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ت�رشين الثاين /نوفمرب و  3كانون الأول/دي�سمرب .2021
يت�ضمّن هذا العدد عر�ض ًا مُ�سبق ًا ملجريات للمعر�ضني �أعاله مع توقّعات
حول عدد ونوعية ال�رشكات العار�ضة و�أب��رز الفعاليات التي �سبق الإع�لان
عنها� .إىل ذلك �أدرجت املوا�ضيع الواردة يف الربنامج التحريري للعام 2021

والتي منها املوقف الدفاعي يف دول��ة االم���ارات العربية املتحدة ،وطائرات
القتال يف ال�رشق الأو���س��ط ،و�أهمية حتديث �أ�ساطيل الفرقيطات ،وتطوّر
دب��اب��ات القتال الرئي�سية ،وع��رب��ات امل ُ�شاة للنقل التكتي وال�سرتاتيجي،
وت�شفري االت�صاالت الال�سلكية.
ملف بانوراما وجديد الدفاع حيث يجد القاريء �أبرز
هذا بالإ�ضافة �إىل ّ

اال�شرتاك ال�سنوي*$ 50 :

* وت�ضاف اليه كلفة الربيد بح�سب الدول:
 لبنان :من دون كلفة بريد �إ�ضافية الدول العربية $ 30 الدول االوروبية $ 70 الدول االمريكية وغريها $ 100(ي�شمل اال�شرتاك دليل الدفاع العاملي)

التطوّرات يف جمال التكنولوجيا الع�سكرية و�صناعة ال�سالح ،مع �إ�شارة يف
�أكرث من مكان لعقود �إقتناء العتاد احلربي وتعاون ال�رشكات العاملية يف �إنتاج
الأنظمة الدفاعية ب�شكل عام.
�إنه عدد غنيّ باملعلومات ملتتبّعي �ش�ؤون التكنولوجيا الع�سكرية العائدة
للقوات البحرية واجلوية والربية على ال�سَّ واء.

التوزيع :ال�شركة اللبنانية لتوزيع ال�صحف واملطبوعات
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A NEW GENERATION OF
MARITIME SENSORS
With highly stabilized, long-range optics and leading sensor technologies, L3Harris continues
to deliver powerful situational awareness intelligence to global maritime operations at a
moment’s notice.
> Daylight, low-light and thermal imagers provide robust 24/7 imaging performance
> Color HD Spotter helps detect intent at tactically significant ranges with precision
> Continuous sensor zoom capability enables uninterrupted field-of-view changes
> Shock-proofed to withstand rough sea states – fully ruggedized to meet the challenges
of harsh maritime environments
> Designed, qualified and performing in high-humidity and saltwater operations
> Easily integrated into existing command and control systems
> Able to support a variety of maritime systems
The WESCAM MX™ portfolio of maritime sensors is backed by over 40 years of mission-proven
experience, global maintenance depots and dedicated personnel located worldwide.
Learn more at L3Harris.com

MAST-13 Autonomous Surface Vehicle Produced by L3Harris for Dstl (UK).
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نافانتيا تبدأ جتارب حبرية لفرقيطة اجلبيل NB 546
بتاريخ � 9أي �ل��ول �/سبتمرب  2021ب��د�أت
�سفينة اجل�ب�ي��ل � NB546 Al - Jubailأول
فرقيطة م��ن �أ� �ص��ل خم�س ف��رق�ي�ط��ات ،تعمل
�رشكة «نافانتيا  »Navantiaعلى بنائها ل�صالح
ال �ق��وات البحرية امللكية ال���س�ع��ودي��ة ،ب��د�أت
جتاربها البحرية يف مياه خليج كاديز Cadiz
الإ��س�ب��اين ،بغية التحقق من �سالمة �إ�شتغال
�أنظمتها كافة.
تنفذ ال�ت�ج��ارب البحرية ب�شكل ع��ام قبل
الت�سليم �إىل ال��زب��ون ،ب �ه��دف اخ�ت�ب��ار عمل
املن�صة والأنظمة املنوعة والت�أكد من مالئمتها
ل�ل�م�ت�ط�ل�ب��ات امل� �ح ��ددة يف ال �ع �ق��د امل ��وق ��ع مع
الزبائن.
يقود عمليات التجارب ك ّل من Navantia
وال�صناعات امل ُ�شاركة مثل �رشكة «Lioyds
 »Registerل�ب�ن��اء ال���س�ف��ن ،ه ��ذا ب��الإ��ض��اف��ة
حل�ضور ممثلني عن ال�ق��وات البحرية امللكية
ال�سعودية والقوات البحرية الإ�سبانية.
بعد فرتة التجارب على فرقيطة اجلبيل ،يتم تركيب �أنظمة القتال
قبل الت�سليم النهائي �إىل القوات البحرية ال�سعودية ،ي�شـــــار �إلــى

فرقيطة اجلبيل خالل التجارب البحرية

�أن  Al - Jubailهي �أول فرقيطة من �أ�صل خم�س فرقيطات تبنيها
 Navantiaيف اط��ار برنامج  ،Avante 2200يبلغ طولها � 104أمتار
وت�ستوعب  104عنا�رص ت�شمل البحارة والطاقم.

اململكة العربية السعودية تطلب خدمات ألسطول الطوافات

طوافة �أبات�شي  AH-64تابعة للحر�س الوطني ال�سعودي

قررت وزارة اخلارجية الأمريكية املوافقة على مبيعات ع�سكرية
ّ
�إىل اخل��ارج ،هي �إ�ستمرارية خدمات دعم ال�صيانة ( )MSSللمملكة
العربية ال�سعودية مع املعدّات العائدة لهذه املهمّة بتكلفــــة تقـــــدّر
6

بـ  500مليون دوالر .وكالة التعاون الدفاعي الأمني
(� )DSCAسلّمت املوافقة �إىل الكونغر�س بتاريخ 16
�أيلول�/سبتمرب � ،2021إذ �أن اململكة العربية ال�سعودية
كانت قد تقدّمت بطلب ��شراء ا�ستمرارية عقد خدمات
دعم ال�صيانة لدعم قيادة �أ�سطول طريان القوات امللكية
ال�سعودية الربية من الطوافات  AH -64D/Eو UH
 ،- 60Lو  UH -60Mو  Schweizer 333و Bell 406CS
ا�ضافة �إىل الأ�سطول امل ُ�ستقبلي من طوافات �شينوك CH
.- 47F
عملية البيع امل ُقرتحة �ستدعم ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية ،و�أهداف الأمن الوطني من خالل امل�ساعدة يف
حت�سني �أمن دولة �صديقة ت�ستم ّر يف �أن تكون قوة مهمة
للإ�ستقرار ال�سيا�سي والنمو االقت�صادي يف ال�رشق
الأو�سط.
كما و�أن البيع امل ُ�ق�ترح �سيح�سن ق��درات اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة يف م��واج �ه��ة الأخ� �ط ��ار احل��ال�ي��ة
وامل ُ�ستقبلية عرب ا�ستمرارية مهمات دعم خدمات ال�صيانة  ،MSSالتي
�ست�ساعد يف دع��م �صيانة �أ�سطول طائرات املروحيات ،واملحركات
والإلكرتونيات واال�سلحة وال�صواريخ يف اململكة.
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«ليوناردو» تستفيد من خرباتها يف مضمار الدمج
كي ُت ِع َّد ِق َطعاً حبرية يف مواجهة حتديات جديدة
ع�لاوة على تقدمي حلول كاملة من �أج��ل اجليل الأح��دث من ال�سفن ،ت�سخّ ر
«ليوناردو» ( )Leonardoما تتمتع به من عقود من خربات يف ميدان دمج �أنظمة
بحرية ،لغر�ض حتديث قِطَ ع بحرية �سبق لها �أن �شهدت خدمة عمالنية وافرة.
للوحدات البحرية ،عادةً« ،عمر»
ي��راوح ،كمعدل و�سطي ،بني 20
و 40ع��ام�اً .غ�ير �أن التح�سينات
امل�ستمرة يف �إداء �إلكرتونيات متوافرة على
م�تن ال�سفينة تعني �أن الأن�ظ�م��ة حت�ت��اج �إىل
جتديث منتظَ م كي ال يبطل ا�ستخدامها .زد
على ذلك احتمال تبدّل مهمات القِطَ ع البحرية
خ�ل�ال ف�ت�رة خ��دم�ت�ه��ا ،م��ع ت �ط��ور متطلبات
البحرية واجلغرافيا ال�سيا�سية ،مبا ي�سالزم
�إ��ض��اف��ة ق ��درات ج��دي��دة �أو تعديل الأنظمة
املتوافرة� .إال �أن التحديث يجلب معه حتديات
�شتّى ،منها احليز املكاين؛ فكل حيّز على منت
ال�سفينة ُ�صمِّم قبل أ�ع��وام من تطلُّع القوات
البحرية �إىل تركيب �أنظمة جديدة على متون
�سفنها .وم��ن �ش�أن ه��ذا �أن ي�سبب م�شكالت
تنجم ع��ن ع��دم ت��واف��ر الطاقة ال�لازم��ة ،على
�سبيل املثال .ويف مو�ضع �آخر ،رمبا لن يكون
يف ا�ستطاعة و��ص�لات بينية ()interfaces
ق��دمي��ة �أن ت�ت�ب��ادل ب�ي��ان��ات م��ع امل�ستجد من
�أنظمة ق�ي��ادة و�سيطرة (�أو حت� ّك��م) .وثمة
حت� ٍّد �آخ��ر هو ��ضرورة دم��ج �أنظمة «قدمية»
موجودة فع ًال على متون ال�سفن ،وال داعيَ
�إىل حت��دي�ث�ه��ا ،م��ع وج� ��ود أ�ج� �ه ��زة ج��دي��دة
يُحتمَل �أن تثري م�سائل تتعلق ب��إدارة بيانات

وم�ع�ل��وم��ات رمب��ا ال ت�ستدعي �أن ت ��ؤخ��ذ يف
االعتبار عند ال���شروع يف ت�صميم نظام من
ال�صفر.
على م� ّر ال�سنني ،قامت  Leonardoبو�ضع
م �ق��ارب��ات ت�ي���ِّسرِرِّ حت���س�ين وح� ��دات بحرية
وحت��دي�ث�ه��ا مبنتجاتها ه��ي وم�ن�ج��ات ط��رف
ث��ال��ث ،الأم� ��ر ال ��ذي ي��و ّف��ر �إم�ك��ان�ي��ة جتهيز
ال�سفينة البالغة من «العمر» � 20أو  30عام ًا
ب �ق��درات ج��دي��دة م��ن غ�ير ح��اج��ة �إىل �إع ��ادة
ت�صميم بدنها .وبالتايل ،ف ��إن عمليات رفع
م�ستوى نظام القتال يف ال�سفينة جت��ري من
خ�لال ن�ظ��ام �إدارة ق�ت��ال تنتجه Leonardo
حت��ت ا� �س��م «�أث��ي��ن��ا» ( ،)ATHENAوه��و
نظام ي�ستطيع دم��ج منتجات قدمية وجدية
م��ن طريق و��ص�لات بينية تربط ب�ين معدات
وب��رجم �ي��ات ،بحيث حت� �وِّل ه��ذا ال��و��ص�لات
مدخالت (� )inputsإىل تلك املتوافقة مع نظام
 ATHENAلإدارة ال�ق�ت��ال .ب�ه��ذه الطريقة،
مي �ك��ن �إح ��ال ��ة ح �ت��ى �أن �ظ �م��ة ذات و� �ص�لات
خم�ص�صة �إىل عملية
بينية مت�سل�سلة �أو
َّ
ترا�سل حديثة من خ�لال بروتوكول بيانات
ب��روت��وك��ول االت�����ص��االت ( UDPب��رن��ام��ج
خمطط بيانات امل�ستخدِم) على �شبكة بيانات
ن�ظ��ام �إدارة القتال  ،وم��ن دون �إح ��داث �أي
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ت�أثري �سلبي على وظائف ه��ذا الأخ�ي�ر .ومن
�ش�أن هذا �أن ي ؤ�مّن ح ًال وظيفي ًا واقت�صادي ًا
الحتياجات العميل.
�إ� �ض��اف��ة �إىل ذل� ��ك ،مي �ك��ن حت��دي��ث جميع
منتجات  ،Leonardoمن �أجهزة اال�ست�شعار
�إىل �أج �ه��زة اال��س�ت�ج��اب��ة ( ،)effectorsمبا
يف ذل��ك املدفع  76ملم ،من خ�لال تركيب �آخر
م�ستجدات الأج�ه��زة وال�برجم�ي��ات ،وه��و ما
يتيح الو�صول �إىل م�ي��زات (�أو خ�صائ�ص)
جديدة غري متوافرة �إال يف الن�سخ الأخرية من
املنتجات .ومن الأمثلة على هذا برنامج ترقية
املدفع  ( 62/76الإ��ص�لاح ال�شامل) ،الذي
يوفر �إمكانية بلوغ �أرب�ع��ة م�ستويات ،ب��دء ًا
من امل�ستوى الأ�سا�سي �صعود ًا �إىل م�ستوى
ال�ت�ح��دي��ث ال���ش��ام��ل ال ��ذي ي�ح��� ّ�س��ن و��س��ائ��ط
معاجلة بال�ستية ،ويت�ضمن توريد جمموعة
لوازم ( )kitنظام املدفع «�سرتيلز» ()Strales
يف ما يخ�ص �إطالق مقذوفات موجَّ هة.
�إن  ،Leonardoالتي راكمت �أكرث من  70عام ًا
م��ن اخل�ب�رات يف جم��ايل جتهيز ق��وات بحرية
ودع �م �ه��ا ،ومت �ل��ك ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات ال�لازم��ة
ملواجهة حتديات امل�ستقبل املركَّبة ،توا�صل
تقدمي ابتكاراتها يف حقل حتديث نظام القتال
ال �ب �ح��ري ،الأم� ��ر ال ��ذي مي � ّك��ن ال ���شرك��ة من
طرح �رضوب من التدخّ ل الهادف وال�رسيع
واالقت�صادي حني تكون م��دة خدمة �أنظمة
العميل البحرية ممتدة �إىل ما بعد التوقعات
الأولية.
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للمقاتلة تايفون
ايطاليا ُتشارك بريطانيا لتطوير رادار ُ
فريق عمل  MK2يف موقع
الربيطاين.
ي�شكل هذا العمل اخلطوة الأوىل نحو مُ�شاركة
ايطاليا بالكامل يف برنامج  ،ECRS MK2و�سيتم
التعريف بهذا الفريق ال�صناعي امل�شرتك ()IJT
وذل��ك بعد املوافقة على م�ستند امل�ب��اديء ()SOP
ال��ذي و�ضعته ك� ّل م��ن وزارة ال��دف��اع الربيطانية
ووزارة الدفاع االيطالية.
�إن ال� ��رادار  ECRS MK2امل���ص� ّم��م واملبني
ح��ال�ي� ًا م��ن ق�ب��ل  Leonardoلإدم��اج��ه يف مقاتالت
 Eurofighter Typhoonيف من�ش�أة ��شرك��ة «BAE
� ،»Systemsسيكون �أح��دث تطور يف تكنولوجيات
رادارات املقاتالت املتقدمة.
رئي�س �أركان القوات اجلوية الربيطانية املاري�شال اجلوي لينك
تايلور � ،Linc Taylorأ��ش��ار �إىل �أن برنامج ال ��رادار ECRS MK2
�سيقدم رادر ًا من الفئة العاملية مع ق��درات حرب �إلكرتونية متطورة
لأ�سطول مقاتالت  Typhoonيف �سالح اجلو الربيطاين.
Leonardo,s Edinburgh

مُقاتلة يوروفايرت تايفون مع رادار

ECR MK2

�إن���ض� ّم��ت اي�ط��ال�ي��ا �إىل ج �ه��ود بريطانيا لتطوير ن�ظ��ام رادار
للمقاتلة ي��وروف��اي�تر تايفون
�أوروب� ��ي ُم���ش�ترك (ُ )ECRS MK2
 . Eurofighter Typhoonاملرحلة الأوىل من التعاون تبد�أ خالل ف�صل
اخلريف  ،2021حيث �سين�ض ّم فريق من مهند�سي �رشكة «ليوناردو
 »Leonardo,s Nervianoمن موقع ميالنو  Milanoل�ل��رادارات� ،إىل

القوا ت اجلوية الروسية تتسلم أكثر من  60مقاتلة جديدة
م� �ط� �ل ��ع �� �ش� �ه ��ر ت� ���ش�ري ��ن �أول/
�أك� �ت ��وب ��ر � ،2021أع � �ل� ��ن ن ��ائ ��ب ق��ائ��د
ال � �ق� ��وات اجل� ��و ف �� �ض��ائ �ي��ة ال��رو� �س �ي��ة
اجل����ن����رال ����س���رغ���ي درون��������وف
 LT.Gen. Sergei Dronovخالل مقابلة
�صحفية ،ع��ن �أن ��س�لاح اجل��و الرو�سي
�سوف يت�سلم �أك�ثر من  60طائرة جديدة
و�أك�ث�ر م��ن  200ط��ائ��رة ج��رى حتديثها،
وذلك مع نهاية هذا العام.
اجل�ن�رال درون���وف �أ� �ش��ار �إىل �أن
ت�سليم امل �ق��ات�لات اجل��دي��دة ومنتجات
ال�� �ط�ي��ران م �ب�رجم� ��ة ،ب �ح �ي��ث ت���ش�م��ل
ال �ط��ائ��رات امل�ت�ق��دم��ة م �ت �ع��ددة الأدوار
ط � � ��راز  SU - 30SMو SU -355
وامل �ق��ات �ل��ة ال�ق��ا��ص�ف��ة ل�ل�م��دى املتو�سط
� ،SU - 34إ� � �ض� ��اف� ��ة �إىل ط ��ائ ��رات
ال �ن �ق��ل ال �ع �� �س �ك��ري ال �ث �ق �ي��ل ط � ��راز IL
 ،-76 MD90Aوط� ��واف� ��ات ال �ق �ت��ال
 Mi -8NMو  Ka -52وط � ��واف � ��ات ال��ع��م��ل��ي��ات اخل��ا� �ص��ة
 .Mi - 8ATsh - VNهذا �إىل جانب ت�سلم القوات اجلوية �أكرث من 200
طائرة جرى حتديثها.
8

الطوافة الهجومية طراز Mi - 28 NM

كما �أ�شار نائب قائد القوات اجلو ف�ضائية �إىل �أن خمتلف هذه
املعدات احلربية قد جربت يف �سوريا و ّمت اختبارها بحيث �أجريت
عليها التعديالت ال�رضورية.
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فينكانتريي تس ّلم قطر
أول فرقيطة للدفاع اجل ّوي

بتاريخ  28ت�رشين �أول� /أكتوبر  2021ت�سلّمت دولة قطر من
�رشكة بناء ال�سفن االيطالية فينكانتريي  ،Fincantieriالفرقيطة
الأوىل فئة «ال��زوب��رة  ،»Al Zubarahمن �أ�صل �أرب��ع فرقيطات
طلبتها وزارة الدفاع القطرية يف اط��ار برنامج الت�سلّح البحري
الوطني.
ج��رى احتفال الت�سلّم يف �أح��وا���ض بناء ال�سفن يف موجيانو
 Muggianoيف منطقة ال�سبازيا  ،La Speziaبح�ضور ال�سيناتور
�ستيفانيا بوكياريلي  Senator Stefania Pucciarelliوكيلة
وزارة ال��دف��اع االيطالية ،والفريق �سامل حمد النابت رئي�س
�أرك��ان القوات امل ُ�سلّحة القطرية ،وال�ل��واء الركن البحري عبد
اهلل ح�سن ال�سليطي قائد ال�ق��وات البحرية الأم�يري��ة القطرية
والأم�ي�رال �أورل��ي��و دي كارولي�س Admiral Aurelio De
 Carolisنائب قائد القوات البحرية االيطالية ،وجيو�سيب جيوردو
 Giuseppe Giordoم��دي��ر ع��ام ق�سم ال�سفن ال�ب�ح��ري��ة يف �رشكة
«فينكانتريي».

يُ�شار �إىل �أن الفرقيطة فئة «الزوبرة» م�صممة لتلبية عدّة �أنواع
من املهمّات مثل امل ُراقبة والإنقاذ البحري والقتال .يبلغ طولها 107
�أمتار وعر�ضها � 14.7أمتار وقادرة على ا�ستيعاب � 112شخ�ص ًا بكامل
عتادهم.
14:53
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نافال غروب توكل إىل رود أند شوارتز
تأمني االتصاالت البحرية

�أع �ل �ن��ت ��شرك��ة  Naval Groupل �ب �ن��اء ال���س�ف��ن يف ف��رن �� �س��ا عن
تكليف �رشكة االت�صاالت الأملانية  ،Rohde & Schwarzلتزويدها
باالت�صاالت البحرية كونها توفر �إحتياجات ذات نوعية عالية،
وت�سليم الأج �ه��زة والأن�ظ�م��ة يف ال��وق��ت امل�ح��دد� ،إ�ضافة �إىل تقيدها
بتعليمات ال�صحة وال���س�لام��ة وال �ت ���صرّف مب�س�ؤولية �إىل جانب
�أ�سعارها التناف�سية املنا�سبة.
يف العام  2020ت�سلّمت «رود �أند �شوارتز» �شهادة ت�أهل من «نافال
غ��روب» .ال�رشكة مع نظامها البيئي � ،NAVICSأمتّت كافة خطوات
الت�أهل لت�صميم وتطوير و�إنتاج وخدمة �أنظمة االت�صاالت البحرية
املدجمة.
املدير االداري ل�رشكة «  »Rohde & Schwarzيف فرن�سا �ستيفان
برنغ � ،Stephane Bringueأ�شار �إىل �أن هذه ال�شهادة تعترب حجر
الأ�سا�س يف التعاون مع  Naval Groupوت�ضع «رود �أند �شوارتز» يف
موقع قويّ مل�شاريع مُ�ستقبلية ،وهي جتهد لكي تعطي زبائنها قيمة
مُقابل �أموالهم ،وبالتايل الإعتماد على الأداء والنوعية التي توفرها
ال�رشكة.

�إمكانيات نظام  NAVICSلت�أمني �شبكات �إت�صاالت ال�سفن

نكسرت  Nexterتفتتح منطقة تصنيع سريع لزيادة إنتاجها
ب�ت��اري��خ � 25آب �/أغ���س�ط����س
اف��ت��ت��ح م ��دي ��ر ال �ع �م �ل �ي��ات يف ن�ك���س�تر
 Nexterال �� �س �ي��د ���س��ي��ل��ف��ان رو���س��و
 ،Sylvain Rousseauمنطقة ت�صنيع
ب�رسعة عالية  HSMيف روان الفرن�سية
 ،Roanneوذل � ��ك �أم� � ��ام ح �� �ش��د مــــن
حــوايل � 100شخ�ص ي�شمــــل ممثلــــــني
ع ��ن ��شرك �ـ �ـ �ـ �ـ��ات FIVES Machining
و  GHAZELLEو .MECNOLAV
امل��وق��ع اجل��دي��د يت�ضمن �أح ��دث الآالت
و�سوف يزيد من قدرته الإنتاجية لتلبية
�إح �ت �ي��اج��ات اجل�ي����ش ل�ت�ج��دي��د ع��رب��ات��ه
و�ألياته.
ت�ستخدم منطقة الت�صنيع HSM
تقنيات جديدة تُ�ساهم يف ت�رسيع عمليات
ال�ق�ط��ع ع� �دّة م ��رات �أك�ث�ر م��ن الت�صنيع
التقليدي ،الأمر الذي يوفر �إنتاج �صناعي �أف�ضل .كما �أن هذه املنطقة
�ستكون قادرة على قطع ومعاجلة �صفائح الفوالذ واملعادن ال�سميكة
املطلوبة لإنتاج الهياكل املعدنية امل�ستخدمة حلماية اجلنود من �أيّ
تدمري قد يلحق بالعربات املدرعة.
ال�سيد رو�سو �أ��ش��ار �إىل �أن موقع � Roanneسوف يلعب دور ًا
2021
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مركز الت�صنيع ال�سريع  HSMل�شركة Nexter

حموري ًا يف جتديد قدرات اجلي�ش الفرن�سي وفق ًا لربنامج �سكوربيون
 ،SCORPIONال��ذي عليه مهمة ا�ستبدال العربات املدرعة القدمية
بعربات م��درع��ة ج��دي��دة مثل  SERVALو  GRIFFONذات الأدوار
املتعددة� ،إ�ضافة �إىل عربة  JAGUARامل��درع��ة ملهمات الإ�ستطالع
والقتال معاً.
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إطالق الدورة السادسة ملعرض البحرين الدولــي للطريان
بتاريخ  12ت�رشين �أول�/أك�ت��وب��ر � 2021أ ّك��د املمثل ال�شخ�صي
لملك البحرين ورئي�س اللجنة العليا املنظمة ملعر�ض البحرين الدويل
للطريان ( ،)BIASال�شيخ عبد اهلل بن حمد �آل خليفة ،على �أن جناح
املعر�ض يف دورات��ه اخلم�س ال�سابقة يعك�س الر�ؤية احلكيمة جلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،الداعم الأول لهذا احلدث واملبادر
�إطالقه.
ال�شيخ عبد اهلل �أ ّك��د على �أن معر�ض  BIASيف دورات��ه ال�سابقة،
جنح يف ج��ذب �رشكات ط�يران عاملية مدنية وع�سكرية ،وع �زّز موقع
البحرين كمكان ملعار�ض ال�صناعات اجلو ف�ضائية ،منوه ًا بالتغطية
الإعالمية الوا�سعة للحدث وحر�ص ال�رشكات الكربى للُم�شاركة
فيه .ال�شيخ عبد اهلل ك�شف النقاب عن �أن مملكة البحرين �سوف
ت�ست�ضيف الدورة ال�ساد�سة ملعر�ض الطريان املرموق ()BIAS 2022
ما بني  9و  11ت�رشين الثاين/نوفمرب  2022يف قاعدة ال�صخري اجلوية
حتت رعاية امللك حمد.
ال�شيخ عبد اهلل حمد قدر عالي ًا اجلهود املبذولة من قبل وزارة
املوا�صالت والإت�صاالت ،بالتعاون مع قوة دفاع البحرين ،والقوات
اجلوية امللكية البحرينية ،ووزارة الداخلية ووزارة اخلارجية،
وط�ل��ب م��ن وزي��ر امل��وا� �ص�لات واالت �� �ص��االت ون��ائ��ب رئي�س اللجنة

التوقيع على الإتفاق خالل معر�ض  DSEIيف لندن

العليا املنظمة ملعر�ض  BIASال�سيد كمال بن �أحمد حممد التوقيع
على اتفاقية تنظم معر�ضي  BIAS 2022و  BIAS 2024مع �رشكة
فارنبوره الدولية  Farnborough Internationalيف اململكة املتحدة.

Visit us at Dubai Airshow 2021
Booth Number 1039
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ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺒﻂ اﻟﻠﻴﺰر ﻣﻬﺎم اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﻴّﺮة ﺑﺪون ﻃﻴﺎر

ﻧﻈﺎم رﻳﺜﻴﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺰ اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴّ ﺮة ﺑﺪون ﻃﻴﺎر ﻳﺘﺠﺎوب ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
ّ
ﺗﺤﻠﻖ ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺴﻴّ ﺮة ﺻﻐﻴﺮة رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺮاوح ،ﺷﺒﻴﻬﺔ
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻘﺎء ﺑﻀﻊ ﻣﺌﺎت
ً
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ.
ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات،
وﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻳﺘﺤﺮك ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻜﺴﻮ ﺑﺎﻷﻟﻮاح
ً
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ.
اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﻓﻮق ﻋﺮﺑﺔ ﺻﺤﺮاوﻳﺔ
ﻳُ ﺴﻤﻊ داﺧﻞ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﺻﻮت أزﻳﺰ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ .وﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﻠﺤﻈﺎت ،ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮ اﺷﺘﻌﺎل ﻗﺮب ﻓﺘﺤﺔ ﺻﻐﻴﺮة ً
ﺟﺪا
ﺑﻴﻦ أﺟﻨﺤﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة وﻳﺒﺪأ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻬﺎ اﻟﺼﻠﺐ ﺑﺎﻟﺬوﺑﺎن.
ﺛﻮان ﻓﻘﻂ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻄﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻋﻠﻰ
وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ
ٍ
اﻷرض.
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ “رﻳﺜﻴﻮن
إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺲ آﻧﺪ ﺳﺒﻴﺲ“ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ “رﻳﺜﻴﻮن
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺰ“ ،ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻴﺰر ﻹﺳﻘﺎط اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﻤﺴﻴّ ﺮة ﺑﺪون ﻃﻴﺎر )اﻟﺪروﻧﺰ( .ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻠﻴﺰر اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺪروﻧﺰ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻠﻴﺰرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ “رﻳﺜﻴﻮن إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺲ
آﻧﺪ ﺳﺒﻴﺲ“ ،ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻬﺰﻳﻤﺔ
ّ
واﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
أﺳﺮاب ﻃﺎﺋﺮات اﻟﺪروﻧﺰ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻠﻴﺰرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ
ً
وﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ
“رﻳﺜﻴﻮن إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺲ آﻧﺪ ﺳﺒﻴﺲ“
ً
ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ إﻃﻼق ﺻﺎروخ
ﻹﺳﻘﺎط ﻃﺎﺋﺮات اﻟﺪروﻧﺰ
ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات ﻹﺳﻘﺎط ﻃﺎﺋﺮة درون
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ٥٠٠دوﻻر؛
ً
ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺑﻜﺜﻴﺮ وﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
وأن ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺎﺗﺖ أﻛﺜﺮ
اﻟﻄﻴﺮان ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع واﻟﻤﻨﺎورة ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ دون
ً
ً
ﻣﻘﺎوﻣﺔ
أﻳﻀﺎ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﺮددات اﻟﺮادﻳﻮ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ
إن ﺟﻤﻴﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﻠﻴﺰر  -ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺢ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ أو
ﻟﻘﺮاءة أﻗﺮاص “اﻟﺒﻠﻮ راي“  -ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ ذاﺗﻪ ،وﻫﻮ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء إﻟﻰ ﺿﻮء.
وﻳﻘﻮل إﻳﺎن ﻣﻜﻴﻨﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ /ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ واﻟﻠﻴﺰرﻳﺔ ﻓﻲ

“رﻳﺜﻴﻮن إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺲ آﻧﺪ ﺳﺒﻴﺲ«“ :ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
اﻷﺣﻴﺎن ،ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺷﻌﺔ اﻟﻠﻴﺰر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺪﻳﻮدات ﺷﺒﻪ
ً
ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ – اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﻄﺮق
 إﻟﻰ ﻓﻮﺗﻮﻧﺎت أو ﺿﻮء“.وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺪﻳﻮدات اﻟﻠﻴﺰرﻳﺔ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﺤﺴﺐ،
ً
“ﻣﻀﺨﺔ“ ﻷﻟﻴﺎف اﻟﻠﻴﺰر.
إذ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
وﻳﺒﻴّ ﻦ إﻳﻔﺎن ﻫﺎﻧﺖ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻠﻴﺰر ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﻀﺎدات ﻃﺎﺋﺮات اﻟﺪروﻧﺰ ﻓﻲ
“رﻳﺜﻴﻮن إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺲ آﻧﺪ ﺳﺒﻴﺲ““ :ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻳﻮدات
أﺳﺎس ﻋﻤﻞ ﻣﻀﺨﻢ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻠﻴﺰرﻳﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻀﻢ
ً
ّ
ﺗﻀﺦ ﺿﻮءﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻟﻴﻒ
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮدات اﻟﺘﻲ
ً
ً
ﻗﻮﻳﺎ ﻣﺜﺎﻟﻲ اﻟﺸﻜﻞ“.
ﺷﻌﺎﻋﺎ
ﺿﻮﺋﻲ واﺣﺪ ﻳُ ﺼﺪر
ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﺑﻼت اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻠﻴﺰرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ “رﻳﺜﻴﻮن
إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺲ آﻧﺪ ﺳﺒﻴﺲ« ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺑﻼت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت  -ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻃﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ً
ﺟﺪا.
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻬﺮي ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﺑﻞ اﻷﻟﻴﺎف
اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻠﻴﺰرﻳﺔ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺑﻼت
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ أﻋﺮض ﺑﻌﺸﺮ ﻣﺮات
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت.
وﻳﻘﻮل ﻫﺎﻧﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص“ :أﺻﺒﺤﺖ اﻷﻟﻴﺎف
اﻟﻠﻴﺰرﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة وﻛﻔﺎءة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﺑﺤﺎث واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﺎه ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻠﺤﺎم،
ﻓﺒﺎﺗﺖ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  ٪٨٠و  .٪ ٩٠ﻣﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮارة
ﻗﻠﻴﻠﺔ ً
ﺟﺪا .ﻋﺪا ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻷﻟﻴﺎف ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ
ﺗﻀﺨﻴﻢ ﻗﻮة ﺷﻌﺎع اﻟﻠﻴﺰر“.
ﻃﺎﺋﺮات اﻟﺪروﻧﺰ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﻹﻃﻼق
وﺣﺎﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﺸﺪ ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﺎع اﻟﻠﻴﺰري اﻟﻘﻮي ،ﻳﺤﺘﺎج
إﻟﻰ وﺳﻴﻠﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﻫﺪﻓﻪ .وﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺼﺮي اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ً
أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﻬﺪف ﻓﺤﺴﺐ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ
ﺷﻌﺎع اﻟﻠﻴﺰر إﻟﻴﻪ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮه .وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﻐﻞ
ً
ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﺷﻌﺎع اﻟﻠﻴﺰر
ً
ﺑﺼﺮﻳﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﺸﻌﺎع ﺑﺤﺮق ﻓﺘﺤﺔ ﻋﻨﺪ
وﺗﻌﻘﺒﻬﺎ

ﺛﻮان ﻣﻌﺪودة.
ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺧﻼل
ٍ
ً
ﻗﺎﺋﻼ“ :إن أﻗﻮى ﺷﻌﺎع ﻟﻴﺰر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﻋﻠﻖ ﻫﺎﻧﺖ
ّ
اﻟﻤﺸﻐﻞ إﻳﺠﺎده
ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﺪوى إن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ
وﺗﺮﻛﻴﺰه ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪف“.
ﻳﺼﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة أﻣﻴﺎل ،وﻳﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻤﺸﻐﻠﻮن ذراع ﺗﺤﻜﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻬﺪف ،ورﺻﺪ ﻃﺎﺋﺮة اﻟﺪرون،
وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺷﻌﺎع اﻟﻠﻴﺰر .وﺗﺒﻠﻎ دﻗﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺘﺼﺎﻟﺐ
ً
ً
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻃﺎﺋﺮة اﻟﺪرون ،ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬﻢ
–ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل -إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ دون
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻋﻠﻰ اﻷرض.

وﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻳﻘﻮل ﺟﺎﺳﺘﻦ ﻣﺎرﺗﻦ“ :ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺑﻘﻮة ودﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﺗﺴﻤﺤﺎن ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻦ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻌﻘﺐ ﻃﺎﺋﺮة اﻟﺪرون ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﻴﺮة
ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﻄﺎق اﻟﺮؤﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﻮﺷﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻄﺎﺋﺮة اﻟﺪرون وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻷﻣﺜﻞ ﻹﺳﻘﺎﻃﻬﺎ“.
وﺗﻀﺮب ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻠﻴﺰرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﺪﻗﺔ وﺳﺮﻋﺔ
ً
ً
وﻗﺎﺑﻼ
ﻋﻤﻴﻘﺎ
ﻋﺎﻟﻴﺘﻴﻦ .وﻣﻊ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻣﺨﺰون ﻃﺎﻗﺔ
ﻹﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ إﻃﻼق أﺷﻌﺔ اﻟﻠﻴﺰر
ﻣﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة .وﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﺒﺪأ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎد،
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻟﺪ ﻃﺎﻗﺔ ﻹﺑﻘﺎﺋﻬﺎ
ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .وﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ أﻧﻬﺎ وﺣﺪة
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺼﺎت ،وﻫﻲ ﺻﻐﻴﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻟﺸﺎﺣﻨﺔ “ﺑﻴﻚ أب“ ﺻﻐﻴﺮة.
ً
ﻗﺎﺋﻼ“ :ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪف اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
وﻳﺨﺘﺘﻢ ﻫﺎﻧﺖ
ﻓﻲ رﺻﺪ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة ﺑﺪون ﻃﻴﺎر
ً
ً
وﺷﻴﻜﺎ.
ﺧﻄﺮا
واﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺘﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ
وﻫﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ“.
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املوقف الدفاعي يف دولة االمارات العربية املتحدة

لقد طورت دولة االمارات العربية املتحدة �سرتاتيجية
مميّزة وغري م�سبوقة لأمنها القومي ،فهي تواجه حتديات
جدية لكنها متتلك �أ�صول ومعدّات يح�سب لها احل�ساب .تقع
دولة االمارات العربية املتحدة يف منطقة عالية احل�سا�سية
متت ّد على ال�شاطيء اجلنوبي ال�شرقي للخليج العربي،
وجت��اور اململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان ،فيما
منطقة ال�شمال تدخل يف املياه على مقربة من نقطة التفتي�ش
البحرية املهمة يف م�ضيق هرموز ،وتف�صلها عن ايران منطقة
مائية �ضيقة.
�إنطالقاً من موقعها اجلغرايف والدميوغرايف ومواردها
الطبيعية� ،إن�شغلت دولة االمارات بت�أمني الهواج�س الأمنية
املعقدة .فمنذ ت�أ�سي�سها يف العام � 1971إ�ستدرك قادة الدولة
التحديات الكربى التي تواجهها ،وال�سُ بل الآيلة �إىل التغلب
عليها رغم عدد ال�سكان القليل ن�سبياً ،فكان احل ّل با�ستغالل
امل���وارد املالية وب��ن��اء �صداقات دول��ي��ة لتطوير قدراتها
الدفاعية بغية حماية م�صاحلها احليوية وال��دف��اع عن
حدودها و�سيادتها.
لقد بنت دولة االمارات ب�شكل هاديء قدراتها الدفاعية
الذاتية ،وخ�لال ع�شرات ال�سنني بنت �أ���ص��ول ع�سكرية
متطورة مثل القوات اجلوية والقوات اخلا�صة وامتالك
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منظومات من الأ�سلحة الدفاعية احلديثة.
�أق��ام��ت االم����ارات بكل عناية حتالفات �سرتاتيجية
وع�سكرية مهمة ،خا�صة مع اململكة العربية ال�سعودية ودول
جمل�س التعاون اخلليجي� ،إ�ضافة �إىل العالقات املميزة مع
الواليات املتحدة الأمريكية .لقد جاء ت�أليف جمل�س التعاون
اخلليجي  GCCيف العام  1981كر ّد مُبا�شر على الأزمة الأمنية
التي تواجه دول اخلليج العربية يف �أعقاب الثورة االيرانية
عام  ،1979وتفجر احلرب االيرانية العراقية يف العام .1981
كان تركيز جمل�س التعاون اخلليجي و�أع�ضاءه ومنها دولة
االمارات العربية .منذ انطالقة املجل�س حتى اليوم ،الدفاع
عن �أمنها الإقليمي واحلفاظ على الإ�ستقرار يف مواجهة
التحديات الناجمة عن ايران والنزاعات الإقليمية.
يف �إ���ش��ارة اح�ت�رام ك��ب�ير ،ط���وّرت االم����ارات عالقات
وا�شنطن معها ك�أبرز حليف عربي خليجي ،من خالل تعاون
ع�سكري وا�ستخباراتي يعك�س الثقة والإحرتام للع�سكريني
االماراتيني التي نالوها من كبار القادة الأمريكيني.
بالإ�ضافة �إىل قدراتها الع�سكرية ،تلتزم االمارات بقوة
يف جهود حماربة االرهاب والتطرف ،كما �أنها ت�ستم ّر ب�شكل
وا�سع يف جمال الأمن ال�سيرباين عرب ا�ستخدام تقنيات حديثة
لقتال املجرمني.
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االم ��ارات العربية املتحدة دول��ة
م���س��اح�ت�ه��ا  83.600ك �ل��م % 2 ،
منها مروج ومراعي و % 98منها
�أر�ض يف الغالب �صحراوية ،وال�سواحل 1448
كلم .وامل�ي��اه الإقليمية  22كلم ت�شمل حميط
اجل��زر املنطقة امل �ج��اورة  44ك�ل��م ،واملنطقة
االق�ت���ص��ادي��ة احل���صري��ة  370كلم ت�صل �إىل
املحيط الهندي ،واملحيط ال�ق��اري  200كلم.
وع ��دد ال���س�ك��ان  9.543.000ن�سمة (يوليو
 )2021ومعدل النمو ال�سنوي  .% 2.37الدين
م�سلمون� % 16( ،شيعة و  % 4م�سيحيون
وهندو�س ومن ديانات �أخ��رى .اللغة العربية
(ر�سمياً) والفار�سية واالنكليزية (منت�رشة
يف امل ��دن� ،إىل ج��ان��ب ال�ه�ن��دي��ة والأوروب� �ي ��ة.
ون���س�ب��ة املتعلمني  .% 93.8ال�ه�ي�ك��ل ال�ع��ام
ال��دف��اع��ي رئي�س دول ��ة االم� ��ارات ه��و القائد
الأعلى للقوات امل ُ�سلّحة ،وجميع القرارات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ت�ج�ه�ي��ز وال�ت�ن�ظ�ي��م وال �ت��دري��ب
يتخذها جمل�س الدفاع الأعلى ال��ذي يرت�أ�سه
ال��رئ �ي ����س وي �� �ض � ّم ن��ائ��ب ال��رئ �ي ����س ورئ�ي����س
ال � � ��وزراء ،ووزراء ال�����ش���ؤون اخل��ارج �ي��ة
وال��دف��اع والداخلية واملالية ،ونائب القائد
2

نعترب دبابات لوكلري�أبرز ا�سلحة القوات الربية االماراتية

الأعلى .ورئي�س الأركان .ومهمة نائب القائد
الأعلى تطبيق قرارات جمل�س الدفاع الأعلى،
وم�س�ؤولية وزارة الدفاع حمدودة.
�إجمايل القوى الب�رشية العاملة 65.000
جنديّ واخلدمة الإلزامية غري موجودة مع
�أنها �أق��رت يف  24يناير  2014م�سودة قانون
خدمة ملدة عامني وت�سعة �أ�شهر للمتخرّجني
وميزانية الدفاع حددت للعام 2021حوايل 30
مليار دوالر �أمريكي.

القوات الربية

عديدها  59.000جنديّ وتنظيمها العام
لواء حر�س وطني ،و � 3ألوية مدرعة ،و � 4ألوية

مُ�شاة ميكانيكية ،ولواء مدفعية ،ولواء دفاع
ج� �وّي ،ول ��واء ج��وال��ة ،واث �ن��ان م��ن الأل��وي��ة
امليكانيكية الأرب��ع��ة ه�م��ا حت��ت ق �ي��ادة دب��ي
الوطنية ولي�ست ر�سمي ًا ج��زء ًا م��ن القوات
امل�سلّحة االماراتية ،دبابات القتال الرئي�سية
يف االمارات  190دبابة لوكلري (زائد ًا  16عربة
لوكلري ل�ل�إخ�لاء( و  80دب��اب��ة خفيفة ط��راز
�سكوربيون ال�سيارات املدرعة  60طراز AML
.– 90
�أم� ��ا ع ��رب ��ات ال �ق �ت��ال ون ��اق�ل�ات اجل�ن��د
ف�ه��ي  450ع��رب��ة  BM – P -3و  331عربة
 ACVم��ن خمتلف الإ�شتقاقات ،و  28عربة
 ،RG – 31و  32عربة فوك�س الإ�ستطالعية

MULTI-AIRCRAFT CONTROL

TASKING

DATA EXPLOITATION

MULTI-SOURCE DATA CORRELATION

NEXT-LEVEL
INTEGRATED INTELLIGENCE
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ل� �ك� ��� �ش ��ف ا أل� � �س � �ل � �ح� ��ة ال � �ن� ��ووي� ��ة
وال �ب �ي��ول��وج �ي��ة وال �ك �ي �م��اوي��ة ،و 51
عربة  ،AMVو أ�ب��راج  BMPO57و 3
عربات .M – AT
املدفعية  12مدفع عيار  155ملم
مقطور وعيار  105ملم مقطور و 20
مدفع ذات��ي احلركة ط��راز  AMXو 3
مدافع  AMXعـ  155ملم و  76مدفع
ذات��ي احل��رك��ة  155م�ل��م ،و  85مدفع
 M-1091و  47مدفع ذاتي احلركة 155
ملم .ومدافع الهاون عيار  81ملم.
راج� �م ��ات ال �� �ص��واري��خ �أ�� �س�ت�رو� ��س –
 ،2وف�ي�رو����س –  25و � � 6س �م�يرت ����ش ،20
و 12هيمار�س (ف��وج املدفعية الثقيلة )97
�صواريخ م/د فيجيالنت ت��او ،و  50ميالن
وجافلني.
�� �ص ��واري ��خ م/ط ه� ��وك امل �ح �� �س��ن (5
ب� �ط ��اري ��ات) وراب � �ي �ي�ر وك� ��روت� ��ال RDS
 – 70و��س��ام  ،14 -وج��اف�ل�ين .و  50نظام
دف ��اع ج� �وّي ق��ري��ب و� �ص��اروخ��ي مدفعي
ط� � ��راز ب��ان �ت �� �س�ير���س – ( 1ت �� �ش �م��ل 62
ن�ظ��ام� ًا م�ستوعب ًا ح��رك�ي� ًا ع�ل��ى �شاحنات
و  24ن�ظ��ام� ًا مثبت ًا ع�ل��ى ع��رب��ات جن�ن��زرة،
و 78وح��دة �أفنجر نارية مع � 280صاروخ
�ستينغر – – RMPبلوك – .1
وق � �ي� ��د ال� �ط� �ل ��ب  24ن ��اق� �ل ��ة م ��داف ��ع
ه� � � � � � � ��اون ع � � � � �ـ  120م� � � �ل � � ��م ط� � � � ��راز
ع� � � � �ق � � � ��رب م� � �ت� � �ي� � �ن � ��ة ع� � � �ل � � ��ى ع � ��رب � ��ة
 RG – 31وبد�أ الت�سليم عام  2014من خالل
�إنتاج حملّي .و�أو��ص��ت االم��ارات على عدد
غري حمدد من عربات باتريا امل ُدولبة AFV
 ،8x8كما �ستنقل أ�ب��راج عربات BMP – 3
غري �أن العدد اقت�رص على
 5عربات فقط .واطلقت

مقاتلة  F-16 Block 60تابعة لسالح الجو االماراتي
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فرقيطة بينونة انتاج ابو ظبي بناء ال�سفن

مناف�سة تتعلق بـ  600ناقلة جند مدولبة و
 153عربة  BMPقيد التحديث.

القوات البحرية

ل��دى ال�ب�ح��ري��ة زورق دوري� ��ة ف�ئ��ة «�أب��و
ظبي» ،فئة «البينونة» ت�صميم (،)CMN70
وفرقيطتان فئة «مريجب» ت�صميم لور�سن
بطول  62م�تراً� .أم��ا القوات اخلفيفة )+2( 2
فئة غنطوط (�أن �ظ��ر امل�لاح �ظ��ة) ،وزورق ��ان
هجوميان �صاروخيان �رسيعان فئة «مريز»
(ت���ص�م�ي��م ل��ور� �س��ن  )FPB38و 6زوارق
هجومية �صاروخية �رسيعة فئة «بانيا�س»
ت�صميم ل��ور��س��ن ( ،)TNC45و  6زوارق
دورية كبرية فئة «�أر�ضنا» ( �سيتم �سحبها)،
و  3زوارق دورية كبرية فئة «كوكب».
وق� ��وات ح��رب الأل��غ��ام ��ص��ائ��دت��ا أ�ل �غ��ام
�أملانيتان �سابق ًا فئة .332
أ�م ��ا ال �ق��وات ال�برم��ائ�ي��ة ف��زورق��ا إ�ن ��زال
دب���اب���ات ف �ئ��ة «ج� �ن ��ات ��ة» ،وزورق �إن � ��زال
ميكانيكي.
ول � � ��دى ح� ��ر�� ��س ال� ��� �س ��واح ��ل
جمموعة م��ن  45زورق دوري��ة
كالآتي :زورق��ان  FMBفئة
«بورنكتور»

( 33م�ت�راً) ،و  12زورق قنا�صة (ت�صميم
�سويدي  )CB90وواحد طراز بو�سيليو ،و
ووتر كرافت  ،MK2و 6فئة ظافر ،و � 6سبري
و  6طراز كامكرفت (جمارك) و  2فئة العقاب
(ج �م��ارك) ،وتبني  5فرقيطات �إ�ضافية يف
�أح��وا���ض �أب��و ظبي لبناء ال�سفن ،كما توجد
خ �ي��ارات بخ�صو�ص زورق دوري ��ة ث��انٍ فئة
«�أب��و ظبي» ،وزورق��ي دوري��ة �إ�ضافيني فئة
«غ �ن �ط��وط» تبني كلها يف �أح��وا���ض حملّية،
وت�صنع �سل�سلة جديدة من  12زورق ًا �رسيع ًا
للدورية فئة «غانا» حيث �ستزوّد �إما مبدافع
�أو � �ص��واري��خ � �ض � ّد ال���س�ف��ن ط ��راز مارتييه
� MK2Nأو برج ه��اون عيار  120ملم واكتمل
الربنامج بحلول عام .2014
وقيد الطلب  34لن�ش ًا �رسيع ًا طول الواحد
 16مرت ًا مل�صلحة حر�س ال�سواحل ،و�أعلن عن
طلب  8قوارب ع�سكرية �ستبنى يف الأحوا�ض
املحلية.
9

القوات اجلوية

العديد  4500ج�ن��ديّ وتنظيمُه قيادتان
جويتان وقيادة جوية مُ�شرتكة:
القيادة اجلوية العربية
يف �أب � ��و ظ �ب��ي ت �� �ض � ّم ج �ن��اح
ُم �ق��ات�لات ق��اع��دة (ال���ص�ف��رة)
ت �� �ض��م � 3أ�� �س ��راب ق �ت��ال/ه �ج��وم
�أر�ضي هي ا أل��سراب  71و  76و( 86قاعدة
ال�صفران) موجوداتها من طائرات مرياج
 ،9-2000و 3
�أ�� �س��راب ق�ت��ال
(الأوىل وال �ث��اين
وال � �ث� ��ال� ��ث) � �ش��اه�ين
وت �� �ض � ّم ط��ائ��رات F-16 E/F
ديزيرت فالكون.
ج �ن��اح ال �ن �ق��ل (ق ��اع ��دة ال �ب��اط��ن) ي�ض ّم
� 3أ��س�راب ط��ائ��رات (��س�رب ي�شغل ط��ائ��رات
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 ،)C-130Hو�آخ� ��ر ط��ائ��رات ،CN -235
وثالث طائرات .)C-17
القيادة اجلوية الو�سطى (دب��ي) لديها
��س�رب ه �ج��وم خ �ف �ي��ف/ت��دري��ب (ال ���سرب
 102ق ��اع ��دة م� �ن ��ده ��ات) ق ��وام ��ه ط��ائ��رات
ه���وك �� .102س�رب ال �ن �ق��ل ي �� �ض � ّم ط��ائ��رات
 C-130Hو  30طائرة بوينغ  ،422وطائرة
ن�ق��ل ال�شخ�صيات ،و�آخ ��ر ي�شغل ط��ائ��رات
 CN-235وثالث لديه  6طائرات .C-17
ق �ي��ادة العمليات اخل��ا��ص��ة ( أ�ب ��و ظبي)
��سرب العمليات اخلا�صة يف ق��اع��دة النخيل
ي�ضم طوافات �شينوك  CH -47و ،CH - 7C
و�سي�سنا.208D
أ�م ��ا ق �ي��ادة ط�ي�ران اجلي�ش (�أب ��و ظبي)
ف �ت �� �ض � ّم ل � ��واء ط �ي��ران اجل �ي ����ش ال �ع��ا��شر
(الطفرة) ولديه طوافات �أبات�شي AH - 64
القتالية وطوافات فينيك .AS550
�أكادميية خليفة بن زايد اجلوية (العني)
ال���سرب  63وق��وام��ه ط��ائ��رات ه��وك ،MK 63
وال� ���س�رب ال �ث��اين ف��ري��ق ف��ر� �س��ان الأل �ع��اب
اجلوية ولديه  10طائرات  ،HB339وال�رسب
الرابع وقوامه طائرات  PC-7تريبوتريرن،
و��سرب الأك��ادمي�ي��ة اجلوية وي�ضم طائرات
غروب .GH -5TA
جمموع الطائرات (القوات الرئي�سية)
للقتال  58م�يراج  9-2000دي ��زرت فالكون
 F-16 F/Eب �ل��وك  60ول�ل�ن�ق��ل  8ط��ائ��رات
 ،A-330 TRMو  C-71 3للنقل ،و  21طائرة
 C - 130L3و 21طائرة �صهريج/نقل ،و 6
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طائرات  A330وللتدريب  15هوك ،MK162
و 10طائرات .MB3 339A
�أم��ا الطوافات فـ  12طوافة UH - 60M
ب �ل�اك ه � ��وك ،و  42ط ��واف ��ة  ،AW319و 6
طوافات بوما ،و  SA99 21فينيل .AS550
للدفاع اجل��وي نظام ( THAADوحدتا
�إط �ل�اق ن ��ار م��ع  9ق� ��واذف و � � 48ص��اروخ)
ونظام �سكاي غارد (ثنائي عيار  35ملم).
وق �ي��د ال �ط �ل��ب ط��ائ��رت��ا دوري� ��ة م�ت�ع��ددة
الأغ��را���ض من ط��راز بياجيو � P160أفانتي،
ويجري ت�سليم  6طوافات ت�شينوك CH -47F
زائ��د ًا  10طوافات �أخ��رى كخيار ث��اينٍ ،وقيد
الطلب �أي���ض� ًا نظام بريديرت امل�سري (العدد
غ�ير م �ع��روف) ،و  12رادار ُم��راق �ب��ة جوية
 GM - 200م��ن �رشكة طالي�س ،واث�ن��ان من
�سواتل امل�سح الع�سكري من ن��وع هيليو�س
روي�ج��ري ت�أ�سي�س نظام �صاروخي للدفاع
اجل��وي م��ن م�ستوى البلد  ATBMو��شراء
نظام (THAADوحدتا �إطالق ما جمموعه 9
قواذف ،ونظام باتريوت  AAC-3 3وحدات
�إطالق مع  10مواقع رادارات ،و  10حمطات
�إ�شتباك و�سيطرة و  37قاذفاً.
�أه � � ّم ال �ق��واع��د اجل��وي��ة ال�غ��رب�ي��ة :باطن
وال�ضفرة والعني والقيادة اجلوية الو�سطى.

االم��ارات تتح��ول �إىل دول��ة عاملي��ة م�ص ّنع��ة
لل�سالح:
بهدف ت��زوي��د قواتها امل�سلّحة ب�أنظمة
دفاعية حملّية ال�صنع� ،أن�ش�أت دولة االمارات

العربية املتحدة �صناعات ع�سكرية لإنتاج عدد
من امل�ع��دات احلربية التي أ�ب��رزه��ا العربات
املدرعة وال�صواريخ والأجهزة الإلكرتونية
وال�سفن احلربية.
يف ال� �ع ��ام  2020خ���ص���ص��ت االم � ��ارات
الإنفاق الدفاعي بحوايل  19.8مليار دوالر،
لتكون ث��اين �أك�ب�ر دول��ة تنفق على ال�ش�ؤون
ال��دف��اع�ي��ة بعد اململكة العربية ال�سعودية،
وق� ��د ع �م �ل��ت ع �ل��ى مت �ت�ين م��وق �ع �ه��ا ك �م��زود
�إقليمي للأنظمة الدفاعية لبع�ض الدول مثل:
الكويت وليبيا وكامريون واجلزائر والهند
وتركمان�ستان وغريها.
�إىل جانب �رشكة « أ�ب��و ظبي لبناء ال�سفن
 »ADSBو��شرك��ة «من��ر  »NIMRللعربات
امل��درع��ات� ،أن�ش�أت ال��دول��ة �رشكة االم��ارات
لل�صناعات ال��دف��اع�ي��ة  ،EDICال �ت��ي ت�ض ّم
جم �م��وع��ة م��ن ال ���شرك��ات امل�ن�ت�ج��ة لأن�ظ�م��ة
دف��اع �ي��ة م �ن��وع��ة ب��اع �ت �م��اد ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات
م �ت �ط��ورة ،ك�م��ا أ�ن �� �ش ��أت م� ��ؤخ ��ر ًا جمموعة
 EDGEال� �ت ��ي ت �� �ض � ّم ح� � ��وايل �� 25شرك��ة
للإلكرتونيات وال�صواريخ.
لقد ح�صل ه��ذا التطور النوعي يف �إنتاج
ال�سالح وباقي الأنظمة الدفاعية يف االمارات،
على أ�ث��ر ال�سيا�سات احلكية التي انتهجها
ق� ��ادة ال ��دول ��ة م ��ن خ �ل�ال ��ش�رك ��ات ت� ��وازن
 TAWAZUNومُبادلة  ،MUBADALAحيث
يت ّم التعاون والتن�سيق مع أ�ب��رز ال�صناعات
ال��دف��اع �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،خ��ا� �ص � ًة الأم�ي�رك �ي��ة
والأوروبية منها.
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الوزير البواردي والضباط المشرفون على الجامعة

تأسيس جامعة زايد العسكرية:
األوىل من نوعها يف املنطقة
حت��ت رع��اي��ة ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة يف دول��ة الإم ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة� ،أُع� �ل ��ن ب �ت��اري��خ  1ت���شري��ن ال�ث��اين
/ن��وف �م�بر  2021ع��ن إ�ط�ل��اق ج��ام �ع��ة زاي��د
الع�سكرية ،التي تهدف على �إع��داد وتدريب
اجليل ال�ق��ادم م��ن �ضباط ال�سلك الع�سكري
والأم �ن��ي ب��ال��دول��ة ،ت��أك�ي��د ًا على ال�ت��زام دول��ة
الإم � ��ارات العربية امل�ت�ح��دة باال�ستثمار يف
ال �ك��وادر ال��وط�ن�ي��ة ورف ��ع م�ستوى التعليم
ال�ع���س�ك��ري ل�ب�ل��وغ �أرق� ��ى م�ع��اي�ير ال�ت��دري��ب
الع�سكري يف خمتلف التخ�ص�صات.
وكان امل�ؤمتر ال�صحفي قد �شهد الك�شف
ع��ن ك��اف��ة التفا�صيل املتعلقة بجامعة زاي��د
الع�سكرية ،و�أهدافها التي تتج�سد يف �أن تكون
جامعة رائ��دة عاملياً ،و�أن ت�ستقطب �أف�ضل
ال�ك�ف��اءات املتميزة يف �سبيل خدمة الوطن،
و�أن تطبق أ�ع�ل��ى معايري التعليم والتدريب
لإع ��داد املر�شحني وح�صولهم على �أف�ضل
م�ستويات التعليم الأكادميي والع�سكري.
وتعليق ًا على الإع�لان عن ت�أ�سي�س جامعة
زاي ��د الع�سكرية ،ق��ال م�ع��ايل حممد �أحمد
ال��ب��واردي ،وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون ال��دف��اع:
«مع اقرتاب احتفاالت دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة ب��ال��ذك��رى اخلم�سني لت�أ�سي�سها،
صال جديد ًا يف الدولة من
ي�رسنا �أن نعلن عن ف� ً
امل�سرية التنموية بقطاع التعليم الع�سكري
ب��ال��دول��ة� ،أ� �س��ا� �س��ه اال��س�ت�ث�م��ار يف ال�ع�ق��ول
وال �ط��اق��ات ال��وط�ن�ي��ة ال �� �ش��اب��ة .وب �ن��ا ًء على
التطور امل�شهود الذي يرافق كافة القطاعات
يف دولتنا ،فهذا ما يدفعنا� ،أك�ثر من �أي وقت

م�ضى مل��واك �ب��ة ه��ذا ال �ت �ط��ور ال ��ذي ت�شهده
ال��دول��ة وال �سيما يف القطاع الع�سكري .وال
�شك �أن علينا �أن ن�سري على اخلطى ذاتها و�أن
نحقق االن�سجام والتناعم ،و�أن نبلغ �أعلى
م�ستويات الكفاءة على امل�ستوى الوطني يف
�سبيل االرتقاء مب�ستوى التعليم الع�سكري
والأك��ادمي��ي التخ�ص�صي ،و�صقل ق��درات
املر�شحني وتزويدهم باملعارف واخل�برات،
متا�شي ًا م��ع تطلعات وطننا يف �سبيل حماية
و�� �ص ��ون م�ك�ت���س�ب��ات�ن��ا وت �ط��وي��ر ق��درات �ن��ا
وا�ستكمال م�سرية الدولة يف التنمية والبناء».
و�أ� �ض��اف« :ال ميكننا �سوى �أن نعرب عن
ف �خ��رن��ا ب��امل���س�ت��وى ال��رف �ي��ع ال� ��ذي و�صلت
�إل� �ي ��ه دول� ��ة الإم�� � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة،
وبالإجنازات التي بلغ �صداها العامل ب�أ�رسه
خ�لال ن�صف ق��رن م��ن ال��زم��ان .وال �شك �أن
التعليم و�إع � ��داد �أج �ي��ال امل�ستقبل ميثالن
ج� ��زء ًا �أ��س��ا��س�ي� ًا م��ن ه ��ذه الإجن� � ��ازات .ويف
قطاع ال��دف��اع ،تغمرنا م�شاعر الفخر جتاه
�أب�ن��اء قواتنا امل�سلحة والكليات الع�سكرية
ال�ت��ي �ساهمت يف �إع� ��داد الع�سكريني الذين
بذلوا الغايل والنفي�س يف �سبيل خدمة وطنهم
بكل فخر وك��رام��ة ،وقدموا الت�ضحيات من
�أج��ل �إبقاء راي��ة الوطن مرفوع ًة و�شاخم ًة يف
ال�سماء».
مت ت��أ��س�ي����س ج��ام �ع��ة زاي� ��د الع�سكرية
بهدف �إع��داد اجليل القادم من �ضباط ال�سلك
الع�سكري والأم�ن��ي ،وتدريبهم وجتهيزهم
ل�ي�ك��ون��وا ق ��ادة أ�ك �ف��اء يتمتعون ب��اخل�برات
االح�تراف�ي��ة وال �ق��درة على ال��دف��اع ع��ن دول��ة
الإم ��ارات وم�صاحلها الوطنية وحمايتها،
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وتتج�سد مهمتها ب�ت��زوي��د ��ض�ب��اط ال�سلك
الع�سكري والأم�ن��ي من الإم��ارات�ي�ين بتعليم
جامعي �شامل ووا��س��ع النطاق �ضمن بيئة
ع���س�ك��ري��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت �ط��وي��ر �شخ�صية
املر�شحني واالرت �ق��اء بقدراتهم وخرباتهم
االحرتافية.
ويف ت�رصيح له ،قال العميد الركن وليد
النقبي ،نائب قائد جامعة زاي��د الع�سكرية:
«جت�سد جامعة زايد الع�سكرية خطوة جديدة
ونقلة نوعية يف م�سار التعليم الع�سكري �ضمن
م���س��اع��ي دول ��ة الإم�� ��ارات ل�ت��وف�ير م�ستوى
تدريب ع�سكري فائق و�إع��داد وجتهيز قادة
امل�ستقبل ،وتعزيز م�ستوى عالٍ من االن�سجام
ب�ين �ضباط ال�سلك الع�سكري والأم �ن��ي من
منت�سبي وزارة ال��دف��اع ووزارة الداخلية،
وتر�سيخ العمل التكاملي يف م�ؤ�س�سات الدولة
ذات ال�ع�لاق��ة م��ن خ�ل�ال تبني ر ؤ�ي ��ة واح��دة
�شاملة يف �سبيل خدمة الوطن».
و�أ�ضاف النقبي« :ت�ستعد الدفعة الأوىل
م��ن املر�شحني الع�سكريني ل��دخ��ول التاريخ
باعتبار �أن�ن��ا نقرتب م��ن االحتفال بالذكرى
اخلم�سني لت�أ�سي�س دولة الإمارات واالنطالق
يف رح�ل��ة ال���س�ن��وات اخلم�سني التالية التي
�ست�شهد م��زي��د ًا م��ن الإجن� � ��ازات ،وال �شك
�أن حت��دي��ات الع�رص احل��دي��ث تتطلب تقدمي
حلول منا�سبة ،وهذا بال�ضبط ما ن�سعى �إليه
م��ن خ�لال ت�أ�سي�س جامعة زاي��د الع�سكرية.
وال �شك �أن اخلريجني �سيكونون على �أهبة
اال�ستعداد خلدمة وطنهم ال��ذي يرتبط حبه
بقلوبهم ،ونحن الآن ن�ستعد لالنطالق يف هذه
الرحلة املتميزة».
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منر تصمم عربات مدرعة
حلقل املعركة احلديثة
ملتابعة تطوير �إنتاج العربات املدرعة يف
دول��ة االم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ويف �رشكة
منر للعربات ،تطرّق املدير التجاري لل�رشكة
ال�سيد خالد الزعبي مل�سار ت�صميم العربات
املدرعة حلقل املعركة احلديثة �شارح ًا ما يلي:
«�إن ال �ن��زاع��ات �أ��ص�ب�ح��ت غ�ير متوقعة
وغ�ي�ر م�ت�م��اث�ل��ة يف ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ،ول� إل���س�ت�ج��اب��ة
�إىل ه ��ذه امل �خ��اط��ر ي�ت��وق��ع ال�ع���س�ك��ري��ون من
�أ�سطول عرباتهم� ،أن يوفر العمود الفقري
لإمكانياتهم القتالية الربية ،العربات املدرعة
ت � ؤ�م��ن احل�م��اي��ة واحل��رك�ي��ة لن�رش ال��وح��دات
وامل ُ���س�ت���ش�ع��رات و�أن �ظ �م��ة ال �� �س�لاح ،لتقدمي
القدرات الع�سكرية �أي��ن ومتى كانت احلاجة
لها .ومبا �أن حقل املعركة ي�ستم ّر يف التطوّر،
ف�ه��و يتطلّب م�ستويات أ�ع �ل��ى م��ن احلركية
العمالنية والتكتيكية� ،إىل جانب حماية اجلنود
ومعدّاتهم.
امل�شرتيات الدفاعية للعربات امل��درع��ة،
تركّزت دائم ًا على «املثلث احلديدي» �أي القوة
النارية ،احلماية واحلركية ،و�أن التوازن ما
بني هذه املتطلبات الثالث مه ّم يف الت�أكيد على
�أن ال �ع��رب��ات امل��درع��ة لي�ست حم ��ددة بقيود
ت�صميمها .فما ب�ين ه��ذه املتطلبات الثالث
احلاجة لتح�سني احلركية ،التي تعني مقاومة
الأل �غ��ام واحل�م��اي��ة م��ن الكمائن (،)MRAP
وب��ال�ت��ايل م�ستويات حماية العربة يجب �أن
تتما�شى مع ال�ق��درة القتالية للعربة لتجاوز
الأرا�ضي املتنوّعة.
ه �ن��اك إ�ج� �م ��اع م�ت�ن��ام��ي ب � ��أن ال�ع�م�ل�ي��ات
امل ُ�ستقبلية �ستجري يف بيئات ح�رضية مع
متغريات غري متوقعة للإعتبار� ،إذ ًا من امله ّم
�إدم ��اج احل��رك�ي��ة التكتيكية مب��ا يتنا�سب مع
كافة املناخات والظروف ،يف عملية الت�صميم
الأول��ي��ة� .إن م�ستويات ع��ال�ي��ة م��ن احلركية
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حت��رر العربة من قيود الطرق املتوقعة ،مبا
يُتيح للقوات جتنّب نقاط الكمائن اخلطرة.
ال�رسعة والر�شاقة عرب �أرا�ضي كثرية التنوّع،
تطلب و�ضوح ًا عالي ًا للأر�ض ،ومركز جاذبية
منخف�ض ،و�إط ��ارات عالية التعومي ،و�أنظمة
مركزية لت�ضخيم االط ��ارات ،و�أنظمة تعليق
م�ستقلة� ،إ�ضافة �إىل معدّل عايل للقوة والوزن،
للت�أكد م��ن الآداء خ ��ارج ال �ط��رق ،يف ال��رم��ال
والثلوج والوحول.
ف �ي �م��ا احل��رك �ي��ة ال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة ع�ب�ر ك��اف��ة
الأرا� �ض��ي ،ميكنها �أن تعطي ف��ائ��دة حرجة،
ف� ��إن ح�م��اي��ة اجل �ن��ود تبقى �أف���ض�ل�ي��ة عالية،
احلماية يجب �أن تدافع �ضد �أو�سع جمموعة
من املخاطر البال�ستية والع�صفية ،يجب �أن
تكون قاعدة العربة متينة ب�شكل ك� ٍ
�اف لتنجو
م��ن ح ��االت الإن �ف �ج��ار ال�ك�ب�يرة ،فيما ت�سمح
ل�ل��درع البال�ستي القابل للتطوير ليتنا�سب
م��ع خماطر حم��ددة .التح�سينات يف ت�صميم
الهيكل ،خا�صة بالن�سبة ل�شكل اجل��وان��ب،
توفر حماية �إ�ضافية �ض ّد العبوات النا�سفة
(� .)IEDsإىل ذلك ف�إن املتمردين حول العامل قد
ازداد ذكاءهم بالن�سبة لإع��ورار العربات ،لذا
ف�إن احلماية احلرجة للمحركات قد �أ�صبحت
�أ�سا�سية لتجنّب قتل احلركية ،وت��رك املن�صة
وطاقمها حما�رصين وحتت اخلطر.
فيما ال ��وزن الإج �م��ايل ك��ان دائ �م � ًا عامل
مقيد ،ف ��إن احلماية قد ّمت��ت مقاربتها بطرق
جديدة،ولي�ست بكل ب�ساطة حالة تطبيق دروع
�أك�ث�ر �سماكة .إ�ن �ه��ا باحلقيقة م��ا � �س�نراه من
تنامي ا�ستخدام �أنظمة الدفاع الفعّالة لزيادة
م�ستوى حماية العربة دون �إ�ضافة �إىل وزنها.
ب �� �ص��ورة مم��اث �ل��ة ،ت�ب�ق��ى ال �ق��وة ال�ن��اري��ة
عن�رص مهمّ ،لكن الهجوم الكا�سح ميكن �إمتامه
ع�بر ا��س�ت�خ��دام ف � ّع��ال لأن�ظ�م��ة ��س�لاح ال��دف��اع

