدة �صصسصصالم يف 

1917 اإثر انت�سار اجلي�ش التون�سي.

وهصصصصكصصصصذا اأ�صصصسصصصبصصصحصصصت حصصصالصصصيصصصًا الصصصقصصصوى 
التون�سية  العاملة يف اجلمهورية  الب�رية 
حصصوايل 60.000 األصصف )ميصصن فيهم املجّندين 
اإلصصصزامصصصيصصصًا(. اأمصصصا الصصقصصوات �سبه الع�سكرية 
فصصلصصديصصهصصا 7000 حصصصر�صصصش وطصصصنصصصي وحصصصر�صصصش 
�صصسصصواحصصل، وحصصصوايل 2000 قصصصوات درك )هم 
جصصصزء مصصصن الصصصقصصصوات املُصص�صصسصصّلصصحصصة( واخلصصدمصصة 

الإلزامية )اإنتقائية( 12 �سهرًا.
6.233 مليون دولر  وميزانية الدفاع 

)تقييم عام 2018(.
ليبيا

اجلصصيصص�صصش الصصلصصيصصبصصي يصصعصصتصصر تصصابصصعصصًا حلكومة 
الصصوفصصاق الصصوطصصنصصي املُصصعصصرف فيها دولصصيصصًا وهو 
فصصرع مصصن فصصروع الصصقصصوات امُل�سّلحة  املُخت�سة 
بصصاحلصصروب الصصريصصة منذ الصصعصصام 2015،  والتي 
تصصتصصخصصذ مصصصصقصصصصّرًا  لصصهصصا يف الصصعصصا�صصسصصمصصة الصصلصصيصصبصصيصصة. 
واأ�صصسصصبصصحصصت حصصالصصيصصًا عصصدميصصة الإ�صصسصصتصصقصصرار منذ 
الطاحة بالنظام ال�سابق عام 2011. ل يوجد 
يف ليبيا قصصصوات ُمصص�صصسصصّلصصحصصة وطصصنصصيصصة عصصصدا حر�ش 

ال�سواحل املنظم مب�ساعدة اأوروبية.

اأما القوات املُ�سّلحة فباأيدي عّدة جيو�ش 
بينما اجلزء ال�رقي من الدولة يحكمه جي�ش 
وطني ليبي حر�ش وطني ثاين  يتلّقى اأوامره 

من رئي�ش املوؤمتر الرئا�سي.
حر�س ال�صواحل حاليًا ي�ستخدم 4 قوارب 
دوريصصصصة طصصصراز بيغلياتي، و 6 قصصصصوارب �ريعة 
)طصصراز 5000( منحت من اجلصصمصصارك اليطالية 

عام 2009 و 2010 واأُعيد تاأهيلها عام 2017.

عربات مدرعة تون�صية لدى احلر�س الوطني
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الدفاعية  ال�صناعات  �صهدت  املا�صية  ال�صنوات  خالل 
واجلو ف�صائية االأوروبية منوًا معتداًل، رغم بروز التباطوؤ 
موازناتها  لتخفي�ض  نتيجة  الغربية  اأوروب��ا  دول  بع�ض  يف 
فرن�صا  من   كّل  يف  االإرهابية  االإع��ت��داءات  اأن  اإال  الدفاعية. 
وبلجيكا وبع�ض الدول االأوروبية االأخرى اأعاد لل�صناعات 
الدفاعية دورها ال�صابق يف تزويد االأنظمة اخلا�صة بتعزيز 
على  حتافظ  لكي  ال��دول  لتلك  واالأمنية  الدفاعية  القدرات 

حدودها وُبنيتها التحتية.
الدفاعية  ال�صناعات  على  اإنعكا�صه  من  بّد  ال  اآخ��ر  اأم��ر 
واجلو ف�صائية االأوروبية، هو مدى التاأثر بخروج بريطانيا 
رغم  على  املقبلة،  ال�صنوات  خالل  االأوروب���ي  االحت��اد  من 
الت�صاريح التي ت�صدر عن بع�ض امل�صوؤولني يف اأوروبا والتي 
توؤدي اإىل ا�صتمرار التعاون ما بني بريطانيا ودول االحتاد 

االأوروبي.
تهدف �صيا�صة ال�صناعات الدفاعية االأوروبية اإىل تطوير 
واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  ودعم  والتجّدد  التناف�ض 
الدفاعية  ال�صيا�صة  تخدم  �صناعية  قاعدة  وتقدمي  احلجم، 
مّت  التي  ال�صيا�صة  االأوروب��ي، هذه  لدول االحتاد  واالأمنية 
»نحو  عنوان  حتت   2014 متوز/يوليو   24 بتاريخ  تبّنيها 
قطاع دفاعي واأمني اأكرث تناف�صاً وفعالية«، و�صعت اأ�ص�صاً 
ومقرتحات لتقوية ومتتني االأ�صواق الداخلية ودعم التناف�ض 
البناء لل�صناعات الدفاعية واالأمنية واجلو ف�صائية. اأبرز ما 

ت�صّمنته هذه االأ�ص�ض ياأتي يف ال�صياق التايل:

- اإن العامل بحاجة اإىل اأوروبا قادرة على ن�صر املهمات 
تن�صاأ  حيث  االأو���ص��اع  ا�صتقرار  يف  للم�صاهمة  الع�صكرية 

االأزمات.
اخلارجية  ال�صيا�صة  ق���درات  تعزيز  اإىل  احل��اج��ة   -
امل�صرتكة واعتماد مقاربة م�صرتكة للم�صائل الدفاعية وفقاً 

ملبداأ  التعاون  قوة.
تتبّدل  �صيا�صية  اجليو  واالأح���وال  ال�صرتاتيجية  اإن   -
ينتقل  العامل  القوى يف  ت��وازن  فاإن  وبالتايل  دائمة،  ب�صرعة 
حيثما تعمد الواليات املتحدة االأمريكية اإىل اإعادة التوازن 
اآ�صيا. ويف هذا املجال  يف �صرتاتيجيتها املرتكزة حالياً نحو 
يرتتب على اأوروبا م�صوؤوليات اأكرب ازاء اأمنها يف الداخل ويف 

اخلارج.
- املوازنات الدفاعية ترتاجع فيما ترتفع تكاليف القدرات 

احلديثة.
ال  ف�صائية  واجل��و  الدفاعية  ال�صناعات  اأهمية  -اإن 
ال�صناعية  القاعدة  اأن  اإذ  املايل،  واملردود  بالوظائف  ُتقا�ض 
والتكنولوجية الدفاعية االأوروبية ُتعترب عن�صرًا اأ�صا�صياً يف 

قدرة اأوروبا  على توفري االأمن ل�صكانها وحماية م�صاحلها.
- يجب على اأوروبا اأن تكون قادرة على اتخاذ القرارات 
لتبقى  اآخ��ر،  طرف  ق��درات  على  االعتماد  دون  والت�صّرف 

�صريكاً له م�صداقيته وميكن االإتكال عليه.
- الهدف االأ�صمى لل�صناعات الدفاعية االأوروبية يبقى يف 

تقويتها ملواجهة حتّديات القرن احلادي والع�صرين.

الصناعات الدفاعية واجلو فضائية األوروبية:
من التعاون إىل اإلندماج
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الإن��ت��اج  وعمليات  والت�صاميم  الأب��ح��اث  جممل  اأن 
التجارية  وفقًا لحتياجات  ال�صناعات  تنّفذها  التي 
ال��دول  يف  امل�صّلحة  وال��ق��وات  احلكومات  ومتطلبات 
الأوروب����ي����ة، ت��ق��ع حت��ت ع��ن��وان ال�����ص��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة واجل��و 
ف�صائية الأوروب��ي��ة. وق��د ب��ات ع��رف��ًا حتديد �صناعة الأ�صلحة 
بكونها تلك املتخ�ص�صة يف اإنتاج املدافع والدبابات وال�صواريخ 
اإ�صافة  والغوا�صات،  وال�صفن  احلربية  والطائرات  والذخائر 
اأن��واع  ال��ق��وات امل�صّلحة ب�صكل ع��ام مبختلف  اإىل و�صائل دع��م 

اللوج�صتية واخلدمات والعتاد والرجال.

الدفاعية  ال�صناعات  جم��ري��ات  على  كبري  حت���ّول  ط���راأ  لقد 
الأوروب���ي���ة منذ نهاية احل���رب ال��ب��اردة خ��ال ال��ق��رن املا�صي، 
وم���رّد ه��ذا ال��ت��ح��ّول ال�صيا�صات الوطنية ل��ل��دف��اع والأو���ص��اع 
الأمنية ال�صائدة يف اأوروبا ومعظم دول العامل. فمنذ الت�صعينات 
ب��داأ اإن��دم��اج ال�صناعات الدفاعية يف اأوروب����ا يف اط��ار م��ا ُع��رف 
1994 برز  العام  بال�صيا�صة الأمنية والدفاعية الأوروب��ي��ة، ويف 
ال��ت�����ص��اوؤل ح��ول م�صتقبل ال��ع��اق��ات ع��ر الأط��ل�����ص��ي واح��ت��م��ال 
ت��ده��وره��ا وانعكا�صها ع��ل��ى ال�����رك��ات ال��ق��ائ��م��ة م��ع ال��ولي��ات 
لل�صيطرة  التحّدي   الأمريكية، وبالتايل احتمال ن�صوء  املتحدة 
الأمريكية على النظام العاملي، ويف هذا املجال جاء دور العوملة 
وم���دى ت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى الق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي ال���ذي ت��ق��ع يف اط���اره 
ال�صناعات الدفاعية، وبالتايل كيفية تاأثري انت�صار التكنولوجيا 

الع�صكرية بني الدول.

عرفت ال�صناعات الدفاعية الأوروبية اأربع حقبات متميزة 
منذ مابعد احلرب العاملية الثانية، ففي احلقبة الأوىل اأعيد ت�صليح 
اأوروب���ا مب�صاعدة ال��ولي��ات املتحدة الأمريكية، وخ��ال احلقبة 
الدفاعية  ال�صناعات  ق��درات  بناء  اإع��ادة  الثانية بو�رت عملية 
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�صعينات القرن املا�صي بداأت احلقبة الرابعة 
املناف�صة يف  اإمكانات ال�صناعات الأوروب��ي��ة وت��زاي��د  مع تعاظم 
اإن��ت��اج ال�����ص��اح، وق��د �صهدت ه��ذه احلقبة الطلب على امل��ع��دات 
ناتو،  حلف  ق��وات  وتطوير  لت�صليح  مكثفة  ب�صورة  الع�صكرية 
وت��راف��ق ذل��ك م��ع تقلي�ص طلبات اإ���ص��ت��رياد العتاد احل��رب��ي من 

خارج اأوروبا والكتفاء مبا تنتجه ال�صناعات الدفاعية املحّلية.

لقد تعددت وتوّزعت املوؤ�ص�صات وال�ركات املنتجة ملختلف 
الأنظمة الدفاعية، وبات التناف�ص  فيما بينها عامل �صعف ُيطال 
ال�صناعات الدفاعية ب�صكل عام واأدى ذلك اإىل تدخل احلكومات 
ويف  بينها.  فيما  التعاون  على  ال�ركات  لت�صجيع  الأوروب��ي��ة 
1998 ظهرت ب��وادر اإن��دم��اج ال�ركات وارتفع م�صتوى  العام 
التعاون  ما بني ال�ركات املنتجة لاأنظمة الدفاعية يف اأوروب��ا، 
وقد تزامن ذلك مع تزايد املناف�صة احل��ادة وتعا�صد ال�ركات 
الدفاعية الأمريكية. هذا الواقع ترافق مع حتولت وت�صهيات 
كرى يف �صيا�صات احلكومات الأوروبية الهادفة اإىل خ�صخ�صة 
كانت  حيث  وا�صبانيا  وايطاليا  فرن�صا  م��ن  ك��ل  يف  ال�صناعات 
ال�صناعات الدفاعية مملوكة من الدول مبا فيها القطاع اجلو - 

ف�صائي وقطاع ال�صناعات الدفاعية الأخرى.

دور الوكالة االأوروبية للدفاع

يف اإطار تعزيز قدرات ال�صناعات الدفاعية الأوروبية تاألفت يف العام 
 ،)EDA( European Defence Agency 2004  الوكالة الأوروبية للدفاع
الأوروبية  والدفاعية  الأمنية  ال�صيا�صة  وا�صتمرارية  �صيانة  بهدف 
وت��ط��وي��ر م�صتقبلها، ت�صمل ال��وك��ال��ة امل��وؤل��ف��ة م��ن 26 دول���ة ممثلة يف 
الغالب من وزراء دفاع يف اطار جمل�ص ادارة موّحد، وقد حدد مقّرها 
اأربعة جمالت  بلجيكا، وحت��ددت مهماتها �صمن  بروك�صل عا�صمة 

هي التالية:
- تطوير القدرات الدفاعية الأوروبية.

- تعزيز اإمكانات الأبحاث والتكنولوجيا الدفاعية.
- حتفيز التعاون يف اإنتاج ال�صاح.

- ايجاد �صوق معدات دفاعية تناف�صية يف اأوروبا
تلعب الوكالة الأوروب��ي��ة للدفاع دورًا قياديًا يف جمال ال�صناعات 
الدفاعية، كونها مت�صك بادارة حوايل 40 ملفًا لاأبحاث والتكنولوجيا 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة، ح��ي��ث ي���ق���وم وزراء دف�����اع دول الحت�����اد الأوروب������ي 
ب��الإ���راف على ه��ذه ال��رام��ج وو���ص��ع الأ�ص�ص واملعايري التي تتوىل 
فقد  املثال  �صبيل  وعلى  متناهية.  بدقة  تنفيذها  الدفاعية  ال�صناعات 
واف��ق مندوبو 20 دول��ة يف العام 2006 على تخ�صي�ص مبلغ 55 مليون 
ال��ق��وات  ت��اأم��ني حماية  �صاأنها  م��ن  لتطوير تكنولوجيا دفاعية  ي���ورو 
 امل�صّلحة الأوروب��ي��ة وتعزيز قدراتها الدفاعية للفرتة الواقعة ما بني 
2020  و2030، وم��ن الطبيعي اأن يحّفز  ذل��ك ال�ركات الدفاعية على 

العمل على تعزيز تعاونها وحت�صني اإنتاجها.
 EDA اإن اأب��رز الرامج التي و�صعتها الوكالة الأوروب��ي��ة للدفاع
، وحثت ال�صناعات الدفاعية على مبا�رة درا�صتها وو�صع احللول 

املمكنة لها كانت التالية:
- �صيناريو عمل عربات غري اآهلة يف العام  2009.

- درا�صة حتديث اأ�صطول النقل اجلّوي.
- ت��ط��وي��ر ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة م��ن اأخ��ط��ار الأ���ص��ل��ح��ة الكيميائية 

واجلرثومية وامل�صعة والنووية CBRN يف العام 2009.
- تطوير الو�صائل امل�صادة لأنظمة الدفاع اجلوي التي تطلق من 

على الكتف MANPADS يف العام 2011.
- تطوير التدابري امل�صادة للعبوات النا�صفة IED يف العام 2010.

- قواعد وتعليمات ادارة الت�صالت امل�صفرة يف العام 2010.
- دعم وتطوير الدرا�صات ال�صرتاتيجية يف العام 2010.

بتاريخ 30 اآذار/مار�ص 2021 اأ�صدرت الوكالة تقريرها ال�صنوي 
مع الإ���ص��ارة اإىل اأن COVID - 19 ت��رك اآث���ارًا ج�صيمة يف دول الحت��اد 

الأوروبي، وبالتايل على �صري مهّمات الوكالة الأروبية للدفاع.
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اأبرز ال�صركات:
ان ال�ركات الأوروبية املنخرطة يف اإنتاج الأنظمة الدفاعية واجلو 
ف�صائية متعددة ومتنوعة، لكن ال�ركات التي اكت�صبت �صهرة عاملية 
لتو�ّصع اإمكاناتها يف ع��امل التكنولوجيا، ميكن اإدراج��ه��ا على الوجه 

التايل: 
KNDS

 ك.م. دبليو + نك�صرت لالأنظمة الدفاعية
:KMW + Nexter Defense Systems 

  KMW منت�صف ال��ع��ام 2015 اأعلنت ك��ّل م��ن ال�ركة الأمل��ان��ي��ة
ال�ركتني  ان���دم���اج  ع��ن   Nexter Systems الفرن�صية  وال�����رك��ة 
املنتجتني  لاأنظمة الدفاعية حت��ت اإ���ص��م KNDS  ال��ت��ي ب��ات��ت اأك��ر 
�راكة اأوروبية لإنتاج العربات املدرعة والدبابات ومدافع امليدان 

وراجمات ال�صواريخ وغريها من الأنظمة الدفاعية.

خال �صهر حزيران /يونيو 2018، وّقعت كّل من اأملانيا وفرن�صا 
ع��ل��ى ر���ص��ال��ة م��وّج��ه��ة اإىل ���رك��ة KNDS، يطلب مبوجبها تطوير 
 Leopard اأنظمة القتال الرية الأ�صا�صية مثل دبابة القتال ليوبارد
2  ولوكلري Leclerc وامل��داف��ع ذاتية احلركة عيار 155 ملم. وخال 
معر�ص الدفاع الدويل يورو�صاتوري EUROSATORY  الذي انعقد 
�صهر حزيران/يونيو 2018 يف باري�ص ك�صفت KNDS  النقاب عن 
دبابة القتال الرئي�صية الأوروبية )EMBT( التي ت�صّم تكنولوجيات 
متطّورة يف ب��دن دبابة ليوبارد Leopard 2A7  وب��رج دبابة لوكلري 

Leclerc  ل�صخ�صني.

الرئي�ص التنفيذ ل�ركة »KMW«  ورئي�ص جتّمع KNDS فرانك 
هون Frank Haun  اأ�صار اإىل اأهمية اإ�صتمرار التعاون يف القطاع 
الدفاعي الأوروب��ي، اإذ اأن اأوروب��ا بحاجة اإىل �راء من�صق لاأنظمة 
الدفاعية، واأن اأوروب��ا �صتكون ق��ادرة للدفاع عن نف�صها عند توطيد 

عاقات ال�صناعات الدفاعية. 

  :AIRBUS  اأيربا�ض

اإنها ال�ركة الأوروبية الرائدة يف قطاع اجلو ف�صاء، كونها ت�صمم 
وتنتج وت�صّلم اأبرز الطائرات التجارية والطوافات املدنية والع�صكرية 
على حٍد �صواء. عرفت ال�ركة ما بني عامي 2000 و 2014 باإ�صم ال�ركة 
الأوروب��ي��ة اجل��وي��ة للدفاع والف�صاء EADS، وحت��ول��ت فيما بعد اإىل 
ايربا�ص اململوكة من فرن�صا واأملانيا وا�صبانيا. ت�صمل منتجات ال�ركة 
جمموعة من الطائرات التجارية والطوافات على اأنواعها والطائرات 
الع�صكرية للنقل والقتال والطائرات دون طّيار. كما ت�صارك يف اإنتاج 
ال�صواتل الأوروب��ي��ة ملراقبة الأر���ص وكمحطات لاإت�صالت البعدية 

وت�صهيل املاحة اجلوية.
التجارية  الطائرات  رئي�صية هي  اأق�صام  اليوم ثاثة  ال�ركة  ل��دى 
 Airbus Defence & Space Commercial Aircraft وال��دف��اع والف�صاء 
والطوافات Airbus Helicopters وباتت حتمل اإ�صم ال�ركة الأوروبية 

Airbus SE. مما ل �صك فيه اأن ق�صم الدفاع والف�صاء هو اأهم الأق�صام.

 دا�صو للطريان
:DASSAULT AVIATION 

امل�صتقبل  ت�صت�رف  التي  الفرن�صية  اجل��و ف�صائية  ال�ركة  هي 
عر ت�صميم وبناء الطائرات احلربية والطائرات التجارية والأنظمة 

تعترب رافال Rafale ابرز املقاتالت االوروبية

EMBT على انتاج دبابة القتال الرئي�صية االوروبية KNDS تعمل جمموعة

الطائرة ال�صهريج A330 MRTT انتاج ايربا�ض
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اجلوية، فهي ت�صمم وتطور املُقاتلة راف��ال Rafale املتعددة الأدوار، 
التي تنفذ خمتلف املهّمات القتالية اخلا�صة بالقوات اجلوية والقوات 
البحرية. كما ت�صمم الطائرة املقاتلة دون طيار NEURON  التي يقوم 
ببنائها فريق عمل اأوروب��ي لتكون لعبًا رائ��دًا يف اأنظمة القتال اجلوي 

املُ�صتقبلي يف اأوروبا.

فالكون  التجارية  الطائرات  عائلة  وتبني  دا�صو  ت�صمم  ذل��ك  اإىل 
Falcon التي اأثبتت اأداءه��ا وليونتها العمالنية وانخفا�ض اإ�صتهالكها 
للوقود، اإ�صافًة اإىل كونها ق��ادرة على تنفيذ مهمات املُراقبة البحرية 

والتج�ص�ض والإخالء الطبي وبع�ض املهّمات اخلا�صة.
:MBDA  م.ب.د.�أ

ل��ق��د جن��ح��ت ه��ذه ال�����رك��ة الأوروب���ي���ة يف اإث��ب��ات نف�صها على 
ال�صالح  اأن��ظ��م��ة  واإن���ت���اج  ال���دويل خ�صو�صًا يف ت�صميم  امل�����رح 
املوّجهة وخمتلف اأنواع ال�صواريخ وفقًا لحتياجات ومتطلبات 
اجل��ي��و���ض وال��ق��وات اجل��وي��ة وال��ب��ح��ري��ة. تعمل ال�����رك��ة يف اط��ار 
وبريطانيا،  وايطاليا  واأمل��ان��ي��ا  فرن�صا  قبل  م��ن  م�صرتك  ع��م��الين 
وه��ي ت��ق��ّدم للزبائن ح��ول ال��ع��امل ح��ل��وًل ت��الئ��م ق��وات��ه��ا امل�صلّحة  
كما  املتطّورة،  ال�صاروخية  الأنظمة  من  الدفاعية  واحتياجاتها 
ال��ولي��ات املتحدة الأم��رك��ي��ة بالتعاون مع  اإنتاجها يف  ب��ا���رت 

بع�ض ال�ركات املحلية.

