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الفرقيطة � TCG BUYUKADAإن�ضمت �إىل
�سالح البحرية الرتكية وفقاً للربنامج MilGem
ت�صويرERTUGRUL BIREL :

�إن��ه العدد الثاين ال��ذي يَ�صدُر ه��ذا العام ،وال��ذي �أع � ّد �أ��ص�ل ًا لكي ي��وزّع
خالل معر�ض وم�ؤمتر الدوحة الدويل للدفاع البحري دميدك�س DIMDEX
ما بني  16و � 18آذار/م��ار���س  ،2020ومعر�ض القوات اخلا�صة �سوفك�س
 SOFEXيف الأردن م��ا ب�ين � 31آذار/م��ار���س و  2ني�سان/ابريل .2020
لكن �إنت�شار الفريو�س كورونا �أدّى �إىل اتخاذ ق��رارات �صعبة لإلغاء معظم
املعار�ض الدولية ومنها معر�ض دميدك�س ،فيما �سبق و�أعلنت اللجنة املنظمة
ملعر�ض �سوفك�س عن �إلغائه هذا العام لأ�سباب تعود �إىل العوامل الطبيعية.
لقد ّمت التقيّد �إىل ح ٍد كبري مب�ضمون الربنامج التحريري للمجلة ،ف�أدرجت
موا�ضيع على �صلة بالبحريات الدفاعية ،مثل طائرات ال��دوري��ة البحرية،
ونظرة �شاملة حول بحريات ال��دول العربية .كما يت�ضمّن العدد موا�ضيع
�شتى تتناول دبابات القتال يف ال�رشق الأو��س��ط ،وتطور القوات اجلوية يف
�أبرز الدول العربية� ،إىل جانب بحث مطوّل حول املدفعية احلديثة يف ال�رشق
الأو�سط ،و�أنظمة �إت�صاالت القوات الربية ،وجديد الأنظمة امل ُ�سيرّ ة عن بُعد
اجلوية والبحرية وال�بري��ة� ،إ�ضافة �إىل دور امل ُ�شبهات وو�سائل التدريب
احلديثة.
�إىل ذل��ك ،يجد ال�ق��ارىء ك ّم ًا من جديد ال��دف��اع ملختلف �صنوف القوات
امل�سلحة� ،إ�ضافة �إىل �أبرز الأحداث ذات ال�صلة بالتطورات الدفاعية العربية
والإقليمية والعاملية يف ق�سم بانوراما.
�إنه عدد مُتميّز وغنيّ باملعلومات التي ته ّم القادة والع�سكريني الباحثني
عن جديد التكنولوجيا الع�سكرية.
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يدشن أكرب قاعدة عسكرية قرب البحر األمحر
الرئيس املصري ّ

الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي وال�شيخ حممد بن زايد والأمري خالد بن �سلمان
والفريق �أول حممد زكي لدى افتتاح القاعدة

بتاريخ  15كانون الثاين/يناير
د�� ّ�ش��ن ال��رئ�ي����س عبد الفتاح ال�سي�سي
ق��اع��دة ب�يري�ن�ي����س ال�ع���س�ك��ري��ة ال��واق �ع��ة
جنوبي البحر الأح�م��ر ،وق��د ح�رض حفل
الإفتتاح و ّيل عهد أ�ب��و ظبي ونائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلّحة االماراتية ال�شيخ
حممد ب��ن زاي���د �آل نهيان ،وال��رئ�ي����س
الأرم� �ن ��ي �أرم���ن �سركي�سيان ،ون��ائ��ب
وزي��ر الدفاع ال�سعودي الأمري خالد بن
�سلمان ،ورئي�س وزراء بلغاريا بويكو
ب��وري�����س��وف� ،إىل ج��ان��ب وزي���ر ال��دف��اع
والإن� �ت ��اج احل��رب��ي الفريق �أول حممد
زك��ي ،ورئ�ي����س �أرك���ان ال �ق��وات امل�سلّحة
امل�رصية الفريق حممد فريد.
الأم�ي�ر خالد ب��ن �سلمان أ� ّك� ��د على
�أه�م�ي��ة ق��اع��د برييني�س الع�سكرية ،التي
ت �ظ �ه��ر م� ��دى ت� �ط� �وّر ج �م �ه��وري��ة م���صر
العربية يف جم��ال الأنظمة الع�سكرية� ،إذ
�أن ه��ذه القاعدة �ستكون حا�ضن ًا رئي�سي ًا
يف م��واج�ه��ة الأخ �ط��ار يف البحر الأح �م��ر،
و�سوف ت�ؤمن املالحة الدولية فيه.
ب��دوره ،ال�شيخ حممد بن زاي��د قدّم
تهانيه للرئي�س ال�سي�سي ب�ع��د افتتاح
2020
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ال �ق��اع��دة ،مثني ًا على ق��درات�ه��ا املتطورة
وم�ع��دات�ه��ا احل��رب�ي��ة ال�ت��ي تعترب �إ�ضافة
م �ه � ّم��ة ل� �ل� �ق ��وات امل �� �س � ّل �ح��ة امل ���ص�ري��ة،
و�ست�ساهم يف حرّية املالحة وتوفري الأمن
يف البحر الأح �م��ر .ال�شيخ حممد أ���ش��ار
�أي���ض� ًا �إىل �أن ال �ق��وات امل�سلّحة امل�رصية
لي�ست مل�رص فقط بل لكامل العامل العربي،
مبنا�سبة تد�شني القاعدة الع�سكرية اجلديدة،
تتقدّم هيئة التحرير يف جملة «الدفاعية» من معايل
وزير الدفاع الفريق �أول حممد زكي وقيادة القوات
امل�سلّحة امل�صرية بالتهنئة القلبيّة ،وتعرب عن
�أ�سفها للخط أ� الغري املق�صود الذي ح�صل يف عدد
دليل الدفاع العاملي .2019
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الفريق �أول حممد زكي
هو القائد العام للقوات املُ�سلّحة وزي��ر الدفاع
والإنتاج احلربي� ،سبق وتدرّج يف جميع الوظائف
القيادية بوحدات املظالت ث ّم قائد ًا لهذه الوحدات
وبعد ذلك قائد ًا للحر�س اجلمهوري.
يتمتع الفريق �أول زكي مب�ؤهالت ع�سكرية
رف��ي��ع��ة وح���ائ���ز ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن الأو���س��م��ة
وامليداليات الع�سكرية.

م��ؤك��د ًا على متانة العالقات الأخ��وي��ة بني
م�رص ودولة الإمارات العربية املتحدة.،
متحدّث ب�إ�سم الرئا�سة امل�رصية قال يف
املنا�سبة� «:إن قاعدة برييني�س هي واحدة
يف م�سل�سل جن��اح��ات ال �ق��وات امل�سلّحة
امل�رصية ،وت�أتي لتطوير وحتديث القوات
امل�سلّحة كجزء من ر�ؤية م�رص .»2030

الفريق �أول حممد زكي
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كتوسع حبري يف اخلليج
قطر حتصل على غواصات ّ
يحتمل �أن ت�صبح قطر �أوّل
دول� ��ة يف اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي ال�ت��ي
ت�شغل الغوا�صات ،فقد ّمت توقيع
مُذكّرة تفاهُم جديدة ،مع ال�رشكة
الدفاعية العمالقة فينكانتريي
 Fincantieriل �ل �ت��زوّد ب ��أح��دث
ال�سفن والغوا�صات.
م��ن امل� �ع ��روف �أن �إي�ط��ال�ي��ا
تزوّد ال�سفن احلربية �إىل القوات
ال �ب �ح��ري��ة الأم �ي��ري � ��ة يف ق �ط��ر،
ل�ك��ن �إدخ� ��ال ال �غ��وا� �ص��ات يعترب
معلومات ج��دي��دة يف ه��ذا املجال،
وهو �أم��ر مه ّم ج��د ًا كونه قد يغيرّ
تبني فينكانريي  Fincantieriغوا�صة �صغرية فئة « » Todaro 212يحتمل بيعها �إىل دولة قطر
التوازن البحري يف املنطقة.
قد ت�صبح الغوا�صات القطرية ج��زء ًا من عقد يفوق  5مليارات ال�سفن احلربية ت�شمل امل��د ّم��رات الدفاعية وح��ام�لات الطائرات،
ي��ورو ّمت التوافق عليه يف العام  ،2017وه��و ي�شمل حاملة طوافات و�أن برنامج الغوا�صة احلايل فئة «ت��ودارو  ،212 Todaroهو �رشاكة
كبرية من�صة �إن ��زال ( )LPDو�أرب ��ع �سفن حربية وق��ارب��ي دوري��ة ،مع �أملانيا .ونظر ًا لعدم عمق مياه اخلليج ف��إن فينكانتريي �ستقدّم
ت�صميم ًا لغوا�صة �صغرية احلجم ،وفق ًا ملطلب دول��ة قطر ،تبنيها
�إ�ضافة �إىل خدمات دعم يف القواعد البحرية اجلديدة.
لقد �أثبتت فينكانتريي � Fincantieriسج ًال مميّز ًا يف بناء �أحدث منفردة �أو بال�رشاكة مع �أحوا�ض بناء �سفن �أخرى تعمل يف �إيطاليا.

نافاريس  NAVARISباتت عمالنية بالكامل
بتاريخ  16كانون الثاين/يناير  2020عقد �أوّل �إجتماع
ملجل�س �إدارة نافاري�س  NAVARISاملنبثقة عن �رشاكة ك ّل
من «فينكانتريي  Fincantieriااليطالية» و «ن��اف��ال غروب
 Naval Groupالفرن�سية» .هذه ال�رشاكة تتمنى الإهتمامات
امل ُ�شرتكة لل�رشكتني لبناء مُ�ستقبل زاه��ر يف �صناعة بناء
ال�سفن والبحريات.
ُيعترب التحالف بني ال�رشكتني تطور ًا طبيعي ًا لل�رشاكة
التاريخية املوجودة �أ�ص ًال بني رائدين عامليني� ،إذ مع �أكرث
م��ن  20ع��ام� ًا م��ن ال�ت�ع��اون ،حققت «فينكانتريي» و«ن��اف��ال
غ��روب» جناح ًا ُم�شرتك ًا ،فمنذ ت�سعينيات القرن املا�ضي ّمت
�إنتاج �أرب��ع �سفن وفق ًا لربنامج مدمرات  Horizonللدفاع
اجل� ّوي ،ومنذ العام  2005ي�ستم ّر العمل امل�شرتك يف برنامج
الفرقاطات املتع ّددة امله ّمات  FREMMلإنتاج � 20سفينة.
�إن نافاري�س  NAVARISتعرب الطريق لتعا�ضد الدفاع
البحري الأوروب��ي يف مواجهة ال�ضغط املتزايد للمناف�سني
العامليني ،وع�بر نافاري�س ت�ستخدم ك � ّل م��ن «فينكاتريي»
و«نافال غروب» قواهما لتطوير قدرات �سرتاتيجية جديدة ،وبالتايل
تتجاوب ب�أ�ساليب مبدعة مع احتياجات زبائنهما.
مت تعيني جيو�سب بونو Giuseppe
ال�رشاكة بن�سبة  ،50/50وقد ّ
ً
 Bonoرئي�س ًا ،و�أريف غيو  Hervé Guillouع�ضوا ملجل�س الإدارة،
وكلود �سنتوفانتي  Claude Centofantiرئي�س تنفيذي ،و�أنريكو
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رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة نافاري�س NAVARIS

رئي�س العمليات ،وق��د ح� � ّددت �أه��داف

بوناتي Enrico Bonetti
نافاري�س باملجاالت التالية:
 م�شاريع �أبحاث وتطوير ُم�شرتكة. مقرتحات عاملية. هيئة ُعليا للتعاقد والت�صميم. -حتقيق الأمثل للإقتناء.
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إطالق املرحلة التدليلية لنظام القتال اجل ّوي املُستقبلي FCAS
خ�ص�صت حكومتي فرن�سا و�أملانيا ك� ّل من دا�سو للطريان
 Dassault Aviationوايربا�ص  Airbusو�رشكائهم مثل حمركات
ال �ط�يران م.ث.ي� ��و  MTU Aero Enginesو� �س��اف��ران Safran
وم.ب.د�.أ  MBDAوط��ال�ي����س  ،Thalesبعقد لإن���ش��اء االط��ار
الأويل �أو املرحلة الأوىل لإط�لاق نظام القتال اجل�وّي امل ُ�ستقبلي
).Future Combat Air System (FCAS
�إن �إط ��ار ه��ذا ال�ع�ق��د ُي�غ��طّ ��ي ال �ف�ترة الأوىل مل��دة � 18شهراً،
ويُطلق العمل لتطوير الأنظمة التدليلية و�إن�ضاج التكنولوجيات
الأحدث ،مع الأمل ملبا�رشة جتارب الطريان مطلع العام .2026
منذ العام  2019يعمل ال�رشكاء ال�صناعيني على الهند�سة
امل ُ�ستقبلية ك�ج��زء م��ن ال�برن��ام��ج ال��ذي ُع��رف ب��درا��س��ة الأف�ك��ار
امل ُ�شرتكة ،واليوم يدخل برنامج  FCASمرحلة تقريرية جديدة
مع �إطالق املرحلة التدليلية ،التي �سرتكز يف خطوتها الأوىل على
التحديات التكنولوجية يف املجاالت التالية:
 مُقاتلة اجليل املقبل ( )NGFمع دا�سو للطريان كمتعاقد�أول وايربا�ص ك�رشيك �أ�سا�سي ،بحيث تكون هذه املقاتلة العن�رص
الرئي�سي يف �صلب نظام القتال اجلوّي امل ُ�ستقبلي .FCAS
 -حاملة الأنظمة غري الآهلة عن ُبعد ( ،)RCمع ايربا�ص كمتعاقد

النظام التدليلي لطائرة القتال اجلوّي املُ�ستقبلي FCAS

�أول و م.ب.د�.أ ك�رشيك �أ�سا�سي.
 ال�سحابة القتالية ( )CCمع ايربا�ص كمتقاعد �أول وطالي�س�رشيك رئي�سي.
 -املحرّك مع �سافران وم.ث.يو �رشيك رئي�سي.

رايثيون حصلت على عقود من القوات اجلوية والبحرية األمريكية
ح�صلت �رشكة رايثيون  Raytheonعلى عقد بقيمة
 403مليون دوالر مع القوات البحرية الأمريكية لإنتاج
اجليل اجلديد من �أجهزة الت�شوي�ش متو�سطة احلزمة
 ،NGJ -MBوذل��ك ك�أنظمة اختبار وجت��ارب (،)SDTA
ع�ل��ى �أن ت���س� ّل��م �إىل الأ� �س �ط��ول ل ��دى اك �ت �م��ال التطوير
والإختبارات العمالنية.
م��دي��ر �أن �ظ �م��ة احل� ��رب الإل �ك�ت�رون �ي��ة ل ��دى ��شرك��ة
«رايثيون» دان تاي�سن � Dan Theisenأ�شار �إىل�«:أن هذه
الأ��ص��ول امل ُ�ستخدمة يف الإخ�ت�ب��ارات �سيت ّم ا�ستعمالها
لإظ�ه��ار جهوزية نظام الت�شوي�ش  NGJ - MBللعمل،
و�إننا يف مرحلة الإختبار الأ�سا�سية ،لكن برنامج العمل
النهائي لتحقيق الإمكانيات العمالنية البدئية �سيكتمل
يف العام .»2022
�أج �ه��زة الت�شوي�ش م��ن اجل�ي��ل اجل��دي��د NGJ-MB
توفر ق��درات حم�سنة لت�شوي�ش الإت���ص��االت املعادية،
�إ��ض��اف��ة �إىل اع�ت�م��ادي��ة وا��س�ت�م��راري��ة متقدّمة لطواقم
مُقاتالت � ،EA -18G Growlerإذ �أن ا�ستخدام النظام
� NGJ-MBسيمكن ال�ق��ادة من خ��داع وت�ضليل العد ّو
وب��ال�ت��ايل حرمانه ا�ستخدام طيف ك�ه��رو -مغناطي�سي بوا�سطة
تقنيات ت�شوي�ش متقدمة.
�إىل ذلك �أعلنت رايثيون عن ت�سليم �أول حا�ضن جلهاز الت�شوي�ش
الدفاعية � -شباط  /فرباير � -آذار  /مار�س 2020

حا�ضن اجليل اجلديد من نظام الت�شوي�ش NGJ - MB

� NGJ -MBإىل �سالح البحرية الأمريكية منت�صف العام  ، 2019بغية
�إجراء التجارب والإختبارات عليه ،متهيد ًا ال�ستخدامه على مُقاتالت
حامالت الطائرات.
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تعي فريق القيادة العليا لثالثة من قطاعاتها اخلمسة
«ايدج  »EDGEنّ

الدكتور فهد اليافعي رئي�سا ً لقطاع املن�صّات والأنظمة وحمد املرر رئي�سا ً لقطاع ال�صواريخ والأ�سلحة
وخالد الربيكي رئي�سا ً لقطاع دعم املهام

د.فهد اليافعي

حمد املرر

بتاريخ � 2آذار/م ��ار� ��س � 2020أعلنت «اي ��دج  ،»EDGEجتمُّع
التكنولوجيا املتق ّدمة ال��ذي يُطوّر حلو ًال ريادية ملواجهة التحديات
القائمة يف قطاع الدفاع وجماالت �أخرى ،اليوم ،عن ت�سمية الر�ؤ�ساء
املن�صات
لثالثة من قطاعاتها ،بتعيني د.فهد اليافعي رئي�س ًا لقطاع ّ
والأنظمة ،وحمد املرر رئي�س ًا لقطاع ال�صواريخ والأ�سلحة ،وخالد
الربيكي رئي�س ًا لقطاع دعم املهام.
وب�ح�ك��م من�صبه اجل��دي��د�� ،س�ي�ت��وىل د .فهد اليافعي رئ��ا��س��ة
املن�صات والأن�ظ�م��ة وعملياته ال�ت�ج��اري��ة ،ليقدم توجيهاته
ق�ط��اع ّ
الإ�سرتاتيجية القيّمة ،وي�رشف على �أعمال �رشكات القطاع؛ �أبوظبي
الإ�ستثمارية للأنظمة الذاتية «�أدا� �س��ي» و«�أبوظبي لبناء ال�سفن»
و«اجل �� �س��ور» و«ال �ط �ي��ف» و«�أم� � �رُك» و«�إي� ��رث» و«من ��ر» ،وقيامها
بتطبيق ا�ستخدامات التكنولوجيا املتقدمة �ضمن ك��ام��ل مراحل
ت�شغيل امل��رك�ب��ات والأن�ظ�م��ة اجل��وي��ة وال�بري��ة وال�ب�ح��ري��ة ،لتح�سني
كفاءة العمليات ،و�رسعة الإجن��از يف هذا القطاع .و�إىل جانب من�صبه
اجلديد يف (اي��دج) ،ي�شغل اليافعي من�صب رئي�س جمل�س الإدارة يف
�رشكتي �أبوظبي لبناء ال�سفن و«اجل�سور» ،وع�ضوية جمال�س الإدارة
يف �رشكتي موا�صالت الإم ��ارات و«ج��اه��زي��ة» ،وجمموعة الفر�سان
القاب�ضة ،كما توىل �سابق ًا من�صب مدير الربامج يف جمل�س التوازن
الإقت�صادي.
وم��ن جهة �أخ ��رى� ،سي�ستفيد قطاع ال�صواريخ والأ�سلحة يف
(اي��دج) من اخل�برات الوا�سعة لرئي�سه حمد املرر ال��ذي �سي�سعى
�إىل تطبيق نهج ري ��ادي يف �أع �م��ال ��شرك��ات «ال �ط��ارق» و«املتقدمة
بايروتكنيك�س (�إي ��ه ب��ي ت ��ي)» و«ك ��راك ��ال» و«ه��ال �ك��ن» و«ل�ه��ب»
التابعة لهذا القطاع ،للإرتقاء مب�ستوى الدقة والفاعلية يف الأداء،
و�إبقاء القوات امل�سلّحة الإماراتية على �أهبة الإ�ستعداد يف مواجهة
التهديدات النا�شئة .ومن خالل من�صبه ال�سابق كرئي�س �إ�ست�شاري
يف جمل�س ال�ت��وازن االقت�صادي� ،أ�سهم املرر ب��دور فعّال يف �إن�شاء
م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة يف قطاع الدفاع الوطني ،مثل«كراكال» و«�إي
بي �آي» و«هالكن» و«لهب» و«منر».
ويجلب خالد الربيكي،الرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�رشكة
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خالد الربيكي

«ج ��ال» ،معه �إىل من�صبه اجل��دي��د يف رئا�سة قطاع دع��م امل�ه��ام خربة
وا�سعة يف قطاع الطريان ،حيث �شغل منا�صب متعدّدة �ضمن جماالت
ت�صميم الطائرات وت�أهيلها و�صيانتها ،و�سيُ�سهم فهمه العميق
ل�برام��ج اال��س�ت�ح��واذ وال�ن���شر اال��س�ترات�ي�ج��ي للتكنولوجيا ب��دور
بالغ الأهمية يف تطوير قطاع دعم املهام ،وو�ضع ال��ر�ؤى والأه��داف
الإ�سرتاتيجية ل�رشكاته التي ت�سعى �إىل حتقيق �أق�صى درج��ات
الإ�ستعداد واجلاهزية يف دعم اجلبهات املتنوعة .و�سي�رشف الربيكي
على ��شرك��ات «احل���ص��ن» و«�إي ب��ي �آي» و«�إي ت��ي �إ� ��س» و«ج��ال»
و«ه��وراي��زن» و«جاهزية» و«نوليج بوينت» ورماية .ويف ال�سابق،
�شغل الربيكي من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب ل�رشكة يا�س
القاب�ضة يف الق�سم التجاري ،ومن�صب الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
«جال» خلدمات املالحة اجلوية.
ويف م�ع��ر���ض تعليقه ع�ل��ى ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات اجل ��دي ��دة ،ق ��ال ال�سيد
في�صل البناي ،الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب يف (اي��دج)«:يف
�إط ��ار حر�صنا على العمل بتوجيهات قيادتنا ال��ر��ش�ي��دة ،ن�سعى
ل�ضمان التحديث واالبتكار التكنولوجي يف قطاع ال��دف��اع ،وغريه
م��ن امل �ج��االت ،ون�سعى الم�ت�لاك (اي ��دج) كافة امل�ق��وم��ات والركائز
ال�ق��وي��ة ال�لازم��ة لتحركها ب�رسعة وك �ف��اءة �أك�ب�ر .وم��ع التعيينات
اجل��دي��دة� ،سيجلب ر�ؤ� �س��اء القطاعات الثالثة ث ��روات م��ن اخل�برة
يف خمتلف امل��ج��االت ،مل���س��اع��دة (اي� ��دج) و��شرك��ات�ه��ا ع�ل��ى حتقيق
�أهدافها اال�سرتاتيجية ومتكني م�ستقبل �آم��ن .ونحن على ثقة ب�أن
هذه التعيينات �ستعزز مكانة (اي��دج) العاملية ال��رائ��دة ،ونتطلع �إىل
التعاون مع الر�ؤ�ساء اجلدد لو�ضع �أ�س�س جديدة لن�رش ا�ستخدامات
التكنوجيا املتقدّمة يف امل ُ�ستقبل».
ومن اجلدير بالذكر �أن «ايدج  »EDGEتوحّ د حتت مظلتها �أكرث
من  25م�ؤ�س�سة ،وت�ض ّم ما يربو على � 12ألف موظف بارع ،يعملون
مع ًا ملواجهة التحدّيات الأمنية والدفاعية التي ي�شهدها ع�رصنا.
وتلتزم (ايدج) بتقدمي التكنولوجيا واخلدمات املبتكرة الالزمة �إىل
ال�سوق ،لتعزيز �رسعة �إجن��از العمليات وكفاءتها ،يف قطاع الدفاع
وغريه من املجاالت.
الدفاعية � -شباط  /فرباير � -آذار  /مار�س 2020
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نافانتيا تقفل هيكل الغواصة إيزاك
بريال S81

خالل �شهر كانون الأول/دي�سمرب � 2019أقفلت �رشكة «نافانتيا
 » Navantiaيف من�ش�آت كارتاغينا  Cartagenaالإ�سبانية الهيكل املقاوم
للغوا�صة  S-81 Isaac Peralاخلا�صة بالقوات البحرية الإ�سبانية
وذلك بعد تثبيت املقطع الأخري من ال�سفينة.
ح�رض املنا�سبة املدير العام للربامج البحرية يف وزارة الدفاع
الإ� �س �ب��ان �ي��ة ،اجل�ن�رال ���س��ف��ادور ال��ف��اري��ز با�سكوال General
 Salvador Alvarez Pascualورئي�س من�ش�أة كارتاغينا الأم�يرال
�أني�سيتو روزي��ك نياتو Vice Admiral Aniceto Rosique Nieto
وم��دي��ر ال�ه�ن��د��س��ة وال �ب �ن��اء الأم��ي�رال مانويل مارتينيز روي��ز
 Vice Admiral Manuel Martinez Ruizوع ��دد �آخ ��ر م��ن ال�ق��ادة
وال�ب�رام ��ج ،وق��د متثلت ��شرك��ة «ن��اف��ان�ت�ي��ا  »NAVANTIAمبدير
العمليات والأع�م��ال غونزالو ماثيو غوريرو  -الكازار Gonzalo
 Mateo Guerrro - Alcazarومدير �أحوا�ض بناء ال�سفن وبرنامج
الغوا�صات � S-80أغو�ستني الفاريز بالنكو Agustin Alvarez
.Blanco
يُ�شار �إىل �أن �إق�ف��ال الهيكل امل�ق��اوم ه��و حجز الأ��س��ا���س يف بناء
الغوا�صة ،ويف املرحلة القادمة �سيت ّم �إجناز الأعمال املتممة واملبا�رشة
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الغوا�صة ايزاك بريال  S81قيد الإجناز

يف مرحلة التجارب ،حيث من املتوقع �إطالق الغوا�صة يف البحار خالل
�شهر ت�رشين الأول�/أكتوبر .2020
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اجليش األمريكي مي ّدد العمل مع  SRCللتكنولوجيا املضادة للدرونز
خ�ص�ص اجلي�ش الأم�يرك��ي �رشكة « »SRCبعقد
قيمته  22مليون دوالر للتكنولوجيا اخلا�صة امل�ضادة
للأنظمة اجل��وي��ة ال�صغرية امل�سرية (درون���ز) التي
حتلّق على ارتفاعات منخف�ضة ،وفق ًا لإتفاقية م�سبقة
ما بني اجلي�ش و�رشكة «ّ »SRCمت متديد العقد ملدة �ستة
�أ�شهر لإنتاج تكنولوجيا م�ضادة لأنظمة درونز بتكلفة
 108ماليني دوالر.
�إن �أنظمة  SRCامل ُتحرّكة ت�ستخدم ال ��رادارات
والكامريات وتكنولوجيا الت�شوي�ش ومُ�ست�شعرات
�أخ��رى ،مل�ساعدة اجلي�ش على ك�شف وتعقّب وحتديد
هوية �أنظمة الدرونز امل ُعادية وتدمريها .و�أن وزارة
ال��دف��اع الأمريكية (البنتاغون) تعترب �أنظمة درون��ز
ال�صغرية والتي تطري ببطىء على ارتفاعات مُنخف�ضة
خ�ط��ر ًا داه�م� ًا على ال�ق��وات امل�سلّحة الأم�يرك�ي��ة حول
ال �ع��امل ،ن �ظ��ر ًا ل�صعوبة ك�شفها ك��ون�ه��ا ت�ت�ه�رّب من
الرادار.
يف تقييم للجي�ش الأمريكي� ،أظهر وجود �أكرث من
 600ن��وع من الأنظمة اجلوية غري الآه�ل��ة (� )UASأو
امل ُ�سيرّ ة عن بُعد ( ،)Dronesوالتي تُ�ستخدم يف �أكرث
من  80دول��ة حول العامل ،وقد ا�ستخدم عنا�رص الدولة
الإ�سالمية �أنظمة درونز �صغرية تطري على ارتفاعات مُنخف�ضة خالل
املعارك مع القوات احلليفة للواليات املتحدة يف العراق و�سوريا.

تكنولوجيا  SRCامل�ضادة للأنظمة اجلوية املُ�سيرّ ة عن بُعد

يُ�شار �إىل �أن  SRCهي �رشكة �أبحاث وتطوير ال تبتغي الربح ،وقد
باعت �أنظمة مُ�ضادة للدرونز �إىل اجلي�ش والقوات اجلوية الأمريكية
منذ العام .2017

ليوناردو تز ّود البحرية األمريكية بـ  32طوافة
» عرب

ح� ��ازت ��شرك��ة «ل� �ي ��ون ��اردو
م�ؤ�س�سة �أغو�ستا و�ستالند يف فيالدلفيا
 Westland Philadelphiaع �ل��ى ع �ق��د ب�ق�ي�م��ة
 176.472.608دوالر �أم�ي�رك��ي ل �ت��زوي��د ال �ق��وات
البحرية الأمريكية بـ  32طوافة طراز  TH - 73 Aمع
كامل قِطع الغيار ومعدّات الدعم وخدمات التدريب
وال�صيانة.
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل ���ش�رك��ة «ل� �ي ��ون ��اردو
� »Leonardoألي�ساندرو بروفيومو Alessandro
� Profumoأ� �ش��ار �إىل�«:أن ل �ي��ون��اردو ويف منا�سبة
�إحتفالها مب��رور  40عام ًا على عملها يف فيالدلفيا،
ي�رسّها �أن تكون القوات البحرية الأمريكية قد اختارت
عر�ضها الأ�سا�سي  TH - 119وبالتايل  Leonardoكحليف حملّي
وطويل الأم��د ،كما و�أن��ه فخر لنا �أن نكون م�ساهم ًا مهم ًا يف مُ�ستقبل
دفاع الواليات املتحدة الأمريكية».
بدوره ،املدير الإداري لطوافات ليوناردو جيان بيارو كوتيلو
 Gian Piero Cutilloق ��ال�«:إن �أخ�ب��ار ال�ي��وم الرائعة ه��ي م�صادقة
Leonardo
Agusta
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الطوافة � TH - 73Aإنتاج « ليوناردو »Leonardo

م�ؤكدة حللولنا التي ت�ضع معايري �صناعية جديدة للتدريب ،ونحن
ملتزمون العمل م��ع ال�ق��وات البحرية الأم�يرك�ي��ة ،للت�أكد م��ن تلبية
�إحتياجات طيّاري امل�ستقبل وخدماتهم املتطوّرة».
جتدر الإ�شارة �إىل �أن « »Leonardoهي من �ضمن �أوّل ع�رش دول
يف ال�ع��امل مل�ج��االت اجل��و ف�ضاء وال��دف��اع والأم ��ن ،وتعترب ال�رشكة
االيطالية الأوىل لل�صناعات ذات التكنولوجيا العالية.
الدفاعية � -شباط  /فرباير � -آذار  /مار�س 2020

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

املوجهة مع ALKA
روكتسان تدخل سوق أنظمة السالح بالطاقة ّ
دف�ع� ًا حل��دود التكنولوجيا يف جم��االت ال���ص��واري��خ والقذائف
ال�صاروخية وال��ذخ��ائ��ر التقليدية ،تتابع روك�ت���س��ان
�أعمالها على �أنظمة ال�سالح املبدعة ،و�أل�ك��ا  ALKAكنظام �سالح
بالطاقة املوجّ هة (� ،)DEWSأحد نتائج هذه اجلهود.
�إن اجلهاز  ALKA DEWSقادر على توجيه الطاقة الإلكرتو-
مغناطي�سية وال�ل�اي��زري��ة ن �ح��و ه ��دف محُ � � �دّد ،مب��ا ي�ت�ي��ح مل�شغله
�إعرتا�ض �أف��راد �أو �أ��سراب من الدرونز عرب قدرته على الت�شوي�ش
الإلكرتو -مغناطي�سي ،وبالتايل ب�إمكانه �ش ّل الدرونز وجمموعات
منه والعبوات النا�سفة ( )IEDمن م�سافة �آمنة با�ستخدام قدراته
الإلكرتو -مغناطي�سية والاليزرية التدمريية.
الدفاع با�ستخدام الأ�سلحة النارية التقليدية ،ال ميكن ا�ستعماله
دائ�م� ًا �ض ّد �أخ�ط��ار ال��درون��ز ن�ظ��ر ًا لإح�ت�م��االت الأ��ض�رار اجلانبية،
�إ�ضافة �إىل ��ضرورة وجود �أف��راد مُتخ�ص�صني وذخائر خا�صة ملثل
هذه املهمّات.يف نظرة �إىل الإجتاهات العاملية يالحظ �أن �أنظمة دفاع
مبدعة ثم ا�ستخدامها �ض ّد مثل هذه الأخطار اجلديدة ب�شكل كبري.
كما و�أن �إنهاء �أخطار العبوات النا�سفة ( )IEDيتطلّب حلو ًال مبدعة،
و�أن نظام ال�سالح بالطاقة املوجّ هة  DEWSيُعترب احل ّل الأق ّل تكلفة يف
الدفاع �ضد  ،IEDوالدرونز وخا�صة �أ�رساب من الدرونز.
�إن نظام  ALKA DEWSقادر على �رضب هدف يف نقطة حمدّدة
من خالل تركيز طاقة موجّ هة عليه بدقة عالية ،وهكذا مينع ال�رضر
اجلانبي .تكلفة الطلقة ال��واح��دة يف ه��ذا النظام ال��ذي يتجاوب مع

Roketsan
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نظام ال�سالح بالطاقة املُوجّ هة � ALKA DEWSإنتاج Roketsan

�رسعة ال�ضوء وميكن �إ�ستخدامه لي ًال ونهاراً� ،أق ّل من تكلفة الذخائر
التقليدية.
�إىل جانب قدرته على الق�ضاء على �أن��واع متعدّدة من الأخطار
للتج�س�س ،والدرونز حامل
التي ت�شكّلها الدرونز العادية والدرونز
ّ
امل ُتفجرات ،و�أ�رساب من العربات اجلوية غري الآهلة  UAVوالعبوات
 ،IEDف�إن  ALKA DEWSميكن �إ�ستخدامه كوحدة متح ّركة �أو ثابتة
وفق ًا الحتياجات ُم�ستخدمه .النظام امل ُتح ّرك ُيعترب ح ًال مثالي ًا للدفاع
عن الوحدات املتق ّدمة �أو املنت�رشة� ،إ�ضافة �إىل العمليات يف املناطق
ال�سكنية ،فيما النظام الثابت ميكن �إ�ستعماله يف الدفاع اجل� ّوي عن
املن�ش�آت احل�سا�سة كمق ّرات القيادة والقواعد وامل��راف��ىء ومباين
ُح�صنة.
احلر�س امل ّ
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الرئيس التنفيذي ملجموعة سامي يزور منشآت عربات منر
ب� �ت ��اري ��خ ��� 20ش��ب��اط/ف�ب�راي��ر
� 2020إ�ستقبلت �رشكة «من��ر »NIMR
الإماراتية ،الرائدة يف �صناعة العربات
الع�سكرية اخلفيفة واملتو�سطة الوزن،
بعثة ر�سمية من ال�صناعات الع�سكرية
ال�سعودية ( )SAMIبرئا�سة املدير
التنفيذي لل�رشكة د�.أندريا�س �شوير
 ،Dr.Andreas Schwerوذل� ��ك يف
من�ش�آت ال���شرك��ة ل�صناعة العربات
املدرعة من الدرجة الأوىل.
ج��ال �أع�ضاء ال��وف��د على من�ش�آت
منر وا�ستمعوا �إىل �رشح حول قدرات
ال�رشكة ومنتجاتها واخل��دم��ات التي
تقدّمها ،كما عر�ضت �أمامهم جمموعة
م��ن ال �ع��رب��ات اخل�ف�ي�ف��ة وامل�ت��و��س�ط��ة
ال� � ��وزن � �ش �م �ل��ت ع��رب��ة ،JAIS 4x4
وعجبان  ،AJBAN 440Aو AJBAN
�أع�ضاء وفد � SAMIأمام عربة  NIMRيف من�ش�آت ال�شركة
 ،447وهافييت  HAFEET 630Aو
من�صات قتالية للزبائن ،وهي ت�ستم ّر يف حيازة �أف�ضل امل�ستويات
 ،JAIS 6x6كما عر�ض �أمنوذج عن العربة .AJBAN MK2
رئي�س ق�سم الأنظمة واملن�صات يف جمموعة  EDGEد .فهد اليايف العاملية بهدف احلفاظ على �سمعتها ذات الإحرتام الرفيع ،و�أن زيارة
وفد  SAMIت�ؤكد على موقع ال�رشكة وبالتايل رفع �صورة NIMR
حت �دّث يف منا�سبة ال��زي��ارة ق��ائ�لاً� «:إن منر  NIMRرائ��دة يف �صناعة
العربات الع�سكرية اخلفيفة واملتو�سطة ،و�أن خرباتها املثبتة يف �إنتاج داخل قطاع العربات املدرعة».

أوشكوش الدفاعية تفوز بطلب عربات تكتيكية خفيفة
�أع �ل �ن��ت ��شرك��ة «�أو� �ش �ك��و���ش ال��دف��اع �ي��ة
 »Defenseمنت�صف �شهر ��ش�ب��اط/ف�براي��ر  ،عن
و� �ض��ع ق �ي��ادة ال�ت�ع��اق��د يف اجل�ي����ش الأم�ي�رك ��ي لرت�سانة
دي�تروي��ت  ،Detroit Arsenalطلب ًا ل ���شراء  1240عربة
تكتيكية خفيفة مُ�شرتكة  JLTVمع العدّة امل ُرتبطة بها.
ي�شمل الطلب عربات لقوات املارينز ،ودول �سلوفينيا
وليتوانيا وع��دد غري محُ �دّد من ال�ع�دّة امل ُتممة للعربات،
�إىل ك ّل من اجلي�ش الأمريكي وق��وات املارينز و�سلوفينيا
وليتوانيا.
نائب رئي�س ال�رشكة ومدير ع��ام ال�برام��ج امل ُ�شرتكة
يف «�أو��ش�ك��و���ش ال��دف��اع�ي��ة» ج��ورج مان�سفيلد George
� Mansfieldأ�شار �إىل�«:أننا نعمل جنب ًا �إىل جنب مع مكتب
الربامج امل ُ�شرتكة لإعطاء الع�سكريني �أحدث التكنولوجيا
ال�رضورية لكي تناف�س وتهزم �أكرث الأع��داء تطوراً ،و�أن
العربة  JLTVت�ستطيع �إ�ستيعاب �أك�ثر من � 100شكل من
املهمّات ،دون الت�ضحية باحلركة والنقل ،وهذا دليل �أكيد
على ر�شاقة العربة وقدرتها على التعديل».
Oshkosh
2020
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إختبارات مشرتكة للطوافة Mi -26T2V
�أع��ل��ن��ت ��ش�رك ��ة «ال� �ط���واف���ات ال��رو� �س �ي��ة
� »Helicoptersإحدى �رشكات رو�ستك  Rostecالتابعة للدولة،
وممثلني عن وزارة الدفاع الرو�سية ،عن املبا�رشة يف جتارب
م�شرتكة لطوافة النقل الع�سكري الثقيل طراز ،Mi - 26T2V
واملقرر �إ�ستمرارها حتى نهاية العام  .2020يف العام 2018
ّ
�أن�ت�ج��ت ��شرك��ة «رو��س�ت�ف��رت��ول � »Rostveretolأمن��وذج � ًا
للطوافة املح�سنة  Mi - 26T2Vكجزء من برنامج الطوافات
الرو�سية لتطوير الطوافة الثقيلة  Mi - 26ل�صالح القوات
اجلو ف�ضائية الرو�سية.
امل��دي��ر ال �ع��ام ل���شرك��ة ال �ط��واف��ات ال��رو� �س �ي��ة �أن� ��دراي
بوجن�سكي � Andrey Boginskyأ�شار �إىل �أن الأمن��وذج Mi -
� 26T2Vإجتاز التجارب الأولية بنجاح يف من�ش�آت ال�رشكة،
مبا �أت��اح املبا�رشة بربنامج �إختبارات مُ�شرتكة من املقرّر
�إ�ستكماله طيلة العام  ،2020وال�رشكة قد �أتخذت يف احل�سبان
متطلبات الزبائن بحيث ّمت �إدم��اج�ه��ا يف ت�صميم الطوافة
 ،Mi - 26T2Vال�سيد بوجن�سكي �أكّد على�أن �أداء الطوافة
�سوف يت ّم حت�سينه ب�شكل ج �دّي ن�ظ��ر ًا لعملية التحديث،
ومن املتوقع �أن حتت ّل الطوافة  Mi - 26T2Vاملكان املالئم يف
القوات امل�سلّحة الرو�سية.
يُ�شار �إىل �أن ه��ذه الطوافة خم�ص�صة للنقل اجل �وّي الثقيل مع
Russian

طوافة النقل الثقيل � Mi - 26T2Vإنتاج «الطوافات الرو�سية»

حمولة ت�صل �إىل  20طناً ،وهي جمهّزة بنظام �إلكرتونيات الطائرات
 MPK90 - 2Vون�ظ��ام احلماية وال��دف��اع ال��ذات��ي �ض ّد ال�صواريخ
املعادية للدفاع اجلوّي.

البحرية الروسية تتس ّلم ست غواصات خالل العام 2020
�أعلن متحدّث ر�سمي يف ال�صناعات الدفاعية املحلّية،
�أن القوات البحرية الرو�سية �سوف تت�سلّم خالل العام
�� 2020س��ت غ��وا� �ص��ات ت�شمل �أرب� ��ع غ��وا� �ص��ات عاملة
بالقوة النووية وذل��ك للمرّة الأوىل منذ  28عام ًا م�ضى.
امل�رّة الأخ�يرة التي ت�سلّمت فيها البحرية الرو�سية نف�س
العدد من الغوا�صات كان يف العام  ،1992وبعد ذلك �سلّمت
��شرك��ات بناء ال�سفن ث�لاث غ��وا��ص��ات للقوات البحرية
الرو�سية ك � ّل ع��ام ،فيما م��ا ب�ين �أع ��وام  1997و  2012مل
تت�سلّم قوة الغوا�صات الرو�سية �سوى غوا�صة واحدة
يف العام و�أحيان ًا دون �أي غوا�صة .لكن �إعتبار ًا من العام
 2013باتت الغوا�صات اجلديدة ت�صل �إىل القوات البحرية
الرو�سية ب�صورة منتظمة ،ويف العام  2014حتديد ًا �إلتحق
�أربع غوا�صات بهذه القوات.
مبوجب العقود مع �أح��وا���ض بناء ال�سفن �سيفما�ش
 ،Sevmashمن املقرّر �أن يت ّم ت�سليم امل�رشوع الأول 955A
للغوا�صة  Prince Olegوامل�رشوع الأول  885Mللغوا�صة
� Novosibirskإىل البحرية الرو�سية خالل العام � .2020إىل
ذلك �ست�سلّم  Sevmashالغوا�صة  Kazanوبرنامج  09852لغوا�صة
 Belgorodالعاملة بالطاقة النووية ولأغ��را���ض خا�صة �إىل القوات
الدفاعية � -شباط  /فرباير � -آذار  /مار�س 2020

القوات البحرية الرو�سية خالل حفل ت�سلّم �إحدى الغوا�صات

البحرية الرو�سية خالل هذا العام ،وهي الغوا�صة التي �ستدخل يف
هيئة �أبحاث املياه العميقة التابعة لوزارة الدفاع الرو�سية.
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الطائرة دون ط ّيار  MQ - 9Bمن جنرال أتوميكس

الطائرة  Sea Guardianهي الأمنوذج البحري للنظام MQ - 9B Sky Guardian

طائرة جديدة متعدّدة املهام جتلب قدرات جديدة للطائرات املُ�سيرّ ة
عن بُعد : RPA

( )TCAS IIوجهاز ب��ثّ امل ُراقبة امل�ستقل والتلقائي (.)ADS -B
جميع هذه العنا�رص ت�ؤكد �أن  MQ -9Bهو �أ�سلم و�أقدر طائرة تدار
عن بُعد ( )RPAيف العامل.

ُي �ع �ت�بر ن �ظ��ام احل ��ار� ��س اجل� � �وّي - 9B Sky Guardian
والأمن ��وذج البحري  Sea Guardianمن �رشكة «ج�نرال �أتوميك�س
للأنظمة اجلوية GA -( General Atomics Aeronautical Systems
 ،»)ASIالطائرة الأكرث تقدّم ًا يف العامل التي تُدار عن بُعد ( ،)RPAمع
املتنوّع الأول الذي �سلّم �إىل القوات امللكية اجلوية الربيطانية ()RAF
مثل نظام بروتكتور .Protector MK1
�إن ال� �ط� �ل ��ب ع� �ل ��ى ال� �ن� �ظ ��ام  MK-9Bي��ت��ن��ام��ى ع ��امل� �ي� �اً،
ف ��احل �ك ��وم ��ة الأ�� �س�ت�رال� �ي ��ة �إخ� � �ت � ��ارت ال� �ن� �ظ ��ام MK-9B Sky
 Guardianل� �ت ��زوي ��د ق� � ��وات ال � ��دف � ��اع الأ� � �س �ت�رال � �ي� ��ة ب �ن �ظ��ام
ال � �ط� ��ائ� ��رات امل ُ� �� � �س �ّي�ررّ ة ع� ��ن ُب� �ع ��د امل� ��� �س� � ّل� �ح ��ة ،وف � �ق � � ًا مل� ���ش�روع
 ،Air 7003وحكومة بلجيكا �أعطت املوافقة لقوات الدفاع البلجيكي
للتباحث ب�ش�أن حيازة نظام  Sky Guardianلتلبية �إحتياجات الأمة من
الطائرات التي تُدار عن بُعد .RPA

كطائرة حقيقية متعدّدة املهام يوجد على  MQ - 9Bت�سع نقاط
خارجية �صلبة توفر ت�شكيالت ال مثيل لها لتلبية متطلبات املهمّات
املنوّعة .يف الأ�سا�س التج�س�س واملراقبة والإ�ستطالع ( )ISRك�أبرز
الإمكانيات ،كما �أن النظام  Sea Guardianجمهّز مب�ست�شعر �إلكرتو
 ب�رصي و�أ�شعة حتت احلمراء ( )EO/IRعايل التعريف ،وراداربحري ذو �أداء ع��ايل متعدد الأدوار على دائ��رة  ، 360لدعم مهمات
الدوريات البحرية واملراقبة.
النظام  MQ - 9Bيفاخر ب�رسعة جوية �أكرث من  210 KATSخالل
� 40ساعة ،وهو يوفر حتم ًال �أكرب بتكلفة ت�شغيل منخف�ضة ،وبالتايل
ف ��إن احل��ار���س البحري  Sea Guardianه��و مثايل يكمل عمل طائرة
الدورية البحرية الآهلة يف �أداء مراقبة بحرية على مناطق �شا�سعة.