ال�سيد خالد الزعبي

الذاتي والتكنولوجيات ،واندماج الرادارات
وامل ُ�ست�شعرات والذخائر املتخ�ص�صة ،باتت
م�ظ��اه��ر ب� ��ارزة يف ع��رب��ات ال��ي��وم .جمموعة
وا� �س �ع��ة م��ن �أن �ظ �م��ة ال �� �ص��واري��خ امل �� �ض��ادة
للدبابات ت�سمح ب�ق��درات مواجهة هجومية
�أكرب ،مقرونة مع القدرة على �إدماج قوة نارية
�أك�ب�ر ،مثل حمطات ال�سالح ع��ن بُعد عيار 30
ملم ،على من�صات �أ�صغر و�أخفّ وزناً.
�أي�ض ًا الرتكيز على ت�صميمني �أ�سا�سيني،
�إدماج الأنظمة �إ�ضافة �إىل القيادة وال�سيطرة
والإت�صاالت والكمبيوتر والتج�س�س (.)C4I
�إن احلاجة ليقظة مو�ضعية حم�سنة ،و�إدارة
حقل املعركة و�أنظمة االت���ص��االت ،ترتفع يف
ح ��روب غ�ير متماثلة ،غ��ال�ب� ًا يف �سيناريوات
ح���ضري��ة ،ح�ي��ث تتغري ال�ب�ي�ئ��ات ب���سرع��ة .يف
عملية ع�سكرية يلعب التبادُل الآمن للمعلومات
التكتيكية م��ن ع ��دة م �� �ص��ادر ،م�ث��ل وح ��دات
أ�خ ��رى ،ال��درون��ز �أو ال���س��وات��ل ،يلعب دور ًا
�أ�سا�سي ًا يف جناح املهمّة ،ويف نزاعات هذه الأيام
تقت�ضي احل��اج��ة �إىل جم�م��وع��ة م��ن الأن�ظ�م��ة
الفرعية ال�ستكمال ت��دري��ع ال�ع��رب��ات وزي��اة
�إ�ستمرارية حياة الطواقم.
�أخ �ي��راً� ،إن ال �ق��درة احلقيقية امل�ت�ع��ددة
الأدوار ،تعتمد على منهج هند�سي مفتوح
ومعياري وقابل للتطوير ،املطبقة يف ت�صميم
الإل �ك�ترون �ي��ات وه�ن��د��س��ة ال �ط��اق��ة للعربات
الع�سكرية ،ويف بيئات عمالنية معقدة ودائمة
ال�ت�ط��ور ،يبحث �آخ��ر امل�شغلني ع��ن من�صات
مُ�شرتكة ،ت�ؤمن �أدا ًء يعتمد عليه ،واحتياجات
لوج�ستية منخف�ضة ،و�ضمان توفر العربات
يف ال��وق��ت امل �ط �ل��وب� .إن ق ��درة ع��رب��ة واح��دة
ت�ت�م�ك��ن م��ن ت ��أدي��ة م�ه�م��ات م�ت�ن��وع��ة� ،سوف
ت�ضمن للع�سكريني عدم اقتناء عربة جديدة كل
يوم للإنت�شار يف �سيناريو قتال جديد.
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«سيجنال» :حنو تعزيز
األمن الوطين والدفاع املدني
يف منطقة الشرق األوسط
يف ظل اكت�ساب اخل�صوم والأعداء
ل � �ق� ��درات �أك �ب��ر وزي � � ��ادة تعقيد
ال �ت �ه��دي��دات� ،أ� �ص �ب��ح ال�ت�ح�ك��م يف
املجال الكهرومغناطي�سي �أم��ر ًا بالغ الأهمية.
وت�شمل ق���درات ��شرك��ة �سيجنال يف احل��رب
الإل �ك�ترون �ي��ة وال�ك�ه��روم�غ�ن��اط�ي���س�ي��ة جميع
املجاالت الربية والبحرية واجلوية والف�ضائية
وال�سيربانية.
توفر ال�رشكة تقنيات مثبتة ميدانيًا لدعم
جميع �أنواع �أن�شطة تطبيق القانون والأن�شطة
احلكومية والع�سكرية ال��دف��اع�ي��ة .كما تتيح
�أنظمة اال�ستخبارات املتقدمة واملدجمة �أعلى
م���س�ت��وى م��ن احل �م��اي��ة وال ��وع ��ي ب��ال �ظ��روف
املحيطة وت�ف��وق امل�ع�ل��وم��ات يف بيئة متزايدة
ال�ت�ع�ق�ي��د ل�ت�ع��زي��ز الأم � ��ن و� �س�لام��ة الأف � ��راد
واملجتمع .وت�شمل عرو�ض «�سيجنال» حلول
االع�ترا���ض القانوين الن�شطة وال�سلبية التي
تت�ضمن ج�م��ع ال�ب�ي��ان��ات ،وق� ��درات امل��راق�ب��ة
وال�ت�ح�ل�ي��ل ل�ل�أج �ه��زة ال �ث��اب �ت��ة وامل �ت �ح��رك��ة،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أن �ظ �م��ة ال�ت���ش��وي����ش املتقدمة
ل�ل�ح�م��اي��ة م��ن الأج� �ه ��زة امل �ت �ف �ج��رة امل��رجت�ل��ة
وطائرات الدرون املعادية.
تكمن مهمة الأمن الوطني يف حماية الدولة
من �أي تهديدات تواجهها .وي�شمل هذا العديد
م��ن امل �ج��االت ،ب���دء ًا م��ن ال��دف��اع ع��ن احل��دود
وو�� �ص ��و ًال �إىل ��ض�ب��ط ال �� �س �ج��ون واحل �� �ش��ود
ومكافحة الإرهاب .ويف حني قد تختلف طريقة
التطبيق ،ف�إن احللول والتقنيات ما زالت كما
هي.
فمثالً ،ميكن تطبيق حلول اال�ستخبارات
«�آكتيف �سيل» من �رشكة «�سيجنال» للتقليل من
التحديات الت�شغيلية يف �ضبط ال�سجون .يتعني
على م���س��ؤويل ال�سجون �أن ي�ك��ون��وا ق��ادري��ن
على اكت�شاف وج��ود �أي هواتف متحركة غري
م�رصح بها وحت��دي��د موقعها يف ال��زن��زان��ة من
�أجل العثور واال�ستيالء عليها .ت�ستفيد حلول

وليد امل�سماري نائب رئي�س جمموعة �أدج ومدير الربامج

«�آكتيف �سيل» م��ن ع��دة ط��رق ،مثل اكت�شاف
توليد �إ� �ش��ارات ال�ت�رددات ال��رادي��وي��ة لتحديد
م��وق��ع أ�ج �ه��زة االت���ص��االت الال�سلكية داخ��ل
ال�سجون وتتبعها.
وع�ل�اوة على م��ا �سبق ،ميكن ا�ستخدام
«�آكتيف �سيل» خالل الفعاليات رفيعة امل�ستوى
ل���ض�م��ان ��س�لام��ة ك �ب��ار ال�شخ�صيات وع��ام��ة
النا�س من الهجمات الإرهابية .يتيح النموذج
�سهل الت�شغيل للم�ستخدمني النهائيني حتديد
الأه� ��داف وم��راق�ب�ت�ه��ا� � ،س��واء ك��ان��ت حم��ددة
م���س�ب� ًق��ا �أو مت �إدخ��ال �ه��ا ي ��دو ًي ��ا ،واع�ترا���ض
امل �ك��امل��ات ال���ص��وت�ي��ة وال �ب �ي��ان��ات يف البيئات
احل�رضية والريفية.
ون�ظ�رًا �إىل ت��زاي��د احل��روب غ�ير املتكافئة
وظواهر التمرد يف جميع �أنحاء العامل ،تتطلب
ال �ق��وات ال�بري��ة وق��واف��ل ك�ب��ار ال�شخ�صيات
�أنظمة حماية �إلكرتونية متطورة للحفاظ على
�أمنها من التهديدات غري املرئية ،مثل العبوات
النا�سفة.
لقد ازداد خطر ال�ع�ب��وات النا�سفة التي
يتم التحكم فيها ع��ن بعد ب�شكل كبري خالل
ال���س�ن��وات الأخ �ي��رة .وت�ع�ت�بر ه��ذه الأج �ه��زة
الأ��س�ل�ح��ة املف�ضلة ل�ل�إره��اب�ي�ين وامل�ت�م��ردي��ن
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الذين ينفذون �أعمال التعطيل �أو الإ�صابة �أو
القتل على نطاق وا�سع ،وذل��ك بف�ضل الإنتاج
املرجتل لتلك الأجهزة.
ولال�ستفادة من الطلب على احلماية �ضد
هذه التهديدات املتطورة� ،أطلقت «�سيجنال»
ن �ظ��ام ت�شوي�ش ح��دي�ث� ًا وع ��ايل ال �ق��درة يعمل
ب�شكل ن�شط �أو تفاعلي .مت ت�صميم نظام «يف-
بروتيكت» ب�شكل �أ�سا�سي حلماية الأوراح،
حيث يقوم بحجب ا�شتعال ال�تردد الال�سلكي
للعبوة النا�سفة مبجرد �أن يكت�شفها النظام،
ما مينع حدوث انفجار وينقذ الأرواح وي�ساعد
على جتنب �أي �أ�رضار جانبية.
يعد هذا النظام منا�سب ًا لكبار ال�شخ�صيات
واحل� ��ر�� ��س ال ��رئ ��ا�� �س ��ي وال��دب �ل��وم��ا� �س �ي�ين
والع�سكريني الذين يعملون يف مناطق ح�سا�سة
وم�ضطربة �أو يف جميع الأوق��ات ،ويقوم ببث
�إ�شارات الت�شوي�ش �أثناء مرور القافلة لت�شكيل
حاجز وقائي حول ال�سيارة .ويف حالة وجود
تهديدات متعددة ،مثل �أ�رساب الطائرات بدون
طيار ،ف�إن احلل املتكامل ي�ؤمّن املجال اجلوي
املحيط بالإ�ضافة �إىل م�سار القافلة ،وي�شمل
ما ي�صل �إىل  16قناة حلجب إ���ش��ارات الإط�لاق
املتزامنة وامل�ت�ع��ددة يف �أي مكان �ضمن طيف
الرتدد الال�سلكي.
تتحلى �رشكة «�سيجنال» بروح ال�رشكات
النا�شئة يف ت�صميم و�إنتاج منتجات وخدمات
أ�م �ن �ي��ة رق �م �ي��ة ذات ب�ن�ي��ة م �ف �ت��وح��ة وف�ع��ال��ة
وحم�سّ نة ومبنية على ال �ت�رددات ال��رادي��وي��ة
ل�صالح احل�ك��وم��ات وال ���شرك��ات يف املنطقة.
وق��د ن�ف��ذت ال���شرك��ة دورة ��ص��ارم��ة يف حتليل
التهديدات والبحث والتطوير بهدف ر�صد
املخاطر النا�شئة وحتليلها ومكافحتها.
وتعد «�سيجنال» ج��زء ًا من قطاع احلرب
الإلكرتونية واال�ستخبارات التابع ملجموعة
«اي��دج» ،املجموعة التكنولوجية الرائدة التي
ت�صنف بني �أكرب  25مورد ًا ع�سكري ًا يف العامل.
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أحدث ما عرضته «روس أوبورون إكسبورت»
يف جمال األمن من معدات وحلول
خالل معرض » إنرتبوليتكس 2021
�شاركت «رو���س �أوب��ورون �إك�سبورت» (( )Rosoboronexportوهي جزء
من �شركة «رو�ستِك» ( )Rostecاململوكة من الدولة) يف املعر�ض الدويل اخلام�س
والع�شرين لـ «و�سائل توفري �أمن الدولة» ،واملعروف با�سم «�إنرتبوليتك�س »2021
( )Interpolitics-2021يف مو�سكو.
-

،

يف معر�ض
ر ّوج� � ��ت
ملنتجات مدنية و�أُخ��رى مزدوجة
اال�ستعمال ،ومعدات مميزة من �أج��ل �أجهزة
�أم� ��ن و�إن� �ف ��اذ ال �ق��ان��ون ،ك��ان��ت ق��د ط��ورت�ه��ا
و�صنعتها �رشكات رو�سية بارزة.
يف ه��ذا ال���ص��دد ،ق��ال �ألك�سندر ميخيف
( ،)Alexander Mikheevامل��دي��ر ال �ع��ام
ل � �ـ  Rosoboronexportون� ��ائ� ��ب رئ �ي ����س
احت� ��اد امل �ه �ن��د� �س�ين ال� ��رو�� ��س« :ب ��دع ��وة من
 ،Rosoboronexportزار امل �ع��ر�� َ�ض يف ع��ام
�� 2021ض�ي��وف م��ن  30ب �ل��داً ،م� ّث�ل��وا �أج �ه��زة
�إن�ف��اذ ال�ق��ان��ون ،و�أج�ه��زة ا�ستجابة للحاالت
Interpolitics 2021
Rosoboronexport

الطار�شة ،و�رشكات �أمن خا�ص وتكنولوجيا
م �ع �ل��وم��ات ،ف���ض�ل ًا ع��ن ��س�ل�ط��ات �إق�ل�ي�م�ي��ة».
و�أ� � �ض� ��اف« :ون� �ح ��ن ق� � ّدم� �ن ��ا ،م ��ع ��شرك��ات
��ص�ن��اع�ي��ة� ،إىل ��شرك��ائ�ن��ا ال�سل�سلة الكاملة
حل��رف�ي��ة ال�ت��ي ُع��ر��ض��ت يف
م��ن م�ع��دات الأم ��ن ا ِ
 ،Interpoliticsوجعلناها مت�آلفة م��ع حلول
 Rosoboronexportامل �ت �ك��ام �ل��ة مل��واج �ه��ة
التحديات والتهديدات الرئي�سية املاثلة �أمام
املجتمع احلديث».
ويف  ,Interpolitex 2021ع��ر� �ض��ت
 Rosoboronexportم�ع��دات حديثة للحماية
ال�شخ�صية ،م��ن �صنع «�أن ب��ي ب��ي ك�لا���س»
( ،)NPP Klassوك��ا��ش��ف تقاطع غ�ير خطي

م��ن ط ��راز «�أن �آر،)NR-2000( »2000 -
وعلبة هاتف خلوي من ط��راز »الريت�س »4 -
(� )Larets-4آم�ن��ة �ضد التن�صت م��ن «يوتا
غ��روب» ( ، )YUTTA Groupو�أنظمة دفاع
ذات� ��ي غ�ي�ر مم�ي�ت��ة و�أن �ظ �م��ة دف� ��اع م��ن معهد
الأب �ح��اث للكيمياء التطبيقية  ،وه��و مركز
احت���ادي ل�ل�أب �ح��اث والإن� �ت ��اج ،وم�سد�سات
�صعق ح��راري��ة من «م��ارت غ��روب» (MART
 ،)Groupو�أج �ه��زة ر ؤ�ي ��ة ب�رصية م��ن �إن�ت��اج
«�أرغو�س� -أن يف» ( )Argus-NVو«دي��دال-
�أن يف» ( ،)Dedal-NVو�أن �ظ �م��ة و�أج �ه��زة
فح�ص من .JSC Set-1
�إ�ضافة �إىل ذلك ،عُر�ضت يف جناح ال�رشكة
�أ��س�ل�ح��ة «ل��وب��اي �ي��ف» ( )Lobaevو�أ��س�ل�ح��ة
��ص�غ�يرة و�أ� �س �ل �ح��ة ��ص�ي��د م��ن «�أور� �س �ي ����س»
( ،)ORSISوكذلك �أنظمة م�ضادة للطائرات
امل� ��� �س� رََّّيرَة م ��ن �إن� �ت ��اج امل� ���ش�روع ال �ت �ج��اري
«�أف�ت��وم��ات�ي�ك��ا» (.)Avtomatika Concern
و�أ� �ش��د م��ا لفت اه�ت�م��ام ممثلي �أج �ه��زة �أمنية

نظام  Pishalاملحمول
وامل�ضاد للطائرات امل�سرية

اخل�صائ�ص الرئي�سية
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مدة العمل املتوا�صل� ،ساعات

�ساعة واحدة على الأقل

الأبعاد (العر�ض  Xاالرتفاع  Xالطول) ،ملم

930x 240 x 200

الوزن الأق�صى ،كلغ

3,2
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ه��و �سل�سلة �أ��س�ل�ح��ة ��ص��دم��ة ك�ه��رب��ائ�ي��ة من
��شرك��ة  ،Rosoboroexportوه ��ي �أ��س�ل�ح��ة
�أثبتت فعاليتها عملياً .ثم �إن كا�شف املعادن
الدقيق «�سريبريو�س» ( )Cerberusال�سهل
اال�ستخدام واملت�ضمَّن م�سد�س �صعقُ ،يعَد
و�سيلة مثالية لال�ستعمال عند نقاط تفتي�ش
�أو يف مطارات �أو من�ش�آت �أمنية ،حيث تق�ضي
ال�رضورة فح�ص �أ�شخا�ص.
ول��ت��وف�ي�ر �أم � ��ن ل�ل���ش�خ���ص�ي��ات امل�ه�م��ة
( ،)VIPال ب��د ل �ل��وح��دات امل�خ�ت���ص��ة ب ��إن �ف��اذ
ال�ق��ان��ون م��ن �أ�سلحة دقيقة مم�ي��زة .وبف�ضل
ت���ص�م�ي��م م �ع �ي��اريُ ،ت �ع �ت�بر ب �ن��دق �ي��ة القن�ص
امل�ت�را�� �ص ��ة واخل �ف �ي �ف��ة وال ��دق� �ي� �ق ��ة «دي يف
�أل 10 -يف  3ف ��ول� �ك ��وداف ( ُول� �ف� �ه ��اون ��د)

((DVL-10V3 Volkodav (Wolfhound
م�ل�ائ �م � ًة مل �ه �م��ات م �ت �ن��وع��ة؛ ح �ي��ث ي�ستطيع
م�ستخدمها ت�ب��دي��ل ال���س�ب�ط��ان��ة وا��س�ت�ع�م��ال
ذخ�ي�رة م��ن �أع�ي�رة خمتلفة ،مب��ا يف ذل��ك خ�لال
وج� ��وده يف امل��ي��دان .ه��ذه ال�ب�ن��دق�ي��ة ت�ستطيع
�إ�صابة هدف بدقة من مدى يبلغ  1000مرت ،ما
يتيح ملطلق النار البقاء على م�ستوى ع��ال من
احل��رك�ي��ة .ويف ه��ذا ال�سياق �أي���ض�اً ،ي�شار �إىل
�أن ال���س�ترة احل��دي�ث��ة ال��واق�ي��ة م��ن الر�صا�ص
«تاكتيكا» ( )Taktikaم�صمَّمة لت�أدية عدد كبري
من املهمات؛ فمظهرها الفريد ي�شكّل الفر�صة
امل�ن���ش��ودة للتكيّف م��ع �أي ظ ��روف يواجهها
عنا�رص �أجهزة �إنفاذ القانون .وثمة جمموعة
م�لاحِ ��ق ( )insertsبال�ستية ق��اب�ل��ة ل�ل�إزال��ة،

�أجهزة  Cerberusلك�شف املعادن ت�ستخدم يف املطارات

وت�صميم م� ��ؤات ل��راح��ة امل�ستخدِم مب��ا يوفّر
حماية موثوقة وت�شكيلة وا�سعة من املعدات
االختيارية ،حيث ميكن تكييف ال�سرتة ب�سهولة
ل�ل�ت��واءم م��ع ��ض�رورات حم� �دَّدة .وال�شخ�ص
امل���س��ؤول يختار م�ستوى احل�م��اي��ة ال�لازم��ة،
التي ت ؤ�مّنها م�لاحِ ��ق بال�ستية قابلة ل�ل�إزال��ة.
هذا وميكن تزويد ال�سرتة الأ�سا�سية امل�ضادة
واملح�صنة ب�ألواح من ال��دروع من
للر�صا�ص،
ّ
الأمام واخللف واجلانبني بامل�ستوى � 2إىل  5من
املالحِ ق البال�ستية القابلة للإزالة.
قدمت  Rosoboronexportهذه املنتجات
ب��ال�ت�ف���ص�ي��ل خ�ل�ال ال �ع��رو���ض ال �ع��ام��ة �أم ��ام
اجل� �م� �ه ��ور يف ج� �ن ��اح ال� ���ش�رك ��ة» :ال� � ��دروع
ال�شخ�صية» و»معدات لوكاالت �إنفاذ القانون»
امل�سية».
و»�أ�سلحة م�ضادة للطائرات رَّ
«بي�شال» ()Pishal
جم�م��وع��ة حم�م��ول��ة م���ض��ادة للطائرات
امل�سية.
رَّ
خفيفة وموثوقة وفعالة.

واحدة من �أخف البنادق
الكهرومغنط�سية املتوافرة
يف ال�سوق

اخل�صائ�ص الرئي�سية
منبّه الكا�شف
ح�سا�سية الكا�شف ،ملم
ترددات ت�شغيل الكا�شف ،كيلوهريتز
قوة ال�صاعق ،واط
فولطية ال�صاعق ،فولط
نطاق درجة حرارة الت�شغيل ،درجة مئوية
الدفاعية  -ت�رشين الأول � /أكتوبر  -ت�رشين الثاين  /نوفمرب 2021

خفيف و�صوتي
م�سد�س – � ،160سكني – 110
50

)10-7( 3-2
( 90,000 – 70,000حتى )120,000
+50 ... -20

جمموعة  Pishalم�صمَّمة لتعطيل مهمات
م�سية خ�لال ط�يران�ه��ا ،وذل��ك من
ط��ائ��رات رَّ
خالل الت�شوي�ش على ما فيها قنوات ات�صال
وحتكّم ومالحة من مواقع مرجتَلة للقطاع
الأمني �ضمن مدى قدره كيلومرتان.
ولي�س بهذه البنادق حاجة �إىل �إجراءات
خ��ا� �ص��ة ل �ل �ع �م��ل ،ب ��ل �إن� �ه ��ا ج ��اه ��زة دوم � � ًا
لال�ستخدام.
«�سريبريو�س» ()Cerberus
كا�شف معادن ذو �صادم كهربائي
م��رت�ك�ب��و االن �ت �ه��اك��ات ال ُي�ف�ل�ت��ون �أو ال
يقوون على املرور
ب��ال��غ احل�سا�سية و��س�ه��ل اال��س�ت�خ��دام
وقادر على حتييد مرتكبي االنتهاكات
يجمع  Cerberusبني وظائف جهازين
�إلكرتونيني حديثني :كا�شف معادن دوّام��ي
و�صاعق كهربائي م��ن ال�ط��راز الأول .ومن
�ش�أن هذا املنتَج �أن يح�سّ ن من كفاءة املوجلني
ب��إن�ف��اذ ال�ق��ان��ون عند ت�أديتهم مهمة تفتي�ش
الأ�شخا�ص� .أم��ا حتويل وظيفته م��ن ك�شف
املعادن �إىل ال�صعق الكهربائي ،ف�أمر ممكن
ب�صورة فورية.
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معرض دبي للطريان :2021
ال�شيخ حممد بن را�شد وال�شيخ حممد بن زايد يفتتحان معر�ض دبي للطريان 2019

تو ّقعات بزيادة عدد العار�ضني والطائرات امل�شاركة

ينعقد معر�ض دبي للطريان هذا العام ما بني  14و  18ت�شرين الثاين/
لقد أ�ُقيمت على هام�ش املعر�ض م�ؤمترات
نوفمرب  ،2021كمركز �إلتقاء ال�صناعات اجلو ف�ضائية ،حيث �سي�صل للمرّة الأوىل� ،أه� ّم�ه��ا م��ؤمت��ر « �إدارة املالحة
عدد العار�ضني �إىل � 1300شركة وم�ؤ�س�سة و 160طائرة وطوافة مدنية اجلوية ال�شاملة  »GATMالذي تناول مُ�ستقبل
وع�سكرية ،كما يعقد قبل يوم واحد على افتتاحه م�ؤمتر خا�ص بقيادة القوات �إدارة املالحة و�أبراج امل ُراقبة اجلوية ،وم�ؤمتر
وكالة الف�ضاء الإماراتية الذي ركّز على �أهمّية
اجلوية بح�ضور �أكرث من  100قائد وم�س�ؤول وخبري على �صلة بالقوات اجلوية �إ�ستك�شاف وا�ستطالع الف�ضاء ودور امل��ر�أة
و�صناعة الطريان.
�إىل جانب رواد الف�ضاء ب�صفة علماء وباحثات
وم�ه�ن��د��س��ات وب��ال �ت��ايل امل�ساهمة يف مُ�ستقبل
�أما فعاليات املعر�ض ال�سابق يف العام  2019ف�سيت ّم التطرّق اليها مبا يلي:
�إفتتح ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة االم��ارات العربية �صناعة الف�ضاء.
مديرة ال�رشكة املنظمة للمعر�ض مي�شال
املتحدة ،وزير الدفاع وحاكم دبي وال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان و ّيل عهد �أبو ظبي
ف���ان �أك��ل��ي��ج�ين أ� ّك� � ��دت ع �ل��ى جن ��اح امل�ع��ر���ض
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلّحة« ،معر�ض دبي للطريان» .بتاريخ  17ت�شرين يف دورة ال �ع��ام  2019ال� ��ذي ف ��اق ال �ت��و ّق �ع��ات
الثاين/نوفمرب  2019بح�ضور ح�شد من القادة وامل�س�ؤولني يف دولة الإمارات وعدد م ��ن ح �ي��ث ب ��راجم ��ه امل� �ت� �ط� �وّرة وامل � � ؤ�مت� ��رات
كبري من البعثات الر�سمية العربية والأجنبية وكبار م�س�ؤويل ال�شركات العار�ضة .والعرو�ض اجلوية التي �شاركت فيها مُقاتالت
�أم�يرك �ي��ة ط� ��راز  F-22و  F-16و  F-15و
 F-35املتطورة ،وامل ُقاتلة الأوروبية يوروفايرت تايفون Eurofighter
املعر�ض الذي ا�ستم ّر حتى  21ت�رشين الثاين/نوفمرب  2019متيّز
مبُ�شاركة ح��وايل � 1288رشكة وم�ؤ�س�سة على �صلة ب�صناعة الطريان  ،Typhoonوامل ُقاتلة الفرن�سية راف��ال  Rafaleوامل ُقاتلة الرو�سية ياك
واجلو ف�ضاء� ،إىل جانب  161طائرة وطوافة جتارية وع�سكرية �شارك  ،YAK 130كما �شاركت الفرق البهلوانية الإم��ارات�ي��ة «الفر�سان»،
بع�ضها بالعرو�ض اجلوية اليومية ،واختتم مب�ؤمتر �صحفي �أكّد على والفرن�سية « »Patrouille de Franceب�إ�ستعرا�ضات ج� ّوي��ة عك�ست
جناحه �إذ ا�ستقطب هذا العام حوايل � 100رشكة جديدة تُ�ساهم للمرّة م�ه��ارات الطيّارين والتقنيّة العالية التي تتمتع بها ط��ائ��رات اجليل
الأوىل �أبرزها �رشكة الطوافات ال�سعودية  THCوجمموعة ايدج  EDGEاجلديد� ،إىل ذلك �شهد املعر�ض حتليق طائرات جتارية منوّعة �أبرزها
االماراتية ،كما ّمت الإعالن عن حتقيق طلبات ل�رشاء الطائرات املنوّعة «بوينغ » Boeing 787و«ايربا�ص � »Airbus 330إ�ضافة �إىل طوافات
بقيمة  54.5مليار دوالر �أمريكي.
رو�سية طراز .Mi - 38
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ال�شيخ حممد بن را�شد �أمام �ساحة الطائرات

ال�شيخ حممد بن را�شد ق��ام بجولة تفقدية يف القاعة الرئي�سية
للمعر�ض حيث توقّف عند �أجنحة عدد من كربيات ال�رشكات ،و�أعرب عن
ارتياحه للتواجد الدويل الكبري �إىل جانب ال�رشكات العربية والوطنية
حتت مظلة «معر�ض دب��ي ال��دويل للطريان» يف ن�سخته ال�ـ  ،16مرحّ ب ًا
ب�ضيوف الدولة من عار�ضني ووفود ر�سميّة وزوّار من دول عدّة.
بدوره ،ال�شيخ حممد بن زايد �أكّد خالل زيارته املعر�ض ،على�أن
قطاع الطريان يف دول��ة االم��ارات العربية املتحدة حقّق ت�ط�وّر ًا كبري ًا
خالل الفرتة املا�ضية ،ويُع ّد �أحد املحرّكات املهمّة لالقت�صاد الوطني،
�إ�ضافة �إىل كونه بات من �أه � ّم و�أب��رز معار�ض الطريان على امل�ستوى
تو�صلت �إليه
العاملي ،وميثل من�صة دولية رئي�سية لعر�ض �أح��دث ما ّ
التكنولوجيا يف جمال �صناعة الطريان و�أنظمة الدفاع.

�أخبار العار�ضني:

�إن فريق عمل «جملة الدفاعية» حر�ص على زي��ارة �أب��رز الأجنحة
العائدة لل�رشكات العار�ضة ،كما ح�رض عدد ًا من امل�ؤمترات ال�صحافية،
ويف ما يلي ملخّ �ص عن امل�شاهدات خالل فرتة املعر�ض:

ال�صناعات الع�سكرية ال�سعودية :SAMI

يف العام ّ 2017مت �إن�شاء �رشكة «ال�صناعات الع�سكرية» يف اململكة
العربية ال�سعودية ،متا�شي ًا مع ال��ر�ؤي��ة ال�سعودية  ،2030وبرئا�سة
ال�سيد �أحمد اخلطيب يتوقع �أن تلعب ال�رشكة دور ًا مه ّم ًا و�أ�سا�سي ًا
يف توطني الإنفاق الع�سكري الكامل للمملكة العربية ال�سعودية ،لت�صبح
�إحدى �أكرب � 25رشكة ع�سكرية يف العامل بحلول العام .2030
تعمل  SAMIيف اطار خم�س وحدات �أعمال هي :اجلويات والأنظمة
الربية ،والأنظمة البحرية ،والأ�سلحة وال�صواريخ ،والإلكرتونيات
الدفاعية.
خالل معر�ض دبي كان لها جناح داخلي وجناح خارجي كبرية على
مقربة من الطائرات اجلاثمة يف �ساحات املطار ،حيث عر�ضت جم�سّ مات
لبع�ض الطائرات والأنظمة الإلكرتونية املنوّعة.
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جناح ال�سالم ل�صناعة الطريان

ال�سالم ل�صناعة الطريان :Al SALAM

ال���شرك��ة العاملة منذ �إن�شائها ت�ق�دّم دع�م� ًا تقني ًا ل�ل�ق��وات امللكية
ال�سعودية اجلوية ،ودعم ًا ل�صيانة الطائرات التجارية املنوعة من فئات A
و  ،Dوبالتايل تعترب ال�سالم ل�صناعة الطريان ال�رشكة الرائدة يف اململكة
العربية ال�سعودية.
ت�شمل ق��درات ال�سالم �صيانة الطائرات الع�سكرية وتوفري العمرة
الكاملة للطائرات التجارية .تقدّم ال�رشكة ال�صيانة والتعديل والتطوير
مل ُقاتالت �سالح اجل� ّو امللكي ال�سعودي « »F-15و«تورنيدو »Tornado
و «تايفون  ،»Typhoonو«  ،»C-130وطائرات امل ُراقبة والإن��ذار املبكر
 ،)E-3 Sentry (AWACSو�أ�سطول طائرات ال�صهريج � ،KE - 3Aإىل
ذلك تنتج ال�رشكة �أجنحة الطائرات وتعمل على دمج و�إ�رشاك قطع هيكل
امل ُقاتالت  F-15Sو  ،F-15SAوت�صنيع الأنابيب وامل�ستوعبات  ،وتوفري
ال�صيانة والإ��ص�لاح للطائرات الع�سكرية والتجارية وتنفيذ ت�صاميم
متميّزة لطائرات رجال الأعمال.