يف جم����ال ال���دف���اع اجل����وي م���ن الأر�������ض ق��دم��ت ح���ل���وًل ع��دة 
ت��ن��ا���ص��ب خم��ت��ل��ف اجل��ي��و���ض م��ن ح��ي��ث ال��ف��ع��ال��ي��ة وال��ت��ك��ل��ف��ة، مثل 
Mistral و  Mica وم��ي�����ص��رتال  Aster وم��ي��ك��ا  اأ����ص���رت  ���ص��واري��خ 
اأنتجت  اجلوية  وال�صيطرة  الطران  ول�صالح   .MEADS ميد�ض 
���ص��واري��خ ج��وال��ة ب��ع��ي��دة امل���دى م��ث��ل ���ص��ت��ورم ���ص��ادو/���ص��ك��ال��ب 
وم��ي��ت��ي��ور   TAURUS وط���ورو����ض    Storm  Shadow/Scalp

Meteor و���ص��ب��ك��رتا  Spectra، اأم����ا ل���ص��ت��ب��اك��ات ح��ق��ل امل��ع��رك��ة 
MBDA جمموعة من ال�صواريخ  واملواجهة امليدانية فقد قّدمت 
خ��ارج خط النظر، حممولة على عربات اأو مرّكزة على الأر���ض، 
 م��ن��ه��ا اجل���ي���ل اجل���دي���د ل�����ص��واري��خ م���ي���الن ذات امل�����دى الأب���ع���د
MILAN   ADT - ER امل�صاد للدروع والتح�صينات، و�صورايخ 
برمي�صتون Brimstone، واريك�ض Eryx. ولدعم القوات البحرية 
اأنتجت ال�ركة �صواريخ �صطح - جو اأب��رزه��ا  نظام الباترو�ض 
القريب  الدفاع اجل��ّوي  ال��ذي يوؤمن   Aspide Albatros واأ�صبايد 
عن ال�صفن �صّد هجمات الطائرات املعادية، و�صواريخ اأكزو�صت 

Exocet �صطح - �صطح ل�رب ال�صفن احلربية.

 Airbus جديد م.ب.د.اأ التعاون مع �ركة اأيربا�ض الع�صكرية
Military  لت�صليح طائرة النقل املتو�صط C295، وذلك باإدماج نظام 
 MARTE MK2/s اإط���الق ���ص��واري��خ م�صاد لل�صفن ن��وع م��ارت
حت��ت اأج��ن��ح��ة ال��ط��ائ��رة، وق��د اأث��ب��ت��ت اأوىل ال��ت��ج��ارب جن��اح عملية 

الإدماج واختبار دقة ال�صاروخ.
:THALES  طالي�س

الدفاعية وتقدمي  اإن��ت��اج الأنظمة   هي ال�ركة املتخ�ص�صة يف 
ال��ري��ة  ال��ق��وات  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ع��ال��ي��ة  تقنيات  ذات  منتجات 
وال��ب��ح��ري��ة  واجل��وي��ة، م��ن اأب���رز ح��ل��ول ال��ت��ب��ادل الت�صغيلي التي 
للقيادة   C4ISTAR نظام  هي  اجليو�ض  بت�ّرف  طالي�ض  ت�صعها 
وامل��راق��ب��ة  والإ���ص��ت��خ��ب��ار  والكمبيوتر  والت�����ص��الت  وال�صيطرة 
وحيازة الأه��داف والإ�صتطالع ، اإىل اأنظمة الطائرات امل�صرة عن 

ُبعد UAVs امل�صممة ملقاومة التهديدات والأخطار الطارئة.

اأن��واع الطائرات  تعمل طالي�ض على ت�صميم الأنظمة ملختلف 
امل��ت��ط��ّورة تك�صف  الأنظمة  الأر���ص��ي��ة، وه��ذه  وال�صفن واملن�صات 
الأخطار وت��وزع املعلومات، وتدعم ق��رارات القيادات، وت�صيطر 
على الإ�صتباكات احلا�صلة يف الوقت املالئم، وبالتايل ف��اإن اأنظمة 
الع�صكرية من  العمليات  ُت�صهم يف زي��ادة فعالية  طالي�ض وحلولها 
خالل تن�صيق عمل الأجهزة واملعدات التي تن�رها قوات التحالف 

والقوات امل�صرتكة يف عمليات حربية.

ل���ق���د اأط���ل���ق���ت ال�������رك���ة م�����وؤخ�����رًا جم���م���وع���ة م����ن رادارات 
 ،Ground Master ال��دف��اع اجل���وي م��ث��ل رادار غ��راون��د م��ا���ص��رت
الراديو  اأج��ه��زة  من  اجلديد  اجليل  منتجات  عن  النقاب  وك�صفت 
والرجميات، اإىل م�صاهمتها يف برنامج الدفاع اجلوي الأوروب��ي 
SAMPT، كما مّت اختيار ال�ركة 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 
يف  اجلنوبية  ال�صمالية  املناطق  يف  اإقامته  املزمع  القطارات  ادارة 

اململكة العربية ال�صعودية.

يف اإط��ار التعاون مع �ركة م.ب.د.اأ، )MBDA( تاألف فريق 
عمل م�صرتك لتطوير برنامج �صاروخي للدفاع اجلوي امل�صتقبلي 
حتت اإ�صم CAMM اأو ال�صاروخ امل�صرتك املعدل للدفاع اجلوي، 
وُيعتر هذا الرنامج يف اط��ار العالقات التجارية اجلديدة ما بني 

.MBDA و THALES      UK

تزود MBDA كافة �نو�ع �ل�صو�ريخ للمقاتلة ر�فال
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 ب . �أ. �إي. �صي�صتمز
:BAE Systems  

اإىل العمل على امل�رح العاملي،  حتّولت ه��ذه ال�ركة الريطانية 
وه��ي تعمل ال��ي��وم يف جم���الت ال��دف��اع والأم���ن واجل���و ف�صاء، وتنتج 
للقوات الرية والبحرية واجلوية،  الأنظمة واخلدمات  جمموعة من 
اإىل جانب اللكرتونيات واحللول الأمنية وتكنولوجيا املعلومات ودعم 
الزبائن بعد ت�صليم املعدات اىل قواتهم امل�صّلحة. يف العام 2009 �صنفت 
ال�ركة يف املرتبة الثانية عامليًا، اإذ بلغت قيمة مبيعاتها 22.4  مليار جنيه 
ا�صرتليني. ولل�ركة زبائن يف اأك��ر من مائة دول��ة ويعمل فيها حوايل 
107000 موظف وعامل يتقنون خمتلف الأعمال الداري��ة والت�صميم 

والإنتاج.
ال��ق��وات  �صنوف  خمتلف  احتياجات  �صي�صتمز  ب.اأ.اإي.  تلّبي 
امل�صلحة، فهي ت��ق��ّدم للقوات ال��ري��ة امل��داف��ع وال��ه��واوي��ن والذخائر 
الدعم  وتقدمي  امل��ع��ارك  ادارة  واأنظمة  والرمائية  امل��درع��ة  والعربات 
ال��ن��اري. كما تنتج خمتلف اأن��واع الإلكرتونيات وم�صبهات التدريب 
والرادارات والروبوتات. اأما للقوات اجلوية فُت�صهم ال�ركة يف اإنتاج 
 Eurofighter ويوروفايرت تايفون  Tornado الطائرات املقاتلة تورنيدو
اأب���رزه���ا مانتي�ض  UAVs وال��ت��ي  Typhoon وال��ط��ائ��رات دون ط��ّي��ار 
امل�صاد  الدقيق   Apkws ال�صاروخي   النظام  اإىل  اإ�صافة   ،MANTIS
 F - 35 للطائرات، كما ت�صارك يف اإنتاج املقاتلة ال�صاربة امل�ص������رتكة

Lightning II وغرها من الرامج الدفاعية.
ال�����رك��ة ف��اع��ل��ة اأي�����ص��ًا يف اإن��ت��اج الأن��ظ��م��ة ال��ب��ح��ري��ة امل��ن��ّوع��ة مثل 

برنامج ايرجي�ض AERGIS للدفاع ال�صاروخي واجل��وي من البحر، 
وامل��داف��ع البحرية ب��وف��ورز BOFORS 40 MK3 ومن�صات الإن���زال 
الرية و�صواريخ الإط��الق العمودي VLS    MK41، واأنظمة ال�صونار 
ل�صتطالع ما حتت امل��اء، وغرها من الأنظمة اللكرتونية والب�رية 

املتطّورة ل�صالح الأمن الوطني.
م��ن اآخ��ر الجن���ازات الل��ك��رتو - ب�رية، اأنتجت ال�ركة نظام 
ه��ام��ر HAMMER اجل��دي��د للتهديف ال��دق��ي��ق، ل��زي��ادة فعالية ك�صف 
 ال��ت��ه��دي��دات والأخ����ط����ار، وق���د ف����ازت ب��ع��ق��د قيمته 15 م��ل��ي��ون دولر

 لتزويد اجلي�ض الأمركي بهذا النظام املتطور.
:Leonardo  ليوناردو

هي املجموعة ال�صناعية الرئي�صية يف ايطاليا، التي تعمل يف الدفاع 
والأم��ن واجل��و - ف�صاء، كما اأنها اإح��دى املجموعات العاملية املنتجة 
خدمات  يف  اأوروب��ي��ة  وم�صاهمة  الدفاعية،  واللكرتونيات  للطوافات 

ال�صواتل والف�صاء والطاقة والنقل الع�صكري.
ايرونوتيكا  واألينيا   Alenia Aermacchi اأيرماكي  اإلينيا  ُتعتر 
Alenia Aeronautica من اأبرز ال�ركات املن�صوية يف اطار ليوناردو، 
 واأه��م منتجاتها طائرة النقل الع�صكري C - 27J وطائ�����رة التدريب

Agusta Westland فهي  اأم���ا ���رك��ة اأغ��و���ص��ت��ا و�صتالند   .M -  346
منتجة للطوافات �صمن املجموعة، و�ركة �صيليك�ض SELEX املنتجة 
Galileo وتلي�صبازيو    غاليليو  ال�صواتل واجل��و ف�صائيات مثل  لنظام 
THALES. يف جمال  Telespazio املنتج  بالتعاون مع �ركة طالي�ض 
ال��دف��اع تنتج امل��داف��ع البحرية وامل��داف��ع الر�صا�صة املركبة على متون 
  Strales  ال�صفن احلربية وال��ت��ي اأب��رزه��ا م��دف��ع �صرتالي�ض ال��ب��ح��ري

.Volcano 127 / 64 LW 76/62  واملدفع اخلفيف فولكانو
جت��در ال���ص��ارة اإىل اأن ل��ي��ون��اردو م�صاهمة  قوية يف ع��دة م�صاريع 
 وب���رام���ج دول���ي���ة  م��ن��ه��ا امل��ق��ات��ل��ة Eurofighter وط���ائ���رة الأح�����الم

 Super Jet و�صوبرجت ATR وطائرة النقل B 787 Dreamliner من بوينغ
100 وال�صاتل غاليليو Galileo وحمطة الف�صاء الدولية.

تعمل BAE Systems على �نتاج عربة مدرعة حديثة للجي�س �المريكي

C-27J طائرة �لنقل �لع�صكري للجيل �ملقبل Leonardo تنتج ليوناردو
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و�ل��ط��و�ف��ات ك��م��ا ت�ضمى �أي�����ض��ًا 
بالأ�ضا�س  م�ضّممة  �مل��روح��ي��ات 
مل��ه��اج��م��ة �لأه�������د�ف �ل���ري���ة من 
دب���اب���ات وم���درع���ات ون���اق���ات ج��ن��د ع��رب��ات 
م��درع��ة. و�ضنتناول ه��ذه �ل��ط��و�ف��ات ببع�س 
�لتف�ضيل يف كّل دولة عربية يف �ل�رشق �لأو�ضط 

و�خلليج على ِحدة.
الأردن:

ع���دي���د ����ض���اح ج����و �مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة 
�لها�ضمية 4500 جندّي وهي متتلك عددً� كبريً� 
عبارة عن �رشبني  �لهجومية  �لطو�فات  من 

  AH - 15W �هجوميني يتاأّلفان من 30 + كوبر
هما �ل�رشبان 10 و 12 يف قاعدة �مللك عبد �هلل 
 ،EC - 635 ولديها للنقل �رشب من 12 طو�فة
 ول����و�ء ع��م��ل��ي��ات ي�����ض��ّم 8+16 م��ن ط��و�ف��ات
ط���و�ف���ات   8 و  ه������وك،  ب�����اك   UH - 60L 
MD - 530، ك��م��ا ي�����ض��ّم �ل���ط���ري�ن �مل��ل��ك��ي 
 6 ط���و�ف���ات  S-70A   ب���اك ه���وك وط��و�ف��ة

.SA -316C 
وقيد �لطلب منذ �لعام 2010، 18 طو�فة 
ُم�ضّلحة بوينغ AH-6 ليتل بريد )�إ�ضافة �إىل 
6 ك��خ��ي��اٍر ث���اٍن( وذل���ك لتجهيز ل���و�ء ط��ري�ن 

�لعمليات �خلا�ضة، ويجري ت�ضليمها.

طوافات القتال والنقل الثقيل 
يف الشرق األوسط واخلليج

ل �شك اأن القوات اجلوية مبا فيها 
طوافات القتال والنقل الع�شكرية باتت 
احلديثة  احل��روب  يف  الأب���رز  العامل 
ب�شكل  املعارك  م�شارات  حتول  كونها 
احل��روب.  يف  الغلبة  ي�شمن  ج��ذري 
عن  ع��ب��ارة  الهجومية  وال��ط��واف��ات 
وُم�شّلحة  مدرعة  ع�شكرية  طوافات 
ب�����ش��واري��خ م��وّج��ه��ة ج��و - اأر����ض، 
اآلية، وبع�شها  ميكنها  حمل  ومدافع 

�شواريخ جو - جو.

يعتزم  الردن �شراء طوافات القتال AH-6  من »بوينغ«
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المارات:
يبلغ ع��دي��د ���ض��اح ج��و دول���ة �لم���ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 4500 ج���ن���دّي ول��دي��ه��ا 
ق��ي��ادت��ان ج��وي��ت��ان ه��م��ا �ل��ق��ي��ادة �جل��وي��ة 
�ل��غ��رب��ي��ة )�أب����و ظ��ب��ي( و�ل��ق��ي��ادة �جل��وي��ة 

�لو�ضطى يف )دبي(.
�أم���ا جم��م��وع  �ل��ط��و�ف��ات يف �لم�����ار�ت: 
ط����و�ف����ات  6 و   CH -47F ط�����و�ف�����ة   12 
 ،AH-64D ط��و�ف��ة   82 و   ،CH-47C/D
و 40 ط��و�ف��ة UH -60M ب���اك ه���وك، و 42 
 UH -60M و 40 طو�فة ،AH -64D طو�فة
AW 319، و6  42 ط���و�ف���ة  ب����اك ه�����وك، و 
 طو�فات بوما SAB -99، و 21 طو�فة فينيل
AS - 550. ويجري ت�ضليم 6 طو�فات �ضينوك 

CH - 47F مع 16 طو�فة �أخرى كخياٍر ثاٍن.

البحرين:
ع��دي��د ���ض��اح ج��و مملكة �لبحرين 1300 
جندّي. ولديها �رشب طو�فات للنقل ي�ضّم 12 
 ،BO-105 و 3 ط��و�ف��ات ،AB -212 طو�فة
 ،S-70A وطو�فتني لنقل �ل�ضخ�ضيات طر�ز
و4 طو�فات باك هوك AH - 60M، وطو�فة 
و���رشب  �ل�ضخ�ضيات،  لنقل    S-92 ط���ر�ز 
 AH - 1E طو�فات هجومية ي�ضّم 14 طو�ف

كوبر�.
ال�شعودية: 

ع���دي���د ����ض���اح ج����و �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�ضعودية حو�يل 20.000 جندّي، ووحد�ته 
�لعمانية منّظمة يف 9 �أجنحة م��دّرع��ة على 
7 ق��و�ع��د ب��ح��ري��ة ول��دي��ه��ا م��ن �ل��ط��و�ف��ات 
 AB رشب��ان يتاأّلفان م��ن 28 - جرت�يتجر���
 206- و 42 طو�فة AB-205، و 6 طو�فات 
�أل��وي��ت - 3، و 18 ط��و�ف��ة KV -107H، و 
ط���و�ف���ة  61 و   ،AB - 212 ط����و�ف����ة   92 
AB - 212 )للبحث و�لإن��ق��اذ( و 16 طو�فة 
ط��ب��ي��ة )�إخ�����اء( S -70 ب���اك ه����وك، و 11 
ط��و�ف��ة ك���وغ���ار  MK2  ل��ل��ق��ي��ادة و�ل��ب��ح��ث 

و�لإنقاذ.
�أم�����ا ط�����ري�ن �حل���ر����س �ل���وط���ن���ي فهو 
مع  تاأ�ض�ضه  �ضفقة  وتن�ّس  �لتاأ�ضي�س  قيد 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية على 36 طو�فة 
 AH أبات�ضي لونغ ب��و(، منها 12 ط��و�ف��ة�(
 ،UH - 60 64-، و 72 طو�فة ب��اك ه��وكE
 AH - 60i و 36 طو�فة قتالية خفيفة ط��ر�ز
 MD- و 12 ط��و�ف��ة خفيفة للتدريب ط��ر�ز

.530E

�شوريا:
يبلغ عديد �ضاح �جلو �ل�ضوري 20.000 
ج���ن���دّي ول���دي���ه م���ن �ل���ط���و�ف���ات 3 �أ������رش�ب 
هجومية ت�ضّم 36 م��ي - 24 ، 55 /غ��ازي��ل 
ه���اون، و 100 ط��و�ف��ة م��ي - 8 �أم���ا ط��و�ف��ات 
�ل��ن��ق��ل فت�ضّم ح���و�يل 100 م��ي 17 وم���ي 8  و 
10 ط���و�ف���ات م��ي - 2  ، و 30 ط��و�ف��ة م��ي - 
 25 ون��ح��و 16 م��ي 14 ه��ي��رو، و 5 ط��و�ف��ات

ك���ا - 25 ه���ورم���ون مل��ك��اف��ح��ة �ل��غ��و����ض��ات 
و�رشب �ل�ضفن.

العراق
ع��دي��د ���ض��اح ج��و �جل��م��ه��وري��ة �لعر�قية 
6000 جندّي ومقّره �لرئي�ضي �لقبارة ولديه 

فقط �رشب طو�فات ي�ضّم طو�فات مي - 17.

Apache AH-64D لدى المارات 82 طوافة اأبات�شي

طوافة النقل الثقيل �شينوك CH - 47F  لدى اململكة العربية ال�شعودية
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�شلطنة عمان
عديد �ضاح جو �ضلطنة عمان 5000 جندّي 
وه��ي لديها �رشبان من �لطو�فات )�ل�رشب 
14 �ل�ضيب( يتاأّلفان  �لثالث �ضالة و�ل�رشب 
 AB و 3 ط��و�ف��ات NH - 90 م��ن 20 ط��و�ف��ة
206 - ، و 10 ط��و�ف��ات بيل AB-3 214، و 
5 ط��و�ف��ات AB -212 �ضوبر بوما �لطري�ن 
�ل�ضلطاين و5 طو�فات �ضوبر بوما )�لطري�ن 

�ل�ضلطاين(، و 12 �ضوبر لينك�س 300.
قطر:

�لقطرية2500  �جل��وي��ة  �ل���ق���و�ت  ع��دي��د 
ج���ن���دّي. ول��دي��ه��ا م���ن �ل���ط���و�ف���ات �ل�����رشب 
 �ل�����ض��اد���س )�ل����دوح����ة( وي�����ض��ّم 12 ط��و�ف��ة
NH 90 ، ) 8 م��ن��ه��ا ُم�����ض��ّل��ح��ة ب�����ض��و�ري��خ  
لل�ضفن و4  �مل�����ض��ادة   AM- 39 �أك��زو���ض��ت 
طو�فات للنقل(. كما لديها 10 طو�فات غازيل 
SA -34 2L )جُم���ّه���زة ب�����ض��و�ري��خ ه���وت(، 
وطو�فة طر�ز S-92  لنقل �ل�ضخ�ضيات  و 21 

.AW 139 طو�فة
.NH -90 وقيد �لطلب:  22 طو�فة

الكويت:
ع��دي��د ���ض��اح ج���و دول����ة �ل��ك��وي��ت 2500 
ج��ن��دّي. ول��دي��ه��ا م��ن �ل��ط��و�ف��ات 5 ط��و�ف��ات 
���ض��وب��ر ب��وم��ا AS 332، و 5 ط���و�ف���ات بوما 
SA 330، و 31 ط��و�ف��ة غ��ازي��ل SA-342  و6 
ط��و�ف��ات ل��ل��دوري��ة ط��ر�ز �أبات�ضي لونغ بو، 
و7 طو�فات لنقل �ل�ضخ�ضيات. و 15 طو�فة 

.AH-64D قتالية طر�ز �أبات�ضي لونغ بو

ك��م��ا ل���دى �حل��ر���س �ل��وط��ن��ي �ل��ك��وي��ت��ي 3 
ط��و�ف��ات SA-342، و7 ط��و�ف��ات ناقلة جند 

وجُمّهزة مبد�فع طر�ز باندور.
لبنان:

2000 جندّي  عديد �ضاح �جل��و �للبناين 
وتنظيمه �لعام لديه 4 قو�عد بحرية، ولديه 
من �لطو�فات 8 �أ����رش�ب، �ل�رشبان �لعا�رش 
و�حل���ادي ع�رش )ق��اع��دة ب���ريوت( و�ل�����رشب 
�ل��ث��ان��ي��ة ع�����رش )ق��اع��دة ري����اق( و�ل�����رشب 14 
 )ق���اع���دة �ل��ق��ل��ي��ع��ات( جُم���ّه���زة ب��� 28 ط��و�ف��ة

�لثامن  ُم�ضّلح( و�ل�رشب  UH-IH )بع�ضها 

)ق��اع��دة ب��ريوت( جُمّهز ب� 13 طو�فة غازيل 
SAS 321، و�ل�����رشب �لتا�ضع جُم��ّه��ز ب��� 10 
ط��و�ف��ات بوما IAR 330 SM، و�ل�����رشب 15 
)قاعدة رياق( جمهز ب� 4 طو�فات روبن�ضون
16 )قاعدة بريوت  للتدريب، و�ل�رشب   R44

جّمّهز AW -139  لنقل �ل�ضخ�ضيات.