��س��اب�ق��ة ،وذل���ك ب �ه��دف احل �� �ص��ول ع�ل��ى � �ش �ه��ادة ت�خ��ول��ه ال �ط�يران
يف �أج � � ��واء غ�ي�ر مم� � ّي ��زة وم �ت��داخ �ل��ة م ��ع ال� �ط ��ائ ��رات امل� ��أه ��ول ��ة،
و�أن  MQ-9Bي��ق�ت�رب م ��ن احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال �� �ش �ه��ادة ع�ن��دم��ا
ت �� �ص��ل ال � �ط� ��ائ� ��رة �إىل م� �ع ��اي�ي�ر ال� �ث� �ق ��ة اجل� ��وي� ��ة حل� �ل ��ف ن��ات��و
.NATO STANAG - 4671
بغية التطابق مع متطلبات معايري الثقة اجلوية لت�صب االطار
اجل��وي والتكامل  ،ث��م ب�ن��اء ال�ط��ائ��رات  MQ -9Bك��اف��ة مب��واد من
الكمبوزيت الذي يحوز الثقة ،و�أن الطائرة  MQ -9Bجمهّزة بنظام
 DAAال��ذي ط�وّرت��ه ج�نرال �أتوميك�س ويت�ألف م��ن رادار ومعالج
ج��و  -ج��و ،م��دم��ج يف ن�ظ��ام الإن� ��ذار ع��ن ال�سري وجت�ن��ب الإ��ص�ط��دام

 Sea Guardianتزويد ال��دول ب�أحدث امل�ست�شعرات التي توفر لها
�إمكانيات غري متوازية للتج�س�س واملراقبة والإ�ستطالع ()ISR
ملجموعة وا��س�ع��ة م��ن الأج� ��واء العمالنية واخل �ط��رة .ال�ن�ظ��ام Sea
 Guardianقادر على العمل على �أمدية ما بعد خط النظر (،)BLOS
وعلى ارت�ف��اع��ات �أع�ل��ى م��ن  40.000ق��دم ،ويف ظ��روف م��ن العوامل
الطبيعية امل ُتقلبة.
�إىل ذل��ك ميكن جتهيز ه��ذه املن�صة ب ��رادار بحث بحري متعدد
الأدوار ( ،)ISARونظام تعريف �أوتوماتي ( )AISذو �إمكانيات
ك���ش��ف ت��وف��ر ال�ب�ح��ث ال �ب �ح��ري احل�ق�ي�ق��ي ع�ل��ى م���س��اح��ات وا��س�ع��ة
( ،)MWASوتتيح حتديد ومنع الأهداف البحرية.

MQ

الرتاث:

o

قابل احل�صول على
ال�شهادة�:و ن� �ت ��اج �إع� � � ��ادة ت �� �ص �م �ي��م �أ���ش��ك��ال جت�س�س ومُراقبة وا�ستطالع ( )ISRبحري دائم:
ال � �ن � �ظ� ��ام  MQ-9Bه� �
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ق��درت��ه الإ��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ع�ل��ى ال�ت�ح� ّم��ل ،ي�ستطيع
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SeaGuardian

MULTI-ROLE
SINGLE SOLUTION
• 360° multi-mode maritime radar to support maritime patrol
and surveillance missions
• Capable of operating at Beyond Line of Sight (BLOS) ranges
• Seamless Airspace Integration
at altitudes over 40,000 feet
• Border and Maritime Security
• Border and Maritime Security support

• 40+ hour endurance

• Overwatch and ISR capabilities

• Local basing
• From a family of trusted UAS surpassing
6M flight hours
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هافلسان تفتتح مركز تكنولوجي يف ُعمان

ال�سفرية الرتكية يف عمان عاي�شة �سوزان �أو�صـــلو �إر ،ورئي�س �شركــــة
هافل�ســان د .حاجي علي مانتار حلظة �إفتتاح املركز

رئي�س هافل�سان د .حاجي علي مانتار ورئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة يف عمان ال�سيد �سعد اجلنيبي
وعدد من امل�س�ؤولني

ّمت اف�ت�ت��اح ��شرك��ة هافل�سان  HAVELSANتكنولوجي عمان
ذ.م.م .بتاريخ � 2آذار/م��ار���س  2020يف مق ّر ال�رشكة الكائن يف مدينة
بو�رش/عمان ،مب�شاركة ال�سفري الرتكي يف �سلطنة عمان والعديد من
ال�شخ�صيات العمانية الرفيعة امل�ستوى والإداريني الرفيعني امل�ستوى
يف ��شرك��ة هافل�سان .حيث ّمت ق�ص ��شري��ط الإف �ت �ت��اح ورف ��ع النقاب
ع��ن لوحة ال�رشكة ب�شكل جماعي م��ن قبل ال�رشيك املحلي يف �رشكة
هافل�سان  HAVELSANتكنولوجي عمان ذ.م.م .ورئي�س جمل�س
الإدارة ل�رشكة امل�سرية العاملية ذ.م.م .ال�سيد �سعد اجلنيبي ورئي�س
�رشكة هافل�سان الربف�سور د .حاجي علي مانتار و�سفري اجلمهورية
الرتكية يف �سلطنة عمان ال�سيدة عاي�شة �سوزان �أو�صلو �إر.
متثل ��شرك��ة هافل�سان تكنولوجي ع�م��ان ذ.م.م .ال�ت��ي تعترب
عم ًال ا�ستثماري ًا م�شرتك ًا بني �رشكة امل�سرية العاملية ذ.م.م .و�رشكة
هافل�سان ،مثا ًال ملمو�س ًا للعالقات االقت�صادية والثقافية املتنامية

ب�شكل متوا�صل بني البلدين ال�شقيقني .بف�ضل الدعم الكامل الذي
تقدّمه ال��دول��ة الرتكية لأن�شطتها يف �سلطنة عمان ،ت��ويل هافل�سان
� HAVELSANأهمية كبرية ل�سلطنة عمان� .إن افتتاح �رشكة هافل�سان
 HAVELSANتكنولوجي عمان ذ.م.م .تعقيب ًا لت�سليم منظومة C4I
�إىل وزارة الداخلية املوقرة يف �سلطنة عمان ،يظهر رغبة هافل�سان
 HAVELSANاجلادة يف �أن تكون املورد وال�رشيك يف �إيجاد احللول
الدائمة لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات والكيانات املوقرة يف �سلطنة عمان.
�إنطالق ًا من كونها �رشكة رائدة يف جمال التكنولوجيا بتقنياتها
الذكية واحللول املتكاملة وبيت للربجميات املتما�شية مع تطلعات
البالد ،ت�سعى هافل�سان � HAVELSANإىل تطوير القدرات الدفاعية،
تقدمي أ�ح��دث التقنيات وجمع امل��واه��ب املحلّية يف �سلطنة عمان من
خ�لال ال�ت�ع��اون امل�شرتك ب�ين هافل�سان  HAVELSANوال�رشكاء
املحلّيني.

املغرب يطلب  25عربة ثقيلة لإلسرتداد
واإلخالء HERCULES
قررت وزارة اخلارجية الأمريكية املوافقة على مبيعات ع�سكرية
�إىل اخل��ارج ،هي ع�ب��ارة عن  25عربة ط��راز  M88A2ملهمّات قتالية
ت�شمل الإ� �س�ترداد والإخ�ل�اء (� ،)HERCULESأو عربات M88 A1
مرممة مع كامل العتاد التابع لها ،وذل��ك بقيمة تقريبية ت�صل �إىل
 239.35مليون دوالر.
وكالة التعاون الدفاعي الأمني (� )DSCAسلّمت املوافقة على
البيع املحتمل �إىل الكونغر�س بتاريخ � 3آذار/م��ار���س  ،2020وكانت
احل�ك��وم��ة امل�غ��رب�ي��ة ق��د ت�ق� ّدم��ت بطلب ��ش�راء  25ع��رب��ة ق�ت��ال ثقيلة
� M88 A2 HERCULESأو ع��رب��ات جم��ددة � ،M88 A1إ�ضافة �إىل
 25م��دف��ع ر� �ش��ا���ش  M2ع �ي��ار  ،0.50و  25ج �ه��از رادي� ��و �أر� �ض��ي
وحممول ج��و ًا ( )SINCGARSو  25نظام حتديد املوقع اجلغرايف
 ،AN/PSN-13Aو  30ع��دة م�ساعدة لنظر ال�سائق و  25ق��اذف
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رم ��ان ��ات دخ��ان �ي��ة ،
�إىل ج��ان��ب م �ع �دّات
� �ص �ي��ان��ة وت ��دري ��ب
وغ�يره��ا م��ن و�سائل
ال��دع��م اللوج�ستي
دبابة القتال الثقيلة ملهمّات الإ�سرتداد والإخالء HERCULES
لهذه العربات.
يُ�شار �إىل �أن اق�ت�راح البيع يدعم ال�سيا�سة اخلارجية والأم��ن
الوطني للواليات املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،م��ن خ�لال حت�سني �أم��ن دول
حليفة من خارج حلف «ناتو» ،وقوة فاعلة يف الإ�ستقرار ال�سيا�سي
والتقدّم الإقت�صادي يف �شمال �أفريقيا.
�إن املتعاقد الرئي�سي لهذه ال�صفقة هي �رشكة «ب�.أ�.إي »BAE
يف والية بت�سيلفانيا ،التي �ستدخل باتفاق مُبادلة مع اململكة املغربية.
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طائرة

 Hercules C - 130Hلدى سالح الجو األردني

القوات اجلوية يف دول الشرق األوسط العربية
أهميتها ومدى تط ّورها

ت��درك دول ال�شرق الأو���س��ط ب�صورة عامة ودول اخلليج ب�صورة
خا�صة �أهمّية القوات اجلوية يف ج�سم العمليات الع�سكرية ،وال �سيما
�أثر التجارب التي مرّت بها يف حربها الطويلة مع �إ�سرائيل ،ويف احلرب
العراقية والدمار الذي �شهدته يف حرب عا�صفة ال�صحراء القا�سية ،ويف حرب
�سوريا مع داع�ش ،ك ّل ذلك دعاها لزيادة الإ�ستعدادات احلربية ،وال �سيما تطوير
�أ�سلحة جوّها �أكرث من �سواها لتكون فعّالة يف حماية دولها من املعتدين والغزاة
والإرهابيني .ومع �أن �سيا�سة الدول العربية ب�صورة عامة مل تكن يف يوم من الأيام
هجومية� ،إال �أن ذلك ال مينع من تطوير جيو�شها و�أ�سلحتها وال �سيما �سالحها اجلوّي
الذي يُعترب حجر الزاوية يف حماية �أجواء البالد.
و�أدرك� ��ت دول اخلليج ب���ص��ورة خا�صة
�أه �م �ي��ة ح �م��اي��ة �أج��وائ��ه��ا ك��ون �ه��ا م�ط�م��وع
ب�ثروات�ه��ا البرتولية ،ل��ذا أ�ن���ش��أت ق��وة ردع
ُم �� �ش�ترك��ة ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا ع�ب�ر جم�ل����س ت �ع��اون
م�شرتك ( )GCCيحافظ على �أمن دول اخلليج
ويحمي من�ش�آت دولها ال�صناعية والبرتولية
م��ن الإع��ت��داءات اخل��ارج�ي��ة وه��ذا م��ا جعلها
ب���ص��ورة خا�صة ت��ر ّك��ز على تطوير قواتها
اجلوية.
ومل ��ا ك��ان��ت ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ط��ائ��رات�ه��ا
امل �� �ش�تراة يف ال�سبعينات وم��ا قبلها قدمية
�أ�صبح ل��زام� ًا عليها الإ�ستغناء عنها وكذلك
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ت �ط��وي��ر ال��ط��ائ��رات والأ� �س �ل �ح��ة امل �� �ش�تراة
ب �ع��د ال �ث �م��ان �ي �ن��ات وال �ت �� �س �ع �ي �ن��ات و� �ش�راء
ال�ط��ائ��رات احل��دي�ث��ة وجعلها جميع ًا ت ��ؤدي
وظ��ائ��ف م �ت �ع �دّدة ،وه �ك��ذا �أ��ص�ب�ح��ت ق��وام
امل�ع��ارك احلديثة ،امل ُ�ق��ات�لات امل�ت�ع�دّدة املهام
والطوافات الهجومية ،ويف ما يلي �سنتناول
يف ال�ت�ف���ص�ي��ل �أ��س�ل�ح��ة ج� � ّو ك� � ّل دول ��ة ��شرق
�أو�سطية وخليجية على حِ دة.

القوات اجلوية الأردنية:

ع ��دي ��د �� �س�ل�اح ج ��و امل �م �ل �ك��ة الأردن � �ي� ��ة
الها�شمية  ،13.500ولديه من طائرات القتال

� 3أ��س�راب يف ق��اع��دة (الأزرق)� ،إع�ترا���ض/
دف��اع ج �وّي توزيعها ك��ال�ت��ايل :ال ���سرب 1 -
ي�ض ّم  30ط��ائ��رة  ،MLU F-16Aوال���سرب
  2ق��وام��ه  15ط��ائ��رة  ABMLUF - 16و6ط��ائ��رات  ، F-16Bوال ���سرب  6 -ي�ضم 17
طائرة .F-16A/B
�أم��ا جناح النقل اجل �وّي يف (ق��اع��دة امللك
عبد اهلل) فلديه ال�رسب  3 -وق��وام��ه طائرتا
كا�سا  ،C-212وطائرتا  ،CN - 235وطائرتا
 ،CN - 295و  4طائرات هريكوليز ،C-130H
و�رسبا طوافات للنقل والإرتباط ي�ضمّان 10
�سوبر بوما  ،AS - 332و�رسب من  12طوافة
.EC -635
ول � ��واء ع �م �ل �ي��ات خ��ا� �ص��ة ي �� �ض � ّم 16+8
طوافات  UH - 60Lبالك هوك ،و  8طوافات
 .MD - 530وال � �ط �ي�ران امل �ل �ك��ي ق��وام��ه
 2ت�شالنجر  ،604وط��ائ��رة تري�ستار  500و
 6ط��واف��ات  S-70Aب�ل�اك ه���وك ،وط��واف��ة
 .SA - 316 Cوه �ن��اك  3ط��ائ��رات م��ن ط��راز
 L-76Mت�شغلهما م�ؤ�س�سة نقل جوّي مدنية.
�أم��ا ط��واف��ات ال�ق�ت��ال ف���سرب��ان قتاليان
ي�ضمّان  30+كوبرا �( AH - 35 W1رسبا 10
و  12قاعدة امللك عبد اهلل).
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طوافة �أبات�شي  Apache AH -64تابعة للقوات الجوية اإلماراتية

�أم��ا ط��ائ��رات ال�ت��دري��ب يف كلية التدريب
اجل��وي��ة يف ق��اع��دة امل �ل��ك ح�سني ف�ع�ب��ارة عن
 3أ���س��راب (ال ���س�رب  11وي���ض� ّم  13ط��ائ��رة
 1فيوجت  ،C-101وال ���سرب  4وق��وام��ه 16
طائرة �سلينغ�سباي  T-67وال�رسب  2ي�ض ّم
طائرتي فاير فالي  ،M - 260وطائرتي TB
� - 20سوكاتا).
كما ل��دى الأردن نظامان من الطائرات
امل�سرية ط��راز كامكوبرت  S-100و � 4أنظمة
.FALCO
كما يجري التناف�س على طائرة تدريب
�أ�سا�سية جديدة حت ّل مكان طائراتC-101
 ،و ّمت حت��وي��ل طائرتي النقل � CN -235إىل
ط��ائ��رت�ين م�سلّحتني ل��دع��م ق��وات العمليات
اخلا�صة يف مهمّاتها.
وقيد الطلب (منذ عام  18 )2010طوافة
م�سلّحة بوينغ  AH-6ليتل بريد ( 6 +كخيار
ثانٍ ) لتجهيز لواء طريان العمليات اخلا�صة
وبالتحديد املجموعة  .28وب��د�أ منذ �أواخ��ر
العام  2015ت�سلّم  15طائرة � F-16إ�ضافية
من الفائ�ض الهولندي.
القواعد اجلوية :امللك عبد اهلل (عمان)
(ج �ن��اح ال�ن�ق��ل ال�ع���س�ك��ري) ،وامل �ل��ك ح�سني
(امل �ف��رق) (كلية التدريب اجل��وي) والأم�ير
ح�سن ( ،)H5والعقبة  ،والأزرق  ،وامللك
في�صل (اجلفر).

القوات اجلوية الإماراتية:

�سالح االم��ارات العربية املتحدة اجلوّي
عديده  4.500جنديّ  ،وتنظيمه العام قيادتان
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جوّيتان ،وقيادة للعمليات اخلا�صة وقيادة
ط�يران اجلي�ش ،و�أك��ادمي�ي��ة خليفة ب��ن زاي��د
اجلوية.
فالقيادة اجلوية الغربية يف (�أب��و ظبي)
قوامها جناح مُقاتالت يف (ق��اع��دة الظفرة)
ي�ض ّم � 3أ��س�راب ق�ت��ال/ه�ج��وم �أر� �ض��ي هي
الأ��س�راب  71و  76و ( 80ق��اع��دة ال�ضفران)
وموجوداتها من طائرات مرياج ،9 - 2000 -
و  3أ���سراب قتال (الأول والثاين والثالث)
��ش��اه�ين وط��ائ��رات �ه��ا  F-16E/Fدي ��زرت
فالكون.
�أم� ��ا ج �ن��اح ال�ن�ق��ل يف (ق ��اع ��دة ال�ب��اط��ن)
ف�ق��وام��ه � 3أ��س�راب ط��ائ��رات (��س�رب ي�شغل
ط��ائ��رات  C-130Hو�آخ ��ر ي�شغل ط��ائ��رات
 CN-235وثالث لديه  6طائرات .)C-17
�أم��ا القيادة الو�سطى يف (دب��ي) فلديها
��س�رب ه �ج��وم خ�ف�ي��ف وت ��دري ��ب (ال ���س�رب
102يف ق��اع��دة م �ن��ده��ات) وي �� �ض � ّم ط��ائ��رات
هوك � .102 -أما �رسب النقل فقوامه طائرات
 C-130H-30وط ��ائ ��رات L-100 - 30
وكذلك بوينغ  ،747 - 422وكينغ إ�ي��ر 350 -
للنقل ال�شخ�صيات.
�أما قيادة العمليات اخلا�صة (�أبو ظبي)
فلديها ��س�رب للعمليات اخل��ا��ص��ة (ق��اع��دة
ال �ن �خ �ي��ل) ي �ت � أ� ّل��ف م��ن ط ��واف ��ات ت�شينوك
 CH - 47C/Dوطوافات  AW 139و�سي�سنا
.208B
�أم� � ��ا ل� � ��واء ط� �ي��ران اجل �ي ����ش ال �ع��ا��شر
(ال�ظ�ف��رة) في�ض ّم ط��واف��ات �أبات�شي AH -
 64Aالقتالية وطوافات فينيك .AS- 350

ول��دى �أك��ادمي�ي��ة خليفة ب��ن زاي��د اجلوية
(ال �ع�ي�ن) ال ���سرب  63وف �ي��ه ط��ائ��رات ه��وك
 ،MK 63وال ���سرب ال �ث��اين ف��ري��ق الفر�سان
للألعاب اجلوية وقوامه  10طائرات ،MB339
وال ���سرب ال��راب��ع وي �� �ض � ّم ط��ائ��رات PC -7
ت�يرب��و ت��ري�نر ،و��س�رب الأك��ادمي �ي��ة اجل��وي��ة
ويت أ�لّف من طائرات غروب .G-115 TA
جمموع الطائرات (الفئات الرئي�سية)
ل�ل�ق�ت��ال  58م �ي�راج  9-2000و 76دي ��زرت
فالكون و 79دي��زرت فالكون F- 16 F/E
ب�ل��وك  60 -وللنقل وال�صهريج  8ط��ائ��رات
 ،A330 MRTTو  C-71 3و�سواها.
وق� � �ي � ��د ال � �ط � �ل� ��ب ط � ��ائ � ��رت � ��ا دوري� � � ��ة
م � �ت � �ع � �دّدة الأدوار م� ��ن ط � � ��راز ب �ي��اج��و
� � ��F-160س� � � ّل� � �م � ��ت يف  ،2015وي� �ج ��ري
ت� ��� �س� �ل� �ي ��م  6ط� � ��واف� � ��ات ت� ��� �ش� �ي� �ن ��وك CH
 -147زائ��د ًا  10طوافات �أخ��رى كخيار ثانٍ ،
وقيد الطلب �أي�ض ًا نظام بريديرت امل�سري ،و
 17رادار مُراقبة جوّية ( GM200من �رشكة
طالي�س) و�أثنان للم�سح الع�سكري من نوع
هيليو�س .ويجري ت�أ�سي�س نظام �صاروخي
للدفاع اجل �وّي على م�ستوى البلد ATBM
ي�شمل �رشاء نظام ( THAADوحدتا �إطالق
مع ما جمموعه  9ق��واذف) .ونظام باتريوت
 PAC - 3وح� ��دات �إط �ل�اق م��ع  10م��واق��ع
رادارات و  10حمطات �إ�شتباك و�سيطرة و
 37قاذف.
�أهم القواعد اجلوية :القيادة اجلوية
الغربية ،وباطن ،والظفرة ،والعني ،والقيادة
اجلوية الو�سطى.
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القوات اجلوية البحرينية:

عديد �سالح ج��و البحرين  1300جنديّ
وتنظيمه ال �ع��ام ي���ض� ّم م��ن ط��ائ��رات القتال
 3أ���سراب مُقاتالت� ،رسبان ك ّل منهما ي�ض ّم
 8 - 7طائرات  C-16و  4طائرات ،F - 16D
وثالث لديه  12طائرة .F-5E/F
و��س�رب ط��واف��ات للنقل فيه  12طوافة
 ،AB - 212و  3ط���واف���ات ،BO - 105
وطوافتان لنقل ال�شخ�صيات طراز S-70A
و  9طوافات بالك هوك  ،UH - 60Mوطوافة
ط ��راز  S-92لنقل ال�شخ�صيات ،و��سرب
طوافات هجومية ي�ض ّم  14طوافة AH-1E
ك��وب��را ،وط��ائ��رة �أف ��رو  ،TJ85و  3ط��ائ��رات
ط��راز غالف �سرتمي وط��ائ��رة ط��راز بوينغ و
 -27للنقل.
�أم� ��ا ج �ن��اح ط ��ائ ��رات ال �ت��دري��ب ف �ف �ي��ه 6
طائرات هوك  ،MK - 129و  3طائرات �سلينغ
�سباي فاير فالي للتدريب الأويل.
وهناك �إمكانية ل�رشاء  19طائرة �إ�ضافية
ط���راز  F-16ي �ج��ري ال �ت �ف��او���ض ب���ش��أن�ه��ا،
وا ّت�ف�ق��ت دول اخلليج ( البحرين والكويت
وعمان وقطر وال�سعودية والإم ��ارات) على
�إقامة نظام مُ�شرتك (حزام التعاون) لرت�صد
ال �ط��ائ��رات وحت��دي��د هويتها ورب ��ط �أنظمة
الدفاع اجلوّي للدول املوقّعة.
�أه ّم القواعد اجلوية�:سمان ،وال�شيخ
عي�سى ،واملحرق.

القوات اجلوية ال�سعودية:

عديد �سالح جو اململكة العربية ال�سعودية
ح ��ويل  20.000وتنظيمه ال �ع��ام ال��وح��دات
العمالنية مُنتظمة يف � 9أجنحة م��و ّزع��ة على
 7ق��واع��د ب �ح��ري��ة .ف��ال �ط��ائ��رات الهجومية
 3أ���س�راب �ضاربة ت�ض ّم  88ت��ورن�ي��دو .IDS
والطائرات امل ُقاتلة للقاذفة � 3أ�رساب مُقاتالت
قاذفة فيها  68طائرة  .F-15Sوالطائرات
امل ُعرت�ضة  6أ���س�راب قوامها  68مقاتلة F -
 .15Sو�رسبان  28تايفون.
�أما طائرات النقل فـ � 3أ�رساب قوامها 20
طائرة هريكوليز  ،C-130 E/Hو  5طائرات
 ،CN -235و 53ط��ائ��رة  C - 212و 200
طائرة بوينغ  320 - 707وطائرتي جت�ستار
وطائرتي فالكون .20 -
ولديها م��ن ال�ط��واف��ات ��سرب��ان يت�ألفان
م��ن  28جرتاينجر  AB -206و  42طوافة
 ،AB - 205و  6طوافات �ألويت  ،3و  18طوافة
 ، KV - 107Hو  92طوافة  ،AB- 212و61
ط��واف��ة ( AB - 412للبحث والإن �ق��اذ) و 15
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لدى البحرين طوافة  UH - 60Mبالك هوك

طوافة طبية�/إخالء  S-70ب�لاك ه��وك و
كوغار  MK 2للقيادة والبحث والإنقاذ.
�أم� ��ا ط ��ائ ��رات ال �ت��دري��ب ف �ق��وام �ه��ا 15
طائرة  ، F - 5Bو  51طائرة � T -41Aسوبر
ما�ش�شاك ،و�أكادميية امللك في�صل لديها 28
هوك .
وطائرات الإن��ذار املبكر ت�ض ّم  5طائرات
�أواك ����س  E - 3Aوط��ائ��رت��ان ط ��راز R - 3A
للإ�ستخبار الإلكرتوين (.)ELINT
وق �ي��د ال �ط �ل��ب  72ط��ائ��رة ي��وروف��اي�تر
تايفون مبوجب برنامج ال�سالم ،كما ّمت طلب
 84طائرة  F 15SAيتم ت�سليمها ،و�ستطور
 68طائرة  F-15عاملة يف �سالح اجلو امللكي
ال�سعودي �إىل �صيغة .SA
كما منحت  BAE Systemsع�ق��د ًا بقيمة
11

 1.6مليار جنيه ب�ش�أن رزمة تدريب كاملة
طائرة بيالتو�س ّ ( PC - 21مت ت�سليمها) ،و
 22 + 22طائرة هوك ( ATTيجري ت�سليمها)
و  25طائرة تدريب �أ�سا�سي يتم اختيارها،
و�أجهزة حماكاة �أر�ضية ،و�ستح ّل طائرات
ال �ت��دري��ب حم� � ّل ال �ط��ائ��رات ه ��وك و PC-9
و� �س��وب��ر م��ا��ش���ش��اك ،وق �ي��د ال�ط�ل��ب ط��ائ��رت��ا
�صهريج ط ��راز  ،C-130Jوم��ن امل �ق �رّر �أن
يت�ضمّن الربنامج ما ي�صل جمموعه �إىل 25
طائرة .C130/KC-130J
وي�ج��ري ت�سليم  6ط��ائ��رات �إي��رب��ا���ص -
 MRTT 330للنقل� /صهريج حت ّل حم ّل KE
 ،-3Aوتخ�ضع الطائرتان  ER -3Aل�صيانة
يف امل�خ��ازن وقيد الطلب  4ط��ائ��رات كينغ �إير
 350ERم��ع خ�ي��ار ث ��انٍ يت�ضمّن  4ط��ائ��رات
55

طائرة النقل وال�صهريج  MRTT 330يف �سالح اجلو ال�سعودي
21

�أخ � ��رى ،وق �ي��د ال�ط�ل��ب ط��واف��ات
 AW139لل� إ�خ�ل�اء ال�ط� ّب��ي والت�سليم
جارٍ.
�أه��م القواعد اجلوية  :أ�ب �ه��ار ،وامللك
عبد العزيز (الظهران) وج �دّة ،وامللك خالد
(خمي�س م�شيط) واملدينة ،والريا�ض (مق ّر
القيادة) ،وتبوك ،وامللك فهد (الطائف).
أ�م��ا ق��وات الدفاع اجل �وّي ففرع مُ�ستق ّل
ه��و م���س��ؤول ع��ن جميع م��وج��ودات ال��دف��اع
اجلوّي الثابتة واملتحرّكة ،واملدافع امل�ضادة
وق��واع��د ال���ص��واري��خ �أر� ��ض  -ج � ّو الثابتة
وامل �ت �ح � ّرك��ة ،ب��ا��س�ت�ن�ث��اء ال �� �ص��واري��خ التي
تُطلق عن الكتف .عديد قوات الدفاع اجلوّي
 4000ج�ن��ديّ  ،ولديهم  156مدفع ًا مقطور ًا
ثنائي ال�سبطانة عـ  35ملم ونحو  100مدفع
فولكان مقطور ،و  18مدفع ًا عـ  30ملم و�ضعت
على هياكل دب��اب��ات  .AMX -30ول��دي��ه من
�صواريخ م/ط  17بطارية هوك املح�سن مع
 120قاذف ًا ثابت ًا ومتحرّك ًا ونحو  150قاذف ًا
ون �ظ��ام��ي ��ش��اه�ين ( 2/1ذات� ��ي احل��رك��ة/
وحم�صن) و  11وحدة �إطالق بارتريوت.

القوات اجلوية ال�سورية:

ع��دي��د � �س�لاح اجل ��و ال �� �س��وري .
ج �ن��ديّ ول��دي��ه م��ن ط��ائ��رات ال�ق�ت��ال ��سرب��ان
�ضاربان م�ؤلفان من � 21سو  .24 -و � 18رسب
مُقاتالت� 9 ،أ�رساب منها ت�ض ّم نحو  150ميغ
 ،F21و � 5أ�رساب لديها  70ميغ 23ـ ،و�رسبان
ي�ضمّان  40ميغ  ،29 -و�رسبان ي�ضمان 30
20 000

�سوخوي  SU - 35لدى القوات اجلوية العراقية

ميغ  .25 -و� 8أ��س�راب قتال/هجوم
�أر��ض��ي خم�سة أ���س�راب منها ت�ض ّم 40
ميغ  ،BM23و � 3أ��س�راب ت�ض ّم � 40سو
.22/29
و�رسب �إ�ستطالع قوامه  6طائرات ميغ
 .R25أ�م��ا طائرات التدريب ففيها  - 20ميغ -
 ،U21و � 80إل � 39 -ألباترو�س ،و  60دلفن
 ،L29و  30طائرة  MBB-223فالمينغو ،و
 30ميغ  ،17 -و  6باك �شاهناز.
ك �م��ا ل��دي��ه م��ن ط ��ائ ��رات ال �ن �ق��ل ��سرب��ان
م�ؤلفان من � 4أل  ،76و � 6آن  - 26 -و � 6آن -
 12و � 2آن  24 -و � 8إل  ،14 -و  4تو .134 -
�أم ��ا م��ن ال �ط��واف��ات ف �ل��دى � �س�لاح اجل��و
ال�سوري � 3أ��سراب هجومية ت�ض ّم  16مي -
 ،24و  55غازيل/هوت ،و  100مي � .8 -أما
ط��واف��ات النقل فت�ض ّم ح��وايل  100مي 17 -
وم��ي  - 8 -وم��ي  ،7 -و  50مي  25ونحو 16
مي  14 -هيز ،و  5ك��ا  25ه��ورم��ون ملكافحة
الغوا�صات وحرب ال�سفن.
و�أ ّك ��د ر�سمي ًا عقد خ��ا���ص ل�ل�ت��زوّد ب �ـ 36
ط��ائ��رة ي��اك  130 -ل�ل�ت��دري��ب امل �ت �ق �دّم ،و 12
طائرة ميغ .2M /M29
�أه��م القواعد اجل��وي��ة�:أب��و ال�ضهر،

و�سوخوي  SU- 24لدى القوات الجوية السورية
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وح �ل��ب ،وال �ن��ا��صري��ة ،وب�ل�اي ،وخ��اخل��ال��ة،
وم���س�يري��ة ،وب��امل�ي�را ،و��س�ه�ل��ة ،ور��ص��اف��ة،
و�سهل�س و�صحراء �سيقان.

القوات اجلوية العراقية:

ع��دي��د ��س�لاح ج��و اجل�م�ه��وري��ة العراقية
 6000ج �ن��ديّ  ،وامل �ق � ّر الرئي�سي يف ق�ي��ارة،
وج �ن��اح��ه ال�ه�ج��وم��ي  109يف (ال��ر� �ش �ي��د AB
ب �غ��داد) ول��دي��ه  20 - 15ط��ائ��رة SU - 35
ل��دى جناح الهجوم ( 115البلد) وي�ض ّم 10
طائرات  L -195ASو  L195 ASو ،L195B2
و  9مقاتالت (البلد) .17T/-16C
وجناح الإ�ستطالع يت�ألف من � 3أ��سراب
إ�� �س �ت �ط�ل�اع خ �ف �ي �ف��ة ه ��ي ال� ���س�رب ال �ث��ال��ث
(كركوك) جمهّز بـ  6طائرات �ساما CH 2000
وال�رسب ( 70الب�رصة يت أ�لّف من  6طائرات
�سيكر  ،SB7L-360و  8طائرات �ساما Sama
 ،CH 2000وال�رسب ( 87املثنى) ويت أ�لّف من
 6طائرات كينغ .350ER
�أم� � ��ا ل �ل �ت��دري��ب ف �ل��دي��ه ال� ���س�رب ( 52
كركوك) وقوامه  20طائرة ال�ستا  ،92و12
طائرة كرفان �س�سنا ( AC - 208Bملكافحة
املتمرّدين ،و  15طائرة تيك�سان .)T - 6A
�أما للنقل فلديه  3طائرات  ،C - 130Eو
 6طائرات �آن  32 -و  6طائرات ،C - 130J
و�رسب طوافات ي�ض ّم طوافات مي .17 -
و�أو��ص��ى ال�ع��راق على  36طائرة مُقاتلة
طراز ) F - 16 (Cبلوك ّ .52مت ت�سلم عدد قليل
من الطائرت الهجومية �سو  25 -من رو�سيا
واي� ��ران .وق�ي��د ال�ط�ل��ب  24ط��ائ��رة ه�ج��وم/
ت ��دري ��ب ط � ��راز  ،T-50 IQKAIك �م��ا قيد
الطلب ع��دد غري حم �دّد من ط��ائ��رات التدريب
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MOST

Rival late generation fighters offer your armed forces almost everything required. They’re almost on budget.
They’re almost on schedule. They’re almost ready to fly the full range of missions needed to be truly effective.
But what if ‘almost’ isn’t good enough? Omnirole Rafale offers the most versatile, most cost-effective, most
technologically evolved military performance available in a late-generation fighter today. Rafale. A most welcome
alternative to endless promises, and almost endless delays. Rafale. The OMNIROLE fighter
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لدى �سلطنة عُ مان طوافات

الأ�سا�سي .PAC Super MUSHSHAK

�سالح جو �سلطنة عمان:

ع ��دد � �س�لاح ج��و �سلطنة ع �م��ان .
ج�ن��ديّ وتنظيمه ال�ع��ام لديه �رسبا مُقاتالت
ه�ج��وم �أر� �ض��ي ،ال ���سرب ال�ث��ام��ن يف ث�م��رات
وقد �أُعيد ت�سليحه بـ  10طائرات  F-16بلوك
 50وطائرتي  ،F - 16Dوال�رسب  18وي�ض ّم
 10ط��ائ��رات  F-16Cبلوك  ،50و  4طائرات
.F-16D
و���س��رب م� �ق ��ات�ل�ات/ه� �ج ��وم �أر�� �ض ��ي
وا��س�ت�ط�لاع (ال���س��اد���س يف م�ط��ار م�صرية)
ويت�ألف من  12طائرة هوك  ،200و  4طائرات
هوك .100
و��س��رب مل �ك��اف �ح��ة م �ت �م �رّدي ال �ت��دري��ب
(ال�رسب الأوّل يف م�صرية) ويت�ألّف م��ن 12
طائرة بيالتو�س  PC-9و  7طائرات �شهباز
(�� MET - 17س�ف��اري) و  5ط��ائ��رات �سوبر

5 000

NH -90

م�ش�شاك.
�أم��ا للنقل فلدى �سلطنة عمان � 4أ��سراب
هي  :ال�رسب الرابع وي�ض ّم طائرتي �إيربا�ص
 A320بري�ستيج لنقل ال�شخ�صيات ،و�رسبني
(ال� �ث ��اين يف � �س �ي��ب واخل��ام ����س يف � �ص�لال��ة)
ولديهما � 8سكاي ف��ان ( جهزت  3منها ملهام
الدورية البحرية) و�رسب (رقم  16ال�سيب)
وقوامه  3طائرات  ،C - 130Hوطائرة بوينغ
( SP 747الطريان ال�سلطان) وطائرتي غالف
�سرتمي ( 4الطريان ال�سلطاين) وطائرة C -
 ، 130Hوطائرتني .C130I
�أما الطوافات ف�رسبان (ال�رسب الثالث
��ص�لال��ة ،وال ���سرب  14ال���س�ي��ب) وي�ت��أ ّل�ف��ان
م ��ن  20ط ��واف ��ة  NH -90و  3ط ��واف ��ات
 AB - 206و  10بيل  ،212A/Bو  3طوافات
 ،AB212و  3ط ��واف ��ات ب��وم��ا (ال� �ط�ي�ران
ال�سلطاين) و  12طوافة �سوبرلينك�س 300
و 6طوافات .NH90

�أما جناح اجلو اخلا�ص بال�رشطة في�ض ّم
ط��ائ��رت�ين ط��راز  ،D-228وط��ائ��رت�ين ط��راز
 ،DHC - 5و  3طائرات مريلني ،و  5طائرات
 ،AB - 205وطائرتني  AB-206وطائرتني
.CN - 235
و ّمت ب �ن��اء ن �ظ��ام دف� ��اع ج � �وّي يت�ضمّن
رادارات  S - 743Dمارتيلو و�أنظمة �إت�صال
قوامها  28وح��دة إ�ط�لاق �صواريخ رابيري،
ورادارات باليند فاير لإدارة ال��رم��ي تنظّ م
جميعها يف كتيبة جوّية قوامها �رسبتان.
و ّمت ط �ل��ب دف �ع��ة ث��ان �ي��ة م ��ن  12ط��ائ��رة
 F - 16بلوك  C10( 50و  )2Dالتي رمبا حت ّل
حم ّل طائرات جاغوار .وتطلب ال�سلطنة 12
طائرة يوروفايرت تايفون و  8هوك  .AJTكما
ّمت ت�سليم  20طوافة  NH 90لتح ّل حم ّل معظم
الطوافات العاملة يف حمال النقل والإرتباط
با�ستثناء ط��واف��ات (ال �ط�يران ال�سلطاين).
كما طلبت ال�سلطنة  8ط��ائ��رات  C -29Sمبا
منها  5ط��ائ��رات نقل تكتيكي ،و  3ط��ائ��رات
دوري ��ة ب�ح��ري��ة ،وق�ي��د ال�ط�ل��ب ن�ظ��ام للدفاع
اجلوّي نا�سما�س ليح ّل حم ّل رابيري /باليند
فاير.
�أهم القواعد اجلوية :م�صرية ،مثنى،
� �س�لال��ة ،ث�م��ري��ات ال���س�ي��ب ج��زي��رة ال �غ��ون،
وخ�صاب.

القوات اجلوية القطرية:

ع��دي��ده��ا  2.500ج� �ن ��ديّ وت�ن�ظ�ي�م�ه��ا
ال�ع��ام ج�ن��اح ق�ت��ال رق��م ( 1ال�ق��ري��ة) وق��وام��ه
م ��ن ط���ائ���رات ال �ق �ت��ال  9ط� ��ائ� ��رات م�ي�راج
 ،EDAS - 2000و  3طائرات مرياج 2000 - 5

متتلك قطر عدد من طائرات النقل العمالقة طراز  C-17غلوب ما�سرت Globemaster

24
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بوما  AS - 332و  5ط��واف��ات بوما
و  13ط��واف��ة قتالية ط��راز �أبات�شي لونغ بو
.AH - 64D
ول��دي�ه��ا ��ص��واري��خ م/ط ب�ط��اري��ة نظام
ه��وك املح�سن و � 10أنظمة �سبادا  ،2000و 7
وح��دات �إط�لاق باتريوت ،و  50وحد ة
�ستار بري�ست.
و�أو� �ص��ت الكويت
على  5طائرات للنقل
ال�ع���س�ك��ري م�ت�ع�دّدة
املهمات ط��راز  ،KC - 130Jكما تلقّت طائرة
للنقل الع�سكري الثقيل طراز  ،C-17وهناك
مفاو�ضات للح�صول على طائرة ثانية .كما
�أو��ص��ت على  24ط��واف��ة ك��اراك��ال  H725مع
خيار �ست طائرات �إ�ضافية.
�أه��م القواعد اجلوية� :أح�م��د اجلابر،
وعلي ال�سامل ،ومتريت وم�سقط �سيب.
SA 330

 F/A - 18Cلدى �سالح اجلو الكويتي مُقاتالت

من مقعدين للتدريب والقتال.
و��سرب قتال/هجوم �أر��ض��ي ي�ض ّم
مُقاتلة مع  6طائرات الفاجت (تُ�ستخدم �أي�ض ًا
للتدريب).
ولديه للنقل ��سرب من  )4+( 4طائرات
للنقل الع�سكري الثقيل ط��راز غلومبا�سرت
 ،C-17و��س�رب لنقل ال�شخ�صيات قوامه
طائرة  ،340-1وطائرة �أ  ،320 -و  4طائرات
 .C - 130Jكما لديه للتدريب  24بيالتو�س
.PC - 21
�أما من الطوافات فلديه ال�رسب ال�ساد�س
(ال� ��دوح� ��ة) وي �� �ض � ّم  12ط��واف��ة ك��وم��ان��دو
( 8م �ن �ه��ا جم� � ّه ��زة ب �� �ص��واري��خ �أك��زو� �س��ت
 AM - 39امل �� �ض��ادة لل�سفن ،و  4ط��واف��ات
ل �ل �ن �ق��ل .ك �م��ا ل ��دي ��ه  10ط� ��واف� ��ات غ��ازي��ل
( SA - 342Lجم � ّه��زة ب���ص��واري��خ ه��وت)
وط��واف��ة  S -92لنقل ال�شخ�صيات ،و 21
طوافة .AW - 39
ول��دى قطر من �صواريخ م/ط بطارية
هوك املح�سن ،وبطارية رابيري ( 18نظاماً) و
 6روالند .2 -
وقيد الطلب  24طائرة تدريب  ،PC - 21و
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 24طوافة � AH - 64Eأبات�شي ،و  22طوافة
 ،NH90و  3ط��ائ��رات �إن ��ذار مبكر و�سيطرة
بوينغ  ، 737وطائرة �صهريد �إيربا�ص .330
وق�ي��د الطلب أ�ي �� �ض � ًا ��ش�راء ط��ائ��رات C-17
�إ��ض��اف�ي��ة ،كما �أن �ه��ي ��ش�راء وح ��دات ن�يران
��ص��واري��خ �سطح  -ج��و  THHAAD 21مع
� 160صاروخ  ،THAADوقيد الطلب �أي�ض ًا
 11وحدة نريان باتريوت ( 44قاذفاً) مع 246
�صاروخ  GEM - Tو � 168صاروخ .PAC - 3
�أهم القواعد :الدوحة والغارية.

القوات اجلوية الكويتية:

يبلغ عديد �سالح اجل��وي الكويتي 2500
جنديّ  ،ولديه من طائرات القتال  32طائرة
هورنيت  F/A - 18Cـ و  8ط��ائ��رات F/A-
 18Dو  10طائرات هوك ( 64للتدريب �أي�ضاً).
ولديه للنقل طائرتا  ،C-17و  3طائرات
 KC - 130Jنقل/خزان وطائرتا هريكوليز
 ،L - 100 - 30وطائرة �إيربا�ص ( 319لنقل
ال�شخ�صيات ،ول��دي��ه ل�ل�ت��دري��ب  8ط��ائ��رات
توكانو.
كما لديه من الطوافات  5طوافات �سوبر

القوات اجلوية اللبنانية:

ع��دي��دة  2.000ج� �ن ��ديّ وف �ي��ه  4ق��واع��د
بحرية ،ولديه من طائرات القتال  4طائرات
مُقاتلة/قاذفة طراز هوكر هنرت  F70وطائرة
ك��ارف��ان  AC - 208B3م�سلّحة ب�صواريخ
هلفاير ،و  3ط��ائ��رات ب��ول��دوغ ،و  6مُقاتالت
�سوبر توكانو.
ول��دي��ه � 8أ��س��راب ط��واف��ات ،ال���سرب��ان
ال�ع��ا��شر واحل ��ادي ع�رش (ق��اع��دة ب�ي�روت)،
وال ���سرب ( 12ق��اع��دة ري ��اق) ،وال ���سرب 14
(ق��اع��دة ال�ق�ل�ي�ع��ات) جم � ّه��زة ب �ـ  28ط��واف��ة
( UH - 1Hب�ع���ض�ه��ا م �� �س � ّل��ح) ،وال ���سرب
الثامن (ق��اع��دة ب�يروت) جمهّز بـ  13طوافة
غازيل  ،SA342Lوال�رسب التا�سع جمهّز بـ
 10طوافات بوما  ،1A R 330SMوال�رسب 15
(قاعدة رياق) جمهّز بـ  4طوافات روبن�سون
 R44للتدريب ،وال�رسب ( 16قاعدة بريوت)
جمهّز بطوافة  AW - 139لنقل ال�شخ�صيات.
مالحظة :ي�شغل ��س�لاح اجل��و اللبناين
 3ط��واف��ات لإخ�م��اد احل��رائ��ق ط��راز S -61N
بالنيابة عن وزارة الداخلية.
�أه���م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة :م �ط��ار رف�ي��ق
احلريري الدويل ،والقليعات ،ورياق.

اليمن:

مُقاتلة  Super Tucanoلدى سالح الجو اللبناني
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البالد يف حالة ح��رب �أهلية ما بني قوات
النظام وامللي�شيات احلوثية ،وال يوجد حالي ًا
جي�ش ر��س�م��يّ  ،وال ميكن تقدير الأو� �ض��اع
ال �� �س��ائ��دة وال ��س�ي�م��ا ال� �ق ��وات والأ� �س �ل �ح��ة
واملعدّات.
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حبريات الدول العربية أهمها
ومشرتياتها
وأحدث موجوداتها ُ
الأ� � �س� ��واق ال�ب�ح��ري��ة وا��س�ع��ة
وك�ب�يرة ومت�شعّبة يف خمتلف
�أن �ح��اء ال �ع��امل ،وت�ع�م��ل ال��دول
لت�أمني �سالمة جتارتها و�سفنها وال �سيما
تلك ال�ت��ي تنقل ال �ب�ترول ،وحمايتها من
القرا�صنة وال�سلب ،وت�سعى البحريات �إىل
اقتناء الفرقاطات احلربية والفرقيطات،
والغوا�صات ،وال�سفن ال�سطحية احلربية
ال �ك �ب�يرة وال �� �ص �غ�يرة وك��ذل��ك ال� ��زوارق
ال�صاروخية وال �ق��وارب ،وتعجز معظم
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ع��ن ��ش�راء ال�ف��رق��اط��ات
ال�ضخمة رغ��م فعاليتها امل���ش�ه��ودة ،لذا
ا�ستعا�ضت عنها بالفرقيطات الأ�صغر
وال ��زوارق ال�صاروخية لأنها أ�ق � ّل تكلفة
من الفرقاطات .و�سن�أتي بالتف�صيل عما
لدى معظم دول ال�رشق الأو�سط مبا فيها
ال��دول اخلليجية من بحريات و�أ�ساطيل
و�أ�سلحة.