ايدج :EDGE

يعترب جناح« ايدج »EDGEمن �أكرب الأجنحة التي �شهدها املعر�ض
ه��ذا ال�ع��ام ،فكيف ال وه��ي املجموعة التي �أطلقت قبل أ�ي��ام من افتتاح
املعر�ض برعاية وح�ضور ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان يف �أبو ظبي،
ت�ض ّم املجموعة � 25رشكة تعمل �ضمن جتمع ج��و  -ف�ضائي م�ؤلف
من خم�س �رشكات كربى �أو جتمّعات على �صلة باملن�صات والأنظمة،
ال���ص��واري��خ والأ��س�ل�ح��ة ،ال��دف��اع ال���س�ي�براين ،احل ��رب الإل�ك�ترون�ي��ة
والتج�سّ �س ،ودعم املهمات.
ال�رشكة تتبنى التكنولوجيات املتقدّمة مثل الإمكانيات الذاتية،
و�أن �ظ �م��ة ��س�ي�بران�ي��ة ،و�أن �ظ �م��ة دف��ع م �ت �ط �وّرة ،وال ��روب ��وت وامل ��واد
الذكية ،مع الرتكيز على الذكاء الإ�صطناعي من خالل كافة املنتجات
واخلدمات� ،إىل ذلك تبتدع «اي��دج  »EDGEخ�برات للتبادُل الت�شغيلي
والتطوير �إ�ستجابة لع�رص فيه الكثري من التقدّم والتجدّد.
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الأن�ظ�م��ة الإل �ك�ترون �ي��ة وال��دف��اع �ي��ة� ،أن�ظ�م��ة الإ��س�ت�ع�لام وامل�ع�ل��وم��ات
والإت�صاالت� ،أنظمة الإطالق ،و�سائل اللوج�ستية والتدريب.
يف معر�ض دب��ي عر�ضت بوينغ  Boeingطائرات  B787و B 777x
وطائرة التدريب احلديثة واملتطوّرة  ،T-7وامل ُقاتالت  F-15و .F-22
كما نظّ مت عر�ض ًا للإعالميني على مقربة من طائرة ال�صهريج اجلديدة
 KC - 46A Pegasusالتي تنطوي حتت قيادة �سالح اجلو الأمريكي،
حيث ��شرح �ضابط �أمريكي موا�صفات الطائرة امل ُ�ع�دّة للنقل اجل�وّي
وال�ت��زوّد بالوقود ج��و ًا لدعم القوات اجلوية وق��وات املارينز و�سالح
البحرية.
متثّل الطائرة � KC-46Aإنطالق ع�رص جديد من ق��درات التزوّد
بالوقود ج��واً ،وتُعترب ت�ط��ور ًا لهذا النوع من الطائرات ال��ذي ب��د�أ يف
العام  ،2011حيث ميكن ب�سهولة تنويع احلمولة من الركّاب والب�ضائع
والإخالء الطبّي والوقود يف �آنٍ واحد بحيث ي�صل وزن احلمولة �إىل 96
طناً.

رو�س �أوبورون اك�سبورت :ROSOBORONEXPORT

هي �أكرب �رشكة يف العامل للجو ف�ضاء ،والرائدة يف �صناعة الطائرات
التجارية وامل ُقاتالت والأنظمة الدفاعية والأمنية ،تقدّم ال�رشكة دعم ًا
ملختلف اخلطوط اجلوية العاملية وللحكومة الأمريكية وحلفائها يف �أكرث
من  150دولة حول العامل .ت�شمل منتجات بوينغ وخدماتها الطائرات
التجارية واحلربية ،ال�سواتل ،الأ�سلحة من ال�صواريخ والقنابل،

ال�رشكة الرو�سية احلكومية عر�ضت يف معر�ض دب��ي للطريان
امل �ع �دّات الرو�سية اجل��دي��دة للقوات اجل��وي��ة وق��وات ال��دف��اع اجل �وّي
واحلرب الإلكرتونية ،التي منها الطائرات احلربية والطوافات ونظم
مكافحة الطائرات غري امل�أهولة وغريها من و�سائط الهجوم اجلوّي،
و�أنظمة الدفاع اجلوّي على �أنواعها� .أبرز املعرو�ضات الرو�سية كان
مقاتلة اجليل اخلام�س  SU -57Eوطوافات القتال والنقل الع�سكري
 Mi 28 -NEو � ،Mi -171Shإ��ض��اف��ة �إىل النظم ال�ف��ري��دة م��ن نوعها
ل�ل��دف��اع اجل� �وّي م�ث��ل Pantsir -S1M :وامل�ح�ط��ة ال��راداري��ة اجل��دي��دة
املخ�ص�صة مل ُراقبة الأهداف الف�ضائية .و�إىل جانب املعرو�ضات
«»Sula
ّ
اجل��دي��دة عر�ضت رو���س �أوب ��ورون اك�سبورت النظم الرو�سية التي
�رضبت مبيعاتها يف الأ� �س��واق العاملية �أرق��ام � ًا قيا�سية ومنها :نظام
�صواريخ الدفاع اجلوّي البعيد املدى  S-400ونظام �صواريخ الدفاع
اجلوّي  Buk M2Eو  Vikingوالطوافات  Ka-52و  Ka-29و Mi - 35
 Mو  Mi -26و  Mi -38وامل ُقاتالت  SU - 35و  SU -32و MiG - 35
وطائرة التدريب والقتال .Yak - 130

طائرة ال�صهريج والنقل  KC-46Aتابعة ل�سالح اجلو الأمريكي �إنتاج «بوينغ»

ال�شيخ حممد بن زايد يتفقد جناح رو�س �أوبورون اك�سبورت

بوينغ :Boeing
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POWERING AIR SUPREMACY

M88 - Rafale Engine

M53- Mirage 2000 Engine

A comprehensive know-how to power air supremacy
Safran Aircraft Engines is a complete engine manufacturer, with proven expertise
in the technologies underpinning the M88 and M53 engines that power the
Rafale and the Mirage fighters deployed by armed forces from around the world.
For missions ranging from surveillance and high-altitude interception, to ground
attack and training, the M53 and M88 engines have demonstrated their extensive
operational capabilities in service in the most hostile environments.
With over 4,700 engines deployed by some 30 customers from around the
world, Safran Aircraft Engines support armed forces by providing them top of
the class services and engine availability, allowing them to focus on their core
defense mission.
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لوكهيد مارتن :Lockheed Martin

م �ط �وّرة تعمل �ضمن �شبكة متكاملة ُت�غ��طّ ��ي م�ه� ّم��ات ال �ق��وات الربية
والقوات املحمولة جواً ،وذلك عرب ت�صميم النظام  TruNetالذي يتميّز
ب�أ�شكال موجيّة �ضيّقة وعري�ضة النطاق ،حيث يوفّر هذا النظام �أق�صى
ق��در من امل��رون��ة و�سهولة الإ�ستخدام والتكامل مع �أ�شكال املوجات
الطويلة ،والإ�ستعداد امل ُ�ستم ّر للتطوّر التكنولوجي الفعّال من حيث
التكلفة الإقت�صادية.
�إىل ذل��ك ت��وف��ر ال�رشكة ح�ل��ول �إل�ك�ترون�ي��ات ال �ط�يران امل ُ�شرتكة،
وحلول النريان امل ُ�شرتكة التي ت�ؤمن للقوات امل�سلّحة �ساحة معركة
فائقة اجلودة بف�ضل الذكاء الإ�صطناعي.

جرنال �أتوميك�س (:General Atomics (GA-ASI

لوكهيد مارتن عر�ضت املُقاتلة F-16

ال�رشكة الأمريكية ال��رائ��دة عاملي ًا يف امل�ج��االت الأمنية والدفاعية
واجل ��و ف�ضائية ،ع��ر��ض��ت يف م�ع��ر���ض دب��ي جم�م��وع��ة م��ن منتجاتها
و�أنظمتها ل�ع� ّل أ�ب��رزه��ا امل ُ�ق��ات�لات  F-16و  F -35ال�ت��ي ��ش��ارك��ت يف
العرو�ض اجلوية اليومية� ،إ�ضافة �إىل جم�سمات لطائرة النقل C-130
و �إىل م�شبه لتعليم قيادة امل ُقاتلة .F 16
�إىل ذلك نظّ مت لوكهيد مارتن  Lockheed Martinن��دوات عدّة كان
�أهمها ال�ن��دوة اخلا�صة بنظام ال��دف��اع اجل �وّي وال�صاروخي املدمج
 IAMDحيث ّمت ��شرح �إمكانيات ه��ذا النظام و�أج �ه��زة الإ�ست�شعار
والإط�لاق وال�صواريخ امل�ستخدمة وفق ًا الرتفاعات الأه��داف اجلوّية
التي تق�سم ما بني منخف�ضة ومتو�سطة ومُرتفعة .ال�رشكة ت�ؤكّد على
�أهمّية �إ�ستخدام ال ��رادارات املتطوّرة ونظام الدفاع على ارتفاعات
ق�صوى  ،THAADوال�صواريخ الإعرتا�ضية  PAC - 3ونظام املدفعية
املتحرّكة .HIMARS

كولينز �أيرو�سباي�س :Collins Aerosapce

ال�رشكة ال��رائ��دة يف مُ�ستقبل التكنولوجيا وم��دى �أهمّية التبادُل
الت�شغيلي ،عملت على �إن �ت��اج �أج �ه��زة الإت �� �ص��االت الال�سلكية ذات
الربجميات ( ،)SDRاملحمولة جو ًا �أو يف املواقع الثابتة� ،أو املحمولة
على ظهر اجلنود ،مما يوفّر �أحدث احللول ل�شبكة الإت�صاالت التكتيكية
عرب طيف ال�تردّدات العالية  HFوالعالية ج��د ًا  VHFوما فوق العالية
.UHF
لقد عر�ضت كولينز ايرو�سباي�س يف معر�ض دب��ي �أج�ه��زة رادي��و
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جم�سم الطائرة دون طيّار  Sea Guardianيف جناح جرنال �أتوميك�س

ال�رشكة الأمريكية الرائدة يف �إنتاج الأنظمة اجلوّية امل�سيرّ ة عن
بُعد ،عر�ضت جم�سّ مات بع�ض منتجاتها وكان البارز منها نظام حار�س
الف�ضاء  MQ-9B Sky Guardianالذي يُعترب من �أكرث الطائرات تطوّر ًا
يف العامل ،حيث تعتزم ال�رشكة ت�سليم الطائرة الأوىل من هذا الطراز �إىل
�سالح اجلو امللكي الربيطاين مطلع العام  2020و�سيطلق عليها �إ�سم
« .»Protector RG MK1
يتميّز ه��ذا النظام �إىل جانب نظام حار�س البحار Sea Guardian
بقدرات كبرية للتج�سّ �س وامل ُراقبة والإ�ستطالع ( ،)ISRكونه جمهّز
مب�ست�شعرات كهرو  -ب�رصية و�أ�شعة حتت احلمراء  EO/IRعالية
الدقّة ،بالإ�ضافة �إىل رادار متعدّد الو�ضعيات لدعم مهمّات الدوريات
وامل ُراقبة البحرية.
�إىل ذل ��ك ت�سعى � GA - ASIإىل ت�ط��وي��ر ق� ��درات احل� ��رب �ض ّد
الغوا�صات ( ،)ASWحيث قامت ال�رشكة يف العام  2017با�ستعرا�ض
وجت��رب��ة عملية اك�ت���ش��اف وت �ت � ّب��ع الأه � ��داف امل �غ �م��ورة ب��امل �ي��اه مثل
الغوا�صات ،با�ستخدام الطائرة المُ �سيرّ ة عن بُعد طراز  .MQ-9Aكما
ت�ؤكّد ال�رشكة على �أنها قد �أنتجت �أك�ثر من  900طائرة م�سرية و 400
حمطة �سيطرة �أر�ضية وحققت طائراتها حوايل � 60.000ساعة طريان
�شهري ًا لدعم القوات اجلوية الأمريكية واجلي�ش ووح��دات املارينز،
�إ�ضافة �إىل �سالح اجلو الإيطايل والقوات اجلوية الربيطانية والقوات
اجلوية الفرن�سية والقوات امل ُ�سلّحة الإماراتية.
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ليوناردو :Leonardo

م�شهد من العرو�ض اجلوية اليومية

املهمّات املدنية والع�سكرية املتو�سطة امل��دى ،مبا يف ذل��ك الإ�ستخبار
واملُ��راق �ب��ة والإ��س�ت�ط�لاع وح �ي��از الأه� ��داف  ،ISR/ITARو ُم��راق�ب��ة
احلدود ،ور�صد ومراقبة ال�سفن وامل�سح اخلرائطي وامل ُراقبة البيئية.
�إىل ذلك ت�ستم ّر ليوناردو  Leonardoيف �إنتاج �أول طائرة م�سيرّ ة
تعمل بالطاقة ال�شم�سية ،وه��ي أ�وّل ط��ائ��رة م��ن نوعها على م�ستوى
العامل ،تتميّز بقدرتها على الطريان ملدة غري حم��ددة دون احلاجة �إىل
التزوّد بالوقود ،من املتوقّع �أن تدخل الطائرة مرحلة الإنتاج يف العام
 2021حتت �إ�سم  »Skydweller«:وتتميّز بقدرتها على نقل حمولة كبرية
والطريان لفرتات طويلة.

امرباير :EMBRAER

الطوافة غري الآهلة � AWHEROإنتاج «ليوناردو»

ال�رشكة االيطالية الرائدة يف �إنتاج خمتلف الأنظمة الدفاعية واجلو
ف�ضائية والإلكرتونيات ،وهي تقدّم خدماتها يف �إطار طيف وا�سع من
املنتجات مثل :الطوافات والطائرات واحلماية ال�سيربانية .يف دبي
عر�ضت العربة اجلوية غري الآهلة ذات الأجنحة ال��دوارة AWHERO
ال��رائ��دة تكنولوجياً ،وامل�صمّمة لأق�صى درج��ات املوثوقية واملرونة
العمالنية و�سهولة ال�صيانة ،لقد �صمّمت للعمل يف �أع�ت��ى و�أق�سى
الظروف البيئية بر ًا وبحر ًا وج��واً ،وق��ادرة على تنفيذ طيف كامل من
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ال�رشكة الربازيلية امل ُنتجة للطائرات �شاركت يف معر�ض دبي
وعر�ضت بع�ض منتجاتها التجارية وال��دف��اع�ي��ة .يف جم��ال القطاع
ال��دف��اع��ي عر�ضت ط��ائ��رة القتال اخلفيف وال�ت��دري��ب امل�ت�ق�دّم �سوبر
توكانو  ،A-29 Super Tucanoوطائرة النقل الع�سكري املتعدّدة املهام
 KC - 390التي يت ّم �إنتاجها بالتعاون مع �رشكة «بوينغ ،»Boeing
وه��ي تُع ّد طائرة نقل تكتيكية تتميّز بالقوة واملتانة وق��در كبري من
املرونة.
على هام�ش املعر�ض �أعلنت �رشكتا «بوينغ  »Boeingو «امرباير
 »Embraerعن �إطالق م�رشوع مُ�شرتك لإنتاج الطائرة املتعدّدة املهام
 C-390 Millenniumالتي �ستدخل مرحلة الت�شغيل بعد ح�صول
امل���شروع امل ُ�شرتك بني ال�رشكتني على املوافقات التنظيمية لإط�لاق
الطائرة حتت �إ�سم «بوينغ � -أم�براي��ر الدفاعية Boeing Embraer -
 ،»Defenseالأم��ر الذي يج�سد عالقة ال�رشاكة القوية بني ال�رشكتني،
التي من �ش�أنها �أن تعزّز القدرة التناف�سية العاملية لهذه الطائرة.
ُي���ش��ار �إىل �أن أ�م�ب�راي��ر  Embraerت��و ّف��ر ح �ل��و ًال م��دجم��ة للقيادة
وال�سيطرة ( )C4Iوال ��رادارات ،والتج�سّ �س وامل ُراقبة والإ�ستطالع
(� ،)ISRإىل جانب �أنظمة للإت�صاالت واملعلومات ومُراقبة احلدود.
29

احملدثة
عرض أول للطوافة َّ
«نايت هنرت»

�أث �ب �ت��ت ع�م�ل�ي��ات ع���س�ك��ري��ة ج��رت
م� ��ؤخ ��ر ًا �أن ال �ق��وات امل�سلحة يف
أم�س احلاجة �إىل
دول كثرية هي ب� ِّ
ط��واف��ات تتميز ب��درج��ة عالية م��ن ال�ق��درة على
امل �ن��اورة ،وب�ق��وة ف�ت��اك��ة ،وب� ��أن ت�ك��ون حديثة
وع���صري��ة و��ش��دي��دة الفعالية .ه��ذا ال�ن��وع من
الطوافات هو بال�ضبط �ستقوم بعر�ضه �رشكة
الطوافات الرو�سية القاب�ضة يف معر�ض دبي
ال ��دويل للجوف�ضاء  .2021وامل�ق���ص��ود بذلك
التعديل الأح ��دث للطوافة «م ��ي� -24أن �إي»
( )Mi-24NEالتي يعود ف�ضل جعل ابتكارها
�أم� ��ر ًا مم�ك�ن� ًا �إىل ال�ع�م��ل امل���ش�ترك ب�ين �رشكة
«رو� �س��ت ف�يرت��ول» ( ،)Rost Vertolال�رشكة
ال�صانعة للطوافات ،وم��رك��ز «م�ي��ل» الوطني
لت�صميم الطوافات (وكلتا ال�رشكتني جزء من
�رشكة الطوافات الرو�سية).
ل� ّق��ب اجل�ن��ود ال��رو���س «م ��ي� -24أن �إي»
ب �ـ«ن��اي��ت ه �ن�تر» ( )Night Hunterن �ظ��ر ًا �إىل
قابليتها لت�أدية مهمات قتالية يف �أي وق��ت ويف
�أح ��وال ج��وي��ة ب�سيطة و�أُخ� ��رى غ�ير م��ؤات�ي��ة.
ويُطلَق اللقب نف�سه على الن�سخة الت�صديرية
من الطوافة� ،أي تلك املعروفة بـ«مي� -28أن
�إي" ( )Mi-28NEوامل���ص� َّم�م��ة ل�ت�ق��دمي دع��م
ن��اري �إىل جنود املواقع الأمامية ،وحني يكون
�أولئك اجلنود من�شورين كجزء من دفاع م�ضاد
ل�ل�آل �ي��ات ،ول�ت��دم�ير ع��رب��ات م��درع��ة ،و��ضرب
�أه� ��داف ج��وي��ة حم� ّل�ق��ة ع�ل��ى ارت �ف��اع منخف�ض
ضال
و�رسعة بطيئة ،ونقل ا�ستطالع ج��وي ف� ً
عن حتديد �أه��داف مل�صلحة طوافات وطائرات
قتالية .م��ن هنا ،ف ��إن  Night Hunterمدججة
بالدروع ،ومتمتعة بقدرة وافرة على ال�صمود
يف القتال.
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للطوافة  MI-28NEنظام حتكّم م��زدوج
ي�شغلهما اجلي�ش الرو�سي كلتيهما ،وهو على
امل�ستوى ال��دويل ي�ستحوذ على جميع وظائف
الطوافة الهجومية لكنه يب�سّ ط �إىل ح��د بعيد
جمريات التدريب املعدّة للطيارين الع�سكريني
ال��ذي��ن ي�ح�ت��اج��ون �إىل ال�ت�م��رن ع�ل��ى التحليق
بالطوافات  .Night Hunterي�ضاف �إىل ذلك �أن يف
العمليات القتالية الطارئة ،ميكن ع�ضو الطاقم
الثاين �أن يتوىل التحكّم يف الطوافة.
ل�ق��د ��ش��ارك��ت  Night Hunterيف عمليات
قتالية كاملة؛ ف�إىل جانب تدمري عربات مدرعة
والفتك بقوى ب�رشية مقاتلة ،قدمت MI-28NE
دعما ناري ًا يف عمليات قتالية يف مناطق مدينية
وتعقبت جماعة متمردين وعربات منفردة.
ومن �أعلى مزايا � MI-28NEأن �إي قيم ًة
لي�س م��ا لديها م��ن ق��درة على خو�ض القتال يف
جميع الأح� ��وال اجل��وي��ة وع�ل��ى م��دار ال�ساعة
فح�سب ،بل ما لديها من قوة نريان �أي�ضاً.
�إن تدابري حتديث الطوافة ترتكز يف املقام
الأول على تو�سيع ن�ط��اق تنويع �أ�سلحتها؛
ف �ه��ي ��س�ت���ش�ت�م��ل ع �ل��ى �� �ص ��واري ��خ «�أت���اك���ا»
( )Atakaاملحدّثة املوجَّ هة بالليزر وامل�ضادة
ل �ل��دب��اب��ات وع �ل��ى � �ص��واري��خ «خ��ري��زان�ت�ي�م��ا»
( )Khrizantemaذات ن�ظ��ام توجيه م��زدوج
يعمل بقناة ال�سلكية وبحزمة ليزرية .وقد وفر
ن�رش ال���ص��واري��خ �إمكانية زي ��ادة م��دى تدمري
الهدف حتى  10كم .هذا �إىل جانب �أن يف الإمكان
جتهيز الطوافة بقنابل جوية ثبتت فعالية يف
نزاعات حملية ن�شبت يف العقد املا�ضي.
ه��ذا ،و ُزوِّدت  M-28امل�ح� َّدث��ة ب�شفرات
مروحة رئي�سية ذات ت�صميم جديد ،مبا يح�سّ ن
�أداءها يف مناطق جبلية عالية ومناطق ذات مناخ

حار ،ويو�سع ق��درات الطوافة من حيث القيام
بحركات بهلوانية جوية� .أم��ا م��وازِن منطقة
ال�سطح امل��و�� َّ�س�ع��ة ،ف� إ�ن��ه و ّف��ر �إم �ك��ان حت�سني
القدرة على التحكّم يف الطوافة ،التي جُ هِّزت
�أي�ض ًا مبحركات قوية ومبولّد �إ�ضايف للطاقة من
�صنع رو�سي.
وملّا كانت الطوافة متما�شية مع الع�رص،
ف�إنه �ستكون لها �إمكانية التوا�صل مع طائرات
م�سيرَّ ة.
وه ��ا ه��ي  Mi-28NEت� ��زداد ان�ت���ش��ار ًا
وا��س� ًع��ا؛ ف��ال�ط��واف��ات الرو�سية ال�صنع هي،
تقليدياً ،حمط الطلب الأكرب يف �أمريكا الالتينية
وال ���شرق الأو� �س��ط و�أف��ري�ق�ي��ا ومنطقة �آ�سيا
– املحيط ال �ه��ادئ ،ويف ب�ل��دان راب�ط��ة ال��دول
امل�ستقلة (.)CIS
بناء على التغذية املرجتعة م��ن العمالء،
و�أخ� ��ذ ًا يف احل�سبان �أن ال �ط��واف��ات تُن�رش يف
قواعد واقعة يف مناطق ذات مناخ �صحراوي
وبيئة رملية ،ف��إن الطوافة �ستُجهَّز ب�أجهزة
م �ت �ع��ددة ل�ل�ح�م��اي��ة م��ن الأت ��رب ��ة ال�ن��اج�م��ة عن
�أع��ا� �ص�ير ،وذات م �ب��د�أ ج��دي��د لتنقية ال�ه��واء
و�إزال��ة الغبار بفاعلية رفيع امل�ستوى؛ فهذه
الأج� �ه ��زة ت�ضمن �إخ� ��راج ال �غ �ب��ار وال��رم��ال
واجلزئيات الغريبة من الهواء الذي ي�أتي من
ال�غ�لاف اجل��وي وي��دخ��ل �إىل امل�ح��رك��ات خالل
حت��رك ال�ط��واف��ة على الأر�� ��ض وع�ن��د �إقالعها
وهبوطها وحتوميها على �أر���ض مرتبة؛ ومن
�ش�أن هذا �أن مينع تردّي حال جمرى تدفق غاز
– هواء املحركات.
�إن ما للطوافة  Night Hunterمن قدرات
ج��دي��دة ي �ق��ود �إىل �آف� ��اق ج��دي��دة يف ال���س��وق
العاملية.
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مؤمتر دبي لقادة القوات اجلوية :2019

تبني تقنيات جديدة يف جمال الدفاع اجل ّوي

ب��رع��اي��ة ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
دولة االمارات رئي�س جمل�س
الوزراء ،حاكم دبي �إنطلقت بتاريخ 16
ت�شرين الثاين /نوفمرب  2019الدورة
التا�سعة مل��ؤمت��ر دب��ي ال���دويل لقادة
ال��ق��وات اجل��وي��ة  ،DIACمبُ�شاركة
ح��وايل  500من ق��ادة القوات اجلوية
وممثلي هذه القوات ووفود ع�سكرية
م��ن خمتلف دول ال��ع��امل ،وح�ضور
عدد كبري من ال�ضباط ووفود رفيعة
امل�ستوى وم�س�ؤويل كربيات ال�شركات
العار�ضة يف معر�ض دب��ي اجل��وي،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�سيغما»
املنظمة للم�ؤمتر ريا�ض قهوجي �إفتتح
الكالم مرحّ باً باحل�ضور.
ال�شيخ �أح��م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم
رئي�س هيئة دب��ي للطريان والرئي�س الأعلى
ملجموعة ط�ي�ران الإم � ��ارات �إف�ت�ت��ح امل��ؤمت��ر
نيابة عن ال�شيخ حممد بن را�شد حيث رحّ ب
بامل ُ�شاركني ناق ًال حتياته لهم متمني ًا النجاح
لأعمال امل�ؤمتر وفعاليات املعر�ض .يف كلمته
املوجزه قال ال�شيخ �أحمد�«:إننا نلتقي اليوم
يف ه��ذا امل ��ؤمت��ر ك��ي نبحث ال �ت �ط �وّرات التي
ط��ر�أت على القوات اجلوية وال��دور احليوي
الذي لعبه رجالنا من �أبناء القوات اجلوية يف
جمال الدفاع ومكافحة الإرهاب ،فقد �شهدت
ال��ق��وات اجل��وي��ة ت� �ط� �وّر ًا ك �ب�ير ًا ع�ل��ى م��دى
العقود الثالثة املا�ضية حيث تطوّرت �أنظمة
ال�ط�يران و�أنظمة احلا�سب الآيل والأ�سلحة
الدقيقة على �سبيل امل �ث��ال ،وق��د ك��ان للبيئة
ال�سرتاتيجية النا�شئة ت��أث�يره��ا على �سري
العمليات احلربية وط��رق تنفيذها يف وقت
ال�سلم ووقت احلرب على ح ٍّد �سواء كما كان
ت�أثريها قوي ًا �أي�ض ًا على تطوّر القوات اجلوية
وط � ��رق �إ� �س �ت �خ��دام �ه��ا»� .إىل ذل� ��ك �أ���ش��ار
ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �إىل �أن الإم ��ارات
العربية املتحدة تدعم ال�سالح والتطوّر للأمة
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احل�ضور يف حفل افتتاح م�ؤمتر دبي لقادة القوات اجلوية عام 2019

العربية وه��ي تعمل ل�ل�إ��س�ت�ق��رار يف املنطقة
واخلليج.
الكلمة الثانية كانت للواء الركن طيار
را�شد حممد ال�شام�سي ،نائب قائد القوات
اجلوّية والدفاع اجلوي الذي �أكّد على �أهمية
معر�ض دب��ي للطريان ال��ذي يعقد ك� ّل �سنتني
ويجمع الأف���راد املدنيني والع�سكريني من
خُمتلف دول العامل للتفاعل والتعاون يف جمال
الدفاع وقطاعات الأم��ن ،و�أو�ضح �أن الذكاء
الإ�صطناعي وغ�يره م��ن التقنيّات املتقدّمة
يتم تطبيقها يف العديد من القطاعات يف دولة
الإمارات مثل النقل والإعالم وغريها.
خ�ل�ال ث�ل�اث ج�ل���س��ات م�ت�ت��ال�ي��ة تعاقب
ع�ل��ى ال �ك�لام ع��دد م��ن ق ��ادة ال �ق��وات اجل� ّوي��ة
احلاليني وامل ُتقاعدين يف ع �دّة دول �صديقة.
اللواء الطيّار املتقاعد خالد البوعينني،
القائد الأ�سبق للقوات اجلوية الإم��ارات�ي��ة،
�أدار الندوة الأوىل التي كانت حتت عنوان:
«ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات اجل �ي��ل امل �ق �ب��ل» ،ح�ي��ث �أ ّك��د

على �أهمية احل�ف��اظ على ق �وّة جوية حديثة،
و أ�� �ش��ار �إىل �أن ال�ع��ام اجل ��اري �شهد العديد
م��ن ال�ه�ج�م��ات ب��ا��س�ت�خ��دام ال �ط��ائ��رات دون
طيّار ،احلاملة للمتفجرات لت�صبح عن�رص ًا
م �ق��ات� ًلا ي�ت�ط� ّل��ب م��ن ق ��وات ال��دف��اع اجل� �وّي
باملنطقة تطوير قدراتها ملواجهة هذا اخلطر
امل ُ�ستحدث ،وبالتايل ال ب ّد من �إع��ادة �صياغة
�سرتاتيجيات ال��دف��اع اجل� �وّي باملنطقة مبا
ي���ش� ّك��ل ح��ائ��ط � �ص � ّد مل�ن��ع و� �ص��ول م�ث��ل ه��ذه
الطائرات لأهداف مدنية �أو ع�سكرية.
تاله اجلرنال دايفيد غولدفني General
 David Goldfeinرئ�ي����س �أرك� ��ان ال �ق��وات
اجلوية الأمريكية ال��ذي تناول م�س�ألة حتوّل
ع�م�ل�ي��ات ال �ق��وات اجل��وي��ة �إىل ع� �دّة مهمّات
ب��ا��س�ت�خ��دام تكنولوجيات  4CIRلتح�سني
فعالية اجل�ي��ل امل ُ�ق�ب��ل م��ن ال �ق��وات اجل � ّوي��ة.
اجل�نرال غولدفني ت�ط�رّق �إىل ال ��دور ال��ذي
تلعبه �إي��ران مُ�شري ًا �إىل ��ضرورة و�ضع ح ّد
لت�رصفاتها يف اخلليج.
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ال�شيخ �أحمد بن �سعيد يلقي كلمة الإفتتاح نيابة عن ال�شيخ حممد بن را�شد

ب ��دوره ،رئي�س �أرك ��ان ال �ق��وات اجلوية
ال�بري �ط��ان �ي��ة امل ��اري� ��� �ش ��ال اجل � � �وّي مايك
ويغ�ستون ،Air Marshal Mike Wigston
حت�دّث يف كيفية بناء ق��وات جوية �أك�ثر ليونة
وقدرة على التكيّف مع ظروف القتال.
قائد القوات اجلوية والدفاع اجل�وّي يف
دولة االمارات العربية املتحدة اللواء الركن
طيار ابراهيم نا�صر العلوي ،ك��ان��ت له
كلمة حول متطلّبات مُقاتلة اجليل ال�ساد�س
م��ن ح�ي��ث �إدم� ��اج امل ُ���س�ت���ش�ع��رات وحت�سني
ال�شبحية.
الندوة الثانية �أدارها الأمريال املُتقاعد
روب��رت ه���اروارد )Vice Admiral (Ret
 ،Robert Harwardال��رئ�ي����س التنفيذي
ل����ش�رك��ة «ل��وك��ه��ي��د م� ��ارت� ��ن» يف ال����ش�رق
الأو� �س��ط وك��ان��ت حت��ت ع�ن��وان«:امل�ت�ط�ل�ب��ات
العمالنيةاحلالية امل ُ�ستقبلية» ،وك��ان �أب��رز

املتحدّثني فيها اجلرنال جوزيف غوا�ستيال
 Lt.General Joseph Guastellaق��ائ��د
القوات اجلوية الأمريكية يف القيادة املركزية،
ال��ذي �أ�سهب يف احلديث حول �أهمّية التبادُل
الت�شغيل وم���س�ت��وي��ات ال �ق �ي��ادة وال�ت��دري��ب
املتعدّد الأوج��ه ،مُ�شري ًا �إىل ��ضرورة �إدم��اج
�أنظمة اجليل الثالث وال��راب��ع واخلام�س يف
قوة قتالية مُتجان�سة ،وبالتايل توازن ما بني
احللول ذات التقنيات العالية واملنخف�ضة.
ب� ��دوره ،املاري�شال اجل��وي �ستيفني
مريكيت Air.Marshal Stephen Meredith
نائب رئي�س �أركان القوات اجلوية اال�سرتالية
ت �ن��اول كيفية ب�ن��اء ال �ق��وة اجل��وي��ة و أ�� �ص��ول
ال�ت�ج��ان����س م��ا ب�ين ال �ط��ائ��رات الآه �ل��ة وغ�ير
الآهلة.
ال�ن��دوة الثالثة والأخ�ي�رة كانت ب ��إدارة
�آالن دايفي�س  Alan Davisالرئي�س التنفيذي

اللواء الركن طيار ابراهيم نا�صر العلوي قائد القوات
اجلوية الإماراتية متحدثاً

ل ���شرك��ة «راي� �ث� �ي ��ون» يف دول� ��ة االم� � ��ارات،
وكانت حتت ع�ن��وان«:ق�ي��ادة وت��دري��ب قوات
امل ُ�ستقبل» ،وتعاقب على الكالم فيها ك ّل من
اجلرنال �ألك�سندر ماين زجنر LT General
 Alexander Meinzingerق��ائ��د ال �ق��وات
اجل � ّوي��ة ال�ك�ن��دي��ة ،ال��ذي ت �ط �رّق �إىل ال�سباق
المتالك اخلربات وم�ضاعفتها.
ت�لاه اجل�ن�رال �أوريليو كوال غراندي
 LT.General Aurelio Colagrandeقائد
قيادة الثقافة اجل� ّوي��ة والتدريب ،ومدر�سة
تدريب الطريان الدولية  IFTSمعدد ًا �أُ�س�س
ال �ت��دري��ب امل �ت �ط �وّر ل �ل �ط � ّي��اري��ن ول�ل�ط��واق��م
اجلوية.
كلمة اخلتام ،كانت للدكتور فهد اليايف
ال��رئ�ي����س التنفيذي ملجموعة اي ��دج EDGE
الذي نوّه بفعاليات امل�ؤمتر وجناحه.