م�ش�ر:
ع��دي��د ���ض��اح ج��و �جل��م��ه��وري��ة �مل�رشية 
جم��ّن��د(   10000 )ي�����ض��م��ل  ُج���ن���دّي   425.000
�إ�ضافة �إىل 20.000  يف �لإح��ت��ي��اط ول��دي��ه من 
�ل��ط��و�ف��ات ف��رق��ة ن��ق��ل/ �إق��ت��ح��ام و 4 �أف���و�ج 
هجوم مبجموع طو�فات كالآتي: 40 طو�فة 
�أبات�ضي AH -64D   و 15 طو�فة كوماندو، 
و 12 طو�فة مي - 4 ، و 10 طو�فات مي - 6، 
 و42 ط��و�ف��ة �ق��ت��ح��ام م��ي  - 8 ، و 15 طو�فة

 SA +342K م��ي - 56 ، و 18 ط��و�ف��ة غ��ازي��ل
)مب��ا يف ذل��ك 44 ط��و�ف��ة ُم�ضّلحة ب�ضو�ريخ 
ه��ون(، و 18 طو�فة CH -47D، و 18 طو�فة 
وط��و�ف��ت��ا   AS -61 وط���و�ف���ت���ا   ،UH -12
وطو�فتا  �ل�ضخ�ضيات(  )لنقل   S-70A21
�ل�ضخ�ضيات  ل��ن��ق��ل   4H -60L ه���وك  ب���اك 

وطو�فتا AW 139  للبحث و�لإنقاذ.
اليم�ن:

�جلمهورية �ليمنية يف حالة حرب �أهلية 
�ل��ن��ظ��ام و�مللي�ضيات �حلوثية  ق���و�ت  م��اب��ني 
ولي�س لديها جي�س ر�ضمي ولي�س من �ملمكن 
�ل��ق��و�ت  بالن�ضبة ملختلف  ت��ق��دي��ر�ت  ت��ق��دمي 

و�ملعد�ت. متتلك م�شر طوافات اقتحام طراز Mi - 8   الرو�شية

لدى قطر طوافات AW139  لنقل ال�شخ�شيات املهّمة
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لقد خا�ضت ق��وات الناتو حروبًا 
ع�رشين  قرابة  ال�ضدة  منخف�ضة 
عامًا، وحني يوؤتى اإىل ذكر مهمة 
اأن الطائرات  ال�دعم اجل��وي القريب، يتبني 
ال��ن��ف��اث��ة وال��ب��ال��غ��ة ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
واملتعددة الدور لي�ضت اخليار الأف�ضل دومًا؛ 
تقابلها عادًة  املتقدمة تكنولوجيًا  فاملن�ضات 
تكلفة عالية وتعقيد �ضديد. فالطائرة الباهظة 
 F-35 Lightning(  »35 »اأف-  مثل  التكلفة 
II( ميكنها اأن تعود اإىل مهمة الدعم اجلوي 

ال��ق��ري��ب ب��ق��درات اأق���ل ل اأك����ر. وق���د ج���اء يف 
مقالة للرائد يف �ضالح اجل��و الأم��رك��ي مايك 
 War 2010 من�ضة  ع��ام  بينيتز*، ن�رشتها يف 
تكلفة  اأن  والنقا�ش،  للتحليل   on the Rocks
الدعم اجل��وي القريب كانت »تنوف على 64 
األ��ف دولر يف ال�ضاعة، اأو 1000 دولر يف كل 
دقيقة من دقائق دورية جوي قتالية«. وتكلفة 
الطائرة F-15 مثاًل هي ح��واىل 31.1 مليون 
دولر، يف حني اأن تكلفة الطائرة F-35، التي 
ج باأنها طائرة القتال ال�ضبحية الأحدث  ي��روَّ

واملتعددة الدور، ُتراوح بني 94 مليون دولر 
اأّم���ا  ال���ط���راز.  بح�ضب  دولر،  م��ل��ي��و  و148 
A-( »10 -طائرة �ضالح اجل��و الأم��رك��ي »اأ
Thunderbolt 10(، وه��ي رمب��ا طائرة الدعم 
اجل���وي القريب النفاثة الأف�����ض��ل يف الوقت 
احلايل - والتي حاول �ضالح اجلو الأمركي 
التخل�ش منها على م��دى اأع���وام خلت، لول 
تدّخل الكونغر�ش الذي اأنقذها من »التقاعد« 

- فاإنها تكلف نحو 46.3 مليون دولر. 
   ح�ضيلة ه��ذه املن�ضات املكلفة ه��ي اأن 
اأ�ضلحة اجلو ل 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�ضط قيادة و�ضيانة؟ 
ي��ج��در التفكر يف بع�ش م��ا ه��و م��ت��واف��ر من 

طائرت الهجوم اخلفيف الأكر قدرة.

حتديات طائرة اهلجوم اخلفيف
إحياء فعالية الدعم اجلوي القريب

طائرة �سالح اجلو الأمريكي A-10 Thunderbolt للدعم القريب

باأحدث  الت�سلُّح  جوية  قوة  كل  تتوخى  املت�سارعة،  التكنولوجيا  ع�سر  يف     
ل  الأ�سلحة واأبعدها تطورًا. و�سالح اجلو الأمريكي اأثبت هذه القاعدة فيما هو ي�سغِّ
ب�سعاً من اأعقد الطائرات واأغالها ثمناً يف العامل. ويبدو اقرتاح ت�سمينه، وهو ذو 
التكنولوجيا الفائقة التطور، طائرات قتال ذات حمركات مروحية اقرتاحاً �سخيفاً 
ويف غري حمله كلياً. ولكن، األ ي�سي بحكمة اإن جرى التفكري يف الدعم اجلوي القريب 

)CAS(؟
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طائرت��ا �سرك��ة »بيالتو�س« »بي �س��ي 9- اأم« 
 PC-9 و  PC21 »21 و»بي �سي

اإن تاأثر ال�رشكة ال�ضوي�رشية »بيالتو�ش 
اإي��رك��راف��ت« )Pilatus Aircraft( يف ت�ضميم 
الطائرة التكتيكية اخلفيفة احلالية اأمر جدير 
 PC-21و  PC-9M و   PC-7 ف���  باملالحظة؛ 
والهجوم،  التدريب  ملهمات  خفيفة  طائرات 
وه��ي اأح��ادي��ة امل��ح��رك التوربيني امل��روح��ي 
ومنخف�ضة الأجنحة وذوات مقاعد ترادفية، 
وما زالت قيد ال�ضتخدام منذ عقود لدى اأكر 

من دزينة من اأ�ضلحة اجلو يف العامل. 
ك��ان��ت ال���ط���ائ���رة PC-7 ق���د اأُن���ت���ج���ت يف 
ع��ام 1978، وال��ط��ائ��رة PC-9 يف ع��ام 1988، 
وال��ط��ائ��رة PC-21 يف ع��ام 1999. وه��ي كلها 
ط��ائ��رات ت��دري��ب طيارين يف ال��درج��ة الأوىل، 
تطويرهما  ج���رى   PC-9و  PC-7 اأن  غ��ر 
ا�ضتخبارية  اأدوارًا  توؤديان  اأ�ضبحتا  بحيث 
وقتالية. كما اأن ت�ضميم ال�PC-7/9/21 ذوات 
املقعدين يثبت تطور طائرة حديثة ذات حمرك 
ت��ورب��ي��ن��ي م���روح���ي. وه���و ي�ضع عن�رشين 
ب��ني يف ق��م��رة ال��ق��ي��ادة، م��ا يتيح  ع��ام��َل��ني م��درَّ
طيار  العن�رشيني  ف��اأح��د  للمهمات؛  توزيعًا 
يتوىل قيادة الطائرة، والآخر �ضابط م�ضوؤول 
ع��ن الأ���ض��ل��ح��ة، الأم���ر ال���ذي يجعل الطائرة 
مفيدة ج��دًا يف مهمة ال��دع��م اجل��وي القريب. 
كما اأنها تقدم خ��رات للم�ضتقبل  حني تبلغ 
مثل   من  الن�ضج،  مرحلة  نا�ضئة  تكنولوجيا 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال�����ض��واري��خ ال��ذك��ي��ة واأن��ظ��م��ة 
»لويال وينغمان« )loyal wingman( اجلوية 

ة. امل�ضرَّ
ج Pilatus للطراز الأخر من الطائرة  تروِّ
PC-21 ب��اع��ت��ب��اره الأف�����ض��ل ب��ني ط��ائ��رات 
ة لتدريب  امل��ع��دَّ ال��ت��ايل« الع�ضكرية  »اجل��ي��ل 
باعها  يبلغ  ال�ضوق.  يف  واملعرو�ضة  طيارين 
11.23 م، و�رشعتها  ب��دن��ه��ا  9.11 م وط���ول 
على ارتفاع عال اأكر من 861 كم/�ضا )0.72 
م��اك(، مع وزن عند الإق��الع ق��دره 3100 كغ. 
ولها مروحة دا���رشة )propeller( غرافيتية 
ذات خ��م�����ش ���ض��ف��رات م��ن��ح��ن��ي��ةن وم��ق��ع��دان 
ق��ذف��ي��ان ل��ل��ط��ي��اَري��ن ك��ل��ي��ه��م��ا. ويف ال��ف��ئ��ات 
ُت�ضنَّف  البهلوانية،  للمناورة  املخ�ض�ضة 
PC-21 وف����ق   م��ق��اوم��ة ل��ل��ج��اذب��ي��ة معدلها 
ال��ه��ب��وط ع��ل��ى م��درج  G. وميكنها   -4/+8
ق�ضر ل يتعدى طوله 900 م، والإق���الع من 
م��درج اأق�����رش )750 م(. اأّم���ا امل��دى الأق�ضى 
ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى خ���زان وق���ود واح����د، فيبلغ 
1334 كم. وللطائرة 4 نقاط تخزين خارجية 

حتت اجلناحني ونقطة تخزين واحدة يف خط 
منت�ضف البدن، مبا ميّكن من تركيب اأ�ضلحة 
ج��و- اأر���ش ي�ضل وزنها اإىل 1150 ك��غ. وقد 
عملت Pilatus مع »يو اأ�ش بيت�ش اإيركرافت« 
)US Beech Aircraft( كي تقوما معًا بتعديل 
ط��راز من PC-9 اأُع��ي��دت ت�ضميته ب���»ت- 6 اأ 
وبفعل   .)T-6A TEXAN II(  »2 تيك�ضان 
ت���غ���ي���رات ك���ب���رة وم���ه���م���ة، ت���ط���ورت ه��ذه 
 AT-6( »الطائرة لت�ضبح »اأ ت 6- ُولفِرين

.)Wolverine

AT-6 Wolverine اأت- 6 ُولفِرين «
   هي طائرة هجوم خفيفة متعددة املهمة؛ 
لها حم��رك واح��د ومقعدان ترادفيان. وهي 
م��ن ���ض��ن��ع »ت��ك�����ض��رون اأف��ي��ي�����ض��ن ديفن�ش« 
 Beechو  )Textron Aviation Defense(
Craft. اإن���ه���ا ن�����ض��خ��ة ه��ج��وم��ي��ة م���ن ط��ائ��رة 
التدريب T-6 Texan II، ي�ضتخدمها �ضالحا 
اجلو والبحرية الأمركيان 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 اإىل ط��ائ��رات 
ذات حم��رك��ات نفاثة. وك��م��ا ُذك���ر اآن��ف��ًا، ف��اإن 

Texan II م�ضتقة من الطائرة PC-9، وكانت 
ال��ط��ائ��رة  ك��ث��رة،  حت�ضينات  ب��ع��د  النتيجة، 
بينها  م��ن  م��ه��م��ات،  جملة  م��ع   ،Wolverine
مهمات التدريب وال�ضتخبار ال�ضبكي املْركز 
واملراقبة وال�ضتطالع )ISR(، وتقدمي الدعم 
اجلوي القريب والدقيق. تبلغ تكلفة الطائرة 
ال��واح��دة م��ن Wolverine ح���ةاىل 20 مليون 
دولر، مع تكلفة ت�ضغيل قدرها قرابة 2000 

دولر يف ال�ضاعة.
لهذه الطائرة اأحدث اإلكرونيات طران 
ذات هند�ضة قابلة ملزيد من اأعمال التحديث، 
ل��ة من  وم���ن ذل���ك ق��م��رة ال��ق��ي��ادة 4000 امل��ع��دَّ
املهمات  ونظام   ،)Esterline( »اإي�ضرلين« 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��ط��ائ��رة A-10C التي 
 Lockheed( »اأن��ت��ج��ت��ه��ا »ل��وك��ه��ي��د م���ارت���ن
 MX وجمموعة اأجهزة ال�ضت�ضعار ،)Martin

.)L-3 Wescam( »15 من »ل 3- و�ضكامDi
 يبلغ ب��اع ال��ط��ائ��رة 10.4 م، وت�ضتخدم 
م��روح��ة ذات 4 �ضفرات م��ن ن��وع »ه��ارت��زل« 
 PT6- 68D مبحرك  وجمهزة   ،)Hartzell(
 Pratt &( »من �رشكة »ب��رات اأن��د ويتني كندا
Whitney Canada(، مبا ميّكنها من الطران 

»Pilatus اإنتاج بيالتو�س PC - 21 الطائرة

Textron من تك�سرتون AT-6 Wolverine  طائرة الهجوم اخلفيف
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ب�����رشع��ة ق�����ض��وى ت�����ض��ل اإىل 820 ك��م/���ض��ا 
)0.67 ماك(، وهي �رشعة جوية حلمل اأنظمة 
خارجية وا�ضتخدامها تفوق �رشعة طائرات 
هجوم خفيفة اأُخ��رى. ويبلغ معدل مقاومتها 
للجاذبية G 3.5 -/+7. يبلغ وزن الطائرة 
الأق�����ض��ى عند الإق���الع وال��ه��ب��وط 4536 كغ، 
ومداها الأق�ضى مع 4 خزانات وقود خارجية 
3194.7 كم، مع معدل مدى قتايل  لدى حملها 
ذخائر وقنابل وقذائف �ضاروخية  ي�ضل اإىل 
500 كم تقريبًا. كما اأن اأي نقاط التعليق ال� 7 
فيها ت�ضمح لها بحمل  اأ�ضلحة اأكر مما حتمله 
طائرة هجوم خفيفة اأُخرى. وميكن ت�ضليحها 
بحجرات لح��ت��واء ر�ضا�ش )50 . كاليرب(، 
وم��دف��ع )اآيل 20 م��ل��م(، وق��ذائ��ف �ضاروخية 
)غ��ر موجهة وم��وج��ه��ة ب��ال��ل��ي��زر(، وقنابل 
 250( ب��ال��ل��ي��زر  تقليدية/موجهة  ���ض��غ��رة 
باوندًا اأو 500 باوند(. ولها مقعدان قذفيان 
م��ن ن��وع MK 16 وم��ن �ضنع »م��ارت��ن بيكر« 

.)Martin Baker(
A-29 Super Tucano»اأ - 29 �سوبر توكانو«

الربازيلية  الطائرات  �ضانعة  ت�ضاركت 
»اإمرباير« )Embraer( و�رشيكتها الأمركية 
 Sierra( »ض��ي��را ن��ي��ف��ادا ك��ورب��وري�����ض��ن���«
Nevada Corporation( مع »اإلِبت �ضي�ضتمز 
التي   )Elbit Systems America( اإمريكا« 
ت��ق��دم رزم����ة اإل���ك���رون���ي���ات، لإن���ت���اج ط��ائ��رة 
الهجوم اخلفيفة ال��وح��ي��دة امل��ح��رك »اأ- 29 
 .)A-29 Super Tucano( توكانو«  �ضوبر 
��دة بدليل  ه��ذه ال��ط��ائ��رة تتمتع ب��ج��دارة م��وؤكَّ
ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا يف ���ض��ف��وف 14 ق���وة ج��وي��ة يف 
ثالث ق��ارات، وتقدميها ح��الًا ناجعًا و�ضمن 
الإم���ك���ان���ات امل��ال��ي��ة مل�ضكلة ال���دع���م اجل���وي 
القريب. وهي ُت�ضَنع يف جاك�ضونفيل، ولية 
دولر  مليون   18 تكلفتها  وتبلغ  ف��ل��وري��دا، 
ونحو 1000 �ضاعة عمل لتكون موؤهلة للعمل 
يف اأحوال قا�ضية، مثل بيئة اأفغان�ضتان احلارة 
والعالية. اإنها ت�ضتطيع الإقالع من/الهبوط 
اأو ح�ضوية.  اأو ع�ضبية  م���دارج ترابية  على 
يبلغ باعها 11.14 م، وط��ول بدنها 11.38 م، 
وت�ضتخدم دا���رشًا )مروحة( من 5 �ضفرات، 
PT6A- وحمركًا توربينيًا مروحيًا من طراز

 ،Pratt &Whitney Canada اإن��ت��اج  68C م��ن 
بحيث تتمكن م��ن ال��ط��ران ب�رشعة ق�ضوى 
قدرها 590 كم/�ضا )0.48 م��اك(. اأّم��ا مداها 
الأق�ضى بخزان وقود واحد، فيبلغ 1300 كم، 
فيما يبلغ م��داه��ا القتايل وه��ي حتمل ذخائر 
وقنابل وقذائف �ضاروخية ح��واىل 550 كم. 

د بر�ضا�ش  وللطائرة 5 حجرات �ضلبة ت��زوَّ
داخ��ل��ي )50 .ك��ال��ي��رب(، وميكنها حمل نقاط 
تعليق مدفع حتت ب��دن الطائرة وجناحيها، 
كما ميكنها حمل ت�ضكيلة متنوعة من القنابل 
)مب����ا ف��ي��ه��ا ق��ن��اب��ل ع���ن���ق���ودي���ة(، وق���ذائ���ف 

�ضاروخية غر موجهة و�ضواريخ دقيقة.
   كانت A-29 اإح��دى طائرتني ختاميتني 
يف اخ��ت��ب��ارات ال��ه��ج��وم اخلفيف ل��دى �ضالح 
اجل���و الأم���رك���ي ع���ام 2017، ل��ت��ح��ّري قيمة 
ط���ائ���رة ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال��ه��ج��وم. ويف ع��ام 
2018، م��ددت وزارة ال��دف��اع الأمركية عقد 
����رشاء بقيمة 1.8 م��ل��ي��ار دولر، ت��ت��وىل فيه 
دعم   Sierra Nevada Corporation ���رشك��ة 
م��ا ل���دى ���ض��الح اجل���و الأف���غ���اين م��ن ط��ائ��رات 
A-29 ح��ت��ى ع���ام 2024. ه����ذا، واأظ���ه���رت 
الطائرة جناحًا يف دور الدعم اجلوي القريب 
واأفغان�ضتان،  اجلنوبية  اأمركا  يف  القتال  يف 
الأم��ر ال��ذي جعلها مو�ضع اهتمام دول عدة 
قامت ب�رشائها، وهي اأفغان�ضتان والربازيل 
وت�ضيلي وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان 

والإكوادور وهندورا�ش واإندوني�ضيا ولبنان 
ونيجريا والفليبني.
M-346FA ليوناردو

اأح�����دث   M - 346FA ط����ائ����رة  ت��ع��ت��رب 
قتال  كطائرة  والفّعالة  التقليدية  الطائرات 
خ��ف��ي��ف، وه���ي اأمن�����وذج م��ت��ط��ّور م��ن ط��ائ��رة 
التدريب النّفاثة M- 346   التي تنتجها �رشكة 
Leonardo«  ت��ت��م��ّي��ز ال��ط��ائ��رة  »ل���ي���ون���اردو 
الأدوار  ال����وزن وم��ت��ع��ددة  ب��ك��ون��ه��ا خفيفة 
 Grifo - القتالية، وهي جمّهزة برادار متطّور

.IFF ونظام تعريف ال�ضديق من العدّو  M36
اإىل جانب كونها اأ�ضا�ضًا طائرة لتدريب 
ال��ط��ّي��اري��ن، ف��اإن��ه��ا ���ض��احل��ة حل��م��ل واإدم����اج 
جمموعة م��ن الأ���ض��ل��ح��ة ج��و - ج��و، وج��و - 
اأر�ش، املوّجهة باأ�ضعة ليزر اأو الأ�ضعة حتت 
اإ�ضافة  املوّجهة،  غر  والأ�ضلحة  احل��م��راء، 
اإىل احلمولت اخلارجية التي ت�ضمل املدافع 
وحتديد  الإ�ضتطالع  واأجهزة  والر�ضا�ضات 

الأهداف وعّدة احلرب الإلكرونية.