القوات البحرية االماراتية:

ي �ب �ل��غ ع ��دي ��د ب �ح��ري��ة دول � ��ة االم� � ��ارات
العربية املتحدة  2000ج�ن��ديّ  ،وه��ي ال متلك
فرقاطات �ضخمة و�إمنا لديها  6فرقيطات فئة
«البينونة» (ت�صميم  )CMN70وفرقيطتان
فئة «م��ري�ج��ب» (ت�صميم لور�سن بطول 62
مرتاً) والقوات اخلفيفة قوامها  4زوارق فئة
«غنطوط» ،وزورقان هجوميان �صاروخيان
��سري �ع��ان ف�ئ��ة «م �ي�رز» (ت���ص�م�ي��م ل��ور��س��ن
 )FPB386و  6زوارق هجومية �صاروخية
��سري�ع��ة ف�ئ��ة «ب��ان �ي��ا���س» (ت�صميم لور�سن
 ،)TNC45و  6زوارق هجومية كبرية فئة
«�أر�� �ض� �ن ��ا» ،و 3زوارق دوري� ��ة ك �ب�يرة فئة
«كوكب».
�أم��ا ق��وات ح��رب الأل�غ��ام فلديها �صائدتا
�ألغام �أملانيتان �سابقاً ،فئة « .»332
ول��دى ال�ق��وات الربمائية زورق ��ا إ�ن��زال
فئة «جنانة» ،وزورق��ا �إن��زال فئة «،»L-41
وزورق �إنزال ميكانيكي.
ومي �ل��ك ح��ر���س ال �� �س��واح��ل  45زورق � � ًا
ل� �ل ��دوري ��ة ت�ف��ا��ص�ي�ل�ه��ا ك� ��الآت� ��ي :زورق � ��ان
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زورق دورية �ساحلية للبحرية الأردنية

ط ��راز  FMBب��روت�ك�ت��ور ( 33م �ت�راً) ،و
زورق� � ًا فئة «غ�ضا�ضة» (ت�صميم �سويدي
،)CB90وواح � � � � ��د ط � ��راز ي��و� �س �ي �ل �ي��و ،و 9
ووت ��ر ك��راف��ت  ،MK2و  7ووت��رك��راف��ت ،و
 6فئة «ظ��اف��ر» ،و  6ط��راز �سبري ،و  5ط��راز
«ك��ام�ك��راف��ت »(ج �م��ارك) و  2فئة «العقاب
»(جمارك).
ه��ذا وت�ب�ن��ى  5ف��رق�ي�ط��ات إ���ض��اف�ي��ة فئة
«ال�ب�ي�ن��ون��ة» يف �أح��وا���ض �أب��و ظ�ب��ي ،وتوجد
خيارات بخ�صو�ص بناء زورق دورية ثانٍ فئة
« أ�ب��و ظبي» ،وزورق��ي دوري��ة �إ�ضافيتني فئة
«غنطوط» تبنى جميعها يف �أحوا�ض حملّية.
وت�صنع �سل�سلة جديدة من  12زورق ًا �رسيع ًا
للدورية فئة «غناتا» حيث �ستزوّد مبدافع �أو
�صواريخ �ض ّد ال�سفن طراز «مارتيه ،MK2N
�أو برج هاون عيار  120ملم ،واكتمل الربنامج
العام .2014
وق �ي��د ال �ط �ل��ب  34ل�ن���ش� ًا ��سري �ع � ًا ط��ول
الواحد  16م�تر ًا مل�صلحة حر�س ال�سواحل.
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كما ّمت ت�أ�سي�س �سالح و�أعلن عن طلب قوارب
ع�سكرية �ستبنى يف الأحوا�ض املحلّية.
�أهم القواعد البحرية :ميناء جبل علي
(دبي) وميناء زايد (�أبو ظبي) وميناء را�شد
(دبي) وفجرية (فجرية).
القوات البحرية الأردن��ي��ة( :حر�س
ال�سواحل)
عديد البحرية الأردنية  700جنديّ (حتت
�أم��رة اجلي�ش) و�أ�سطولها ال فرقاطات فيه
وال فرقيطات .ولي�س فيه �سوى قاعدة بحرية
واح��دة هي «العقبة» .وك ّل ما لديها  3زوارق
دوري ��ة ف�ئ��ة «احل �� �س�ين» ،و 4زوارق دوري��ة
�ساحلية فئة «في�صل» (ط��راز ب��رت��رام) ،و 3
زوارق دورية �ساحلية فئة «الها�شم» وزورقا
دوري��ة فئة «برمي�سي» أ�مل��ان�ي��ان �سابقاً ،و 5
زوارق دوري��ة �ساحلية �صغرية .ومن املقرّر
��ش�راء  4زوارق قتالية زن��ة  250ط�ن� ًا ط��راز
( ،)AMP - 137وزورقني للدورية ال�ساحلية
تُ�سلّم عام .2019
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القوات البحرية البحرينية:

يبلغ عديد �سالح بحرية دول��ة البحرين
 1.100جنديّ �إ�ضافة �إىل  250جنديّ يف حر�س
ال�سواحل.
وي�ض ّم �أ��س�ط��ول البحرين فرقاطة فئة
«�صبحة» (�أمريكية �سابق ًا فئة «،)FFG -7
وفرقيطتان فئة «املنامة» (ت�صميم لور�سن
طول الواحدة  62مرتاً) ،و  4زوارق هجومية
�صاروخية �رسيعة فئة «ال �ف��احت» (لور�سن
 ،)TNC - 45وزورق�ي�ن هجوميني �رسيعني
م���س� ّل�ح�ين ب��امل��داف��ع «ف �ئ��ة ال��ري �ف��ة» ط��راز
(لور�سن  )TNC38وزورق�ين فئة «اجل��ارم»
طراز �سويفت.
ولدى حر�س ال�سواحل  30زورق دورية
�ساحلية ،و  6زوارق دوري��ة ن��وع اري�س ،58
وزورقان للإنزال  16مرتاً) فئة «�سي كيرب»،
و  4زوارق إ�ن��زال �صغرية ،وحوامة واح��دة
(هوفر كرافت) ،و  5لن�شات مُ�سلّحة.
�أما طريان البحرية فلديه طوافتان طراز
دوفان  SA365Fوطوافتان طراز .BO - 105
و أ�جن� � ��زت خ �ط��ط لإح �ل��ال ف �ئ��ة ج��دي��دة
من الفرقيطات فكان الفرقاطة �صبحة فئة
«املنامة»
�أه��م القواعد البحرية :منامة وميناء
�سلمان.

القوات البحرية ال�سعودية:

ي �ب �ل��غ ع��دي��د ب �ح��ري��ة امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال�سعودية  13.500ج�ن��ديّ مب��ا فيهم .
من مُ�شاة البحرية� .أما تنظيمها العام ف�سالح

3 000

البحرية امللكية تتمركز قيادته يف الريا�ض،
وهناك قيادتان للقوات عمليتان هما :قيادة
الأ�سطول الغربي يف جدة ،وقيادة الأ�سطول
ال�رشقي يف اجلبيل� ،إ�ضافة �إىل قيادة مُ�شاة
البحرية.
�أما �أ�سطول البحرية ال�سعودية فقوامه
فرقاطتان فئة «الريا�ض» و  4فرقاطات فئة
«املدينة» و 4فرقيطات فئة «بدر».
�أم ��ا ال �ق��وات اخلفيفة فت�ض ّم  9زوارق
هجومية �رسيعة �صاروخية فئة «ال�صديق»،
و  39زورق دورية �رسيعة طراز «ناجا» ،و 17
زورق دورية �ساحلية طراز هالرت.
�أم ��ا ق ��وات ح��رب الأل �غ��ام ف�ع�ب��ارة ع��ن 3
كا�سحات �ألغام فئة «اجلوف» ،و  4كا�سحات
فئة «�صفوة» (طراز ديوران�س).
�أم��ا ال�ق��وات الربمائية فلديها  4زوارق
�إن � ��زال ف �ئ��ة «ع �ف �ي��ف» ،و  4زوارق �إن� ��زال

�إحدى فرقاطات �سالح البحرية ال�سعودي فئة «الريا�ض»
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فرقاطة �صبحة تابعة للقوات البحرية البحرينية

ميكانيكية .كما لديها من ال�سفن امل�ساعدة
الرئي�سية �سفينتان ل�ل��دع��م ف�ئ��ة «ب��وري��دة»
(طراز ديوران�س).
�أما حر�س ال�سواحل ف�أ�سطوله زورقان
للدورية فئة «�سلوى» (ط ��راز  ،)5A26و 4
زوارق دوري ��ة ك�ب�يرة فئة «اجل� ��وف» ،و 10
زوارق دوري��ة �ساحلية طراز �سكوربيون ،و
 6زوارق للدورية فئة «الظهران» ،و  12زورق
دوري��ة �ساحلية ط��راز «راب�ي�ير» ،و  40زورق
دوري ��ة �ساحلية ط ��راز ،R33x1و  3زوارق
حوامة (هوفر كرافت) .SAH - 2200
ول���دى ال��دف��اع ال���س��اح�ل��ي  4ب�ط��اري��ات
���ص��واري��خ ط� ��راز �أوت� ��وم� ��ات م��رك �ب��ة على
�شاحنات.
�أم��ا ط�يران البحرية فقوامه  81طوافة
دوف� ��ان (� � 14ض � ّد ال �غ��وا� �ص��ات) ،ول���ضرب
ال�سفن ت�ستخـــــدم �صواريخ  AS-15TTو 4
ملهمّات البحث والإنقاذ) ،و�12سوبر بوما و
 AS532( 6للنقل وجمهّزة ب�صواريخ م�ضادة
لل�سفن طراز  )AM-39ي�ستخدمها احلر�س
الوطني وحر�س ال�سواحل على نحو مُ�شرتك.
هذا وقد �أجنزت خطط القتناء فرقاطات
حديثة متعدّدة املهمام لتح ّل مكان فرقاطات
امل��دي �ن��ة .وك��ذل��ك خ�ط��ط الق �ت �ن��اء فرقيطات
� �ص��واري��خ ل�ت�ح� ّل م �ك��ان ف��رق�ي�ط��ات «ب ��در»،
وزوارق «ال�صديق» .وقيد الطلب  40زورق
دورية من ا�سبانيا مل�صلحة حر�س ال�سواحل.
كما طلب �أي�ض ًا  30زورق دوري��ة  DKVتبنى
يف ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،ويظهر �أن
الطلب الأول هو الذي يجري اعتماده.
ومُ�شاة البحرية كتيبتان جمهّزتان بـ 140
ناقلة جند مدرعة طراز .BMR-600
�أه���م ق��واع��د ال�سعودية البحرية:
ج�ب�ي��ل ،وج ��دة  ،وال ��دم ��ام ،ور أ��� ��س ت �ن��ورة،
ور�أ�س امل�شاب.
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القوات البحرية ال�سورية:

ع ��دي ��د ب �ح��ري��ة اجل �م �ه��وري��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال�سورية  4.000جنديّ �إ�ضافة �إىل  2.500يف
الإحتياط.
و أ�� �س �ط��ول �ه��ا ل��دي��ه م ��ن ال �ف��رق �ي �ط��ات 2
فئة «بيتيا �( »2سوفياتيتان ��س��اب�ق�اً)� .أم��ا
القوات اخلفيفة فقوامها  8زوارق هجومية
� �ص��اروخ �ي��ة ��سري �ع��ة ف �ئ��ة «�أو�� �س ��ا 2/ 1 -
( �سوفياتية �سابقاً) و  8زوارق دوري��ة فئة
«جوك» (�سوفياتية �سابقاً).
�أما القوات الربمائية فلديها  3زوارق فئة
«بولنو�شي ( �سوفياتية �سابقاً).
�أم ��ا ال��دف��اع ال���س��اح�ل��ي ف �ق��وام��ه كتيبة
م�سح ،وكتيبتا مدفعية م��ع  30مدفع ًا عيار
 130ملم ،و  12مدفع ًا عيار  100ملم ،ول��واء
�صواريخ مع بطاريات �صواريخ  .C802وبد�أ
ت�شغيل نظام «با�ستيون» مع � 72صاروخ ًا
طر«از ياخونت .»P800
ولدى طريان البحرية  12طوافة مي ،4 -
و  4ط��واف��ات ط��راز ك��ا  ،25 -و  20ط��راز مي
  .14هذا  ،ويعاين الأ�سطول من قدم �سفنهومعدّاته:
�أه���م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة :ب��ان �ي��ا���س،
والالذقية ،وطرطو�س ،وميناء البي�ضة .

القوات البحرية العراقية:

عديد بحرية اجلمهورية العراقية
ج �ن��ديّ �إ� �ض��اف��ة �إىل � 800آخ ��ري ��ن .وتنتظم
البحرية العراقية يف ت�شكيالت ت�ضمّ� :رسب
دوري ��ة �ساحلية ،و��س�رب زوارق هجومية،
و� �س��رب دع� ��م م�� ��زوّد ب �ق �ط��ع دع� ��م ج��دي��دة.
ومهمة البحرية الدفاع عن ميناءي أ� ْم ق�رص
والب�رصة ،وحمطات حتميل النفط ،وعموم
ال�شاطىء العراقي.
�أم ��ا أ���س�ط��ول ال �ع��راق ف�ق��وام��ه زورق ��ان
�أم�يرك �ي��ا ال�صنع ف�ئ��ة «ال �ب ���صرة» ط��ول 60
م�ت�ر ًا ط��راز  ،VSOو  4زوارق ل�ل��دوري��ة فئة
«الفتاح (�صنع �أحوا�ض فينكانتياري) طراز
 ،SAETTIA MKVو  5زوارق دوري ��ة فئة
«بريدايرت� ،إزاح��ة  140طنا (ا�ست�ؤجرت من
تايوان) و  6زوارق فئة «الفاو» ،و  12زورق ًا
للدورية فئة « ،»PB-301و  26قارب ًا �رسيع ًا
طراز «ديفاندر».
�أم��ا جنود البحرية فعبارة عن ف��وج من
كتيبتني ،مهمّة الكتيبة الأوىل حماية من�ش�آت
النفط وامل ُالحقة والتفتي�ش ،ومهمّة الثانية
حماية امل��وان��ىء والقيام مبهمّات �أمنية على
ال ّرب العراقي حلماية البنايات.
4000
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القوات البحرية العمانية:

زورق طراز �أو�سا لدى البحرية ال�سورية

ع��دي��د ب �ح��ري��ة ��س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان ،4.500
و�أ� �س �ط��ول �ه��ا ل��دي��ه م��ن ال �ف��رق �ي �ط��ات  3فئة
«ال� ��� �ش ��ام ��خ» و  4ف �ئ��ة «ال� ��� �س� �ي ��ب» ط���راز
 .OPVSوفرقيطتان فئة «قاهر الأم ��واج»،
و«امل �ب�روك� ��ة» (ي �خ��ت ��س�ل�ط��اين ) (�سفينة
للتدريب).
�أم ��ا ال �ق��وات اخلفيفة فت�ض ّم  4زوارق
هجومية ��ص��اروخ�ي��ة �رسيعة فئة «ظ �ف��ار»،
و  3زوارق دوري ��ة �رسيعة فئة «ال�ب���شرى»
(ط ��راز  .)P 400بينما ال �ق��وات الربمائية

ع �ب��ارة ع��ن زورق �ي�ن ف�ئ��ة «امل �ب ���شر» ( ط��راز
 ،)HSSVوزورق فئة «ن�رص البحر» ،وزورق
فئة «النمران» و  3زوارق �إن��زال ميكانيكية،
وزورقي �إنزال للأعرا�ض العامة.
�أما �رشطة حر�س ال�سواحل فلديها زورق
دورية �ساحلي فئة «ذئب البحار» ،و  5زوارق
دوري��ة �ساحلية طراز «فو�سبري» ،و  3زوارق
دوري��ة �ساحلية (ط��راز  ،)CG29و  8زوارق
دورية �ساحلية �صغرية ،وزورقا �إنزال بطول
 62مرتاً ،و  5زوارق إ�ن��زال كاترمان ( 3للنقل
ال�رسيع و  2للبحث والإنقاذ).

لدى عمان فرقيطات �أبرزها فئة «قاهر الأمواج»
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K-CHANGE

مجموعة كاملة.

فــوق
تحــت

نبنــي جميــع أنــواع السفــن البحـريــة
ال حدود لخبراتنا .نحن نصمم ونبني حامالت الطائرات ،الفرقاطات،
الفرقيطات ،قوارب الدورية ،إضافة إلى سفن الدعم والمساعدة
والغواصات .لدينا خبرات مثبتة كمتعاقد رئيسي في إدارة دعم السفن
طوال فترة الخدمة ،من التصميم إلى البناء ،إلى الدعم اللوجيستي
وتقديم المساعدة بعد البيع .اإلمتياز في كل يوم وكل طريق وكل مكان.
FINCANTIERI.COM

The sea ahead

�أه����� ّم ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة� �:س �ي��ب،
وراب�سوت ،ودام ،وعطوي ،وغنام.

القوات البحرية القطرية:

ع��دي��د ب �ح��ري��ة دول� ��ة ق �ط��ر ( 1.500مب��ا
فيها ال�رشطة البحرية) و�أ�سطولها قوامه
 4زوارق � �ص��واري��خ ه�ج��وم�ي��ة ��سري�ع��ة فئة
«مارزان» ( 56مرت طراز  ،)VITAو  3زوارق
� �ص��واري��خ ه�ج��وم�ي��ة ��سري�ع��ة ف�ئ��ة «دم���س��ة»
(ط � ��راز ك��وم �ب��ات �ن��ت) و  5زوارق دوري ��ة
�ساحلية (ط��راز تراكر  ،)MK2و  4لن�شات
بحرية �ساحلية فئة « ،»DV-15و  12زورق
دورية �ساحلية من نوع «�سبري» ،و  3زوارق
دورية �رسيعة فئة «ذات ال�صواري» ،وزورق
�إن� ��زال دب��اب��ات ،و  4زوارق �إن� ��زال (خلفر
ال�سواحل).
ول � ��دى ال� ��دف� ��اع ال �� �س��اح �ل��ي ب �ط��اري �ت��ا
�صواريخ بر  -بحر �أكزو�ست حممولتان على
ال�شاحنات.
وم �ن �ح��ت ��ش�رك ��ة (Nakilat Damen
القطرية) عقد ًا لبناء  6زوارق دورية �رسيعة
ك�ب�يرة  50م�ت�راً .كما منحت ��شرك��ة ()Ares
الرتكية عقد ًا لبناء  17زورق دورية �رسيعة.
�أه���م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة :ال ��دوح ��ة،
وجزيرة هالول وال�شريج.

القوات البحرية الكويتية:

ع��دي��ده��ا  1.500ج��ن��ديّ  ،و أ���س�ط��ول�ه��ا
ق��وام��ه زورق ه�ج��وم��ي � �ص��اروخ��ي �رسيع

زورق هجومي لدى �سالح البحرية القطري

ف��ئ��ة «ال� ��� �ش� �ي� �ن ��وك» (ط � � ��راز ،)TNC45
وزورق ه� �ج ��وم ��ي � � �ص� ��اروخ� ��ي ��سري��ع
ف �ئ��ة «الإ�� �س� �ت� �ق�ل�ال» (ط � ��راز  ،)FFP57و
 8زوارق ه �ج��وم �ي��ة � �ص��اروخ �ي��ة ��سري�ع��ة
ف�ئ��ة «�أم امل� ��رادم» ()CMNPB - 37BRL
وزورق��ان كبريان للدورية (طراز AS 1315
) و  10زوارق إ�ع�ت�را� ��ض ��سري �ع��ة ط��راز
 MKV-6و 12زورق� � ًا ��ض��ارب� ًا �رسيع ًا فئة
«ناجا ( »12 -قد تُ�سحب) و  4زوارق دورية
(ط� ��راز � �س��ي -غ� ��ل) ،و  57زورق دوري ��ة
ل�ل���ش��واط��ىء وزورق� ��ا �إن� ��زال ميكانيكيان

ف�ئ��ة «ال �ت �ح��دي» ،وزورق � ��ان ل�ل��إن ��زال فئة
«الهدية» ،وزورقان للإنزال طراز« �سقار»
ط��ول  64م�ت�ر ًا  ،و�سفينتان ل�ل��دع��م ط��راز «
فونيلو�س».
وق �ي��د ال �ط �ل��ب ��س�ل���س�ل��ة زورق إ�ن� ��زال
جديدة ط��راز  ADSBيف أ�ب��و ظبي ،ويجري
ط�ل��ب  29زورق � � ًا ��سري �ع � ًا ط��ول 14.4م ،و4
زوارق ل �ل��دع��م ال�ل��وج���س�ت��ي (ط� ��راز Al -
 )Zourي�ج��ري ب �ن��ا�ؤه��ا يف اململكة العربية
ال�سعودية.
حر�س ال�سواحل يعمل ب� أ�م��رة وزارة

لدى القوات البحرية الكويتية زورق هجومي فئة «�أم املرادم»
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الداخلية وميلك  10زوارق فئة «ال�شهيد»
(طراز  ،)PB110و  3زوارق فئة «�أو�ستال»
ط ��ول ال � ��زورق  22م�ت��راً ،و  16ل�ن���ش� ًا فئة
«.»P46
�أه���م ال��ق��واع��د البحرية ه ��ي :ر�أ� ��س
القلية ،وال�شويخ.

القوات البحرية اللبنانية:

ع��دي��د ب �ح��ري��ة ل �ب �ن��ان  2.000ج �ن��ديّ ،
و�أ�سطوله ي�ض ّم زورق من �ساحلي طرابل�س،
وزورق للدورية والبحث والإن�ق��اذ طربجا)
�أمل��اين �سابق ًا فئة بريغن) ،وزورق القلمون
(فرن�سي �سابقاً) ،وزورق طربجا (�أمل��اين
�سابقاً ،وزورق ��ان ل�ل��دوري��ة فئة «عم�شيت»
(�أمل��ان �ي��ان �سابق ًا فئة ب��رمي��ن) ،و  7زوارق
ل�ل��دوري��ة فئة «ت��راك��ر» ،و  8زوارق للدعم،
وزورق��ان للإنزال فئة « »FD/Cو  15زورق ًا
�رسيع ًا للدورية.
�أه����م ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة :ب�ي�روت
وجونيه.

القوات البحرية امل�صرية:

عديدها ( 16.000ي�شمل  10.000جمند)
�إ�ضافة �إىل  20.000يف الإحتياط.
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فرقاطة «حتيا م�صر» طراز � FREMMأبرز ال�سفن احلربية امل�صرية

�أم � � ��ا الأ� � �س � �ط� ��ول ف� �ي� ��� �ض� � ّم ف��رق��اط��ة
«حت� � �ي � ��ا م� � �� �ص��ر» ط� � ��ر از ،FREMM
و  4فرقاطات �رشم ال�شيخ (�أمريكية �سابق ًا
ط��راز  )PERRY -وفرقاطتني فئة «دمياط
» ( �أمريكيتان �سابق ًا طراز نوك�س) ،ولديها
م��ن ال�غ��وا��ص��ات  4غ��وا� �ص��ات ( SA1ط��راز
 )1400/209و  4ف�ئ��ة «روم��ب��و» (�صينية
�سابقاً).
�أم��ا ال �ق��وات اخلفيفة فقوامها فرقيطة
� �ص��اروخ �ي��ة �أح� �م ��د ف��ا� �ض��ل ،و  4زوارق
ف �ئ��ة «ع� ��زت» م���س� ّل�ح��ة ب �� �ص��واري��خ �رسيعة
(�أم�ب��ا��س��ادور �سابقاً) و  5زوارق هجومية
�صاروخية فئة « 23يوليو» ( �أملانية �سابق ًا
تايب  )148و  6زوارق هجومية �صاروخية
�رسيعة فئة «رم�ضان» و  4زوارق هجومية
�صاروخية �رسيعة فئة «الو�سا» (�سوفياتية
��س��اب�ق�اً) .و  4كا�سحات �أل �غ��ام حميطية فئة
«ب��ورك��ا » (�سوفياتية ��س��اب�ق�اً) ،و � 3سفن
�إج� ��راءات م���ض��ادة ل�ل�أل�غ��ام فئة «�أ��س�ب��وط»
( � �س��وف �ي��ات �ي��ة � �س��اب �ق � ًا ط � ��راز  )T43فئة
« »MCMVوكا�سحتا �أل�غ��ام �شاطئية فئة «
�(T-301سوفياتية �سابقاً) ،و � 6صائدات
�أل� �غ ��ام ��س��اح�ل�ي��ة ط� ��راز «� �س��وي �ف��ت �� ِ�ش��ب»،
و  3زارع� � � ��ات أ�ل� � �غ � ��ام «ه���وف���ر ك ��راف ��ت»

طراز .SRN -6
كما لديها �سفينة للدعم ( أ�مل��ان�ي��ة �سابق ًا
ط��راز غلو�سبريغ) ،و�سفينة لنقل الذخائر
(�أملانية �سابق ًا فئة «�أودنفالد).
�أعلن عن طلب  3فرقاطات الفاحت طراز
«غ��ووي �ن��د  » Gowind 2500ع�ل��ى �أن تبنى
حملياً.
ول��دى ط�يران البحرية  9طوافات غازيل
 ،SA - 342Lو  10طوافات � SH - 2Gسوبر
بر�سي �سربايت.
�أم � � � ��ا ال� � ��دف� � ��اع ال� ��� �س ��اح� �ل ��ي ف �ت �ق��ع
م�س�ؤولية امل��داف��ع ال�ساحلية على اجلي�ش،
يف ح�ين تتوىل البحرية م�س�ؤولية بطاريات
ال �� �ص��واري��خ ال�ساحلية امل �� �ض��ادة لل�سفن،
�إال �أن ال�ب�ح��ري��ة ت��دي��ر ع�م�لان�ي� ًا ال�سالحني
املذكورين .ولهذا ال�سبب �أدرج��ا هنا يف باب
خا�ص .ويت�ألّف الدفاع ال�ساحلي من لواءَيْ
مدفعية جهزا مبدافع عيار  100ملم ،و 130
م �ل��م ،و  152م �ل��م ،و  3ب �ط��اري��ات ��ص��واري��خ
�أوت��وم��ات ذات ق ��واذف ثنائية م��ر ّك�ب��ة على
ال�شاحنات.
�أه��م القواعد البحرية :مر�سي مطروح،
وبور �سعيد ،وبور توفيق ،والأديبة ،ور�أ�س
التني وبور �سفاجة.
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نظام بانتسري  Pantsir - S1Mللدفاع اجل ّوي
الصاروخي واملدفع قصري املدى
�إن ن�ظ��ام  Pantsir - S1للدفاع
اجل � �وّي ال �� �ص��اروخ��ي وامل��دف��ع
 ،ADMGSه ��و ق �� �ص�ير امل ��دى
و�أف �� �ض��ل ح �م��اي��ة � �ض � ّد الأخ� �ط���ار اجل��وي��ة
املحمولة جواً ،فما هي مظاهر هذا ال�سالح؟
�أوالً� :أهمية تنوّع �إ�ستعماله �ض ّد جميع
�أن��واع الأه ��داف و��ص��و ًال �إىل اخل��ط الدفاعي
الأخري للهدف  ،الأه��داف الرئي�سية لت�صميم
ال�ن�ظ��ام ه��ي مل��واج�ه��ة �أ�سلحة ال��دق��ة العالية
�أوالً ،وغ � ��ارات ال �� �ص��واري��خ
اجلوالة و�أ�سلحة الطائرات
الآه �ل��ة� .إن ن�ظ��ام بانت�سري
 ADMGSي� � ��ؤدي ب�ن�ج��اح
ه ��ذه امل �ه � ّم��ة ن �ظ��ر ًا ل�سالح
ال �� �ص��اروخ وامل��دف��ع ال��ذي
ي� ��ؤم ��ن م �ن �ط �ق��ة ا� �ش �ت �ب��اك
على م�سافة  20كلم وعلى
ارت �ف��اع  15ك�ل��م ع�بر رادار
ب�رصي لك�شف الأهداف ونظام
توجيه ال�سالح .كما �أن هذا النظام يحمل
كمية ال يُ�ستها ن بها من الذخائر ،م�ؤلفة من
� 12صاروخ �سطح  -جو و  1400طلقة للمدفع
عيار  30ملم ،ك ّل ذلك مركّز على �شا�سي عربة
�شاحنة �صغرية ذات حمولة  20طناً ،ونظام
ال �� �س�لاح مي � ِّك��ن م��ن الإ� �ش �ت �ب��اك م��ع �أه���داف
مُتحرّكة ،توفّر الدفاع اجلوّي لأهداف ثابتة
�إ�ضافة �إىل وحدات مُتحرّكة.

تغي من �إنتاج هذا النظام مع قدوم القرن
ماذا رّ
الـ 21؟

�أوالً :الأخ �ط��ار اجل��وي��ة ت �غ�ّيترّ ت ب�شكل
م�ل�ح��وظ ،و ّمت اك�ت���س��اب خ�ب�رات وا��س�ع��ة يف
�أنظمة القتال امل ُ�ستعملة و�إجت��اه��ات تطوير
�أنظمة الهجوم اجلوّي ث ّم حتديدها ،وتنامي
اخلطر احلقيقي لأنظمة ال��درون��ز ال�صغرية
جداً ،والتي ال تنفذ اليوم مهمات �إ�ستطالعية
فقط ،بل مهمّات هجومية �أي�ضاً ،ك� ّل ذل��ك ّمت
�إدراكه.
ي�ب��دو �أن اجل��دل فيما �إذا ك��ان��ت قذائف
الراجمات  MLRSهي �أهداف لأنظمة الدفاع
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اجلوّي ،قد طُ وِي ،فالوا�ضح �أنها فع ًال �أهداف
من وجهة نظر ال�سالح للدفاع الذاتي �إ�ضافة
�إىل ت�أمني حماية الأهداف امل ُراد الدفاع عنها.
ه ��ذا �إىل ج��ان��ب ك�ي�ف�ي��ة ت �ط �وّر جُم��اب�ه��ة
ال�صواريخ اجلوالة من قِبل �أنظمة ال�سالح
ق�صرية املدى؟ �إن �إنتاج ال�صواريخ اجلوالة
ال�ت��ي ت�ف��وق �رسعتها ��سرع��ة ال���ص��وت ق��د ّمت
�إجنازه وبات حتقيقه �سه ًال ملنظومات الدفاع
اجل� �وّي احل��دي�ث��ة ،واع�ت�بر ت��و ّف��ره العمالين
كافياً� .أم��ا ال�صواريخ اجلوالة يف امل ُ�ستقبل
القريب �سوف تكون فائقة ال�رسعة ،وبال �شك
ف�إن مثل هذا الواقع ي�رسع تطوير وت�صنيع
ه��ذه ال�صواريخ ،خا�صة بعد �إن�ه��اء مُعاهدة
ال�صواريخ املتو�سطة والق�صرية املدى.
بعد حتليل ك ّل هذه الوقائع قرّرت «»KBP
� JSCإن��ت��اج ج�ي��ل ج��دي��د م��ن ن �ظ��ام ال��دف��اع

اجلوّي ال�صاروخي واملدفعي ق�صرية املدى
 .Pantsir - S1Mاحللول الهند�سية املنفذة
تُلبّي الإحتياجات احلالية وامل ُ�ستقبلية كافة،
واملفرو�ضة ملواجهة الأخطار اجلوية احلديثة
وت�خ��طّ ��ي م�ضاداتها امل��وج��ودة م�ق��ارن��ة مع
ت�سل�سل �إن �ت��اج النظام  ،Pantsir - S1ف��إن
ال�ن�ظ��ام اجل��دي��د  Pantsir - S1Mي�ستخدم
�صواريخ �أر�ض  -جو عالية ال�رسعة مع مدى
�إ�شتباك حتى  30كلم وارتفاع  18كلم ،مع قوّة
دف��ع بدئية كافية ل�ضغط غيمة من الت�شظي
ذات ك�ث��اف��ة ع��ال�ي��ة �أم ��ام ال �ه��دف ت�ب�ع� ًا لطلب
القيادة ،وهذا يوفر التايل:
 ق �ت��ل ف� � ّع ��ال ل �ل �ه��دف ن� �ظ ��ر ًا ل�ل���سرع��ةاملخزّنة التي تفوق �رسعة ال�صوت �إنتقلت
�إىل ال�صاروخ �أر�ض  -جو  SAMبعد �إطالقه،
ت�سارع منخف�ض للمدى و��سرع��ة مُتزايدة
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للهدف امل ُقبل.
 ت�سوية خط الهدف ومنطقة التغطيةاملخرتقة على �رسعات �ضاربة فائقة العلوّ.
�إن التح�سينات املنفّذة يف نظام ال�سالح
 ، Pantsir - S1Mال تدخل يف �إنتاج نظام SAM
اجل��دي��د ،وبغية تطوير فعالية اال�ستخدام
ال�ق�ي��ا��س��ي ل �ن �ظ��ام ّ ،SAMمت ت �ط��وي��ر ن�ظ��ام
الإدارة ،وزاد عدد الأهداف املحفوظة للتعقّب
يف عمل الرادار �إىل �أربعة.
تت�ألف عربة قتال نظام بانت�سري اجلديد
 Pantsir-S1Mم��ن الأن �ظ �م��ة ال���ص�غ�يرة
امل�صمّمة حديث ًا التالية:
 رادار البحث م��ع ه��وائ�ي�ين ب�صفيفممرحل ( ،)PAAsنظامي بث و�إر�سال ،جهاز
ي كن�س �إل �ك�تروين بقيا�سني  2Dبالإرتفاع
والإجتاه ،ومبا يوفر ما يلي:
فر�صة ك�شف �أه��داف بال�ستية خا�صة
ن�ظ��ر ًا ال�ستخدام طريقة البحث عن
قطاع.
زي ��ادة م��دى الك�شف حتى 80
كلم ،وزي��ادة ع��دد الأه��داف املكت�شفة
�إىل .40
�إعتمادية مرتفعة نظر ًا لأهمية
الأق�سام الرئي�سية للرادار  PAAمع
الالقط واملر�سل.

والنظام على عربة م�ؤللة
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القذيفة ال�صاروخية لنظام بانت�سري

 رادار تعقّب متعدد الإ�شتغال ()TTRم��ع م�ساحة �إ��ض��اف�ي��ة ل �ل��رادار  PAAوق��وة
مُتزايدة جلهاز الإر�سال ،يوفري ما يلي:
زي��ادة م��دى ك�شف وح�ي��ازة الأه��داف
مبعدل  1.5مرّة.
زي��ادة حزمة جهاز البثّ والإ�ستقبال
مبعدّل مرتني.
تخفي�ض �أخطاء تعقّب الهدف.
ت�ع� ّق��ب ج�ي��د لأرب��ع��ة �أه � ��داف يف وق��ت
واحد.
 النظام الإلكرتو  -ب�رصي  ،OESيوفّرق� ��رارات �أوت��وم��ات �ي��ة ون���ص��ف �أوت��وم��ات�ي��ة،
لإح��داث �ي��ات ال���ص��اروخ وال �ه��دف يف احلزمة
ال �ب ���صري��ة ،و ُم��راق �ب��ة يف اجل � � ّو وب �ح��ث عن
الهدف بوا�سطة امل�شغل ،وقيا�س امل�سافة �إىل
الهدف .يت�ألف النظام  OESمن جهاز
ت�صوير ح��راري وقناة تلفزيونية،
وقائ�س م�سافات الي ��زري ،وتعقّب
ت�ل�ف��زي��وين ،وم�ست�شعر �إل �ك�ترو -
ب�رصي لتمو�ضع ال�صاروخ
 . SAMوهكذا ف ��إن النظام
 OESي��و ّف��ر ال �ع �م��ل حتت
حاالت ال�شفافية املخفّ�ضة
ل�ل�ج��و امل �ح �ي��ط� .أم���ا م��دى
�أداء اجل� �ه ��از ف �ي �ت �ع �دّى
ر�ؤي ��ة ح��ال��ة الطق�س م��ن 5
�إىل  10م��رات ،مم��ا ميكن
ك�شف وحتديد الأه��داف
و�إحداثيات الإ�سقاط

بدقة كبرية.
 الكمبيوتر امل��رك��زي م��ع �أداءمتزايد وقدرة ذاكرة متمدّدة ،وبرجمة لغات
عالية امل�ستوى تتيح ت�سجيل البيانات.
 حمطة العمل مع كمبيوترات ب��د ًال منعرو�ض ،ذات قدرات �إ�شتغالية حم�سّ نة لر�سم
اخلرائط وت�سجيل ال�صور والبيانات.
�إن الأمن� ��وذج امل �ت �ح �رّك ل�ن�ظ��ام Pantsir
 ،- S1Mي�شتمل على عربة قتال م��ع نوعية
من ال�صواريخ �سطح  -ج��و ،وق��ذائ��ف عيار
 30ملم ،وعربة نقل وحتميل ،وع �دّة �صيانة
وم�ساعدات ت��دري��ب .كما �أن فكرة ت�صميم
ه��ذا النظام متكّنه من �أن يركب على �شا�سي
عربة مدولبة �أو م ؤ�لّلة �إىل جانب �إ�ستخدامه
ك�أمنوذج ثابت.
امل� �ق ��ارب ��ة امل� �ب ��دع ��ة ل�ت���ص�م�ي��م ال �ن �ظ��ام
 ،Pantsir - S1Mجتعل منه �سالح ًا ممكن ًا
حل �م��اي��ة امل �ن��اط��ق ال �ب�ت�رول �ي��ة ،وامل �ن �� �ش ��آت
والإدارات احليوية ،والأه ��داف الع�سكرية
التكتيكية ،والأه ��داف النفطية� ،إ�ضافة �إىل
تركيبه على من�صات �سكة احلديد� .إن تطبيق
نظام الدفاع اجل��وي ال�صاروخي واملدفعي
احلديث ،يتطلّب �إدماج ًا كام ًال لأنظمة حيازة
البيانات يف نظام دفاع جوّي موحّ د للزبائن،
وهذا الأمر يتطلب العوامل التالية:
 ت��وف�ب�ر �إج� �ب ��اري ل �ب �ي��ان��ات ُم��راق �ب��ةالأه � ��داف امل��دجم��ة ع�ل��ى ك��ام��ل امل�ستويات،
وكافة �أجزاء نظام الدفاع اجلوّي املوحّ د.
 ��ش�روط ط�ب��وغ��راف�ي��ة م�ع� ّق��دة تتطلّب�إحتمال توزيع الأه��داف
ب �� �ص��ورة ل� ّي�ن��ة م��ا بني
ع ��رب ��ات ال� �ق� �ت ��ال� ،أو
داخ��ل الدفاع اجل�وّي
املوحدة.
�إن ن�ظ��ام ال�سالح
م � ��ن اجل � �ي� ��ل اجل���دي���د
، Pantsir - S1M
ه��و ذو ف�ع��ال�ي��ة ع��ال �ي��ة ،يف
م�ن��ع احل �م�لات امل �ت �ق � ّدم��ة من
ال �ط��ائ��رات امل ُ�ق��ات �ل��ة امل ��أه��ول��ة
 ،HPWالأم��ر ال��ذي يجعله ج��زء ًا
�أ�سا�سي ًا يف نظام الدفاع اجلوّي ق�صري
املدى  ،SHORADوح ّل ال مثيل له يف ت�شكيل
�اف وال ي�ستغنى عنه،
نظام للدفاع اجل �وّي ك� ٍ
حتت ظروف �إقت�صادية حالية.
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دولة قطر:

تط ّورها وقواتها الدفاعية

لدى

دولة قطر كما دلّت �إكت�شافاتها الأثرية وحفرياتها كانت قائمة وم�أهولة منذ عدّة
قرون قبل امليالد .وا�شتهرت �آنذاك� ،أيّ يف التاريخ القدمي  ،بكونها مينا ًء جتارياً
نا�شطاً يف منطقة اخلليج ،كما لعبت دور ًا جيد ًا خالل احل�ضارة الإ�سالمية حيث قام
�سكانها بتوفري �أوّل �أ�سطول بحري لنقل اجليو�ش الإ�سالمية خالل الفتوحات وكانت
مدينة الزيارة القطرية يف ال�شمال الغربي من �شبه اجلزيرة القطرية �إحدى �أه ّم
املدن الرئي�سية يف حينه .وخالل القرن ال�ساد�س ع�شر خ�ضعت اجلزيرة العربية
مبا فيها قطر حلكم العثمانيني فرتة طويلة بلغت حوايل �أربعمائة �سنة ،ثم خ�ضعت
قطر بعدئذ حلكم الربيطانيني لغاية العام  1968حيث ان�سحبت بريطانيا ر�سمياً من
اخلليج العربي ،ويف العام  1971م� .أ�صبحت قطر دولة مُ�ستقلة حتت �أمرة �أمراء �آل
ثاين الذين �أتوا �إليها من ا�شيقر يف الو�شم ،وغدت قطر �آنذاك حتت حكم ال�شيخ حممد
بن ثاين الذي وحّ د القبائل القطرية ومار�س ال�سلطة.
ودول� ��ة ق �ط��ر ح��ال �ي � ًا م�ساحتها
 11.437ك �ل��م  ،وت �ق��ع يف جنوب
غرب �آ�سيا ،ويف �رشقي اجلزيرة
العربية ،ولها حدود برية مُ�شرتكة مع اململكة
العربية ال�سعودية ،و�أرا��ض�ي�ه��ا الزراعية
قليلة ،وط��ول �شواطئها  563كلم وهي ت�ض ّم
نحو مليوين ن�سمة ،نحو  % 40منهم عرب،
وح��وايل  % 18باك�ستانيون ،و  % 18هنود،
2
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و  % 10ايرانيون ،و % 14جن�سيات خمتلفة،
اللغة الر�سمية عربية ،والإنكليزية ت�ستخدم
على نطاقٍ وا�سع.
ور أ�� ��س ال��دول��ة حالي ًا ال�شيخ متيم بن
حمد �آل ث��اين وه��و التا�سع يف ت�سل�سل حكم
الأ��سرة القطرية وقد توىل �سلطته بعد تخلّي
والده عن العر�ش بتاريخ  23حزيران/يونيو
 ،2013ث � ّم ب��د�أ ع�ه��د ًا �إ�صالحي ًا على خمتلف

اجلي�ش القطري عربات مدرعة فرن�سية طراز AMX - 10 B

الأ�صعدة مبا فيها الإقت�صادية والعمرانية
وال�سيا�سية حيث ق�سّ م دولة قطر �إىل  29دائرة
�إنتخابية ،واملجل�س البلدي مُيثّل هذه الدوائر
بع�ضو واحد عن ك ّل دائرة.
وحتر�ص قطر على �إقامة حتالفات �أمنية
مع الدول ال�صديقة لتوفري الإطمئنان ل�شعبها
ال �سيّما كونها متلك ثالث �أكرب ثروة عاملية من
الغاز الطبيعي بعد رو�سيا و�إيران ،وحتر�ص
ع�ل��ى �إق��ام��ة أ�ف���ض��ل ال �ع�لاق��ات م��ع جريانها
والدول العاملية ،وتبتعد عن التوتر واخلالف.
ك �م��ا حت��ر���ص ق �ط��ر ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة ق�ط��اع��ات�ه��ا
الب�رشية حيث �أنها منذ العام  1992تو�سّ عت
يف جمال التعليم يف جميع مراحله يف املدار�س
احلكومية� ،إ�ضافة �إىل دعم احلكومة للتعليم
اخلا�ص ،ومدار�س اجلاليات الأجنبية ،حيث
تقدّم لها الكتب املدر�سية والطاقة الكهربائية
والقرطا�سية وامل�ي��اه ،واخل��دم��ات ال�صحّ ية
جماناً.
كما بد أ� التعليم اجلامعي يف قطر يف العام
 ،1973بعد �أن �أ�سّ �ست الدولة كلّيتني للرتبية
يف جامعة قطر ،والتي حالي ًا ت�ض ّم ثمان كلّيات
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هي :الرتبية والعلوم الإجتماعية ،ودرا�سات
ال�رشيعة ،والقانون ،والإدارة والإقت�صاد،
وال�ه�ن��د��س��ة ،والتكنولوجيا ،أ�م��ا يف املجال
ال�صحّ ي  ،فتُ�رشف م�ؤ�س�سة حمد الطبية على
ال�ش�ؤون العالجية وامل ُ�ست�شفيات احلكومية
حيث ت ؤ�مّن العالج جمان ًا للقطريني واملقيمني
�أي �� �ض �اً ،و�سنكتفي ب�ه��ذا ال �ق��در ع��ن الأم ��ور
الإقت�صادية و�سرنكّز ب�صورة خا�صة على
الأمور الدفاعية والع�سكرية ومدى تطورها.

الدفاع:

القوى الب�رشية العاملة يف قطر عديدها
ن �ح��و  35.000ج� �ن ��ديّ مب ��ا ف �ي �ه��ا احل��ر���س
الأمريي .فالقوات �شبه الع�سكرية مكوّنة من
ال�رشطة واحل��ر���س الأم�ي�ري (ب��أم��رة وزارة
الداخلية) .اخلدمة الإلزامية نظام خمتلط،
ولكن طبق نظام خدمة وطنية يف ني�سان ،2015
يق�ضي على جميع الرجال القطريني ما بني
�سن  18و  35التدريب الع�سكري مل��دة ثالثة
�أ�شهر خلريجي اجلامعات ،و�أرب�ع��ة �أ�شهر
للذين درا�ستهم ثانوية.
�أما ميزانية الدفاع فال �أرقام متوفّرة لها
يف ال�سنوات الأخ�يرة وتقدّر بحوايل  5باليني
دوالر (عام .)2016
وقطر ع�ضو يف جمل�س الدفاع اخلليجي
الذي أ�ق��ام �إتفاق ًا دفاعي ًا بني �أع�ضائه ي�شمل
جميع دول اخلليج با�ستثناء اليمن التي مل
تن�ض ّم �إىل املجل�س ،ويعترب الإت �ف��اق �أن �أيّ
هجوم على �إحداها ،هجوم ًا على جميع دول
املجل�س .كما ّمت �إن�شاء قوّة ر ّد �رسيع قوامها
 45.000رج��ل ت�ب��د�أ ب�ق��وات درع اجل��زي��رة،
ل �ت��زداد مب ��رور الأي� ��ام لت�صل �إىل 100.000
جنديّ  ،وقد �أعلن يف �أواخ��ر العام  ،2012عن
قرار ب�إن�شاء قيادة ع�سكرية مُ�شرتكة.
مالحظة :ي�ق��ع امل �ق � ّر الأم��ام��ي للقيادة
الع�سكرية الأم�يرك �ي��ة ال��و��س�ط��ى يف ق��اع��دة
العديد اجلوية.

ودبابات قتال �أملانية طراز ليوبارد

 90ملم).
�أما عربات القتال وناقالت اجلند فت�ضمّ:
 36عربة  ،AMX- 10Pو 41عربة AMX -
 VTTو  160عربة فاب ،و  8عربات كوماندو .
من املدفعية لديها  24مدفع هاوتزر  G5عـ
 155ملم و  22مدفع  MKF3عـ  155ملم ذاتي
احلركة .ولديها من مدافع الهاون  24هاون ًا
 81ملم ،و  15هاون ًا عـ  120ملم.
وراجمات ال�صواريخ� 4 :أ�سرتو�س  ،2و 7
هيمار�س .M142
وال�����ص��واري��خ امل��وجّ ��ه��ة م/د م�ي�لان
وهوت ،وجافلني.
و� �ص��واري��خ م/ط � � :س��ام  7 -وبع�ض
�صواريخ �سيتنغر ،و�ستار بري�ست.
هذا  ،وقيد الطلب  62دبابة ليوبارد ،2A7
و  24مدفع ه��اوت��زر  PZH - 2000عيار 155
ملم والت�سليم جارٍ.
ك�م��ا و��ض�ع��ت ال�ل�م���س��ات الأخ �ي��رة على
�صفقة حل�ي��ازة � 7أنظمة م��داف��ع �صاروخية
 M142هيمرا�س مع � 60صاروخ ATAC MS

Leopard 2A7

بلوك  A1و � 160صاروخ .M31A1

القوات البحرية:

عديد البحرية  1500جنديّ (مب��ا يف ذلك
ال�رشطة البحرية) ،أ�م��ا �أ�سطولها البحري
في�ض ّم  4زوارق �صواريخ هجومية �رسيعة
م��ن فئة «ب� ��ارزان » ( 56م�ت�ر ًا ط��راز فيتا).
وثالث زوارق �صواريخ هجومية �رسيعة فئة
«دم�سه» (طراز كومباتنت  ،)3 -و  6زوارق
دوري��ة �ساحلية (ط��راز تراكر  ،)MK-2و 4
لن�شات دوري��ة �ساحلية ط��راز  . DV - 13و
 12زورق دورية �ساحلية من نوع «�سبري» ،و
 3زوارق دورية �رسيعة فئة «ذات ال�صواري»
وزورق �إن���زال دب��اب��ات ،و  4زوارق �إن��زال
(اخلفر ال�سواحل).
و�أه � ��م ال �ق��واع��د ال �ب �ح��ري��ة :ال ��دوح ��ه،
وجزيرة هالول  ،وال�شريج.
أ�م��ا ال��دف��اع ال�ساحلي في�ض ّم بطاريتي
��ص��واري��خ ب��ر  -ب�ح��ر �إك��زو��س��ت حممولتني
على �شاحنات.

القوات الربية:

ع��دي��د ال �ق��وات ال�بري��ة ال�ق�ط��ري��ة .
ج �ن��ديّ  ،وتنظيمها ال �ع��ام� 3 :أف� ��واج حر�س
�أم�ي�ري ،وف��وج��ا مدفعية ،وكتيبة دب��اب��ات،
وكتيبتا مُ�شاة ميكانيكيتان ،وكتيبة قوات
خا�صة وكتيبة �صواريخ موجّ هة م/د.
�أم� ��ا امل� �ع� �دّات ف �ق��وام �ه��ا م��ن ال��دب��اب��ات
الرئي�سية  62دب��اب��ة ط ��راز ل �ي��وب��ارد .2A7
ولديها من ال�سيارات امل ُدرّعة 20 :كا�سكافيل
 KMA - 30و  21بريانيا ( EE-9م��داف��ع عـ
8 500
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ومُنحت �رشكة ()NAKILAT DAMEN
 NDSQالقطرية عقد ًا لبناء  6زوارق دورية
��سري�ع��ة ك �ب�يرة ،ب�ط��ول  50م�ت�ر ًا ك�م��ا منحت
�رشكة ( )Aresالرتكية عقد ًا لبناء  17زورق
دورية �رسيعة.