حوار بع�ض املُ�شاركني يف امل�ؤمتر
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معرض مصر للدفاع  EDEXيف دورته الثانية:
مصر على خريطة املعارض الدولية

الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي يف حفل �إفتتاح املعر�ض الأول عام 2018

ي�ن�ع�ق��د امل �ع��ر���ض يف دورت � ��ه ال �ث��ان �ي��ة م��ا ب�ي�ن  29ت���شري��ن
ال �ث��اين/ن��وف �م�بر و  2ك��ان��ون الأول/دي �� �س �م�ب�ر ،2021
وي��ؤك��د القيّمون على تنظيمه �أن��ه �سيكون من�صة لعر�ض
�أحدث التكنولوجيات والأنظمة الدفاعية ،كما يتوقّعون �أن يفوق عدد
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات العار�ضة الـ � 400رشكة منتجة للأنظمة اخلا�صة
بالقوات امل ُ�سلّحة الربية واجلوية والبحرية.
�أما فعاليات املعر�ض الأول  EDEX 2018فيمكن ايجازها مبا يلي:
بتاريخ  3كانون الأول/دي�سمرب � 2018إفتتح الرئي�س امل�رصي عبد
الفتاح ال�سي�سي ،القائد الأعلى للقوات امل�سلّحة ،معر�ض ال�صناعات
الدفاعية والع�سكرية الأول (�أديك�س  )2018يف مركز املعار�ض الدولية
اجلديدة يف منطقة القاهرة ،وذلك يف ح�ضور ومُ�شاركة  10وزراء دفاع
و  7وزراء للإنتاج احلربي و  7ر�ؤو�ساء �أرك��ان وم�س�ؤويل � 373رشكة
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حملّية وعاملية عار�ضة وعدد من الوفود الر�سمية من  41دولة.
رئي�س الهيئة العربية للت�صنيع الفريق عبد املنعم الرتا�س
امل�ستويي
�أ� �ش��ار �إىل �أن ه��ذا امل�ع��ر���ض ي�ع� ّد م��ن �أه � � ّم امل�ع��ار���ض ع�ل��ى
نْ
خل�برات التكنولوجية
الإقليمي والعاملي ،كونه ميثّل مُلتقى لتبادُل ا ُ
بني امل ُ�شاركني من الهيئات والأنظمة املخت�صة بالت�سليح وال�صناعات
الدفاعية من خمتلف أ�ن�ح��اء ال�ع��امل .الفريق الرتا�س ك�شف مفاج�أة
م�رص يف املعر�ض ب�إطالق مدرعة م�رصية جديدة يت ّم ت�صنيعها يف الهيئة
بالتعاون امل ُ�شرتك مع �أكرب �رشكات الواليات املتحدة الأمريكية املنتجة
للعربات املدرعة .كما �أكد على عودة م�رص لدورها يف املنطقة ووجودها
على خريطة ت�صنيع ال�سالح العاملي ،وه��و يتوقيع التو�سع خارجي ًا
وي�أمل يف توقيع عقود ع�سكرية جديدة مع بع�ض الدول الأفريقية.
ب��دوره القائد العام للقوات امل�سلّحة وزي��ر الدفاع والإن�ت��اج احلربي
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ح�صاد �أديك�س :EDEX 2018
ت�صنيع ع�سكري وعقود ت�سليح
و�سط �إ���ش��ادة بقدرة م�صر على تنظيم املعار�ض� ،إختتمت
فعاليات �إديك�س بتاريخ  5كانون الأول/دي�سمرب  2018و�أعلن عن
توقيع وزارة الدفاع امل�صرية على  10مذكرات تفاهُ م و  4عقود
ت�سليح مع عدد من ال�شركات املُ�شاركة يف املعر�ض� ،أبرزها التايل:
 �إتفاقية الت�أمني الفني ملُقاتالت راف��ال مع �شركة « دا�سو»Dassault
 �إتفاقية لإن��ت��اج ط��ائ��رات دون طيّار مع �شركة «�شنغدو »Chengduال�صينية.
 �إتفاقية مع �شركة ليوناردو  Leonardoالإيطالية ل�شراء�أجهزة رادارا.
 �إتفاقية مع �شركة طالي�س  Thalesلتجهيز حمطات �أر�ضيةعاملة مع الأقمار ال�صناعية.
 م��ذ ّك��رة تفاهُ م م��ع �شركة « ن��اف��ال غ��روب Naval Groupالفرن�سية» لأعمال بناء و�صيانة ل�صالح القوات البحرية.
 �إب��رام ثالثة عقود مع �شركة «�أوبتك�س  »Optexالبلغاريةلتوفري �أجهزة مُراقبة ليلية.

الفريق �أول حممد زكي �أ�شار �إىل �أن القوات امل�سلّحة امل�رصية كانت وما
زالت احل�صن الأمني ملقدرات هذه ا ألم��ة ،و�سعيها المتالك مقومات القوة
لي�س �إلاّ �سعي ًا للحفاظ على �أمنها و�سالمتها يف ع��امل مي��وج بال�رصاعات،
و�أن من ميتلك مفاتيح القوة هو الأقدر على �صنع ال�سالم ،و�أن احلرب على
الإرهاب �أثبتت قدرات م�رص الع�سكرية.
لقد لفت نظر العار�ضني وال ��زوّار موقع املعر�ض ومبانيه احلديثة
وقاعاته املجهّزة ب��أح��دث الو�سائل التي توفر لل�رشكات العار�ضة ك ّل
متطلبات الراحة وتنظيم الأعمال واللقاءات .ثالث �صاالت كربى لعر�ض
ال�سالح �إحتوت �أجنحة ال�رشكات العار�ضة التي برز منها � 42رشكة من
الواليات املتحدة الأمريكية ،و � 32رشكة فرن�سية و � 23رشكة بريطانية ،و
� 20رشكة من ال�صني ،و � 13رشكة من رو�سيا ،بالإ�ضافة �إىل عدد كبري من
الأجنحة للدول العاملية ا ألخ��رى املنتجة لل�سالح واملعدّات الع�سكرية ،كما
�شهدت قاعات املعر�ض ح�ضور ًا متميز ًا لل�صناعات الدفاعية العربية يف
اململكة العربية ال�سعودية ويف دول��ة االم��ارات العربية املتحدة� ،إىل جانب
اجل�ن��اح امل���صري ال��ذي �ض ّم �صناعات الهيئة القومية للإنتاج احلربي،
وجهاز ال�صناعات واخل��دم��ات البحرية ،وهيئة ت�سليح القوات امل�سلّحة
والهيئة العربية للت�صنيع.
الرئي�س امل�رصي �أب��دى اهتمام ًا كبري ًا لفعاليات ه��ذا املعر�ض الذي
ينعقد للمرّة الأوىل يف م�رص ،فهو جتول يف �أنحاء القاعات وتوقّف عند بع�ض
ال�رشكات ،وحر�ص على لقاء كبار ممثلي العار�ضني مثل �رشكة «دا�سو
 Dassaultالفرن�سية» ال�سيد اريك ترابييه  ،Eric Treppierالرائدة يف
�إنتاج الطائرات احلربية والتي �أبرزها املُقاتلة رافال  ،Rafaleكما ا�ستقبل
رئي�س جهاز الإ�ستخبارات الوطنية الأمريكية دانيال كون�س Danial
 Consحيث ّمت الت�أكيد على متانة العالقات امل�رصية الأمريكية و�أهمية
تعزيز التن�سيق الأمني مع الواليات املتحدة ملكافحة الإرهاب.
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التوقيع على �إحدى الإتفاقيات مع القوات البحرية امل�صرية

�أخبار العار�ضني:

لي�س من ال�سهولة مبكان تغطية فعاليات املعر�ض كافة ،لذا �سيت ّم
التطرّق �إىل �أبرز ال�رشكات العار�ضة وفق ًا ملا يلي:
روس أوبورون أكسبورت :Rosoboronexport

ع��ر��ض��ت ح���وايل  300من���وذج ل�ل�أ��س�ل�ح��ة وامل� �ع� �دّات الع�سكرية
الرو�سية ،ويف �إطار جناح رو�سي موحّ د عر�ضت منتجات  11م�ؤ�س�سة
كبرية للأ�سلحة واملعدات الع�سكرية جلميع �صفوف القوات امل�سلّحة
والتي �أبرزها:
 طوافة  Ka -52للقتال والإ�ستطالع. -طائرة التدريب والقتال .Yak - 130

اجلناح الرو�سي يف معر�ض EDEX
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أيفيكو :Iveco

عر�ضت بع�ض العربات الدفاعية التي تنتجها وامل�ستخدمة من قبل
اجلي�ش االيطايل ودول الإحتاد الأوروبي وحلف «ناتو»� ،أبرز معرو�ضاتها
يف «اديك�س» العربة اخلفيفة للإ�ستعمال الع�سكري  ،MUV 4x4كما عر�ضت
جم�سّ مات العربة املحمية والربمائية  VBTP 6x6وجمموعة من العربات
املدرعة لتلبية �إحتياجات الزبائن الع�سكريني حول العامل.

الطائرة امل ُقاتلة �سوخوي .Su - 35 الطوافات من طراز  Mi-17و .Mi - 28 NE �أنظمة الدفاع اجلوّي  S-400و  Tor -M2Eو .Buk - M2E -الدبابة  T-90MSوعربة امل ُ�شاة القتالية .BMP - 3

ليوناردو :Leonardo

ت��رك��ز ال���شرك��ة االي�ط��ال�ي��ة إ�ه�ت�م��ام�ه��ا ع�ل��ى منطقة ال ���شرق الأو� �س��ط
و�أفريقيا ،وقد عر�ضت يف �أديك�س 2018جمموعة من منتجاتها ويف مقدّمها
الطوافات املنوعة مثل  AW139ملهمّات البحث والإن�ق��اذ والتي ت�ستخدم
حالي ًا من قِبل القوات اجلوية امل�رصية .كما عر�ضت الطائرة دون طيّار
لأغرا�ض املُراقبة والإ�ستطالع  AW HEROالتي لفتت �أنظار العار�ضني
والزوّار.

العربة املدرعة متعددة الأدوار ( )VBMRغريفون GRIFFON

نك�سرت :NEXTER

ال�رشكة الفرن�سية ال��رائ��دة يف �إن �ت��اج ال�ع��رب��ات امل��درع��ة وال��دب��اب��ات
ومدافع امليدان ،عر�ضت يف «�أديك�س» جمموعة من منتجات يف اطار برنامج
�سكوربيون  Scorpionوالتي ت�شمل نظام املدفعية قي�رص  CAESARعيار
 155ملم والعربة امل��درع��ة متعدّدة الأدوار غريفون  GRIFFONوعربة
الإ�ستطالع والقتال ( )EBRCج��اك��وار  JAGUARبالإ�ضافة �إىل دبابة
القتال لوكلري  LECLERCالتي ت�شكّل تر�سانة اجلي�ش الفرن�سي.

املجموعة البحرية الفرن�سية تقدّم
الدعم للقوات البحرية امل�رصية

بتاريخ  3كانون الأول/دي�سمرب  2018وعلى هام�ش
معر�ض م�صر للدفاع والأمن  ،EDEXوقّعت نافال غروب
 NavalGroupعلى �إتفاقية مع القوات البحرية الم�صرية
لتقديم الدعم ل�سفنها الحربية خالل خم�س �سنوات مقبلة،
الأم��ر ال��ذي يعتبر عالمة مميزة لخطوات من التعاون
ال�ستراتيجي طويل الأم��د ما بين نافال غروب والبحرية
الم�صرية.
�إن توقيع ه��ذه الإتفاقية ب�شكل خطوة �إ�ضافية في
�شراكة المجموعة البحرية الفرن�سية مع م�صر� ،إذ �أن
وزير الدفاع الم�صري وقذع في �شهر تموز/يوليو 2014
على عقد لبناء �أربع فرقيطات غوويند  ،Gowindوفي �شهر
�آب�/أغ�سط�س  2015ت�سلّمت م�صر من المجموعة البحرية
�أحدث فرقاطة طراز  FREMMوحملت �إ�سم «تحيا م�صر»،
وخالل حزيران/يونيو � 2016سلّمت نافال غروب �إلى �سالح
البحري الم�صرية �سفينتي �إن��زال وحاملة طوافات طراز
مي�سترال .Mistral
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مركز الأمري �سلطان للدرا�سات والبحوث الدفاعية :PSDSARC

يُعترب معر�ض «�أديك�س» من�صة لتقدمي �إمكانيات الإنتاج الع�سكري
امل ُت�صاعد يف اململكة العربية ال�سعودية وعلى نطاق وا�سع .مركز الأمري
�سلطان للدرا�سات والبحوث الدفاعية كان له ح�ضور مميّز� ،إذ عر�ض
جمموعة من ال��رادارات التي منها ال��رادار  MNR - 100متعدد املهام
والعامل ب�صفيف امل�سح الإلكرتونية الفعّال  ،AESAوامل�ستخدم يف
جم��االت ُم��راق�ب��ة ال���ش��واط��ىء وع� �دّة تطبيقات ع�سكرية �أخ ��رى ،هذا
بالإ�ضافة �إىل نظام ال��رادارا ال�سلبي  SMT - 100ال��ذي يقوم بر�صد
الأه ��داف اجلوية املتو�سطة واملنخف�ضة الإرت �ف��اع ،ميكن �إ�ستخدام
هذا النظام للمُراقبة اخلفية للمناطق امل ُعادية وتتبع الأه��داف اجلوية
يف املدى الق�صري واملتو�سط ،و�أي�ض ًا كداعم للرادارات ال�سرتاتيجية
والتكتيكية ،كما ميكن �إ�ستخدامه ل�س ّد الثغرات والعمل بدون الك�شف
صرف��ه ل �ل �ت��دم�ير�.إىل ذل ��ك ع��ر���ض امل��رك��ز جم�سمات
ع��ن م��واق�ع��ه وت ��� ّ
للطائرات دون طيّار التي يت ّم بنا�ؤها و�إنتاجها ب�شكل كامل يف اململكة
العربية ال�سعودية.

�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية :SAMI
هي �رشكة وطنية قاب�ضة مملوكة  % 100ل�صندوق الإ�ستثمارات
العامة الذي يعترب �صندوق الرثوات ال�سيادي اخلا�ص باململكة العربية
ال�سعودية .تعمل ال�رشكة على دعم وتطوير ال�صناعات الع�سكرية يف
اململكة ،وتلعب دور ًا رئي�سي ًا يف توطني ال�صناعات الع�سكرية �إذ ت�صنف
اململكة من �أكرث خم�س دول من حيث الإنفاق الع�سكري على امل�ستوى
العاملي.
متخ�ص�صة
تهدف ال�رشكة �إىل �أن تكون �ضمن �أف�ضل � 25رشكة
ّ
يف ال�صناعات الع�سكرية يف العامل بحلول العام  2030وفق ًا لر�ؤية قادة
اململكة للتطوير .كما تقود جهود اململكة يف تعزيز الإكتفاء الذاتي يف
جمال القدرات الدفاعية ب�إر�ساء قطاع مُ�ستدام لل�صناعات الع�سكرية
واخل��دم��ات يف اط��ار �أرب ��ع وح ��دات �أ�سا�سية ه��ي :الأن�ظ�م��ة اجل��وي��ة،
والأنظمة الأر�ضية ،والأ�سلحة وال�صواريخ ،والإلكرتونيات الدفاعية.
يف  EDEXعر�ضت ال���شرك��ة جم�سمات جمموعة م��ن منتجاتها
�أبرزها نظام التدريب املدمج  NAVANTISاملطور وفق ًا لل�رشاكة ما بني
 SAMIو  NAVANTIAالإ�سبانية لبناء ال�سفن.

جمل�س ال�شركات الدفاعية الإماراتية :EDCC

نظام الرادار ال�سلبي SMT-100
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ت�أ�س�س هذا املجل�س يف العام  2014لت�سهيل التوا�صل ما بني �أع�ضاءه
العاملني يف القطاعات الدفاعية ،كما يهدف للم�ساهمة يف تطوير القدرات
ال�صناعية وفتح �آفاق جديدة لتطوير اقت�صاديات دولة االم��ارات العربية
املتحدة.
�أح��د ال�رشكاء ال�سرتاتيجيني الأ�سا�سيني يف املجل�س هو جمل�س
التوازن الإقت�صادي الذي يعمل لتحقيق تطوير �شامل على امل�ستويات
الإقت�صادية والإجتماعية .وال�رشيك الأ�سا�سي الآخر هو وزارة الدفاع
الإماراتية التي تلعب دور ًا فعا ًال يف دعم باقي ال�رشكاء يف املجل�س خا�صة
ال�رشكات العاملة يف القطاعات اجلو ف�ضائية الدفاعية وحقل الطريان
ب�شكل عام.
يف معر�ض «�أدي�ك����س» وحت��ت جناح دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
عر�ضت جم�سمات ملنتجات ال���شرك��ات ال �ت��ايل�� :س�ترات��ا ،STRATA
البواردي ،خدمات الطائرات ،دوكاب ،احلمرا،ـ �أكادميية راب�ضان.
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�صاروخ  Kornet - Eحلظة �إطالقه
من من�صة عربة مدرعة

«كورنيت – إي أم»
موج َهة مضادة للدبابات
قدرات جديدة ألسلحة ّ

يبقى نظام ال�سالح «كورنيت – �إي» ( ،)Kornet – Eالذي طورته �شركة الأ�سهم
امل�شرتكة «( »KBPوالذي �سمّي تيم ّناً بالأكادميي �أ� .شيبونوف ( )A. Shipunovيف
مطلع القرن احلادي والع�شرين ،واحد ًا من �أنظمة ال�صواريخ امل�ضادة للدبابات
الأكرث تهافتاً عليها يف �سوق ال�سالح العاملية.
وبف�ضل ت��وا ُف��ر ر�أ���س حربي ذو
ح�شوة جوفاء وم�صمّم �أ�سا�سا
لال�شتباك م��ع دروع ثقيلة بفعل
ر�أ�س حربي فراغي �شديد االنفجار وذي ت�أثري
ان �ف �ج��اري� ،أ��ص�ب��ح ال���س�لاح امل��وجّ ��ه امل�ضاد
للدبابات � Kornet-Eسالحً ا دفاعي ًا وهجومي ًا
فعا ًال ميكنه تدمري نطاق ًا وا�سع ًا من الأهداف
يف ميدان القتال احلديث.
وتفيد و�سائل الإع�لام احل��رة ب��أن نظام
 ،Kornet-Eمبا فيه الن�سخ الذاتية احلركة
واملحلية ال�صنع ،يجري ا�ستخدامه ب�صورة
مكثفة وفعالة يف ميادين القتال املحلية اجلارية
يف ال�رشق الأو��س��ط �ضد �أي �أ�سلحة ومعدات
وطاقات ب�رشية بال ا�ستثناء( .ال�صورة .)1
غري �أن توجّ هات التطوير الراهنة تطرح
يتعي �أن يوفّرها هذا ال�سالح
مهمات جديدة نّ
مع �أخذ العامل املايل يف احل�سبان ،ومن
�أج��ل و�ضع حلول للمهمات امل��ذك��ورة �أع�لاه،
اخ�ترع��ت ��شرك��ة الأ� �س �ه��م امل���ش�ترك��ة «KBP
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امل�سمّاة تيم ّن ًا ب��ا ألك��ادمي��ي
الغ��را���ض -
نظام ال�صاروخ املتعدد أ
 EMالذي يحقق �أرق��ى الإمكانات با�ستخدام
ح�ل��ول ُت � َع � ّد فتح ًا يف الهند�سة امليكانيكية ملا
�أتاحته من فر�صة للح�صول على �سالح موجَّ ه
م�ضاد للدبابات مع عدد كبري من اخل�صائ�ص
اجلديدة اجلذابة (ال�صورة .)2
�إن اجل ��زء احل��ا� �س��م يف ن �ظ��ام ال���س�لاح
اجلديد هو ا�شتماله على وحدة �إطالق م�ؤمتتة
( )ALUامل���ص� َّم�م��ة وف ��ق م �ب��د�أ ذي م�ق��ارب��ة
معيارية التي طاملا كانت �سمة تقليدية لعائلة
.Kornet
�أم��ا اجل��زء الرئي�سي من �أج��زاء ،ALU
ف �ه��و وح� ��دة ال ��ر ؤ�ي ��ة وال �ت��وج �ي��ه ()SGM
ال �ت��ي ت���ض��م و��س�ي�ل��ة م �� �ش��ا َه��دة تلفزيونية
( )televiewerوق �ن��وات ت���ص��وي��ر ح��راري
(منظار  ،)TV/IIRو�أرب��ع مر�شدات �إطالق
��ص��واري��خ وم��وج�ه��ات م�ستقلة يف االرت �ف��اع
وال�سمت .وي�شار �إىل �أن  SGMمثبّتة على �إطار

A Shipunov
Kornet

هيكلي خ��ا���ص ،وم��ر ّك�ب��ة م��ع �سقف ان��زالق��ي
يف فتحة على �سقف ناقلة اجل�ن��ود .ول�ل�إط��ار
الهيكلي �آلية رفع ،الغر�ض منها و�ضع SGM
يف حالة �إطالق وا�ستعادتها من �أجل االرحتال
الط ��ار الهيكلي
( .)travellingكما �أن ه��ذا إ
ي���ض��م م �ك��ون��ات �إل �ك�ترون �ي��ة خم�ت�ل�ف��ة ت�ت�ولىّ
التحكم يف عمل  SGMو ALUعموماً.
م��ن امل �ق��رر �أن ي �ت �ولىّ امل�شغِّل التحكم
يف ال �ـ  ALUم��ن حم�ط��ة امل���ش� ِّغ��ل داخ ��ل ناقلة
اجل��ن��ود ،ح�ي��ث ه �ن��اك �أي �� �ض � ًا خ��زان��ة حتكّم
( (control consoleوجهاز مراقبة ذو �شا�شة
عر�ض بالبلور ال�سائل ( .)LCDومن طريق
ا�ستخدام جهاز املراقبة هذا ،ير�صد امل�شغِّل
امل��وق��ف اخل ��ارج ��ي ،وي �ب �ح��ث ع��ن �أه� ��داف،
ويوفّر بيانات خا�صة بتتبّع هذه الهداف .كما
�أن يف �إمكانه اختيار منط من �أمناط املراقبة –
م�ستخدم ًا قناة تلفزيونية �أو حرارية و�إ ّم��ا يف
حقل ر�ؤية وا�سع �أو يف حقل ر�ؤية �ضيق.
�إن امل �ك �وَن ال��ذك��ي الرئي�سي جل�ه��از الـ
 ALUه��و ن�ظ��ام �إدارة معلومات يجمع بني
خزانة امل�شغِّل و SGMلت�أمني نظام واح��د،
وي��و��ص��ل �أوام� ��ر امل���ش� ِّغ��ل �إىل  ،ALUمف ّع ًال
امل �� �ص��در ال �ع �م�لاين مل �ك � ِّون��ات �أج � ��زاء ALU
و�سجالتها/و�أدوات التحكم فيها.
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ويف جم��ري��ات ال�ق�ت��ال ،يك�شف امل�شغِّل
م��وق��ع ه ��دف ع�ل��ى ��ش��ا��ش��ة ج �ه��از امل��راق �ب��ة،
وي�سدد  SGMعلى ه��ذا الهدف بحيث ي�ضع
�صورة هدف داخل بوابة متتبّع �آيل للأهداف،
ويُ�صدر �إىل املتتبّع الآيل للأهداف �أمر ًا بحيازة
هدف ،ويختار نوع ال�صاروخ املزمع �إطالقه،
ويُطلق �صاروخ ًا حني يكون املتتبّع للأهداف
جاهزاً .حني ُتتَّخذ هذه اخلطوات ،ينتهي عمل
امل�شغَّل؛ فـ SGMيتتبّع هدف ًا ويوجه �صاروخ ًا
�إىل الهدف ب�صورة �آلية بوا�سطة �أوامر املتتبّع
الآيل للأهداف .لكن �إذا ك�شف امل�شغَّل موقع
ه��دف �أك�ثر حيوية ،ف ��إن يف �إمكانه �أن يوقف
التوجيه الآيل وير�سل ال���ص��اروخ �إىل هدف
جديد .وهكذا ،ف�إن نظام ال�صاروخ Kornet-
 EMي �ق �دّم ف��ر� �ص��ة حت�ق�ي��ق م� �ب ��د�أي «�أط � ِل��ق
وان�س» و«�أطلِق و َر وعدِّل».
َ
يجري حالي ًا تطوير �صواريخ جديدة
ُي ��راد بها �أن تُ�ستخدَم م��ع ن�ظ��ام ال���ص��اروخ
ه ��ذا :ال �� �ص��اروخ امل��وجّ ��ه امل���ض��اد للدبابات
 9M133M-2ال��ذي يبلغ م��دى طريانه  8كم،
وال �� �ص��اروخ امل��وجَّ ��ه  9M133FM-3ال��ذي
يبلغ مدى طريانه  10كم .عالوة على ذلك ،ف�إن
لنظام ال�سالح هذا ميزة «ال��ذراع الطويلة» ،
�أي القدرة على خو�ض قتال فعال �ضد العدو
مع البقاء يف م�أمن ،بعيد ًا عن نريان هذا العدو
امل�ضادة.
�إن ال �ق��درات اجل��دي��دة لنظام ال�سالح
 Kornet-EMم�ؤتلفة ج �ي��د ًا م��ع املميزات
اجل��ذاب��ة امل�ستعارة م��ن �سلفه� ،أي ال�سالح
املوجَّ ه امل�ضاد للدبابات  Kornet-Eاملرتكز
ع�ل��ى وح ��دة الإط�ل��اق امل���س� ّم��اة «ك �ف��ار ِت��ت»
( ،)Kvartetوم ��ن بينها �إم �ك��ان �ي��ة �إط�ل�اق
ال�صاروخ ر�شق ًا (� ،)salvo fireأي التعامل مع
هدف واح��د ب�صاروخني راكبني على حزمة
ليزرية واح��دة .هذا النمط من �أمن��اط الرمي
مفيد ج��د ًا يف مقارعة دروع �صلبة و�أه��داف
م��زودة بنظام حماية ن�شطة .ويف هذا ا�إط��ار،
يجري �إط�ل�اق ��ص��اروخ�ين تباع ًا م��ن وح��دة
الط�ل��اق ذات �ه��ا ،م��ع ف��ا��ص��ل زم �ن��ي ق�صري
إ
(�أقل من ثانيتني) ،حيث يقوم �صاروخ ببدء
فعل ) ERAالدرع التفاعلي املتفجر) ويقوم
�صاروخ �آخر ب�رضب الهدف.
ل�ق��د ثبتت ح�ت��ى الآن ج ��دارة ال�سالح
امل ��وجّ ��ه امل �� �ض��اد ل �ل��دب��اب��ات Kornet-EM
يف ج�م�ي��ع االخ� �ت� �ب ��ارات امل �ط �ل��وب��ة ،وه ��و يف
قيد الت�صنيع الت�سل�سلي ،ب��ل �إن ��ه مركَّب
ع�ل��ى ال�ع��رب��ة امل��رع��ة اخلفيفة «ت��اي�غ��ر – م»
( )Tiger-Mيف مقابل العقد م��ع العمالء يف

من�صة �صواريخ  Kornet - EMعلى عربة مدرعة
طراز Tiger - M

ما وراء البحار (خ��ارج رو�سيا) .ومع ذلك،
ف�إن الت�صميم املعياري للـ ALUي�سمح عملي ًا
بدمج النظام  Kornet-EMمع �أي عربة من
�صنع �أجنبي �أي���ض�اً�� ،شرط �أن يكون حجم
العربة الناقلة الداخلي و�سعتها م��ن حيث
احلمولة كافيني للقيام بذلك؛ ففي حال كانت
حمولتها ط�ن� ًا واح ��د ًا  -ط�نّ�ين ،يتم تركيب
 ALUواحدة ،و�إذا كانت حمولتها 1,9 – 1,7
طن ،ميكن تركيب اثتنني.
�إن التحليل امل �ق��ارَن للن�سخة النقالة
م��ن  Kornet-EMوم��ا يعادلها ل��دى ن�سخ
�أجنبية يُظهر �أن  Kornet-EMيتفوق ب�أدائه
يف املهمات التقليدية �أداء �أنظمة ال�سالح،
ال �ت��ي ت���س�ت�خ��دم � �س�لاح � ًا م��وجَّ �ه � ًا م���ض��اد ًا
للدبابات ذا ر�أ���س باحث لت�أمني التوجيه ،بـ
� 5 – 3أ�ضعاف ،ا�ستناد ًا �إىل عوامل تراكمية،
وهو – مع ذلك – �أ�سهل من حيث اال�ستخدام
وم��ن حيث ت��وف�ير خ��دم��ات ل��ه ،وي�ق��ل �سعره
ب��واف��ع �ضعفني �إىل ث�لاث��ة �أ� �ض �ع��اف ،وذل��ك
لكون �صواريخه املوجَّ هة جزء ًا م�ستهلَك ًا من
نظام ال�سالح ،وبالتايل لكونها عام ًال حا�سم ًا
يف حتديد تكاليف خدمة نظام ال�سالح حني
يكون يف قيد اخلدمة لدى اجلي�ش.
ي �� �ض��اف �إىل ذل ��ك �أن Kornet-EM
متوافر يف ن�سخة ثالثية القوائم مع وحدة
الإط�ل�اق  .9P163M-2وه��و يف ال�شكل هذا
يتمتع بجميع مزايا نظام  Kornet-Eالذي
يثبت ق��درات��ه العالية يف ال�رصاعات املحلية
الدائرة منذ فرتة من الزمن.
�إن ت�صميم وح� ��دة �إط�ل��اق Kornet-
 EMمماثلة عملي ًا للوحدة امل�ستخدَمة مع
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 ،Kornet-Eلكن ثمة جهود ًا �أ�سا�سية بُذلت
ب��اجت��اه حت��دي��ث وح ��دة ال��ر�ؤي��ة والتوجيه
( ،)SGUوه��ذه الأخ�ي�رة طُ �وِّرت لتكون لها
ق�ن��اة ر�ؤي ��ة ذات ق ��درة على التكبري القابل
ل�ل�ت�ع��دي��ل ( 12م ��رة و  20م� ��رة) ،وب��ال�ت��ايل
القدرة على توفري ظروف عمل �أكرث مالءمة
للم�ستخدِم �ضد �أهداف بعيدة الأمدية .وبغية
�ضمان دقة عالية يف التوجيه على هدف يبعد
 10ك��م ،ج��رى �أي���ض� ًا حتديث قناة التوجيه
الليزري.
ع�لاوة على ذل��ك�ُ ،صمِّم منظار حراري
جديد –  -1PN79M-3ليكون م��ن اجليل
الثالث ،وهيّئ للعمل يف حلقة مغلقة من دون
ق��واري��ر تربيد كالتي تُ�ستخدَم م��ع املنظار
احلراري لـ .Kornet-E
وم��ن ��ش��أن ال�شبه الكبري ب�ين ت�صميم
وح� ��دة �إط �ل��اق  Kornet-EMوت�صميم
وح ��دة �إط �ل�اق � Kornet-Eأن ي�خ�ف��ف عن
العمالء ،و�إىل �أدن��ى ح��د ،تكاليف ا�ستبدال
ال�ن�ظ��ام ال�ق��دمي بالنظام املح�سَّ ن – ولي�س
هناك من الناحية العملية حاجة لإخ�ضاع
امل���س�ت�خ� ِدم�ين والتقنيني ل� ��دورات ت��دري��ب
جديدة.
ه�ن��اك �إذ ًا ح�ل��ول تقنية رائ ��دة م��ع دقة
ت��وج�ي��ه ع��ال �ي��ة ،ور�ؤو��� ��س ح��رب�ي��ة ره�ي�ب��ة،
وموثوقية وب�ساطة يف العمل ،مبا ي�ضمن ذلك
كلُّه طلب ًا �شديد ًا يف ال�سوق العاملية على امتدا
الأع��وام الـ 15 – 10املقبلة� ،سواء بالن�سبة
�إىل الن�سخة الذاتية احلركة �أو بالن�سبة �إىل
الن�سخة الثالثية القوائم من ال�سالح املوجّ ه
امل�ضاد للدبابات .Kornet-EM
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فرقيطة « اخلور» للدفاع اجلوي انتاج فينكانتريي ان�ضمت اىل القوات البحرية القطرية

دور الفرقيطات يف حتديث القوات البحرية
برز �إ�سم فرقيطة �أو  Corvetteيف القرن ال�سابع ع�شر
ويف وثائق خا�صة بالقوات البحرية الفرن�سية ،وقد عرفت
هذه الفرقيطة ب�أنها �سفينة �أ�صغر من الفرقاطة وا�ستمرت
حتت هذا الإ�سم حتى يومنا هذا ا�ستناد ًا حلجمها مقارنة
مع باقي ال�سفن احلربية ،وخالل فرتات ما بني احلروب يف
دول خمتلفة ،كانت ال�سفن امل�شابهة ت�سمى مراكب �شراعية
�أو زوارق حربية.
مع �إنطالقة احلرب العاملية الثانية �أعيد �إحياء الفرقيطة
من قبل البحرية امللكية الربيطانية كفئة من ال�سفن تلبي
احلاجات الطارئة النتاج �سريع ومنخف�ض التكلفة لل�سفن
املخ�ص�صة للمواكبة يف احلرب امل�ضادة لل�سفن  ،ASWوقد
برز ت�صميم ارتكز �إىل �شكل مكافح احليتان و�أ�صبح الأمنوذج
ال�شهري للفرقيطة.
يف العام  2004عمل فريق بحري متخ�ص�ص من حلف ناتو،
على وثيقة عرفت ب�إ�سم «ت�صميم �سفينة �صغرية Small Ship
 ،»Designت�ضمّنت هذه الوثيقة مميزات ا�ضافية لت�صنيف
ال�سفن ،وو�ضعت فرقاً كبري ًا ما بني �سفن الدورية خارج
ال�شواطيء و�سفن القتال ال�شاطيء ال�صغريةOffshore« ،
 .»Patrol Vessels & Small Littoral Combatantالفارق
الأول يعطي مت��اي��ز ًا ل��وزن وحجم ال�سفينة للقدرة على
التحمّل والتكلفة املنخف�ضة ،والفارق الثاين �أهمية القتال
ن�سبة للحمولة والإ�ستمرارية.
�إن دول اخل� �ل� �ي���ج م� �ع ��روف ��ة
ب � ���ش��راء م��ن��ت��ج��ات «ج� ��اه� ��زة»
()off-the-shelfمب� � � �ل� � � �ي � � ��ارات
ال� � ��دوالرات حل���س��اب ق��وات �ه��ا امل���س� ّل�ح��ة .بيد
�أن � �ص � ّن��اع ال� �ق ��رار ي ��درك ��ون �أن ا إلم �ك��ان �ي��ة
ال�صناعية أ�م ��ر ج��وه��ري وح��ا� �س��م .وال �شك
يف ان ه ��ذا ال �ت��وج��ه �سي�ستمر ال �� �س�ير ب��ه يف
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ي�ستم ّر �إ�ستعمال الفرقيطات لدى القوات البحرية الكربى
ملهمّات الدوريات واحلرب امل�ضادة للغوا�صات واحلرب
امل�ضادة لل�سفن ،وهي ت�ؤدي بذلك مهمّات متنوّعة وبتكلفة
�إنتاجية منخف�ضة .لقد جرت حم��اوالت عدة لتحويل هذه
ال�سفن املقاتلة ال�صغرية �إىل �سفن كبرية متعددة الأدوار،
لكن املحاوالت ا�صطدمت بت�صاميم غري مُ�ستقرّة على �أمنوذج
واحد� .إذ �أن النقطة الأ�ضعف يف الفرقيطات بدت يف قدرتها
على الدفاع اجلوي وبالتايل دفاع ذاتي حمدود .هذا الأمر
يقود �إىل �أن نظرية الفرقيطة تعني �سهولة تدمريها بوا�سطة
ال�صواريخ اجلوالة �أو حتى الذخائر التي ت�سقطها عليها
الطائرات املُقاتلة املعادية .بغية التغلب على نقطة ال�ضعف
هذه ،حتتاج الفرقيطات �إىل العمل حتت تغطية قوات مقاتلة
كربى �أو �أنظمة دفاعية مرتكزة �إىل ال�شواطيء.
ب�شكل ع��ام تعترب الفرقيطة �سفينة مُقاتلة من الفئة
ال�صغرية جد ًا وغالباً الأ�صغر يف �أي �أ�سطول .لهذا النوع من
ال�سفن مدى حمدود و�أنظمة �سالح حمدودة� ،إال �أنها تبقي
فعّ الة ملهمات الدوريات البحرية والدفاع القريب عن �سفن
�أكرب .لذا ف�إن الفرقاطات بطبيعتها �أكرب حجماً من الفرقيطات
ولديها قدرات دفاعية وهجومية من ّوعة ،لكن كلفة اقتنائها
�أعلى بكثري من الفرقيطات ،وهذا �سبب �أ�سا�سي يف توجه
عدة بحريات عاملية على اقتناء ال�سفن الأ�صغر حجاً �أي
الفرقيطات  ،Corvettesالتي يزداد الطلب عليها خالل عمليات
حتديث الأ�ساطيل البحرية.