Super Tucabo طائرة الهجوم اخلفيف �سوبر توكانو

M-346FA طائرة الهجوم اخلفيف » Leonardo تنتج »ليوناردو
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حتديات طائرات الدعم القريب
   ثمة ثالثة اأ�ضباب تفر�ش نف�ضها للنظر 
ف�ضاء  التربومروحية يف  الطائرة  ���ض��اأن  يف 
ال��ق��ت��ال احل���دي���ث: م��ن اأج����ل ت��دري��ب ال��ط��ي��ار 
ب�����ض��ورة اقت�ضادية وف��ع��ال��ة؛ م��ن اأج���ل دعم 
ج��وي ق��ري��ب يف ح���روب متدنية ال�����ض��دة؛ من 
اأج��ل التنوع ال��ذي ميكن اأن توفرها يف احلد 
الأدنى من ال�رشاع. وها هي القوات اجلوية 
يف دو الناتو ل تاألو جهدًا لإب��ق��اء ط��ائ��رات يف 
اجلو وتاأمني �ضاعات طران يف �ضبيل تدريب 

طيارين.
يف عام 2017، كان يف اإمكان كلٍّ من �ضالح 
اجل���و ال��ف��رن�����ض��ي و���ض��الح اجل���و ال��ربي��ط��اين 
ا�ضتخدام 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. اأّما الطائرات الباقية، فكانت 
غر متوافرة للطران ب�ضبب اأعمال �ضيانة 
اأو اإ���ض��الح، اأو ب�ضبب نق�ش يف قطع الغيار. 
ك��م��ا اأن ن�ضبة ت��واف��ر ط��ائ��رات ���ض��الح اجل��و 
الأم��رك��ي ت��راج��ع، بفعل تكاليف ال�ضيانة 

املرتفعة وتعقيداتها املتزايدة.
وف���ق ت��ق��دي��ر ح��ج��م امل�ضكلة م��ن منظور 
اأ�ضلحة اأر���ض��ي��ة م�ضركة، ف��اإن احل��اج��ة اإىل 
طائرة هجوم خفيفة لتاأدية دعم جوي قريب 
خ��الل عمليات حماربة متمردين واإرهابيني 
تغدو جلية بذاتها. وملّا كانت القوات اجلوية 
يف حلف الناتو تعتمد على اأ�ضاطيل مقاتالت 
من اجليلني الرابع واخلام�ش الباهظة الثمن، 
ف��اإن هناك م��وج��ودات اأق��ل لتاأدية دور الدعم 
اجل���وي ال��ق��ري��ب. ويف ي��وم م��ا� رمب��ا �ضتقوم 
ة بتاأدية هذا ال��دور كليًا،  اأنظمة جوية م�ضرَّ
ة  الرفيعة  غ��ر اأن الأن��ظ��م��ة اجل��وي��ة امل�����ض��رَّ
امل�����ض��ت��وى ت��ف��ت��ق��ر ح��ال��ي��ًا اإىل ال��ت��ن��وع ال���ذي 
ميكن طائرة هجوم خفيفة اآهلة )اأي يقودها 
طيار( اأن توفره. هذا، وقد نظر �ضالح اجلو 
الأم��رك��ي يف فكرة ���رشاء اأ�ضطول من 3000 
طائرة تكتيكية خفيفة، ل�ضتخدامها اأ�ضا�ًضا 
يف ت��ق��دمي دع���م ج���وي ق��ري��ب خ���الل عمليات 
م��ك��اف��ح��ة ح���رك���ات مت�����رد، ف��ر���ض��د جمل�ش 

ال�ضيوخ الأمركي 210 ماليني دولر ل�رشاء 
طائرات هجوم خفيفة مبوجب قانون اإجازة 
اأن  اإل   ،2020 لعام  الوطني  ب��ال��دف��اع  خا�ش 
�ضالح اجلو الأمركي قرر يف �ضباط/فرباير 
2020 اإل��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���ر م��الئ��م 
ملهمات قريبة من عمليات قتالية. ويف اأعقاب 
قرار الإلغاء، اأعلنت قيادة العمليات اخلا�ضة 
الأمركية )US SOCOM( يومًا لل�ضناعة من 
  ،Armed Overwatch اأجل برناجمها امل�ضّمى
ح��واىل  لتاأمني  وم�ضتقل  م�ضعى جديد  وه��و 
75 طائرة لأغرا�ش »الدعم اجل��وي القريب، 
الق�ضف  وتن�ضيق  امل�����ض��ل��ح،  وال���ض��ت��ط��الع 
وال�ضتطالع وامل��راق��ب��ة اجل��وي��ة الأم��ام��ي��ة«. 
وب�رشف النظر عن »ال�ضكتة الدماغية« التي 
اأ�ضابت �ضالح اجلو الأمركي على ال�ضعيد 
البروقراطي، فاإن امل�ضكلة التكتيكية، يف ما 
يتعلق بتاأمني دعم جوي قريب اإيجابي فعال 
دف���اع ج��وي مت�ضاهلة، تبقى على  يف بيئات 
حالها، وه��ذا �ضيء على اأع�ضاء الناتو اأخذه 

يف العتبار ب�ضورة جدية.
على الرغم من اأن �ضالح اجلو الأمركي 
امل��ح��رك��ات  ذوات  ال���ط���ائ���رات  اأن  ي��ع��ت��ق��د 
رمبا  مقبولة  �ضتكون  املروحية  التوربينية 
ملكافحة اإرهابيني، فمن امل�ضكوك فيه اإىل حد 
بعيد اأن ي��ج��ري ا���ض��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 اأع��م��ال قتالية 
دفاعات  بخطر  حمفوفة  بيئة  و�ضط  مماثلة 
جوية متطورة. وهذا اأمر مقبول اإذا ُنظر اإىل 
الدعم اجلوي القريب بطريقة تقليدية. ولكن، 
م��اذا اإن كان ميكن تغير طريقة تقدمي الدعم 

اجلوي القريب؟
يف اجل��ي��ل ال��ت��ايل، وم��ع ا���ض��ت��م��رار تزايد 
ن  مدى ال�ضواريخ التي تطَلق من اجلو وحت�ضُّ
دقتها و»ذك��ائ��ه��ا«، ف��اإن م��ن املمكن اأن تقدم 
ال���ط���ائ���رات ذوات امل��ح��رك��ات ال��ت��ورب��ي��ن��ي��ة 
 high-low ي�ضّمى  ما  �ضراتيجية  املروحية 
mix، وه���ي تق�ضي ب��ا���ض��ت��خ��دام م��زي��ج من 

ع���دد قليل م��ن ال��ط��ائ��رات البالغة 
القدرة )high( مقرون بعد كبر من 
 )low( ال��ط��ائ��رات الأق����ل تكلفة
بحيث ُينتج تاأثرًا تراكميًا اأكرب 
م��ن ق���وة اأك����رب ك���ث���رًا، و�ضمن 
الإم���ك���ان���ات امل��ال��ي��ة امل��ت��ي�����رشة؛ 
ففي ظل اإمكانية اإط��الق �ضواريخ 
بعيدة،  م�ضافات  م��ن  وذك��ي��ة  م�ضّبكة 
ميكن فعاًل تغير طريقة تقدمي دعم جوي 
قريب. ولنتخيْل اأن كل ���ض��اروخ �ضيكون يف 
زًا بو�ضائل ا�ضت�ضعار  امل�ضتقبل القريب جمهَّ
ب��ا���ض��ت��م��رار وت��ر���ض��ل م��ع��ل��وم��ات  تتح�ض�ش 
م�ضتورة  غ��ر  اأه�����داف  م��واق��ع  بخ�ضو�ش 
على امتداد م�ضار طران ال�ضواريخ؛ ففيما 
امل��ول��ج  ي�ضتطيع  ط��ري��ق��ه،  ي�ضلك  ال�����ض��ارخ 
مب�ضوؤولية اإدارة الأ�ضلحة على منت الطائرة، 
وم���ن خ���الل ا���ض��ت��خ��دام��ه ق����درات ال�ضتباك 
خ�����ارج خ���ط ال��ن��ظ��ر ع���رب م���ا ي�����ض��ب��ه ���ض��ا���ض��ة 
ت��ل��ف��زي��ون، اأن ي���رى منطقة ال��ه��دف. وفيما 
وتتح�ضن  �ضيوعًا،  اأك��ر  ال�ضواريخ  ت�ضبح 
م��ن حيث امل��دى وال��دق��ة وال�ضت�ضعار، ف��اإن 
العامل الأه���م لتطور ال��دع��م اجل��وي القريب 
مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ب��ال��ن�����ض��ب��ة اإىل ال��ط��ائ��رات 
ة ه��و امل�ضارعة  الآه��ل��ة وال��ط��ائ��رات امل�����ض��رَّ
اإط���الق« )firing box( وقذف  اإىل »�ضندوق 
���ض��واري��خ م��ن م��واق��ع غ��ر مك�ضوفة اأو من 
ف��وق خ��ط الأف���ق. ه��ذا امل��زي��ج ملفهوم ع��ال – 
بة  منخف�ش، اأي �ضراتيجية خلط قدرات جمرَّ
وم��ت��وارث��ة يف ق��وة اأك���ر ت��ق��دم��ًا م��ن الناحية 
ِق��َدم  قدمية  �ضراتيجيا  لهو  التكنولوجية، 
احلرب نف�ضها؛ فعلى امتداد تاريخ احلروب، 
�ضنت ال��ق��وات الع�ضكرية م��ع��ارك مبزيج من 
الأ�ضلحة، بع�ضها ذو �ضبغة ثورية، وبع�ضها 
ج��دي��د، وكثر منها ق��دمي. وم��ع ووج���ود عدد 
املتاحة  النفاثة  الطائرات  قليل من فقط من 
لتقدمي دع��م ج��وي ق��ري��ب، وط��واف��ات هجوم 
باهظة الثمن ومعقدة وغر قابلة لتوفر وقت 
د،  ل� »الت�ضكع« )اأو الريث، loitering( املمدَّ
ت��ق��دم طائرة  ال��ط��ائ��رات، فلرمبا  كما تفعل 
القوات  اإىل  اأك��ر ب�ضاطة  توربينية مروحية 
اجلوية خيارًا متنوعًا، حتى يف بيئات الدفاع 
اجل��وي املحفوفة باأخطار ج�ضيمة. واإذا  ما 
ناأت القوات اجلوية بنف�ضها عن خيار طائرات 
الهجوم اخلفيفة، فلعل الوقت حان لتنخرط 
القوات اخلا�ضة والقوات الربية يف هذا الأمر، 
فتتوىل هذا الدور احليوي، ومتار�ش تاأثرها 
يف اجلانب ال�ضيا�ضي، وجتعل الدعم اجلوي 

القريب فعاًل من جديد. 

 تعمل قيادة العمليات اخلا�سة الأمريكية
 US SOCOM لتاأمني 75 طائرة لأغرا�س 

الدعم اجلّوي القريب
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اأنتجت اأّول مركبة مدرعة يف اململكة املتحدة عام 1902، وقد 
درعت بدرع تبلغ �سماكته 9 ملم، لتوفري احلماية مل�ستقليها 
وطاقمها من الر�سا�ص وال�سظايا، كما زّودت مبحّرك 16 

ح�سانًا، هي ذات �رسعة 14.5 كلم، و�سّلحت بر�سا�ستني.
اململكة الأردنية الها�شمية:

لدى اململكة الأردنية الها�سمية من ناقالت اجلند وعربات القتال 
الأخ��رى 100 عربة ACV، و 1200 عربة M-113 (A2MK1)  و 340 
عربة رات��ي��ل، و 100 عربة �سبارتان، و120 عربة �سارا�سني ، و60 
عربة ALFV-Bs، و 150 عربة كوغار S61MITARs. هذا وي�سار اإىل 
اأن اأع��دادًا اإ�سافية من ناقالت اجلند املدرعة ACV مّت  ت�سلمها (من 
فائ�ص اجلي�ص الرتكي، وثمة مفاو�سات جارية ب�ساأن اإمكانية �رساء 
اجلي�ص  فائ�ص  من  (ُم�سّلحة مبدافع  �سنتورو  مدرعة  �سيارة   141

اليطايل).

عربة �شنتاورو Centauro املدرعة لدى اجلي�ش الأردين

م�شّفحة  عربات  هي  ال��وزن  اخلفيفة  املدرعة  املركبات 
ُمدولبة خفيفة التدريع وهي اأخّف تدريعاً من مركبات القتال 
الهجومية املدرعة والدبابات املجنزرة، وهي متتلك �شرعة 
عالية اإذا ما قورنت بالآليات املجنزرة، ووزنها اأخّف منها، 
وهي عادًة ُت�شتخدم ملهام القيادة وال�شيطرة والإ�شتطالع. 
وت�شليحها  تدريعها  بنوعية  املركبات  باقي  عن  وتتمّيز 

وتزويدها بو�شائل خا�شة.

املركبات املدرعة اخلفيفة
يف الشرق األوسط
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المارات:
ل�������دى الم��������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل���ت���ح���دة 
 م����ن ال�������س���ي���ارات امل����درع����ة 60 ����س���ي���ارة ط����راز

AML - 90، كما لديها من عربات القتال وناقالت 
اجلند 450  عربة BMP-L، و 331 عربة ACV من 
و32   ،RG-31 عربة   28 و  الإ�ستقاقات  خمتلف 
عربة فوك�ص ا�ستطالعية لك�سف الأ�سلحة النووية 
عربة   51 و   ،  (NBC) والكيماوية  والبيولوجية 

.M-ATV عربة AMV
وقيد الطلب 24 عربة ناقلة مدافع هاون عيار 
والت�سليم   RG-31 عربات  على  ُمثّبتة  ملم،   120
م�ستمّر، ك��م��ا اأو���س��ت الم�����ارات ع��ل��ى ع���دد غري 
حمددة من عربات باتريا املُدولبة MFV 8X8 من 

خالل اإنتاج حمّلي.
البحرين:

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

.6X6 ARMAS 
ال�شعودية:

ل��دى اململكة العربية ال�سعودية م��ن قان�سات الأل��غ��ام 200 اأوت��و 
VCC-1 م���ع اأب�����راج TVA وب��ع�����ص ع���رب���ات AMX -10P م����زّودة 
ب�سواريخ هوت. كما لديها من العربات  املدرعة 140 بريانيا (90 ملم)، 

.AML - 60/-90  و350 عربة
اأم��ا م��ن ع��رب��ات القتال ون��اق��الت اجلند فلديها 400 عربة ب��راديل 
M2، و 1200 عربة M -113، و 500 عربة AMX-10P، وبع�ص عربات 
EF -11، و160 عربة بريانيا 8X8، و50 عربة MATV، و 650 عربة 

.HMMWV
وقيد الطلب 20 عربة من الناقالت لتحّل حمّل 

التي فقدت يف اليمن.
�شوريا:

مالحظة: البيانات ال��واردة تقديرية بفعل ما 
يجري يف اجلمهورية ال�سورية من حروب وقتال.

فهي لديها من ال�سيارات املدرعة 400 �سيارة 
ط��راز BRDM-1، و 600 ط��راز BRDM-2، كما 
لديها من عربات القتال ون��اق��الت اجلند املدرعة 
2300 عربة BMP-1، ونحو 1300 ناقلة 60/50/

.TO -46 وبع�ص عربات RTB 52

العراق:
اجل��ي�����ص ال��ع��راق��ي ح��ال��ي��ًا ت��غ��ري ع��دي��ده اإث��ر 
الهجمات واحل��روب التي تعر�ص لها واحلكومة 
حاليًا تعتمد على ق��وات ع�سكرية �سيعة، وقوات 
�سّنية وق���وات ك��ردّي��ة وق���وات اإي��ران��ي��ة  ُت�ساعد 

ُمقاتلي حزب اهلل.
 ،BMP-1 اأما عربات القتال املدرعة  وناقالت اجلند فنحو 150 عربة
و 51 عربة BTM1، و 80 عربة BTR (ال�رسطة اخلا�سة)، ونحو 20 
عربة فوك�ص، و BTR-4 + 80  و 6201 عربة M-113 وح��وايل 1200 

 .MT -LB عربة
�شلطنة عمان:

لدى �سلطنة عمان من ال�سيارات املدرعة 9 مدولبة طراز �سنتورو 
جمّهزة مبدافع 120 ملم خا�سة باحلر�ص ال�سلطاين و 18 عربة �سالح 
الدين كوماندو V-150. ولديها من ناقالت اجلند بع�ص ناقالت فاب، 
و 15 عربة �ساك�سوت AT -105، و9 عربات �ستورمر للقيادة، و 160 
ناقالت جند وق��ي��ادة وا�ستعادة وا�سعاف وحامالت   (ت�سمل  بريانيا 
ه��اون) و 50 عربة 6X6 WZ551، ولديها راجمات تايب 90 عيار 120 

ملم.

رب�شان عربة مدرعة اماراتية ال�شنع

Piranha 8x8 لدى اململكة العربية ال�شعودية عربات بريانها
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قطر:
ال�����س��ي��ارات امل��درع��ة ل���دى دول���ة ق��ط��ر 20 
عربة كا�سكافيل XMA، و 63 عربة CR01، و 9 
عربات EF - 9 بريانيا (مدافع عيار 20 ملم). 
بينما عربات القتال وناقالت اجلند لديها 30 
عربة AMX -10P، و 41 عربة AMX، و160 

عربة VTT، و8 عربات كوماندو.
الكويت:

ي��ح��ظ��ر ال��د���س��ت��ور ال��ك��وي��ت��ي احل����روب 
الهجومية اإمن���ا ي�سف ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن 
واحلفاظ على ا�ستقالله، باأنه واجبًا مقد�سًا 
وق���د وّق���ع م��ع��اه��دات دف��اع��ي��ة م��ع ال��ولي��ات 
امل��ت��ح��دة، وب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا ورو���س��ي��ا 
وال�سني، وللوليات املتحدة وجود ع�سكري 

دائم يف الكويت يف 6 مع�سكرات.
ولدى الكويت من عربات القتال وناقالت 
اجلند املدرعة 264 عربة ديزرت ووريور (8) 
منها ملهّمات متخ�س�سة، و 40 عربة  طراز 
BMP-2 و 55 عربة BMP -3، و 140 عربة 
 113 و   ،(M08  )  4X4 ع��رب��ة   60 و  م�سرييا 
�سيارة م��درع��ة ط��راز فربيت ول��دى احلر�ص 
 6X6 ال��وط��ن��ي 70 ع��رب��ة ن��اق��ل��ة ج��ن��د ب��ان��دور
موّزعة على نقل اجلند والإ�سعاف والقيادة 
 S600 و�سواها، كما لديها 22 عربة �سورلند

لنقل اجلنود.
لبن�ان:

ق��ي��ادة  ب��اأم��رة  اللبنانية  ال��ق��وات  تعمل 
م��وّح��دة وو���س��ع��ت م�����س��وّدة خطة حما�سية 
تتعلق بتطوير هذه القوات واليونيفيل وفقًا 
ل��ق��رار جمل�ص الأم����ن ال��ت��اب��ع ل���الأمم املتحدة 

1701 ت��ن�����رس ق��وات��ه��ا يف اجل��ن��وب اللبناين 
وقوامها منذ ع��ام 2013  ما جمموعه 10922 
عن�رس ع�سكريًا و 123 جنديًا دول��ي��ًا  لوقف 
اإط��الق النار بني لبنان واإ�رسائيل وُم�ساعدة  
احلكومة اللبنانية على تاأمني احل��دود ومنع 

تهريب ال�سالح.
ولدى اجلي�ص اللبناين من ناقالت اجلند 
 ،M-113 ونحو 1150 عربة B-C25 16 عربة
و 68 عربة LAVs، و 40 عربة VAB، و 1400 
عربة همفي (م�ستمر ت�سليحها، كما مّت ت�سليم 

30 ناقالت جند M-113 من الأردن  للبنان.

اليمن:
ال��ب��الد  يف ح��ال��ة ح��رب اأه��ل��ّي��ة ب��ني ق��وات 
النظام وامللي�سيات احلوثية، وحاليًا ل يوجد 

جي�ص ر�سمّي ولي�ص من املمكن تقدير املعّدات 
التي لديها.

ال�شركات املنتجة للعربات املدرعة اخلفيفة:
امل��درع��ة اخلفيفة ب�سكل ع��ام  ال��ع��رب��ات 
 ،4X4 6 اأوX6 8 اأوX8 ه��ي ع��رب��ات م��دول��ب��ة
وت�����س��ت��خ��دم مل��ه��ّم��ات الإ���س��ت��ط��الع  وال��ق��ت��ال 
اخل��ف��ي��ف. ت�سعى ال�����رسك��ات امل��ن��ت��ج��ة لهذه 
ال�رسق  يف  منتجاتها  ت�سويق  اإىل  ال��ع��رب��ات 
الأو����س���ط ح��ي��ث الإن���ف���اق ال��دف��اع��ي ل��ل��دول يف 
ت�ساعد دائم. هذا مع العلم اأن عدة دول عربية 
و����رسق اأو���س��ط��ي��ة ب��ات��ت ال��ي��وم تنتج عربات 
اإح��ت��ي��اج��ات جيو�سها  لتلبية  م��درع��ة خفيفة 

وت�سدير الفائ�ص اإىل الدول ال�سديقة.
املُنتجة لهذه العربات  ال�����رسك��ات  اأب���رز 

ميكن اإدراجها فيما يلي:
امل����ت����ح����دة  ال����������ولي����������ات   -
Oshkosh - General Dynamics:الأمريكية 

.AM General  
.NEXTER - ARQUUS :فرن�شا -

.KMW - Rheinmetall :اأملانيا -
.BAE   Systems : بريطانيا -

.Otokar + FNSS : تركيا -
.Mowag :دمنارك + �شوي�شرا -

 »SAMI« : اململكة العربية ال�شعودية -
ال�رسكة ال�سعودية لل�سناعة الع�سكرية.

- الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة: 
»NIMR« منر العربات.