القوات اجلوية:

عديد �سالح اجلو القطري  2500جنديّ ،
وتنظيمه العام جناح قتال رقم ( 1 -القرية)،
ولديه من ط��ائ��رات القتال  9ط��ائ��رات مرياج
 ، FDA5 - 2000و  3طائرات مرياج DDA5 -
 2000ذات مقعدين للتدريب والقتال ،و�رسب
ق �ت��ال /ه�ج��وم �أر� �ض��ي م��ن  11مقاتلة م��ع 6
طائرات الفاجت (تُ�ستخدم �أي�ض ًا للتدريب).
�أما للنقل فلدى �سالح اجلو القطري �رسب من
 )+4( 4من طائرات للنقل الع�سكرية الثقيل
ط��راز «غلوب ما�سرت  ،»C-17و��سرب لنقل
ال�شخ�صيات قوامه طائرة أ�  340 -وطائرة
�أ  ،320 -و  4ط��ائ��رات  .C - 130Jكما لدى
�سالح اجل��و القطري للتدريب  24بيالتو�س
 .PC - 21كما ل��دي��ه م��ن ال�ط��واف��ات ال�رسب

قارب دورية لدى القوات اخلا�صة البحرية القطرية

ال���س��اد���س (ال ��دوح ��ة) ول��دي��ه  12ك��وم��ان��دو
( 8م �ن �ه��ا جم� � ّه ��زة ب �� �ص��واري��خ �إك��زو� �س��ت
 AM-39امل �� �ض��ادة لل�سفن ،و  4ط��واف��ات
للنقل) .وع���شر ط��واف��ات غ��ازي��ل SA - 342
(جم � � ّه� ��زة ب� ��� �ص ��واري ��خ ه� � ��وت) وط ��واف ��ة
ط� � ��راز ( S - 92ل��ن��ق��ل ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات)
و  21طوافة .AW 139
ولدى �سالح جو قطر من �صواريخ م/ط:
بطارية ه��وك املح�سن وبطارية راب�ي�ير (18
نظاماً) ،و  6روالند .2 -
�أهم القواعد اجلوية :الدوحة والغازية.

وقيد الطلب  24طائرة للتدريب طراز
 .- 24كما قيد الطلب  24طوافة -
�أبات�شي  ،و  22ط��واف��ة  NH90و ط��ائ��رات
�إن� ��ذار ُم�ب�ك��ر و��س�ي�ط��رة ط ��راز ب��وي�ن��غ ،
وطائرتا �صهريج �إيربا�ص  ،330وقيد الطلب
�أي�ض ًا ��شراء طائرات � C - 17إ�ضافية .كما
�أنهي بيع وح��دات ن�يران �صواريخ �سطح -
جو  12( THAADق��اذف�اً) مع � 150صاروخ
 .THAADوق �ي��د ال�ط�ل��ب �أي �� �ض � ًا  11وح��دة
نريان باتريوت ( 44قاذفاً) مع � 240صاروخ
 ،GEMTو � 768صاروخ .PAC - 1

PC
AH 64E
3
737

وطوافات AW 139

ميتلك �سالح اجلو القطري مُقاتالت «مرياج »Mirage 2000
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فينكانتريي تطلق الفرقيطة األوىل لدولة قطر

الفرقيطة طراز «� »Al Zubarahستن�ضم �إىل �سالح البحرية القطري

بتاريخ � 28شباط/فرباير � 2020أطلق
ال �ع �م��ل ال�ت�ق�ن��ي ع �ل��ى ف��رق�ي�ط��ة «ال ��زوب ��اره
 ،»Al Zubarahإ�ح��دى �سفن ه��ذه الفئة التي
طلبتها وزارة ال��دف��اع القطرية م��ن �رشكة
«فينكانتريي  ،»Fincantieriيف اطار برنامج
احل �ي��ازة ال �ب �ح��ري ،وذل ��ك يف �أح��وا���ض بناء
ال�سفن التابعة لل�رشكة يف منطقة موجيناو يف
ايطاليا.
الفرقيطة املتوقع ت�سليمها خ�لال العام
 2021م�صممة توافق ًا مع قواعد ،RINAMIL
انها �ستكون �أمنوذج ًا لينا من ال�سفن قادرة
على تلبية جمموعة من الوظائف ،من املراقبة
و�إم�ك��ان�ي��ات الإن �ق��اذ يف ال�ب�ح��ار و� �ص��و ًال �إىل
كونها �سفينة قتال .يبلغ طولها � 107أمتار
وع��ر� �ض �ه��ا  14.70م �ت��ر ًَا وت �� �س�ير ب���سرع��ة
ق�صوى ت�صل �إىل  28ع�ق��دة ،م��ع ق��درة على
ا�ستيعاب  112فرد ًا على متنها.
�إىل ذل��ك �ستكون ال�سفينة ق���ادرة على
38

ت���ش�غ�ي��ل ق� � ��وارب ذات ��س�رع��ة ع��ال �ي��ة مثل
القوارب املطاطية ال�صلبة  ،RHIBالتي تعلّق
على اجلوانب �أو على من�صة خا�صة يف م�ؤخرة
ال�سفينة ،كما عليها من�صة للطريان ت�ستطيع
حمل طوافة واحدة طراز .NH90
�إن «فينكانتريي � »Ficnatieriإحدى �أكرب
جمموعات بناء ال�سفن يف العامل ،والأوىل يف
التنويع والإبداع� ،إنها رائدة يف ت�صميم وبناء
ال�سفن اجل��وال��ة ،والع��ب مرجع يف قطاعات
�صناعة بناء ال�سفن بتقنيات عالية من ال�سفن
البحرية �إىل �سفن خ��ارج ال�شواطىء ،ومن
ال�سفن اخلا�صة املنوعة �إىل اليخوت الكربى
و�سفن ال�سياحة ،هذا بالإ�ضافة �إىل �إمكانيات
�إ��ص�لاح ال�سفن وحتويلها و�إن �ت��اج الأنظمة
واملعدّات امليكانيكية والكهربائة وخدمات ما
بعد البيع.
م��ع ت��اري��خ يفوق � 230سنة ،وب�ن��اء �أك�ثر
م��ن �� 7000س�ف�ي�ن��ة ،ح��اف�ظ��ت فينكانتريي

ب�شكل دائ��م على مكاتب �إدارة وم �ه��ارات
هند�سية و�إنتاجية يف �إيطاليا .وهي مع
موظّ ف يف �إيطاليا و�شبكة م��زوّدي��ن توظف
حوايل  50.000مواطن ،طوّرت فينكانتريي
وح �� �س �ن��ت ق �ط��اع الإن� �ت���اج وق� � ��درات ع� �دّة
�أحوا�ض �سفن عرب تزويدها مبلفّات وا�سعة
م��ن ال��زب��ائ��ن وامل �ن �ت �ج��ات يف جم ��ال ال�سفن
اجلوالة.
يُ�شار �إىل �أن فينكانتريي �أثبتت عالقاتها
التناف�سية على امل�ستوى العاملي ،وو�سّ عت
ملف منتجاتها لت�صبح رائ��دة يف قطاع بناء
ال�سفن ول��دي�ه��ا ح ��وايل  20ح��و��ض� ًا يف �أرب��ع
ق� ��ارات .م��ن ب�ين زب��ائ��ن ال ���شرك��ة ،ال �ق��وات
ال �ب �ح��ري��ة الإي �ط��ال �ي��ة وال� �ق���وات ال�ب�ح��ري��ة
الأمريكية بالإ�ضافة �إىل عدّة بحريات �أجنبية
�أخ� ��رى ،كما أ�ن �ه��ا ��شري��ك لأب ��رز ال�رشكات
الدفاعية الأوروب �ي��ة يف اط��ار برامج متعدّدة
الدول.
8900
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دبابات القتال الرئيسية يف الشرق األوسط:
قالع متح ّركة لدى اجليوش الربية

دبابة  Leclercالفرن�سية �إنتاج « »Nexter

ظهرت الدبابات �أول ما ظهرت عام  1914خالل احلرب العاملية الأوىل
يف ك ّل من فرن�سا وبريطانيا ،ثم �أخذت يف التطوّر لت�صبح قالعاً متحرّكة
ت�شكّل العمود الفقري للجيو�ش الربية ،وذات تدريع جيّد �ض ّد القذائف
والألغام .ودبابات القتال الرئي�سية ( )MBTsجتمع بني احلركية ،واحلماية وقوة
النريان وتعتربها اجليو�ش عام ًال �أ�سا�سياً يف ح�سم املعارك رغم وجود �أنواع
متعدّدة من املعدّات املتقدّمة وت�ضعها اجليو�ش العربية يف �أول اهتمامها وعنايتها.
والدبابات ثالثة �أنواع ،خفيفة للإ�ستك�شاف ودعم امل�شاة ،ومتو�سطة مزوّدة مبدافع
وتدريع �أقوى .ودبابات قتال رئي�سية ( )MBTsالخرتاق �صفوف العد ّو ذات تدريع
�أقوى ومدافعها �أثقل ووزنها يتعدّى  60طناً� ،إال �أنها �أبط أ� حركة من �سواها مما
يجعلها �أكرث عر�ضة للنريان.
وت �خ �ت �ل��ف ال���دب���اب���ات احل ��دي� �ث ��ة م�ث��ل
 Abramsالأم�يرك �ي��ة ،و  T-90ال��رو��س�ي��ة و
 Leclercالفرن�سية ،و  Leopard 2AFالأملانية
عن بع�ضها من حيث ال��دروع ،وق�وّة املحرّك
والت�سليح ،والإت�صاالت امل�أمونة ،واحلركية،
ولكننا يف ه��ذه العجالة �سنتناول الدبابات
40

الرئي�سية يف ال�رشق الأو�سط و�أنواعها ومدى
ت�ط�وّره��ا يف ك � ّل م��ن ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،وكذلك
بع�ض الدول التي تنتجها.

االمارات العربية املتحدة:

الهيكل العام للدفاع يف الإمارات العربية

املتحدة هو �أن القائد الأعلى للقوات امل�سلّحة
رئي�س دولة االمارات وك ّل القرارات املتعلقة
بالتنظيم والتجهيزات وال�ت��دري��ب يتخذها
جم�ل����س ال ��دف ��اع الأع� �ل ��ى ب�ع���ض��وي��ة وزراء
ال���ش��ؤون اخل��ارج�ي��ة وال��دف��اع والداخلية،
ونائب القائد الأعلى ورئي�س الأركان.
و�أوّل خطوة قامت بها االمارات لتطوير
قواتها كانت خالل العام  1995عندما قررت
��ش�راء  436دب��اب��ة م �ت �ط �وّرة ط ��راز Leclerc
من فرن�سا .منها  390دبابة لوكلري رئي�سية
للقتال ،و  46دبابة لوكلري للإخالء ،كما لديها
�أي�ض ًا  80دبابة خفيفة طراز «�سكوربيون».

الأردن:

دبابات القتال الرئي�سية كما ذكرنا عنها
يف م�ق��ال خ��ا���ص  390دب��اب��ة احل���س�ين ،و 130
دبابة خالد ،و  182دبابة  M60- A3ونحو
 35دبابة �سكوربيون (�سُ حبت من اخلدمة).
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مملكة البحرين:

ي �ب �ل��غ ع��دي��د ال� �ق ��وات ال�ب�ري ��ة يف مملكة
البحرين حوايل � 11ألف جنديّ يُ�ضاف �إليهم
�ألفا �رشطي .والقوات جميعها من املتطوّعني.
�أم��ا دب��اب��ات القتال الرئي�سية ل��دى البحرين
ف �ع��دده��ا  180دب��اب��ة  .M60A3وال��والي��ات
امل �ت �ح��دة الأم�ي�رك �ي��ة مت� � ّد ال �ب �ح��ري��ن ب�شكل
حمدود باملعدّات احلربية املتطوّرة �رشط عدم
ا�ستخدامها يف الداخل �إطالق ًا ودون �إعالمها.

اململكة العربية ال�سعودية:

يف امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة جمل�س
الأمن الوطني برئا�سة امللك وبع�ضوية وزرا
ء الداخلية واخلارجية وال�صحة والثقافة،
ورئي�س الإ�ستخبارات هو الذي يُ�رشف على
جتهيز القوات امل�سلّحة البالغ عددها حوايل
 200أ�ل ��ف ج �ن��ديّ واحل��ر���س ال��وط�ن��ي ال��ذي
قوامه � 125ألف جنديّ وفوج احلر�س امللكي
البالغ  850جنديّ امل ُ�ستق ّل وال يتبع للجي�ش
ويرفع تقاريره للملك مبا�رشة .ولدى القوات
ال�سعودية من دبابات القتال الرئي�سية 362
دبابة �أبرامز  M1A2 / M1A1و  406دبابات
 ،M60A3و  300دب��اب��ة  AMX-30ويجري
تطوير الدبابات القتالية �إىل م�ستوى M1A2S
وقيد الطلب  270دبابة ليوبارد .2A7

�سوريا:

البيانات يف اجلمهورية العربية ال�سورية
تقريبية العدد نظر ًا ملا تعرّ�ضت من حروب
وث��ورات ،وقواتها الع�سكرية حالي ًا متغرية
بينما ك��ان��ت �أ� �ص�ل�اً ن�ح��و  180أ�ل ��ف ج�ن��ديّ
وال�ق��وات �شبه الع�سكرية  8000درك ب�أمر ة
وزارة الداخلية و  1800جندي حر�س حدود
(ح��ر���س ال���ص�ح��راء) .واخل��دم��ة الإل��زام�ي��ة
يف �سوريا � 30شهراً� .أم��ا دبابات القتال فيها
(�أه�ل�ا كما �أ�سلفنا) فتبلغ نحو  1400دبابة
ط��راز  T -72و  1000دب��اب��ة ط��راز ،T -62
و  200دب��اب��ة ط ��راز  ،T55MVون�ح��و 2000
طراز ( T-54/-55بع�ضها خمزّن) .وهذه
الأرقام كما �سبق وذكرنا كانت قبل الأحداث.

العراق :

جلنة الأمن الوطني يف العراق ب�أع�ضائها
وزراء اخلارجية وال��دف��اع وال�ع��دل واملالية
و ُم �� �س �ت �� �ش��ار الأم � ��ن ال �ق��وم��ي ل���دى رئ�ي����س
ال��وزراء ،ومدير املخابرات هي امل�س�ؤولة عن
�أمن العراق وتعمل القوات امل�سلّحة مبوجب
توجيهاتها وع��دي��ده��ا ح ��وايل  250أ�ل ��ف �إىل
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دبابة  Abrams M1A1من  General Dynamicsالأمريكية

 270أ�ل��ف جنديّ وميزانية الدفاع ح��وايل
مليارات دوالر.
ول��دى اجلمهورية العراقية من دبابات
القتال �إث��ر احل��روب التي تعرّ�ضت لها 146
دبابة ابرامز  ،M1A1و  71دبابة  T90Sو80
دبابة  T -72و  50دبابة .T-55
وتعمل احلكومة العراقية جاهدة لعقد
�صفقات �أ�سلحة متنوّعة ت�شمل دبابات قتال
رئي�سية ،وقيد الطلب  172دبابة طراز ()M1
�أبرامز وعدد غري حمدّد من دبابات .T-72
10

�سلطنة عُمان:

ال�سلطان ويحمل رُتبة م�شري ،هو القائد
ال�ع��ام للقوات امل�سلّحة العمانية� .أم��ا عديد
القوات يف اجلي�ش ال�سلطاين العماين فيبلغ
 35.000جنديّ (�إ�ضافة �إىل  3.700جنديّ من
غري العمانيني ،ي�ضاف �إليهم  3.500جنديّ
حر�س حملّي من القبائل� .أما دبابات القتال
الرئي�سية العمانية فت�ض ّم  38ت�شالنجر ،2 -
و  43دبابة  M - 60A3و  60دبابة �سكوربيون
خ�ف�ي�ف��ة .ه ��ذا وي�ع�م��د ال���س�ل�ط��ان �إىل تطوير
معدّاته الثقيلة و�أ�سلحته بقدر ما ت�سمح به
�إمكانيات البالد املادية.

دولة قطر:

ع��دي��د ال� �ق ��وات ال�ع���س�ك��ري��ة ال �ع��ام �ل��ة يف
قطر نحو  8.500ت�شمل احل��ر���س الأم�ي�ري،
وتعمد �إىل �إن�شاء قوة ر ّد فعل �رسيع للحفاظ
ع�ل��ى الأم� ��ن .وق��د ّمت يف ال �ع��ام  2012توقيع
�إتفاق تكامل بني القوات امل�سلّحة التون�سية
وال� �ق ��وات امل���س� ّل�ح��ة ال�ق�ط��ري��ة ُب�غ�ي��ة تذليل
ال�صعوبات ال�ت��ي ت��واج��ه جتنيد املواطنني
القطريني� .أما عديد دبابات القتال الرئي�سية
يف قطر فيبلغ  62دبابة ليوبارد � ،2A7إ�ضافة

�إىل  32دبابة .AMX - 30

دولة الكويت:

ال��د� �س �ت��ور ال �ك��وي �ت��ي ي �ح��ظّ ��ر احل ��روب
الهجومية غري �أن��ه يعترب ال��دف��اع عن الوطن
واحل �ف��اظ على �أم �ن��ه و��س�ي��ادت��ه وا�ستقالله
واجب ًا وطني ًا مُقدّ�ساً ،ولهذا ال�سبب وقّعت
الكويت مُعاهدات دفاعية مع ك ّل من الواليات
امل �ت �ح��دة الأم�ي�رك �ي��ة ورو� �س �ي��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا
وال�صني ،كما توجد يف الكويت قوات ع�سكرية
دائمة للواليات املتحدة يف �ستة مُع�سكرات،
ولكن ه��ذه امل ُع�سكرات ال حت��ول دون ق��وات
م�سلّحة قوامها  15.000جنديّ زائد 24.000
يف الإح� �ت� �ي ��اط ل��دي �ه��م م ��ن دب ��اب ��ات ال �ق �ت��ال
الرئي�سية  236دبابة أ�ب��رام��ز  M1A2ونحو
 150دبابة  M -84ونحو  45دبابة ت�شيفتني،
كما �أن��ه قيد الطلب حتديث  218دبابة طراز
.M1A2

لبنان:

للقوات اللبنانية امل�سلّحة قيادة موحّ دة
مقرّها ال�يرزة ،وتبد�أ بقائد اجلي�ش ورئي�س
الأرك� ��ان ال�ع��ام��ة وم��دي��ري��ات خمتلفة تعمل
ب�أمر القيادة .وقوات يونيفل يف جنوب لبنان
على احل��دود تعمل على ُم��راق�ب��ة وق��ف النار
بني لبنان و�إ�رسائيل ومنع تهريب ال�سالح،
والقوات امل ُ�سلّحة اللبنانية عديدها � 60ألف
ج�ن��ديّ يُ�ضاف �إليها � 24أل��ف ج�ن��ديّ ق��وات
�شبه ع�سكرية من قوى الأمن الداخلي ب�أمرة
وزارة الداخلية .
�أم��ا دب��اب��ات القتال الرئي�سية اللبنانية
ف� �ع� �ب ��ارة ع� ��ن  350دب� ��اب� ��ة T - 55/T-
 54و  60دب��اب��ة  M - 48 A5و  10دب��اب��ات
.M - 60 A3
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اليمن:

الدولة الوحيدة اخلليجية التي مل تن�ض ّم
�إىل جمل�س ال �ت �ع��اون اخلليجي ه��ي اليمن،
وهي يف حالة حرب �أهلية ما بني قوات النظام
وامللي�شيات احلوثية ،وال يوجد حالي ًا جي�ش
ر�سمي وال ميكن تقدمي تقديرات بالن�سبة ملا
لديها من دبابات قتال رئي�سية وال �سواها من
املعدّات الثقيلة.

�أبرز ال�شركات املنتجة للدبابات:

دبابات القتال الرئي�سية من �أه ّم الأ�سلحة
امل�ستخدمة يف ميادين القتال ولها تاريخ حافل
يف احلروب الدولية وال �سيما احلرب العاملية
الثانية التي كان لها فيها ت�أثري كبري يف ح�سم
املعارك ل��ذا تعمد ال��دول الكربى على تطوير
ال��دب��اب��ات وجعلها درع� � ًا واق �ي � ًا لأ�سلحتها،
وال ��دول املنتجة ل��دب��اب��ات ال�ق�ت��ال وتعترب يف
الطليعة ميكن �رسدها على النحو التايل:

جرنال داينامك�س

:General Dynamics

�رشكة �أمريكية �شهرية يف �إن�ت��اج املُ�ع�دّات
الدفاعية و�أنظمة ال�سالح املنوعة والذخائر
وع ��رب ��ات ال �ق �ت��ال .وت �ع �ت�بر دب ��اب ��ات ال�ق�ت��ال
ال��رئ�ي���س�ي��ة أ�ه � � ّم م�ن�ت�ج��ات ه ��ذه ال ���شرك��ة من
امل �ع �دّات ال�بري��ة .ودب��اب��ات Abrams M1A2
�أ�شهر منتجات ه��ذه ال���شرك��ة ،وال �سيما إ�ث��ر
�إ�ستخدامها يف ح��روب ال�ع��راق و�أفغان�ستان
حيث �أثبتت فعاليتها القتالية� ،أنتجت الدبابة
الأوىل م�ن�ه��ا ع ��ام  ،1978و�� ُ�س � ّل �م��ت للجي�ش
الأمريكي عام  1980حتت �إ�سم،»Abrams M1« :
ثم تطوّر �إنتاجها ب�رسعة حتت �إ�سم�« :أبرامز

دبابة  T-90من الرو�سية �إنتاج «»Ural Zavood

» M1A1و«  .»M1A2وهي حتمل مدفع ًا عيار
 120ملم ور�شا�ش ًا ثقي ًال عيار  12.7ملم و�آخ��ر
متو�سط عيار  7.62ملم .ويوجد لها خط �إنتاج
يف م�رص ي�صنع  % 80من نظمها و�أ�سلحتها.

نك�سرت :NEXTER

«نك�سرت �� »NEXTERشرك��ة فرن�سية
ُع��رف��ت يف ال���س��اب��ق ب� إ���س��م «ج �ي��ات ،»GIAT
وهي حالي ًا تعترب ال�رشكة الرئي�سية امل ُنتجة
لأ��س�ل�ح��ة اجل�ي����ش ال�ف��رن���س��ي م��ن ال�ع��رب��ات
امل��درع��ة والذخائر وامل��داف��ع ومتلكها ال��دول
الفرن�سية .وق��د ذاع �صيتها يف �إن�ت��اج دبابة
القتال الرئي�سية لوكلري  Leclercالتي تنتجها
ويطوّرها لتبقى حمميّة من الألغام والقنابل.
وه��ي جمهّزة بنظام المت�صا�ص ال�صدمات
خالل ال�سري يف خمتلف الطرقات والأرا�ضي،
و�سالحها الرئي�سي مدفع مُبا�رش عيار 120
ملم مع  40قذيفة يف الداخل �إ�ضافة �إىل ر�شا�ش
حم� ��وري ع �ي��ار  12.7م �ل��م م��ع  1000طلقة
ور��ش��ا���ش متو�سط ع�ي��ار  7.60م�ل��م .ويوجد

لدى جي�ش االمارات العربية حوايل  400دبابة
من هذا الطراز.

كرو�س مايف ويغمان

Krauss MaffeiWegman

ك��رو���س م��ايف ويغمان (� )KMWرشكة
�أملانية رائدة يف �إنتاج العربات املدولبة وعلى
��س�لا��س��ل ذات احل �م��اي��ة ال�ع��ال�ي��ة والأن �ظ �م��ة
والأ�سلحة اجل�ي��دة .ويف العام � 1965أنتجت
ال��دب��اب��ة الرئي�سية ل�ي��وب��ارد  Leopardالتي
بيعت �إىل �أك�ث�ر م��ن ث�لاث�ين دول��ة وا�شتهرت
بتقنية عالية �شملت مدى الرمي ودقة الإ�صابة
م��ن الطلقة الأوىل ومدفعها الرئي�سي عيار
 105م�ل��م ،وفيها ر�شا�شان حم��وري��ان عيار
 7.62ملم .وهي يف تطوّر مُ�ستم ّر و�أنتج منها
ع� �دّة �أن� ��واع ل�ي��وب��ارد  2A3و  2A5و  2A6و
 .2A7وال�ط��راز  Leopard 2A7مف�ضل لدى
احللفاء وحتمل الدبابة مدفع ًا عيار  120ملم،
وجم � ّه��زة ب�أنظمة م�ت�ط�وّرة تُلبي متطلّبات
اجليو�ش احلديثة.

�أورال فاغون زافود

Ural Vagon Zavood

دبابة  Leopard 2A7من � KMWأملانيا
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��شرك��ة رو��س�ي��ة �إ��ش�ت�ه��رت بال�صناعات
الثقيلة وه��ي �أك�بر مركز لت�صنيع الدبابات
والعربات امل��درع��ة وال�سكك احل��دي��دة .وهي
تنتج دبابات  T-72و  ،T-80وك��ان الرو�س
يركّزون على  T -72جلعلها الدبابة الوحيدة
للجي�ش الرو�سي ولكن بالءها ل��دى اجلي�ش
ال �ع��راق��ي مل ي���ش��جّ ��ع حم�ل��ي الإ� �س �ت �م��رار يف
�إنتاجها وحدها وقرّرت ال�رشكة �إنتاج T-90
املرتكزة  T -72مع تعديالت يف �أنظمتها.
�سالح دبابة  T-90مدفع عيار  125ملم
ور��ش��ا���ش ثقيل عيار  12.7ملم ،و�آخ��ر عيار
 7.62ملم .وق��د اقتنت ه��ذه ال��دب��اب��ة دولتان
عربيتان هما اجلزائر واليمن.
الدفاعية � -شباط  /فرباير � -آذار  /مار�س 2020

7-10 DECEMBER 2020
EGYPT INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE

7-10 DECEMBER 2020
EGYPT INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE

المدفعية الحديثة في الشرق األوسط
ت�صنّف املدفعية يف فئة الأ�سلحة احلربية الثقيلة التي يت ّم �إنتاجها لإطالق
الذخائر �إىل م�سافات بعيدة تتعدّى مدى وقوة �أ�سلحة املُ�شاة املنوّعة.
مت الرتكيز يف املا�ضي على اعتماد املدفعية لتدمري التح�صينات،
لقد ّ
وتطوّرت الحقاً بحيث �أ�صبحت مدافع ميدانية متحرّكة تلعب
دور ًا بارز ًا يف املعارك واحلروب ،واليوم ن�شهد على �إدخال
التكنولوجيا يف �أنظمة هذا ال�سالح ،وعلى ا�ستمرار تطويره
تو�ص ًال �إىل �إنتاج املدفعية احلديثة الذاتية الدفع على
عربات مدولبة �أو م�ؤللة قادرة على تقدمي دعم ناري
كبري للوحدات ال�صديقة يف حقل املعركة.
تكمن �أهمية املدفعية بكونها تطلق نريانها
ب�صورة غري مُبا�شرة وعلى م�سافات بعيدة غري
مرئية ،وبقي ا�ستخدامها ك�سالح مدمّر لق�صف
الأهداف ذات الأبعاد ال�شا�سعة �إىل �أن بد�أ �إنتاجها
يركّز على مبد�أ الدقة يف �إ�صابة الأهداف ال�صغرية
احلجم .ففي العام  1970بد�أ �إنتاج الذخائر ذات الدقة
العالية مع القذائف عيار  155ملم الأمريكية ال�صنع
حتت �إ�سم  Copperheadوالرو�سية عيار  152ملم.
ومع مطلع القرن الـ  21بو�شر با�ستخدام �أ�شعة الاليزر
ونظام حتديد املوقع اجل��غ��رايف  GPSو�أنتجت قذائف
املدفعية بدقة فائقة مع نظام �أك�سكاليرب  Excaliburعيار 155
ملم.
يف ما يلي مزيد من التو�سّ ع يف �آفاق املدفعية احلديثة:
ن �� �ش �ط��ت � �ص �ن��اع��ة الأ���س��ل��ح��ة يف
�أع �ق��اب احل ��رب العاملية الثانية،
وت � ��أ ّل� ��ق جن ��م م��دف �ع �ي��ة امل� �ي ��دان
ال� �ت ��ي ا� �ش �ت �ه��رت ب �ك��ون �ه��ا «م� �ل ��ك امل �ع��رك��ة»
 .King of Battleف� ��إىل �أيّ م��دى ي���ص��حّ ه��ذا
الو�صف يف يومنا هذا.
خ�ل�ال ال �ع �ق��ود الأوىل م��ن ال �ق��رن الع�رشين
ا�ستعمل م�صطلح مدفعية امل�ي��دان لتمييزها
ع��ن املدفعية امل�ضادة للطائرات قبل انت�شار
� �ص��واري��خ ال��دف��اع اجل� ��وي ،ف �خ�لال م�ع��ارك
احل��رب�ين العامليتني الأوىل و الثانية� ،أنزلت
امل��دف�ع�ي��ة ب��ال �ق��وات امل �ع��ادي��ة أ�ف ��دح اخل�سائر
مقارنة مع �أنظمة ال�سالح الأخ��رى .لقد اتفقت
جيو�ش العامل كافة على �أن املدفعية ت�ستخدم
يف ع��دة �أدوار تبع ًا لعياراتها و�أن��واع�ه��ا ،و�إن
املهمة الرئي�سية تكمن يف تقدميها الدعم الناري
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امل�ط�ل��وب يف امل�ك��ان وال��زم��ان امل�ح��ددي��ن ،ومبا
يتطابق مع مناورة القوة بهدف تدمري �أو �شل
�أو قمع العدو .وخالف ًا ملاهية ال�صواريخ غري
املوجهة ،ف��إن املدافع والهاوتزر والهواوين

نحو انظمة مدفعية متكاملة
جيل جديد من املدفعية اقل وزنا ً
كل املدافع �ستو�ضع على جمنزرات
و مدولبات التقاء �رضبات
املدفعية امل�ضادة

ت�صلح لتقدمي الدعم الناري القريب ،والدعم
ال� �ن ��اري يف ع �م��ق اجل �ه��از ال��دف��اع��ي ل�ل�ق��وات
املعادية.
ت�صنف املهمات التكتيكية للمدفعية ب�شكل
ع��ام وفق ًا لكيفية تقدمي الدعم ال�ن��اري ،فهناك
ال��دع��م امل�ب��ا��شر ع�ن��دم��ا ت�ك��ون وح ��دة مدفعية
مرتبطة عملي ًا بوحدة م�شاة حمددة ،ثم الدعم
العام من قبل مدفعية ثقيلة ملجمل الوحدات
امليدانية ،ثم تعزيز الدعم العام بنريان وحدات
مدفعية �إ�ضافية .وت�صنف املدفعية بحد ذاتها
ن�سبة لأنواع املدافع و�أمديتها ،و�أبرزها مدافع
ال��رم��ي مل�سافات ب�ع�ي��دة ،وم��داف��ع ال�ه��اوت��زر
مل�سافات �أق�رص والرمي بزوايا عالية و�شبه
عمودية ،ومدافع الهاون امل�صممة للرمايات
املنحنية على �أه��داف قريبة ن�سبياً ،ثم املدافع
امل�ضادة للدبابات واملدافع امل�ضادة للطائرات،
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كما ت�صنف املدافع وفق ًا لو�سائل نقلها� ،أي �أن
هنالك املدافع املقطورة بوا�سطة ال�شاحنات،
وامل��داف��ع الذاتية الدفع املحمولة على عربات
مدولبة �أو جمنزرة .Self Propelled
تكت�سب املدافع املحمولة على جمنزرات
�أو �شاحنات� ،أهمية بالغة يف حركة اجليو�ش،
خ���ص��و��ص� ًا يف ع���صر ال� � ��رادارات وط��ائ��رات
اال� �س �ت �ط�ل�اع امل �� �س�ي�رة ع ��ن ب �ع��د والأق � �م� ��ار
اال�صطناعية �أو ال�سواتل ،ال�ق��ادرة جميعها
ع �ل��ى ك���ش��ف م��واق��ع امل��دف �ع �ي��ة ب��دق��ة ك��ام�ل��ة،
و�إع �ط��اء الأح��داث�ي��ات ال�لازم��ة للقيام بهجوم
مدفعي معاك�س �أو ق�صف ج��وي مركز .لذلك
اقت�ضى ال��و��ض��ع امل �ي��داين امل�ستجد ،اقتناء
م��داف��ع حممولة على من�صات ذات ��سرع��ة يف
إ�ع ��داد الرحيل وال�ه��روب واالح�ت�م��اء حت�سب ًا
ل��رد م�ب��ا��شر و��سري��ع م��ن امل��دف�ع�ي��ة امل�ع��ادي��ة.
وع �ل��ى ه ��ذا الأ���س��ا���س ق ��ام ع ��دد م �ت��زاي��د من
البلدان بو�ضع �أنظمة مدفعية جليو�شها ذاتية
احلركة ومدولبة كونها تتمتع بحركية �أوفر
و�أ�رسع قيا�س ًا مع حركية املدفعية املجنزرة �أو
املقطورة.

مهمات املدفعية

�إن التطورات التكنولوجية التي طر�أت
على و�سائل احل��رب وع��دة ال�ق�ت��ال ،ت�ستمر
لتحقيق التطور املطلوب يف �أنظمة املدفعية،
ومن ثم العمل على �إدم��اج من�صاتها يف خطط
الدعم الناري املوحد بهدف �إجناح العمليات
احلربية للقوات امل�سلحة واجليو�ش ب�شكل
ع��ام .وم��ن هنا ب��ات على مدفعية امل �ي��دان �أن
تلبي احتياجات ال��دع��م ال �ن��اري على �أم��دي��ة

مدفع قي�صر  Caesarالذاتي احلركة عيار  155ملم �إنتاج نك�سرت Nexter

بعيدة وم�ع��دل رم��ي مرتفع م��ع دق��ة كبرية يف
حتقيق الإ� �ص��اب��ات .ه��ذه امل�ط��ال��ب تتفهمها
ال�رشكات املنتجة للأنظمة الدفاعية لكونها
�إ��ش��ارات نحو العمل على مزيد من التطور،
وترتجمها ب�إنتاج من�صات حم�سنة للإطالق
وم��داف��ع وق��ذائ��ف وح �� �ش��وات وغ�يره��ا من
م�ستلزمات املدفعية احلديثة ،وتكمن �أهمية
�أنظمة املدفعية احلديثة يف قدرتها على تنفيذ
املهمات امللقاة على وح��دات املدفعية والتي
ت�شمل ما ي�أتي:
 - 1رم��اي��ات الإب � ��ادة م��ن خ�ل�ال �إحل��اق
خ���س��ائ��ر ب ���شري��ة يف � �ص �ف��وف ال �ع��دو ت�صل
�إىل 90%م��ن ق��وات��ه وب��ال�ت��ايل و�ضعه خ��ارج
املعركة.
 - 2رم � � ��اي � � ��ات ال�� �ت� ��دم�ي��ر ل� �ل� �ط ��رق
والتح�صينات واجل�سور ومقرات القيادة.

 - 3رم��اي��ات ال�شل ال�ت��ي تلحق خ�سائر
م��ؤق�ت��ة يف ��ص�ف��وف ال �ع��دو ،حت��د م��ن ق��درت��ه
على امل �ن��اورة ،وت�شل إ�م�ك��ان��ات��ه يف القيادة
وال�سيطرة.
 - 4رم��اي��ات الكبت والإزع ��اج م��ن خالل
ق�صف متقطع ي��ؤدي �إىل �ضغوط نف�سية على
قوات العدو ومن�ش�آته اخللفية.
 - 5رم��اي��ات م���ض��ادة لإ��س�ك��ات مدفعية
العدو ،ومتكني القوات الربية ال�صديقة من
حرية احلركة وحتقيق التفوق بالنريان.
 - 6رمايات املناورة بالنار التي تنفذ عرب
نقل ال��رم��ي على أ�ه ��داف متنوعة دون تغيري
مراب�ض امل��داف��ع ،وغ��ال�ب� ًا م��ا ت�ستهدف هذه
الرمايات جتمعات العدو ومن�ش�آته احليوية.
�إن جممل ه��ذه املهمات ق��ادت �إىل �إنتاج
عدة �أنواع ومناذج من املدافع ت�شمل الآتي:

ما الفرق
بني املدفع والهاوتزر

راجمة املدفعية ال�صاروخية � M142 HIMARSإنتاج «لوكهيدمارتن»
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 املدفع  GUNذو �سبطانة طويلة،يحدد طولها نتيجة �ضرب العيار مبعدل
يفوق  25مرة� .أي �أن املدفع عيار  155ملم
قد ي�صل طول �سبطانته اىل 4.65م ،وبالتايل
ي�ستخدم للرمي على �أمدية بعيدة.
 ال���ه���اوت���زر  HOWITZERذو�سبطانة ق�صرية ن�سبياً ،ويحدد طولها
ب�ضرب العيار مبعدل ما بني � 15إىل  25مرة
�أي �أن الهاوتزر عيار  155ملم يبلغ الطول
الو�سطي لب�سطانته  3.10 = 20x155م،
���س��واء ك��ان م��ق��ط��ور ًا �أم ذات���ي احل��رك��ة،
وبالتايل ف���إن م��دى رميه يكون �أق�صر من
مدى رمي املدافع.
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�أ  -م��داف��ع امل �ي��دان البعيدة امل��دى ذات
ال�سبطانات الطويلة.
ب  -مدافع الهاوتزر ذات ال�سبطانات
الأق�رص للرمي بزوايا عالية ومنخف�ضة.
ج  -مدافع الدعم القريب للم�شاة.
د  -الهاونات اخلفيفة ال��وزن للرمايات
املنحنية على �أكرث من  45درجة.
هــ  -املدفعية اجلبلية اخلا�صة بالتحرك
يف املناطق الوعرة.
و  -راجمات ال�صواريخ على �أنواعها.
ك�م��ا ت�سعى ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع �ي��ة �إىل
حتميل املدافع على عربات مدرعة مدولبة �أو
جمنزرة ل�رسعة و�سهولة احلركة يف التنقل
والإربا�ض ا�ستعداد ًا لتنفيذ رماياتها وتقدمي
ال��دع��م ال �ن��اري امل�ط�ل��وب يف ال��زم��ان وامل�ك��ان
املحددين.
يتفق القادة يف جيو�ش العامل كافة على �أن
مهمات املدفعية الآنفة الذكر ،تنفذ بوا�سطة
ن �ي�ران امل ��داف ��ع وال �� �ص��واري��خ وال �ق��ذائ��ف
ال�صاروخية ،و�إدم���اج ال �ن�يران ك��اف��ة �أث�ن��اء
عمليات الأ��س�ل�ح��ة امل���ش�ترك��ة .وق��د �أعطيت
ك�ت��ائ��ب و�أف � ��واج امل��دف�ع�ي��ة وظ��ائ��ف حم��ددة
خ�لال العمليات احلربية تتدرج من مهمات
الدعم املبا�رش  Direct Supportالتي غالب ًا ما
تلقى على عاتق املدفعية املقطورة اخلفيفة،
�أو امل��داف��ع امل�ح�م��ول��ة ع�ي��ار  155م�ل��م ،لدعم
عمليات ال �ف��رق الثقيلة ،ث��م مدفعية ال��دع��م
العام  General Supportملهمات دع��م الفرق
اخل�ف�ي�ف��ة مب��داف��ع م �ق �ط��ورة ع �ي��ار 155م �ل��م،
وراج � �م� ��ات ال� ��� �ص ��واري ��خ مل �ه �م��ات ال �ف��رق
الثقيلة ،ه��ذا بالإ�ضافة �إىل مهمات التعزيز

الهاوتزر  PzH2000انتاج KMW

 Reinforcementالتي ت�ساند املدفعية امللحقة
ب�أفواج امل�شاة� .أم��ا يف ح��االت �ألوية املدفعية
ال�ث�ق�ي�ل��ة ،ف� ��إن الأف � ��واج ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا جتهز
ب��ال��راج�م��ات وم��داف��ع ال �ه��اوت��زر �إىل جانب
بطاريات ك�شف وحتديد الأهداف ورادارات
قيا�س امل�سافات.

�أنظمة القيادة وال�سيطرة

لقد تطورت �أنظمة القيادة وال�سيطرة
اخلا�صة باملدفعية احلديثة ،فبات عليها �أن
ت�ؤدي �سل�سلة �أطول من الوظائف الأ�سا�سية
لإدارة ال�ت�ح�ك��م ب��ال �ن�يران ت���ش�م��ل:ال�ق�ي��ادة
وال �� �س �ي �ط��رة وال �ك �م �ب �ي��وت��ر والإت� ��� �ص ��االت
واال� �س �ت �خ �ب��ارات وامل��راق �ب��ة واال��س�ت�ط�لاع

املدفع املقطور  M777عيار  155ملم �إنتاج ب�.أ�.إي �سي�ستمز BAE Systems
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امل �ت �ع��ارف ع�ل��ى ت�سميتها � .C4ISRإال �أن
التطور الأب��رز الذي طر�أ على �أنظمة القيادة
وال�سيطرة  ،C2هو يف �أمتتة مهمات العاملني
الروتينية لتحقيق حت�سن ملحوظ يف دقة عمل
املدفعية و�إدارة القتال.
تعمل بع�ض ال�رشكات املنتجة للأنظمة
ال��دف��اع�ي��ة ع�ل��ى ت�ق��دمي احل �ل��ول امل��رت�ك��زة �إىل
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ات  ،C4ISRويف ه� ��ذا امل �ج��ال
�أنتجت �رشكة رايثيون  Raytheonالأمريكية
النظــــــــام املتطــــــــــــــــــــــــــــــور لبيانــــــــــــــــــــــــات
مدفعيــــــــــة امليــــــــــــــــدان التــــكتــــيكـــية �أو
Advanced Field Artillery Tactical Data
)System (AFATDS

 ،اخل��ا���ص ب��ال�ق�ي��ادة
وال���س�ي�ط��رة مل�ه�م��ات ال��دع��م ال �ن��اري وال��ذي
يعمل م��ع �سل�سلة �أن�ظ�م��ة ق �ي��ادة و�سيطرة
 ،C2خا�صة مب�شاة البحرية ،ون�ظ��ام قيادة
املعركة اخلا�ص باجلي�ش ،ونظام �سالح اجلو
الأ�سا�سي للمعركة التكتيكية .يركب نظام
 AFATDSعلى �سفن اقتحام برمائية �أمريكية
لدعم املناورات العمالنية من البحر ،و�ضمان
التن�سيق بني و�سائل الدعم املدفعي البحري.
كما قدمت �رشكة طالي�س  THALESنظام
كوماندر  Commanderلإدارة املدفعية ،كجزء
من منتجات القيادة وال�سيطرة ،بالإ�ضافة
�إىل نظام �أطل�س  ATLASالذي يت�ضمن رادار
كوبرا  COBRAامل�ضاد لبطاريات املدفعية
املعادية ،وي�شمل تقدمي الدعم ملدافع امليدان
والهواوين وراجمات ال�صواريخ.
ب� ��دوره� ��ا ��ش�رك ��ة روك� ��وي� ��ل ك��ول �ي �ن��ز
 Rockwell Collinsدخ�ل��ت على خ��ط �إن�ت��اج
�أنظمة القيادة وال�سيطرة لتلبية احتياجات
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مدفعية القوات الربيطانية لرمي غري مبا�رش
عاجل ودقيق .فقدمت نظام التحكم اجلوي
الأمامي ونظام �ضبط الر�صد املتقدم FAC/
 ،FODال��ذي يتكون م��ن منظار  JIMالبعيد
امل��دى �إنتاج �رشكة �ساجيم  ،Sagemوقر�ص
كمبيوتر ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ب��رجم �ي��ات تهديف
وجهاز راديو � AN/PRC - 152إنتاج �رشكة
هاري�س .HARRIS
�رشكة �إي� .أ .د��� .س  EADSالأوروب �ي��ة
�أنتجت للجي�ش الأمل��اين النظام �أري�س ARES
امل ��ؤل��ف م��ن م��رك��ز توجيه ال �ن�يران وع��رب��ة،
وم �ك��ون��ات ات���ص��ال ع�ل��ى من�صات راج�م��ات
ال�صواريخ .وهذا النظام يعمل بالتوافق مع
نظام �أملاين �آخر معروف با�سم �أدلر ADLER
ال ��ذي و��ض��ع بت�رصف وح ��دات ال��رم��ي غري
املبا�رش يف اجلي�ش الأمل��اين منذ العام ،2004
حيث يتم م��ن خالله التحكم التقني بنريان
مدافع الهاوتزر عيار  155ملم املحمولة على
عربات جمنزرة.
أ�م��ا �رشكة �ساب  SAABال�سويدية ،فهي
حتافظ على �إنتاج وتطوير رادار �صيد املدفعية
�أرثر � ARTHURأو Artillery Hunting Radar
اخل��ا���ص بتحديد م��واق��ع �أ�سلحة ال �ع��دو ،كما
تنتج �ساب الكمبيوتر البال�ستي  SKERالذي
يالئم م�ستوى بطارية مدفعية� ،إذ ي�ستطيع دعم
وحدة مدفعية م�ؤلفة من ثمانية مدافع.
يف ت ��رك� �ي ��ا ت� �ق ��دم ��ش�رك ��ة �أ� �س �ل �� �س��ان
 ASELSANنظام مدفعية امليدان  BAIKSمنذ
عدة أ�ع��وام ،وهو كان الطراز الأول املعروف
بنظام توجيه مدفعية ميدانية ،بحيث يوفر
�إدارة ن�ي�ران م�ب��ا��شرة وغ�ير م�ب��ا��شرة حتى
م�ستوى بطارية مدفعية.