امل �� �س �ت �ق �ب��ل .ويف ال ��وق ��ت احل ��ا��ض�ر ،ت �ت �ب��و�أ
ا إلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ال �ق �ي��ادة بف�ضل
قاعدتها ال�صناعية الوطنية ،املتجلية ب�رشكة
«�أب� ��و ظ �ب��ي ل �ب �ن��اء ال �� �س �ف��ن» ( )ADSBال�ت��ي
�أُ�س�ست يف العام  ،1996وتن�شط بانخراطها يف
ع��دد من الربامج املهمة املتعلقة ببناء ال�سفن،
وت�ق��دم زوارق إ�ن ��زال (ط��ول ال��واح��د منها 64

م) وزوارق هجوم ( 9.5م) ،وزوارق دوري��ة
�رسيعة ( 70م).
ثمة مثال �آخ��ر يعبرّ عن اجلهود املتنامية
التي تبذلها الإمارات العربية املتحدة يف �صناعة
ال�سفن هو �رشكة «الفتّان ل�صناعة ال�سفن»،
التي تت�ضمّن �أن�شطتها ت�صميم و إ�ن�ت��اج قطع
حربية تراوح من وحدات �صغرية ،مثل القطعة
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املعرت�ضة العالية ال�رسعة ،البالغ طولها  11م،
�أوال��زورق القتايل ( 16م)� ،إىل �إن�شاءات �أكرب،
مثل قطعة تدريب التالمذة ال�ضباط البحريني
( 75م) ،م��ع من�ش�آت ق ��ادرة على خ��دم��ة قطع
ي�صل الطول الإجمايل لك ٍّل منها �إىل  100م.

اململكة العربية ال�سعودية

ترغب الريا�ض يف �أن حتذو حذو الإم��ارات
العربية املتحدة .ووف��ق معطيات ر�سمية ،ف�إن
 % 2فقط م��ن امل��ال املنفَق يف الأ�سلحة ميكث يف
البلد حالياً ،يف ح�ين �أن الريا�ض ت��ري��د ،وتبع ًا
ل�ل��ر ؤ�ي��ة ال�سعودية � ،2030أن جتعل  % 50من
�إجمايل الإنقاق الع�سكري �إنفاق ًا حملي ًا يف ذلك
العام .وبهدف حتقيق هذا امل�رشوع الطموح،
جرت يف العام � 2017إقامة ال�صناعات الع�سكرية
ال�سعودية (.)SAMIوبح�سب وثيقة نُ�رشت
على موقع «العربية» الإخباري يف � 26شباط/
فرباير  ،2018ف�إن «�أكرث من � 50رشكة �أوروبية
و أ�م�يرك �ي��ة وت��رك�ي��ة وك��وري��ة و�صينية تبدي
اهتمامها بالتو�صل �إىل �صفقات م��ع م�صانع
حملية لتطوير ال�صناعة الع�سكرية ال�سعودية».
وت �ت��وق��ع  SAMIت��وف�ير  5000ف��ر� �ص��ة عمل
حملية بحلول ال�ع��ام  .2020كما �أن الريا�ض
ت �ت��وخ��ى ت �ط��وي��ر ق� ��درات ��ص�ن��اع�ي��ة وط �ن �ي��ة يف
ميادين مثل:املعدات الع�سكرية وتكنولوجيات
االت�صاالت واملعلومات.
�إن امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة حتتل
ال �� �ص��دارة �إق �ل �ي �م �ي �اً ،وب�ل�ا م �ن��ازع ،م��ن حيث
م�شرتياتها م��ن الأ�سلحة التي تت�ضمن حيز ًا
ب �ح��ري � ًا م �ه �م �اً .ومب��وج��ب «ب��رن��ام��ج التو�سع
البحري ال�سعودي» ( ،)SNEP IIال��ذي ت�صل
ق�ي�م�ت��ه �إىل  20م�ل�ي��ار دوالر ،ت��ري��د ال��ري��ا���ض
��شراء � 4سفن حربية متعددة الأدوار م�ضادة
ل �ل �ط��ائ��رات/م �� �ض��ادة ل �ل �� �ص��واري��خ (�إزاح� ��ة
الواحدة منها  3500طن) ،و 24-20قطعة دورية
( 50-40م) ،و 10طوافات بحرية من طراز «�أم
�أت�ش� -60آر» ( ،)MH-60Rو 3طائرات دورية
ب�ح��ري��ة ،و 50-30ط��ائ��رة م �� �س رَّ�َّي�ة .واحل��ال��ة
الراهنة التي عليها القاعدة ال�صناعية الوطنية
جت �ع��ل ه ��ذه ال�ب�رام ��ج م�ع�ت�م��دة ع �ل��ى م��ورّدي��ن
�أج��ان��ب؛ ويف حني �أن دو ًال �أوروب�ي��ة ع��دة حتجم
عن ت�صدير معدّات ع�سكرية �إىل اململكة العربية
ال�سعودية ،فلي�س هناك حتى الآن �إ�شارات على
احتمال �أن يكون لذلك ت�أثري �سلبي على برامج
�صناعة ال�سفن.
مب��وج��ب � ،SNEP-IIستتلـــقى اململكة
العربية ال�سعودية نوع ًا مع َّد ًال من �سفينة القتال
ال�ساحلي ( )LCSفئة «فريدوم» (،)Freedom

وقعت �شركة «نافانتيا» عقد ًا لت�سليم القوات البحرية ال�سعودية  5فرقيطات

وه��ي من �صنع «لوكهيد م��ارت��ن» (
 .)Martinومن املتوقّع �أن جتري عمليات ت�سليم
 4قطع بني العامني  2025و  ،2028بعد �أن يُنجَ ز
العمل كله (�أو معظمه) يف ال��والي��ات املتحدة.
مقارن ًة بذلك ،تبدو �صفقة مع �رشكة «نافانتيا»
( )Navantiaالإ�سبانية أ�ك�ث�ر نفع ًا لل�صناعة
ال�سعودية؛ ففي ت�رشين الثاين/نوفمرب،2018
ج��رى ت�أكيد موعد ت�سليم  5فرقيطات من فئة
«�أفانتي  )Avante 2200( »2200بني العامني
 2021و ،2022وذل� ��ك وف ��ق ع �ق��د ب�ق�ي�م��ة 1.8
مليار ي��ورو (ملياري دوالر) ُو ِّق��ع مع .SAMI
و أُ�ن �� �ش��ئ م ���ش�روع م���ش�ترك ب�غ�ي��ة ج�ع��ل أ�ك�ث�ر
من  % 60من العمل املتعلّق بالأنظمة القتالية
لهذه ال�سفن يت ّم حملياً ،ومن �ضمن هذا العمل
إ�ج � ��راءات ال�ترك�ي��ب وال��دم��ج .كما �أن SAMI
�ستتوىل م�س�ؤولية �إنتاج بع�ض مكونات احلرب
الإلكرتونية (.)EW
يف ك � ��ان � ��ون ال � �ث� ��اين/ي � �ن� ��اي� ��ر ،2018
أُ� ِّك� � ��د اح �ت �م��ال �أن حت���ص��ل امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال �� �س �ع��ودي��ة م��ن «ال �ن��ورم��ان��دي ل� إل�ن �� �ش��اءات
امليكانيكية» ( )CMNع�ل��ى  3زوارق هجوم
��سري�ع��ة م��ن ط ��راز «�أف أ�� ��س  56كومباتنت»
( .)FS56 Combatanteوي �ق��ال �أي �� �ض � ًا �إن
الريا�ض ما زال��ت تنتظر نقل  30زورق دوري��ة
م��ن ط��راز «�أم ك � )Mk V( »5إليها� ،إ�ستجابة
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Lockheed

 Avante 2200حتى العام 2022

لطلب �سبق �أن قدّمته �إىل ال��والي��ات املتحدة يف
ال�ع��ام  .2013يف ال��وق��ت نف�سه ،حت�صل اململكة
العربيــة ال�سعـوديــــة على  35زورق دوريـــــة
«ت �أن �سي  )TNC 35( »35 -من �إنتاج �رشكة
«لور�سن» ( ،)Lürssenوك��ان �أولها قد �سُ لِّم يف
العام � 2016إىل حر�س احل��دود ال�سعودي .ويف
ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2018مُنحت «�أم ب د�أ»
( )MBDAع�ق��د ًا لتجديد  4ف��رق��اط��ات م��ن فئة
«مدينة» ( ،)F200Sمع تزويدها بنظام الدفاع
ال��ذات��ي الق�صري امل ��دى «�سيمباد � -آر �سي»
(.)SIMBAD-RC

الإمارات العربية املتحدة

�إن امل� ���ش�روع الإم� ��ارات� ��ي الأك �ب��ر هو
م�رشوع الفرقيطات من فئة «بينونة» ،التي
يبلغ طول الواحدة منها  72م .وكانت � 6سفن
قد �سُ لِّمت بني العامني  2012و  ،2017بعد �أن
بنت �أواله ��ا ��شرك��ة  CMNيف فرن�سا ،بينما
بنت اخلم�س الأخ��رى �رشكة «�أب��و ظبي لبناء
ال�سفن» .ي�ضاف �إىل ذلك �أن أ�ب��و ظبي طلبت
يف ال�ع��ام  2017فرقاطتني م��ن فئة «غويند»
( .)Gowindوم��ن جديد� ،ستكون ال�صناعة
امل�ح�ل�ي��ة ��ض��ال�ع��ة  -ف��امل �ت��و َّق��ع �أن ت�ت�ع��اون
«املجموعة البحرية» ( ،Naval Groupالتي
ك��ان��ت ت��دع��ى � DCNSسابقًا) ت�ع��اون� ًا وثيق ًا

فرقيطة « مَزيد» �إنتاج �شركة «�أبو ظبي لبناء ال�سفن»

يف العام 2012
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) 67)(OPVم( ،ع�ل��ى �أن ت�صنعهما كليهما
«دا ِم ��ن» ( )Damenيف بلغاريا ،بينما تتوىل
«�أب� ��و ظ�ب��ي ل�ب�ن��اء ال���س�ف��ن» م���س��ؤول�ي��ة دم��ج
الأنظمة بالتعاون مع «تالي�س» (.)Thales
وج��رى �إدخ ��ال ال�سفينة الأُوىل («�أري��ال��ة»)
اخل��دم��ة يف ع��ام  ،2017ث��م تبعتها «ه�م�ين» يف
العام  ،2018و�سُ لِّمتا كلتيهما �إىل وكالة البنية
التحتية احل�سا�سة واحلماية ال�ساحلية.

قطر

ت�سلّمت القوات البحرية الإماراتية فرقيطة �أريَله يف العام 2017

م��ع ��شرك��ة « أ�ب ��و ظ�ب��ي ل�ب�ن��اء ال���س�ف��ن» .وق��د
واف ��ق ال �ب �ل��دان ع�ل��ى خ�ي��ار ب���ش��أن �سفينتني
�إ�ضافيتني  -ومن املرجَّ ح �أن «�أبوظبي لبناء
ال�سفن» �ستقوم ببنائهما حملياً .ويف وقت
الحق ،وبالتحديد يف كانون الأول/دي�سمرب
� ،2017أع �ل �ن��ت «ب��وم��ري�ن�ج��ر ب��وت����س �أوي»
( )Boomeranger Boats Oyالفنلندية �أنها
و َّق�ع��ت ع�ق��د ًا م��ع الإم� ��ارات العربية املتحدة
لت�سليم  34زورق� � ًا مطاطي ًا متين ًا ()RHIB
يف غ�ضون عامني.
ك ��ان ��ت «�أب � � ��و ظ �ب��ي ل �ب �ن��اء ال �� �س �ف��ن»
م�شاركة �أي���ض� ًا يف م���شروع يتعلق ب��زوارق
� �ص��واري��خ ��سري�ع��ة ف�ئ��ة «غ �ن��اط��ة» ( 27م)،
مرتكزة على ت�صميم لـِ«�سويد �شيب مارين»
( ،)Swede Ship Marineوك��ل واح��د منها
ي �ح �م��ل ��� 4ص��واري��خ م �� �ض��ادة ل�ل���س�ف��ن من
��ص�ن��ع  MBDAوم ��ن ط ��راز «�أم ك�/2أن»
(.)Mk2/N
وك��ان��ت ال ��وح ��دات ال �ث�لاث الأُوىل قد
ُ�صنعت يف ال���س��وي��د ،بينما ُ�صنعت الت�سع
لم��ارات العربية.كما �أن MBDA
الباقية يف ا إ
ق��ام��ت بتحديث  12زورق � � ًا إ�� �ض��اف �ي �اً ،ط��ول
ال��واح��د منها  25م ،وحت��وي��ل  6زوارق �إىل
زوارق م���س�ل�ح��ة مب��داف��ع ه� ��اون م��ن ع�ي��ار
 120ملم وم��ن ط��راز «باتريا نيمو» (Patria
 )Nemoو 6زوارق �أُخ��رى �إىل زوارق تدخّ ل
م�سلّحة مبدافع «�أم �أل جي )MLG27( »27
م��ن ع�ي��ار  27م�ل��م ،وم��ن �صنع «راينميتال»
( .)Rheimetallوكانت قيمة العقد ،الذي مُنح
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ل�ـ«�أب��و ظبي لبناء ال�صفن»  23مليون ي��ورو.
وقامت «�أب��و ظبي لدمج الأنظمة» ()ADSI
ب��أع�م��ال ال��دم��ج ،وه ��ذه ا ألخ �ي�رة ه��ي �رشكة
م ���شروع م�شرتك �شكّلتها يف ال �ع��ام : 2006
«�أب� ��و ظ�ب��ي ل�ب�ن��اء ال���س�ف��ن» م��ع «�سيليك�س
�سي�ستيمي �إن �ت �غ��رات��ي» (Selex Sistemi
 )Integratiالإيطالية.
يف كانون الأول/دي���س�م�بر � ،2013إتُّفق
م��ع «�أب��و ظبي لبناء ال�سفن» ،مبوجب عقد،
على �أن تقوم بت�سليم زور َق��ي دوري��ة عمالنية

تجُ � ��ري ه� ��ذه ال���دول���ة �أي� ��� �ض� � ًا حت��دي �ث � ًا
لأ� �س �ط��ول �ه��ا .ف �ف��ي �أوا�� �س ��ط ال��ع��ام ،2017
و ّق �ع��ت ��ص�ف�ق� ًة م��ع �إي �ط��ال �ي��ا ،بقيمة ح��وايل
 5م �ل �ي��ارات ي� ��ورو ( 5.7م �ل �ي��ارات دوالر)
بخ�صو�ص ��شراء � 7سفن .كما �أن من املق ّرر
�أن تت�سلّم  4فرقيطات متعدّدة الأدوار من
فئة «دوح ��ة» ،ط��ول ك � ّل واح��دة منها  107م،
وتبلغ �إزاحتها  3250طناً ،وزور َق��ي دوري��ة
م�سلّحة ملهمّات بعيدة عن ال�شاطئ ،و�سفينة
برمائية واح��دة �شبيهة� ،إىل ح ّد بعيد ،ب�سفن
فئة «� �س��ان جيوجيو» ( )San Giorgioمن
�إنتاج «فينكانتيريي» ( ،)Fincantieriوذلك
مبقت�ضى عقد يت�ض ّمن �أي���ض� ًا ب�ن��د ًا خا�ص ًا
بخدمات دعم داخل البلد على مدى � 10أعوام.
وجرى يف متوز/يوليو  2018الإحتفال ببدء
�أعمال البناء (،)steel-cutting ceremony
على �أن يتم ت�سليم الفرقيطة الأُوىل ،كما هو
متوقَّع ،يف العام  .2021وقد �أكدت Fincantieri
�أن «ق �ط��ع ل��وح ال��ف��والذ» ��س�ي�ك��ون م ��ؤ��شر ًا

زورق  San Giogioانتاج � Fincantieriإن�ض ّم للبحرية القطرية حتت ا�سم �آخر
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مبدفع «�أم ك  MK38 Mod 3) (25( »38ملم)
وجهاز �أ�شعة حتت احلمراء «�سي فلري »380
( .)Sea FLIR 380وثمة �شائعات فحواها
�أن من املحتمل �أن حت�صل البحرين يف العام
التايل على الفرقاطة الأمريكية «روبرت جي.
براديل» ( ،)Robert G. Bradleyفئة «�أوليفر
هازارد بريي» ( )Oliver Hazard Perryالتي
أ�ُخرجت من اخلدمة يف البحرية الأمريكية يف
العام  ،2014وذلك لقاء قرابة  70مليون يورو
( 79.6مليون دوالر) .هذا ولدى البحرين يف
الوقت احلا�رض (ومنذ العام  )2014فرقاطة
�أم�يرك��ي��ة واح����دة ت��دع��ى «���ص��ب��ح��ة» («ج���اك
ول��ي��ام��ز» (� )Jack Williamsسابقاً ،وكانت
ق��د �أُخ��رج��ت م��ن اخل��دم��ة يف ال��ع��ام  .1996ويف
متوز/يوليو� ،2018أُع��ل��ن �أن ال�سفينة هذه
�ستتلقى دعم ًا تقني ًا �أمريكي ًا تبلغ قيمته 62
مليون يورو ( 70.5مليون دوالر).

�ستبني �شركة « »Aresالرتكية  17زورقاً طراز  Herculesحلر�س ال�سواحل يف قطر

�أي�ض ًا لبدء بناء زوارق  OPVيف العام احلايل.
و�إث��ر مراحل ت�صميم الفرقيطات والـ،OPV
�سرتكز ال�رشكة اهتمامها على �سفينة برمائية
واح�����دة .وك����ان ق��د كُ�����ش��ف يف وق���ت ���س��اب��ق،
وبالتحديد يف �آب�/أغ�سط�س  ،2016عن �أن
ق��ط��ر ت��ري��د �أي�����ض�� ًا  4زوارق دوري����ة �رسيعة
( )Mk-Vم��ن ��شرك��ة  ،USMIوف���ق �صفقة
حمتملة ت�صل قيمتها �إىل  104ماليني يورو.
�أمّ�����ا «ن���اق�ل�ات دامِ�����ن ���ش��ي��ب��اردز ق��ط��ر»
( ،)NDSQوه��ي م����شروع م�شرتك �أُق��ي��م يف
العام  2010بني  Damenو«ناقالت» القطرية،
ف�إنها م�شاركة يف م�رشوع يتعلق بـ  6زوارق
دورية جديدة .و�سبق �أن ُوقّعت ر�سالة نوايا
من البحرية القطرية بخ�صو�ص قطعة بحرية
ل��دع��م �أع��م��ال ال��غ��و���ص ،ويبلغ طولها  52م،
و 6زوارق دوري��ة ( 50م) .تبلغ قيمة العقد
 753مليون يورو ( 868مليون دوالر) ،وكان
من امل��ق��رّر �أن تُ�سلَّم ال��وح��دة الأُوىل يف العام
 ،2014لكن امل�رشوع عانى ت�أخريات ،ومل يج ِر
حتديد موعد نهائي ب�صورة علنية .وبح�سب
بيان ر�سمي من ال�رشكة ،ف���إن يف «جعبتها»
«�سل�سلة طويلة من قطع ال��دوري��ة والأم��ن»،
و�إنها متخ�ص�صة بـ«بناء قطع بحرية ودورية
يراوح طولها من  7م �إىل �أكرث من  20م ،وتبد�أ
�أن��واع��ه��ا م��ن قطع بحرية معرتِ�ضة وقطع
دوري��ة «�ستان باترولز» ( � )Stan Patrolsإىل
�سفن دعم برمائية وقطع بحرية م�ساعِدة».
وبحلول ال��ع��ام  ،2015ك��ان ل��دى NDSQ 40
قطعة م�سلَّمة �أو قيد الإن�شاء ،وكلها مرتكزة
على ت�صميمات .Damen
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يف العام  ،2014مُنح حو�ض بناء ال�سفن
ال�ترك��ي «�أري�����س» ( )Aresع��ق��د ًا بقيمة
م��ل��ي��ون ي����ورو ( 231م��ل��ي��ون دوالر) ل��ق��اء
 17زورق دوري����ة م�سلحة حل�����س��اب حر�س
ال�����س��واح��ل ال��ق��ط��ري�� 2 :سري��ع��ان م��ن ط��راز
«هريكيوليز  48( )Hercules 150( »150م)،
و 245طناً ،وذوا مدافع من ط��راز «محُ افظ»
 Muhafizمن �إنتاج «�أ�سل�سان» ،)ASELSAN
وم���زوَّدان بثالث وح��دات دفع � MT4سل�سلة
 ،4000و 10زوارق 711( Hercules 110
ط��ن��اً) ،و  5زوارق  58( Hercules 75طناً).
ويف �أيلول�/سبتمرب� ،2017سلّمت ال�رشكة
حر�س ال�سواحل القطري ال��زورق العا�رش.
ويف �آذار/م��ار���س  ،2018طلب احلر�س نف�سُ ه
 3زوارق  Hercules 150أ ُ�خ����رى ،م��ع تقدمي
قوى الأمن الداخلي القطرية يف الوقت نف�سه
طلب  6زوارق معرتِ�ضة �رسيعة م��ن ط��راز
«ه��ارب��ون» ( 24( )Harpoonم) .ويف حديث
مع � ،Naval Forcesأكّد م�س�ؤول ممثّل لـ Ares
�أن ال�رشكة ب��دات فع ًال ببناء زوارق الطلبية
الإ�ضافية الـ.9
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البحرين

لي�س ل��دى البحرين حالي ًا برامج كربى
معنية ب��ن��اء ال�سفن ،وك��ان��ت عملية ال����شراء
اجل���دي���دة وال���وح���ي���دة ،ت��ل��ك ال��ت��ي ج����رت يف
�أيلول�/سبتمرب  ،2017حني طلبت البحرين
زورق���ي دوري���ة ( 35م) م��ن �رشكة «�سويفت
�شيب�س» ( )Swiftshipsالأم�يرك��ي��ة ،بتكلفة
قُ���دّرت بـ 60مليون دوالر .وهما �سيُجهَّزان

الكويت وعُمان

يف العام � ،2015أب��دت الكويت ،املح�صورة
بني العراق واململكة العربية ال�سعودية ،رغبة
يف ��شراء  6فرقاطات فئة  ،Gowindلكن مل ترد
يف هذا ال�صدد �أي تفا�صيل �إ�ضافية .ويف العام
 ،2018وافقت ال��والي��ات املتحدة على �إمكانية
ب��ي��ع  15زورق دوري����ة ��سري��ع��ة ت��ت��وىل ب��ن��اءه��ا
«كفيت�شاك» ( )Kvichakلل�صناعات البحرية يف
الواليات املتحدة .وكان �أكرب برنامج لبناء �سفن
م��ن �أج��ل الكويت ع��ق��د ًا مُنح ل�رشكة « أ�ب���و ظبي
لبناء ال�سفن» الإماراتية يف العام  ،2015ووافقت
ال�رشكةمبوجبه على ت�سليم  8زوارق �إنزال 5 -
ب��ط��ول  16م ،و 2ب��ط��ول  64م ،و 1ب��ط��ول  42م،
وهذه كلها �سُ لّمت بني العامني  2015و.2018
�أمّ��ا عُ��م��ان ،ف���إن �آخ��ر �أك�بر عملية �رشاء
قامت بها كانت يف العام  ،2016عندما �أدخلت
امل��ن��ام��ة �إىل اخل���دم���ة ق��ط��ع��ت��ي دع���م عاليتي
ال�رسعة م��ن �رشكة «�أو���س��ت��ال» ()Austal؛
ويف العام نف�سه� ،أمتت عُمان حيازة  4زوارق
 OPVم��ن فئة «الأف���ق» ( 1100ط��ن؛  75م)،
كانت قد طلبتها م�سقط من «�أ���س ت مارين»
( - )ST Marineمب���وج���ب أ����ض��خ��م عقد
ت�صدير يف تاريخ ال�رشكة .هذه ال�سفن الـ،4
القائمة على ت�صميم «فريل�س» (،)Fearless
قُ�صد ب�رشائها �أن حت�� ّل حم�� ّل  4قطع OPV
ف��ئ��ة «���س��ي��ب» ك��ان��ت ق��د �أُدخ���ل���ت اخل��دم��ة يف
�أوائ��ل ثمانينات القرن املن�رصم .وبحلول
العام � ،2014أدخلت عُمان فرقيطة ثالثة من
فئة «خريف» ( 2660طناً؛  99م) ومن �صنع
«بي �أ �إي �سي�ستمز» (.)BAE Systems
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مقاتلة  F-16Aتابعة للقوات اجلوية الأردنية

املقاتالت اجلوية لدى دول الشرق األوسط
�صناعة الطائرات املقاتلة احلربية مرّت بخم�سة �أجيال متتالية بد�أت بطائرات
احلرب العاملية الثانية التي مل يكن لديها �سوى الر�شا�شات ،والتي كانت �سرعتها
حمدودة وخدماتها قليلة .ثم تلتها طائرات اجليل الثاين التي �أ�صبحت ذات قوة
دفع �أكرب وذات �أنظمة �أكرث تطور ًا وفاقت �سرعتها �سرعة ال�صوت .بينما اجليل
الثالث �أ�صبح ذو قوة دفع دينامية هوائية وكذلك �سرعته تفوق �سرعة ال�صوت� .أما
اجليل الرابع فقد زود ب�أنظمة �إلكرتونية و�أ�سلحة متطورة و�أكرث فعالية ولكنها كان
دورها حمدود ًا على �أن ال�ضائقة التي ح�صلت عام  1990جعلت �أكرث الدول تخف�ض
�إنفاقها الع�سكري وعملت على حت�سني ت�صاميم مقاتالت اجليل الرابع لتعرف �آنئ ٍذ
مبقاتالت اجليل الرابع والن�صف ،وبقي الأمر على حاله حتى قامت �شركة «بوينغ
 »Boeingبالإ�شرتاك مع �شركة «لوكهيد مارتن  »Lockheed Martinب�إنتاج املقاتلة
( )Raptor F -22يف نهاية العام .2005
ب �ع��د ذل ��ك ت� ��واىل ظ �ه��ور ط��ائ��رات
اجل �ي��ل اخل��ام ����س احل��دي �ث��ة التي
متيزت بتعدد الأدوار ،وبتقنيات
ذات رادارات  AESAال �ف �ع��ال��ة و إ�ط �ل��اق
ال�صواريخ جو  -جو وجو �أر���ض م�ستخدمة
�أنظمة �سالح حديثة و�إلكرتونيات ف�ضائية،
ومتيّزت بب�صمة معدومة �أو خفيفة جد ًا وكانت
م�صنوعة من م��ادة الكومبوزيت التي ميزتها
بخفة ال��وزن ولكنها غالية الثمن وتعجز عنها
معظم امليزانيات الع�سكرية.
وكانت �أ�سلحة جو دول ال�رشق الأو�سط
العربية وطائراتها من جيل ال�سبعينات قدمية
وينبغي �إ�ستبدالها كونها ال ميكن حتديثها،
لذا �أ�صبح متوجب ًا تطوير طائراتها امل�شرتاة
بعد الثمانينات والت�سعينات ورفع م�ستواها
�إىل ما يعادل طائرات اجليل اخلام�س احلديثة
وجعلها ت� ��ؤدي ع��دة وظ��ائ��ف يف وق��ت واح��د،
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وهكذا ر ّك��زت دول ال�رشق الأو�سط وال �سيما
ال��دول اخلليجية الغنية على اقتناء املقاتالت
احل��دي�ث��ة وال �ط��واف��ات اللوج�ستية واملقاتلة
كونها ذات دو ٍر فعالٍ يف املعارك اجلوية وكذلك
ال�بري��ة ��ض��د ال��دب��اب��ات وال �ع��رب��ات امل�صفحة
وامل ��داف ��ع ول �ه��ا ق���درة ع�ل��ى ن�ق��ل اجل �ن��ود �إىل
م��ا وراء خ�ط��وط الأع� ��داء .فيما يلي ن�ب��ذة عن
املقاتالت اجلوية لدى بع�ض الدول العربية:

القوات اجلوية الأردنية:

عديدها  13.500جنديّ وط��ائ��رات القتال
لديها ث�لاث��ة أ���س�راب �إع�ترا���ض/دف��اع جوي
ل��دى قاعدة الأزرق ال�رسب وي�ضم  30طائرة
م�يراج  ،MLU F -16Aوال���سرب  2ويت�ألف
م��ن  15ط��ائ��رة  ،ABMLU F-16و  6طائرات
 ،F-16Bوال� ���س�رب ( )6ي���ض��م  17ط��ائ��رة
.F-16AB

أ�م��ا جناح النقل اجل��وي (قاعدة امللك عبد
اهلل) ففيه ال���سرب  3 -وي�ضم طائرتي كا�سا
 ،C-212وطائرتي  ،CN -235وطائرتي CN-
 205و  4طائرات هريكوليز  ،C-130Hو�رسبا
طوافات للنقل والإرتباط يت�ألفان من � 16سوبر
بوما  ،AS-332و��سرب من  19طوافة EC -
 ،635ولواء طريان عمليات خا�صة ي�ضم 16+8
طوافة  UH - 60Lه��وك ،و  8ط��واف��ات MD -
 .530والطريان امللكي وقوامه طائرتان لينجر
 604وط��ائ��رة تراي�ستار  ،605و  6ط��واف��ات S
 - 70Aبالك هوك وطوافة .SA-316C
طوافات القتال� :رسبان قتاليان ي�ضمان
 30كوبرا ( AH - 15W1ال�رسبان  10و  12يف
قاعدة امللك عبد اهلل).
طائرات التدريب :كلية التدريب اجلوية
يف ق��اع��دة امل�ل��ك ح�سني ت�ستخدم � 3أ��س�راب:
ال�رسب  11ي�ضم  13طائرة فيوجت ،C-101
وال�رسب  4ويت�ألف من  16طائرة �سلينغ�سباي
 T-67ف��اي��ر ف�ل�اي وال����س�رب ال �ث��ال��ث ي�ضم
�سوكاتا .TB-20
أ�م��ا ال�ط��ائ��رات امل�سرية فعبارة ع��ن نظام
كامكوبرت .S-100
ويجري حتويل طائرتي النقل CN-215
�إىل طائرتني م�سلّحتني لدعم مهمات القوات
اخلا�صة.
القواعد اجلوية :امللك عبد اهلل (عمان)،
(ج��ن��اح ال �ن �ق��ل ال �ع �� �س �ك��ري) وامل��ل��ك ح�سني
(املفرق) وكلية التدريب اجلوي الأمري ح�سن
( )H5وال �ع �ق �ب��ة ،والأزرق ،وامل �ل��ك في�صل
(اجلفر).
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لدى القوات اجلوية االماراتية
مقاتالت F-16E/F Block 60

القوات اجلوية االماراتية:

عديد �سالح جو االمارات العربية املتحدة
 4500ج�ن��ديّ  ،ول��ه قيادتان جويتان وقيادة
م�شرتكة ،ف��ال�ق�ي��ادة اجل��وي��ة الغربية ( أ�ب��و
ظبي) ه��ي جناح مقاتالت يف ق��اع��دة الظفرة
ي�ضم ثالثة �أ�رساب قتال /هجوم �أر�ضي هي
( 71و  76و )86وموجوداتها م��ن طائرات
م�يراج  ،9 - 2000و� 3أ��س�راب قتال (الأول
والثاين والثالث) �شاهني وقوامها طائرات
 F16E/Fديزرت فالكون.
�أم��ا القيادة اجلوية الو�سطى يف
دب��ي فلديها ��سرب هجوم خفيف/
تدريب ي�ضم طائرات هوك � .102 -أما
جناح النقل يف قاعدة الباطن فقوامه طائرات
 C -130Hو آ�خ��ر ي�شغل طائرات ،CN-235
وثالث لديه  6ط��ائ��رات  .C-17أ�م��ا طائرات
نقل ال�شخ�صيات فهي ط��راز Boeing 747
وكينغ �إير .350 -
أ�م ��ا ��سرب العمليات اخل��ا��ص��ة (ق��اع��دة
ال �ن �خ �ي��ل) ف �ي �� �ض � ّم ط ��واف ��ات � �ش �ي �ن��وك CH
�،-47Gسي�سنا  208Bو .AW139
جمموع الطائرات (الفئات الرئي�سية )
للقتال  58طائرة مرياج  9-2000و  20ديزرت
ف��ال�ك��ون  F-16 E/Fوللنقل  - 8ط��ائ��رات
وللتدريب  15ه��وك  ،MK-102و  30طائرة
ه��وك  MK63و  82ط��واف��ة  AH-64Dو 42
طوافة  AW - 319و  6طوافات بوما .SAR
وق �ي��د ال �ط �ل��ب ط��ائ��رت��ا دوري� ��ة م�ت�ع��ددة
املهام من ط��راز بياجو � F-160أفانتي .كما
يجري ت�سليم  6طوافات �شينوك CH -47F

بالإ�ضافة �إىل  10طوافات �أخ��رى
ك �خ �ي��ار ث� � ��انٍ  ،وق��ي��د ال �ط �ل��ب ن �ظ��ام
بريدايرت امل�سري و  17رادار مراقبة جوية GH
 ( 200من �رشكة طالي�س) و�أثنان من �سواتل
امل�سح الع�سكري من نوع هيليو�س.
�أه��م ال�ق��واع��د اجل��وي��ة :ال�ق�ي��ادة اجلوية
الغربية ،وباطن ،والظفرة والعني ،والقيادة
اجلوية الو�سطى.