- م�شر: وزارة الإنتاج احلربي.
الأردين  امل��رك��ز   »JODDB« الأردن:   -

للت�سميم والتطوير.  عربة Panhard تابعة للجي�ش الكويتي

عربة AMX - 10  خالل عر�ش ع�شكري يف قطر
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انظمة ات�ساالت �سرتاتيجية حممولة على عربات

تطّور اإلتصاالت الراديوية

احلروب  خالل  مهماً  دورًا  الراديوية  االإت�ساالت  لعبت 
خمتلف  ت�سمل  وهي  اأنواعها،  على  الع�سكرية  والعمليات 
الو�سائل امل�ستخدمة الإر�سال الر�سائل والتعليمات واالأوامر 
يف امليدان الرّبي والبحري واجلّوي ما بني مقّرات القيادة 

وخمتلف الرعائل الع�سكرية التابعة لها.
الع�سور  منذ  احل��روب  يف  االإت�سال  و�سائل  اإ�ستخدمت 
وقد  اليوم،  حتى  كربى  اأهمية  ذات  ت��زال  ال  وهي  القدمية 
تطّورت من احلمام الزاجل اإىل التوا�سل عرب ال�سواتل مرورًا 
مبختلف االأجهزة الراديوية الال�سلكية واحلقلية ال�سلكية، 
مور�س  �سموئيل  ابتكره  الذي  الكهربائي  التلغراف  وقبلها 
يف العام 1844 واأمن عربه اإت�سااًل تاريخياً ما بني وا�سنطن 

ومدينة بالتيمور يف الواليات املتحدة االأمريكية.
عامل  يف  ث��ورة  والع�سرين  احل��ادي  القرن  مطلع   �سهد 
التكنولوجيا، وكانت اأنظمة االإت�ساالت من اأبرز القطاعات التي 
�سملها التحّول، حيث اأدخلت اإىل خمتلف االأنظمة الع�سكرية، 
ويف طليعتها االإت�ساالت الع�سكرية التي يعتمد عليها ب�سكل 

وال��وح��دات  القيادات  بني  ما  التوا�سل  لتحقيق  اأ�سا�سي 
امليدانية، وباتت متّثل اجلهاز الع�سبي للقوات امل�سّلحة. مل 
تعْد و�سائل االإت�سال تقت�سر على هواتف واأجهزة ال�سلكية، 
الهواتف  ترتبط  بحيث  معّقدة  اأنظمة  اليوم  اأ�سحت  بل 
واأجهزة الراديو بنظام كمبيوتر متكامل وبال�سبكات املركزية، 
من  وت��وّزع �سمن حلقة حمددة  وتنقل  املعلومات  فت�سّجل 
القيادة  نظام  اط��ار  يف  الع�سكري  العمل  لت�سهيل  القيادات 
 وال�سيطرة واالإت�ساالت واالإ�ستعالم املعروف ب�  )C3I( اأو  
.)Command, Control, Communications & Information(
االأقمار  اأو  ال�سواتل  دخ��ول  اليوم  ذل��ك  ك��ّل  اإىل  ُي�ساف 
ال�سناعية على حقل االإت�ساالت، والدور الكبري الذي ت�سطلع 
  Network Centric( املركزية  ال�سبكات  حرب  جمال  يف  به 
 ،)Electronic Warfare( االإلكرتونية  واحلرب   )Warfare
واإمكانات الت�سوي�س والبّث واالإلتقاط، مبا يوؤثر ب�سكل فّعال 
على جمريات العمليات احلربية، وبالتايل تلعب دورًا فعااًل 

يف تقرير نتائجها.
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مل ي��ت��وّق��ف ق���ط���اع االإت�������ص���االت ال�����ذي ط���اول���ه ال��ت��ط��ّور 
التكنولوجي عند نقل املعلومات ما بني املت�صلني، فجاءت 
ال��رق��م��ي��ة، وب����داأت معظم اجليو�ش  تقنيات االإت�����ص��االت 
اأب��ح��اث��ًا ح��ول ت�صوير واق��ع��ي حلقل املعركة، بحيث يرتبط  املتقّدمة 
كّل جندي بقيادته، لينقل ب�صكل ف��وري تفا�صيل ُم�صاهداته ملجريات 
التفا�صيل  القتال وحقل املعركة، من خالل الت�صوير بالفيديو ونقل 
اأو  ي�صتقّلها  التي  العربة  اأو  يحملها اجلندي  اإ�صت�صعار  اأج��ه��زة  عرب 
الطائرة االآهلة اأو امل�صرية عن ُبعد.ُم�صاهدات اجلندي التي تنقل اإىل 
مراكز املعلومات والقيادات ُتعترب مرتكزًا مهمًا ي�صّهل اإتخاذ القرارات 

بال�رسعة املطلوبة ومبا يتنا�صب مع تطّورات حقل املعركة.
يف ُم��ق��اب��ل اأه��ّم��ي��ة االإت�������ص���االت ودوره�����ا، ال ب���ّد م��ن االإع����راف 
العدّو  ِقبل  اإخراقها من  الإمكانات  نظرًا  واع��وراره��ا،  به�صا�صتها 
لالإ�صراق اأو الت�صوي�ش اأوالتعطيل، االأمر الذي اأظهر احلاجة املا�صة 
البتكار و�صائل ت�صمن حماية االإت�صاالت ال�صديقة من جهة، و�صّل 
عمل اأنظمة االإت�صاالت املُعادية من جهة ثانية، وذل��ك يف اإط��ار حرب 
املعلومات. وهنا برز دور االأبحاث التكنولوجية والعلمية لتحقيق 
اأم���ن املعلومات واالإت�����ص��االت، وب���ات اأم���ن املعلومات جم���ااًل رحبًا 
لل�رسكات املُنتجة الأنظمة االإت�صاالت يف �صعيها اإىل ت�صنيع اأجهزة 
قادرة على ت�صفري املكاملات والبيانات واالأ�صوات، واأ�صبحت و�صائل 
مطلب  ُي�صاهي  حكومية،  موؤ�ص�صات  يف  العاملني  مطلب  الت�صفري 

القيادات والوحدات الع�صكرية.
التكنولوجيا و�سالمة االت�ساالت:

تن�صّب جهود االأبحاث التكنولوجية يف حقل االإت�صاالت على هدف 
اأ�صا�صي  هو �صالمة االت�صاالت وتلّقيها يف اللحظات املطلوبة دون اأّي 
حتريف اأو ت�صوي�ش. وتتطّلب املعركة احلديثة عددًا كبريًا من االإت�صاالت 
يف الوقت املنا�صب لكّل منها. فاجلندي يحتاج اإىل اإت�صال بال�صابط الذي 
يقوده، وال�صائق يحتاج اإىل تعليمات التحّرك بعربته اأو �صمن القوافل، 
وق��ائ��د ال��دب��اب��ة اأو العربة يحتاج اإىل ات�صال م��ع ال��ع��رب��ات االأخ���رى، 
وال�صفينة احلربية حتتاج اإىل ات�صال مع البوارج االأخ��رى والطائرات 
املُقاتلة ال�صديقة ومراكز القيادات. اأن جممل هذه االإت�صاالت توّفرها 
اأنظمة ع�صكرية متطّورة قد تكون ثابتة اأو متحّركة، لكنها �صمن �صبكات 
ت�صّهل عمل القيادة وال�صيطرة وحتقق دقة اأكرب يف االأو�صاع التكتيكية، 
وت���زّود اجلميع مبعلومات �صاملة. اإال اأن االإت�����ص��االت ب�صكل ع��ام قد 
تتعّر�ش ل�رسقة حم�رّسة من العدّو  اأو  الإف�صائها ب�صكل عر�صي، فتوؤّدي 
اإىل ُم�صكلة اأمنية قد ت�صبح خطرًا على اأرواح الع�صكريني اأو الوحدات 
القائمة مبهمات تكتيكية يف حقل املعركة، االأم��ر ال��ذي يفر�ش تزويد 
باأنظمة متطّورة حلمايتها  �صبكات االإت�صاالت الع�صكرية واحلكومية 

واحلفاظ على �رّسية املعلومات املتبادلة.
الدفاعية،  االأنظمة  اإىل خمتلف  التكنولوجيا احلديثة  اأدخلت  لقد 
و�صهد قطاع االإت�صاالت ث��ورة يف تقنيات الت�صفري )Encryption(  اأو   
االإجراء الذي يعتمد لتحويل الن�ش الوا�صح اإىل ن�ش  مرمز باحلروف 
واالأرق��ام ملنع اأّي كان من تلّقي الر�صالة وق��راءة م�صمونها، با�صتثناء 
وح��ّل  الت�صفري  يرتكز  بالر�صالة.  املُعني  ال�صخ�ش  اأو  اإل��ي��ه  املُر�صلة 
الت�صفري )Decryption( على نظام علمّي لوغاريثمي ح�صابي، لتحويل 
ال��ب��ي��ان��ات ب��ه��دف الت�صليل واإخ��ف��اء امل�صمون االأ���ص��ا���ص��ي واإك�����ص��اب 
االإت�����ص��االت  امل���زج حلماية  ي�صتعمل  كما  ال�����رّسي،  الر�صائل طابعها 
  )Frequency  Hopping( ال�صوتية بوا�صطة الراديو وقفز ال��رّددات

والت�صوي�ش الراديوي )Radio Jamming(  ملنع التداخل.
اأهمية االإت�ساالت الرقمية:

جت��ه��د ال�������رسك���ات ال���دف���اع���ي���ة املُ��ن��ت��ج��ة الأن���ظ���م���ة االإت�������ص���االت، 
وب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع اجل���ي���و����ش  يف اأوروب��������ا واأم�����ريك�����ا، اإىل حت��وي��ل 
ال���ق���وات  ال���ربي���ة اىل وح�����دات ُم��راب��ط��ة ب��ن��ظ��م ال�����ص��ب��ك��ات امل��رك��زي��ة 
ال��رق��م��ي��ة م���ن خ���الل رب���ط امل���ع���ّدات واأج���ه���زة االإت�������ص���االت ب�صبكة 
الع�صكرية  ال���ق���وات  )Digital Data(  وحت����ّول  ال��رق��م��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
 ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اإىل جم��م��وع��ات م���ن ال��ت�����ص��ك��ي��الت امل��وؤل��ل��ة اأو م���ا ُي��ع��رف
ب��� )Computerized  Formation(  ب��ات ي����وؤّدي اإىل جممل اخل��دم��ات 
هذا  واأ�صبح  التكنولوجيا احلديثة،  اط��ار  العمل يف  الع�صكرية ح��ول 
االإجت��اه وا�صحًا وملمو�صًا يف جيو�ش االحت��اد االأوروب���ي، حيث بداأت 
�صنوات من االأبحاث والتطوير تعطي ثمارها من خالل اأنظمة القيادة 
وال�صيطرة املتطّورة و�صبكة املعلومات الدقيقة حلقل املعركة املتحّرك. 
ان على اجليو�ش االأوروب��ي��ة اأن تكون ق��ادرة على اإدم��اج التكنولوجيا 
اأج��ه��زة االإت�صال التقليدية مبا يتطابق مع  احلديثة يف خمزونها من 

مبادىء وبروتوكول بيانات االإت�صاالت التابعة حللف  ناتو.
لقد اإندجمت ال�رسكات املُنتجة لالأنظمة الدفاعية يف هذا  التحّول،  
وهي ت�صعى لتكون يف خدمة قوات بّرية اأف�صل، اإذ يعمل ق�صم االأنظمة 
الربية با�صتمرار على تطوير اأنظمة القيادة وال�صيطرة واالإت�صاالت 
والكمبيوتر واالإ�صتعالم واملراقبة واالإ�صتطالع )C4ISR(،  التي كانت 
�صابقًا تدمج يف املن�صات البحرية، واملحمولة ج��وًا ومل تكن تخ�ص�ش 

لوحدات القوات الربية.
اأما اليوم فقد اتخذت بع�ش  ال�رسكات قرارًا بتخ�صي�ش  منتجات  
)C4ISR(   واإحلاقها باالأنظمة الربية، حيث الطلب م�صتمّر على معّدات 
تعمل �صمن اإط��ار العمليات املُ�صركة. فامتالك تكنولوجيا ال�صبكات 
امل��رك��زي��ة ق��د دف��ع دواًل مثل ال��والي��ات املتحدة االأم��ريك��ي��ة وبريطانيا 
األ��وي��ة قتال رقمية ميكن  ن�رسها ب�صكل  اإىل تطوير  وفرن�صا واملانيا 
اإهتمامًا  اأول��ت  االإت�صاالت  املنتجة الأنظمة  ال�رسكات  �رسيع. ومعظم 

القوات البحرية لديها اجهزة منوعة لالأت�ساالت
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ثقياًل على  عبئًا  ت�صّكل  التي  املحمولة  االأج��ه��زة  ك��ب��ريًا بحجم 
كاهل اجلندي يف حقل املعركة، وبات التناف�ش اليوم قائمًا على 
تخفي�ش اأحجام االأجهزة، والقدرة على اإدماجها يف نظام املقاتل 
 Future Combat ( الفردي �صمن خطة اأنظمة القتال امل�صتقبلية
Systems(   اأو )FCS(. ويف ه��ذا امل��ج��ال ُي�صار اإىل اأن  النظام 
الفرن�صية   )SAGEM( �صاجيم  �رسكة  اأنتجته  ال��ذي  املتطّور 
وامل��ع��روف باإ�صم فيلني )Felin( اأو جندّي املُ�صاة مع عنا�رس 
ُمدجمة، حتتوي اإىل جانب ال�صالح،  على اأجهزة اإت�صال وُمراقبة 

متطّورة.
املعركة،  حقل  الإت�����ص��االت  املُ�صتقبلية  التكنولوجيا  اإذًا 
وا�صتخدام اأجهزة االإت�صال التكتيكية بات من ���رسورات دعم 
ال��ق��وات امل�صّلحة يف ال�رساعات احلديثة، االأم��ر ال��ذي اأدى اإىل 

االإرت��ق��اء باأنظمة االإت�صال اإىل اجليل اخلام�ش لتلبية املتطلبات 
العمالنية لهذه القوات، وزيادة كفاءاتها القتالية. وهذا الواقع تطلب 
تطويرًا لالأنظمة الراديوية املرُبجمة وفق تكنولوجيا جديدة، وتطويرًا 
لل�صبكات التكتيكية الدولية باعتماد ُمدمج للحا�صب االآيل ونظام حتديد 
املوقع اجلغرايف  )GPS( مبا ي�صمح للقادة بالتزّود باملعلومات الالزمة 
العمليات  �صري  وت�صهيل  امل��ي��داين  الو�صع  على  با�صتمرار  ل��الإط��الع 

احلربية.
اأبرز ال�سركات املُنتجة لالإت�ساالت االآمنة:

نظرًا  لتحّول االإت�صاالت الراديوية التكتيكية من ال�صلكية عادية اإىل 
اأجهزة االإت�صال  باإنتاج  �صبكات م�صفرة، جل��اأت ال�رسكات املتخ�ّص�صة 
ب�صكل عام، اإىل �ُصُبل توّفر ال�رّسية املُطلقة يف تبادل املعلومات وحتفظ اأمنها، 
وهي تقنيات جديدة الإبعاد  خطر الت�صوي�ش اأو االإ�صراق  وبالتايل احلفاظ 

على �رّسية ودّقة املعلومات املُتبادلة، واأبرزهذه ال�رسكات هي التالية:
ROHDE & SCHWARZ   رود أند شوارتز

هي ال�رسكة االأملانية الرائدة عامليًا يف جماالت افتتاح االإلكرونيات 
العائدة الأنظمة البث واالإعالم واالأمن ال�صيرباين وُمراقبة االإت�صاالت 
الراديوية وت�صنيع االأجهزة الال�صلكية على اأنواعها للقطاعات املدنية 

والع�صكرية.

لقد و�صعت ال�رسكة اأج��ه��زة يف خ��دم��ة خمتلف وح���دات ال��ق��وات 
للقوات  اإت�����ص��االت حممولة ج��وًا واأخ���رى  اأنظمة  امل�صّلحة، فاأنتجت 
البحرية كما اأول��ت القوات الربية اإهتمامًا خا�صًا عرب اأجهزة الراديو 
التكتيكية وال�صبكات املركزية . هذا باالإ�صافة اإىل الرادارات واالأنظمة 

املتعلقة باالأمن وال�صلطات احلكومية.  

L3HARRIS  ل 3 هاريس

�����رسك����ة اأم����ريك����ي����ة رائ��������دة يف اإن����ت����اج 
التكتيكي  لالإ�صتخدام  االإت�����ص��االت  اأن��ظ��م��ة 
وال�صراتيجي،  وه��ي تقّدم حلواًل لل�صالمة 
اأهمية خا�صة الإت�صاالت  اإع��ط��اء  م��ع  العامة 
ال��ق��وات ال��رّبي��ة امل��ن��ّوع��ة ل��ن��واح��ي �صنوفها 
هذا  ويف   ، التكتيكي  اإ�صتخدامها  وجم���االت 
امل���ج���ال ق���ّدم���ت ه��اري�����ش اأج���ه���زة ال�صلكية 
اإ�صت�صعار  واأن��ظ��م��ة  التكتيكية  لل�صبكات 
اأر���ص��ي��ة غ��ري م��راق��ب��ة وجم��م��وع��ة ك��ب��رية من 

الهوائيات وو�صائل الت�صفري.
العالية  ال���رّددات  ال�رسكة  اعتمدت  لقد 
)HF( والعالية جدًا )VHF( والفائقة العلّو 
لتاأمني  )UHF(، مبا يخدم القوات امل�صّلحة 
اأو  اأنف�صهم  املقاتلني  ب��ني  م��ا  يف  اإت�صاالتها 
االإرتباط الدائم مع قياداتهم،  وكانت �صل�صلة 
اأجهزة عائلة فالكون )FALCON( يف طليعة 
هذه االأجهزة. اإنها عائلة متكاملة مع االأجهزة 
ال��رادي��وي��ة التكتيكية  م�صّممة مع خيارات 
عمليات  ملواجهة   )Encryption( الت�صفري 

الت�صوي�ش اأواالإ�صراق،  اإ�صافًة اإىل كونها متعّددة اأوجه االإ�صتعمال 
اأو تركيبها على  املقاتلني،  اأو على ظهور  ي��دوي��ًا،  لنواحي حملها 

العربات، اأو تثبيتها كمحطات و�صيطة يف مقّرات القيادة.
 ُي��ع��ت��رب اجل���ه���از )AN/PRC- 152(  م���ن ع��ائ��ل��ة ف��ال��ك��ون
 )FALCON  III(، اأح��د اأب���رز االأج��ه��زة اليدوية املتعددة االأقنية 
التكتيكية  ال��رادي��و  اأنظمة  لتكنولوجيا  وف��ق��ًا  املهمات  واملتنوعة 
املُ�صركة )JTRS(، التي ُتتيح للمقاتلني اإجراء اإت�صاالت م�صفرة، 
وبالتايل اإكمال مهماتهم يف الوقت املطلوب، وب�رّسية تامة. ُيغّطي 

هذا اجلهاز الرّددات الكاملة ما بني 32 و 512 ميغاهرتز.
 ك��م��ا اأن��ت��ج��ت ه��اري�����ش ج���ه���از ال����رادي����و ال�����ص��خ�����ص��ي االآم����ن 
)SPR RF - 300U(  الذي يعمل ب�صكل اأوتوماتيكي، وهو ذو حجم  
�صغري ميكن و�صعه يف اجل��ْي��ب.  كما يتمّيز بقدرته على تزويد كّل 
ُم��ق��ات��ل يحمله مب��ع��ل��وم��ات بيانية و���ص��وت��ي��ة ورق��م��ي��ة اآم��ن��ة كليًا. 
املعلومات التي تبّث عرب هذا اجلهاز ُتعترب اآمنة وفقًا لنظام الت�صفري 

.Digital Encryption Citadel  II االأوتوماتيكي الرقمي

مراقب االإت�ساالت الدولية اإنتاج رود اأند �سوارتز

 AN/PRC - 152A الجهاز
Falcon III من عائلة

اأهمية االأت�ساالت عرب ال�سواتل
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:ASELSAN أسلسان

الراديو  اأج��ه��زة  تطوير  على  الركية«  »اأ�صل�صان  �رسكة  تعمل 
واحلكومية  الع�صكرية  املوؤ�ص�صات  ل�صالح  الع�صكرية  واالإت�صاالت 
اإحتياجات  ُتلّبي  امل��ا���ص��ي، وه��ي بذلك  ال��ق��رن  منذ مطلع ثمانينات 
خمتلف ���ص��ن��وف ال��ق��وات امل�����ص��ّل��ح��ة  م��ن خ���الل ت��وف��ري ح��ل��ول اآم��ن��ة 
و�رسيعة لالإت�صاالت الال�صلكية اخلا�صة بالقوات الركية وعّدة دول 

اأخرى.
اأبرز منتجات اأ�صل�صان من اأنظمة االإت�صاالت هي التالية:

- نظام �صبكة االإت�صاالت الال�صلكية التكتيكية TASMUS، الذي 
يوؤمن احل�صول على �صورة وا�صحة حلقل املعركة، وُي�صارك البيانات 

مع خمتلف االأنظمة يف حقل املعركة.
- نظام االإت�صاالت الراديوية القابل للن�رس مع الوحدات املُقاتلة 

.Deployable Radiolink Communication System
- الربج املتحّرك الإدارة املالحة اجلوية.

- املن�صة املحمولة جوًا الإدارة املالحة اجلوية.
- نظام ك��ورال Koral للحرب االإلكرونية ال��ذي ي�صتطيع ك�صف 
واعرا�ش وحتليل اإجتاهات خمتلف اأن��واع االإ�صارات الرادارية، مع 
اإمكانية الت�صوي�ش واخل��داع و�صّل اأجهزة ال���رادارات املعادية، حتى 

م�صافة 100 كلم.