ال�شركات املنتجة للمدافع

تتناف�س معظم ال�رشكات العاملية املنتجة
للأنظمة ال��دف��اع�ي��ة على ت�ق��دمي الأف���ض��ل من
و� �س��ائ��ل ال��دع��م ال��ن��اري و�أن �ظ �م��ة امل��دف�ع�ي��ة
املتطورة ،ومبا يحقق للدول �إمكانية اختيار
ما ينا�سبها تبع ًا ملهمات قواتها امل�سلحة ب�شكل
عام ومبا يتالءم مع املوازنات الدفاعية .فمنذ
�سبعينات القرن املا�ضي قدمت ال�صناعات
ال��دف��اع�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ع��دة أ�ن� ��واع ومن���اذج من
املدافع التي �أبرزها الآتي:
نك�سرت  NEXTERالفرن�سية �:أنتجت
يف العام  1994لأول مرة النظام الذاتي احلركة
ق�ي���صر  CAESARع �ي��ار  155م �ل��م ،م��رك�ب� ًا
على �شاحنة مدولبة  ،6x6وقد با�رش اجلي�ش
الفرن�سي با�ستخدام ه��ذا النظام عندما قرر
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�أنواع املدافع يف بع�ض الدول العربية
اململكة العربية ال�سعودية:
النـــوع
 -ذاتي الدفع M109 Howitzer

العيــــار
عيار  155ملم

ال�صنـــــع
الواليات املتحدة الأمريكية

 -ذاتي الدفع PLZ - 45

عيار  155ملم

ال�صني

 -ذاتي الدفع AMX - GCT

عيار  155ملم

فرن�سا

 -راجمة �صواريخ M270

عيار  227ملم

الواليات املتحدة الأمريكية

 -راجمة �صواريخ ASTRO

عيار  127ملم

الربازيل

 -مدفع مقطور 198 Howitzer

عيار  155ملم

الواليات املتحد ة الأمريكية

 -مدفع مقطور FH-70

عيار  155ملم

بريطانيا

 -مدفع مقطور M101 Howitzer

عيار  105ملم

الواليات املتحدة الأمريكية

 -مدفع مقطور MO2 Howitzer

عيار  105ملم

الواليات املتحدة الأمريكية

االمارات العربية املتحدة:
 -ذاتي املدفع G6 Howitzer

عيار  155ملم
عيار  155ملم
عيار  105ملم
عيار  122ملم
عيار  105ملم
عيار  155ملم
عيار  122ملم

جنوب �أفريقيا
الواليات املتحدة الأمريكية
فرن�سا
رو�سيا
بريطانيا
ال�صني
تركيا

 -ذاتي الدفع PzH2000

عيار  155ملم
عيار  155ملم
عيار  127ملم

�أملانيا
جنوب �أفريقيا
الربازيل

 ذاتي الدفع M109 -ذاتي الدفع AMX - 13

 راجمة �صواريخ مدفع مقطور L118 مدفع مقطور NORINCO مدفع مقطور Jobariaقطر:
MRL

 مقطور Denel G5 -راجمة �صواريخ Astros - MRL

الكويت:
 ذاتي الدفع PLZ - 45 -راجمة �صواريخ MRLS - BM30

-

راجمة �صواريخ Smerch

عيار  155ملم
عيار  122ملم
عيار  300ملم

ال�صني
رو�سيا
رو�سيا

البحرين
 ذاتي احلركة M - 198 ذاتي احلركة M - 110 -ذاتي احلركة M - 52

عيار  155ملم
عيار  203ملم
عيار 105

الواليات املتحدة الأمريكية
الواليات املتحدة الأمريكية
الواليات املتحدة الأمريكية
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�أبرز ع�رشة مدافع ذاتية الدفع  Self Propelledيف العامل
�إنتاج

�إ�سم املدفع

ب�.أ�.إي �سي�ستمز

الهاوتزر Archer

BAE Systems

بريطانيا
KMW

املدفع دونار DONAR

�أملانيا
KMW

الهاوتزر PzH2000

�أملانيا

الهاوتزر قي�صر CAESAR
املدفع رعد K9 Thunder
الهاوتزر كراب KRAB
الهاوتزر �أثمو�س Atmos
الهاوتزر برميو�س Primus
املدفع باالدان PALADIN M109A6

الهاوتزر نورا

NORA - B /52

NEXTER

فرن�سا
كوريا اجلنوبية وتركيا
بولندا
ا�سرائيل
�سنغافوره
الواليات املتحدة الأمريكية
�صربيا

حت��دي��ث � �س�لاح امل��دف �ع �ي��ة يف ق��وات��ه ال�بري��ة،
بعدما ك��ان ارت�ك��ز �سابق ًا ول�ف�ترة طويلة على
النظام  AUF1اال��ذات��ي احلرك ًة عيار 155ملم
واملحمول على �شا�سي دب��اب��ة � .AMX30أم��ا
نظام قي�رص فريكز على جيل جديد من هياكل
�شاحنات �شريبا  Sherpaالتي ت�صنعها �رشكة
رينو تراك�س  ،Renault Trucksوه��و م��زود
بجهاز ا�ست�رشاف وحتديد املوقع بوا�سطة

عيار

مدى
�أق�صى

مميزات �إ�ضافية
حمطة ادارة  RCWSعن ُبعد ،وحماية الطاقم من �أ�سلحة

 155/52ملم

 50كلم

 155ملم

 40كلم

حمطة ادارة ال�سالح عن ُبعد مع حماية من �أ�سلحة الدمار
ال�شامل للطاقم داخل الكابني

 155/L52ملم

 56كلم

جمهّز بنظام تلقيم �أوتوماتيكي بالكامل

 155ملم

 50كلم

الكابني ي�ؤمن حماية الطاقم من �أخطار الألغام

 155ملم

 41كلم
 40كلم
 41كلم
 30كلم
 30كلم
 42كلم

ُملحق بقاطرة حلمل الذخائر
مز ّود بقاذف للرمانات ومدفع ر�شا�ش عيار  12.7ملم
جمهز بنظام �إلكرتوين لزيادة القوة النارية والدقة
�أخف نظام مدفعي يف العامل
جمهز بنظام توجيه �إدارة النريان متطور
جمهز بنظام تلقيم اوتوماتيكي

 155/L52ملم
 155/L52ملم
 155/L39ملم
 155ملم
 155/L52ملم

نظام � GPSإ�ضافة �إىل رادار ون�ظ��ام متطور
لإدارة النريان كما طورت نك�سرت عربة ملحقة
به خا�صة لإمداده بالذخائر.
لوكهيد مارتن :Lockheed Martin
اكت�سبت �شهرة يف �إنتاج الأنظمة اجلوف�ضائية
والألكرتونيات وغريها من الأنظمة الدفاعية
دخ �ل��ت ع �ل��ى خ��ط امل��دف �ع �ي��ة م��ن خ�ل�ال ن�ظ��ام
املدفعية ال���ص��اروخ��ي ذي احل��رك�ي��ة العالية

NBC

ه �ي �م��ار���س  HIMARSال � ��ذي ي� �ق ��وم ب ��دور
مدفعية امل �ي��دان م��ن �ضمن عائلة الراجمات
 ،MLRSوق��د أ�ث�ب��ت ق��درة متميزة على تقدمي
ال ��دع ��م ال� �ن ��اري خ �ل�ال ح� ��رب ال � �ع� ��راق ،وال
ي��زال م�ستخدم ًا يف �أفغان�ستان م��ع اجلي�ش
الأم�ي�رك ��ي ،ع�ي��ار ه�ي�م��ار���س  240م�ل��م وم��دى
الرمي فيه حتى  40كلم.
ج��ن�رال داي��ن��ام��ي��ك�����س General
 Dynamicsالأم�يرك �ي��ة  :تنتج امل��داف��ع عيار
 155ملم املحمولة منذ ال�ع��ام  ،1960و�صو ًال
�إىل نظام باالدين املتطور M109 A6 Paladin
الذي يبقى الهاوتزر الأ�سا�سي املحمول لدى
اجلي�ش الأمريكي بعد �إلغاء برنامج الهاوتزر
كرو�سايدر  Crusaderمن قبل وزير الدفاع يف
اعداد املدافع يف بع�ض الدول العربية

رادار ك�شف املدفعية املعادية � ARTHURإنتاج �شركة «�ساب»
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ال�سعودية
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�أقوال يف املدفعية

مدفع ذاتي احلركة على عجالت نوع  SH1عيار  155ملم من نورينكو Norinco

ال�ع��ام  2002رون��ال��د رام�سفيلد بهدف توفري
 11مليار دوالر على خزينة ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
ي�شار �إىل �أن ج�ن�رال دايناميك�س قامت
بالتعاون مع �رشكة دينيل  Denelمن جنوب
�أفريقيا بتطوير نظام مدفعية ذات��ي احلركة
من عيار  105ملم يرتكز على الهيكل القاعدي
لعربة م��درع��ة خفيفة  ،LAV IIIبحيث تولت
جرنال دايناميك�س م�س�ؤولية الهيكل القاعدي،
فيما تولت دينيل �إنتاج الربج الكامل للنظام �أي
املدفع والربج املزود بتلقيم يدوي �أو �آيل.
كرو�س ما يف ويغمان  KMWالأملانية:
متخ�ص�صة ب � إ�ن �ت��اج ال �ق �ط��ارات وال��دب��اب��ات

وامل ��داف ��ع وغ�ي�ره��ا م��ن ال �ع��رب��ات امل��درع��ة،
�أنتجت يف العام  1998نظام الهاوتزر الذاتــي
ال��دف��ع  PzH 2000عيار  155ملم ال��ذي يعترب
�سالح املدفعية الرئي�سي يف اجلي�ش الأمل��اين
وبع�ض ال��دول الأوروب�ي��ة الأخ��رى .ويف العام
 2004قدمت املدفع املتطور دون��ار DONAR
ع�ي��ار  155م�ل��م ال��ذات��ي ال��دف��ع امل�ح�م��ول على
عربة جمنزرة ،ويتميز بكونه أ���سرع و�أخف
وزن� � ًا و�أك�ث�ر فعالية م�ق��ارن��ة م��ع امل��دف��ع PzH
 .2000ي�شار �إىل �أن  KMWتتعاون مع �رشكة
راينميتال  Rheinmetallلإنتاج هذه الأنظمة
من مدفعية امليدان الثقيلة.
ال�����ش��رك��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة ب� .أ� .إي.

املدفع الرو�سي الذاتي احلركة  MSTA - Sعيار  155ملم
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ي�سطر التاريخ عبارات �شهرية لكبار
القادة الع�سكريني ،تعرب عن �أهمية �سالح
املدفعية ا���س��ت��ن��اد ًا �إىل جت��ارب��ه��م خالل
احلروب ،من هذه الأقوال:
 �إن اهلل �إىل جانب املدفعية ،و�أف�ضلج�ن�راالت اجليو�ش ه��م ال��ذي��ن خ��دم��وا يف
�سالح املدفعية( .نابوليون بونابرت)
 �أنا ال �أقول من ربح احلرب ،تعلمون�أنها املدفعية( .اجلرنال جورج باتون)
 �إن امل��دف��ع��ي��ة ه��ي �آل��ه��ة احل���رب.(جوزيف �ستالني)
 �إن القائد الناجح هو ال��ذي يقتنياملدفعية �أو ًال لأهميتها يف حقل املعركة.
(ون�ستون ت�شر�شل).

�سي�ستمز  BAE Systemsاملنتجة ملختلف
الأنظمة الدفاعية ،دخلت يف العام  2005على
خط �إن�ت��اج امل��داف��ع تلبية الحتياجات اجلي�ش
الربيطاين .فقدمت الهاوتزر املقطور M777
عيار  155ملم ال��ذي يتميز بخفة وزن��ه مقارنة
مع املدافع املقطورة الأخ��رى .ت�ؤكد ال�رشكة
على �أن هذا الهاوتزر ي�ستخدم من قبل �أ�سلحة
املدفعية يف كل من الواليات املتحدة الأمريكية
وكندا و�أ�سرتاليا.
�شركة دينيل  Denelيف جنوب �أفريقيا
�أنتجت يف العام  1987النظام  G6 - 52عيار 155
ملم ال��ذي يتميز بهيكل قاعدي مع برج مدرع
للحماية القريبة ،وهو مركب على عجالت كما
وميكن تركيبه على �شا�سي دبابة .T - 72كانت
ال ���شرك��ة ق��د أ�ن �ت �ج��ت يف ال �ع��ام  1983امل��دف��ع
املتطور  G5عيار  155ملم �أي�ضاً.
�شركة نورينكو  NORINCOال�صينية
�أنتجت منذ عدة �سنوات �أنظمة مدفعية مدولبة
ذاتية احلركة ،وعر�ضت يف املعار�ض الدولية
ال��دف��اع�ي��ة أ�ح� ��دث ن �ظ��ام ل��دي �ه��ا ،وه ��و امل��دف��ع
املتطور  SH1عيار  155ملم الذي ي�صلح لل�سري
يف الأرا�ضي الوعرة.
ال�شركات الرو�سية �أنتجت عدة �أنواع
م��ن م��داف��ع امل �ي��دان ال �ت��ي ت �ت�راوح ع�ي��ارات�ه��ا
بني  120و  155ملم ،و أ�ب��رزه��ا النظام الذاتي
احل��رك��ة  MSTA - Sع�ي��ار  155ملم وامل��دف��ع
امل �ق �ط��ور  MSTA - Bع �ي��ار  152م �ل��م ،ثم
امل��دف�ع�ين  NONA - Sو  NONA - Kعيار
 120ملم املحمولني على ع��رب��ات جم�ن��زرة �أو
مدولبة.
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أنظمة إتصاالت القوات الربية
شبكات مركزية رقمية لوحدات مرتابطة
ت �� �ش � ّك��ل �أن� �ظ� �م ��ة الإت� ��� �ص ��االت
ال�ع���س�ك��ري��ة ع �ن ���صر ًا �أ��س��ا��س�ي� ًا
لنجاح �أعمال خمتلف الت�شكيالت
احلربية �سواء �أكانت ق��وات برّية �أم بحرية
�أم جوّية .فهي جمموعة من �شبكات الإت�صال
و�أنظمة النقل وحمطات التحويل والتو�سط،
وحم �ط��ات �إ� �س �ت�لام ال �ب �ي��ان��ات ،ال �ت��ي تعمل
جمتمعة لتحقيق التوا�صل والإندماج.
لقد �أدى التطوّر التكنولوجي يف جمال
ا إلت�����ص��االت� ،إىل اي �ج��اد ع� �دّة �أن� ��واع منها
وبت�سميات خمتلفة وفق ًا لأوجه �إ�ستخدامها
وذلك كما يلي:
 �أنظمة الإت�صاالت الب�رصية اخلا�صةبت�أمني �إت�صاالت بعدية با�ستخدام ال�ضوء
وا إل� �ش��ارات الب�رصية ،وغالباً ،تدخل فيها
�أنظمة الألياف الب�رصية.
 �أن�ظ�م��ة االت �� �ص��االت ال��رادي��وي��ة التيت�ت��أ ّل��ف م��ن ع��دّة �أن�ظ�م��ة فرعية ذات ق��درات
50

منوذج عن انت�شار القوات الربية وت�أمني �إت�صاالت فيما بينها

ك �ب�ي�رة ع �ل��ى ت� ��أم�ي�ن الإت� ��� �ص ��االت ب��اع�ت�م��اد
جتهيزات �إلكرتونية للبثّ والإلتقاط  ،بحيث
تر�سل املوجات عرب الف�ضاء احلرّ.
 �أنظمة الإت�صاالت عرب �أ�سالك الطاقة،وال�ت��ي ترتكز �إىل �إمكانية نقل الإ� �ش��ارة من
الأ�سالك التي حتمل تردّدات عالية.
 �أن�ظ�م��ة الإت �� �ص��االت امل��زدوج��ة التيتت�ألّف من فريقي �إت�صال �أو جهازين لت�أمني
التوا�صل فيما بينهما بالإجتاهني.
 أ�ن�ظ�م��ة الإت �� �ص��االت التكتيكية التيتُ�ستخدم لدعم القوات التكتيكية وامل�صمّمة
لتلبية متطلبات الأو�ضاع التكتيكية املتغيرّ ة،
وال� �ظ ��روف ال�ب�ي�ئ�ي��ة امل �ت �ب � ّدل��ة ،وه ��ي ت��و ّف��ر
�إت�صاالت �آمنة بال�صوت والبيانات والفيديو،
ومبا ي�سهّل عمليات القيادة وال�سيطرة يف دعم
القوات التكتيكية.
 �أنظمة �إت���ص��االت ح��االت ال �ط��وارىءال �ت��ي ت �ه��دف �إىل دع ��م �إت �� �ص��االت ط��ارئ��ة يف

الإجت��اه�ي�ن م��ا ب�ين جم�م��وع�ت�ين �أو ف��ردي��ن،
وهي غالب ًا ما يقت�رص �إ�ستخدامها على �إر�سال
الر�سائل ذات الأهمّية الكربى.
بالن�سبة للجيو�ش �أُع�ط�ي��ت ا إلت���ص��االت
ت�شبيه ًا ي�ضعها مبثابة الأع�صاب للج�سم،
فبقدر ما تكون الأع�صاب �سليمة ومتيقّظة
وذات عمل مُنتظم ،يكون اجل�سم �صحيح ًا
متفاع ًال مع ك ّل ما يُحيط به ،وبقدر ما تكون
ا إلت���ص��االت الع�سكرية منتظمة العمل غري
خ��ا� �ض �ع��ة ل �ل �ت ��أث�ي�رات اخل��ارج �ي��ة ودائ �م��ة
اجلهوزية يكون اجل�سم الع�سكري مُن�سجم ًا
يف نقل الأوام� ��ر والتعليمات ب�ين ال�ق�ي��ادات
والوحدات ,وبالتايل ي�ستطيع تنفيذ املهمّات
املوكّلة �إليه بدقة وفعالية.
خ �ل�ال ال� �ق ��رن امل��ا���ض��ي ،ع� ��رف ال �ع��امل
ع �دّة ح��روب ،وك��ان ال ب � ّد م��ن ابتكار و�سائل
متطوّرة للإت�صاالت ،بهدف نقل املعلومات
و�إعطاء الأوام��ر .فكانت الأجهزة الراديوية
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املف�ضلة منذ ع�دّة عقود
هي الو�سيلة ّ
وح �ت��ى ال� �ي ��وم ،ح �ي��ث ت�خ���ض��ع �إىل
حت�سينات م�ستمرّة للح�صول على
�أو��ض��ح املكاملات من �أبعد امل�سافات
دون تعرّ�ضها للت�شوي�ش �أو لأ�سرتاق
العدوّ.
م��ن ه �ن��ا ،مي�ك��ن و� �ص��ف مفهوم
الإت�صاالت ب�شكل عام ب�أنها و�سيلة
نقل للمعلومات من �شخ�ص �إىل �آخر
�أو م��ن نقطة �إىل نقطة �أخ ��رى ،وهي
كما �سبق وذك��ر ،قد تكون بوا�سطة
ال�صوت �أو ال���ص��ورة �أو الإ� �ش��ارة،
وقد تعتمد الأر���ض �أو الهواء �أو املاء
لإي�صالها �إىل الطرف الآخ��ر .لقد ّمت
الإتفاق عاملي ًا على تق�سيم الإت�صاالت
ال ��رادي ��وي ��ة ب���ش�ك��ل ع ��ام �إىل ث�لاث��ة
�أن��واع :تكتيكية و�سرتاتيجية وعرب
ال�سواتل ،واتخذت هذه الإت�صاالت
ت�صنيف ًا �ضمن نطاقات �أرب�ع��ة وفق ًا
لقوة تردّداتها كما يلي:
 الرتدّدات العالية ( )HFما بني 1.5و  30ميغاهرتز .Mega Hertz
 الرتدّدات العالية جد ًا ()VHFما بني  30و  300ميغاهرتز.
 الرتدّدات فوق العالية ()UHFما بني  300و  1000ميغاهرتز.
 الرتدّدات ما فوق العالية ( )WUHFمابني  3و  30جيغاهرتز .Giga Hertz
تغطّ ي ال �ت�رددات العالية الإت���ص��االت
التكتيكية ،كما تغطّ ي الرتددات العالية جد ًا
وفوق العالية الإت�صاالت ال�سرتاتيجية� ،أما
خم�ص�صة
ال�ت�ردّدات ما ف��وق العالية فهي ّ
ل�ل��إت�����ص��االت ع�ب�ر ال �� �س��وات��ل والأق� �م ��ار
اال�صطناعية .ب�شكل ع��ام ت�ستخدم �أنظمة
الإت�صاالت ب��ال�تردّدات العالية يف حمطات
ث��اب �ت��ة ،وه ��ي جم�� ّه��زة ب �ه��وائ �ي��ات ك�ب�يرة
موجّ هة ،وتركب على �أعمدة �إر�سال عالية.
�أم��ا �إذا اقت�ضت ال���ضرورة �إ�ستعمالها يف
ع��رب��ات القتال ف�لا ب � ّد م��ن هوائيات طويلة
ل�ه��ا ،لكنها ليّنة بحيث ال حت � ّد م��ن حركية
ال�ع��رب��ة �أو امل��رك�ب��ة ال �ت��ي حتملها� ،إال �أن
بع�ض الهوائيات تت�أثّر بالعوامل اجلوّية
وح ��رارة ال�شم�س ،كما تت�أثر الهوائيات
الق�صرية بطبيعة الت�ضاري�س الأر�ضية� .أمّا
يف �أنظمة الإت�صاالت التكتيكية فتُ�ستخدم
ب�صورة عامة هوائيات ق�صرية يف مراكز
القيادة وال�سيطرة والإ�ستخبارات و�أنظمة
الأ�سلحة و�شبكات الوحدات املقاتلة.
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اجلهاز املحمول يوفر �إت�صاالت اجلنود ال�ضرورية

تطوّر االت�صاالت الع�سكرية

تُعترب مهمّة ت�أمني الإت�صاالت الع�سكرية
من �أدقّ املهمّات التي قد تعرتيها ال�صعوبات
امل�ي��دان�ي��ة والإ� �ض �ط��راب��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة� ،إذ �أن
نقل املعلومات والتعليمات الع�سكرية هي
م��ن الأم ��ور ال�رسّية التي تقت�ضي احل��ذر يف
تداولها بُغية احل��ؤول دون �إف�شاء �أ�رسارها
وو��ص��ول�ه��ا �إىل م�سامع ال �ق��وات امل ُ�ع��ادي��ة.
فالوحدات الع�سكرية احلديثة تعتمد ب�شكل
وا� �س��ع ع�ل��ى الأج �ه��زة الإل �ك�ترون �ي��ة لت�أمني
��سرع��ة الإت �� �ص��االت وحت�ق�ي�ق�ه��ا يف اللحظة
املنا�سبة ،وه��ذه الأج �ه��زة ت�ستعمل الأقنية
ال��رادي��وي��ة �أو ال� �ت��ردّدات ،Frequencies
وترتبط مبحطات راديوية ت�ؤمن الإت�صاالت
بني نقطة و�أخ��رى �أ�سوة ب�شبكات االت�صال
التجارية.
الوحدات املقاتلة مثل امل ُ�شاة واملدرعات
واملدفعية والهند�سة الع�سكرية ،جميعها
بحاجة �إىل و�سائط فعّالة للإت�صاالت التي
ال ب� ّد من وج��وده��ا كونها ع�صب احل��رب كما
قيل عنها من قِبل العديد من القادة واملحلّلني
الع�سكريني ,نظر ًا لأهميتها .تُعترب �أجهزة

ال��رادي��و ال�ث��اب�ت��ة وامل�ت�ن� ّق�ل��ة الو�سيلة
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ل� �ت� ��أم�ي�ن الإت� ��� �ص���االت
الع�سكرية ،فهي الرابط ما بني خمتلف
الت�شكيالت التابعة للقوات الربية �أو
البحرية �أو اجلوية ،وهي �سالح فعّال
ل��دى خمتلف ال��وح��دات التكتيكية يف
امليدان ,خ�صو�ص ًا مع التطوّر الكبري
ال ��ذي ��ش�ه��دت��ه ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة
ب�شكل ع���ام ,واخل �ط��ر امل ُ�ت �ن��ام��ي لآل��ة
احلرب احلديثة.
يُ�شار يف ه��ذا امل�ج��ال �إىل �أن القائد
ال �ع �� �س �ك��ري يمُ ���ار����س ق �ي��ادت��ه خ�لال
احل��رب احلديثة من خ�لال الإت�صاالت
الع�سكرية ،ويف معظم اجليو�ش هناك
متخ�ص�صة بقطاع الإت�صاالت
وحدات
ّ
على ال��رغ��م م��ن وج��ود أ�ف ��راد يتقنون
�إ�ستعمال الأجهزة الال�سلكية يف ك ّل من
ال��وح��دات املقاتلة .توكل �إىل وح��دات
االت�صاالت �أو الإ�شارة ،Signal Corps
م �ه � ّم��ات اق �ت �ن��اء وت �خ��زي��ن و��ص�ي��ان��ة
الأج� �ه ��زة ال��رادي��وي��ة ع�ل��ى �أن��واع �ه��ا،
�إ� �ض��اف � ًة �إىل �إق��ام��ة امل�ح�ط��ات املتعددة
الإت�صاالت ،ويف بع�ض ح��االت احلرب
الإل�ك�ترون�ي��ة توكل �إىل ه��ذه ال��وح��دات
مهمّة حتقيق الت�شوي�ش الإعرتا�ضي
ع�ل��ى الإت �� �ص��االت الع�سكرية امل ُ�ع��ادي��ة،
كما وعليها تنفيذ الإج��راءات الكفيلة ب�إتقاء
ال�ت���ش��وي����ش ع �ل��ى الإت� ��� �ص ��االت ال���ص��دي�ق��ة,
ومكافحة التج�سّ �س و�إ�سرتاق املكاملات .وقد
برزت م�ؤخر ًا تقنيات حديثة متطوّرة يف هذا
املجال عرفت بالت�شفري  ،Encryptionوحل
الت�شفري  Decryptionبغية احلفاظ على �رسّية
االت�صاالت.

دور ال�شبكات والإت�صاالت الرقمية

ت�ع�م��ل اجل �ي��و���ش يف �أم�ي�رك ��ا و�أوروب� � ��ا
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال ���شرك��ات امل ُ�ن�ت�ج��ة للأنظمة
الدفاعية ،على حتويل القوات الربية التقليدية
�إىل وحدات مرتابطة بنظام ال�شبكات املركزية
الرقمية ،والق�سم الرئي�سي لهذه اجلهود
ي�سعى �إىل ربط املعدّات و�أجهزة الإت�صاالت
ب�شبكات البيانات الرقمية� .إن حتوّل القوات
الع�سكرية التقليدية اىل ت�شكيالت م ؤ�لّلة �أو
م��ا ُي �ع��رف ب �ـ Computerized Formations
ب��ات ي��ؤث��ر على جممل اخل��دم��ات الع�سكرية
حول العامل من خالل التكنولوجيا احلديثة،
و�أ� �ص �ب��ح ه��ذا الإجت� ��اه وا� �ض �ح � ًا وملمو�س ًا
يف جيو�ش الإحت ��اد الأوروب � ��ي ،حيث ب��د�أت
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� �س �ن��وات م��ن الأب� �ح ��اث وال�ت�ط��وي��ر
تُعطي ثمارها من خالل �أنظمة القيادة
وال �� �س �ي �ط��رة امل� �ت� �ط� �وّرة و��ش�ب�ك��ات
امل�ع�ل��وم��ات ال��دق�ي�ق��ة حل�ق��ل املعركة
امل �ت �ح �رّك� .إال �أنّ ع�ل��ى اجل�ي��و���ش يف
�أوروب ��ا �أن تكون ق��ادرة على �إدم��اج
التكنولوجيا احلديثة مع خمزونها
من �أجهزة الإت�صاالت التقليدية مبا
يتطابق م��ع م �ب��ادىء وب��روت��وك��ول
ب�ي��ان��ات الإت �� �ص��االت التابعة حللف
ناتو.
ال�رشكات الدفاعية الأوروب �ي��ة
مندجمة يف هذا التحوّل وهي أ�ع��ادت
ت �ن �ظ �ي��م ن �ف �� �س �ه��ا ل �ت �ك��ون يف خ��دم��ة
ق ��وات ب � ّري��ة �أف �� �ض��ل ،وي�ع�م��ل ق�سم
الأن�ظ�م��ة ال�بري��ة وامل�شرتكة اجلديد
ب��ا� �س �ت �م��رار ع �ل��ى ت �ط��وي��ر أ�ن �ظ �م��ة
ال �ق �ي��ادة وال���س�ي�ط��رة والإت �� �ص��االت
والكمبيوتر والإ�ستعالم واملراقبة
والإ� �س �ت �ط�لاع  ،C4ISRال�ت��ي كانت
�سابق ًا ت��دم��ج يف املن�صات البحرية
واملن�صات املحمولة ج��واً ،ومل تكن
تخ�ص�ص ل��وح��دات ال�ق��وات الربية.
�أما اليوم فقد اتخذت �رشكة طالي�س
قرار ًا بتخ�صي�ص بع�ض منتجات C4
 ،ISRو�إحلاقها بالأنظمة الربية حيث
الطلب م�ستم ّر على معدّات تعمل �ضمن �إطار
العمليات امل ُ�شرتكة .إ�م�ت�لاك التكنولوجيا
اخلا�صة بال�شبكات املركزية قد دفع دو ًال عدّة
مثل الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا
وفرن�سا واملانيا �إىل تطوير �ألوية قتال رقمية
ميكن ن�رشها ب�شكل �رسيع.
وعلى ه��ذا الأ�سا�س و�ضعت ال�رشكات
الأم �ي�رك � �ي� ��ة ب� ��رام� ��ج ل��ت��ط��وي��ر ق � ��درات
الإت�����ص��االت اخل��ا� �ص��ة ب��ال �ق��وات ال�ب�رّ ي��ة،
ف ��أن �ت �ج��ت ��ش�رك ��ة ن � ��ورث � ��روب غ ��روم ��ان
 Northrop Grummanو�سيط الإت�صاالت
امل�ح�م��ول ج��و ًا يف ط��ائ��رة تكتيكية �صغرية
م �� �س�ي�رة ع ��ن ُب� �ع ��د ُت� �ع ��رف ب� ��إ�� �س ��م UAV
 ،Communication Relayوال��ذي �سيح ّل
م�ك��ان ع� �دّة �أج �ه��زة رادي��وي��ة .ي�ت� أ�ل��ف ه��ذا
الو�سيط من  4قنوات ميكن برجمتها �ضمن
برجميات تعمل على موجات ت��ردّدات عالية
جد ًا ( )VHFوفوق العالية ( ،)UHFوهذه
املوجات تعمل كقنوات راديو م�ستقلّة ميكن
�إ�ستخدامها ل�برام��ج الإت���ص��االت �أر���ض-
�أر�ض ،وجو  -جو� ،أو كو�سيط �أر�ض  -جو.
يُ�ستد ّل مب��ا ت�ق�دّم �أن ا�ستخدام �أجهزة
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امل ُ�ب��ا��شرة م��ن أ�ن�ظ�م��ة الأ��س�ل�ح��ة �إىل
مراكز القيادة ،وه��ذا الأم��ر �أدّى اىل
امتداد املتطلبات الع�سكرية املتعلّقة
ب ��ال�ت�رددات ل�ل�إت �� �ص��االت البحرية
واملالحة بوا�سطة ال�سواتل ،و�أ�صبح
ن �ط��اق ال� �ت��ردد م ��ا ب�ي�ن  225و 400
ميغاهرتز معتمد ًا يف ق��وات احللف
الأط �ل �� �س��ي (ن ��ات ��و) ب �ه��دف حتقيق
الأمور التالية:
 تعزيز قدرة الوحدات املقاتلةعلى احلركية والإنت�شار.
 حتقيق الإ��ش�ت�ب��اك ال �ف � ّع��ال يفالزمان واملكان املنا�سبني.
 احل�ف��اظ على �سالمة ال�ق��واتوالبُنية التحتية.
 امل���س��اه�م��ة يف إ�جن� ��اح أ�ن�ظ�م��ةال �ق �ي��ادة وال �� �س �ي �ط��رة واالت �� �ص��ال
واملعلومات .C3I

�أبرز ال�شركات املُنتجة

نظام  TASMUSلإت�صاالت القوات الربية من ASELSAN

الإت �� �ص��االت التكتيكية م��ن � �ض�رورات دعم
القوات امل�سلّحة يف ال�رصاعات احلديثة ،الأمر
الذي �أدى �إىل الإرتقاء ب�أنظمة الإت�صاالت اىل
اجليل اخلام�س لتلبية املتطلبات العمالنية
ل�ه��ذه ال �ق��وات ،وزي� ��ادة ك�ف��اءت�ه��ا القتالية،
وه � ��ذا ال ��واق ��ع ت �ط �ل��ب ت� �ط ��وي ��ر ًا ل�ل�أن�ظ�م��ة
ال��رادي��وي��ة املُ�ب�رجم ��ة وف ��ق ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات
ج ��دي ��دة ،وت �ط��وي��ر ًا ل�ل���ش�ب�ك��ات التكتيكية
الدولية باعتماد مدمج للحا�سب الآيل ونظام
حت��دي��د امل��وق��ع اجل �غ��رايف  ،GPSمم��ا يُ�سمح
للقادة بالتزوّد باملعلومات الالزمة للإطالع
با�ستمرار على ال��و��ض��ع امل �ي��داين وت�سهيل
العمليات احلربية.
ويف ه��ذا االط ��ار ك�شفت عمليات ق��وات
حلف �شمال الأطل�سي  NATOمن اخل�صائ�ص
الأ�سا�سية لتبادل املعلومات واملتعلّقة بكمية
ون �� �س��ق امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ُي � ��راد مت��ري��ره��ا،
بالإ�ضافة �إىل تعقيدات نقل ه��ذه املعلومات
على امتداد العامل كله والف�ضاء املحيط به.
وتوفّر التقنيات احلديثة يف حقل الإت�صاالت
ال��رادي��وي��ة التكتيكية ،وت ��أم�ين الإت���ص��االت
ال�ب�ع�ي��دة امل ��دى وب ��ثّ ال���ص��ور التلفزيونية

�إن ت� �ط� �وّر و� �س��ائ��ل و أ�ج� �ه ��زة
الإت�صاالت ج��اء مُتالزم ًا مع تطوّر
أ�ن �ظ �م��ة ال �� �س�لاح وع� � �دّة احل���روب
احلديثة ،وبالتايل فقد ك��ان حافز ًا
ل�ل���شرك��ات امل�ت�خ�� ّ��ص���ص��ة يف �إن �ت��اج
�أنظمة الإت�صاالت الراديوية للعمل
على �إن�ت��اج الأج �ه��زة وف��ق آ�خ��ر م��ا تو�صلت
�إليه تكنولوجيا الإت�صاالت ،ويف هذا املجال
ميكن الإ�شارة �إىل ال�رشكات التالية:

�أ�سل�سان

ASELSAN

تعمل �رشكة �أ�سل�سان على �إنتاج خمتلف
الأنظمة الإلكرتونية ،وهي تركّز اجلهد على
تزويد اجلي�ش الرتكي مبختلف احتياجاته
من �أجهز ة ال��رادي��و التكتيكية الع�سكرية،
�إىل ج��ان��ب كونها منتجا رئي�سيا للأنظمة
ال��دف��اع �ي��ة وال� � � ��رادارات و أ�ن �ظ �م��ة احل��رب
الإلكرتونية و�أج�ه��زة التوجيه والإل�ك�ترو
ب�رصيات.
أ�ب ��رز م��ا ق� ّدم�ت��ه �أ�سل�سان �إىل ال�ق��وات
ال�بري��ة ن�ظ��ام تا�سمو�س  TASMUSال��ذي
يُعترب نظام ًا ثابت ًا ومتحرك ًا للإت�صاالت
ال�صوتية والبيانية والفيديوية ،مبا يحقق
�إعطاء �صورة وا�ضحة من الو�ضع التكتيكي
حل �ق��ل امل �ع��رك��ة يف ال��وق��ت امل �ح��دد وامل �ك��ان
املطلوب ،وبالتايل ي�ؤمن قيادة �سليمة للقادة
م��ن م��راك��ز ال�ق�ي��ادة وال�سيطرة ب�ك� ّل حرية
ودقة يف املعلومات.
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كما تُنتج �أ�سل�سان رادي��و ًا �صغري احلجم
خفيف ال��وزن ُي�ع��رف ب�إ�سم رادي��و اجلندي
 ،Soldier Radioالذي ي�ؤمن �إت�صاالت �صوتية
وبيانية� ،إ�ضاف ًة �إىل �شبكة ال�سلكية تكتيكية
�آمنة ملناطق حمددة ،هي �شبكة TS-WLAN
التي ت�ؤمن �إت�صاالت متحرّكة على م�سافات
بعيدة.

بيتيوم :Bittium

هي ال�رشكة الفنلندية التي كانت تعرف
ب �ـ «�إل �ك�ت�روب �ي��ت» امل�ت�خ�� ّ��ص���ص��ة يف تطوير
�أنظمة الإت���ص��االت الال�سلكية� ،إنطالق ًا من
�أن ال�ع�م�ل�ي��ات الع�سكرية احل��دي�ث��ة تتطلّب
ح��رك�ي��ة ع��ال�ي��ة وب��ال �ت��ايل ف�لا ب � ّد م��ن �شبكات
ت�ؤمن الإت�صاالت التكتيكية التي تربط مراكز
ق �ي��ادة ل ��واء ب��وح��دات��ه العمالنية امل�ت�ع�دّدة،
مثل املدفعية والأف��واج املقاتلة .توفّر �شبكة
القتال الرادوية ( )CNRالإت�صاالت لقوات
اخلطوط الأمامية املجهّزة مبعدّات راديوية
حممولة �أو مركّبة على عربات ،الأم��ر الذي
ي�سمح بتبادل املعلومات والر�سائل والأوامر
م��ا ب�ين م��راك��ز ال�ق�ي��ادة وخمتلف ال��وح��دات
العمالنية.
لقد �أن�ت�ج��ت ��شرك��ة �إل�ك�تروب�ي��ت حلو ًال
متطوّرة ل�شبكات الإت���ص��االت ال��رادي��وي��ة،
والتي �أبرزها ال�شبكة التكتيكية الال�سلكية
امل �ع��روف��ة ب � إ�� �س��م � TAC WINأو Tactical
 Wireless IP Networkوال� �ت ��ي ت ��ؤم��ن
إ�ت �� �ص��االت ذات ل�ي��ون��ة ع��ال�ي��ة وق� ��درة على
حتمّل ال�ضغوط يف مواجهة �أيّ اعرتا�ضات

ال�سلكية ،كما تُتيح نقل بيانات  IPعرب كامل
ال�شبكة والتي تت�ضمّن �أي�ض ًا نقل ال�صوت
وامل�ع�ل��وم��ات املطلوبة.كما انتجت �أج�ه��زة
حم �م��ول��ة ل�ل�م�ه�م��ات احل��رج��ةوامل �ن �ت �ج��ات
ال�صوتية ال�صلبة  VOIPالتي توفر عائلتها
ات� ��� �ص ��االت ذات ت� �ب ��ادل ت���ش�غ�ي�ل��ي ي � ؤ�م��ن
التوا�صل الال�سلكي وال�سلكي ب�شكل �آمن
و م�ستمر.

 L3هاري�س

ال ���شرك��ة الأم�يرك �ي��ة ال ��رائ ��دة يف إ�ن �ت��اج
الأج� �ه ��زة ال��رادي��وي��ة ال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة ملختلف
�صفوف القوات امل�سلّحة ،ويف �سبيل �إجن��اح
م�ع��ارك ال�ق��رن احل ��ادي وال�ع���شري��ن ،قدّمت
هاري�س للوحدات املقاتلة أ�ج�ه��زة متطوّرة
لت�أمني ات�صاالتها بك ّل ثقة وحرّية دون �أيّ
خوف من ف�شل �إي�صال الأوامر �أو املعلومات
�أو الأخبار.
أ�خ� ��ذت ه��اري ����س �آخ ��ر م��ا ت��و��ص�ل��ت �إل�ي��ه
تكنولوجيا الإت���ص��االت م��ن ف��وائ��د و ُق��درات
الرتدّدات العالية جد ًا ( )VHFوما فوق العالية
( ،)UHFو�أنتجت �أج�ه��زة ال��رادي��و الرقمية
لتلبّي اح�ت�ي��اج��ات الإت �� �ص��االت امل�ت��داخ�ل��ة يف
عمليات ال�ق��وات امل�سلّحة امل ُ�شكلة يف خمتلف
�صفوف الأ�سلحة والت�شكيالت الع�سكرية.
ويف ه��ذا الإط ��ار ّمت ا�ستحداث عائلة فالكون
 FALCON IIلأن�ظ�م��ة االت �� �ص��االت املُ��دجم��ة
التي ت�ستطيع ت�أمني توا�صل القوات الربية
مع القوات اجلوية والبحرية على ح ٍد �سواء،
و�أب��رز �أج�ه��زة ه��ذه العائلة هو اجل�ه��از RF-

نظام ال�شبكة التكتيكية ( )TAC WINداخل
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:L3 HARRIS

اجلهاز  Falcon IIمن  HARRISيف خدمة املقاتلني

 5800ال��ذي يعمل �ضمن ت� ��ردّدات م��ا ب�ين
و 512ميغاهرتز وي�ستطيع ت�شفري املكاملات
ال���ص��وت�ي��ة وامل �ع �ل��وم��ات ،ومي �ك��ن حمله على
الظهر �أو تركيبه على متون العربات احلربية
املتنوّعة.
ُي��ذك��ر �أن ه��اري����س  HARRISإ�ن��دجم��ت
م��ع  L3وه ��ي ُت �ن �ت��ج جم �م��وع��ة م��ن أ�ج �ه��زة
الإت� � ��� � �ص � ��االت ال � ��رادي � ��وي � ��ة ال �� �ص��احل��ة
ال� �س �ت �ع �م��ال ال� �ق���وات ال�ب� ّري���ة وال �ب �ح��ري��ة
وحتمل على الظهر �أو تركب على العربات
وه � ��ي ع� � � ��اد ًة ت� �ك ��ون حت� ��ت إ�� � �س� ��م AN/
 PRCامل �ح �م��ول��ة ب��ال �ي��د �أو ع �ل��ى ال �ظ �ه��ر,
و AN/VRCاملركبة على متون العربات.
30
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الك�شف حلماية امل�صادر العاملية
هن�سولدت تقدّم طيفا ً من حلول الإدارة وامل ُراقبة
حت��ت ع��ن��وان «�أك�����ش��ف واح��م��ي Detect
� »& Protectأ����ص���درت ���ش��رك��ة «هن�سولدت
 »HENSOLDTالرائدة يف جماالت التكنولوجيا

والإلكرتونيات الدفاعية والأمنية ،درا�سة حول
�أهمّية الك�شف حلماية امل�صادر العاملية ،يف ما يلي
�أبرز العناوين:
يف ع��امل متوا�صل بالتقدّم مع طلب مُتزايد
على خ��دم��ات ال��ت��ردّدات ،ب��ات الطيف الكهرو
 مغناطي�سي م�����ص��در ًا �أ���س��ا���س��ي�اً ،ومعترب ًاكموجودات وطنية للتقدّم التكنولوجي والنمو
الإق��ت�����ص��ادي ،و�أخ����ذت احل��ك��وم��ات وهيئاتها
املنظّ مة للإت�صاالت تركّز على مُراقبة و�إدارة هذا
حلول الإدارة واملُراقبة يف دبي كما تراها  GEWمن HENSOLDT
امل�صدر للإفادة املطلعة منه واحل�ؤول دون �سوء
وجتلب هذه احللول معاً يف من�صات حممولة �أو منقولة �أو متحرّكة �أو
�إ�ستخدامه وتلوّثه.
ثابتة.
الإقت�صاديات النامية ب�سرعة مثل تلك يف ال�شرق الأو�سط ،واملدن
�إن نظام  Sky Managerي�شغل تلقائياً طيف �إدارة البيئة بحيث
الذكيّة النا�شئة واملجتمعات الرقمية ،تعتمد بقوة على طيف من
يجمع الواجهات الو�سيطة واملتعدّدة الإ�ستخدام يف برجميات �شاملة
الكهرو  -مغناطي�س ،مثل الأجهزة واملنازل واملعدّات وو�سائل النقل
للنظام البيئي مع و�سائل �إدارة متقدّمة.
وتكنولوجيات �أخرى �أ�صبحت �أكرث ترابطاً .ونظر ًا لك ّل ذلك تفاخر دول
�أما طيف الإدارة فهو حلول حممولة ومنقولة للمُراقبة ،توفر �إمكانية
يف ال�شرق الأو�سط بحيازة بع�ض تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت
ن�شر معدّات الطيف للمُراقبة يف �أف�ضل املواقع ملُراقبة ر�شيقة للعمليات،
( )ICTالأكرث تطوّر ًا يف العامل ،وفقاً العرتاف الإحتاد الدويل للإت�صاالت
وت�ستخدم معدّات خفيفة الوزن للإ�ستعمال بليونة كاملة.
البعدية (.)ITU

حلول مبدعة لتحدّيات حديثة:

تقدّم وحدة �أعمال  HENSOLDTيف جنوب �أفريقيا  GEWالتي
عرفت �سابقاً بتكنولوجيات  ،GEWطيفاً من حلول الإدارة واملُراقبة
ُتغية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت
ل�صالح التحدّيات امل رّ
 ، ICTوذلك عرب منتجات منف�صلة ومُ�ستقلة وحمطات فردية ،و�صو ًال
�إىل �أنظمة �إقليمية ووطنية �سرتاتيجية .وبُغية تلبية �إحتياجات الزبائن
وظروفهم العمالنية ،قدّمت � GEWأنظمة معيارية ل�سهولة �إ�ستخدام
املحطات الثابتة الكبرية،والأنظمة املتحرّكة الر�شيقة واملُ�ست�شعرات
الذكيّة.
املتخ�ص�صة،
بنا ًء على  50عاماً من اخلربة يف جمال الإلكرتونيات
ّ
و�سج ّل حافل لأكرث من  20عاماً يف طيف املُراقبة� ،سلّمت  GEWبنجاح
حلو ًال بنا ًء على طلب الزبائن يف دول حول العامل ،وقد ربحت م�ؤخر ًا
عقد ًا لنظام �سرتاتيجي على ال�صعيد الوطني يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
حيث تبني  GEWبك ّل فخر على تاريخ لأكرث من عقدين ،كمزوّد ذو �سمعة
طيّبة و�شريك للدعم وال�صيانة يف داخل الدول.

طيف الإدارة واملُراقبة:

تطوّر � GEWسل�سلة من املنتجات التكنولوجية الأ�سا�سية ،مثل
املتخ�ص�صة،
�أجهزة الإ�ستقبال ،وحم��ددات الإجتاهات ،والهوائيات
ّ
وحلول الربجميات .وهي متخ�ص�صة بالأنظمة املدجمة بنا ًء على الطلب،
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حمطات املُراقبة املتحركة:

وهي ت�ستعمل موجات ذات ترددات عالية وعالية ج��د ًا V/UHFو
 HFب��أداء ع��الٍ  ،وحم �دّدات الإجت��اه بحزمات عري�ضة  ،SHFومُراقبة
�أجهزة الإ�ستقبال املدجمة يف عربات للمُراقبة �أثناء التحرّك� .إن معدّات
املحطات املتحرّكة تُراقب حملياً من قبل م�شغلّيها �أو عن بّعد من مركز
�إدارة ي�ستخدم برجميات .SkyMon -CC
حمطات حتديد الإجتاه واملُراقبة الثابتة:
ت�ستخدم هذه املحطات جلمع معلومات حول مناطق وا�سعة بحيث
تقدّم عمليات مدارة عن بُعد ب�شكل كامل ،ومهمّات مُراقبة �أوتوماتية،
و�أن قدرات النظام  Hybrid TDoA/AoAتتيح لأجهزة حتديد الإجتاه
ان ت�شكل جزء ًا من �شبكة امل�ست�شعرات الثابتة لبثّ املوقع اجلغرايف يف
الوقت احلقيقي.

التدرّب على طيف املُراقبة:

اخلطو ة الأوىل يف �إدارة ناجحة للطيف واملُراقبة تبد�أ مع �أ�سا�س
ثابت يف تكنيك الإت�صاالت الإلكرتونية� .شركة «  »GEWتقدّم تدريباً
عملياً يُعلِّم املُ�شاركني مبادىء �إيجاد الإجتاه و�إدارت��ه وفقاً لتو�صيات
الإحت��اد ال��دويل للإت�صاالت البعدية � ،ITUإذ �أن املدربني من GEW
�أ�صحاب اخلربات واملعارف يوفّرون خلفية �ضرورية مطلوبة يف حقل
طيف املُراقبة والقيا�سات.
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تطوّر «بوينغ » Boeing
طائرة مُقاتلة دون طيّار UCAV

األنظمة اجلوية والربية والبحرية املُسرية عن ُبعد
امل�سية ( )unmanned vehiclesيف املجاالت البحرية
العربات الغري الآهلة
رَّ
والربية واجلوية هي اليوم عماد العمليات الع�سكرية ،وهذا �أمر مهيَّ�أ لالزدياد يف
الأعوام املقبلة يف موازاة ت�صاعُ ٍد الإ�ستثمار يف التكنولوجيا ،ويف ظل تزايُد عدد
الدول ال�ساعية للح�صول على ما يُعترب حالياً واحد ًا من الإمكانات ال�ضرورية.
بحلول ال�ع��ام � ،2025سي�ستم ّر
ت�شغيل الأن�ظ�م��ة امل���س� رََّّيةرة بقدر
م��ا ي �ج��ري ت�شغيلها يف ال��وق��ت
احل��ا��ضر� ،إن مل يكن أ�ك�ث�ر ،ن�ظ��ر ًا �إىل فوائد
�إبقاء العن�رص الب�رشي خارج دائ��رة اخلطر
��ضرورة معرتَف بها يف القطاعات كافة ،مبا
فيها القوات اجلوية والربية والبحرية ،بل
حتى يف امل�ج��ال ال�ت�ج��اري ،حيث هناك طفرة
حقيقية يف هذه التكنولوجيا التي كانت يف ما
م�ضى تُعترب من املوجودات الع�سكرية ذات
التكنولوجيا الرفيعة امل�ستوى.
وعلى ال�صعيد ال��دويل ،تتطلع اجليو�ش
امل�سية �إىل زيادة قدرتها على
ب�ش�أن الأنظمة رَّ
التحمّل وعلى تنفيذ مهمّات جديدة يف خالل
الأع� ��وام امل�ق�ب�ل��ة ،ف���ض� ًلا ع��ن �إدخ� ��ال �أنظمة
جديدة كلي ًا �إىل ميدان العمل على النحو الذي
مل يكن ممكن ًا من قبل.