القوات اجلوية البحرينية:
عديدها  1300جنديّ ولديه من طائرات
القتال � 3أ��س�راب� ،رسبان يت�ألف كل منهما
 8 - 7ط ��ائ ��رات  ،F - 16Cو  4ط��ائ��رات
 ،F-16Dو� � �س ��رب ث� ��ال� ��ث ق ��وام ��ه
 12ط� ��ائ� ��رة  F-5E/Fو� �س�رب
ط��واف��ات للنقل ي�ضم  12ط��واف��ة
 ،AB-212و  3ط� ��واف� ��ات
 ،BO-105وط� ��واف � �ت �ي�ن
ل �ن �ق��ل ال���ش�خ���ص�ي��ات ط ��راز
 ،S-70Aو  9ط ��واف ��ات
ب�ل��وك ه��وك ،UB - 60M

وط��واف��ة ط ��راز  5-92ل�ن�ق��ل ال�شخ�صيات
و��س�رب ط��واف��ات ه�ج��وم ق��وام��ه  14ط��واف��ة
 AB-1Eك��وب��را ول��دي��ه أ�ي���ض� ًا ط��ائ��رة أ�ف��رو
 ،T185و  3ط��ائ��رات ط ��راز غ��ال��ف ��س�ترمي،
وط��ائ��رة ط ��راز ب�ي��ون��غ  727للنقل ،وج�ن��اح
ط��ائ��رات للتدريب ي�ضم  6ه��وك  ،MK 129و
 3طائرات �سلينغ �سباي فاير فالي للتدريب
الأول.
وقيد ال��در���س ��شراء  19طائرة �إ�ضافية
طراز  F-16يجري التفاو�ض ب�ش�أنها.
�أه��م القواعد اجلوية�:سمان ،ال�شيخ
مو�سى ،واملحرق.
املقاتلة � F -15Sأبرز
ما لدى القوات اجلوية
ال�سعودية

القوات اجلوية ال�سعودية:
ع ��دي ��د �� �س�ل�اح ج� ��و امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال�سعودية  20.000ج�ن��ديّ وتنظيمه العام
وح ��دات عمالنية م��وزع��ة على � 9أجنحة يف 7
قواعد جوية ،فالطائرات الهجومية ت�ض ّم 3
أ���سراب �ضاربة قوامها  88طائرة تورنيدو
 .IDSب�ي�ن�م��ا ال �ط��ائ��رات امل �ق��ات �ل��ة ال �ق��اذف��ة
فتت�ألف  3أ���سراب مقاتالت قادمة تت�ألف من
 68طائرة � .F - 15Sأما الطائرات املعرت�ضة
ف�ستة أ���س�راب ق��وام�ه��ا  68مقاتلة F- 15S
و�رسبان من  24طائرة تايفون� .أما طائرات
النقل فعبارة عن � 3أ��س�راب ت�ضم  20طائرة
هريكولي�س  C-130 E/Hو  5ط��ائ��رات CN
 ،- 235و  53ط��ائ��رة  ،C-212و  200طائرة
ب��وي �ن��غ  ،320-707وط��ائ��رت��ي ج�تراجن��ر
وطائرتي فالكون .20 -
�أما الطوافات ف�رسبان ي�ضمان 28
ج�تراجن��ر ،AB-206 ،و 42

املقاتلة  F-16 Block 70لدى �سالح اجلو البحريني
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القوات اجلوية ال�سورية

متتلك مقاتالت ميغ MiG

ط ��واف ��ة  ،AB-205و  6ط ��واف ��ات أ�ل��وي��ت
  ،3و  18ط��واف��ة  KV-107و  92ط��واف��ة ،AB-212و 61ط��واف��ة ( AB-412للبحث
والإن� � �ق � ��اذ) و  16ط ��واف ��ة ط �ب �ي��ة�/إخ�ل�اء
 S-70ب �ل�اك ه � ��وك ،و  11ط ��واف ��ة ك��وغ��ار
و  MK2للقيادة والبحث والإنقاذ.
ولديها من ط��ائ��رات التدريب  15طائرة
 F-5Bو  51ط��ائ��رة  F-15Dو  21ط��ائ��رة
 ،T-41Aو  50ط��ائ��رة  ،PC - 9و  82طائرة
ه��وك ،وطائرتا جت �سرتمي  ،31و  12طائرة
�سي�سنا  172و  29طائرة �سوبر ما�شاك ولدى
�أكادميية امللك في�صل  28هوك.
ول��دى ال�ط�يران ال�سعودي م��ن طائرات
الإن� ��ذار املبكر  5ط��ائ��رات �أواك ����س ،E- 3A
وط��ائ��رت��ان م��ن ط ��راز  R - 3Aللإ�ستخبار
الإل�ك�ترون�ي��ة ()ELINTول ��دي ��ه م��ن طائرات
ال �� �ص �ه��اري��ج  6ط���ائ���رات ،A330MRTT
و .KC - 130
�أه��م ال�ق��واع��د :اب �ه��ار ،امل�ل��ك عبد العزيز
(ال �ظ �ه��ران) ،وج ��دة ،وامل �ل��ك خ��ال��د خمي�س
م�شيط ،واملدينة ،والريا�ض (مقر القيادة)
تبوك ،وامللك فهد (الطائف) وكلية طريان
امللك في�صل (الريا�ض).
وقيد الطلب  72طائرة يوروفايرت تايفون
مت ط�ل��ب 84
مب��وج��ب ب��رن��ام��ج ال �� �س�لام ،ك�م��ا ّ
ط��ائ��رة  F -15SAث��م ت�سليمها ال�ع��ام ،2017
و�ستطور  68ط��ائ��رة  F-15عاملة يف �سالح
اجلو امللكي �إىل �صيغة  SAلت�سليمها تدريجي ًا
حتى هذا العام.
ومنحت  BAE Systemsعقد ًا قيمته 1.6
مليار جنيه ب�ش�أن رزم��ة تدريب كاملة ت�شمل
 53طائرة بيالتو�س (ّ )PC-21مت ت�سليمها و
 22+22طائرة هوك ( AITيجري
ت�سليمها) و  25طائرة تدريب
�أ�سا�سي يتم اختيارها،
و�أج � �ه� ��زة حم��اك��اة
�أر� �ض �ي��ة .وق�ي��د

ال�ط�ل��ب ط��ائ��رت��ا ��ص�ه��ري��ج ط���راز -
 ،130Jومن املقرر �أن يت�ضمن الربنامج
م��ا ي�صل جمموعه �إىل  25ط��ائ��رة C130J/
 .KC130Jوجتري ت�سليم  6طائرات ايربا�ص
 MRTT330للنقل�/صهريج ،وقيد الطلب
 4ط��ائ��رات كينغ اي��ر  350ERم��ع خ�ي��ار ث��انٍ
يت�ضمن  4طائرات �أخرى.
وق �ي��د ال�ط�ل��ب أ�ي �� �ض � ًا ط��واف��ات AW139
ل�ل��إخ�ل�اء ال �ط �ب��ي (ال� �ع���دد غ�ي�ر م��ع��روف)
والت�سليم جارٍ.
ط�يران احلر�س الوطني قيد الت�أ�سي�س،
وت�شمل ال�صفقة م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة 30
طوافة �أبات�شي لونغ بو Apache Longbow
منها  12ط��واف��ة  .AH - 64Dكما ت�شمل 72
طوافة بالك هوك  UH -60و  36طوافة قتالية
خفيفة ط��راز  .AH -64و  12ط��واف��ة خفيفة
ل �ل �ت��دري��ب MB-530Fوالتكلفة  10مليارات
دوالر كندي.
C

القوات اجلوية ال�سورية:

ع��دي��د � �س�لاح اجل ��و ال �� �س��وري .
ج�ن��دي ول��دي��ه ��سرب��ا ط��ائ��رات ق�ت��ال �ضاربة
ي�ضمان � 21سو  ،24 -و � 18رسب مقاتالت:
� 9أ��سراب منها ت�ضم ح��وايل  150طائرة ميغ
 ،F21و � 5أ�رساب ت�ضم  70ميغ  ، 23و�رسبان
ي�ضمان  40ميغ  ،29 -و�رسبان ي�ضمان 30
ميغ  ،25ولديه �أي�ض ًا � 8أ�رساب قتال/هجوم
�أر�ضي ،و � 5أ�رساب ت�ضمن  40ميغ ،BN23 -
و � 3أ�رساب ت�ضمن � 40سو .22/20 -
ول � ��دي � ��ه � �س ��رب ا�� �س� �ت� �ط�ل�اع ق ��وام ��ه
20 000

 6ط � � � ��ائ � � � ��رات م� � �ي � ��غ -
� ،R25أم � ��ا ط� ��ائ� ��رات ال �ن �ق��ل ف �ق��وام �ه��ا
��سرب��ان م ��ؤل �ف��ان � 4إىل  ،76 -و  6ط��ائ��رات
�إن  ،26 -و  6طائرات �إن  ،12 -و � - 2إن 24 -
و  8طائرات �إل  ،14 -و  4تو  ،134 -ولديه من
طائرات التدريب  20طائرة ميغ  ،U21 -و 80
طائرة ال  39 -الباترو�س ،و  60دلفن ،L-29
و  30طائرة  MBB - 223فالمينغو ،و 30ميغ
  ،17و  6باك �شاهباز.ولديهم من الطوافات � 3أ�رساب هجومية
ت�ضم  16مي  ،25 -و  55غاريل/هون ،و 100
مي .8 -
�أما طوافات النقل فت�ضم حوايل  100مي
  17وم��ي  ،8 -و  10ط��واف��ات مي ،2 -و 50طوافة مي  ،25 -ونحو  16طوافة مي 14 -
هيرثو و  5طوافات كا  25 -هورمون ملكافحة
الغوا�صات و�رضب ال�سفن.
مالحظة� :أكد ر�سمي ًا عقد خا�ص للتزود
بـ  36طائرة ياك 130 -للتدريب املتقدم ،و12
ط��ائ��رة م�ي��غ  2M/M29 -ومل ي��ذك��ر حتى
عمليات الت�سليم.
�أه��م القواعد اجل��وي��ة� :أب ��و ال�ضهر،
وح �ل��ب ،وال �ن��ا��صري��ة ،وب�ل��اي ،ودم �� �ش��ق،
ودم � ��ر ،وح� �م ��اه ،وخ��اخل��ال��ة ،وم���س�يري��ة،
وب��امل�يرا ،و�سهلة ،وال��ر��ص��اف��ة ،و�سهل�س ،
و�صحراء �سيقات.

الطريان العراقي:

عديد �سالح اجل��و العراقي
جنديّ
ومقره الرئي�س يف قبارة ،جناح الهجوم
(الر�شيد  ABبغداد)  ،ولديه -

6000
109
20 15

مقاتلة �سوخوي لدى �سالح اجلو العراقي
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طائرة نقل C-130
تابعة للقوات اجلوية العمانية

(البلد)
-

طائرة  .SU-25وجناح الهجوم
 وي�ض ّم  10طائرات
و  9مقاتالت (البلد) . - /
أ�م��ا جناح الإ�ستطالع في�ضم �أ��سراب
�إ�ستطالع خفيفة هي ال�رسب الثالث (كركوك
جمهز بـ  8طائرات �ساما  ،CH2000وال�رسب
( 70ال �ب ���صرة) وي���ض��م  6ط��ائ��رات �سيكر
 5P7L-360و  8طائرات �ساماي ،CH - 2000
وال�رسب ( 87املثنى وقوامه  6طائرات كينغ
اير .350ER
أ�م� ��ا ل �ل �ت��دري��ب ف��ال ���سرب ( 52ك��رك��وك)
ي�ضم  20طائرة ال�ستا  95و  12طائرة كرفان
� CARAVANسي�سنا ( AC- 208Bملكافحة
املتمردين �أي�ضاً) ،و  13طائرة تيك�سان .T-6A
و�رسب النقل ي�ضم  3طائرات ،C-130E
و  6طائرات �آن  12 -و 6طائرات ،C-130J
و�رسب طوافات ي�ضم طوافات مي .17 -
و�أو��ص��ى ال�ع��راق على  36طائرة مقاتلة
ط��راز  F-16بلوك ( 52مل ت�سلم ب�ع��د) ،و ّمت
ت�سليم ع��دد قليل م��ن ال�ط��ائ��رات الهجومية
��س��و  25 -م��ن رو��س�ي��ا واي� ��ران ع��ام ،2014
وق �ي��د ال �ط �ل��ب  24ط��ائ��رة ه �ج��وم/ت��دري��ب
ط���راز  T - 5010 KAIج ��رى ت�سليمها يف
 .2016-2015وق�ي��د الطلب ع��دد غ�ير حمدد
115
L 195B29 L 195AS
17T 16C D
3

من طائرات التدريب الأ�سا�سي
.MUSHSHAK

PAC Super

القوات اجلوية العمانية:

ع��دي��د ��س�لاح اجل��و ال �ع��اين  5000جندي
ولديه من طائرات القتال �رسبا مقاتالت/
ه �ج��وم �أر���ض��ي ال ���سرب ال �ث��ام��ن يف مت��رات
وم�سلح بـ  10طائرات  F -16Cبلوك ،50 +و
 2طائرات .F-16D
و���س��رب م� �ق ��ات�ل�ات/ه� �ج ��وم �أر�� �ض ��ي
وا�ستطالع (ال�ساد�س مطار م�صرية) ي�ضم
 12طائرة هوك  200و  4هوك .100
و��س��رب مل �ك��اف �ح��ة م �ت �م��ردي ال �ت��دري��ب
(ال���سرب الأول يف م�صرية) ويت�ألف من 12
طائرة بيالتون�س  ،PC-9و � 7شهباز (MFI-
� 17سفاري) و  5طائرات �سوبر م�ش�شاك.
ول��دى النقل � 4أ��س�راب ،ال�رسب الرابع
ي�ضم ط��ائ��رت��ي اي��رب��ا���ص  A320بري�ستيج
ل�ن�ق��ل ال���ش�خ���ص�ي��ات ،و��س�رب��ان (ال��ث��اين يف
��س�ي��ب واخل��ام ����س يف � �س�لال��ة) وي �ح �ت��وي��ان
� 8سكاي ف��ان (جهزت  3منها ملهام الدورية
البحرية) و�رسب (رقم 16ال�سيب) يت�ألف من
 3طائرات ( C-130Hحتال �إىل القواعد).
وط� ��ائ� ��رة ب��وي �ن��غ ( SP747ال� �ط�ي�ران

ال�����س��ل��ط��اين) وط ��ائ ��رت ��ي غ ��ال ��ف � �س�ترمي
( 4ال� �ط�ي�ران ال �� �س �ل �ط��اين) ،و ،C-130J1
و .C-BOJ
�أم � ��ا ال� �ط ��واف ��ات ف ���س�رب��ان (ال� ���س�رب
ال�ث��ال��ث ��س�لال��ه وال��راب��ع ال���س�ي��ب) ي�ضمان
 20ط��واف��ة  ،NH90و  3ط��واف��ات  ،AB206و
 10بيل  ،A/B3214و  3طوافات AB -212
ب��وم��ا (ال �ط�يران ال�سلطاين) ،و  5ط��واف��ات
� �س��وب��رب��وم��ا (ال� �ط�ي�ران ال �� �س �ل �ط��اين) و 12
طوافة �سوبرليك�س .360
ه� ��ذا و ّمت ط �ل��ب دف� �ع ��ة م ��ن  12ط��ائ��رة
 F-16بلوك  .50وتطلب ال�سلطنة  12طائرة
ي��وروف��اي�تر ت��اي �ف��ون ،و  8ه ��وك  AJFوب ��د أ�
الت�سليم يف  ،2017كما ّمت ت�سليم  20طوافة
 NH90 TTHلتحل حم��ل معظم ال�ط��واف��ات
العاملة يف جمال النقل والإرت�ب��اط ،با�ستثناء
ط��واف��ات ال �ط�ي�ران ال���س�ل�ط��اين ،وط��واف��ات
ال���س��وب��ر لينك�س  ،300وط�ل�ب��ت ال�سلطنة
 8ط��ائ��رات  C-29Sمب��ا فيها  5ط��ائ��رات نقل
تكتيكي و  3طائرات دورية بحرية ،والت�سليم
ج� ��ارٍ ،وق �ي��د ال�ط�ل��ب ن �ظ��ام ل �ل��دف��اع اجل��وي
نا�سما�س.
�أه����م ال��ق��واع��د اجل���وي���ة :م �� �ص�يرة،
و��ص�لال��ة ،وث �م��ري��ات ،وال�سيب وخ�صاب،
وجزيرة الغوت ومثنى.

القوات اجلوية القطرية:

عديد �سالح اجلو القطري  2500جندي،
ولديه من ط��ائ��رات القتال  9ط��ائ��رات مرياج
 EDA5 - 2000و  3طائرات DDA5- 2000
من مقعدين للتدريب والقتال ،كما لديه �رسب

لدى قطر  4طائرات نقل ا�سرتاتيجي طراز C-17 Globe master
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مقاتلة �سوبر هورنيت  F/A-18Cتابعة للقوات اجلوية الكويتية

والغارية.
قتال/هجوم �أر�ضي قوامه  11مقاتلة مع
طائرات �ألفاجت للتدريب.
�أم��ا للنقل فلديه )4 +( 4طائرات للنقل
الع�سكري الثقيل طراز غلوب ما�سرت ،C-17
و��س�رب ل�ن�ق��ل ال���ش�خ���ص�ي��ات ي���ض� ّم ط��ائ��رة
 340-1وط��ائ��رة  ،320 - 1و  4ط��ائ��رات C -
.- 130J
أ�م� ��ا ال� �ط ��واف ��ات ف��ال ���س�رب ال �� �س��اد���س
(الدوحة) ي�ضم  12طوافة كوماندو ( 8منها
جم �ه��زة ب �� �ص��واري��خ �أك��زو� �س �ي��ت AM-39
(امل�ضادة لل�سفن ،و  4منها طوافات للنقل)،
و  10ط��واف��ات غ��ازي��ل ( SA342Lجم�ه��زة
ب�صواريخ هوت) ،وطوافة طراز  S-92لنقل
ال�شخ�صيات ،و  21طوافة .AW139
وقيد الطلب  24طائرة تدريب ،PC-21
و  24طوافة � AH-64Eأبات�شي ،و  22طوافة
 ،NH90و  3ط��ائ��رات إ�ن ��ذار مبكر و�سيطرة
بوينغ  ،737وطائرتي �صهريج ايربا�ص .330
وقيد الطلب �رشاء طائرات � C-17إ�ضافية.
�أه����م ال��ق��واع��د اجل���وي���ة :ال ��دوح ��ة
6

القوات اجلوية الكويتية:

عديد �سالح اجل��و الكويتي  2500جندي
ولديه من طائرات القتال  32طائرة هورنيت
 F/A-18Cو  8ط��ائ��رات  F/A-18Dو 10
طائرات هوك ( 64للتدريب �أي�ضاً).
�أم ��ا للنقل ف�ه�ن��اك ط��ائ��رت��ا  ،C-17و 3
ط��ائ��رات 103-CKن� �ق ��ل/خ ��زان ،وطائرتا
ه�يرك��ول �ي��ز  ،L-100و  30ط ��ائ ��رة ط ��راز
�إي��رب��ا���ص  319لنقل ال�شخ�صيات ،وهناك
للتدريب  8طائرات توكانو.
ول��دي��ه م��ن ال�ط��واف��ات  3ط��واف��ات �سوبر
ب��وم��ا  ،AS332و  5ط��واف��ات ب��وم��ا ،AS330
و 31ط��واف��ة غ� ��ازي� ��ل SA-342K،ل�ل��دوري��ة،
و  7طوافات لنقل ال�شخ�صيات ،و  16طوافة
قتالية طراز �أبات�شي لونغ بو .AH-64D
واتفقت دول اخلليج (البحرين والكويت
وع�م��ان وقطر واململكة العربية ال�سعودية
واالم��ارات) على �إقامة نظام مُ�شرتك لر�صد
الطائرات وحتديد هويتها �أطلق عليه(حزام
التعاون).

ت�سلّمت القوات اجلوية اللبنانية  6مُقاتالت �سوبر توكانو
50

و�أو�صت الكويت على  5طائرات للنقل
الع�سكرية م�ت�ع�دّدة امل�ه�م��ات ط ��راز KC -
130Jحيث �ستت�سلمها ،وتلقت �أي�ض ًا 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  6طائرات �إ�ضافية.
�أم��ا احل��ر���س الوطني ف�ـ  3كتائب حر�س
ه��ي ك�ت�ي�ب��ة ع��رب��ات ق �ت��ال م ��درع ��ة ،وكتيبة
ق ��وات خ��ا��ص��ة ،وكتيبة ��شرط��ة ع�سكرية..
أ�م��ا املعدات فت�ض ّم  3طوافات ،SA - 342K
و 70ن��اق�ل��ة ج�ن��د ب��ان��دور  6x6م��و ّزع��ة على
�إ�شتقاقات لنقل اجلهد حاملة مدفع ه��اون
عـ  81ملم ،والإ�سعاف ،والقيادة ،والإع��ادة،
و�أخري ًا عربات جمهّزة مبدافع عيار  90ملم)
و  22ع��رب��ة � �ش��ورالن��د  5600ليقل اجل �ن��ود،
و�صواريخ تاو املوجهة امل�ضادة للدبابات.
�أه��م القواعد اجلوية� :أح�م��د اجلابر،
علي �سامل ،متريت ،وم�سقط �سيب.

القوات اجلوية اللبنانية:

ال �ع��دي��د  2000ج �ن��دي ول��دي��ه  4ق��واع��د
ب �ح��ري��ة ،أ�م� ��ا ط ��ائ ��رات ال �ق �ت��ال ف �ق��وام �ه��ا
ط��ائ��رات م�ق��ات�ل��ة/ق��اذف��ة ه��وك��ر ه�ن�تر
وط ��ائ ��رة ك��رف��ان  AC - 208 B3م�سلحة
ب �� �ص��واري��خ ه�ل�ف��اي��ر ،و  3ط��ائ��رات ت��دري��ب
ب ��ول ��دوغ ،و  6م �ق��ات�لات � �س��وب��ر ت��وك��ان��و،
ال �ط��واف��ات  8أ�� �س��راب ،ال ���سرب��ان العا�رش
واحل��ادي ع�رش (ق��اع��دة ب�ي�روت) ،وال�رسب
( 12ق� ��اع� ��دة ري� � ��اق) وال � �� �س�رب  4ق��اع��دة
القليعات جم � ّه��زة ب �ـ  28ط��واف��ة UH - 1H
(بع�ضها م�سلح) ،وال�رسب الثامن (قاعدة
بريوت) جمهز بـ  13طوافة غازيل ،SA342L
وال�رسب التا�سع جمهز بـ  10طوافات بوما
 ،AR330SMوال ���سرب ( 15ق��اع��دة ري��اق)
جمهز بـ  4طوافات روبن�سون  R44للتدريب،
وال� ���س�رب ( 16ق ��اع ��دة ب� �ي��روت) وجم�ه��ز
ب�ط��واق��ة  AW 139لنقل ال�شخ�صيات ،هذا
وي���ش�غ��ل � �س�لاح اجل ��و ال�ل�ب�ن��اين  3ط��واف��ات
لإخماد احلرائق ط��راز  S-61Nبالنيابة عن
وزارة الداخلية.
�أه���م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة :م �ط��ار رف�ي��ق
احلريري الدويل ،والقليعات ورياق.
4
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«موتور سيش» يف معرض
دبي اجلوي للعام 2021
تخت�ص �شركة «موتور �سي�ش» ( )MOTOR SICHبت�صميم حمركات
غازية  -توربينية لطائرات مدنية وع�سكرية ،وو�سائل �إدارة ()drives
�صناعية غازية  -توربينية ،وجمموعات غازية  -توربينية لتوليد الطاقة
بهذه الو�سائل ،كما �أنها تخت�ص ب�صنع هذه املحركات والو�سائل واملجموعات
وتقدمي الدعم لها بعد بيعها .وهي تن�شط يف الوقت احلايل يف �إن�شاء �صناعة
بناء طوافات يف �أوكرانيا.
وي�شار �إىل �أن نوعية حمركاتنا املعدَّة للطائرات وجدارتها
م ��ؤك��دت��ان بعملها ال�ط��وي��ل الأج ��ل ك�ج��زء م��ن ال�ط��ائ��رات
والطوافات يف �أكرث من  100بلد من بلدان العامل.
�إن من معايري جناح �رشكتنا م�شاركتها يف معار�ض جوية دولية،
وبالتايل ميكن القول �إن  MOTOR SICHدائمة امل�شاركة يف معار�ض
جوف�ضائية يف الإم��ارات العربية املتحدة و�أملانيا وفرن�سا وبريطانيا
العظمى والهند وال�صني ،وبلدان �أُخ��رى .ونحن عار�ضون ن�شيطون
ومنتظمون يف معر�ض دبي اجلوي .2021
يف الوقت احل��ا��ضر ،تت�ضمن الئحة املحركات املنتجة وامل�ط�وَّرة
ب���ص��ورة ت�سل�سلية م��ن �أج ��ل ط��ائ��رات رك ��اب وط��ائ��رات ن�ق��ل مدنية
وع�سكرية حم��رك��ات م��روح�ي��ة توربينية ( )turbopropوحم��رك��ات
مبراوح غري جمروية ( )propfanبقوة تراوح بني  400ح�صان و14.000
ح�صان (املحرك الأك�ثر تطور ًا بينها هو املحرك التوربيني املروحي
وذو امل��روح��ة غ�ير املجروية  .)D-27كما �أن  MOTOR SICHتقوم
ب�صنع حمركات توربينية مروحية ذات دفع يبلغ  23.400 – 400كيلو
غ��رام ثقلي ( .)kilogram-forceو�أق��واه��ا هو ال�سل�سلة  3من املحرك
 D-18Tال��ذي يُ�ستخدم يف �أثقل طائرات ال�شحن يف العامل »�أن 124 -
رو�سالن» ( )An-124 Ruslanو«�أن -225مرِيا» (.)An-225 Mriya
�إن �رشكة  MOTOR SICHحتتل �صدارة �رشكات العامل املنتجة
ل�ل�م�ح��رك ال�ت��ورب�ي�ن��ي ذي ع �م��ود الإدارة ( )turboshaftواخل��ا���ص
بالطوافات؛ فهي تنتج �سل�سلة وا�سعة من هذا املحرك ،مبا فيها عائلة
املحرك  117-TV3التي تُ�ستخدم يف جميع الطوافات املتو�سطة من
طرازي «ميل» ( )Milو»كاموف» ( ،)Kamovف�ض ًال عن املحرك الأقوى
يف العامل  D-136املخ�ص�ص لأثقل الطوافات قاطبة «ميMi-( »-26
.)26
�إن ال��دور املتنامي �أب��د ًا ال��ذي يقوم به ال�ط�يران القتايل ي�ستدعي
مطالبات ملحة على �صعيد تدريب طيارين ج��دد ،وا�ستدامة املهارات
املتعلقة ب��ال�ط�يران ،وت��دري��ب ط�ي��اري وح��دات القتال على ا�ستخدام
�أ�سلحة الطريان .ويف هذا املجال ،يحتل املدرب وطائرة التدريب القتايل
مكانة مهمة يف القوات امل�سلحة لدى �أي بلد من البلدان.
وعلى م�ستوى �أداء طريان �أي طائرة ،ف�إنه يتقرر �إىل حد بعيد بفعل
خ�صائ�ص حمركها .وثمة يف الوقت احلا�رض أ�ك�ثر من  3000طائرة
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تدريب على الطريان وطائرة تدريب على القتال من طراز «ل-( »-39
 )39الت�شيكية وطراز «ك )K-8( »-8ال�صينية مزوَّدة مبحركات غازية
توربينية من �صنع  ،MOTOR SICHويف قد اخلدمة يف  45بلد ًا يف العامل.
ويف الوقت احلايل ،ت�ستمر اختبارات الطريان اخلا�صة بالطائرة
 L-15Bوحمركها ،وعلى نحو ناجح ،فيما الطائرات  L-15Aتدخل
اخلدمة يف �سالح اجلو ال�صيني ،و�أ�سلحة اجلو يف بلدان �أُخرى.
�إن �رشكة  MOTOR SICHواحدة من ال�رشكات التي حتتل مركز
الطليعة يف �إنتاج حمركات للطوافات؛ وهي منذ العام  ،1947حني جرى
�صنع املحرك الأول ذي الكبا�س  AI-26لأول طوافة حملية من �سل�سلة
الـ  ،Mi-1ما برحت تنتج ت�شكيلة وا�سعة من حمركات الطوافات.
ع � � � �ل� � � ��ى م� � � � � ��ر ال � � � �� � � � �س � � � �ن� �ي� ��ن ،ق� � � � ��ام� � � � ��ت ال� � � ��� �ش ��رك � � ��ة
ب � � � ��إن � � � �ت� � � ��اج أ�ك� � � �ث � � ��ر م � � � ��ن  30.000م � � � ��ن امل � � �ح� � ��رك� � ��ات
 ،TV3- 117/TV3 -117Vالتي ت�شهد �أعمال حتديث ب�صورة دائمة.
لتح�سني �أداء الطوافة يف مناطق جبلية عالية يف بلدان ذات مناخ
ح ��ار ،ق��ام��ت  MOTOR SICHبتطوير امل �ح��رك 117VMA--TV3
 SBM1Vليخدم م��دة � 12,000ساعة 12.000/دورة ،ويخ�ضع لأول
فرتة فح�ص وترميم بعد عمل ما جمموعه � 5000ساعة 5000/دورة.
ثم �إن أ�ج�ه��زة �ضبط طاقة املحرك م�ستمثَلة لظروف عمالنية يف
�أن��واع خمتلفة من الطوافات؛ فنظام التحكم الآيل يتيح لتهيئة واحدة
من قيم قوة االنطالق التالية� 2500 :أو � 2400أو � 2200أو  2000ح�صان،
ويدمي القوة يف ظل ارتفاع درجة حرارة الهواء اخلارجي وارتفاع �أعلى
للطريان مقارَن ًة بالن�سخ املوجودة من املحركات  ،117-TV3مبا فيها
 ، VK-2500التي تُ�ستخدم م�صدر ًا للطاقة يف الطوافات  Milو .Kamov
هذا ،ونال املحرك  ،AI-450Mذو قوة االنطالق البالغة � 400أو 430
�أو  465ح�صاناً ،وهو مع ٌّد لإعادة تزويد الطوافات  Mi-2به ،ولرتكيبه
�أي�ض ًا على طوافات �أُخرى وحيدة املحركات وثنائية املحركات.
هناك كذلك أ�ع�م��ال ج��اري��ة يف م��ا يتعلق بالن�سختني  AI-450Cو
 AI-450C-2من املحركات التوربينية املروحية ذات ق��وة الإق�لاع
البالغة  495و 750ح�صاناً ،على ال�ت��وايل .وهما معدَّتان لغر�ض عام
ولطائرات تدريب ،مبا فيها طائرات الطريان البهلواين (AI-450CP
و  AI-450CP-2من املحركات) .وك��ان املحرك  AI-450Cقد اجتاز
يف العام  2016اختبارات الطريان كجزء من الطائرة  DA50-JP7التي
L
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تنتجها ال�رشكة النم�ساوية املعروفة »دياموند»
(.)DIAMOND AI
يف حزيران/يونيو  ،2017حازت MOTOR
� SICHشهادة بخ�صو�ص عائلة املحركات AI-
� .450Cأ ّم ��ا  ،DIAMOND AIفقامت بتطوير
ط ��ائ ��رة ال �ت��دري��ب «دارتDART-( »-450
 )450امل� ��زوَّدة ب��امل�ح��رك  .AI-450CPوج��رى
عر�ض ه��ذه الطائرة ر�سمي ًا يف معر�ض فارنربه
اجلوي 2016 -لأول مرة ف�أثارت اهتمام ًا كبري ًا
ل��دى كثري من اخل�براء .وي�شار �إىل �أن املحركني
 AI-450C-2و  AI-450CP-2مهي�آن لطائرات
�أغ��را���ض ع��ام��ة ،وط��ائ��رات رك��اب على م�ستوى
�إقليمي وط��ائ��رات ت��دري��ب ،مب��ا يف ذل��ك الن�سخة
اجلديدة من الطائرة .DART-450
تتوىل  MOTOR SICHتطوير جيل جديد من
املحركات التوربينية ذات عمدان الإدارة MS-
 ،500Vوالتي ��س�تراوح ق��وة انطالقها بني 600
و 1100ح�صان ،و�ستكون م�صدر قوة لطوافات
خمتلفة ذات وزن ان�ط�لاق م��ن � 3,5أط �ن��ان �إىل 6
�أطنان.
ك� �م ��ا �أن ال� ���ش�رك ��ة ت� �ط ��ور ع ��ائ� �ل ��ةMS-
 500V-Cم � ��ن امل � �ح� ��رك� ��ات ال �ت��ورب �ي �ن �ي��ة
امل � ��روح� � �ي � ��ة ال� � �ت � ��ي ت� �ب� �ل ��غ ق � � ��وة ان� �ط�ل�اق� �ه ��ا
 1050 – 950ح���ص��ان�اً .وه��ي م �ع �دَّة لغر�ض ع��ام ول �ط��ائ��رات تدريب
وطائرات ركاب.
وت�ق��وم  MOTOR SICHبتطوير الن�سختني  MS-500V-02و
 MS-500V-03من املحرك ،ذواتي قوة االنطالق البالغة  1100ح�صان
(مع م�رسب طاقة عمود �إدارة �أمامي و�آخر خلفي ،بالتتايل).
�إن ال �ط��واف��ة امل �ت��و� �س �ط��ة  Mi-8MSBذات ال � ��وزن الأق �� �ص��ى
ال�ب��ال��غ عند الإق�ل�اع  12.000ك��غ ه��ي امل ���شروع الأول امل�ن� َّف��ذ مبوجب
»ب��رن��ام��ج ط��واف��ة م��وت��ور ��ش�ي�ت����ش» .وه ��ي جم � َّه��زة ب��وح��دة تغذية
�ل�ف��ة م��ن حم��رك�ين غ��ازي�ين – توربينيني م��ن �سل�سلة 4E
بالطاقة م� ؤ
( )TV3 -117MA-SBM1Vوي ��داران ب���شرارة كهربائية .وي�شار
�إىل �أن الطوافة نف�سهاتتميز عن طوافات مماثلة لها بب�ساطة �إجراءات
�صيانتها وقابليتها لإ�صالح �أعطالها ،وبجدارتها .كما �أن ت�صميمها
يتيح تركيب عدد كبري من املعدات املخ�ص�صة ملهمات خمتلفة ،عالوة
على �أن�ه��ا م ��زوَّدة مبجموعة م��ن و�سائل امل�لاح��ة امل�ت�ط��ورة واملمتثلة
ملتطلبات وكالة االحتاد الأوروبي ل�سالمة الطريان ( )EASAواملنظمة
ال��دول �ي��ة ل�ل�ط�يران امل ��دين ( .)ICAOويف الإم �ك��ان جتهيز ال�ط��واف��ة
بنظام تعليق خارجي لتخفيف ثقل احلمولة عن بدنها ،مع العلم �أن
�سعة احلمولة ت�صل �إىل � 4أطنان .ثم �إنها م�صمَّمة لنقل �شحنات كبرية
احلجم ،ومكافحة احلرائق بفعل تزويدها بنظام يت�ضمن دلو ًا (Bambi
 )Bucketلنقل مواد الإطفاء.
ي�شكل تطوير ط��واف��ات خفيفة و�صنعها اخل��ط الآخ��ر من خطوط
ب��رن��ام��ج  MOTOR SICHل�ل�ط��واف��ات ،حيث �أ�صبحت Mi-2MSB
طوافتها اخلفيفة الأوىل املعتمَدة؛ �أمّا الطوافة املتعددة الأغرا�ض Mi-
 ،2MSBفتختلف عن طوافات خفيفة �أُخ��رى مبا فيها من مت�سع رحب
للركاب ومن وحدة تغذية بالطاقة حتتوي على حمرك ثنائي ،زيدت قوة
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املحرك  MS-500-Sمن اجليل اجلديد