:Bittium بيتيوم
هي ال�رسكة الفنلندية التي كانت تعرف 

املتخ�ّص�صة يف  »اإل��ك��روب��ي��ت«  ب��� 
االإت�صاالت  اأنظمة  تطوير 

اإن��ط��الق��ًا  الال�صلكية، 
ال��ع��م��ل��ي��ات  اأن  م�����ن 
ال��ع�����ص��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��ال 
ب���ّد م��ن �صبكات ت��وؤم��ن 
التكتيكية  االإت�����ص��االت 
التي تربط مراكز قيادة 
لواء بوحداته العمالنية 
امل��ت��ع��ّددة، مثل املدفعية 

واالأف��واج املقاتلة. توّفر  �صبكة  القتال الرادوية )CNR( االإت�صاالت 
لقوات اخلطوط االأمامية املجّهزة مبعّدات  راديوية حممولة اأو مرّكبة 
على عربات، االأمر الذي ي�صمح بتبادل املعلومات والر�صائل واالأوامر 

ما بني مراكز القيادة وخمتلف الوحدات العمالنية.
ل��ق��د اأن���ت���ج���ت  ����رسك���ة اإل���ك���روب���ي���ت ح���ل���واًل م���ت���ط���ّورة ل�صبكات 
الال�صلكية  التكتيكية  ال�صبكة  اأب��رزه��ا  والتي  ال��رادي��وي��ة،  االإت�صاالت 
 Tactical Wireless IP Network اأو    TAC WIN ب��اإ���ص��م   امل��ع��روف��ة 
والتي توؤمن اإت�صاالت ذات ليونة عالية وق��درة على حتّمل ال�صغوط 
IP  عرب  ُتتيح نقل بيانات  اأّي اع��را���ص��ات ال�صلكية، كما  يف مواجهة 
ك��ام��ل ال�����ص��ب��ك��ة وال��ت��ي ت��ت�����ص��ّم��ن اأي�����ص��ًا ن��ق��ل ال�����ص��وت وامل��ع��ل��وم��ات 
احلرجةواملنتجات  للمهمات  حممولة  اأج��ه��زة  انتجت  املطلوبة.كما 
ال�����ص��وت��ي��ة ال�����ص��ل��ب��ة VOIP ال��ت��ي ت��وف��ر ع��ائ��ل��ت��ه��ا ات�������ص���االت ذات 
اآم��ن  ب�صكل  وال�صلكي  الال�صلكي  ال��ت��وا���ص��ل  ي��وؤم��ن  ت�صغيلي   ت��ب��ادل 

و م�صتمر.
:RADMOR رادمور

���رسك��ة ب��ول��ن��دي��ة رائ�����دة يف ���ص��ن��اع��ة م���ع���ّدات االإت�����ص��ال 
ال���رادي���وي���ة، ك��ون��ه��ا ت�صمم وُت��ن��ت��ج اأج���ه���زة وف��ق��ًا الأح���دث 
اأجهزة  رادم���ور  منتجات  ت�صمل  ال��ع��امل.  يف  التكنولوجيات 
الراديو اليديوية،واالجهزة التي حتمل على ظهور املقاتلني، 
اأوالتي تركب على العربات، اإ�صافًة اإىل اأنظمة  
االإت�����ص��االت امل��ي��دان��ي��ة، واالأج���ه���زة املحمولة 
العائدة  وال�صيانة  الغيار  قطع  وخمتلف 

لها.
موؤ�ص�صة  �صهادات  ال�رسكة  نالت 
االأوروبية كونها  الُبعدية  االإت�صاالت 
الع�صكرية،  امل��ع��ّدات  احتياجات  تلّبي 
ويف ه��ذا امل��ج��ال دخلت ال�رسكة جمال 
االإت���������ص����االت ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 
واأنتجت جمموعة من االأج��ه��زة التي  
اأب���رزه���ا ج��ه��از ال���رادي���و ال�صخ�صي 
)PERSONAL RADIO R 35010(
�صغرية  �صبكات  �صمن  للعمل  امل�صّمم 

ويعمل على 16 قنااًل كما اأنه جمهز بنظام لت�صفري املكاملات.

بات��ت االإت�ساالت الال�سلكية �سهل��ة يف حق����ل املعرك���ة

نظام TASMUS لالإت�ساالت التكتيكية

 جهاز الراديو اخلفيف 35010
Radmor اإنتاج رادمور 

Bittium من TACWIN جهاز لالإت�ساالت الراديوية
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�سي�ستمّر   ،2025 العام  بحلول 
ة  ت�����س��غ��ي��ل الأن���ظ���م���ة امل�������س���ةررَّ
ب���ق���در م���ا ي���ج���ري ت�����س��غ��ي��ل��ه��ا يف 
ال��وق��ت احل��ا���ر، اإن مل يكن اأك���ر، نظرًا 
اإىل ف��وائ��د اإب��ق��اء العن�ر الب�ري خ��ارج 
دائ�����رة اخل���ط���ر ������رورة م���ع���َرف ب��ه��ا يف 
ال��ق��وات اجلوية  القطاعات كافة، مبا فيها 
وال���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 
م��ا م�سى  التي كانت يف  التكنولوجيا  ه��ذه 
ُت��ع��ت��ر م���ن امل����وج����ودات ال��ع�����س��ك��ري��ة ذات 

التكنولوجيا الرفيعة امل�ستوى.
   وع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د ال�������دويل، ت��ت��ط��ل��ع 
ة اإىل زيادة  اجليو�ش ب�ساأن الأنظمة امل�سةررَّ
مهّمات  تنفيذ  وعلى  التحّمل  على  قدرتها 
جديدة يف خالل الأع��وام املقبلة، ف�ساًل عن 
اإدخ��ال اأنظمة جديدة كليًا اإىل ميدان العمل 

على النحو الذي مل يكن ممكنًا من قبل.

امل�ستقبل البحري
البحريات يف خمتلف اأنحاء العامل بطيئة 
 ،)UAS(  ة عادة يف اعتماد اأنظمة جوية م�سةررَّ
لكنها بداأت تدرك اأن من �ساأن اإدخال مثل هذا 
النوع من التكنولوجيا اإىل العمليات اأن يرفع 
م�ستويي ال�سالمة والعتمادية يف هكذا بيئة 

عمالنية لالإجراءت الختبارية.
اإنها ت�سغل على نحٍو منطي �سل�سلة من 
اأو   )USV( ة  امل�����س��ةررَّ ال�سطحية  امل��رك��ب��ات 
ة )UUV( التي  املركبات حتت املائية امل�سةررَّ
ت�سمح لها ب��اإج��راء م�سح لتهديدات حمتملة 
فوق �سطح املاء وحتته، ويف ا�ستطاعتها البقاء 
يف البحر اأوق��ات��ًا طويلة من غةر اأن تتعر�ش 

لأي خلل.
بيد اأن م��ا جت��ده البحريات حت��دي��ًا اأك��ر 
ة يف امل�سمار  اأم��ام��ه��ا ه��و دم��ج اأنظمة م�سةررَّ
اجل����ّوي، وخ�����س��و���س��ًا ع��ل��ى م��ت��ون ال�سفن. 
وم����ن اأو�����س����ع ال���ت���ط���ورات يف ه����ذا احل��ق��ل 

ة  م�سةررَّ مركبة  الأم��ةرك��ي��ة  البحرية  ح��ي��ازة 
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���الت يف ب���رن���اجم���ه���ا، يف م���ا ي�����س��ّم��ى 
 املناف�سة يف �ساأن ال� »اأم كيو- 25 �ستينغري« 
)MQ-25 Stingray( التي تق�سي باحل�سول 
ع��ل��ى م��رك��ب��ة ج��وي��ة مي��ك��ن��ه��ا اإع������ادة ت��زوي��د 

طائرات مقاتلة بالوقود.   
يف ه���ذا ال�����س��دد، اخ��ت��ةر اأرب��ع��ة اأط���راف 
مم���ن ����س���ارك���وا يف م��ن��اق�����س��ات بخ�سو�ش 
اجلانب املتعلق باملركبة اجلوية من الرنامج 
و»ج��رال   )Boeing( »بوينغ«  -وبالتحديد 
اإن���ك«( �سي�ستمز  اأي��رون��وت��ي��ك��ال   اأتوميك�ش 

 General Atomics Aeronautical(
و«ل��وك��ه��ي��د   Systems Inc )GA-ASI(
و»نورثروب   )Lockheed Martin( مارتن« 
غرومان« )Northrop Grumman( - غةر اأن 
الطرف الأخ��ةر اأعلن يف 17 ت�رين الأول/
اأك��ت��وب��ر 2017 اأن���ه يف ���س��دد الن�����س��ح��اب من 
املناف�سة، مع العلم باأن خرته كمطور املركبة 
التي   ،X-47B التجريبية  ة  امل�سةررَّ القتالية 
ا�ستخدمتها البحرية الأمةركية منطلقًا ملا هو 

.Stingray حاليًا برنامج
التي  الأخ���رى  الرئي�سية  املتطلبات  م��ن 

مستقبل العربات العسكرية الغري اآلهلة

البحرية  ة )Unmanned Vehicles( يف املجاالت  العربات الغي االآهلة امل�سيرَّ  
اأ لالزدياد يف  والربية واجلوية هي اليوم عماد العمليات الع�سكرية، وهذا اأمر مهيرَّ
االأعوام املقبلة يف موازاة ت�ساُعٍد االإ�ستثمار يف التكنولوجيا، ويف ظل تزاُيد عدد 

الدول ال�ساعية للح�سول على ما ُيعترب حالياً واحدًا من االإمكانات ال�سرورية.

 Boeing اأكرب عربة حتت املاء غي اآهلة اإنتاج
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املركبات  اإليها  عن حاجتها  البحريات  تعّر 
عموديًا  وتهبط  تقلع  التي  ة  امل�سةررَّ اجل��وي��ة 
)VTOL UAVs(، التي تتميز بقابليتها للدمج 
اأك��ر  م��ن �سفن على نحو  يف عمليات تنطلق 
الأجنحة  ذوات  نظةراتها  دم��ج  م��ن  �سهولة 

الثابتة.
اأع��ل��ن��ت اأ���س��رال��ي��ا يف ���س��ب��اط/ف��راي��ر 
 )Schiebel( »���َس��ي��ب��ي��ل«  منحت  اأن��ه��ا   2017
عقدًا كي تقدم هذه ال�ركة مركبتها املدعوة 
 CAMCOPTER( اأ������ش100-«  »كامكوبر 
تقدير  البحرية  ت�ستطيع  بحيث   ،)S-100
متطلباتها بخ�سو�ش هذا النوع من القدرة 
 .NMP1942 مب��وج��ب م�����روع��ه��ا امل�����س��ّم��ى
وامل�سعى ه��ذا �سُيتبع بامل�روع »�سي 129« 
)SEA 129( ال��ذي �سي�سهد م�ساركة »ي��و اأم 
 Northrop و )UMS Skeldar( »اأ�ش �سكيلدار
مع   .Schiebel ج��ان��ب  اإىل  ف��ي��ه،   Grumman
اأنها  اأعلنت   UMS Skeldar اأن  اإىل  الإ���س��ارة 
اأمت��ت، بال�سراك مع �ركة ESG، اأ�سبوعًا 
م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا ع��ل��ى مركبتها 
ة R-350 ذات اجل��ن��اح��ني  اجل��وي��ة امل�����س��ةررَّ
الدوارين، وزودتها يف عمليات الختبار جهاز 
ا�ست�سعار للك�سف وقيا�ش امل�سافات، وكذلك 
 ،)EO/IR( كامةرا اإلكرو ب�رية/حرارية
لتوؤدي مهمة متييٍز اآيل ملواقع هبوط طائرات  

مروحية يف ما وراء خط النظر.
يف اجلو 

فيما مل ي��ك��ن ب��اأح��د م���وج���ودات اجلي�ش 
ة  اجل���وي���ة، م���ن م��ث��ل م��رك��ب��ة ج���وي���ة م�����س��ةررَّ
)UAV(، ح��اج��ة ُت��ذك��ر اإىل ال��ط��ةران خ��ارج 
م�سارح القتال العمالنية يف خالل ال�راعني 
اللذين دارا يف العراق واأفغان�ستان يف مطلع 
ال���ق���رن احل�����ايل، ف�����اإن ال��ع��م��ل��ي��ات ال��راه��ن��ة 
وامل�ستقبلية ل��ن جت��ري اإدارت��ه��ا يف مثل هذه 

مة وامل�سيَطر عليها. البيئات الع�سكرية املنظرَّ
 ل��ذل��ك، ف���اإن ه��ن��اك ح��اج��ة اأك���ر اإىل قيام 
ة بالعمل يف جمال جوي  مركبات جوية م�سةررَّ

م�سرك م��ع م��وج��ودات اأُخ���رى اآه��ل��ة لي�ست 
ثمة  وبالتايل  بال�رورة،  ع�سكرية  طائرات 
دافع اإىل دمج هذه الطائرات يف املجال اجلوي 

الوطني.
ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة، ط���ورت GA-ASI ن�سخة 
ة  ج��دي��دة م��ن عائلة املركبات اجل��وي��ة امل�سةررَّ
العاملة فرات طويلة على ارتفاعات متو�سطة 
)MALE(، وهي عائلة �سهةرة ُتعرف با�سم 
الن�سخة  هذه   .)PREDATOR( »بريديتور« 
التي  اجلوية  ال�سالحية  مبقايي�ش  �ستتمتع 
�ستتيح اإطالقها يف امل��ج��ال اجل��وي جنبًا اإىل 

جنب حركة مرور جوية عادية. 
 حتظى هذه الن�سخة التطويرية، امللقبة ب� 
»�سكاي غارديان« )SkyGuardian(، باهتمام 
���س��الح اجل���و ال��ري��ط��اين ال���ذي يتلقى ع���ددًا 
منها كي ُيحّلها - مبوجب برناجمه امل�سّمى 
اأ�سطوله  حمل   -  )Protector( »بروتكتور« 
ن م���ن 10 م��رك��ب��ات ج��وي��ة  ال��ع��ام��ل وامل����ك����ورَّ
ة من ط��راز »بلوك 1 اأم كيو- 9 رير«  م�سةررَّ
)Block 1 MQ-9 REAPER(، وذلك بعد اأن 
اأظهرت قدراتها يف املجال اجل��وي الأمةركي 
�ساعة  غ�سون  يف  م��ي��اًل   250 م�سافة  بالعمل 

واحدة تقريبًا.
 ه���ذا، وي��ع��ت��زم ���س��الح اجل���و ال��ري��ط��اين 
ة  ت�سغيل نوع م�سلح من املركبة اجلوية امل�سةررَّ
اجل��دي��دة، التي �سيجري ت�سليمها يف اأوائ��ل 
الع�رينيات. وك��ان ه��ذا النوع قد ط��ار اأول 
مرة يف ت�رين الثاين/نوفمر2016، وحقق 
يف اأي��ار/م��اي��و2017 ط��ةران��ًا متوا�ساًل مدة 

48،2 �ساعة.
 وت��ق��وم ال�����رك��ة اأي�����س��ًا ب��ط��رح ط���رازًا 
خا�سًا مبهمات الدورية البحرية حتت ا�سم 
وه��و   ،)SeaGuardian( غ���اردي���ان«  »���س��ي 
م�����س��ّم��م ل��دع��م مهمة م��راق��ب��ة �سطح امل���اء يف 

املحيطات وعلى ال�سواحل.
اأُعلن  الثاين/نوفمر2017،  ت�رين  يف 
���س��ارك��ت يف مت��اري��ن   MQ-9 REAPER اأن 
اأُج��ري��ت يف ت�رين الأول/ بحرية اأمةركية 
اأكتوبر2017، حيث اأظهرت قدرة على ك�سف 
وتعّقب اأهداف غائ�سة، مثل الغوا�سات، مبا 
ميدان  يف  معينة  باإمكانات  تتمتع  اأنها  يعني 

حماربة الغوا�سات.
ه���ذا وق��ام��ت ط���واف���ات ت��اب��ع��ة للبحرية 

عملية انزال روبوت بحري ملراقبة الغوا�سات

»General Atomics اإنتاج »جرنال اأتوميك�س Predator الطائرة املُقاتلة دون طّيار
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الأمةركية بن�ر عوامات، ثم ُجمعت من تلك 
العوامات بيانات �سوتية بهدف تعّقب اهداف 
حتتمائية. وُبثرَّت البيانات بعد ذلك اإىل املركبة 
ة وعوجلت على منت املركبة، ثم  اجلوية امل�سةررَّ
لت اإىل املحطة الأر�سية التي تتحكم يف ال� ُرحِّ

MQ-9 والتي كان موقعها يبعد اأمياًل عدة.
 PREDATOR ط��رز  جميع  اأن  اإىل  وي�سار 
مة للطةران ما يزيد على 35 �ساعة،  املتنوعة م�سمرَّ
وب�رعة ت�سل اإىل 210 ُعقد، وارت��ف��اع يبلغ 40 

.GA-ASI األف قدم، بح�سب قول �ركة
الهجوم الربي 

اإن اجلي�ش الأم��ةرك��ي هو اأك��ر اجليو�ش 
ة  ت�����س��غ��ي��اًل ل��ل��م��رك��ب��ات الأر����س���ي���ة امل�����س��ةررَّ
)UGVs(، وه��و يتطلع اإىل اجليل التايل من 

الأنظمة التي يعتزم ت�سغيلها.
 م��ن��ح ه����ذا اجل��ي�����ش ����رك���ة »اإن���دي���ف���ور 
عقدًا   )Endeavour Robotics( روبوتيك�ش« 
يتعلق برنامج ن��ظ��ام روب��وت��ي ميكن الفرد 
نقله )زنته 165 باوند( وُي�ستخدم يف عمليات 
ال�سنع،  البدائية  النا�سفة  العبوات  مكافحة 
وك�سف اأ�سلحة كيماوية وبيولوجية، وتطهةر 
الطرق من اأي م��واد متفجرة. وثمة برنامج 
اآخ��ر ملركبة مماثلة، م��ن حيث املهمات التي 
�ستناط ب��ه��ا، لكنها – اأي امل��رك��ب��ة- اأخ��ف 
وزن��ًا )25 باوند(، و�ستكون ال�ركة نف�سها 
�ساحبة العقد الذي �ستتلقاه يف العام اجلاري. 
ه���ذا اإىل ج��ان��ب اأن��ه��ا ف����ازت ب��ع��ق��د يف اأمل��ان��ي��ا 
ة م��ن ط��راز  44 مركبة اأر�سية م�سةررَّ يخ�ش 
»فةر�ستلوك« )FirstLook(  حاملا اأثبتت اأنها 
هذا  الأمل��ان��ي��ة. ويف  متطلبات احلكومة  تلبي 
 T.( املجال، قال رئي�ش ال�ركة توم فرو�ست

Frost(: »اإين حقًا فخور بالعمل ال��ذي يقوم 
به فريقنا... وFirstLook اأداة دقيقة يجري 
للحفاظ  العاملي  امل�ستوى  على  ا�ستخدامها 
على �سالمة ج��ن��ود واأوائ����ل م��ن ي�ستجيبون 
مميتة.  مبخاطر  املحفوفة  الطارئة  للحالت 
ون��ح��ن ي�����رن��ا اأن ن��ق��دم ال���ق���درة عينها اإىل 

حلفائنا يف احلكومة الأملانية«.                                      
ه��ن��اك ن��ظ��ام ج��دي��د اآخ����ر ق��دم��ت��ه �ركة 
»هاري�ش« Harris يف ال�سوق  يف العام 2017، 
ه��و ال��ن��ظ��ام T7 ال���ذي ي���زن 342 ك���غ، وال���ذي 
باعتباره فاحتة  ال��ري��ط��اين  اق��ت��ن��اه اجلي�ش 

.)Project Starter( م�روع له
 ي��ج��ري ح��ال��ي��ًا ط����رح ع����دد م���ن امل��رك��ب��ة 
ة امل��ت��ع��ددة الأغ���را����ش يف  الأر���س��ي��ة امل�����س��ةررَّ

اأ����س���واق خمتلفة ل���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 
على  متعددة  وبخيارات   )haptic( اللم�سية 

�سعيد ال�ست�سعار.
 ،)P. Bosscher( بو�ست�سر  بول  يقول 
Robotic Systems يف �ركة  مهند�سي  كبةر 
Harris، »اإن T7، بو�سفه نظامًا قاعديًا، هو 
من�سة مرنة ومتعددة الأغرا�ش، وكان فوزه 
الأول م��ع اململكة املتحدة ق��د حققه يف جمال 
التخل�ش من املتفجرات، ما جعلنا منيل اإىل 
ه��ذا ال��رك��ي��ز على ه��ذا الأم����ر، لكننا حظينا 
باهتمام بهذا النوع من الروبوتات من اأجل 
]م��واج��ه��ة[ اأخ���ط���ار ك��ي��م��اوي��ة وبيولوجية 
واإ�سعاعية ونووية )CBRN( وم��واد اأُخرى 
خطرة )HAZMAT( .... وينبغي اأن تكون 
ه��ذه املن�سات اأم��نت قلياًل من اأج��ل اأن ت��وؤدي 
اأق�سى من تلك التي توؤديها  مهمات للجي�ش 
مالحظة   Bosscher واأ����س���اف  ل��ل�����رط��ة«. 
موؤداها اأن هناك حاجة اإىل قوا�سم م�سركة  
بني هذا النوع من العمليات، وHarris تنظر 
اإىل بلد واح���د ي��ب��دي اهتمامه بعملية ���راء 
م�����س��رك��ة ب���ني وح�����دات ع�����س��ك��ري��ة واأُخ�����رى 
القانون )كال�رطة(، بحيث  بتطبيق  معنية 
مي��ك��ن اع��ت��م��اد م���ع���دات م�����س��رك��ة وتطبيق 
ت��دري��ب��ات م�����س��رك��ة م��ن اأج����ل ه���ذه الأن����واع 
من العمليات، وق��ال اأي�ًسا: »لي�ش كل طرف 
التي  عينها  بالطريقة  ال��روب��وت��ات  ي�ستخدم 
يّتبعها طرف اآخ��ر؛ فهناك من يف�ّسل روبوتًا 
�سغةرًا لأن��ه عبارة عن جمموعة عيون واآذان 

UCAV طائرة ُمقاتلة دون طّيار» Boeing تطّور »بوينغ

»Aselsan عربة بّرية غي اآهلة اإنتاج »اأ�سل�سان » Kaplan كابالن«
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فح�سب، واإن كنَت حتاول جمرد احل�سول على 
كامةرا يف غرفة، فما حاجتك اإىل �سيء اأكر مما 
ي�سلح و�سعه يف حقيبة ظهر؟  ... من املوؤكد 
اأنه لن يكون ثمة حجم واحد لروبوت ي�سلح 
للعمل لدى العمالء كافة؛ فبفعل روبوت اأكر، 
ال��ق��درة الإ�سافية من  ميكنك احل�سول على 
حيث امل�سافة الأطول والقوة الأكر، مبا يتيح 
لك التعامل معه يف ح��ال وج��وب خو�ش مهمة 
من النوع الذي يت�سمن عتادًا متفجرًا، ويتيح 
البدائية  النا�سفة  ال��ع��ب��وات  م��ع  التعامل  ل��ك 
املحمولة على عربة، وه��ذا اأم��ر ل ميكنك فعله 

بروبوت �سغةر احلجم اأو متو�سط احلجم«.
ة ال��ت��ي  يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��الأن��ظ��م��ة امل�����س��ةررَّ
ُت�ستخدم يف املجال اجل��وي من اأج��ل عمليات 

ب���ري���ة، ف����اإن م���دة ال��ع��م��ل ال��ط��وي��ل��ة وال���ق���درة 
املتزايدة هما العن�ران اللذان ي�سكالن اأبرز 