الأنظمة اجلوية

يعود �إ�ستخدام الأنظمة اجلوية امل ُ�سيرّ ة
عن بُعد � UASإىل مطلع القرن املا�ضي عندما
ا�ستعملت القوات امل ُ�سلّحة الأمريكية منطاد ًا

مع كامريا مُراقبة للإ�ستطالع خالل احلرب
الإ�سبانية  -الأمريكية .ويف العام  1911ظهر
ال�ن�ظ��ام اجل� �وّي امل ُ���س�ّيررّ ع��ن ُب�ع��د حت��ت �إ�سم
«درون���ز  »Dronesعندما هاجمت ال�ق��وات
الإيطالية ليبيا ،ومنذ ذلك التاريخ �أ�صبحت
ال�ع��رب��ات اجل��وي��ة دون ط � ّي��ار  UAVsج ��زء ًٍا
مهم ًا من تر�سانة اجليو�ش ملهمّات امل ُراقبة
والإ�ستطالع ومع مطلع القرن الـ � 21أدخلت
ه��ذه العربات يف �صميم الأنظمة امل ُقاتلة بعد
تزويدها ب�أجهزة خا�صة حلمل ال�صواريخ
والر�شا�شات والقنابل وب��ات��ت حتمل �إ�سم
).Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV
لقد انت�رشت �صناعة ال��درون��ز و�أ�صبحت
تنتج يف خمتلف ال��دول ،كونها ت�ستعمل لتدريب
ق��وات الدفاع اجل �وّي على �إ�صابتها ،كما تعهد
�إليها مهمّات املُراقبة والإ�ستطالع بعد تزويدها
ب��آخ��ر م��ا تو�صلت إ�ل�ي��ه تكنولوجيا الب�رصيات
والإلكرتونيات� .أما تقنيات تعديل �إ�ستخدامها
مل�ه� ّم��ات قتالية ف�لا ت ��زال يف ع�ه��دة دول حُم��ددة
عاملياً.
يجمع ال�ب��اح�ث��ون يف أ�م ��ور التكنولوجيا
الع�سكرية� ،إننا اليوم نعي�ش يف ع�رص العربات

اجلوية دون طيّار (�،)UAVsأو ع�رص الأنظمة
اجلوية غري الآه�ل��ة ( ،)UASحيث ي�شمل عمل
العربة اجلوية �أو الطائرة التي تتم مُراقبتها
م��ن ِقبل ُم��راق��ب �أر��ض��ي ع�بر �أنظمة �إت�صاالت
وك��ام�يرات على منت العربة التي ا�صطلح على
ت�سميتها  .Dronesهذه الدرونز �أحدثت ثورة
يف ع��امل الأع �م��ال ويف �صميم امل�ه� ّم��ات الأم�ن�ي��ة
وال �ع �� �س �ك��ري��ة ،ح �ي��ث ان �ت ���شرت ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ت�صميمها و�إنتاجها وباتت العربات اجلوية
غ�ير الآه �ل��ة ( )UAVsت�شمل درون ��ز Drones
والعربات امل�سرية عن بُعد Remotely Piloted
).Vehicles (RPVs
�إىل ج��ان��ب م�ه� ّم��ات التج�سّ �س واملُ��راق �ب��ة
والإ� �س �ت �ط�ل�اع ( )ISRوحت ��دي ��د الأه� � ��داف،
ت�ستخدم ال��درون��ز يف م�ه� ّم��ات قتالية منوّعة
ت�شمل تنفيذ ال�رضبات اجل��وي��ة ،Air Strikes
وك�شف القنابل  Bomb Detectionم��ن خالل
الأنظمة اجل��وي��ة �صغرية احلجم التي ميكنها
�إخ�ت��راق امل�ن��اط��ق اخل �ط��رة ح�ي��ث تنقل �صور
الأ��س�ل�ح��ة وال�ق�ن��اب��ل ال �ع��ائ��دة �إىل الإره��اب �ي�ين
�أو ال��وح��دات املُ�ع��ادي��ة .وب��ال�ت��ايل ف�ق��د �أ�صبح
الإ�ستخدام الع�سكري للأنظمة اجلوية املُ�سرية
يف �سلّم الأول��وي��ات هذا الع�رص ،ويف هذا املجال

الطائرة املُقاتلة دون طيّار � Predatorإنتاج
«جرنال ديناميك�س »General Atomics
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تنتج  Insituالعربة اجلوّية امل�سرية عن بُعد �سكان ايغل Scan Eagle

�أ��ش��ارت م�ؤ�س�سة غولدمان �ساك�س
� Sacksإىل �أن الإنفاق الع�سكري �سيبقى املحرّك
الرئي�سي للإنفاق على ت�صميم و�إنتاج العربات
والأنظمة املُ�سرية (� )UAVsأو ( )RPVsبتكلفة
تقدّر بـ  70مليار دوالر خالل العام .2020
جتدر الإ��ش��ارة �إىل �أن ال�رشكات املنتجة
ل �ه��ذه الأن �ظ �م��ة ت�ت�ن��اف����س يف �إب � ��راز أ�ف���ض��ل
م��ا ل��دي�ه��ا ،ل�ك��ن ��شرك��ة «ج �ن�رال �أتوميك�س
 General Atomicsالأمريكية» تنتج العربات
اجلوية امل ُ�سرية مل ُراقبة الرب والبحر بتقنيات
عالية ال مناف�س لها ،حيث �أثبتت منتجاتها
ال�ك�ف��اءة ال�ع��ال�ي��ة يف تنفيذ م�ه� ّم��ات املُ��راق�ب��ة
وال�ع�م�ل�ي��ات احل��رب �ي��ة ،وال �ت��ي منها �أنظمة
بريديتور  PREDATORو�سكاي غ��اردي��ان
 Sky Guardianو�سي غارديان Sea Guardian
التي يت ّم �إنتاجها مبوجب برنامج .Protector
�إىل ذل ��ك ت�ن�ت��ج  Insituإ�ح� ��دى ��شرك��ات
«ب��وي �ن��غ  » Boeingع��رب��ات ج��وي��ة م�سرية
�أبرزها �سكان �إيغل .Scan Eagle
Goldman

بيد �أن م��ا جت��ده البحريات حت��دي� ًا �أك�بر
م�سية يف امل�ضمار
�أم��ام�ه��ا ه��و دم��ج �أنظمة رَّ
اجل � �وّي ،وخ���ص��و��ص� ًا ع�ل��ى م�ت��ون ال�سفن.
وم� ��ن �أو� � �س� ��ع ال� �ت� �ط ��ورات يف ه� ��ذا احل �ق��ل
م�سية
ح�ي��ازة البحرية الأم�يرك�ي��ة مركبة رَّ
ج��دي��دة ثابتة اجلناحني وتنطلق م��ن حاملة
ط��ائ��رات ،وه��ي ال �ت��ي ت�ت�م� ّث��ل ،ب�ع��د ع��دد من
ال �ت �ع��دي�ل�ات يف ب��رن��اجم �ه��ا ،يف م ��ا ي���س� ّم��ى
املناف�سة يف �ش�أن الـ «�أم كيو� 25 -ستينغري»
( )MQ-25 Stingrayالتي تق�ضي باحل�صول
ع �ل��ى م��رك �ب��ة ج��وي��ة مي�ك�ن�ه��ا �إع�� ��ادة ت��زوي��د
طائرات مقاتلة بالوقود.
يف ه ��ذا ال �� �ص��دد ،اخ �ت�ير �أرب� �ع ��ة �أط� ��راف
مم ��ن �� �ش ��ارك ��وا يف م �ن��اق �� �ص��ات ب�خ���ص��و���ص
اجلانب املتعلق باملركبة اجلوية من الربنامج
-وبالتحديد «ب��وي�ن��غ» ( )Boeingو«ج�ن�رال

أ�ت��وم�ي�ك����س �أي��رون��وت �ي �ك��ال �سي�ستمز إ�ن ��ك»)
(General Atomics Aeronautical Systems Inc
) (GA-ASIو»لوكهيد م��ارت��ن» (Lockheed
 )Martinو«ن��ورث��روب غ��روم��ان» (Northrop
 - )Grummanغري �أن الطرف الأخ�ير �أعلن يف
 17ت�رشين الأول�/أك �ت��وب��ر  2017أ�ن��ه يف �صدد
االن�سحاب من املناف�سة ،مع العلم ب��أن خربته
كمطور امل��رك�ب��ة القتالية امل���س� رََّّي�ة التجريبية
 ،X-47Bالتي ا�ستخدمتها البحرية الأمريكية
منطلق ًا ملا هو حالي ًا برنامج .Stingray
م��ن املتطلبات الرئي�سية الأخ ��رى التي
تعبرّ البحريات عن حاجتها �إليها املركبات
امل�سية التي تقلع وتهبط عمودي ًا
اجل��وي��ة رَّ
( ،)VTOL UAVsالتي تتميز بقابليتها للدمج
يف عمليات تنطلق م��ن �سفن على نحو �أك�ثر
�سهولة م��ن دم��ج نظرياتها ذوات الأجنحة
الثابتة.
أ�ع �ل �ن��ت أ�� �س�ترال �ي��ا يف � �ش �ب��اط/ف�براي��ر
� 2017أن �ه��ا منحت «�� َ�ش�ي�ب�ي��ل» ()Schiebel
عقد ًا كي تقدم هذه ال�رشكة مركبتها املدعوة
«كامكوبرت أ�� � ��سCAMCOPTER( »-100
 ،)S-100بحيث ت�ستطيع البحرية تقدير
متطلباتها بخ�صو�ص هذا النوع من القدرة
مب��وج��ب م���شروع�ه��ا امل���س� ّم��ى .NMP1942
وامل�سعى ه��ذا �سيُتبع بامل�رشوع «�سي »129
( )SEA 129ال��ذي �سي�شهد م�شاركة «ي��و �أم
�أ�س �سكيلدار» ( )UMS Skeldarو Northrop
 Grummanف�ي��ه� ،إىل ج��ان��ب  .Schiebelمع
الإ� �ش��ارة �إىل �أن � UMS Skeldarأعلنت �أنها
�أمت��ت ،باال�شرتاك مع �رشكة � ،ESGأ�سبوع ًا

الأنظمة البحرية

البحريات يف خمتلف �أنحاء العامل بطيئة
م�سية (،)UAS
عادة يف اعتماد �أنظمة جوية رَّ
لكنها بد�أت تدرك �أن من �ش�أن �إدخال مثل هذا
النوع من التكنولوجيا �إىل العمليات �أن يرفع
م�ستويي ال�سالمة واالعتمادية يف هكذا بيئة
عمالنية للإجراءت االختبارية.
�إن �ه��ا ت�شغل على ن�ح� ٍو منطي �سل�سلة من
امل��رك �ب��ات ال���س�ط�ح�ي��ة امل �� �س�َّي رَّ�ةرة (� )USVأو
امل��رك�ب��ات حت��ت املائية امل���س� رََّّي�ة ( )UUVالتي
ت�سمح لها ب ��إج��راء م�سح ل�ت�ه��دي��دات حمتملة
فوق �سطح املاء وحتته ،ويف ا�ستطاعتها البقاء
يف البحر �أوقات ًا طويلة من غري �أن تتعر�ض لأي
خلل.
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العربة امل�سرية حتت املاء � A27إنتاج « ECAالفرن�سية»
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والعربة � XLUUVإنتاج «بوينغ  »Boeingو«لوكهيد مارتن »Lockheed Martin

م��ن ال �ت �ج��ارب ال�ت��ي أ�ج��رت �ه��ا ع�ل��ى مركبتها
اجل��وي��ة امل �� �س رَّ�َّي�ة  R-350ذات اجل�ن��اح�ين
الدوارين ،وزودتها يف عمليات االختبار جهاز
ا�ست�شعار للك�شف وقيا�س امل�سافات ،وكذلك
كامريا �إلكرتو ب�رصية/حرارية (،)EO/IR
لت�ؤدي مهمة متيي ٍز �آيل ملواقع هبوط طائرات
مروحية يف ما وراء خط النظر.

الأنظمة الربية

�إن اجلي�ش الأم�يرك��ي هو �أك�بر اجليو�ش
ت �� �ش �غ �ي�ًلااً ل �ل �م��رك �ب��ات الأر�� �ض� �ي ��ة امل �� �س� رََّّي ةة
( ،)UGVsوه��و يتطلع �إىل اجليل التايل من
الأنظمة التي يعتزم ت�شغيلها.
م �ن��ح ه���ذا اجل �ي ����ش ��ش�رك��ة «�إن��دي �ف��ور
روبوتيك�س» ( )Endeavour Roboticsعقد ًا
يتعلق بربنامج ن�ظ��ام روب��وت��ي ميكن الفرد
نقله (زنته  165باوند) ويُ�ستخدم يف عمليات
مكافحة العبوات النا�سفة البدائية ال�صنع،
وك�شف �أ�سلحة كيماوية وبيولوجية ،وتطهري
الطرق من �أي م��واد متفجرة .وثمة برنامج
�آخ��ر ملركبة مماثلة ،م��ن حيث املهمات التي
�ستناط ب�ه��ا ،لكنها – �أي امل��رك �ب��ة� -أخ��ف
وزن� ًا ( 25باوند) ،و�ستكون ال�رشكة نف�سها
�صاحبة العقد الذي �ستتلقاه يف العام اجلاري.
ه ��ذا �إىل ج��ان��ب �أن �ه��ا ف ��ازت ب�ع�ق��د يف �أمل��ان�ي��ا
م�سية م��ن ط��راز
يخ�ص  44مركبة �أر�ضية رَّ
«فري�ستلوك» ( )FirstLookحاملا �أثبتت �أنها
تلبي متطلبات احلكومة الأمل��ان�ي��ة .ويف هذا
املجال ،قال رئي�س ال�رشكة توم فرو�ست (T.
�« :)Frostإين حق ًا فخور بالعمل ال��ذي يقوم
به فريقنا ...و� FirstLookأداة دقيقة يجري
ا�ستخدامها على امل�ستوى العاملي للحفاظ
على �سالمة ج�ن��ود و�أوائ���ل م��ن ي�ستجيبون
للحاالت الطارئة املحفوفة مبخاطر مميتة.
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ون �ح��ن ي���سرن��ا �أن ن �ق��دم ال �ق��درة عينها �إىل
حلفائنا يف احلكومة الأملانية».
ه �ن��اك ن �ظ��ام ج��دي��د آ�خ ��ر ق��دم�ت��ه �رشكة
«هاري�س»  Harrisيف ال�سوق يف العام ،2017
ه��و ال�ن�ظ��ام  T7ال ��ذي ي��زن  342ك��غ ،وال��ذي
اق�ت�ن��اه اجلي�ش ال�بري�ط��اين باعتباره فاحتة
م�رشوع له (.)Project Starter
ي �ج��ري ح��ال �ي � ًا ط ��رح ع ��دد م��ن امل��رك�ب��ة
الأر� �ض �ي��ة امل �� �س� رََّّي ةة امل �ت �ع��ددة الأغ ��را� ��ض يف
�أ���س��واق خمتلفة ال��س�ت�خ��دام�ه��ا يف وظ��ائ��ف
خمتلفة ،مبا فيها وظائف ع�سكرية وتطبيق
القانون ،وه��ي تت�سم مبيزة التغذية املرتدة
اللم�سية ( )hapticوبخيارات متعددة على
�صعيد اال�ست�شعار.
يقول بول بو�ست�شر (،)P. Bosscher
كبري مهند�سي  Robotic Systemsيف �رشكة
�« ،Harrisإن  ،T7بو�صفه نظام ًا قاعدياً ،هو

وعربة � MKIIإنتاج «�ساب»Saab

من�صة مرنة ومتعددة الأغرا�ض ،وكان فوزه
الأول م��ع اململكة املتحدة ق��د حققه يف جمال
التخل�ص من املتفجرات ،ما جعلنا منيل �إىل
ه��ذا ال�ترك�ي��ز على ه��ذا الأم���ر ،لكننا حظينا
باهتمام بهذا النوع من الروبوتات من �أجل
[م��واج �ه��ة] أ�خ �ط��ار ك�ي�م��اوي��ة وبيولوجية
و�إ�شعاعية ونووية ( )CBRNوم��واد �أُخرى
خطرة ( .... )HAZMATوينبغي �أن تكون
ه��ذه املن�صات أ�م�تن قلي ًال من أ�ج��ل �أن ت��ؤدي
مهمات للجي�ش �أق�سى من تلك التي ت�ؤديها
ل�ل���شرط��ة» .و�أ�� �ض ��اف  Bosscherمالحظة
م�ؤداها �أن هناك حاجة �إىل قوا�سم م�شرتكة
بني هذا النوع من العمليات ،و Harrisتنظر
�إىل بلد واح��د ي�ب��دي اهتمامه بعملية ��شراء
م���ش�ترك��ة ب�ي�ن وح� ��دات ع���س�ك��ري��ة و�أُخ� ��رى
معنية بتطبيق القانون (كال�رشطة) ،بحيث
مي �ك��ن اع �ت �م��اد م��ع��دات م���ش�ترك��ة وتطبيق

«كابالن  » Kaplanعربة برّية غري �آهلة �إنتاج «�أ�سل�سان »Aselsan
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تنتج «لوكهيد مارتن» عربة م�سرية عن بُعد  SMSSلنقل امل�ؤن

ت��دري �ب��ات م���ش�ترك��ة م��ن �أج ��ل ه ��ذه الأن� ��واع
أي�ضا« :لي�س كل طرف
من العمليات ،وق��ال � ً
ي�ستخدم ال��روب��وت��ات بالطريقة عينها التي
يف�ضل روبوت ًا
يتّبعها طرف �آخ��ر؛ فهناك من ّ
�صغري ًا لأن��ه عبارة عن جمموعة عيون و�آذان
فح�سب ،و�إن كنتَ حتاول جمرد احل�صول على
كامريا يف غرفة ،فما حاجتك �إىل �شيء �أكرث مما
ي�صلح و�ضعه يف حقيبة ظهر؟  ...من امل�ؤكد
�أنه لن يكون ثمة حجم واحد لروبوت ي�صلح
للعمل لدى العمالء كافة؛ فبفعل روبوت �أكرب،
ميكنك احل�صول على ال�ق��درة الإ�ضافية من
حيث امل�سافة الأطول والقوة الأكرب ،مبا يتيح
لك التعامل معه يف ح��ال وج��وب خو�ض مهمة
من النوع الذي يت�ضمن عتاد ًا متفجراً ،ويتيح
ل��ك التعامل م��ع ال�ع�ب��وات النا�سفة البدائية
املحمولة على عربة ،وه��ذا أ�م��ر ال ميكنك فعله

بروبوت �صغري احلجم �أو متو�سط احلجم».
يف م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��الأن �ظ �م��ة امل �� �س رَّ�َّيرَة ال�ت��ي
تُ�ستخدم يف املجال اجل��وي من �أج��ل عمليات
ب��ري��ة ،ف � ��إن م ��دة ال�ع�م��ل ال�ط��وي�ل��ة وال �ق��درة
املتزايدة هما العن�رصان اللذان ي�شكالن �أبرز
حوافزالتطوير.
على �صعيد الواليات املتحدة� ،أعلنت GA-
 ASIيف ت�رشين الأول�/أكتوبر� 2017أنها كانت
امل�سية
تقوم بتحويل خ��ط �إن�ت��اج املركبات رَّ
«�أم كيو� -1سي غري �إيغل» (MQ-1C Grey
� )Eagleإىل جمال املدى املو�سَّ ع ( ،)ERبحيث
تتمتع الطرز امل�ستقبلية كلها مبدة عمل تزيد
على � 40ساعة .وتقول ال�رشكة �إن ا�ستثمارها
يف م�ضمار التجهيز بال ُعدّة املركّبة مكّنها من
بدء �إنتاج هذا ال�شكل اجلديد املغاير قبل املوعد
املحدد ،ويف موازاة اخلط القاعدي لـ.MQ-1C

روبوت ب ّري ملختلف املهمّات �إنتاج
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Qinetiq

جرى ا�ستخدام الأ�شكال اجلديدة الأربعة
الأوىل ذوات امل��دى املو�سّ ع يف حقل اختبارات
التطوير ،ويتوقع �أن تتم �إج ��راءات االختبار
وال �ت �ق��ومي ال�ع�م�لان�ي��ة يف رب �ي��ع ال �ع��ام احل ��ايل،
ا�ستعداد ًا لبدء عمليات الت�سليم للجي�ش الأمريكي
يفال�صيف.
يف ه��ذا ال�صدد ،يقول ديفيد ر� .ألكزندر
( ،)D.R. Alexanderرئ �ي ����س « أ�ن �ظ �م��ة
ال �ط��ائ��رات» يف ال ���شرك��ة« :ن �ح��ن ف �خ��ورون
بجهدنا ال��ذي ا�ستغرق �أع��وام� ًا كثرية لإمت��ام
م�سية من طراز MQ-1C
�صنع  165مركبة رَّ
 Grey Eagleللجي�ش الأم�يرك��ي  ...ين�صبّ
تركيزنا الآن على ت�سليم ،Grey Eagle ER
ونعتقد �أن جلَدها وق ��درات حم�سَّ نة �أُخ��رى
�ستكون عامل تغيري اللعبة يف ميدان القتال».
�إن القوات الأمريكية وق��وات دولية �أُخرى
امل�سية
تقوم منذ أ�م��د بت�شغيل املركبة اجلوية رَّ
«� �ش��ادو» (� ،)SHADOWصنع «تك�سرتون
�سي�ستمز» ( ،)Textron Systemsيف حني ك�شفت
ال�رشكة يف حزيران/يونيو  2017عن املركبة
اجلديدة «نايت واردن» ()NIGHTWARDEN
التي تتمتع بقدرات ات�صال معززة بال�سواتل.
وهي �إذ ا�ش ُتقّت من ن�سخة ال�رشكة التطويرية
 ،M2ف�إنها ت�ستفيد من خيارات متعددة ومتزايد
تتعلق ب��احل�م��ول��ة ،مب��ا يف ذل��ك �أ�سلحة م��ن مثل
الذخائر االنزالقية التي تنتجها ال�رشكة حتت
ا�سم «فيوري» (.)FURY

امل�ستقبل

امل�سية يف وقت م�ضى قدرة
كانت الأنظمة رَّ
مالئمة �أحدثت خل ًال يف العمليات الع�سكرية ،ويف
حني �أن احل��ال ه��ذه ما زال��ت على ما هي لناحية
أ�ن �ه��ا ت �ق��دم ب��دي� ًلا م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات الآه �ل��ة يوفر
طريقة أ���س�ل��م و�أك�ث�ر فعالية يف م�ضمار تنفيذ
امل �ه �م��ات ،ف� إ�ن�ه��ا م��ا ع ��ادت ُت�ع�ت�بر تكنولوجيا
جديدة ومبتكرة على النحو الذي كانت عليه ذات
م��رة؛ فهي الآن ،و�إىل حد بعيد ،مو�ضع در�س
يف التخطيط لأ��س�ط��ول يف امل�ج��االت ك��اف��ة ،فيما
ق��درات جديدة تو�شك على التبلور ،ف�ض ًال عن
�أعمال تطوير �أنظمة ما زال��ت موجودة وتُثبت
منذ مدة جدارتها يف ميدان القتال.
يف مقابل كون هذه طريقة حديثة لإجناز
العمليات� ،أثبتت ال�سالمة والفعالية اللتان
امل�سية قيمتهما الآن ،حيث
تواكبان الأنظمة رَّ
�إن جيو�ش ًا �شتى يف العامل تتطلع �إىل اعتماد
طرق جديدة ال�ستخدام هذه التكنولوجيا يف
العقد املقبل ،ب��د ًال من اعتبارها تكنولوجيا
جديدة بحد ذاتها.
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ومهمات
أنواع
ّ
طائرات الدورية البحرية

طائرة بو�سايدون ؛ Poseidon -8ملُراقبة البحار من «بوينغ»

على الرغم من �أن الدورية البحرية
وجمع املعلومات ي��غ��دوان ن�شاطاً
م�شبَّكاً �إىل �أبعد حد ،وعلى نحو متزايد،
وي�شمل �أنواعاً متعددة من املن�صات يف
املجاالت كافة ،ف�إن طائرات الدورية
البحرية م�ستمرة يف ت�أدية دور طليعي
وح��ي��وي ل��دى ع��دد كبري م��ن �أ�سلحة
اجلو يف العامل.
�إن ال���دول غ�ير املطلة على بحار
يف ال���ع���امل ق��ل��ي��ل��ة ن�����س��ب��ي��اً ،وم��ن
الطبيعي �أن يكون عند تلك التي
لديها خ��ط��وط �ساحلية ���ش��يء م��ن االهتمام
بامل�ضمار البحري� .صحيح �أن البحر يبقى
م�صدر ًا مهم ًا م��ن م�صادر امل���واد الغذائية،
لكن من امل�سلَّم به �أنه �أكرث من ذلك �أهمية من
حيث كونه و�سيلة لنقل ال�سلع؛ ففي م�ستهل
ال��ع��ق��د اجل������اري ،قُ�����دّر �أن  % 75م���ن حجم
التجارة العاملية نُقل من طريق البحر (وهو
ما ميثّل قرابة  85%من التجارة العاملية من
حيث القيمة) ،وذل��ك با�ستخدام �أ�سطول ما
يزيد على  50أ�ل��ف �سفينة جتارية .ورغ��م منو
ال�شحن اجل��وي ،تزايدت التجارة املحيطية
� 16ضعف ًا منذ العام  ،1950و�أربعة �أ�ضعاف
بني العامني  1970و .2011
يف ال��وق��ت نف�سه ،ت�صاعدت يف الأع���وام
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الأخ�يرة التهديدات التي ت�ستهدف التجارة
ال��ب��ح��ري��ة ،وذل�����ك ن��ت��ي��ج��ة �أع���م���ال ق��ر���ص��ن��ة
و�إره���اب ،يف حني أ�ن��ه ينبغي للدول البحرية
�أن تت�صدى ملخاطر التلوث �أو الهجرة غري
ال�رشعية �أو غ�ير امل�ضبوطة �أو اال�ستغالل
غ�ير امل��ج��از ل��ل��م��وارد الطبيعية �أو ال�صيد
غري امل����شروع يف مناطق حممية �أو التهريب
بغر�ض جتنب ت��داب�ير �أج��ه��زة اجل��م��ارك �أو
ن��ق��ل ���س��ل��ع حم���ظ���ورة ،مب���ا ف��ي��ه��ا امل���خ���درات
والأ�سلحة.
ل��ذل��ك ،ف����إن ح��را���س��ة امل��ي��اه الإقليمية

واخل���ط���وط ال��ب��ح��ري��ة احل��ي��وي��ة ومراقبتها
ت��رت��دي��ان �أه��م��ي��ة ك��ب�يرة ،وال��ط��ائ��رات توفر
�إمكانية �شمول مناطق وا�سعة ن�سبي ًا ب�صورة
�أ��سرع ممّا ت�سطيعه قِطَ ع ال�سطح البحرية،
الأم�����ر ال����ذي يجعلها �أداة م��ف��ي��دة ملهمات
الدورية البحرية.
يف بع�ض الأحيان ،تكون �رضورات الدورية
ال��ب��ح��ري��ة ل���دى دول���ة م��ن ال����دول مقت�رصة،
بب�ساطة ،على حرا�سة املياه الإقليمية لهذه
ال���دول���ة ،ح��ي��ث ي��ج��ري تن�سيق �أع��م��ال بحث
و�إن���ق���اذ وم��راق��ب��ة �سفن وردع �أو مكافحة

الطائرة اخلفيفة ملُراقبة ال�شواطيء � Beechcraft King Air 200إنتاج «تك�سرتون »Textron
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حم��اوالت تهريب وقر�صنة .ومن املمكن �أن
حتتاج دول �أي�ض ًا �إىل حماية مناطق اقت�صادية
ح����صري��ة ( )EEZsوم��ن��اط��ق ���ص��ي��د ،ف�ض ًال
ع��ن من�ش�آت نفط وغ��از �أح��ي��ا ًن��ا ،حيث ت�شري
معطيات حالية �إىل �أن م��ا ي��ق��دَّر ب��ـ  % 30من
�إنتاج الطاقة يف العامل ي�أتي من م�صادر بحرية
– مبا يف ذلك �أكرث من  7750من�صة يف ما يزيد
على  3000حقل نفط وغاز.
�إن لبع�ض ال���دول ح��اج��ة �إىل تنفيذ مهمات
�أط�����ول م����دى وم�����دة ،وال��ع��م��ل ع��ل��ى ���ص��ون
م�صاحلها ال��وط��ن��ي��ة /ال��ق��وم��ي��ة يف م��واق��ع
تبعد �آالف��� ًا ع��دة م��ن الأم��ي��ال .ث��م �إن م��ا يزيد
عن  % 60من ب�ترول العامل مير عرب م�ضائق
يف ط���رق ب��ح��ري��ة ه��ي م��و���ض��ع ن���زاع – مب��ا يف
ذل��ك م�ضيق ه��رم��ز ،وم�ضائق ملقة وبحر
ال�صني اجلنوبي ول��وزون واملالديف ،الأمر
ال���ذي يجعل امل��ن��اط��ق ه��ذه ذات �أه��م��ي��ة بالغة
بالن�سبة �إىل دول العامل الرئي�سية امل�ستوردة
والأُخرى امل�صدّرة له.
ثمة �أ�سلحة جو ت�ستخدم طائرات للقيام
مبهمات بحرية هجومية – ومنها هجمات
م�ضادة لل�سفن (تُعرف �أي�ض ًا مبحاربة �سفن
ال�سطح  )ASuWو�/أو م�ضادة للغوا�صات
(.)ASW
تعني الت�شكيلة ال��وا���س��ع��ة م��ن الأدوار
وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ب��ح��ري��ة �أن ط��ائ��رات ال��دوري��ة
ال��ب��ح��ري��ة ت��خ��ت��ل��ف ك���ث�ي�ر ًا م���ن ح��ي��ث احل��ج��م
واحل��م��ول��ة/امل��دى والأداء وال���ق���درة .وق��د
ب��رز يف ا ألع���وام ا ألخ�يرة ع��دد من املخت�رصات
والأو�����ص����اف للتمييز ب�ي�ن ه���ذه ال��ف��ئ��ات من
الطائرات ،لكن م�صطلح  MPAما زال يُ�ستخدَم
غالب ًا ب�صيغة عامة ،وهناك القليل من االت�ساق
يف تطبيق م�صطلحات وخمت�رصات �أُخرى.

جيل جديد

من جانب �آخ��ر ،ثمة طائرات م�ستخدمة
يف م��ه��م��ات دوري������ة ���س��اح��ل��ي��ة وا���س��ت��خ��ب��ار
وا���س��ت��ط�لاع وم��راق��ب��ة ( )ISRتعتمد على
�أعني �أفراد طواقمها ،وت�ضيف �أحيان ًا قدرة
مراقبة راداري����ة حم���دودة و�/أو ك��ام�يرات
�إل���ك�ت�رو ب����صري��ة/ح��راري��ة (.)EO/IR
ومعظم مثل ه��ذه ال��ط��ائ��رات خفيفة وذوات
حم��رك�ين� ،أ�شهرها و�أك�ثره��ا �شعبية عائلة
ال��ط��ائ��رة «بيت�ش كينغ �إي���ر» (Beech King
أي�ضا ا�ستخدام طائرات
 ،)Airمع �أنه يجري � ً
ذوات حمرك واحد.
ثمة جيل ج��دي��د م��ن ال��ط��ائ��رات اخلفيفة
جد ًا وذوات املحركني ،وهو يتمثّل يف الطائرة
( P2006Tم����ن «ت���ك���ن���ام»  )Tecnamذات
الأربعة مقاعد ،واملن�صة املتعددة الأغرا�ض
« DA42MPPغ����اردي����ان» ()Guardian

طائرة املُراقبة البحرية � Nelson 340إنتاج �شركة «»Saab
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تنتج رواغ  Ruagالطائرة  DO - 228للمُراقبة البحرية

م��ن ��شرك��ة «دي��ام��ون��د» ( ،)Diamondذات
املحركني العاملني بالديزل ،ويُنظر �إليه (�أي
�إىل ه��ذا اجليل من الطائرات) بو�صفه جيل
من�صات  ISRب��ح��ري��ة حمتملة ومنخف�ضة
التكلفة.
�إن م�صطلح «طائرة املراقبة البحرية»
( )MSAي���ج���ري ا���س��ت��خ��دام��ه ع��ل��ى ن��ط��اق
وا�سع لو�صف بع�ض الطائرات الأبعد مدى
واملطوَّرة خ�صي�ص ًا ملهمات الـ  ISRالبحرية.
وهي معدَّة حلمل �أف��راد من الطاقم مكرَّ�سني
ل�ضبط �أجهزة اال�ست�شعار ومراقبتها ،مبا
فيها م��ن رادار خم�ص�ص للبحث البحري،
و�أجهزة  EO/IRو�إج��راءات دعم �إلكرتوين
(� .)ESMإلاّ �أن ط��ائ��رات املراقبة البحرية
�ستكون قادرة ب�صورة منوذجية على ك�شف
قِطَ ع �سطح بحرية فقط ،ولن تزوَّد ب�أي و�سيلة
ا�شتباك مع �أهداف ،وهذا يجعلها �أداة مفيدة،
على وجه اخل�صو�ص ،لعاملني يف م�ؤ�س�سات
�شبه خا�صة وغري ع�سكريني.
ت��رت��ك��ز ط���ائ���رة امل���راق���ب���ة ال��ب��ح��ري��ة،
�إجماالً ،على من�صة متو�سطة ثنائية املحرك
التوربيني ،مثل الطائرة «( »340من �رشكة
«���س��اب» � ،)Saabأو ال��ط��ائ��رة ( Do 228من
��شرك��ة «رواغ»  ،)Ruagرغ��م �أن بع�ضها،
م��ث��ل ط��ائ��رة ��شرك��ة «ب��وي��ن��غ» (،)Boeing
امل�����ص��ن��وع��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ط��ائ��رة «ت�شالنجر
 ،)Challenger 604( »604ترتكز على هياكل
طائرات خا�صة برجال الأعمال (.)bizjets
ورمبا الطائرة الأغرب يف هذه الفئة هي طائرة
الدورية البحرية «بياجيو �إي��رو» (Piaggio
 )Aeroذات امل��ح��رك التوربيني ،وامل�شتقة
م��ن  P180 Avanti IIوت��ق��وم بتطويرها ك ٌّل
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م��ن  Piaggioو( ADASIا���س��ت��ث��م��ارات �أب��و
ظبي للأنظمة امل�ستقلة) يف ا إلم��ارات العربية
امل��ت��ح��دة ،وه��ي �رشكة متفرعة م��ن جمموعة
«ت��وازن» ،وتعمل فيها �رشكة  Saabب�صفتها
داجمة �أنظمة.

مدى ق�صري

يُالحَ ظ �أن اخلطوة التالية على درج��ات
�سلّم ال��ق��درة ت�شتمل على ن��وع م��ن طائرات
الدورية البحرية �أق�رص مدى ،وهي طائرات
يتعدى م��داه��ا ال��ـ  1500ميل ب��ح��ري ،لكن ما
تت�صف ب��ه م��ن اع��ت��دال يف ��سرع��ة ال��ط��واف
( )cruising speedيجعلها مثالية للعمل على
م�سافة � 200أو  400ميل بحري من قاعدتها،
عو�ض ًا ع��ن � 1000أو  1200ميل ب��ح��ري ،مثل
طائرات الدورية البحري الأبخد مدى.
هذه الفئة من طائرات الدورية البحرية
ق��ائ��م��ة ب�شكل من��ط��ي ع��ل��ى هند�سة ط��ائ��رات
نقل ع�سكرية ثنائية املحرك التوربيني مثل
طائرتي «�إيربا�ص» ( )Airbusالع�سكريتني
 CN 235و � ،C295أو على هند�سة طائرات
م��دن��ي��ة ل��ل��رح�لات الإق��ل��ي��م��ي��ة م��ث��ل ط��ائ��رت��ي
��شرك��ة «ف���وك���ر» (� Fokker) F27أو ،F50
�أو ال��ط��ائ��رت�ين  ATR 42و  .ATR72وه��ي،
عالوة على جتهيزها ،غالبًا ،ب�أنظمة متقدمة
للمهمات (ويف بع�ض احلاالت الأنظمة نف�سها
ال��ت��ي جت��هَّ��ز بها ال��ط��ائ��رة « P-3 Orionمن
��شرك��ة «ل��وك��ه��ي��د» � ،)Lockheedستحمل
رادار ًا م���ع��� َّد ًا ل��ل��ب��ح��ث ال��ب��ح��ري ع��ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص ،و�أج��ه��زة ا�ست�شعار EO/IR

تنتج ايربا�ص  Airbusالطائرة  CN 295للمُراقبة البحرية

متطورة ،و�إجراءات دعم �إلكرتوين .ولبع�ض
طائرات هذه الفئة القدرة على ك�شف وتعقّب
�أه��داف مبحرة فوق �سطح امل��اء ،مع و�سائل
م��ع��اجل��ة ل��ط��اف��ي��ات �صوتية ()sonobuoys
رادي��وي��ة ،و�أح��ي��ان�� ًا مع كا�شف ال�شذوذ (�أو
االن��ح��راف) املغنطي�سي ( .)MADوميكن
بع�ضها �أن تتمتع ب��ال��ق��درة ع��ل��ى مهاجمة
�أه����داف ع��ائ��م��ة .وت��ت��ج��ه يف معظمها �إىل �أن
يكون لها عدد من م�شغّلي �أجهزة اال�ست�شعار

والأن��ظ��م��ة ي��ف��وق ع���دد م�شغّليها يف ط��ائ��رة
مراقبة بحرية ( ،)MSAبل من املمكن �أحيان ًا
�أن تُ�ستخدم على نحو متبادل بينهما ،تقريباً.
ث��م��ة ع���دد م��ن ال��ه��ي��ئ��ات ���ش��ب��ه اخل��ا���ص��ة
(حكومة ،وزارات ،جمارك ،وح��دات حر�س
�سواحل  )...ت�شغّل بالفعل عدد ًا من طائرات
مراقبة بحرية وط��ائ��رات دوري���ة بحرية ،يف
ح�ين �أن املمكن �أن تُ�سخَّ ر بع�ض الطائرات
املخ�ص�صة لدور البحث والإنقاذ ملهمة ثانوية
هي مهمة مراقبة/حرا�سة بحرية.

حماربة الغوا�صات

ال�صاروخ ال�صيني  CM - 708 UNBمُ�ضاد ل�سفن ال�سطح
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ترتبع على قمة طيف ال��ق��درات بالذات
ط���ائ���رات ال����دوري����ة ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي تتمتع
�أي�����ض�� ًا ب��ال��ق��درة على �إدارة مهمات حماربة
الغوا�صات ( ،)ASWوهي جمال يزداد �أهمية
ب�صورة مطردة.
�إن ه��ن��اك م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل����رب ال���ب���اردة
ت�صعيد ًا ك��ب�ير ًا ل��ت��ه��دي��دات ع��امل��ي��ة ت�شكّلها
ال��غ��وا���ص��ات .وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن �أن ال��ع��دد
ا إ�ج����م����ايل ل��ل��غ��وا���ص��ات ال��ن��ا���ش��ط��ة ت��راج��ع
(و�سبب ذلك� ،إىل حد بعيد ،وقف خدمة �أعداد
كبرية من الغوا�صات ال�سوفياتية ال�سابقة)،
ف�إن عدد البلدان التي ت�شغّل غوا�صات ،ارتفع
من حوايل  12بلد ًا �إىل �أكرث من  35بلداً .ي�ضاف
�إىل ذل��ك �أن م��ن ا ألط����راف اجل��دي��دة امل�شغّلة
عدد ًا من الدول التي لي�ست جزء ًا من منظومة
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الأح�لاف الغربية ،بل �إن بع�ضها من ال��دول
املعادية .وتفيد ح�سابات معينة ب�أن خ�صوم ًا
حم��ت��مَ��ل�ين ي�����ش��غ��ل��ون يف ال���وق���ت احل��ا��ضر
(�أو �سي�شغلون يف وق��ت ق��ري��ب) �أع����داد ًا من
ال��غ��وا���ص��ات م��ا ي��ف��وق ال���ق���درة ع��ل��ى حتديد
مواقعها وتعقّبها مبا لدى الغرب من �إمكانات
ملكافحة غ��وا���ص��ات؛ ف إ���ي��ران ،م��ث�لاً ،ت�شغّل
�أ�سطو ًال من الغوا�صات ال�صغرية (،)midget
�إ���ض��اف��ة �إىل جم��م��وع��ة م��ن ث�ل�اث غ��وا���ص��ات
رو�سية ال�صنع من فئة «كيلو» ( )Kiloالتي
تعمل بالديزل -الكهرباء.
غري �أن التهديد الذي ت�شكّله الغوا�صات
ب�����ص��ورة م��ت��زاي��دة ال ي��ق��وم ف��ق��ط ع��ل��ى ع��دد
متنام من �أ�ساطيل يُحتمَل �أن تكون معادية؛
ف��ال��غ��وا���ص��ات الإف����رادي����ة ال��ت��ي ت��ك��وِّن ه��ذه
الأ�ساطيل هي يف حد ذاتها �أك�ثر اق��ت��دار ًا من
�سابقاتها ،وذل��ك بف�ضل حت�سينات يف �أنظمة
الدفع ويف الأ�سلحة.
�أمّ����ا ع��ل��ى �صعيد ان��ت�����ش��ار ال��غ��وا���ص��ات
ال��ن��ووي��ة ،ف إ���ن��ه ي��ج��ري ح����صره ح��ت��ى الآن،
مع �أن هنالك م���ؤ��شرات على �أن ه��ذا الو�ضع
�سيتبدل ،بالنظر �إىل �أن اتفاقية احل��د من
االن��ت�����ش��ار ال���ن���ووي ت��ع��ت�بر ال��دف��ع ال��ن��ووي
ا�ستخدام ًا مقبو ًال للطاقة النووية ،وت�سمح
بت�صدير غوا�صات نووية.
وال�������ش���يء الأب�������رز ال���ي���وم ه���و ت��ن��ام��ي
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال��دف��ع امل�ستقل ع��ن ال��ه��واء
( ،)AIPالتي متنح غوا�صات الدفع بالديزل-
الكهرباء ق��درة �أك�بر على ا إلب��ح��ار حتت املاء
ف�ترة �أط��ول من ال��وق��ت ،مع تقلي�ص احلاجة

لدى �سالح اجلو الربازيلي طائرات  P-3 Orionملُراقبة الغوا�صات

�إىل «اال�ستن�شاق» (�( )snortingأي ت�شغيل
حم��رك��ات ال��دي��زل ل�شحن ال��ب��ط��اري��ات ،فيما
يجري ا�ستخدام «�سنوركل» («من�شاق»)
لإدخ���ال ال��ه��واء �إىل الغوا�صة وط��رد غ��ازات
العادم).
ي�������س���ت���خ���دم  AIPخ��ل�اي����ا وق��������ود م��ن
الأوك�����س��ج�ين �أو ال��ه��ي��دروج�ين ال�����س��ائ��ل �أو
امل�ضغوط لتمكني الغوا�صة من البقاء حتت
املاء فرتات �أطول من دون «ا�ستن�شاق» ،وهو

الغوا�صة الرو�سية كرا�سنودار تطلق �صواريخ كروز �إ�ضافة �إىل مهامها البحرية
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ما يجعل ك�شفها �أمرًا �أ�صعب من ذي قبل.
والغوا�صات احلديثة هي �أنظمة �أ�سلحة
مقتدرة؛ فعالوة على الطوربيدات (التي ما
انفك مفعولها املهلِك يتنامى) ،ميكن ت�سليحها
ب�صواريخ م�ضادة لل�سفن تُطلَق م��ن حتت
�سطح املاء ،الأمر الذي يتيح لها �إمكانات �شن
هجمات على �سفن معادية من غري ��ضرورة
ال�صعود �إىل �سطح امل��اء .وم��ن ه��ذه الأ�سلحة
 CM-708 UNBال�����ص��ي��ن��ي ،ال����ذي ميكنه
اخلروج من املاء والتحليق ب�رسعة تكاد تفوق
�رسعة ال�����ص��وت ،وحتى م��دى  290ك��م ،لكي
يو�صل �إىل الهدف ر�أ�س ًا حربي ًا بقوة  155كغ.
ِ
ف�ض ًال عن هذا ،يف و�سع غوا�صات �أُخرى
�إط�ل�اق ���ص��واري��خ ج��وال��ة (ك����روز) ملهاجمة
�أه����داف ب��ري��ة ،كما أ�ظ��ه��رت ذل��ك الغوا�صة
ال��رو���س��ي��ة «ك��را���س��ن��ودار» (،)Krasnodar
ال��ت��ي أ�ط��ل��ق��ت �صلية (ر���ش��ق��اً) م��ن م��ث��ل ه��ذه
ال�صواريخ ،فيما كانت غائ�صة ،و�أ�صابت
�أهداف ًا ملّا يُعرف بتنظيم داع�ش يف �سورية.
وك���ان ق��د ج���رى يف �آذار/م����ار�����س2015
الك�شف عن �أن الغوا�صة الهجومية النووية
الفرن�سية «�سافري» (�« )SAPHIRأغرقت»
ح��ام��ل��ة ال���ط���ائ���رات «ث����ي����ودور روزف���ل���ت»
وج�������زء ًا م���ن جم��م��وع��ة ال�����س��ف��ن امل��راف��ق��ة
ل��ه��ا ،يف أ�ث���ن���اء م���ن���اورة ت��دري��ب��ي��ة م�شرتكة.
وك���ان �ضمن «جم��م��وع��ة ح��ام��ل��ة ال��ط��ائ��رات
ال�ضاربة  »12ط��را ٌد من فئة «تيكوديروغا»
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الطائرة الرو�سية A50 Mainstay
للقيادة وال�سيطرة والإنذار املبكر

( ،)Teconderogaومدمرات عدة من فئة
«�أرليه بيورك» ( ،)Arleigh Burkeوغوا�صة
م��ن فئة «ل��و���س �أجن��ل�����س» (،)Los Angeles
�إ���ض��اف��ة �إىل حاملة ال��ط��ائ��رات «روزف��ل��ت»،
وكانت تدعمها طائرات  P-3و  P-6م�ضادة
للغوا�صات.
و�أ�شري �إىل �أن الغوا�صة  Saphirت�سللت
ع�بر ال�ستارة الدفاعية حلاملة ال��ط��ائ��رات،
متحا�شية انك�شافها بفعل و�سائل حماربة
ال���غ���وا����ص���ات ،ث���م أ�ج������رت ع��م��ل��ي��ة حم��اك��اة
لإج�����راءات �إط��ل�اق ط��ورب��ي��دات .وك���ان ذل��ك
العم َل ا ألخ�ير من �صف طويل من التمرينات
ال��ت��ي ك��ان يف ا�ستطاعة غ��وا���ص��ات م��ن جيل
���س��اب��ق (مب����ا ف��ي��ه��ا م���ن غ���وا����ص���ات ك��ن��دي��ة
وهولندية و���س��وي��دي��ة) �أن « ُت��غ��رق» ال�سفن
احلربية املحمية ج��ي��داً ،كما �أن���ه ك��ان هناك
من�سبات ا���س��ت��ط��اع��ت يف خ�لال��ه��ا غ��وا���ص��ات
�صينية ورو�سية �أن «تت�سلل» لتفاجئ حاملة
ط��ائ��رات أ�م�يرك��ي��ة وجت��ع��ل نف�سها يف موقع
مالئم لإطالق النار.
هذا ،وي�صاحب ما تتمتع به الغوا�صات
احل��دي��ث��ة م���ن ق�����درة م���ت���زاي���دة ع��ل��ى ال��ف��ت��ك
ت���آك��ل ال��ق��درات الغربية يف م�ضمار حماربة
الغوا�صات ،وذل��ك نتيجة فر�ض إ�ج���راءات

خ���ف�������ض الإن�����ف�����اق ع��ل��ى
ال�������ش����ؤون ال��دف��اع��ي��ة منذ
ن��ه��اي��ة احل���رب ال���ب���اردة .وم��ا
ع��ادت حامالت ط��ائ��رات البحرية الأمريكية
اه��ت��م��ام�� ًا ب���إم��ك��ان��ات ط��ائ��رات ك��ان��ت ت�شكل
ع���ن�����ص�ر ًا ع�����ض��وي�� ًا م���ن ع��ن��ا��صر حم��ارب��ة
ال���غ���وا����ص���ات ،وذل�����ك ب��ع��د �أن «ت���ق���اع���دت»
الطائرات «فايكينغ» ( )S-3 Vikingيف العام
 ،2009وه��ي تعتمد لهذا الغر�ض حالي ًا على
طوافات �أق�رص مدى.
ومع ما �أ�صاب �سفن املرافَقة (للحرا�سة)
م��ن تقلي�ص ،ب��ات��ت ط��ائ��رات MPA/ASW
بعيدة امل��دى وب��ري��ة القواعد تتحمل ن�صيب ًا
�أك�ب�ر م��ن �أع��ب��اء حم��ارب��ة ال��غ��وا���ص��ات .ومن
ه��ذه ال��ط��ائ��رات «�أوري�����ون» ()P-3 Orion
التي جعلتها هيمنتها يف هذا املجال ما ي�شبه
املعيار الذي يقا�س على �أ�سا�سه �أداء هذه الفئة
من طائرات الدوريةالبحرية ،بحيث يُحكم
على �أداء الطائرات اجلديدة التي تدخل هذا
امليدان من زاوية ما �إذا كانت ت�ستطيع تقدمي
مزيج مماثل من املدى والتحمل واملكوث على
م�سافة حمددة من القاعدة.