حوافز التطوير.
GA- على �سعيد الوليات املتحدة، اأعلنت

ASI يف ت�رين الأول/اأكتوبر2017 اأنها كانت 
ة  اإن��ت��اج املركبات امل�سةررَّ تقوم بتحويل خ��ط 
 MQ-1C Grey( »اأم كيو1- �سي غري اإيغل«
ع )ER(، بحيث  Eagle( اإىل جمال املدى املو�سرَّ
تتمتع الطرز امل�ستقبلية كلها مبدة عمل تزيد 
على 40 �ساعة. وتقول ال�ركة اإن ا�ستثمارها 
يف م�سمار التجهيز بالُعّدة املرّكبة مّكنها من 
بدء اإنتاج هذا ال�سكل اجلديد املغاير قبل املوعد 
.MQ-1C�املحدد، ويف موازاة اخلط القاعدي ل

جرى ا�ستخدام الأ�سكال اجلديدة الأربعة 

الأوىل ذوات املدى املو�ّسع يف حقل اختبارات 
التطوير، ويتوقع اأن تتم اإج��راءات الختبار 
وال��ت��ق��ومي العمالنية يف رب��ي��ع ال��ع��ام احل��ايل، 
للجي�ش  الت�سليم  عمليات  ل��ب��دء  ا���س��ت��ع��دادًا 

الأمةركي يف ال�سيف.
األكزندر  يف ه��ذا ال�سدد، يقول ديفيد ر. 
»اأن��ظ��م��ة  رئ��ي�����ش   ،)D.R. Alexander(
ال���ط���ائ���رات« يف ال�����رك��ة: »ن��ح��ن ف��خ��ورون 
بجهدنا ال��ذي ا�ستغرق اأع��وام��ًا كثةرة لإمت��ام 
 MQ-1C ة من طراز �سنع 165 مركبة م�سةررَّ
ين�سّب   ... الأم��ةرك��ي  للجي�ش   Grey Eagle
 ،Grey Eagle ER ت�سليم  على  الآن  تركيزنا 
اأُخ��رى  نة  اأن جَلدها وق���درات حم�سرَّ ونعتقد 

�ستكون عامل تغيةر اللعبة يف ميدان القتال«.
اإن القوات الأمةركية وقوات دولية اأُخرى 
ة  تقوم منذ اأمد بت�سغيل املركبة اجلوية امل�سةررَّ
»تك�سرون  �سنع   ،)SHADOW( »���س��ادو« 
�سي�ستمز« )Textron Systems(، يف حني ك�سفت 
ال�ركة يف حزيران/يونيو 2017 عن املركبة 
 )NIGHTWARDEN( »اجلديدة »نايت واردن
التي تتمتع بقدرات ات�سال معززة بال�سواتل. 
وهي اإذ ا�سُتّقت من ن�سخة ال�ركة التطويرية 
M2، ف��اإن��ه��ا ت�ستفيد م���ن خ���ي���ارات م��ت��ع��ددة 
ومتزايد تتعلق باحلمولة، مبا يف ذلك اأ�سلحة من 
مثل الذخائر النزلقية التي تنتجها ال�ركة 

.)FURY( »حتت ا�سم »فيوري
امل�ستقبل 

ة يف وق��ت م�سى   ك��ان��ت الأن��ظ��م��ة امل�����س��ةررَّ
ق����درة م��الئ��م��ة اأح���دث���ت خ��ل��اًل يف ال��ع��م��ل��ي��ات 
الع�سكرية، ويف حني اأن احل��ال ه��ذه ما زالت 
ع��ل��ى م���ا ه���ي ل��ن��اح��ي��ة اأن���ه���ا ت��ق��دم ب���دي���اًل من 
واأك��ر  اأ�سلم  يوفر طريقة  الآه��ل��ة  العمليات 
ما  فاإنها  امل��ه��م��ات،  تنفيذ  فعالية يف م�سمار 
عادت ُتعتر تكنولوجيا جديدة ومبتكرة على 
النحو الذي كانت عليه ذات مرة؛ فهي الآن، 
واإىل ح��د ب��ع��ي��د،  مو�سع در����ش يف التخطيط 
لأ���س��ط��ول يف امل���ج���الت ك��اف��ة، ف��ي��م��ا ق���درات 
جديدة تو�سك على التبلور، ف�ساًل عن اأعمال 
تطوير اأنظمة ما زال��ت موجودة وُتثبت منذ 

مدة جدارتها يف ميدان القتال.
يف مقابل كون هذه طريقة حديثة لإجناز 
اللتان  والفعالية  ال�سالمة  اأثبتت  العمليات، 
ة قيمتهما الآن، حيث  تواكبان الأنظمة امل�سةررَّ
اإن جيو�سًا �ستى يف العامل تتطلع اإىل اعتماد 
طرق جديدة ل�ستخدام هذه التكنولوجيا يف 
تكنولوجيا  اعتبارها  من  ب��دًل  املقبل،  العقد 

جديدة بحد ذاتها.       وعربة م�سية ملهمات قتالية

عربة برية م�سية عن بعد للمراقبة انتاج هافل�سان
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�ل�����ص��و�ري��خ مبفهومها �ل��ع��ام ق��ذ�ئ��ف �إن��زالق��ي��ة موّجهة 
تطلق من ر�جمة خا�صة ذ�ت نظام د�ف��ع �أو حم��ّرك نّفاث 
ي�صمن لها �لتفّوق بحيث ميكنها �الإ�صابة وتدمري �الأهد�ف 
�إىل م��دى يتعّدى 120 كلم. وحمّركاتها ع��ادًة م��زّودة بوقود �صلب �أو 
�أحيانًا بوقود �صائل كما �أن �أحدث �صو�ريخ �جليل �جلديد مثل �صاروخ 
ميتيور )Meteor(  من �رشكة )MBDA( ُي�صتعمل حمّركات �صغاطية 

نّفاثة.
و�ل�صو�ريخ �أنو�ع عديدة منها �أر�ض - �أر�ض  و�أر�ض - جو   وجو 
- �أر�ض   وجو - جو ق�صرية ومتو�صطة وبعيدة �ملدى، تطلق من قاعدة 
�أر�صية �أو من �صفن �أو من طائر�ت حربية على �أهد�ف برية �أو بحرية، 
ثابتة �أو متحّركة بغية �إ�صابتها وتدمريها، و�أهم ما ينبغي �أن تت�صف 
به هو دّقة �الإ�صابة الأن �أ�صعارها غالية جدً� وال ي�صمح بعدم �الطباق على 
�أهد�فها  وتدمريها. و�صنتناول تفا�صيل كّل نوع من هذه �ل�صو�ريخ 

ببع�ض �لتو�ّصع و�لتفا�صيل:

)SSM( و�سطح - �سطح )GGM( ل�سو�رخ �أر�ض - �أر�ض�
ه��ي ���ص��و�ري��خ �ُصّممت الإط��اق��ه��ا م��ن �الأر����ض �أو �لبحر الإ�صابة 
�أهد�فها على �الأر�ض �أو يف �لبحر. وهي ميكن �إطاقها من على �لكتف �أو 
من عربة �أو من مركبة معّينة كالدبابة، �أو من �صفينة. وهي عادًة مزودة 
مبحّرك �صاروخي، وذ�ت جو�نح حلملها، وذ�ت �رشعة معّينة، وتكون 

�إما ق�صرية �ملدى �أو بال�صتية بعيدة �ملدى.
�أنو�عها

  �ل�صو�ريخ �لق�صرية �ملدى �لتكتيكية ي�صل مد�ها �إىل حو�يل 200 
كلم وهي �لتي ُت�صتخدم مبا�رشة يف ميادين �لقتال.

 �ل�صو�ريخ �مليد�نية �لبال�صتية ومد�ها يرت�وح بني 300 و 3500 كلم.
  �ل�صو�ريخ �لبالي�صتية �لق�صرية �ملدى )SRBM(: �لتي ال يتعدى 

مد�ها 1000 كلم.
�مل��دى )MRBM(  وي��رت�وح    �ل�صو�ريخ �لبال�صتية �ملتو�صطة 

يتد�ول �لعاملون بال�ساأن �لع�سكري م�سطلحات  و�أ�سماء 
وتعابري على �سلة باأنظمة �ل�سالح، ويقع �لبع�ض يف  �إبهام  
حيال مقارنة �سالح �أو ذخرية باأخرى، �ليوم ُي�ستعمل ب�سكل 
�ساروخية  قذيفة  وكلمة    Missile �أو  �ساروخ  كلمة  و��سع 
Rocket دون  متييز تقني بني �لثنني. فالأ�سلحة �حلربية 
مو�د  عن  ناجتاً  �سغطاً  ينتج  كمحرك   Rocket ت�ستعمل 
 Rocket د�فعة توؤدي �إىل �سرعة يف �لإطالق، وبالتايل فاإن �لـ
�أو  طائرة  �أو  عربة  يكون  قد  �ل�سكل  خمروطي  مقذوف  هو 
غري  �سالح  �سك  بال  فهو  �سالحاً  ُي�سبح  وعندما  �ساروخاً، 
موّجه بدفع قوي. �إن ��ستعمال Rocket  يتعدى �أنظمة �ل�سالح 
وقذف  �لروؤو�ض �حلربية  �إىل �لألعاب �لنارية و�أنظمة �إطالق 
�لعربات �خلا�سة بال�سو�تل و�ملركبات �لف�سائية، لذ� ميكن 

تعريف �لقذ�ئف �ل�ساروخية �مل�ستخدمة يف خمتلف �لعمليات 
�حلربية باأنها تقع حتت ت�سمية  Rockets  وهي ت�سّنف يف فئة 

�لأ�سلحة غري �ملوّجهة وترتكز على دّقة �لنظر يف �لتوجيه.
 Rocket من  موؤلف  عملياً  فهو   Missile �ل�ساروخ  �أمــا 
خا�ض  نظام  �إليها  ُم�سافاً  �ملتفجر�ت  من  حربية  وحمولة 
ت�ستخدم  ل  �ل�سو�ريخ  بع�ض  �أن  �إىل  ُي�سار  كما  بالتوجيه، 
حمرك Rocket كونها ت�ستخدم حمركات نفاثة. فال�سو�ريخ 
�ملحرك  ت�ستعمل  للطائر�ت  و�مل�سادة  للدبابات  �مل�سادة 
�ل�ساروخي Rocket بغية حتقيق �إ�ستباك مع �أهد�فها ب�سرعة 
عالية وعلى ُبعد عّدة �أميال، فيما �ل�سو�ريخ �لبال�ستية عابرة 
�لقار�ت قد ت�ستخدم لإي�سال عّدة روؤو�ض حربية نووية �إىل 

م�سافات تبعد �آلف �لأميال.

�سفينة حربية حلظة �طالق �ساروخ Exocet م�ساد لل�سفن

تطّور األنظمة الصاروخية و دّقتها
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�سفينة حربية حلظة �طالق �ساروخ Exocet م�ساد لل�سفن

مد�ها ما بني 1000 و 3500 كلم.
 �ل�صو�ريخ �لبالي�صتية �لبعيدة �ملدى )LRBM(  ومد�ها يرت�وح 

بني 3500 و5000 كلم.
 �ل�صو�ريخ عابرة �لقار�ت ) ICBM(  ومد�ها يتعدى 5500 كلم.

 �ل�صو�ريخ �مل�صادة للدبابات: وهي تنطلق على �رتفاع منخف�ض 
ف��وق �صطح �الأر����ض، وق��د ُت�صتخدم �أو ال ُت�صتخدم حمّركها ومد�ها 

�لنموذجي 5 كلم )3 �أميال(.
 �ل�صو�ريخ �لبال�صتية �لتي ُتطلق من �لغو��صات )SLBM(، وهي 

ُتطلق من غو��صة �صاروخية، وهي ذ�ت مدى عابر للقار�ت.
 �ل�سو�ريخ �مل�سادة لل�سفن: وهي تنطلق منخف�صة فوق �صطح 

�الأر�ض �أو�لبحر ثّم تندفع وتنفجر قبيل �إ�صابة �ل�صفينة.
�ل�سو�ريخ �أر�ض - جو

�ل�صو�ريخ �أر����ض - ج��و )GTAM( �ُصممت لتطلق م��ن �الأر���ض 
لتدمري طائرة �أو �عرت��ض �صاروخ �آخر منطلق ج��وً�. �نها نوع و�حد 
من �ل�صو�ريخ �مل�صادة للطائر�ت. ويف �لقوى �مل�صّلحة �حلديثة حّلت  
�لطائر�ت  �الأ�صلحة وُخ�ص�صت ملحاربة  �لعديد من  �ل�صو�ريخ مكان 

مبد�فع م�صادة للطائر�ت تطلق من كو�ت خا�صة.
�أم���ا ���ص��و�ري��خ )SAM( �صطح - ج��و ف��ق��د ب��و���رش ب�صنعها خ��ال 
�حل��رب �لعاملية �لثانية، ولكن ج��رى فيما بعد تطويرها يف �الأربعينات 
و�خلم�صينات، وق��ّدم��ت �أّول نظام عماين يف �أو�خ���ر �خلم�صينات ، كما 
ج��رى تطوير �أنظمة �أ�صغر، ال�صتخد�مها يف م��دى ق�صري يف �ل�صتينات 
�لكتف ويحملها  �لتي تطلق من على  �لنظم �حلديثة  �أم��ا  و�ل�صبعينات. 
رج��ل و�لتي ��صتخدمت من �ل�صفن فقد تلت ذل��ك �ل��وق��ت، وب���د�أت بعدها 

�ل�صو�ريخ �لبعيدة �ملدى و�صو�ها من �ل�صو�ريخ �لق�صرية �ملدى.
�ل�صو�ريخ �صطح - جو بح�صن توجيهها وحركيتها،  وت�صنف 
و�نطاقها جوً�، ومد�ها. و�ل�صو�ريخ �لبعيدة �ملدى ت�صمل باتريوت  
و S - 300   وهي ذ�ت مدى فّعال ي�صل �إىل 150 كلم. وهنالك �ل�صاروخ 

�لرو�صي S - 400  �لذي يبلغ مدى �إ�صابته 400 كلم.
و�أنظمة �صام عادًة تقع يف جمموعتني و��صعتني �إعتمادً� على �أنظمة 
توجيهها م��ن جهة و�ل�����ر�د�ر�ت �ل��ت��ي ت�صتخدمها م��ن جهة �أخ���رى، 
�ل�صو�ريخ �الأ�صغر وال �صيما �لتي حتمل على �لكتف MANPADs  فهي 
عادًة ت�صتخدم �الأ�صعة حتت �حلمر�ء، وهي ذ�ت ميزة )�أَطِلْق - و�ن�َض(. 

فعندما تطلق تتوّجه بدّقة نحو هدفها تلقائيًا دون م�صاعدة خارجية. 
وباملقارنة فاإن �أنظمة SAHR  حتتاج �إىل ر�د�ر توجيه ُينري لها �لهدف، 

مما يعر�صها �إىل �الإ�صابة من ِقبل �الأعد�ء.
�ل�سو�ريخ جو - �أر�ض �أو  جو - �سطح

   )ASM(أو جو - �صطح�  )AGM( صّممت �ل�صو�ريخ جو - �أر�ض�
ليت�صنى �إط��اق��ه��ا م��ن �جل��و م��ن ق��اذف��ة قنابل، �أو ط��ائ��رة هجومية �أو 
طائرة مقاتلة متعددة �الأنو�ع نحو �أهد�ف معّينة على �الأر�ض �أو �لبحر 
�أو كليهما، وهي ذ�ت نظام د�فع وموّجه �صاروخي �أو نّفاث. وتوجيه 
���ص��و�ري��خ ج��و- �صطح ي��ك��ون ع���ادًة ع��ر م��وج��ه ل��ي��زري �أو ع��ر موجه 
باالأ�صعة دون �حلمر�ء IR �أو بو��صطة نظام   )GPS(. ون��وع �لتوجيه 
و�الإر���ص��اد يعتمد على نوع �لهدف. فال�صفن مثًا ميكن �كت�صافها عر 
ر�د�ر موجب �أو �صلبي ولكن هذه �لر�د�ر�ت ال تعمل جيدً� �صّد �الأهد�ف 
�لرية �لتي ال حتتوي عادة كتلة كبرية من �ملعادن حماطة مبحيط فارغ 
و����ص��ع. و�لعديد من �ل�صو�ريخ جو - �ر���ض ميكن �أن ت�صتخدم �صّد 
�الأهد�ف �لرية مع �أن بع�صها يتّم �إعد�ده الإجناز كا �لدورين بفعالية. 
مثًا �ل�صاروخ Stand off  Land Attack Missileٍ  هو طر�ز هجومي من  

�صاروخ Harpoon   �مل�صاد لاأهد�ف �لبحرية.
�ل�����ص��و�ري��خ ج���و- ���ص��ط��ح )ASM( وج���و - �أر�����ض AGM، هي 
�صو�ريخ �صّممت ليتّم �إطاقها من طائرة ع�صكرية )قاذفة قنابل، �أو 
طائرة هجومية، �أو طائرة مقاتلة �أو �أن��و�ع �أخ��رى( لت�صيب �أهد�فًا 
للقنابل  كليهما، وه��ي م�صابهة  �أو  �لبحر،  �أو يف  �الأر����ض  على  معينة 
�أن  �لقنابل �صاروخية، ينبغي  �الإنزالقية �ملوّجهة، ولكن لتكون هذه 
حتتوي عادًة على نظام د�فع، الأن �ل�صو�ريخ جو- �صطح وهي نوعان 
ذ�ت حمركات �صاروخية ، �أو ذ�ت حمركات نفاثة وذ�ت ��صتقالية 

Roketsan إنتاج� SOM ل�ساروخ �ملُباعد�

�ل�ساروخ �ملُباعد SPEAR  جو - �أر�ض �إنتاج م.ب.د.�أ MBDA�ساروخ هاربون Harpoon  ُم�ساد لل�سفن �إنتاج بوينغ
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يف �إنطاقها. وه��ذ� ما ي�صمح باإقامة دف��اع حول موقع �لهدف. ومعظم 
�ل�صو�ريخ جو- �أر�ض هي من نوع )�أَْطِلق و�ن�َض( لاإ�صتفادة من مزية 
�الإ�صتقالية - وه��ي م��ا ي�صمح ملن�صة �الإط���اق بتحويل �لقذيفة على 
طول مدى �الإط��اق. وبع�ض �ل�صو�ريخ ذ�ت مدى كاف ال�صرتد�دها  �أو 
�إطاقها  �أفقيًا. وهذه �ل�صو�ريخ )�إما عابرة  �أو م�صادة لل�صفن(، حتتاج 

للتمّكن من حتديد �لهدف تلقائيًا وبع�ض �ل�صو�ريخ جو - �صطح ت�صمل:
- ���ص��و�ري��خ ج��و - �أر�����ض م�����ص��ادة ل��ل��دب��اب��ات )ُت��ط��ل��ق ع����ادًة من 

�لطو�فات(.
- �صو�ريخ عابرة  جو- �أر�ض

- �صو�ريخ جو - �صطح م�صادة لل�صفن.
- �صو�ريخ جو - �أر�ض موّجهة عابرة

- �صو�ريخ م�صادة لاإ�صعاع
�ل�سو�ريخ - جو - جو

ت��اأت��ي يف �صميم حتقيق �ل��ت��ف��ّوق �جل����ّوي �ل�����ص��و�ري��خ ج��و - جو 
�ملوّجهة �حلديثة �لتي با�صتطاعتها تدمري �الأه��د�ف على مدى 125 كلم 
و�أكرث، وهي عادًة جمّهزة مبحّرك �صاروخي و�حد �أو �أكرث م�صتخدمة 

�لوقود �ل�صلب  و�أحيانًا  �لوقود �ل�صائل.
و�ل�صو�ريخ جو - جو تتكّون من جمموعتني �أ�صا�صيتني: �ملجموعة 
�الأوىل جمّهزة لاإ�صتباك مع طائر�ت من م�صافة ت�صل �إىل 35 كلم. وهذه 
�ل�صو�ريخ تعرف بال�صو�ريخ �لق�صرية  �ملدى �صمن نطاق جمال �لروؤية، 
وهي تركز على �ل�رشعة و�لر�صاقة  وت�صعى ور�ء �حل��ر�رة، وميكن �أن 
تلتحم مع �لهدف من خمتلف �لزو�يا، وهي تتوجه نحو �ملحركات حيث 

�لب�صمة �حلر�رية �الأقوى.
 �أم��ا �ملجموعة �لثانية فهي �صو�ريخ متو�صطة �أو بعيدة �مل��دى، 
 ،)BVRAAM ( تندرج حتت فئة �ل�صو�ريخ �الأبعد من مدى �لروي�����ة
وتعتمد على نوع معني من �لتوجيه �لر�د�ري  �الأقوى باأ�صكال متعددة، 
وال �صيما �ل�صو�ريخ �حلديثة �لتي توّجه بالق�صور �لذ�تي على كامل 

م�صارها.
�سو�ريخ �لقتال �لقريب

م��ن ب��ني �أف�صل �ل�صو�ريخ ج��و - ج��و �لق�صرية �مل��دى �صاروخ 
�ملقاتلة  �ل��ط��ائ��ر�ت  �ل��غ��ال��ب  يف  حتمله  �ل���ذي    )AIM Sidewinder(
�الأم��ريك��ي��ة، و�مل�صمم يف �أوروب���ا �لغربية، كما حتمله م��وؤخ��رً� بع�ض 

�لطو�فات �لقتالية.