الغوا�صة الفرن�سية �سافري � Saphirشاركت يف مناورات بحرية و�أغرقت نظرياً حاملة طائرات �أمريكية
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الت�سليح

�أخ��ي��راً ،حت��ت��اج ال��ط��ائ��رات املخ�ص�صة
مل��ح��ارب��ة ال��غ��وا���ص��ات �إىل �أ�سلحة
منا�سبة ،حيث تُعترب
الطوربيدات اخلفيفة
امل����وجَّ ����ه����ة ال�������س�ل�اح
الأك��ث�ر رواج����� ًا يف مهمات
اال�شتباك مع غوا�صات حتت
امل��اء ،مع �أن قنابل الأع��م��اق (مب��ا فيها قنابل
�أعماق نووية) ال ت��زال تُ�ستخدم ل��دى بع�ض
البحريات .كما �أن يف �إمكان كثري من طائرات
ال��دوري��ة البحرية الأغ��ل��ى ثمن ًا حمل �أل��غ��ام
و�صواريخ ج��و� -سطح و�صواريخ م�ضادة
لل�سفن ال�ستخدامها �ضد �سفن �سطح.
�أن ط���ائ���رة ��ش�رك���ة  Boeingامل�����س��مّ��اة
«بو�سايدون»  ))P-8 Poseidonالتي تُعترب،
ع��م��وم��اً ،وك��م��ا ي��ن��ب��غ��ي ،م��ع��ي��ار ًا م��ث��ال��ي�� ًا بني
نظرياتها من طائرات حماربة الغوا�صات،
تفتقر ،عملياً� ،إىل عدد من هذه «ال�سمات» –
يف �شكلها الأ�سا�سي على الأق��ل – املتمثّل يف
طائرة البحرية الأمريكية P-8A؛ فهي مثلاً
تخلو م��ن  MADورادار ب��ح��ث ذي تغطية
كاملة ( ،)360°مع �أن ما يُلفت االنتباه هو
�أن  P-8Iال��ت��ي ت�شغّلها ال��ب��ح��ري��ة الهندية
مزودة بهما ،متام ًا كالطائرات اليابانية P-1
(من �رشكة «كاوا�ساكي»  ،)Kawasakiالتي
حتمل ع���دد ًا م��ن الطافيات وامل�شغلني يفوق
ما حتمله  .P-8Aبيد �أن من غري املرجح �أن
تطغى  P-1على  Poseidonيف �سوق الت�صدير،
وذلك لأ�سباب �شتى ،لي�س �أقلها �أن اليابان هي
من ال��دول التي ال ميكن التكهن مبا �ستفعله
بو�صفها م��ورِّدة لطائرات ع�سكرية تعمل يف
اخلطوط الأمامية.
قبل العام  ،1976حظرت اليابان ت�صدير
معدات ع�سكرية �إىل بلدان متورطة �أو يُحتمل
تورطها يف �رصاعات دولية ،وبلدان عر�ضة
ل���ق���رارات و�إج������راءات مقاطعة ���ص��ادرة عم
جمل�س ا ألم���ن التابع ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة ،ودول
الكتلة ال�شيوعية .وب�ي�ن ال��ع��ام�ين  1976و
�لا على
 ،2014ف��ر���ض��ت ال��ي��اب��ان ح��ظ��ر ًا ك��ام ً
جميع ���ص��ادرات الأ�سلحة .وم��ع �أن رئي�س
احلكومة اجلديد �شينزو �آبي خفف من قيود
ذل��ك احل��ظ��ر ،يف حم��اول��ة لت�صدير غوا�صات
م��ن فئة «���س��وري��و» (� )Soryoإىل �أ�سرتاليا
وط���ائ���رات � P-1إىل امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ،ف���إن
ال��ي��اب��ان ل��ي�����س ل��دي��ه��ا ���س��ج��ل م��وث��وق يتعلق
بتقدمي دعم ل�صادراتها الع�سكرية ،وال خربة
يف جم��ال ع��ر���ض �إج�����راءات ت��ب��ادل ()offset
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وم�����ش��ارك��ة ���ص��ن��اع��ي��ة ،ع�ل�اوة
على �أنها ذات جتربة متوا�ضعة يف
مو�ضوع تقدمي ما يتوقعه كثري من
العمالء ،وهو �أن يح�صلوا على نوع
من عقود الدعم يقوم على تقدمي خدمات بعد
البيع .لكن على الرغم من هذا كله ،ف�إن اليابان
تبذل جهد ًا حثيث ًا من �أجل ت�صدير  ،P-1وهو
ما فعلته م�ؤخر ًا بت�صديرها هذه الطائرة �إىل
نيوزيلندا.
يبدو �أن م��ن امل�ستبعَد ال��وق��وف يف وجه
ال��زخ��م ال���ذي ت�شهده  P-8Aح��ال��ي��اً؛ �إذ �إن
هذه الطائرة تغدو املن�صة املختارة ملتطلبات
ال��ط��رز املثالية والبعيدة امل��دى م��ن طائرات
حم��ارب��ة ال��غ��وا���ص��ات ،يف ال��وق��ت ال���ذي يبدو
�أن معظم العمالء غ�ير معنيني ب��ع��دم وج��ود
� MADأو رادار البحث ال��دائ��ري (،)360°
ويُبدون ،عو�ض ًا عن ذلك ،اهتمامهم بقدرات
 P-8Aالعالية امل�شبَّكة وب�إمكانات الطافيات
املوعودة واملو�صوفة ب�أنها مرتابطة ون�شطة
وثابتة ومتعددة (.)MAC
من امل�ؤكد �أن هذه ال�صفة الأخرية تعِد ب�أن
تكون �أداة حيوية يف �صندوق �أدوات حماربة
الغوا�صات� ،إلاّ �أن كثريين يعتقدون �أن ما ال
يقل �أهمية هو ما حتقق من تقدم يف تكنولوجيا
ال�����ص��وت��ي��ات اخل��ام��دة ( ،)passiveوك�شف
الظواهر املغنطي�سية ال�شاذة ،ورادار البحث
ال��دائ��ري ( .)360°وال�لاف��ت لالنتباه يف هذا
ال�����ص��دد ه��و �أن العن�رص ا ألخ�ي�ر (ال����رادار)
ون���ظ���ام اال���س��ت�����ش��ع��ار MADم����وج����ودان يف
الطائرات  P-8Aالتي يجري تزويد الهند بها.
غ�ي�ر �أن ا���س��ت��خ��دام ال��ط��اف��ي��ات MAC
�سيكون يف �صميم الطريقة ال��ت��ي �ستتبعها
طائرات البحرية الأمريكية  P-8Aيف �إدارة
عمليات حماربة الغوا�صات.
�إن خ��ط��ة ال��ب��ح��ري��ة الأم�يرك��ي��ة لت�شغيل
 P-8Aعلى ارت��ف��اع متو�سط – �إىل – ع��الٍ
ب��ال��درج��ة الأوىل ال ميكن و�صفها �إلاّ ب�أنها
جديدة ومبتكرة ،ومثرية للجدل �أي�ضاً؛ ففي
حني �أن من الأف�ضل �أن يكون التحليق على
ارتفاع �أعلى ،بغية �إنقا�ص ا�ستهالك الوقود
وزي����ادة راح���ة ال��ط��اق��م ،ف����إن طبيعة البيئة
البحرية تفر�ض غالب ًا ��ضرورة الهبوط �إىل
م�ستوى منخف�ض (رمب���ا �إىل م��ا دون طبقة
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طائرة فالكون  Falcon 2000ملهمّات الدورية
البحرية �إنتاج دا�سو Dassault

�سميكة م��ن الغيم) م��ن �أج��ل ا�ستخدام
� EO/IRأو م��ن �أج���ل حت��دي��د ه��وي��ة ال��ه��دف
ب�رصياً.
وهناك ،يف دوائر املعنيني مبيدان حماربة
الغوا�صات ،من ي�شكك يف �صوابية التطبيق
العملي لإ���س��ق��اط ط��اف��ي��ات و�أ���س��ل��ح��ة و�سط
ت��ر���س��ب��ات ويف غ��م��رة ري����اح ي��ت��ع��ذّر التكهن
باجتاهاتها ،وي�شكك �أي�ض ًا يف الت�أثري الذي
ي��ك��ون ل��ه��ذا التطبيق يف عملية ال��ط��اف��ي��ات يف
�أماكنها ال�صحيحة – وهو ما ميكن �أن يكون
�أم��ر ًا حرجاً؛ ذلك �أن و�ضع طافية واح��دة يف
املكان اخلط أ� ي�ؤدي �إىل موقف دقيق وخطري.
�إن من �ش�أن العمل على م�ستوى منخف�ض
ي��ق��ل�����ص� ،إىل �أدن����ى ح���د ،م��ن زم���ن رد الفعل
التكتيكي ال��ذي ي�صدر ع��ن ال��ط��ائ��رة ،الأم��ر
ال��ذي يتيح لها الت�رصف ب�رسعة �أ�شد حيال
م��ن��اورات غوا�صة م��ا ،و�إ�سقاط طافيات �أو
�أ�سلحة �إىل امل��اء على نحو �رسيع .من ناحية
�أخ��رى ،يت�ساءل بع�ض املتابعني عمّا �إذا كان
يف الإمكان دائم ًا �إ�سقاط طافيات وطوربيدات
عرب طبقات وطبقات من ف�ضاء ج��وي مكتظ
وم��راق��ب – كما هي احل��ال يف بحر البلطيق،
مثالً ،ويف مناطق �أُخ��رى ين�شط فيها ال�شحن
البحري.
ثمة ع��ام��ل واح���د ح��ي��وي وم��ه��م ي�صب يف
م�صلحة  ،P-8Aوه��و يكمن يف خ�صائ�صها
التي متكِّن م��ن املحافظة على �أهليتها فرتة
طويلة م��ن ال��زم��ن ،م��ن خ�لال �أع��م��ال �صيانة
وت�صليح وت�أهيل .وي�شار هنا �إىل �أن للواليات
املتحدة ،ول�رشكة  Boeingبالتحديد ،تاريخ ًا
ط���وي�ل�اً يف جم���ال دع���م م���ع���دات دف��اع��ي��ة بعد
شرت لـ� P-8أن
ت�صديرها ،وبالتايل ميكن �أي م� ٍ
يتوقع اال�ستفادة من �شبكة دعم عاملية كتلك
املعتمَدة للطائرات .737
رمب���ا ي��ب��دو أ�م����ر ًا غ�ير منطقي �أن يكون
يف ا�ستطاعة ط��ائ��رة حم��ا َرب��ة غ��وا���ص��ات ،ال
يتعدى حجمها حجم ط��ائ��رة رج��ال �أع��م��ال،
�لا ���ص��احل�� ًا م��ن ط��ائ��رة رك��اب
�أن ت��ك��ون ب��دي ً
مدنية �أك�ب�ر منها ،مثل ال��ط��ائ��رة � P-8Aأو
ال��ط��ائ��رة  P-1ذات الأرب��ع��ة حم��رك��ات .غري

�أن الن�سخة ا ألح��دث من ن�سخ طائرة �رشكة
�« Saabسوردفي�ش» ( )Swordfishاملحاربة
للغوا�صات وامل��رت��ك��زة على هيكل الطائرة
«غلوبال  )Global 6000( »6000من �رشكة
«بومبارديري» ( ،)Bombardierميكنها القيام
ب��ذل��ك؛ ف���ـ Saabتزعم �أن � Swordwishأط��ول
من  P-6مدى وم��دة عمل يف كل مهمة ،و�أنها
حتمل العدد نف�سه من امل�شغلني ،وطافيات
�أك�ث�ر ع���دد ًا م��ع ط��ورب��ي��دات ي�صل ع��دده��ا �إىل
�ستة ط��ورب��ي��دات ،وذل��ك كله لقاء تكلفة �أق��ل
كثرياً� ،إن جلهة اقتنائها �أو جلهة متديد فرتة
خدمتها.
ت�شكّل طائرة �رشكة «دا�سو» ()Dassault
من طراز «فالكون  ،)Falcon 900( »900وهي
ذات ثالثة حمركات نفاثة ،والطائرة الأق�رص
قلي ًال والثنائية امل��ح��رك��ات ،Falcon 2000
ال��ق��اع��دة ال��ت��ي ت��ق��وم عليها طُ ���رُز ال��ط��ائ��رات
امل��خ�����ص�����ص��ة مل��ه��م��ات ال����دوري����ة ال��ب��ح��ري��ة.
ول��ط��ائ��رة ال��ب��ح��ري��ة Falcon 2000 MRA
جناحان م��ع��دَّالن ،مب��ا ميكّنها م��ن �أن تناور
ب�رسعة خمف�ضة ،وهي مزودة بنوافذ وا�سعة
للمراقبة ،وقاذف رزمة و�سائل بحث و�إنقاذ،
ونقاط تعليق حتت اجلناحني �صاحلة حلمل
�أ�سلحة ،منها �صواريخ «�إكزو�سيت» (AM39
 .)Exocetوال��ط��ائ��رة م��ت��واف��رة ب�سل�سلة
م��ن اخل���ي���ارات املتعلقة ب���ال���رادار ،ك���رادار
�رشكة «تالي�س» ( ،)Thalesاملعروف با�سم
«�سريت�شما�سرت» ( ،)Searchmasterورادار
��شرك��ة «ل��ي��ون��اردو» ( )Leonardoامل�سمّى
«�سي �سرباي» (.)Sespray
ه�����ذا ،وق����د اخ���ت���ار ح���ر����س ال�����س��واح��ل
ال��ي��اب��اين ال��ط��ائ��رة  Falcon 2000 MRAو
�لا م��ث�ير ًا لالهتمام
 ،Swordfishت��ق��دم ب��دي ً
ع��ن ط��ائ��رات دوري���ة بحرية �أك�بر حجم ًا مثل
 ،P-8Aحيث �إنها تتمتع بقدرات مماثلة مع
تكاليف حيازة ودعم �أق��ل ،وتومّن مدى عمل
أ�ط��ول م�ساف ًة وف�ترة زمنية ،مقارن ًة ببع�ض
ال��ط��ائ��رات املناف�سة ذات حم��رك��ات ال��دف��ع
التوربينية .ويعتقد كثري م��ن امل��راق��ب�ين �أن
طائرات كهذه �ستهيمن على �سوق طائرات
الدورية البحرية يف العقود املقبلة.
65

تطور املشبهات
ووسائل التدريب

التدريب بوا�سطة امل�شبهات ملزيد من الدقة يف القتال

تتجه الأنظار �إىل التكنولوجيا وبرامج الأرق��ام
القيا�سية و�أمناط العمل يف ف�ضاء �سوق امل�شبهات
و�أنظمة املحاكاة والتدريب ( )S&Tال�سريعي
التطور .ففي العامل اليوم ،حتقق وحدات وهيئات �أركان يف
الأجهزة الع�سكرية مقت�ضيات جهوزيتها من طريق التدريب
يف جماالت واقعية وافرتا�ضية وبناءة .بيد ان هذا النمط
ي�شهد تبد ًال بفعل عدد من الوظائف الق�سرية.
يف واحد من الأمثلة ،تقوم دوائر معنية ب�ش�ؤون الدفاع
ب�أعمال ا�ستثمار يف تكنولوجيات �أعلى قدرة ،بغية امل�ساهمة
يف زج من هم يف اخلدمة ،رج��ا ًال و ...ن�ساء يف �سيناريوات
�أ�شد تعقيد ًا يف جماالت متعددة من الأعمال احلربية ،من
خالل ا�ستمرارهم يف التدريب .نتيجة لذلك ،ميكن الأجهزة
الع�سكرية بلوغ من�سوب �أعلى من اجلهوزية – التدريب،

فيما هي مقبلة على العمل واخلو�ض يف غمار القتال.
وي��داين ذلك �أهمي ًة ا�ستمرا ُر التطور ال�سريع لطبيعة
ال�صراع؛ حيث يوا�صل املتمردون ومن هم على �شاكلتهم
من العنا�صر الفاعلة التكيف على نحو �سريع مع �أحوال
ميدان القتال املتبدلة من العراق �إىل �أفغان�ستان ف�إىل اليمن،
وما بعدها .ويف الوقت نف�سه ،مييل اهتمام الواليات املتحدة
وحلفائها و�أ�صدقائها عن هذه ال�صراعات التي م�ضى عليها
�أكرث من عقد من الزمن �إىل �إمكانية دخول �صراعات ندّية
�أو �شبه ندّية مع رو�سيا وال�صني .و�أخرياً ،تر�سم الأجهزة
الع�سكرية دورات التدريب وف��ق موا�صفات تت�ضمن
من�صات �أ�سلحة و�أنظمة �أ�سلحة �أعلى قدرة من ذي قبل،
ويجري �إعدادها لدخول �أنظمة حمددة للقتال يف ما بعد
العقد التايل.

مواجهة حتديات الزمن احلا�ضر

وخ ��ارج ��ه .أ� ّم� ��ا الأج� �ه ��زة ال�ع���س�ك��ري��ة ،ف � إ�ن �ه��ا ت�ب�ل��غ م���س�ت��وي��ات
جهوزيتها ،جزئياً ،مب�ساعدة من �إمكانات حماكاة وتدريب �أكرث
�رصامة وتعقيداً.
يف م��ا يلي ن�ظ��رة �إج�م��ال�ي��ة ت��رم��ي �إىل ت�ق��دمي ملحة متثيلية ب�ش�أن
الن�شاطات والربامج املت�سارعة يف الدوائر املعنية ب�ش�ؤون الدفاع يف
�أنحاء خمتلفة من العامل.

ك� ��ان ل ��وت�ي�رة م �ت �ط �ل �ب��ات ال��ت��دري��ب ال �ع �� �س �ك��ري امل �ت �� �س��ارع��ة
أ�ي �� �ض � ًا �آث ��ار �أ��س��ا��س�ي��ة بالن�سبة �إىل � �س��وق امل �ح��اك��اة وال �ت��دري��ب.
ك� �م ��ا �أن ع� �ق ��د � �ش��راك � ��ات ،و�إج� � � � ��راء ح � �ي� ��ازات و� � �س� ��وى ذل ��ك
م ��ن ت� �ط ��ورات ت �ق��وم ب �ت �ع��دي��ل من ��ط ال �ع �م��ل مل���ص�ل�ح��ة ��ش�رك ��ات يف
ه��ذا امل�ضمار  -مب��ا ي�سمح لها ب ��أن تظل منافِ�سة يف داخ��ل الوطن
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املحاكاة والتدريب يف املجال البحري

نظام خا�ص بالتدريب على قيادة ال�سفن

يف ه ��ذا امل� �ج ��ال ،ث �م��ة ت�غ�ي�ير ب �ح��ري ي �ط��اول ت�ق�ن�ي��ات ال �ت��دري��ب
و��س�ترات�ي�ج�ي��ات��ه يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وب��ل��دان �أُخ� � ��رى ،ر ّد ًا على
ح ��وادث ت���ص��ادم مهلكة �شملت امل��دم��رة الأم�يرك �ي��ة «ف�ي�ت��زج�يرال��د»
( )FITZGERALDيف حزيران/يونيو  ،2017وامل��دم��رة الأمريكية
«جون �أ�س مَكني» ( )JOHN S. MCCAINيف �آب�/أغ�سط�س  ،2017وما
تال ذلك من حاالت عدة كادت �سفن �سطح أ�ُخرى تتعر�ض فيها حلوادث
ت�صادم .وبالتايل ،ق��ادت مراجعات عالية امل�ستوى �أجرتها البحرية
الأمريكية عقب �سل�سلة من احلوادث �إىل تقوية برامج تعليم بحارة �سفن
ال�سطح يف البحرية .ويف الوقت عينه ،تت�ضمن ا�ستثمارات البحرية يف
م�ضمار التكنولوجيا لتمتني جمموعة املهارات البحرية هذه مراكز
جديدة للتدريب يف ما يعني مهارة البحارة يف �سان دييغو ،كاليفورنيا
ونورفولك ،فرجينيا يف عام  ،2021وهي مراكز ت ؤ�مّن �أكرث من  60مدرب ًا
على �إدارة �ش�ؤون ال�سفن ،وه�ؤالء املدربون مكرَّ�سون لتدريب افراد يف
بئية بحرية افرتا�ضية.
�إىل ال��والي��ات املتحدة ،هناك بحريات أُ�خ��رى تقوم �أي�ض ًا بتقوية
براجمها املخ�ص�صة للتدريب على متون ال�سفن؛ ففي متوز/يوليو
املا�ضي� ،سُ مِّيت �رشكة «بلودروب بريفورمن�س لرينينغ» (Bluedrop
 )Performance Learningالكندية وال�رشكة املتفرعة عنها «بلودروب
ترينينغ �أن��د �سيميولي�شن» ()Bluedrop Training & Simulation
�صاحبة العطاء ب�ش�أن عقد «خدمات التعلم ال�شامل» املعني بالتدريب
والتطوير يف جمال احلرب البحرية واملهارة يف املالحة حل�ساب دائرة
الدفاع الوطني .وقد �أ�شارت ال�رشكة يف خرب �صحايف �إىل �أن «اخلدمات
�سوف يجري تقدميها �إىل جمموعة تدريب العديد البحري يف البحرية
امللكية الكندية كجزء من �سرتاتيجية امل�ستقبل املتعلقة ب�أنظمة التدريب
البحرية .و�ستقوم  Bluedropبدمج الإمكانات الداخلية بحيث تت�ضمن
هذه الأخ�ي�رةُ ،ويف الوقت املنا�سب ،ت�صميم و�إنتاج وت�سليم وتطبيق
ين عمل ٍّي ومبتكر بحيث تعزز
ح�ل��ول م�ع�دَّة ل�ت��دري��بٍ تعليم ٍّي إ�ل �ك�ترو ٍّ
�أرق��ى تكنولوجيات و�سائل الإع�لام املتعددة/تكنولوجيا املعلومات
والتقنيات التعليمية».
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املحاكاة والتدريب يف جمال احلرب الربية

يف جمال احلرب الربية ،توا�صل القوات الأر�ضية زيادة كفاءاتها
يف �أعمال ا إلع��داد مليدان القتال مبا ي�شبه ميدان القتال يف �أفغان�ستان
وال �ع��راق ،تفادي ًا لن�سيان ال��درو���س امل�ستفادة من ذينك ال�رصاعني،
و�أهم من ذلك �أنها ت�سري قدم ًا – وا�ضعة ن�صب �أعينها �سيناريوات �أكرث
تعقيد ًا يف �أماكن ح�رضية ( ُمدُنية) ومواقع عمل �أُخرى.
يف هذا ال�صدد ،تتمثل ا�ستجابة �رشكة «ميغيت تريننغ �سي�ستمز»
( )Meggit Training Systemsلطبيعة احلرب الربية التي ت�شهد تطوراً،
يف قائمة مو�سَّ عة من املنتجات واخلدمات املتعلقة بالتدريب على الرماية
بالذخرية احلية مدجمة ب�أ�سلحة افرتا�ضية ،وهي التي يجري ت�سليمها
�إىل ق��وات م�سلّحة يف �أن �ح��اء �شتى م��ن ال �ع��امل .كما �أن  Meggitتقدم
درا�سة حالة ،وه��ي درا�سة الفتة لالهتمام ب�ش�أن كيف يجري اجلمع
بني تكنولوجيات املحاكاة والتدريب الأ�سا�س لتلبية متطلبات اخلدمة
احلالية واملتوقعة .وعلى �سبيل املثال ،ذُكر يف خرب �صحايف لل�رشكة �أن
نظام التدريب لديها ،وهو يدعى � ،FATS 100MILسيكون «تو�سع ًا كبري ًا
يف قدرات التدريب على الأ�سلحة� ،إذ يقدم �سمات ثورية من مثل الرباعة
يف الرماية مبحرك �ألعاب متطور وثالثي الأبعاد ،وفن ت�شخي�ص حم�سَّ ن
بفعل تعليمات وتدريبات جماعية ب�صورة �آلية وذك�ي��ة» .وه��ذه كلها
مكمّلة لقاعدة تكنولوجيا ال�رشكة كما تتج�سد يف منتجيها من ال�سالح
الال�سلكي التدريبي «بلوفاير» (® )BlueFireوال�سالح القابل للتحويل
«بلوريل» (® ،)BlueRailمبا يف ذلك البندقية  AK-47والقربينة  M4و
 Gloke G17و Taser X26Pومدفع هاون من عيار  81ملم.
يف مكان �آخر ،منحت وزارة الدفاع البلجيكية يف ال�صيف املن�رصم
�رشكة «��س��اب» ( )Saabعقد ًا يق�ضي ب ��أن تقوم ال�رشكة ه��ذه بت�سليم
اجلي�ش �أنظمة حماكاة ،وا�صفة هذا الإجراء ب�أنه ذو �أهمية من عدد من
الزوايا؛ ففي العقد مطلب �أ�سا�سي يتمثّل يف ت�أمني توافق ًا ت�شغيلي ًا مع
حلف الناتو ،ويُتوقَّع �أن ميد نظام  Saabالتدريبي بلجيكا بالقدرة على
امل�شاركة يف مناورات تدريبية متعددة اجلن�سيات – مبا ي�ؤكد التزام هذه
الدولة بالعمل يف امل�ستقبل يف �سياق م�شرتك (مع دول �أُخرى).

جهاز للتدريب على اعمال الأنقاذ البحري Bluedrop
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جهاز التدريب على الرمي ال�سريع بامل�سد�س انتاج CAE

يت�ضمن العقد ت��أم�ين مركز كامل للتدريب ذي و�سائط حماكاة
خا�صة بعمل م�شاة ومقاومة دبابات ،و�أنظمة عربات و�أنظمة ات�صاالت
م��ن �أج��ل ال�سيطرة وامل��راق�ب��ة وجمع بيانات ت��دري��ب مل��ا يتيح حتلي ًال
مف�ص ًال للمناورات التدريبية .و�سيقوم املقت�ضى الأخ�ير بدعم �شهوة
َّ
جهاز ع�سكري �آخر �إىل البيانات – بغية احل�صول على حتليل �أف�ضل
لأداء عنا�رصه التي تتلقى التدريب ،وجعل التدريب يف امل�ستقبل م�ؤه ًال
للت�صدي لأي وجه من �أوجه الق�صور �أو العجز.

طلب ًا ُقدّم �إىل  CAEيف عام  2018لكي ت�صمم املعدات وت�صنعها من �أجل
ال�ط��ائ��رة الأوىل للتدريب على ال�ط�يران  P-8Aمل�صلحة �سالح اجلو
الربيطاين ،ف�ض ًال عن طائرة  P-81للبحرية الهندية .وي�شار �إىل �أن من
املقرر �أن يتم ت�سليم ه��ذا النوع من و�سائط التدريب �إىل �سالح اجلو
الربيطاين يف عام � .2021أمّا نظام املحاكاة املعني بالتدريب على قيادة
طائرة البحرية الهندية  ،P-8وهو ميثل ب�شكل خا�ص طائرة البحرية
 ،P-81ف�سوف يُ�سلّم يف العام � 2021أي�ضاً.

املحاكاة والتدريب يف املجال اجلوي

املحاكاة والتدريب ج�سر عبور �إىل امل�ستقبل

تت�ضمن �أم ��ارات ت�ق�دُّم متثيلية يف امل�ج��ال اجل��وي �أج�ه��زة تدريب
قدمية يجري حت�سينها ،و�أنظمة تدريب على الطريان يجري ت�سليمها
لتلبية حاجات لهذا ال�سالح �أكرث دقة.
يف ت�رشين الأول /الفائت� ،أكملت �رشكة «طالي�س» ( )Thalesعملية
حتديث كاملة �شملت معدات وبرجميات تتعلق بالنظام الب�رصي جلهاز
حماكاة ط�يران خا�ص بطائرة الإن��ذار املبكر «�إي� 2 -سي ه��وك �آي»
( )E-2C HAWKEYEالتي تن�رشها حاملة طائرات البحرية الفرن�سية
«�شارل ديغول» ( .)CHARLES DE GAULEويف الوقت احلايل ،يت�سم
جهاز حماكاة طريان ال �ـ HAWKEYEمبولّد �صورة ر�ؤية عايل الأداء،
ونظام �إ�سقاط ( )projectionجديد ،وقاعدة بيانات ب�رصية حمَ يَّنة،
وهذه كلها مدجمة بع�ضها ببع�ض يف ال�شكل القائم حالياً.
يتعزز �سجل ح�سابات الدفاع لدى �رشكة  CAEبتقدميه دعم ًا لعدد
من برامج الطائرات الع�سكرية يف �أنحاء خمتلفة من العامل؛ ففي وقت
�سابق من العام املا�ضي ،طُ لبت من ال�رشكة معدات حماكاة خا�صة
بطائرة تدريب �إ�ضافية على الطريان العمالين «بي – �8أ بو�سايدون»
( )P-8A POSEIDONحل�ساب �سالح اجل��و ال�بري�ط��اين .وه��ذا يلي

جنود يتدربون على الرمي بالبندقية داخل غرفة م�شبهات
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يجري ت�صويب �إمكانات املحاكاة والتدريب ب�صورة جماعية
(دم��ج تكنولوجيات متنوعة) وف��ردي��ة ،لت�شكيل ن�شاطات امل�ستقبل
التدريبية.
وهناك ثمة جهود جارية يف املجال البحري ته ّم بت�سليم ا إلم��ارات
العربية املتحدة مركز تدريب بحري ( ،)NTCوه��و من�ش�أة �ستكون
ملك ًا للبحرية الإماراتية التي �ستقوم ت�شغيلها .وتتوىل  CAEقيادة
ت�صميم مركز التدريب ال�شامل وت�ط��وي��ره ،بحيث ي�ب��د أ� عند اكتمال
�إن�شائه دع َم البحرية الإماراتية بعمليات مركز تدريب .وقد اختريت
الطويلة (يف �أبو ظبي) موقع ًا ملركز التدريب البحري ،ووُ�ضعت خطط
م�ستقبلية لت�شبيكه يف �أنحاء مواقع موزعة يف الإم��ارات ،مبا فيها قطع
بحرية يف البحر وع�ل��ى ال�شاطئ .ه��ذه املن�ش�أة املبنية ل�ه��ذا الغر�ض
خ�صي�صاً ،واملقرر �أن تكون جاهزة لأعمال التدريب يف �أوا�سط العام
اجل��اري�« ،ستتميز ب�سل�سلة من جمموعات متكاملة لتدريبات خا�صة
ب�سفن وق��ائ�م��ة على م�ب��د�أ امل�ح��اك��اة ،ع�ل�اوة على حم�ط��ات ا�ست�شعار
طائرات بحرية ،و�ستمكّن من �إجراء تدريبات على ت�أدية مهمات فردية
وجماعية/م�شرتكة» ،بح�سب وثيقة من وثائق .CAE
حالة �أُخرى من احلاالت العديدة الأُخرى ملجتمع الدفاع الذي هو
على و�شك التدرب ا�ستعداد ًا للم�ستقبل ،هي الوترية املت�سارعة يف جمال
ا�ستخدام واقع افرتا�ضي (/)VRواقع مو�سَّ ع (/)ARواقع خمتلط
( .)MRوت�سم فورة الن�شاطات فرتة حمل ا�ستغرقت �أربعة �أو خم�سة
أ�ع��وام ،حيث تطورت �سماعات ر�أ���س ومعدات �أُخ��رى ،وتكنولوجيات
�أ�سا�سية لتبد�أ اال�ستجابة لتوقعات اجلهات املعنية بهذا ال�ش�أن .ويف
واح��د م��ن االن��دف��اع��ات التكنولوجية الكثرية ،تطور حجم �سماعات
الر�أ�س ووزنها وقوتها لتتطابق مع موا�صفات ع�سكرية – وانخف�ض
�سعرها لإتاحة �إمكانية �رشائها على نطاق وا�سع.
يف �شباط/فرباير � ،2019أعلنت وزارة ال��دف��اع الربيطانية منح
«بوهيميا �إنرت�آكتيف �سيميولي�شنز» ( )BiSimعقد ًا يتعلق ب�إ�صدار
جتريبي ( )pilotيخ�ص «الواقع االفرتا�ضي يف تدريب بري» (.)VRLT
وهدف هذا امل�رشوع هو حت�سني تدريب اجلي�ش يف امل�ستقبل من طريق
ا�ستغالل فوائد هذه التكنولوجيا.
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والح� ��ظ ب �ي��ان � �ص �ح��ايف � �ص��در ع��ن وزارة ال ��دف ��اع �أن
«الإ�� �ص ��دار ال�ت�ج��ري�ب��ي ��س�ي�ق��وم بفح�ص تطبيقات واق��ع
افرتا�ضي ،مبا فيها� :سماعات ر�أ���س واق��ع افرتا�ضي بالغ
الو�ضوح لتح�سني االنغما�س البيئي؛ الواقع املختلط الذي
�سي�سمح للجنود ب ��أن ي��روا ويتفاعلوا م��ع �أج�سام مادية؛
حتوير ال�صور الرمزية بتكرار ال�سمات الوجهية الواقعية
و�أ� �ش �ك��ال الأج �� �س��ام مب��ا يتيح للم�ستخدمني بالتعرف �إىل
زمالئهم من اجلنود؛ حت�سني يف ما بعد مراجعة العمل ،وهو
ما يوفر اقتنا�ص بيانات وحتليلها على نحو يجعل اجلنود
يفهمون �أداءهم هم ب�صورة �أف�ضل».
هناك حالة م�ستخدم فعلي لـ ِلواقع االفرتا�ضي مت�ضي
قُدم ًا يف برنامج ل�سالح اجلو الأمريكي ي�شتمل على �إ�صدار
ع�ل��ى �إ� �ص��دار جت��ري�ب��ي لتعليم ال�ط�ي��اري��ن حت��ت ا� �س��م Pilot
 .)PTN( Training Nextهذا الربنامج هو كناية عن مقرَّر ي�ضم تعليمات
مو�ضوعة لتدريب طيارين ع�سكريني بتكلفة �أقل ،ويف مدة زمنية �أق�رص،
ومب�ستوى كفاءة �أعلى باال�ستفادة من تكنولوجيات نا�شئة لتكوين بيئة
تدريب دينامي.
يف �إثر تخرّج �أول اثنني من تالمذة الطريان يف البحرية الأمريكية
من برنامج  PTNيف �آب�/أغ�سط�س � ،2019أو�ضحت وثيقة للبحرية �أن
« PTNيخ�ص�ص تدريب ًا يتكيف مع نقاط ق��وة التلميذ ونقاط �ضعفه.
وه��و يدمج ب�ين واق��ع اف�ترا��ض��ي ،وعلم قيا�س حيوي متقدم ،وذك��اء
ا�صطناعي ،و�أجهزة تدريب ذات ت�أثري خيايل مع و�سائل تعلم تقليدية».

�شا�شات العر�ض الب�صري احلالية ،تكنولوجيا أ�ُخرى لدعم املتدرّبني

على م�ستوى النظام ،ت�شكل �شا�شات العر�ض الب�رصي تكنولوجيا
�أُخ��رى تدعم احلا�رضين من جماعات التدريب – �إال �أن ما يفوق هذا
�أهمية هو �أنها يف و�ضع يتيح �إحراز حت�سّ ن متزايد كي ت�سمح لعنا�رص
اخلدمة ،رج��ا ًال و  ...ن�ساء بالتدرب على نحو �أك�ثر فاعلية ،ا�ستعداد ًا
للغد.
ثمة منتَج ب�رصي متثيلي على م�ستوى النظام معرتَف به يف املجتمع
الع�سكري هو نظام �رشكة «ميتا يف �آر» ( )MetaVRاملدعو «مولِّد م�شهد
الواقع االفرتا�ضي» ( ،)VRSGوهو «برجميات من ´مايكرو�سوفت´
قائمة على برجمة جمموعة تطبيقات ( )DirectXلت�ؤمِّن حماكاة حمددة
جغرافي ًا كمولّدة �صور ( )IGم��ع ر�سومات ب�ش�أن نوعية
اللعبة .وتتيح  VRSGللم�ستخدمني �إمكانية �أن يت�صوروا
ومف�صلة مبعدالت  60هريتز علة
ب�شكل جغرايف عوامل رحبة َّ
�أجهزة كمبيوتر �شخ�صية متوافرة بكميات جتارية» ،بح�سب
ما ورد على موقع ال�رشكة يف �شبكة الإنرتنت.
يف �صيف عام � ،2019شهد واحد من ا�ستثمارات VRSG
ال��واف��رة تو�سع ًا عندما ق��ام امل��رك��ز التكنولوجي امل�شرتك
وخمترب دم��ج الأن�ظ�م��ة ،وكالهما تابع للجي�ش الأم�يرك��ي،
ب���شراء  86ترخي�ص ًا إ���ض��اف�ي� ًا بخ�صو�ص  VRSGلت�ؤمّن
 MetaVRلهما ب�رصيات ( )visualsمن �أجل التد�شني املت�صل
لأجهزة حماكاة طائرة �سالح اجل��و الأم�يرك��ي امل�سيرَّ ة «�أم
كيو)MQ-9( »9 -
ويف م��ا يتجاوز ع��دد ال�تراخ�ي����ص� ،ستقوم  VRSGوما
ي�صاحبها من طُ رز  MetaVRومنتجات �أُخرى ،بدعم م�شغّلي
ميدان قتال امل�ستقبل بطرق أ�ُخرى .هذا املنتج املختلط يعطي
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م�شبه التدريب على الطوافة �شينوك  Chinookمن Boeing

قدرته امل�ضاعِفة للقوة مبا ي�سمح مل�شغّلي نظام جوي م�سيرَّ ()UAS
بالتدرب على �إدارة معدات حمطة مراقبة �أر�ضية فعلية للطائرات،
م�ستخدمني �أنظمة ا�ستخبار ومراقبة وا�ستطالع ( )ISRحقيقية،
وم�ستجيبني لطلب �رسيع كي يتفاعلوا مع �أجهزة حماكاة م�شرتكة
وم�شبَّكة لإدارة عمل طائرات قتال تخو�ض مهمات دعم جوي قريب
رص
وعمليات هجومية �أُخ ��رى .كما �أن��ه يجري ا�ستخدام  VRSGعن� َ
م�ساعَدة لالرتقاء بالتدريب �إىل جم��االت  VR/ARوحتى  .MRويف
ال��واق��ع ،ج��رى يف ال�صيف املا�ضي دم��ج  VRSGيف ط��ائ��رات التدريب
النفاثة «ت��ي �1 -أ ج�ي�ه��وك» ( )T-1A JAYHAWKيف ��س�لاح اجلو
الأم�يرك��ي كجزء من و�سيلة تدريب مدجمة ملنح الطائرات ق��درة على
ت�أدية خليط من التدريب احلقيقي واالفرتا�ضي.
ال �شك يف �أن جلمهور املتدربني يف املجال ال�سيرباين ِرج� ًلا يف بيئة
العمل املعا�رصة و ِرج� ًلا أُ�خ��رى يف حقل الإع��داد للتغلب على جمموعات
التهديد املتعاظم اليوم وغ��داً .وها هي القوات الع�سكرية الأمريكية،
املدافعة عن البنى التحتية الوطنية واملتعاونة مع حلفائها و�أ�صدقائها،
تقوم بزيادة ن�شاطاتها التدريبية وتري ًة ونطاق ًا يف الف�ضاء ال�سيرباين.
�أُعلنت يف متوز/يوليو الفائت �أن قيادة الدفاع ال�سيرباين امل�شرتك
الإ�سبانية أ� ّمت��ت تدريبات مكثفة ا�ستخدمت يف خاللها من�صة حماكاة
من �رشكة «�سايرب رينج �إن��درا» ( .)CYBER RANGE Indraوالقيادة
هذه ت�ستعمل هذا احلل من  Indraلكي ُت ِع ّد متارين �سيربانية جماعية،

م�شبه للتدريب على قيادة الطائرات احلربية
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م�سيرَّ ة �أو طائرة مقاتلة نفاثة �أن تت�صل ب�ساتل مبا�رشةً،
وحت�صل على البيانات املنا�سبة يف الوقت املنا�سب لت�أدية
عملها .ع�لاوة على ذل��ك ،ميكن اختبار هجمات �سيربانية،
وتخفيف �آث��ار هجمات �سيربانية م�ضادة يف بيئة تعاونية
حتظى باحلماية.

مزيد من اال�ضطالع ب�ش�أن �أفق التدريب

حما�ضرة خا�صة للتعرف على امل�شبهات

باال�شرتاك مع قوات من عدة بلدان �إيربو � -أمريكية (�أي بلدان ناطقة
باللغة الإ�سبانية �أو الربتغالية).

ماذا يجري يف ما وراء الف�ضاء ال�سيرباين

يف ما وراء الف�ضاء ال�سيرباين ،ت�رسِّع الواليات املتحدة واحللفاء
والأ�صدقاء �أي�ض ًا اجلهود لإح��راز ق�صب ال�سباق يف املناف�سة والفوز
يف املجال ال�سيرباين ال��ذي ت�شتد فيه املزاحمة ب�صورة م��طّ ��ردة؛ ففي
اللحظة املنا�سبة تقريباً ،افتُتحت يف ال�صيف املا�ضي من�ش�أة �رشكة
«لوكهيد مارتن» ( )Lockheed Martinامل�سمّاة «بال�سار غارديان»
( )Pulsar Guardianيف كولورادو �سربينغز (كولورادو) ،وهي من�ش�أة
جديدة وبالغة احلداثة .وقد �أ�شار بيان �صحايف لل�رشكة �إىل �أن «Pulsar
 Guardianفئة جديدة من م�ساحة تعاونية ت�شكّل رابط ًا داخل �شبكة من
م�ساحات عمل خيالية بالكامل (�أو ذات ت�أثري خيايل كامل) يف ´ف�ضاء
لوكهيد مارتن´ كله ،وتدع �سالح اجلو وجهات �أُخرى يجريان �أعمال
حماكاة واختبار وتدريب يف بيئة متعددة املجاالت تعك�س القائم حالي ًا
من بيئة ف�ضاء مركّبة .وبالتايل ،ف�إن هذه هي املرة الأوىل التي ي�ستطيع
املحاربون فيها الإتيان ب��أي �أداة من �أي �رشكة ،لكي يُجروا حماكاة
واختبار ًا وتدريب ًا يف بيئة م�ساحة ا�صطناعية واقعية من غري تعطيل
مهمات حقيقية».
ومما يُذكَر �أن القدرات املحددة لهذه املن�ش�أة �ستت�ضمّن حماكاة
ما ي�شبه دمج م�ساحة جوية من طريق �إظهار كيف ميكن �إظهار طائرة

م�شبهات متنوعة انتاج CAE
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�إن طائرة �رشكة «بوينغ»�«/ساب» ()Boeing/Saab
امل�سمّاة «تي 7 -رِد هوك» (( )T-7 RED HAWKمعروفة
�أي�ض ًا بـ«بوينغ تي�-أك�س»  )Boeing T-Xهي طائرة تدريب
نفاثة �أمريكية�/سويدية متقدمة ،قامت بتطويرها «بوينغ
ديفن�س� ،سبي�س �أند �سيكيوريتي» (Boeing Defense, Space
 )& Securityيف �رشاكة مع «جمموعة �ساب» (.)Saab Group
هذه الطائرة هي النظام اجلديد املتقدم لتدريب الطيارين يف خدمة
�سالح اجلو الأمريكي الذي �سيقوم بتدريب اجليل التايل من الطيارين
على امتداد عقود مقبلة .وك��ان برنامج  T-7Aاخلا�ص بـ  Boeingقد
�أجنز يف الأ�شهر الأخرية عدد ًا من الأعمال املهمة ،ومنها اختبار الطريان
الر�سمي الأول املتعلق بدور الهند�سة امليكانيكية والت�صنيع ،ورحلة
الطريان املئة بالطائرة ،و�إمت��ام املراجعة الدقيقة لت�صميم الطائرة.
وهناك توقعات جمّة معلّقة على هذا الفريق يف م�ضمار ال�صناعة جلهة
احل�ؤول دون مناف�سة برامج طائرات تدريب غري �أمريكية للطائرة T-7
 RED HAWKيف امل�ستقبل.
يف ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2019بد�أت وزارة الدفاع الأمريكية،
ول��و مت�أخرة ،مبادرة رئي�سية لل�رشوع يف دم��ج تكنولوجيات «فايف
دج��ي» ( )5Gجتارية (جيل خام�س من تكنولوجيا �شبكة خلوية) يف
�شبكات ات�صاالتها .ولتاليف �أي خيبة �أم��ل ،تق�ضي النظرة الواقعية
ب��ا إلق��رار ب ��أن �إط�ل�اق  5Gيف ال��والي��ات املتحدة ،وخ�صو�ص ًا حل�ساب
البنتاغون� ،سيكون مقرتَحاَ مكلفاً؛ ففي حني �أن املتوقع هو �أن التكلفة
�ستكون عبارة عن ا�ستثمار يتجاوز الرتيليون دوالر يف القطاع التجاري
الأمريكي ،ف�إن اندفاع التكنولوجيا هذا يعني ،كما يرجَّ ح ،مئات ماليني
الدوالرات يف مرحلة �إنفاق جديد يف العام اجلاري (.)2020
كان يُتوقَّع �أن ي�صدر البنتاغون م�سودة طلبات عرو�ض ()FRP
فيما كانت هذه امل�س�ألة يف قيد الإنتاج ،طالبة من �أو�ساط ال�صناعة �أفكار ًا
�ش�أن كيفية خو�ض جتارب مع ا�ستخدام �إمكانات  5Gيف �أماكن ع�سكرية.
ويُتوقَّع �أي�ض ًا �أن تطلب الـ FRPمن �أ�صحاب العقود م�ساعدة
وزارة ال��دف��اع يف �إج��راء اختبارات  5Gعلى �أر���ض الواقع
يف ثالثة جم��االت حم ��ددة ،مب��ا فيها جم��ال ال��واق��ع املو�سَّ ع
واالفرتا�ضي لغر�ض التدريب الع�سكري.
ومم��ا يلفت االنتباه ما ج��رى خ��ارج ال��والي��ات املتحدة،
وه��و �أن وزراء دف��اع دول حلف الناتو واف�ق��وا يف اجتماع
عُقد يف بروك�سل يف  25-24ت�رشين الأول�/أك �ت��وب��ر 2019
على ق�ضايا �أمنية مهمة ،مبا يف ذلك حتيني متطلبات �أ�سا�سية
ب�شان و�سائل ات�صاالت مدنية ،ومنها الـ .5G
يف �سياق ذي �صلة ،ي�شار �إىل �أن  450طائرة «�أف-35
اليتنينغ  )F-35 LIGHTNING II( »2تعمل انطالق ًا من19
ق��اع��دة يف خمتلف �أن �ح��اء ال�ع�ل��م ،و�أن  478ط��ائ��رة أُ�خ ��رى
�سيجري �إنتاجها مبوجب عقود مل�صلحة القوات امل�سلحة
الأم�يرك�ي��ة وحلفاء و��شرك��اء �آخ��ري��ن .وع�ل�اوة على تزايد
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التح�ضري ملناورة قتال بوا�سطة حماكات حقل املعركة

عدد ما يغدو يف احلقيقة �سالح ًا عاملياً ،هناك مقت�ضيات التدريب املعنية
بطائرة اجليل اخلام�س ه��ذه ،التي هي يف طور دخ��ول اخلدمة .ولهذا،
ثمة ع��دد من العقود ال�سارية املفعول بخ�صو�ص التدريب على قيادة
 F-35ا�ستعداد ًا ليوم غد .ويف الأفق عقود أ�ُخرى �أي�ضاً.
من التح�سينات امل�ع�ّبررّ ة يف ه��ذا املجال ح�صول �رشكة «كيوبيك»
( )Cubicعلى عقد من  Lockheed Martinلت�سليم «نظام التدريب على
القتال اجل��وي» ( ،)ACTSوه��و �أح��دث جيل لديها يف ه��ذا امل�ضمار،
ليكون النظام املعتمَد للطائرة  ،LIGHTNING IIعلى �أن تقوم Cubic
بت�سليم �أكرث من  500نظام تدريب فرعي خا�ص بـ.F-35
ي�شتمل ال � �ـ ACTSعلى «ن �ظ��ام ال�ت��دري��ب على ال�ق�ت��ال ب��ي P5( »5
 ،)ACTSوت�شكيلة نظام فرعي داخلي ( ،)ISوبرجميات � P5أر�ضية.
وممّا يُذكَر عن � P5 ACTSأنه يو�ضع داخل الطائرة التي تقوم برتحيل
( )relayال��زم��ان وامل �ك��ان وامل��و��ض��ع يف �شكل معلومات ب�ين طائرات
م�شارِكة خ�لال طلعات تدريبية .كما �أن��ه ميكّن �سيناريوات تدريب يف
الزمن الفعلي ،مع مراقبة مبا�رشة وبيانات م�سجَّ لة بخ�صو�ص املهمات
جو-جو وجو�-أر�ض و و�سطح-جو إلج��راء حتليالت بعد �إمت��ام تلك
املهمات .والتطور هذا جاء يف حينه بالن�سبة غلى ال��دول التي لديها الـ
 ،F-35بالنظر �إىل �رسعة وترية االبتكارات لدى ال�صني وجهات �أُخرى
منافِ�سة يف امل�ضمار اجلوي.
لقد كان �رشاء �أ�سرتاليا  F-35Aومن�صات �أ�سلحة متطورة �أُخرى

من بني الأ�سباب املوجبة التي دفعت
�إىل توقيع عقد م��ع احلكومة الأ�سرتالية لت�سليم �أك�بر نظام حماكاة
م�شبَّك .وينكبّ فريق ال�صناعة ،ب�رشاكة مع «كاليرتيك�س تكنولوجيز»
( )Calytrix Technologiesو»�أن �إي ��س��ي �أو� �س�ترال �ي��ا» (NEC
 ،)Australiaعلى العمل لنقل كيفية قيام قوة الدفاع الأ�سرتالية بتدريب
وتطوير �أجيال م�ستقبلية من �أفراد قوات الدفاع.
Lockheed Martin Australia

وكالة امل�شاريع البحثية املتقدمة يف جمال الدفاع ()DARPA

�سيكون م��ن امل �ح��اوالت الأم�يرك �ي��ة للفت االه �ت �م��ام �إىل جمهور
امل�ت��درب�ين يف م��ا يتعدى امل��دى املنظور (الأع� ��وام الثالثة – اخلم�سة
التالية) بذل جهد ًا لالنتقال �إىل ما تدعوه  DARPAو�أ�صحاب م�صالح
(� )stakeholdersآخ��رون معنيون بقطاع املحاكاة والتدريب �أو على
متا�س معه ،موج ًة ثالثة من موجات تطور الذكاء اال�صطناعي (.)AI
بعبارة �أو�ضح ،دخل الذكاء اال�صطناعي قطاع التدريب الع�سكري
ببطء �شديد ،وخل�س ًة يف �أغلب الأح �ي��ان .و»يف تي م��اك» ()VT MAK
واح��دة من ال�رشكات الكثرية يف جم��ال ه��ذه ال�سوق ت�ستخدم الذكاء
اال�صطناعي و�سيل َة متكني ،مثلما ي�شاهَد يف من�صتها اخلا�صة باملحاكاة
وامل�سمّاة «يف �آر – ف��ور��سز» ()VR-Forces؛ ف�إمكانات ه��ذا املنتج
تت�ضمن حم��رك حم��اك��اة م��وح��د ًا م��ن �أج��ل ك � ٍّل م��ن كيانات (من�ش�آت)
م�سيطَ ر عليها بذكاء ا�صطناعي (مولَّدة بكمبيوتر) وكيانات (من�ش�آت)
م�سيطَ ر عليها مب�شغِّل ب�رشي (.)operator
�أنتجت املوجة احلالية من الذكاء اال�صطتاعي تكنولوجيات التعلم
من طريق الآالت ومنتجات م�شتقة منها ،مبا يف ذلك م�ساعِدات �شخ�صية
و�أنظمة اُخرى معروفة لدى �أفراد دورات التعلم الع�سكريني.