 هذ�، ويعتر �ل�صاروخ )Sidewinder(  �أكرث �صاروخ م�صتعمل 
على نطاق و��صع يف �أوروب��ا و�صو�ها وقد �أنتج منه حتى �الآن حو�يل 
125000  ���ص��اروخ للواليات �ملتحدة �الأمريكية و 28 دول��ة �أخ��رى. 
و�ص���اروخ )AIM - 9( ه��و و�ح���د م��ن �أق���وى و�أق���دم �ل�صو�ريخ 
 )Raytheon( و�أقلها ثمنًا وقد مّت تطويره لدى �رشكة ر�يثي������������ون
�إىل ط����������ر�ز )AIM -9X(، ودخ��ل �خلدمة �إث��ر حتديثه يف ت�رشين 
�لثاين/نوفمر �لعام 2003 لدى �صاح �جلو �الأمريكي، ومما يعرف 
عن هذ� �ل�صاروخ �أنه �أ�صاب �أكرث من 275 طائرة. وهو جمّهز بباحث 
ت�صوير ب��وؤري م�صّطح يعمل باالأ�صعة حتت �حلمر�ء. ويائم نظام 
 ،)JHMCS( لت�صويب �الأمريكي �جلديد �ملثّبت على خوذة م�صرتكة�
ون��ظ��ام �لتحّكم ب��ال��دف��ع �ملتغري �الجت���اه �ل��ث��اث��ي �الأب��ع��اد �جلديد 

.)TVC(
�أم��ا ���ص��اروخ )IRIS - T(  �ل��ذي تنتجه �رشكة ديهل Diehl فهو 
 AIM - 9( برنامج يعمل بقيادة �أملانية، ق�صري �ملدى �أنتج ليحّل حم���������ل

.) NATO( ملوجود لدى �لبلد�ن �الأع�صاء لدى� )Sidewinder
 Vymbel فهو من تطوير مكتب )Vymper LR- 73( أم��ا �صاروخ�
�ل�صوفياتية  لت�صتعمله �ملقاتات   )AA-8( و )R - 60( ليحّل حم��ّل
على �مل��دى �لق�صري. وقد دخل �خلدمة �أّول ما  دخل �لعام 1982.  وهو 
�صاروخ موّجه باالأ�صعة حتت �حلمر�ء، وجمّهز بباحث ح�صا�ض مرد، 
ويتمتع بقدرة مناورة عالية، وقد دخل يف �صاح �جلو �لرو�صي �لعام 
1997 ول��ه ز�وي���ة بحث و��صعة )60 درج��ة ع��ن فوهة �لت�صويب( وله 
تد�بري م�صادة ل��اإج��ر�ء�ت �مل�صادة �لتقليدية، ويعمل باالأ�صعة حتت 

.)IRCCM( حلمر�ء�
و�ل����ن����م����وذج �مل��ح�����ص��ن م����ن �����ص����اروخ )R-73M( �مل���ع���روف 
ب��اإ���ص��م )R - 74M(، ف��ي��ت��م��ّي��ز ب��اح��ت��و�ئ��ه ع��ل��ى ن��ظ��م رق��م��ي��ة �صهلة 
�ل��رجم��ة وت�صتخدمه رو���ص��ي��ا ع��ل��ى م��ق��ات��ل��ة  )MIG-35( و���ص��و�ه��ا 
م���ن �مل��ق��ات��ات �ل��رو���ص��ي��ة �حل��دي��ث��ة. وت�����ص��ع��ى �ل��ه��ن��د �إىل ��صتعمال 
�أن  مي���ك���ن  ك���م���ا   .)HallTejas( ط����ائ����ر�ت  ع���ل���ى  �ل���������ص����اروخ  ه�����ذ� 
 )Mil Mi - 24( ل��رو���ص��ي��ة مثل� �لهجومية  �ل��ط��و�ف��ات   ي�صتخدم يف 

.)Kamov Ka - 50( و
�أم��ا ���ص��اروخ )AMRAAM( جو - ج��و  فهو ���ص��اروخ حديث ي�صل 
�إىل �أبعد من مدى �لروؤية، وميكن �إ�صتعماله يف جميع �الأحو�ل �جلوية، نهارً� 
وليًا وهو  ُيطلق وُين�صى بتوجيه ن�صط.  ويتمتع بقدر�ت حم�صنة �صّد �أهد�ف 

منخف�صة �الإرتفاع. وله ر�د�ر ن�صط يوجهه بدقة نحو �لهدف.
�أم��ا ���ص��اروخ )Meteor(  فهو ���ص��اروخ ج��و - ج��و ن�صط  بوجهه 
ر�د�ره �إىل �أبعد من مدى �لروؤية وتطّوره �رشكة )MBDA(   لتجهز به 
طائر�ت )Eurofighter Typhoon( يف �صاح �جلو �مللكي �لريطاين و�صو�ه 
من �أ�صلحة �جل��و �الأوروب��ي��ة وه��و يتمتع ب��اأد�ء حركي، ح�صب ق��ول �رشكته  

يفوق �صو�ه من �صو�ريخ جو - جو �حلالية وحمرّكه نّفاث �صغاطي.
وتو��صل �لقو�ت �جلوية �الإ�صتثمار يف �ل�صو�ريخ جو - جو �ملتقّدمة 
�أف�صل. و�ل�صباق على  �أك��ر وم�صت�صعر�ت  �أبعد و�رشعة  م��دى  جلعلها ذ�ت 

�ل�صو�ريخ �الأف�صل يبقى �صّيد �ل�صاحة.

�ل�ساروخ جو - جو �سايد ويندر Sidewinder  من ر�يثيون

Diehl جو - جو �إنتاج ديهل IRIS - T ل�ساروخ�
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تتعاون كننّل مننن الننقننوات اجلننويننة الأمننركننيننة، و�ننركننة »جننرال 
 L3 Harris و ،»General Atomics - ASI اأتوميك�س للأنظمة اجلوية
 MQ- 9 Reaper لتمديد قدرات مهّمات الطائرة دون طيار طراز ريرب
امل�ستخدمة يف �سلح اجلننو الأمننركنني. للمّرة الأوىل عمل طواقم من 

�ننننرب ال�ننسننلننحننة رقنننننم  26 يف النننقنننوات 
اجلننويننة، عننلننى طنننران MQ-9  جمننّهننزة 
بنناأنننظننمننة رينننرب لنندعننم الننندفننناع اإلننكننروين 
الننننطننننران  جنننننرى  وقننننند   ،)RDESS(
بالتوازي مع عرو�س نظام اإدارة القتال 

املتقّدم )ABMS( املنّفذة حديثًا.
اإن نننننظننننام رينننننننرب  لنننندعننننم النننندفنننناع 
الإلكروين )RDESS( هو طيف عري�س 
 ،)ESM( ذو تدابر  دعم اإلكروين �سلبي
اجلغرايف   املوقع  م�سّمم جلمع وحتديد 
لننلإ�ننسننارات مننن اأمننديننة بننعننينندة. مننع هننذا 
Reaper طننائننرة  ُمراقبة  الطيف ت�سبح 
متعّددة جوانب الإ�ستعمال وذات قدرة 
عننلننى الإ�ننسننتنن�ننسننعننار الإلننننكننننروين الننكننايف 
لتزويد جت�ّس�س بنوعية عالية، يف الوقت 
الننذي تبقى فيه �ساملة يف اأجنننواء �سديقة 

اأو دولية.
نائب رئي�س جرال اأتوميك�س لتطوير �سراتيجية وزارة الدفاع 
 MQ-9 اأ�ننسننار اإىل اأن الننطننائننرة ،J.R.Reid الأمننركننيننة ج.ر.راي���د
ت�ستمّر يف ليونتها القوية وقدرتها للعمل ون�ر املعلومات التي مّت 

جتميعها من ُم�ست�سعرات متقّدمة حممولة على متنها.

جديد الدفاع

MQ-9 جرنال اأتوميك�س تو�سع قدرات النظام

MQ - 9 Reaper الطائرة دون طّيار

The Honorary Patronage
of the President 
of the Republic of Poland
Andrzej Duda

MSPO
29th International
Defence Industry Exhibition

7-10.09.2021

Strategic partner

www.mspo.pl

s of

s of

100
meetings

4days

1000
cont(r)acts

∞
possibilities



الدفاعية - حزيران / يونيو - متوز / يوليو 562021

جديد الدفاع

يف اطنننار الننربنننامننج الأملنننناين كننوادريننغننا Quadriga، ل�ستبدال 
 »HENSOLDT »هن�سولدت  �ركة  �ستقّدم  املُ�ست�سعرات،  حلول 
املتخ�س�سة يف هذا املجال، مكّونات اأ�سا�سية لنظام احلماية الذاتية 

يوروفاير  للُمقاتلة   PRAETORIAN بننريننتننووريننان 
. Eurofighter /Typhoon تايفون

كجزء من حتالف يننورودا�ننس EuroDASS املوؤلف 
 ،Elettronica واليرونيكا ،Leonardo UK من ليوناردو
عقدًا   HENSOLDT هن�سولدت  تلّقت   ،Indra وانننندرا 
ت�سل قيمته اإىل حوايل 90 مليون يورو، لت�سليم اأجزاء 
اأ�سا�سية للنظام الدفاعي للطائرة )DASS(، على اأن يتّم 
الت�سليم وفقًا للمخطط ما بني العام 2023 حتى نهاية 

العام2027.
اإن طلب كوادريغا الأملانية، لي�س فقط اإ�سارة مهّمة 
الدول  اأي�سًا لهتمامات  الت�سدير احلالية، بل  حلملة 
بخيارات اخلدمة الطويلة الأمنند. وفق ما اأعلن رئي�س 
طيف ال�سيطرة واحللول املحمولة جننوًا يف هن�سولدت 

.Celia Pelaz  سيليا بيلز�
يجّهز  احلنننايل   Praetorian DASS اأن  اإىل  ُينن�ننسننار 
ُمقاتلت يوروفاير باحلماية من الرادارات والأ�سلحة 
امل�ست�سعرات  واأن   ،Infra - Red بالأ�سعة حتننت احلننمننراء  املوّجهة 
تننوّفننر يقظة ظرفية وتقنّيات خننداع  املُنندجمننة ومننعننّدات الت�سوي�س 

اإلكرونية متطّورة.

هن�سولدت ت�سّلم مكّونات اأ�سا�سية لنظام 
الدفاع الذاتي يف ُمقاتالت يوروفايرت تايفون

QUADRIGA ُمقاتلة يوروفايرت تايفون �ضمن برنامج كوادريغا

الننرو�ننسننيننة لهذا  بننننناء ال�سفن للبحرية   خننطننة 
العام نّفذت وفقًا للربنامج املحّدد، اإذ اأن البحرية 
الننرو�ننسننيننة تننخننطننط ل�ننسننتننلم 40 �سفينة ومننركننب 
امل�سادة  لل�سفن   12700 رقننم  م�روعني  تت�سمن 

.)MCM( للألغام
حاليًا ت�سغل البحرية الرو�سية اأربننع �سفن من 
هننذا املنن�ننروع، واأربنننع �سفن اأخنننرى ذات التدابر 
م�سنع  يف  ت�سنيعها  يتّم   ،MCM للألغام  امل�سادة 
�ريدين نيف�سكي Sredne -  Nevsky لبناء ال�سفن 
الذي يعترب جزءًا من ال�ركة املتحدة لبناء ال�سفن. 
امل�روع   ،2021 ابريل/ني�سان  �سهر  نهاية  مننع 
 Alexandrit اخلام�س 12700 اأو �سفينة الك�سندريت
 Pyotr« اليا�سيف  بيوتر  امل�سماة  للألغام  امل�سادة 

Ilyichev«، اأطلقت يف �سان بير�سبارغ St. Petersburg، وفق ما اأعلنت 
وزارة الدفاع الرو�سية. وهذه ال�سفينة اإىل جانب �سفينة اأخرى تدعى 
جورجي كورباتوف »Georgi Kurbatov«، �سوف تن�سم اإىل �سلح 

البحرية الرو�سية قبل نهاية العام 2021.
ايفمينوف االأم����رال نيكوالي  الننرو�ننسننيننة  الننبننحننريننة   قننائنند 
Admiral Nikolai Evmenov، اأ�سار خلل اإحتفال اإطلق ال�سفينة، 
اإىل اأن ال�سفن يف هذا امل�روع لديها اإحتمالت حتديث كننربى، ولذا 

�ستكون هناك �سل�سلة من الطلبات الإ�سافية.
ي�سار اإىل اأن امل�روع 12700 مّت تطويره من قبل مكتب ت�سميم 
اأملنناز البحري املركزي Almaz Central Marine Bureau، الننذي هو 
جنننزء مننن �ننركننة بننننناء ال�سفن املننتننحنندة، ل�سالح الننقننوات البحرية 
الرو�سية. وهذه ال�سفن تنتمي اإىل اجليل اجلديد من قوات كا�سحات 
الألغام، وم�سّممة لقتال الألغام البحرية دون الدخول اإىل املناطق 

اخلطرة.

كا�سحة األغام جديدة للبحرية الرو�سية

اإطلق ال�ضفينة Pyotr Ilyichev MCM امل�ضادة للألغام



57 الدفاعية - حزيران / يونيو - متوز / يوليو 2021

لأول مّرة يف التاريخ حّققت القوات البحرية الأمركية و�ركة 
با�ستخدام  جننوًا،  بالوقود  للتزّود  تدليلية  عملّية   »Boeing »بوينغ 
طائرة دون طّيار متلكها بوينغ للتجاُرب MQ - 25 T1، لتزويد طائرة 

اأخرى بالوقود  جوًا.
خلل جتربة الطران التي ح�سلت بتاريخ 4 حزيران/يونيو 

2021، جنحت الطائرة MQ-25T1 مبّد اخلرطوم واملر�ساة، 
املننننزّودة بننه مننن خمننزن الننقننوات البحرية الأمننركننيننة للتزّود 
ُمقاتلة  اإىل  الننوقننود  بننالننوقننود جنننوًا )ARS(، ونقلت ب�سلم 
طراز �سوبر هورنيت F/A-18 Super Hornet تابعة ل�سلح 
 MQ- البحرية الأمركية، وبالتايل التدليل على قدرة الطائرة

Stingray 25  تنفيذ اأّول مهّماتها لتزويد الوقود جوًا.
 Rear Adm Brian Corey االأم���رال ب��ري��ان ك��وري 
املُنن�ننرف على مكتب الربنامج التنفيذي للطران دون طّيار 
واأ�سلحة ال�ربات، قننال: »اإن هننذا الفريق من املهنّيني كان 
متكامًل يف الطران الناجح، وخلل ال�سنوات القليلة املُقبلة، 
لت�سليم   »Boeing »بوينغ  مع �ركة  اإىل جنب  جنبًا  �سنعمل 
هذه القدرة التي �ستح�ّسن ب�سكل كبر جناح النقل اجلوي يف 

املُ�ستقبل«.
والأمنننن«  والف�ساء  »النندفنناع  لق�سم  التنفيذي  الرئي�س  بننندوره 
يف بوينغ ليان كاريت Leanne Caret  قننال: » هننذا احلنندث يف �سنع 
التاريخ هننو مفخرة لفريق عملنا املُ�سرك مننا بننني بوينغ والننقننوات 
 MQ - 25 البحرية الأمركية، الننذي عمل على حتقيق قنندرة طائرة

لتزويد الأ�سطول بالوقود جوًا عند احلاجة«.

خلل التمرين البحري الذي اأجرته القوات البحرية 
Sea Wolf، مّت اختيار  2021 حتننت عنننننوان  الركية للعام 
اإطنننلق �ننسننواريننخ مننوّجننهننة بننالننليننزر طنننراز CIRIC التي 
اأ�سابت اأهدافها بدّقة، وذلك من عربة ال�سطح املُ�سّلحة غر 
الآهلة  )ULAQ )AUSV التي طّورتها ال�ركات الركية 
واأحوا�س   METEKSAN Defence الدفاعية  ميتك�سان 

.ARES Shipyard  اأري�س لبناء ال�سفن
اإحتفال اإطننلق ال�سواريخ من عربة ULAQ املُ�سّلحة 
رفيعي  ر�سميون  ح�ره   ،)AUSV( ُبعد  عننن  وامل�سرة 
امل�ستوى من وزارة الدفاع الركية، ورئا�سة ال�سناعات 
النندفنناعننيننة الننركننيننة، وقننيننادة الننقننوات البحرية الركية، 
وقننيننادة حننر�ننس النن�ننسننواطننيء، وقنند بنننداأ الإحننتننفننال بتاريخ 
31 اأيننار/مننايننو 2021 بكلمات لكّل من الرئي�س التنفيذي 
 ،UTKU Alanç اأالن�ش  اأتكو  ال�سيد   ARES لأحننوا�ننس 

البار�ضلن  �ضل�ضوك  ال�سيد   Metexan الدفاعية  ميتك�سان  ورئي�س 
. Selçuk Alparslan

ال�سيد اأتكو األن�س Utku Aalanç رئي�س ARES عرّب عن �روره 
اأف�سل  اإطنننلق ال�سواريخ، التي تهدف اإىل تطوير  بنجاح جتننناُرب 
عربة �سطح غر اآهلة يف العامل، وبالتايل ريادة الهند�سة الركية يف هذا 

احلقل.
رئي�س   Selçuk Alparslan البار�ضلن  �ضل�ضوك  ال�سيد  اأمننا 
ميتك�سان الدفاعية Meteksan، اأ�سار اإىل اأن تركيا التي باتت رائدة 
يف جمال ال�سناعات الدفاعية عامليًا، تفخر اليوم باإطلق اأّول �ساروخ 

.ULAQ   AUSV موّجه مدمج يف عربة ال�سطح امل�سّرة عن ُبعد

 ULAQ عربة ال�سطح املُ�سّلحة وامل�سرية
تطلق بنجاح �ساروخ موّجه بالاليزر

CIRIT تطلق ال�ضاروخ ULAQ العربة

MQ - 25 T1 تتزود بالوقود جوًا من طائرة دون طيار F/A-18  مقاتلة �ضوبر هورنيت

طائرة بوينغ MQ-25 يف �سالح البحرية الأمريكية
ً  اأوّل طائرة دون طّيار لتزويد الوقود جوا
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Lockheed Martin  التجاُرب   اأجننننزت �ركة »لوكهيد مننارتننن 
الناجحة على �ننسنناروخ ال�ربات الدقيقة )PrSM(،، وذلننك خلل 
جتربة الطران الرابعة على التوايل مع اجلي�س الأمننركنني، بحيث 
 White Sands حّقق مدى 400 كلم يف حقل ال�سواريخ  املعروف باإ�سم

.New Mexico يف ولية نيومك�سيكو
لقد اأطلق �ساروخ ال�ربات الدقيقة PrSM من من�سة اإطلق 

HIMARS، وطننار مع دقننة متوّقعة اإىل منطقة 
الهدف، حيث دلل مّرة جديدة دقة عالية وراأ�س 

حربي فّعال.
نننائننبننة رئننينن�ننس ننننننران الننندقنننة يف اإدارة 
النن�ننسننواريننخ و�ننسننبننط النننننار يف لوكهيدمارتن 
غايليا  كامبل  Gaylia Campbell، اأ�سارت اإىل 
اأن �ساروخ �ربات الدقة PrSM اأجنز اأهداف 
اإختبارات اجلي�س كافة من خلل اأطول طران 
حتى اليوم، واأن اأداء ال�ساروخ املُثر للإعجاب 
يننعننكنن�ننس منننندى اإخنننل�نننس الننفننريننق النن�ننسننننناعنني 

املُ�سرك ل�ساروخ PrSM، لتطوير قدراته ب�رعة وفعالية ودّقة.
ُي�سار اإىل اأن اأنظمة �سلح �ربات الدقة اأر�ننس - اأر�ننس للجيل 
املُقبل، �سوف توّفر قنندرات متقّدمة للهجوم، و�سل، وقمع وتدمر 
اأهنننداف يف عمق حقل املننعننركننة. كما تننوّفننر لننوحنندات مدفعية امليدان 
اإمكانيات لأمدية بعيدة لدعم الألوية، والفِرق، واجليو�س يف م�رح 

عمليات قوات التحالف والقوات املُ�سركة.

�ساروخ ال�رضبات الدقيقة 
من لوكهيد مارتن يحقق اأطول طريان

�ضاروخ �ضربات الدقة prSM  حلظة اإطلقه

بنننتنننارينننخ 14 ننننيننن�نننسنننان/اأبنننرينننل2021 
MBDA منننننننننننننننننننن  كنننننننننّل   اإ�ننننسننننركنننننننننننننننننننت 
لننلنن�ننسنناروخ  اإطننننلق  عملية  اأول  يف   Nexterو
MMP من عربة الإ�ستطلع  املنندى  املتو�سط 
املدرعة طننراز جاغوار Jaguar وعربة القتال 

.EBRC
 )DGA( الفرن�سية  الننعننام  الت�سّلح  هيئة 
التقنّية  الرماية يف مركز الإخننتننبننارات  نّفذت 
الننربيننة الننتننابننع لها كننجننزء مننن ممننيننزات عربة 
جنناغننوار، حيث اأطلق ال�ساروخ من حا�سنة 
عننلننى بنننرج الننعننربننة حتننمننل �ننسنناروخننني، وقنند 

اأ�ساب ال�ساروخ MMP هدفه بنجاح.
 MMP اإن اإدماج ال�ساروخ املتو�سط املدى
يف   »MBDA »م.ب.د.اأ  �ننركننة  تنتجه  النننذي 
عربة جاغوار  JAGUAR التي تنتجها �ركة 
»نك�سر Nexter« قنند نفذ على مننراحننل، واأن 

الرماية يف املرحلة الأوىل قد دللت على جناح اإ�سابة الهدف.
فردريك مي�ضود  MBDA ال�سيد  رئي�س قطاع حقل املعركة يف 
Frederic Michaud اأ�ننسننار اإىل اأن عملية اإطنننلق النن�ننسنناروخ تعترب 
خطوة اأوىل مهّمة يف اطننار العمل مننع Nexter لتطوير بننرج العربة 
جاغوار، واإدمنناج ال�ساروخ MMP  كنظام �سلح بني وفقًا لأحدث 

احللول التكنولوجية.
بدوره، مدير م�روع جاغوار يف �ركة »نك�سر Nexter« ال�سيد 
David Marquette، رّحننب بالتعاون الإ�ستثنائي  دايفيد ماركيت 
لعمل فريق الربنامج، والننذي يعترب حجر الأ�سا�س لبناء املهارات 

التقنية.

»Nexter و »نك�سرت »MBDA م.ب.د.اأ«
MMP تُ�ساركان يف الإطالق الأول ل�ساروخ 

Jaguar حلظة اإنطلقه من عربة MMP ضاروخ�
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