التوقعات
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�إن القوات الع�سكرية م�ستعدة لتلقي برامج تعليم (تدريب وثقافة)
تتجاوز امل�ستقبل القريب ،بحيث لن تكون ،بطرق ع��دة ،ملمو�سة يف
الوقت احل��ا��ضر .ه��ذه ال�برام��ج �ستغريها ب�صورة جذرية ق��وى عدة،
م��ن بينها  ،AR/VR/MRوت��دري��ب قائم على  5Gوحمتويات ذك��اء
ا�صطناعي �أك�ثر �شيوعاً� .أ ّم��ا املعوقات الرئي�سية �أم��ام �إط�لاق العنان
لهذه التح�سينات ،فرمبا �ستكون ناجمة فقط عن تخفي�ضات يف ميزانية
الدفاع وعن عراقيل تنظيمية ،حيث ميكن �أن «يتغا�ضى» قادة كبار �أو
�أن يتوقفوا عن �أن يكونوا عوامل تغيري من دون �أ�سباب وجيهة كافية.
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جديد الدفاع
ال�شيخ حممد بن زايد ي�ستقبل الرئي�س التنفيذي للمجموعة البحرية الفرن�سية

ال�سيد اريف غيو Guillou

�إ�ستقبل ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،و ّيل عهد �أب��و ظبي
ونائب القائد الأعلى للقوات امل�سلّحة الإماراتية ،ال�سيد �أريف غيو
 Hervé Guillouالرئي�س التنفيذي للمجموعة البحرية الفرن�سية
 Naval Groupالرائدة عاملي ًا يف جمال الدفاع البحري.
خ�لال اللقاء ال��ذي عقد بتاريخ � 16شباط/فرباير  ،2020بحث
اجلانبان �إحتماالت التعاون ما بني املجموعة البحرية التي مقرّها
فرن�سا و�رشكات الدفاع البحري الإماراتية� ،إ�ضافة �إىل موا�ضيع

 Hervéوال�شيخ حممد بن زايد

عدّة ته ّم البلدين.
ح�رض ال�ل�ق��اء ك � ّل م��ن خلدون خليفة امل��ب��ارك رئي�س الهيئة
التنفيذية ل�ش�ؤون أ�ب��و ظبي ،وحممد مبارك املزورعي �أم�ين عام
ديوان و ّيل العهد.
ُي��ذك��ر �أن «ن��اف��ال غ ��روب» جمموعة رائ ��دة �أوروب �ي � ًا يف ال��دف��اع
البحري ،و�رشكة ذات تكنولوجيات عالية وهي ت�ستخدم خرباتها
ومعارفها الفريدة من نوعها يف جمال ال�صناعات البحرية.

واملجموعة تخترب املفاعل النووي يف برنامج براكودا
بعد �إطالق الغوا�صة �سوفرين  Suffrenخالل �شهر متوز/يوليو
املا�ضي بح�ضور الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون
� ،Macronأعلنت �رشكة «نافال غ��روب � » Naval Groupأو املجموعة
البحرية لبناء ال�سفن عن خطوة ناجحة �إ�ضافية متثلت بالتجارب
على املفاعل النووي قبل �إطالق الغوا�صة يف العام  2020والتي �أجنزت
وفق ًا لربنامج .Barracuda
جن��اح عمل املفاعل ال �ن��ووي يف الغوا�صة ّ ،Suffrenمت �إجن��ازه
م��ن قِبل فريق عمل  TechnicAtome & Naval Groupيف أ�ح��وا���ض
�شريبورغ بالتوافق مه هيئة ال�سالمة النووية الفرن�سية ()ASN
ووكالة الت�سلّح الدفاعي الفرن�سي (.)DGA
الرئي�س التنفيذي للمجموعة البحرية �أريف غيو Hervé Guillou
�أ�شار �إىل �أن مُبا�رشة عمل املفاعل النووي على منت الغوا�صة Suffren
هو دليل جديد على معارف قطاع ال�صناعة ال�ن��ووي الفرن�سي ويف
املقدّمة تكنيك �أتوم  Technic Atomeونافال غروب  ،Naval Groupكما
يوفّر هذا النجاح للبالد� ،آلة دفاعية ال مثيل لها وذات درجة عالية من
الإ�ستقاللية ال�صناعية التي ت�ستفيد منها فرن�سا.
Emmanuel
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لوكهيد مارتن ت�سلّم  134مُقاتلة  F - 35خالل العام 2019

بتاريخ  30ك��ان��ون الأول/دي���س�م�بر � 2019سلّمت
�رشكة «لوكهيد م��ارت��ن  » Lockheed Martinامل ُقاتلة
رقم  134متخطية الرقم  131املُتّفق عليه ما بني ال�رشكة
واحلكومة الأمريكية ،وميثّل هذا الرقم زيادة بن�سبة 47
مت �إنتاجه خ�لال العام  ،2018ون�سبة % 200
 %عن ما ّ
زيادة على ما �أنتج يف العام .2016
نائب رئي�س ال�رشكة ومدير برنامج امل ُقاتلة F-35
غريغ �أوملري � ،Greg Ulmerأ�شار �إىل �أن ال�رشكة تخطط
لت�سليم  141مُقاتلة خ�لال ال�ع��ام احل��ايل ،وه��ي جاهزة
ل��زي��ادة حجم الإن�ت��اج �سنة بعد �سنة تو�ص ًال �إىل الرقم
الأع�ل��ى يف العام  ،2023و�أن ه��ذا الإجن��از يعترب �شهادة
لفريق عمل  F-35للقفز بجهوزية كاملة �إىل معدّل �إنتاج
�أق���ص��ى ،كما ت�ستمر ال���شرك��ة بالرتكيز على حت�سني
الت�سليم يف الوقت املحدد مع �أنظمة �سالح مُتكاملة.
�إن املُ�ق��ات�ل��ة  F-35ذات ال��رق��م  134ه��ي ا ألمن ��وذج
اخل ��ا� ��ص ب� ��ا إلق �ل�اع ال �ق �� �ص�ير وال� �ه� �ب ��وط ال �ع �م��ودي
( )STOVLاملخ�ص�ص ل�ق��وات املارينز ا ألم�يرك�ي��ة ،ويف
العام � 2019شملت عمليات الت�سليم  81مُقاتلة  F-35للواليات املتحدة
و  30ل��دول عاملية �صديقة ،و � 23أخ��رى مبوجب مبيعات ع�سكرية

املُقاتلة � F-35إنتاج «لوكهيد مارتن»

�أجنبية ،وقد ح ّدد �سعر امل ُقاتلة الواحدة طراز  F-35Aبحدود
مليون دوالر �أمريكي.
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فينكانتريي مارين تبني �أربع �سفن للمملكة العربية ال�سعودية
خ �� ّ��ص �� �ص��ت ال �ب �ح��ري��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة ف ��ري ��ق ع �م��ل ب �ق �ي��ادة
لوكهيدمارتن  Lockheed Martinي�شمل �رشكة «فينكانتريي
مارينات مارين  »Fincantieri Marinette Marineبعقد ت�صل
قيمته �إىل  1.3مليار دوالر لبناء �أربع �سفن �سطح مُقاتلة متعدّدة
املهام ،كجزء من الربنامج الأمريكي ملبيع ال�سالح �إىل اخلارج،
ه��ذه ال�سفن �ستُ�سلّم �إىل ال�ق��وات امللكية البحرية ال�سعودية،
و�ستقوم فينكانتريي  Fincantieriببنائها يف �أحوا�ض مارينات
 Marinetteيف والية و�سكون�سون .Wisconsin
تُعترب �سفينة ال�سطح امل ُقاتلة واملتعدّدة املهام� ،سفينة قاتلة
ذات م�ن��اورة عالية ،تتميّز بالليونة املتوفّرة يف �سفينة القتال
ال�ساحلي ( )LCSال�ت��ي بُنيت م��ن قبل الفريق نف�سه ل�صالح
ال�ق��وات البحرية الأمريكية حتت �إ��س��م ،Freedom- Variant
والتي ت�سلّمت حتى اليوم � 9سفن على �أن تت�سلّم � 7سفن �أخرى
يف وقت الحق.
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���شرك��ة «ف�ي�ن�ك��ان�ت�يري » جيو�سيب
بونو  Giuseppe Bonoأ�� �ش��ار �إىل �أن ه�ك��ذا طلبات �إىل جانب
كونها مهمّة ج��د ًا من الناحية الإقت�صادية ،تعترب ذات مظاهر
�صناعية متميّزة ،كما �أن�ه��ا �إع�ت�راف ب��امل�ه��ارات ال�سرتاتيجية
والتكنولوجية والإدارية ،التي متكّن  Fincantieriمن �إظهارها يف
�أي مناف�سة ذات م�ستويات عالية.
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�سفينة القتال ال�ساحلي LCS
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جديد الدفاع
جتمع �رشكات  EBMRي�سلّم عربة غريفون رقم 92

بتاريخ  24كانون الأول/دي�سمرب
ت�سلّم جتمع �رشكات  EBMRامل��ؤق��ت تقرير ًا
ح ��ول ت���س� ّل��م ال �ع��رب��ة امل��درع��ة رق ��م  92ط��راز
 VBMR - GRIFFONم��ن ق�سم النوعيات يف
وكالة الت�سلّح الدفاعي العام (.)DGA /SQ
التجمع امل�ؤلف من �رشكات «نك�سرت Nexter
» و«�أرك ��و� ��س  » Arquusو«ط��ال�ي����س »Thlaes
حقق �أه��داف��ه للعام  2019بالتوافق مع مبيعاته
الأ�سا�سية املوثقة يف ال�ع��ام  2017وامل�ع��روف��ة يف
قانون الربجمة الع�سكرية.
خ�ل�ال �شهر مت��وز/ي��ول�ي��و � 2019سلّمت
ال��دف �ع��ة الأخ �ي��رة م��ن ال �ع��رب��ات �إىل اجلي�ش
الفرن�سي ع�بر وك��ال��ة الت�سلّح الدفاعي العام
 ،DGAيف ح�ضور وزي ��رة ال��دف��اع الفرن�سية
فلوران�س باريل  ،Florence Parlyحيث �أُعلن
ع��ن �أن عملية إ�ن �ت��اج  92ع��رب��ة  Griffonتطلب
�أقل من �ستة �أ�شهر لإجنازها ،وهذا الأمر ميثّل
حتدّي ًا �صناعي ًا جدّي ًا ي�سمح بالتجاوب مع احتياجات القوات الربّية.
ُي���ش��ار �إىل �أن ��شرك��ات «ن�ك���س�تر» و«�أرك ��و� ��س» و «طالي�س»
منخرطون منذ العام  2015ب�رشاكة تامة مع وكالة الت�سلّح الدفاعي
2019

العربة املدرعة غريفون GRIFFON

 ،DGAي�ه��دف �إىل حتقيق ت�ط�وّر ونوعية و إ�ن �ت��اج العربة غريفون
 Griffonيف �إطار برنامج �سكوربيون  Scorpionالذي يخطط لت�سليم
 1872عربة غريفون للجي�ش الفرن�سي عرب جتمع .EBMR

«كاينتيك» و «تك�سرتون» لبناء �أو ل عربة قتال روبوتية للجي�ش الأمريكي

�أوكل اجلي�ش الأمريكي �إىل املقاولني مهمّة املبا�رشة ببناء �أ�سطول
حمتمل م��ن ال�ع��رب��ات امل ُقاتلة ال��روب��وت�ي��ة .ق�ي��ادة تطوير ال�ق��درات
القتالية للجي�ش تخطط ملنح عقد ل�رشكة كاينتيك يف �أمريكا ال�شمالية
 Qinetiq North Americaبغية بناء �أربعة مناذج من العربات القتالية
الروبوتية اخلفيفة  ،RCV - Lightوعقد آ�خ��ر ل�رشكة «تك�سرتون
 »Textronل�ب�ن��اء �أرب �ع��ة من ��اذج م��ن ال�ع��رب��ات القتالية ال��روب��وت�ي��ة
املتو�سطة  ،RCV - Mediumعلى �أن تكون ه��ذه العربات جاهزة
للإختبار مع نهاية العام .2021
مدير فريق عمل عربات القتال للجيل املقبل اجلرنال ريت�شارد
رو�س كوفمان � ،Brig. Gen. Richard Ross Coffmanأ�شار �إىل وجود
ترقّب وت�شوّق يف اجلي�ش الأمريكي بعد ر�ؤية ال�صناعات تعمل قدم ًا
�أبعد مما ينتظر� ،إذ �أن عربات الروبوت �سيت ّم �إنتاجها ب�شكل متطوّر
قبل عامني من التاريخ املتوقّع ،و�أن الإمكانيات التي يت ّم انتظارها
يف العام  2023باتت حمتملة التحقق خالل العام � ،2021إذ �أن اجلي�ش
كان ي�أمل بجهوز عربة قتال روبوتية ثقيلة Robotic Combat Vehicle
) - Heavy (RCVيف العام .2023
خ�لال معر�ض راب �ط��ة اجلي�ش الأم�يرك��ي ( )AUSAيف �شهر
ت�رشين �أول�/أك �ت��وب��ر  2019ك�شفت ��شرك��ة « »Textronالنقاب
عن دبابة روبوتية خفيفة  Ripsaw M5 UGMم�صمّمة كعربة برية
غري �آهلة ( ،)UGVوميكنها تلبية �إحتياجات اجلي�ش الأمريكي من
74

دبابة الروبوت اخلفيفة Ripsaw M5 UGM

�إنتاج «تك�سرتون»

العربات الروبوتية امل ُقاتلة ( )RCVاخلفيفة واملتو�سطة.
أ�م��ا �رشكة  Qinetiqفقد عر�ضت العربة الربية غري الآهلة طراز
تيتان  Titan UGVامل� ��زوّدة ب�أ�سلحة مل�ه� ّم��ات ال��روب��وت اخلفيف
واملتو�سط .RCV-Light & RCV - Medium
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Don’t Settle for Less…
Al Defaiya Has it All!
Al Defaiya
Magazine
Arabic; Bi-Monthly
Voted “Best Defence
Magazine” by IDEX
Committee
Named “ Ofﬁcial Arab
Magazine” for
DIMDEX 2014 and
DIMDEX 2016

The World
Defence Almanac
Arabic; Yearly

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

Only reference of its
nature in the Middle East
since 1993

www.defaiya.com

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

جديد الدفاع
طالي�س ودا�سو لتحقيق الربنامج الفرن�سي الذكيّ املحمول جوا ً

طائرة  Falcon 8xالتي �ستحمل نظام احلرب الإلكرتونية GUGE

ف��ازت ك� ّل من طالي�س  Thalesودا�سو
ل�ل�ط�يران  Dassault Aviationبعقد من
مديرية الت�سلّح العام الفرن�سي (،)DGA
ل �ت �ن �ف �ي��ذ ب ��رن ��ام ��ج )ARCHANGE (1
بهدف تقوية �إمكانيات فرن�سا للإ�ستعالم
والتج�سّ �س (.)SIGINT
مب� ��وج� ��ب ال� �ع� �ق ��د امل� � ��و ّق� � ��ع ن �ه��اي��ة
ال �ع��ام � ،2019ستعمل ��شرك��ة «ط��ال�ي����س
 »Thalesم��ع دا� �س��و ل �ل �ط�يران Dassault
 Aviationن �ي��اب��ة ع ��ن م��دي��ري��ة ال�ت���س� ّل��ح
ال �ع��ام ( )DGAوال �ق��وات امل ُ���س� ّل�ح��ة ،على
�إدم ��اج نظام احل��رب الإلكرتونية GUGE
) (2يف م�تن ط��ائ��رة دا��س��و ط��راز فالكون
.Falcon 8X
ك �م��ا �أن ب ��رن ��ام ��ج ARCHANGE
�سيت ّم تنفيذه ب��ال�ت��واف��ق م��ع التوجيهات
احلكومية اجلديدة حول الربامج الدفاعية
(التعليمات ال��وزاري��ة  ،)1618التي ت�ؤكّد
على �أ�ساليب العمل التعاوين الر�شيق.

القوات امل�سلّحة الرتكية تت�سلّم �أنظمة دفاعية جديدة
م��ن امل�ت��و ّق��ع �أن ت�سلّم ال�صناعات
ال��دف��اع�ي��ة ال�ترك �ي��ة خ�ل�ال ال �ع��ام
عربات مدرعة و�أنظمة دفاعية منوعة
�إىل ال �ق��وات امل�سلّحة ال�ترك�ي��ة .رئي�س
ال�صناعات الدفاعية الرتكية ا�سماعيل
دميري � Ismail Demirأعلن خالل م�ؤمتر
�صحفي عقد يف العا�صمة �أن�ق��را مطلع
ك��ان��ون ال�ث��اين/ي�ن��اي��ر � ،2020أن ع �دّة
منتجات دف��اع�ي��ة ت�شمل �أن�ظ�م��ة جوية
وبحرية وبرية �سوف تدخل يف تر�سانة
القوات الرتكية منها على �سبيل املثال:
 العربة اجلوية امل ُقاتلة دون طيّارط��راز «ب�يراك�ت��ار �أكين�شي Bayraktar
 ،»Akinciوط��واف��ة القتال «�آت��اك »Atak
وغريها من �أنواع العربات اجلوية دون طيّار (.)UAVs
 النظام ال�صاروخي للدفاع اجل�وّي على ارتفاعات منخف�ضةهيزار  Hisar - Aوال�صاروخ البحري �أمتكا .Atmaca
 ال�سفينة احلربية الأكرب يف تركيا ،و�سفينة الأطباق الربمائيةم�ت�ع��ددة الأدوار �أن��ا��ض��ول��و  ،TCG Anadoloو�سفينة الإخ�ت�ب��ار
والتدريب  ،TCG UFUXوع ّدة �أنواع من القوارب ال�رسيعة.
2020
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الطائرة الرتكية دون طيّار Bayraktar Alinci

 �أو ل مدفع �إنتاج حملّي عيار  105ملم خفيف ال��وزن ومقطوروميكن نقله جواً ،مع نظام �إدارة النريان بوران (.)BORAN
كما �أ�شار ال�سيد دميري �إىل �أن ال�رشكات الدفاعية الرتكية �سوف
تنجز �أعمالها لتقدمي ت�صميم وحتديث ال�سفن والغوا�صات خالل
العام  ،2020و�أن القوات امل�سلّحة الرتكية �ستبد�أ ا�ستخدام العربات
الربية من اجليل امل ُقبل مثل عربات كريبي .Kirpi - 2
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م.ب.د�.أ  MBDAتزوّد اجلي�ش الأملاين ب�صواريخ �أنفور�رس
ح�صلت �رشكة «م.ب.د�.أ» على عقد مع املكتب الإحت ��ادي الأمل��اين للح�صول
على �أنظمة �صواريخ �أنفور�رس  .Enforcerالعقد الذي ّمت توقيعه بتاريخ  20كانون
الأول/دي�سمرب � 2019سوف يُلبّي احتياجات القوات امل ُ�سلّحة الأملانية من نظام
ال�سالح خفيف الوزن والتوجيه الدقيق ،ويطلق من على الكتف ليال ونهار ًا وذو مدى
فعّال يفوق  1800مرت.
مدير �سرتاتيجية جمموعة  MBDAواملدير الإداري لفرعها يف �أملانيا طوما�س
غوت�س �شيلد � ،Thomas Gottschildأ�شار �إىل �أن الزبون الأمل��اين قد اختار نظام
ف�صلة وتناف�سية ،م�ؤكد ًا على �أن
ال�صاروخ �أنفور�رس  Enforcerبعد عمليات تقييم ُم ّ
هذا العقد هو مبثابة �رشاكة مع القوات امل�سلّحة الأملانية ،للتثبّت من حيازة اجلي�ش
الأملاين على �سالح �شامل لعدّة �سنوات مُقبلة.
ب��دوره الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «� »MBDAأري��ك براجنري Eric Beranger
قال«:مع �إ�ضافة �صاروخ �أنفور�رس املطلق عن الكتف ،تكون م.ب.د�.أ ملتزمة ب�شكل
كامل بتجدّد �شامل لعائلتها من �أ�سلحة الإ�شتباك يف حقل املعركة التي ب��د�أت مع
ال�صواريخ برمي�ستون  Brimstone 3و  MMPذو املدى املتو�سط الذي �سلّم للجي�ش
الفرن�سي ،وبالتايل ف�إن  Enforcerو  Brimstone 3و  MMPهي �صواريخ من �صلب
امللف الذي ي�ؤمل �أن ي�شهد تطوّرات ُم�ستقبلية �إ�ضافية ».
ّ

�صاروخ �أنفور�سر  Enforcerحلظة �إطالقه من قبل جندي

MSPO

28th International Defence Industry Exhibition

8-11.09.2020, Kielce, Poland
THIS IS WHERE DEFENCE INDUSTRY MEETS
Strategic Partner
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جديد الدفاع
دولة الإمارات تطلب حوا�ضن «�سنايرب» �إ�ضافية لال�ستهداف املتقدم
ح�صلت �رشكة «لوكهيد مارتن  »Lockheed Martinعلى عقد
مبيعات جتارية مبا�رشة من القوات اجلوية والدفاع اجلوي يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة لت�رسيع عملية ت�سليم حوا�ضن «�سنايرب»
للإ�ستهداف املتقدم ) Sniper Targeting Pods (ATPو ِقطع الغيار
والتح�سينات .ويقدّم هذا العقد �أول عملية دمج حلوا�ضن الإ�ستهداف
املتقدّمة لطائرات مرياج امل ُقاتلة.
و�ستدعم حوا�ضن الإ�ستهداف املتقدّمة وقِطع الغيار متطلبات
ال��ق��وات اجل��وي��ة وال ��دف ��اع اجل���وي يف الإم� � ��ارات ل�ت��وف�ير ق ��درات
الإ�ستهداف الدقيقة لأ�سطولها احل��ايل من ط��ائ��رات م�يراج .2000
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال �ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجل ��وي الإم��ارات��ي
ت�ستخدم تلك احلوا�ضن املتقدّمة يف ط��ائ��رات «�إف  16 -بلوك »60
اخلا�صة بها حالياً.
وبهذه املنا�سبة ،ق��ال كينني نيل�سون  ،Kenen Nelsonمدير
ب��رام��ج ال �ط��ائ��رات ثابتة الأج�ن�ح��ة يف ق�ط��اع ال���ص��واري��خ والتحكم
بالرماية ب�رشكة «لوكهيد مارتن»�«:ست�سهم حوا�ضن الإ�ستهداف
املتقدّمة الإ�ضافية وعمليات التح�سني يف تعزيز قدرات الإ�ستهداف
الدقيقة للقوات اجلوية والدفاع اجلوي الإماراتي».
وتتمتع حوا�ضن الإ�ستهداف املتقدّمة بريادة عاملية يف عمليات
الإ�ستهداف الدقيقة والر�صد والإ�ستطالع ،وه��ي يف اخلدمة لدى
�أكرث من 27جهةحول العامل ولدى القوات اجلوية الأمريكية .وقد ّمت
ت�سليم ما يزيد عن  1450حا�ضنة �إ�ستهداف متقدّمة لهذه الدول.
وتقوم حوا�ضن الإ�ستهداف املتقدّمة بعملية حتديد الأه��داف

حا�ضن «�سنايرب» للإ�ستهداف املُتقدّم على �إحدى املُقاتالت

التكتيكية ال�صغرية �ضمن م�سافات بعيدة وتعقبها �أوتوماتيكي ًا
املوجهة
وتعيينها بالليزر .كما تدعم �إ�ستخدام جميع الأ�سلحة ّ
بالليزر �أو بنظام حتديد املواقع العاملي (� )GPSض ّد الأهداف الثابتة
واملتحرّكة .وميكن ت�شغيل حوا�ضن الإ�ستهداف املتقدّمة ب�شكل
ُم�شرتك وعلى ع �دّة من�صات ،مب��ا يف ذل��ك ط��ائ��رات ال �ق��وات اجلوية
الأمريكية وغريها من ال��دول من ط��رازات «�إف ،»2 -و«�إف،»15 -
و«�إف ،»16 -و«�إف ،»18 -و«�إي��ه ،»10 -و«ب��ي ،»1 -و«ب��ي»52 -
و«هاريري» ،و«تايفون».

تون�س تت�سلّم �أربع طائرات هجومية خفيفة  AT-6من TEXTRON
ق� � � �رّرت وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة
امل��واف�ق��ة ع�ل��ى مبيعات ع�سكرية �إىل اخل ��ارج ،
وه��ي ع�ب��ارة ع��ن �أرب��ع ط��ائ��رات هجومية خفيفة
 AT - 6C Wolverineم��ع امل �ع�دّات التابعة لها
بتكلفة تقريبية ب �ح��دود  325.8م�ل�ي��ون دوالر
�أم�ي�رك ��ي .وك��ال��ة ال �ت �ع��اون ال��دف��اع��ي الأم �ن��ي
(� )DSCAسلّمت املوافقة على احتمال البيع �إىل
الكونغر�س بتاريخ � 25شباط /فرباير .2020
احلكومة التون�سية كانت ق��د طلبت ��شراء
�أرب � ��ع ط ��ائ ��رات  AT-6Cم��ع م� �ع� �دّات ال��دع��م
التابع لها والتي ت�شمل 312 :كمبيوتر MAU -
 ،169و  312جمموعة �ضغط ال�ه��واء  468 ،MXU - 1006/Bقنبلة
 MXU - 650 C/Bو  60ج �ه��از ت��وج�ي��ه ،وق�ن��اب��ل م��وجّ �ه��ة ذات
�أحجام و�أوزان منوّعة ،و  3290نظام �سالح قاتل وذو دقة متقدّمة
( ،)APKWSحم��رك��ات �إح�ت�ي��اط  ،Pratt & Whitneyو  6مدافع
ر�شا�شة عيار  0.50ور�ؤو� ��س حربية عالية التفجري وقنابل وع�دّة
�إ��ص�لاح للأ�سلحة� ،إ�ضافة �إىل معدات التدريب والقنابل الوهميّة
78

طائرة القتال اخلفيفة  AT - 6من «تك�سرتون »TEXTRON

والألب�سة وامل�ستندات التقنيّة وخمتلف خدمات الدعم.
عقد البيع امل ُ�ق�ترح ��س��وف ي��دع��م ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة والأم��ن
ال�ق��وم��ي ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك�ي��ة م��ن خ�لال حت�سني ال�ق��درات
ال��دف��اع�ي��ة ل��دول��ة حليفة خ ��ارج حلف « ،»NATOوب��ال�ت��ايل يح�سّ ن
�إمكانيات تون�س يف مواجهة الأخ �ط��ار احلالية وامل ُ�ستقبلية التي
تواجهها.
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و جتري �إختبارات ناجحة على ال�صاروخ مارت Marte ER
�أ ّمت ال�صاروخ امل�ضاد لل�سفن ذو املدى الأطول  Marte ERالذي
تنتجه �رشكة «م.ب.د�.أ  ،»MBDAالرماية الثانية يف حقل التجارب
 PISQيف �رسدينيا  ،Sardiniaوقد �أكّدت هذه الرماية �سالمة ت�صميم
و�أداء ال�صاروخ وجتاوزه املرحلة الأ�سا�سية يف م�سار تطويره.
مقارنة مع الرماية الأوىل التي نفّذت نهاية العام  ،2018فقد ّمت
�إختبار عدّة مظاهر �إ�ضافية وعمالنية� ،شملت نظام املالحة املدمج،
�شهاب الطريان عن قرب� ،إ�ضافة �إىل نظام �إدارة وتفعيل ال�سالح.
كما جهّز ال�صاروخ بنظام التوجيه النهائي مع باحث جديد ّمت
ت�صميمه وتطوير من قبل ق�سم البحث يف ال�رشكة MBDA Seeker
.Division
لقد �أ�صيب الهدف الطايف على �سطح املياه ب�رضبة مُبا�رشة دون
�أيّ خط�أ يف امل�سافة بعد ط�يران مل�سافة ح��وايل  100كلم ،حيث دفع
ال�صاروخ حمتواه عرب مناورات رئي�سية �شملت الطريان املنخف�ض
جد ًا فوق �سطح البحر ب�رسعة عالية جداً.
�إن �رضب الهدف ي�ؤكد الت�رصّف املثايل لل�صاروخ وفق ًا لنظام
ت�سجيل البيانات عن بُعد ،وبالتايل ف�إن بيان الطريان يظهر متا�شي ًا
جيد ًا مع ظروف املحاكاة.
ُي���ش��ار �إىل ب��رن��ام��ج  Marte ERي�ت�ق�دّم ب�رسعة ك�ب�يرة لتلبية
�إحتياجات الزبائن والإدماج الكامل لل�صاروخ على من�صة امل ُقاتلة
يوروفايرت تايفون .Eurofighter Typhoon

ال�صاروخ امل�ضاد لل�سفن � Marte ERإنتاج «»MBDA
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جديد الدفاع
ليوناردو تنجز الطريان الأول لفالكو �إك�سبلورر

الطائرة املُ�سيرّ ة عن بُعد � Falco Xplorerإنتاج «ليوناردو»

�أعلنت ليوناردو  Leonardoااليطالية عن �إجناز مرحلة الطريان
الأول لنظام الطائرة دون طيّار  ،Falco Xplorer Droneالذي �أقلع من
القاعد اجلوية يف تراباين  Trapaniبتاريخ  15كانون الثاين /يناير
 ،2020عابر ًا فوق خليج تراباين يف جمال حمدّد للطريان ملدّة  60دقيقة
ومن ثم عاد �إىل القاعدة اجلوية وهبط ب�سالم.
�إن الطريان الأول يعترب حجر الأ�سا�س املهم ال��ذي حتقق بدعم
تقني وهند�سي� ،إ�ضافة �إىل �أن�شطة �أخ��رى بوا�سطة مركز �إختبار
الطريان يف �سالح اجلو الإيطايل.
ل �ق��د ك �� �ش��ف ال �ن �ق��اب ع ��ن ال �ن �ظ��ام اجل� � �وّي امل �� �س�ّي رّ�ر ع ��ن ُب�ع��د

( )RPASحت��ت �إ��س��م »Falco Xplorer« :للمرّة الأوىل يف معر�ض
ب��اري ����س اجل� � �وّي  ،2019ال � ��ذي ّمت ت���ص�م�ي�م��ه ل �ي �ق �دّم ُم��راق �ب��ة
��س�ترات�ي�ج�ي��ة م �ت �ع��ددة امل ُ���س�ت���ش�ع��رات ب �� �ص��ورة دائ �م��ة ل�ل��زب��ائ��ن
ال�ع���س�ك��ري�ين وامل��دن �ي�ي�ن ،وال� ��ذي مي �ك��ن ح �ي��ازت��ه ك �ن �ظ��ام م��دم��ج
�أو ك �خ��دم��ات ع �ل �ي��ا ل �ل �م �ع �ل��وم��ات ت �ق � ّدم �ه��ا ب���ش�ك��ل ك��ام��ل ��شرك��ة
«ليوناردو .»Leonardo
يجمع النظام ق��درة حتمل الطريان لأك�ثر من � 24ساعة بحمولة
ت�صل �إىل  350كلغ ،وقد ّمت اختياره �سابق ًا من قِبل الأمم املتحدة ،UN
ووكالة حر�س احلدود وال�شواطىء الأوروبية .Frontex

الرئي�س اجلديد ل�رشكة بوينغ Boeing

من املقرّر �أن ُيبا�رش ال�سيد دايفيد كالهون  David Calhounمهامه كرئي�س تنفيذي ل�رشكة
«بوينغ» �إعتبار ًا من منت�صف �شهر كانون الثاين/يناير .2020
رح��ب بال�سيد
Lawrence
Kellner
رئي�س جمل�س �إدارة بوينغ ال�سيد لوران�س كلنري
ّ
كالهون ُمن ّوها بخرباته ال�صناعية العميقة و�سج ّله املتم ّيز يف الأداء ،وبالتايل فهو القائد
املنا�سب لل�سري مع بوينغ  Boeingعرب هذا الزمن من التح ّديات لرتاث  104عام ًا ،ومن امل�ؤكد �أنه
�سي�أخذ ال�رشكة �إىل الأمام مركز ًا على قيمها التي ت�شمل ال�سالمة والنوعية والتكامل.
رشفه بقيادة �أنا�س موهوبون يف �رشكة «بوينغ
بدوره ،ال�سيد كالهون �أعرب عن �رسوره وت� ّ
 »Boeingيف وقت تواجه ال�رشكة حت ّديات جمةُ ،م�شري ًا �إىل �أنه �سيعمل مع اجلميع لتمتني ثقافة
ال�سالمة وحت�سني ال�شفافية و�إع��ادة بناء الثقة مع الزبائن وامل��ز ّودي وجمتمع الطريان ،كما
�أ ّكد على تقوية فريق عمل  Boeingو ُم�ستقبلها وخا�صة الطائرات . 737MAX
80

ال�سيد دايفيد كالهون الرئي�س التنفيذي اجلديد ل�شركة
«بوينغ »Boeing
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لوكهيد مارتن تنتخب رئي�س �أركان �سابق ملجل�س �إدارتها
�أعلنت �رشكة «لوكهيد مارتن
� »Martinأن جمل�س �إدارت�ه��ا قد انتخب رئي�س
�أرك ��ان اجلي�ش الأم�يرك��ي ال�سابق اجل�نرال
جوزيف دانفورد General Joseph Dunford
كع�ضو يف جمل�س �إدارة ال�رشكة �إع�ت�ب��ار ًا من
تاريخ .2020/2/10
رئي�سة لوكهيد مارتن ماري لني هيو�سون
� Marillyn Hewsonأ��ش��ارت �إىل �«:أن خدمات
اجلرنال دانفورد للأمة على �أعلى م�ستويات
ال�ق�ي��ادة الع�سكرية �سيجلب ملجل�س �إدارت �ن��ا
�أفكار ًا قيّمة� ،إذ �أن خرباته يف �إدارة العمليات
وامل �خ��اط��ر ال��دول �ي��ة امل� �ع� � ّق ��دة ،ال �ت��ي ت�شمل
�أخ �ط��ار الأم ��ن ال���س�ي�براين ،ه��ي م��رج��ع هائل
�سي�ساعد ر�ؤية جمل�س الإدارة يف مناطق �أعمال
�أ�سا�سية».
يُ�شار �إىل �أن جوزيف دانفورد هو جرنال
مُتقاعد من قوات املارينز ،وخدم ب�صفة رئي�س
الأرك��ان الـ � ،19أعلى رتبة ع�سكرية يف الدولة،
وامل ُ���س�ت���ش��ار الع�سكري الرئي�سي للرئي�س
ووزي��ر الدفاع وجمل�س الأم��ن القومي ،وذلك
�إعتبار ًا من ت�رشين الأول�/أكتوبر  2015حتى
تقاعده يف �أيلول�/سبتمرب .2019
Lockheed

اجلرنال املُتقاعد جوزيف دانفورد

Gen.Joseph Dunford

لوران�س بيتيارد رئي�سة الإت�صاالت اخلارجية يف ايربا�ص للطوافات
�أع �ل �ن��ت ��شرك��ة «اي��رب��ا���ص ل�ل�ط��واف��ات Airbus
 »Helicoptersع ��ن ت �ع �ي�ين ال �� �س �ي��دة ل��وران�����س
بيتيارد  Laurance Petiardب�صفة رئي�سة ق�سم
الإت�صاالت اخلارجية �إعتبار ًا من مطلع العام ،2020
وهي �ستكون م�س�ؤولة عن تن�سيق عالقات ايربا�ص
للطوافات عرب و�سائل الإعالم واملواقع الإلكرتونية
و�أن�شطة العالقات الإجتماعية.
خ�لال خم�س �سنوات م�ضت عملت لوران�س يف
ق�سم العالقات الإعالمية لدى ايربا�ص للطوافات،
حيث كانت م�س�ؤولة عن الإت�صاالت اخلارجية لعدّة
برامج خا�صة بالطوافات الع�سكرية والتجارية،
وك��ان��ت ال�شخ�ص الرئي�سي للإت�صال م��ع و�سائل
الإعالم الفرن�سية.
ال�سيدة لوران�س بيتيارد حتمل اجلن�سيتني
الفرن�سية وال�بري�ط��ان�ي��ة ومجُ � ��ازة يف �آداب اللغة
الإن� �ك� �ل� �ي ��زي ��ة ،ول ��دي� �ه ��ا ع� � �دّة �� �ش� �ه ��ادات خ��ا��ص��ة
بالعالقات الإعالمية من مدر�سة باري�س لل�صحافة
(.)ESJ - Pro
ال�سيدة لوران�س بيتيارد رئي�سة ق�سم الإت�صاالت اخلارجية
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ال�سيد جون لونغ

John Long

تعي مديرا ً جديدا ً للأمن
�س� .أر�.سي  SRCنّ
بتاريخ  22كانون الثاين/يناير � 2020أعلنت �رشكة « »SRCعن تعيني ال�سيد جون لونغ John
 Longمدير ًا جديد ًا للأمن ،ليلعب دور ًا يف توقّع وتت ّبع جميع مظاهر الأمن الداخلي واخلارجي
مقر قيادة SRC
مبا فيها الربامج العائدة لأمن املن�ش�آت .ال�سيد لونغ �سوف يُدير �أمن الأركان يف ّ
واملكاتب الإقليمية ،ويعمل عن ق��رب مع الإدارة العليا لتوجيه ال�سيا�سة الأمنية والت�أكّد من
مُطابقتها مع التعليمات النافذة.
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة بول ترميونت � Paul Tremontأ�شار �إىل�«:أن برنامج الأمن ال�صلب
هو �أ�سا�س عملنا يف  ،SRCوال�سيد جون يجلب معارف �شاملة وخربات يف �أمن التج�س�س ،و�سيكون
له قيمة كبرية يف ا�ستمرارية �سج ّل  SRCاملتني يف جمال الإمتياز الأمني».
ُي��ذك��ر �أن ج��ون لونغ �سبق وخ ��دم يف اجل�ي����ش الأم�ي�رك��ي كمحلّل �إ� �س �ت �خ �ب��ارات ،وم��دي��ر
للتج�س�س ،حيث
�أم �ن��ي ومم�ث��ل �أم ��ن خ��ا���ص ،وه��و ق ��ادم م��ن وك��ال��ة ال��دف��اع والأم� ��ن امل �� �ض��ادّة
ّ
ع �م��ل ب���ص�ف��ة �إخ �ت �� �ص��ا� �ص��ي رف �ي��ع ل�ل��أم ��ن ال �� �ص �ن��اع��ي ،ك �م��ا ع �م��ل يف وق ��ت � �س��اب��ق يف ��شرك��ة
« »BAE Systemsكم�س�ؤول �أمني.

ُعي رئي�س عمليات ونائب رئي�س
�س.ر�.سي ت نّ
للأعمال الدولية

ال�سيد جوزيف لوكو
نائب رئي�س  SRCللعمليات

ال�سيد �آ�صف مو�سى
نائب رئي�س  SRCللأعمال الدولية

�أعلنت �رشكة «�س.ر�.سي  »SRCال��رائ��دة يف جم��ال التكنولوجيا
واحللول يف جم��االت الدفاع والتج�سّ �س ،عن تعيني ال�سيد جوزيف
لوكو  Joseph Laukoك�ضابط رئي�سي للعمليات ،بحيث يكون
م�س�ؤو ًال عن �إدارة عمليات ال�رشكة والأب �ح��اث والتطوير� ،إ�ضافة
�إىل دوره يف مُراقبة الآداء املايل وتنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية ،وتقييم
مبادرات جديدة لتطوير العالقات ال�صناعية الرئي�سية.
ويف جمال �آخر ّمت ترفيع ال�سيد �آ�صف مو�سى  Asif Moosaلي�صبح
نائب ًا لرئي�س ال�رشكة للأعمال الدولية ،ويف دوره اجلديد �سيكون ال�سيد
مو�سى م�س�ؤو ًال عن تنمية �أعمال  SRCيف الأ�سواق العاملية امل ُعقّدة.
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة كيفني هاير � Kevin Hairأ�شار �إىل �أن
ال�سيد لوكو ذو خلفية مهمّة يف جمال التكنولوجيا والهند�سة ،وحتت
قيادته منت مكاتب ال�رشكة الإقليمية ،وه��و �سي�ستم ّر يف دع��م زبائن
 SRCحول العامل.
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تعي رئي�سا ً لق�سم
�سي�.أ�.إي  CAEنّ
الدفاع والأمن
�أع � � �ل � � �ن� � ��ت جم� �م ��وع ��ة
 CAEع� � � � � ��ن ت � �ع � �ي �ي�ن
ال� ��� �س� �ي ��د ت����ود ب���روب���رت
 Todd Probertب���ص�ف��ة
رئي�س ق�سم الدفاع والأم��ن،
وذل��ك �إعتبار ًا من  27كانون
الثاين/يناير  2020على �أن
يكون مق ّر عمله يف العا�صمة
الأمريكية وا�شنطن.
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ملجموعة  CAEمارك بارنت
 Marc Parnetرحّ ب بان�ضمام
ال� ��� �س� �ي ��د ت�����ود روب�����رت
ال�سيد تود روبرت Todd Robert
ل�ف��ري��ق ال�ع�م��ل ال�ت�ن�ف�ي��ذي يف
املجموعة ،كونه قائد �أعمال
�سرتاتيجية جم��رب ،ول��دي��ه خُ �ب�رات تقنيّة عاملية يف جم��االت
الدفاع والتكنولوجيا ،فهو �سبق وعمل يف �رشكة «رايثيون
 »Raytheonراب��ع �أك�بر �رشكة دف��اع يف العامل لأك�ثر من ع�رش
�سنوات ،حيث كان يقود وحدة القيادة وال�سيطرة والف�ضاء
والتج�سّ �س.
ُي� ��� �ش ��ار �إىل �أن وح � � ��دة �أع� � �م � ��ال ال � ��دف � ��اع والأم � � ��ن
يف  CAEت��ر ّك��ز ع�ل��ى حت���ض�ير ال��زب��ائ��ن ل�ت�ط��وي��ر و�صيانة
�أع� �ل ��ى م �� �س �ت��وي��ات م ��ن اجل� �ه ��وزي ��ة مل �خ �ت �ل��ف امل� �ه� � ّم ��ات،
وه� ��ي ك �م��دجم��ة لأن��ظ��م��ة ال� �ت ��دري ��ب ب �ف �ئ��ة ع��امل��ي��ة ،ت �ق �دّم
م �ل �ف � ًا � �ش��ام� ًلا ح ��ول م��راك��ز ال �ت��دري��ب وخ ��دم ��ات ال �ت��دري��ب
ومنتجات امل�شبهات للأ�سواق يف جماالت اجلو والرب والبحر
وال�سالمة العامة.
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