كل واح��دة منهما ،ومقارَنة مبحرك الطوافة ،Mi-2من  400ح�صان
�إىل  430ح�صاناً .ومن املميزات الرئي�سية للطوافة املحدَّثة �أدا ؤ�ه��ا يف
�أج��واء املرتفعات ،وه��و ما يفتح الطريق أ�م��ام ت�صديرها �إىل البلدان
احلافلة باملناطق اجلبلية .هذا وقد �سجلت  Mi-2MSBرقم ًا قيا�سي ًا
جديد ًا ببلوغها علو ًا قدره  7000م .وهناك ميزة �أُخرى تتمثّل يف �إمكانية
تخزينها من دون حاجة �إىل حظرية للطائرات ،وه��ذا ما ال تت�صف به
طوافات �أُخرى.
على ال��رغ��م م��ن حقيقة �أن  Mi-2MSBتنتمي �إىل فئة الطوافات
اخلفيفة ،ف�إن قدراتها املعدَّة للنقل عالية؛ �إذ يف �إمكان  8ركاب اجللو�س يف
املق�صورة ( ،)cabinوبالتايل ،ف�إن �سعة اجللو�س يف هذه الطوافة تفوق
�سعة طوافات �أجنبية مماثلة و�أغلى ثمناً.
�إن ن�شاطات  MOTOR SICHتتفق اليوم ب�صورة تامة مع معيار
االقت�صاد العاملي .و�سرتاتيجية ال�رشكة م�سدَّدة على زي��ادة الإنتاج
واملبيعات ،وعلى التطوير وامتالك زمام ال�سيطرة على الإنتاج باجلملة
املتعلق مبنتوجات متطورة ،وتو�سيع �أ�سواق املبيعات.
ي�شار أ�خ�ي�ر ًا �إىل �أن مكتب  MOTOR SICHالتمثيلي يعمل يف
ال�شارقة لتقدمي حلول فورية مل�سائل تتعلق بالتعاون مع م�ؤ�س�سات
الإمارات العربية املتحدة و�رشكاتها.
MOTOR SICH JSC
15, Motorostroiteley Avenue
Zaporozhye, 69068, Ukraine
Phone: (+38061) 720-48-14
Fax: (+38061) 720-50-00
E-mail: eo.vtf@motorsich.com
http//www.motorsich.com
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تطور الطوافات اهلجومية
فيما بيئات القتال الراهنة
تت�سم مبجاالت جوية منخف�ضة
وحافلة بتهديدات وجودية
للطوافات ،ت�شهد جمموعات
احل��م��اي��ة ال��ذات��ي��ة حت���و ًال �إىل
دروع �شاملة �ضد �صواريخ
ذات توجيه ليزري وراداري
وحراري و�إلكرتوب�صري.

ي �� �ص �ع��ب ع �ل��ى ال� �ط ��واف ��ات �أن
ت �ت �ع��ام��ل ب �ن �ج��اح م� ��ع م �ي��ادي��ن
ال �ق �ت��ال احل��ال �ي��ة وامل�ستقبلية؛
فمهمات الدعم ال�ن��اري املنوطة بالطوافات
الهجومية ومهمات النقل املنوطة بطوافات
اخل ��دم ��ات ال �ع��ام��ة ت���س�ت��وج��ب �إجن ��ازه ��ا يف
ظروف قا�سية .والعمليات الأخرية يف �سورية
و�أفغان�ستان ومنطقة ال�ساحل الأف��ري�ق��ي
�أكدت �أن حتى العنا�رص غري الدولتية ميكنها
ال�ن�ف��اذ �إىل امل��دف�ع�ي��ة م/ط و�أن�ظ�م��ة ال��دف��اع
اجل��وي الفردية ( )MANPADSوالقذائف
ال�صاروخية .وم��ا زال��ت ال��والي��ات املتحدة
ورو� �س �ي��ا وف��رن���س��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا وح�ل�ف��ا�ؤه��ا
تقوم مبهمات ط�يران خطرية ف��وق ميادين
قتال تتمتع ب�ق��درات ق�صرية امل��دى وفعالة
��ض��د ال �ط��ائ��رات ،وب�ك�م��ائ��ن وتكتيكات غري
متناظرة .وغ��ال�ب� ًا م��ا د ّب ��رت دول فا�شلة �أو
يف طريق الف�شل انتقال (�أو �رسقة) �أ�سلحة
م�ت�ط��ورة �إىل عنا�رص ��شري��رة غ�ير دولتية.
وثمة تقديرات غري ر�سمية تفيد ب�أن �أكرث من
ن�صف مليون نظام  MANPADمتوافرة يف
ال�سوق العاملية ،ف�إذا كان ال�رصاع املنخف�ض
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�صاروخ م�ضاد للجويات  VERBA MANPADخطر على الطوافات

ال�شدة ي�شكل مثل ه��ذا التهديد اجل��دي �ضد
الطوافات ،ف��إىل �أي مدى ميكن ��صراع �أبعد
تقليدية ب�ين دول�ت�ين �أن يكون �أك�ثر تعقيداً،
حتى يف ح��االت وج��ود تفوق ج��وي؟ �إن املثال
الأب���رز للنموذج امل�ت�ب��دل ه��و ت �ق��ادُم «�أ-10
وُورث��وغ» ( ،)A-10 WARTHOGالطائرة
ال�ت��ي �صمدت يف وج��ه ال �ن�يران امل��ر َّك��زة من
جيو�ش ومتمردين و�إره��اب �ي�ين وج�ن�راالت
و�سيا�سيني ،مربهنة عن مدى �صدقيتها �أمام
تهديدات �أر�ضية من �أي نوع كانت .لكن يبدو
�أن معظم �أ�سلحة اجلو تف�ضل �أ�سلحة مباعِدة
( )stand-offميكن �إطالقها م��ن ارتفاعات
متو�سطة عو�ض ًا عن امل�ضي يف طلب «دبابات
طائرة» (�أي ط��واف��ات) .لكن حني ت�ستدعي
احل��اج��ة وج ��ود ق ��وات ب��ري��ة� ،سيظل هناك
داع لأن تنتقل ال�ط��واف��ات ع�بر جم��ال جوي
يُحتمل �أن يكون معادياً .وتطور جمموعات
حماية ال ��ذات يُظهر ك��م ه��ي حا�سمة  -وكم
�ستكون كذلك  -يف �ضمان جناة �أفراد الأطقم
و��س�لام��ة احل �م��ول��ة .وب��ال �ت��ايل ،ف� ��إن �إجن��از
املهمات و«العي�ش خلو�ض قتال يف يوم �آخر»
معيار رئي�سي من معايري النجاح يف ك � ّل من

��صراع��ات ق�صرية عالية ال���ش��دة وعمليات
مطوَّلة منخف�ضة ال�شدة.

مقاربات �شاملة

�إن��ه لأم��ر طبيعي �أن ت�ك��ون الطوافات
الع�سكرية م�ع�دَّة الم�ت�لاك ال �ق��درة امل�ع�زَّزة
على النجاة؛ ف��الأج��زاء احليوية فيها ،على
�سبيل امل �ث��ال ،م��درع��ة ،وال�ن�ق��اط ال�ساخنة
م��زودة بو�سائل تبديد احل ��راة ،وم��واده��ا
اخل��ا� �ص��ة وال��ده��ان��ات مت�ت����ص الإ�� �ش ��ارات
الرادارية �أو حترفها عن م�سارها .وال يقل
عن ذلك �أهمية واقع التكتيكات التي تقل�ص
م��ن م��رات تعر�ضها لأ�سلحة ال�ع��دو فتزيد
فر�صها للنجاة م��ن ن�يران ه��ذه الأ�سلحة.
وم��ع ذل ��ك ،ف� ��إن ت �ط��ور ال �� �ص��واري��خ �سطح
 جو حقق تقدم ًا �إىل حد �أن ال��درع الأ�شدفعالية م��زوَّد ب�أنظمة حماية ذات�ي��ة �شاملة
تتميز ب�أجهزة ا�ست�شعار حتذيرية متنوعة،
و�أج �ه��زة ت�شوي�ش ،و�إج � ��راءات م�ضادة
ن�شطة و�أُخ��رى خامدة .ومعظم جمموعات
احلماية ال��ذات�ي��ة احلالية م�صمَّمة ل��زي��ادة
فعاليتها مع مرور الوقت ،حيث �إن اخلربة
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العمالنية جتعل حمتويات النظام املنظَّ مة
عامرة ب� أ�ن��واع �شتى من �أ�شكال الإ��ش��ارة.
ل ��ذل ��ك ،ث �م��ة ع� ��دد م �ت��زاي��د م ��ن امل���ش� ِّغ�ل�ين
الع�سكريني ي�ضعون مقايي�س ملجموعات
حماية ذات�ي��ة �شاملة تتوافق م��ع تطبيقات
خا�صة بالطوافات.
م��ن��ذ زم � ��ن ط ��وي ��ل  ،م� ��ا زال ال �ن �ظ��ام
املرجعي يف ه��ذا امل�ضمار هو معدات النجاة
املحمولة ج��و ًا ( )ASEالأمريكية .وال�شكل
املختلف م��ن ه��ذه امل �ع��دات وامل �ع��د للطوافة
«�أ ه� � �ـ�-64أ/د �أب��ات �� �ش��ي» (AH-64A/D
 )APACHEوالطوافة «يو هـ 60 -بالك هوك
( )UH-60 BLACK HAWKيت�ضمن
م �� �س �ت �ق � ِب��ل الإن� � � ��ذار ال � � � ��راداري ()RWR
امل� ��� �س� � َّم ��ى )AN/APR-39 (V1/2
م � ��ن ��ش��رك� ��ة «ن� � � ��ورث� � � ��روب غ � ��روم � ��ان»
( ،)Northrop Grummanوالإج�� � ��راء
امل �� �ض��اد ب��الأ� �ش �ع��ة حت ��ت احل� �م ��راء AN/
 ALQ-144Aم� ��ن ��ش�رك ��ة «�� �س ��ان ��دل ��ر»
(� ،)Sandlerأو ن � �ظ� ��ام الإج � � � � ��راءات
احلراريـــــــة التوجيهيـــــــة امل�ضــــــادة
Northrop
 AN/AAQ-24م� � ��ن
 ،Grummanونظام الإن ��ذار الليزري AL/
 AVR-2Aم��ن «ي��و ت��ي ��س��ي �إيرو�سبي�س»
( ،)UTC Aerospaceون �ظ��ام الت�شوي�ش
ال � � � ��راداري ) AN/ALQ-136(Vو/
�أو  AN/ALQ-162م� ��ن Northrop
 ،Grummanون ��ا��ش�ر ال��رق��ائ��ق امل�ع��دن�ي��ة
وامل �� �ش��اع��ل احل ��راري ��ة  .M-130م��ن جهة
�أُخ���رى ،يعتمد اجلي�ش ال�بري�ط��اين املقاربة
نف�سها ،فجرى تطوير وظيفة الدعم العمالين
يف احل��رب الإل�ك�ترون�ي��ة ( )EWOSاملكر�سة
ملعدات الطوافات وتوحيد مقايي�س ق��درات
امل���س��اع��دة ال��دف��اع�ي��ة .كما �أن م��رك��ز احل��رب
اجلوية يف وادينغتون ومن�ش�أة ليوناردو يف
لينكولن التابعني ل�سالح اجل��و الربيطاين
م �ك��ر� �س��ان لإب� �ق ��اء امل �ج �م��وع��ات ال��دف��اع �ي��ة
حدثية وع�رصية� .أ ّم��ا وظيفة  ،EWOSفهي
قائمة ح��ول جمموعة امل���س��اع��دات الدفاعية
ل �ل �ط��واف��ات ( )HIDASم ��ن ،Leonardo
وه� ��ي امل �ج �م��وع��ة ال �ت��ي �أ� �ص �ب �ح��ت م�لائ�م��ة
جل�م�ي��ع ال �ط��واف��ات ال�بري �ط��ان �ي��ة ،مب��ا فيها
WAH-64 APACHE LONGBOW AH1
و AW-159 WILDCATالتي يركَّب عليها
ال���ش�ك��ل الأخ� � ��ف ،وه ��و  .HIDAS 15ه��ذا
ويجري �إدخ��ال تعديالت الحقة على طوافتي
�� �س�ل�اح اجل� ��و ال�ب�ري� �ط ��اين PUMA HC.2
و ،CH-47 MK.6/6Aوك� ��ذل� ��ك

تعترب الطوافة  BLACK HAWKمن ابرز الطوافات املقاتلة

ط � � ��واف � � ��ة ال� � �ب� � �ح � ��ري � ��ة ال �ب�ري � �ط� ��ان � �ي� ��ة
 ،AW-101 MERLIN MK.4لتلبية
مقايي�س مم��اث�ل��ة ،م��ع دم��ج م �ع��دات �رشكة
 Leonardoاملخ�ص�صة للمملكة املتحدة،
مثل م�ستقبل الإنذار ال��راداري SG200-D
ورادار الإن ��ذار ال�ل�ي��زري  ،S1223ونظام
��ش�رك ��ة  BAE Systemsل �ل �ت �ح��ذي��ر م��ن
اق�ت��راب � �ص��واري��خ ( ،)MAWSوي��دع��ى
 ،AN/AAR-57ون �ظ��ام ��شرك��ة Thales
لتبديد �إج��راءات م�ضادة ،ويدعى VICON
– وه��ي كلها تابعة لهند�سة ال� �ـ.HIDAS
ث��م �إن ال��ط��واف��ات ال� � � �ـ 50-38م��ن ط��راز
 AH-64E GUARDIANال �ت��ي طُ �ل�ب��ت
م� � ؤ�خ���ر ًا � �س��وف ت�ت�م�ي��ز ك�ل�ه��ا مب�ج�م��وع��ة
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احل�م��اي��ة ال��ذات�ي��ة � HIDASأي �� �ض �اً ،وتُ�برز
ب��ال �ت��ايل ال� �ق ��درات ال��دف��اع �ي��ة املخ�ص�صة
للمملكة املتحدة حتديداً .ه��ذا ،و�ست�ساهم
ال �ط��واف��ات ال�بري�ط��ان�ي��ة امل�ن���ش��ورة خ��ارج
امل�م�ل�ك��ة  -وب ���ص�رف ال �ن �ظ��ر ع��ن طُ �رُزه��ا
 يف تو�سيع امل�ح�ت��وي��ات املنظَّ مة للحربالإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي � �س �ي �ج��ري جم� ��دد ًا
ن���شره��ا يف الأ� �س �ط��ول ب� � أ���س�ره ،وذل ��ك من
خ�لال دورة اال�ستعانة مب�صادر خارجية
( .(crowdsourcingك�م��ا �أن ال�ب�ح��ث عن
القدرات ال�سيادية ي�ؤكد مرة �أُخرى الأهمية
احل �ي��وي��ة مل�ج�م��وع��ات احل �م��اي��ة ال��ذات �ي��ة يف
��صراع��ات ال �ي��وم وغ� ��داً ،ح�ت��ى ب�ين حلفاء
متقاربني مثل بريطانيا والواليات املتحدة.

طوافة ابات�شي جمهزة بنظام  HIDASامل�ضاد لل�صواريخ
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ال�سالم على «�سيزر»

مت � � � � � � ّث� � � � � ��ل ط� � � � � � � ��واف� � � � � � � ��ات م� � �ث � ��ل
 AH-64 GUARDIANو MH-47G
CH-53K
وKING
CHINOOK
 STALLIONو،HH-101A CAESAR
�أح ��دث جم�م��وع��ات احل�م��اي��ة ال��ذات�ي��ة يف عامل
الطوافات .هنا� ،أ�شد ما يلفت االنتباه ب�صورة
خا�صة طوافة �سالح اجل��و الإي�ط��ايل الثقيلة
«�سيزر» ( ،)CAESARنظر ًا �إىل �أنها واحدة
م��ن ال�ط��ائ��رات القليلة غ�ير الأم�يرك�ي��ة التي
حتمل واح��دة م��ن �أك�ثر جمموعات احلماية
ال��ذات �ي��ة ت��ط��ور ًا يف ال��ع��امل ،وم ��ن مهماتها
الأ�سا�سية مهمة البحث والإنقاذ خالل القتال
( )CSARوتنفيذ عمليات خا�صة ،وهما من
�أك�ثر املهمات �إحل��اح � ًا يف البيئات العمالنية
التي ال ت�سمح بت�أديتهما ب�سهولة .وقد قامت
�رشكة «�إليرتونيكا» ( ،)Elettronicaبناء
على خربتها الوا�سعة يف ه��ذا امل�ج��ال وعلى
حجم �إنتاجها من هذه املجموعات (�أك�ثر من
 2700نظام بيعت لـ 28بلداً) ،بت�صميم و�إنتاج
جمموعة احل�م��اي��ة ال��ذات�ي��ة «فريجيليو�س»
( ،)VIRGILIUSوه���ي جم �م��وع��ة ح��رب
�إل �ك�ترون �ي��ة متكاملة ك�ل�ي� ًا ل �ت ��أدي��ة وظ��ائ��ف
املراقبة والتحذير واتخاذ �إجراءات م�ضادة
لتهديدات �سطح  -جو وجو � -سطح ،مبا يف
ذل��ك �أنظمة مدفعية م/ط موجَّ هة راداري� �اً.
كما �أنها تتيح �إمكانية �إجراء تقييم للتهديدات
متعدد اجل��وان��ب وم �ق��رون بعملية متطورة
ل��دم��ج ال��ق��رارات ومب�ع�ل��وم��ات ا�ستخبارية
م�سبقة ال�ت�ح�م�ي��ل ،وحت��� ِّ�س��ن ق ��درة الطيار
على �إدراك امل��وق��ف املحيط بوا�سطة ت�أمني
مف�صلة للبيئة العمالنية،
��ص��ورة تكتيكية َّ
وت��دي��ر عملية الإج� ��راءات امل�ضادة ب�صورة
�آلية (�أوتوماتيكية)� .أمّا من الناحية املادية،
ف��إن�ه��ا ت�ت��أل��ف م��ن وح��دة م�ت�ع��ددة الوظائف
( )MFUومركّبة داخلياً ،لت�ؤدي �إج��راءات
دع��م �إل�ك�تروين ( )ESMوعمليات �إج��راءات
�إل �ك�ت�رون �ي��ة م �� �ض��ادة ( )ECMيف ال��وق��ت
نف�سه ،وم��ن وح��دت��ي �إر� �س��ال وا�ستقبال،
و�أرب ��ع وح ��دات ه��وائ�ي��ات خ��ام��دة (،)PAU
ووف��ق ال�رشكة ،تتمتع  VIRGILIUSبطاقة
من ��و ك �ب�ي�رة ب�ف���ض��ل ت���ص�م�ي�م�ه��ا امل �ع �ي��اري
وب��رجم�ي��ات�ه��ا و�إم �ك��ان �ي��ة �إع� ��ادة برجمتها.
وتت�ضمن املجموعة التابعة ل� �ـVIRGILIUS
ح���ش��د ًا م��ن �أج �ه��زة اال�ست�شعار الأخ ��رى،
الن�شطة منها واخلامدة.
ي��وف��ر  RWRال��ذي تنتجه Elettronica
حتت ا�سم ) ELT-156X(V4تغطية كاملة
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نظام  MILDSمن  HENSLOLDTم�ضاد لل�صواريخ املحمولة

ال���س�م��ت ( )360°ل�ت�ردد ال��س�ل�ك��ي عري�ض
النطاق (من النطاق � Eإىل النطاق  ،)Kوميكنه
�أن يقوم ،وعلى نحو �آيل ،بتحليل انبعاثات
جمهولة وت�صنيفها وعر�ضها وت�سجيلها.
ويقال �إن مدى هذا النظام يزيد على  200كم.
�أ ّم��ا نظام رادار الإن��ذار الليزري ،فهو نظام
�رشكة  Leonardoاملدعو .RALM 01/V2
يتكون نظام  MAWSامل�ع��روف با�سم
 ،AN/AAR-60 MIDSIIوه��و م��ن �إن�ت��اج
«ه �ن �� �ش��ول��دت» ( ،)Hensoldtم��ن خم�سة
�أجهزة ا�ست�شعار ،اثنان يف املقدمة ،واثنان
خلف عجالت الهبوط اخللفية ،وواح��د على
ال��ذي��ل .وملجابهة ال�صواريخ املقبلة ،تركّب
ال �ط��واف��ة  HH-101Aاث �ن�ين م��ن و��س��ائ��ط
الإج� � ��راءات الإل �ك�ترون �ي��ة امل �� �ض��ادة ELT-
 ،572 DIRCMال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى تكنولوجيا
الأل�ي��اف الليزرية .ه��ذا ،ول� �ـ CAESARهيئة
ب��رج ثنائي ذي م��ر�آت�ين مركّبتني حت��ت بدن
الطوافة ،وبالتايل ميكنها �أن حترف �صواريخ
هجومية متعددة عن م�سارها يف وقت واحد.
وبح�سب قول �رشكة  ،Elettronicaيف �إمكان
 ELT-572ال� ���ش�روع يف ال�ت���ش��وي����ش على
ال�صواريخ احل��راري��ة املقبلة – يف النطاقني
 Iو IVيف �آن مع ًا – بعد ثانية واح��دة تقريب ًا
م��ن ك�شف ال �ـ  MAWSالن�ط�لاق ال�صواريخ
املهاجِ مة.
�أمّا احلل الأخري الذي ت�ستعني الطوافة
ب ��ه ،ف�ي�ت�م� ّث��ل يف � �س��ت و� �س��ائ��ل ن ���شر رق��ائ��ق

معدنية وم�شاعل ح��راري��ة ،وه��ي م��ن ط��راز
 ،MES ECDS-2وك��ل واح ��دة منها حتمل
ما ي�صل ع��دده �إىل  60طلقة .واثنتان من هذه
الو�سائل مركّبتان حتت اجل��زء الأمامي من
ب��دن الطوافة و�أرب ��ع خلف عجالت الهبوط
ال��رئ�ي���س�ي��ة ،يف ج ��وار �أج �ه��زة اال�ست�شعار
.MAWS

«كاموف »Ka 52 / 50K

مل ت ��زل رو� �س �ي��ا م �ن��ذ ث�م��ان�ي�ن��ات ال �ق��رن
امل��ا� �ض��ي رائ� ��دة يف جم ��ال احل �م��اي��ة ال��ذات�ي��ة
ل�ل�ط��واف��ات� ،أي منذ �أن جُ �ه��زت الطوافتان
«م��ي )Mi-8( »8 -و«م��ي )Mi-24( »24 -
مب�صابيح زي�ن��ون ( )xenonق ��ادرة على بث
اال�ضطراب يف ال��ر�ؤو���س احل��راري��ة الباحثة.
ومع �أن طوافات احلقبة ال�سوفياتية كابدت
خ���س��ائ��ر ف��ادح��ة �إب� ��ان ح ��رب �أف�غ��ان���س�ت��ان،
ف ��إن ه��ذه الأنظمة قل�صت معدل اال�ستنزاف
ب�صورة ملمو�سة .وج��رى ت�صوّر الأج�ي��ال
التالية من الطوافات يف �ضوء �إعطاء الهياكل
الإي��رودي�ن��ام�ي��ة �أول��وي��ة يف مرحلة الت�صميم
ومزيد ًا من التدريع مبا فاق �أولوية الإمكانات
امل�ع�ن�ي��ة ب��احل��رب الإل �ك�ترون �ي��ة – م�ق��رون��ة
بتكتيكات وت��دري�ب��ات مكر�سة لهذا ال�ش�أن.
من هنا ،ف�إن  Mi-28و«ك��ا(Ka- »52/-50
) 50/52كلتيهما مقاومتان لقذائف املدفعية
م/ط البالغ عيارها  23ملم ،والف�ضل يعود �إىل
حو�ضني ( )tubمن التيتانيوم ح��ول قمرتي
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الطوافة الرو�سية  Mi-28اثبتت فعالية يف القتال الليلي

ال �ق �ي��ادة فيهما .غ�ير �أن جت��رب��ة عمالنية يف
�سورية �أظهرت م�ؤخر ًا �أن التدريع والقدرة
على املناورة ما عادا كافيني .طبعاً ،من �ش�أن
عقبات من قبيل حجب الت�ضاري�س الأر�ضية
و�إدارة الإ� � �ش� ��ارة �أن حت ��ول دون ت��واف��ر
فر�ص للخ�صم كي يطلق �صواريخه ،بيد �أن
ر�شاقة ال�صواريخ احلالية ت�ستدعي ت�أمني
ح�م��اي��ة م�ت�ع��ددة ال�ط�ب�ق��ات ال ت��وف��ره��ا �سوى
سرع��ت
جم�م��وع��ات احل�م��اي��ة ال��ذات �ي��ة .وق��د �� ّ
ال ��درو� ��س امل �� �س �ت �ف��ادة يف ال ���ش�رق الأو� �س��ط
ت�ط��وي��ر ون ���شر ع��ائ�ل��ة «فيتبي�سك ل»370 -
( )VITEBSK L-370م ��ن جم �م��وع��ات
احل �م��اي��ة ال��ذات �ي��ة ،وه ��ي م��ن ��ص�ن��ع KRET
(ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات الال�سلكي الإل �ك�ترون �ي��ة)،
وامل�ع��روف��ة يف ال�غ��رب ب�ـ «بريزيدنت – �أ���س»
( .)PRESIDENT-Sوك���ان ه ��ذا ال�ن�ظ��ام
ق��د جُ � �رِّب �أول م��رة على ال �ط��واف��ات ،Mi-8
ال �ت��ي ا��س� ُت�خ��دم��ت �إح��داه��ا كفر�شة اختبار
( .)testbedوذك� ��رت م���ص��ادر رو��س�ي��ة �أن��ه
ج ��رى م �ن��ذ ع ��ام � 2015إط�ل��اق � � 20ص��اروخ
« 9ك� 338إيغال – �أ�س" ()9K338 IGLA-S
ذات املدى الق�صري جد ًا ( )VSHORADعلى
الطوافة االختبارية ،ومل ي�صبها �أي �صاروخ
م��ن تلك ال���ص��واري��خ .ويف ال��وق��ت احل��ا��ضر،
تتوافر  VITEBSK L-370يف ال�شكل املو�سوم
بـ E8من �أجل عائلة الطوافة  Mi-8وE-26L
من �أج��ل الطوافة  ، Mi-26و E-50من �أجل
الطوافة  Ka-50و V52من �أجل الطوافة Ka-

 .52ويُعتقد �أن ثمة ن�سخة �أُخ��رى خمتلفة قد
جرى تطويرها من �أج��ل الطوافة ،Mi-28N
و�أن �ه��ا �أدخ �ل��ت اخل��دم��ة يف ��ص�ف��وف ال�ق��وات
الرو�سية يف �سورية .ولذلك ،يبدو �أنها معدَّة
لكي تكون الأ�سا�س القيا�سي لأنظمة احلماية
ال��ذات�ي��ة يف ال�ط��واف��ات ال��رو��س�ي��ة يف الأع ��وام
املقبلة ،مع اعتبار تركيب املجموعة الكاملة
على «كا » 52 -ب�أنه املعيار املعتمَد.
�إن ق�ل��ب ال� �ـ  L-370V52ي�ت�ك��ون من
علب متينة حت��وي وح��دة متعددة الوظائف
داخ ��ل ال�ه�ي�ك��ل ويف م ��ؤخ��رة ال �ب��دن وخلف
ال�شفرات ال� ��دوارة .وال��وح��دة ه��ذه تتحكم
يف �أنظمة فرعية ع��دة وميكن ا�ستخدامها يف
�أمن��اط �آلية بالكامل �أو �شبه �آليه �أو يدوية.
وك � ٌّل من نظام الإن��ذار ال ��راداري L-370-1
ون�ظ��ام التنبيه ب��الأ��ش�ع��ة ف��وق البنف�سجية
) L -370 - 2 (UVق��ائ��م على �أرب �ع��ة �أج�ه��زة
ا��س�ت���ش�ع��ار ،اث �ن��ان يف اجل���زء الأم ��ام ��ي من
ال��ب��دن ،خ�ل��ف امل �ق��دم��ة ،واث��ن��ان �آخ � ��ران يف
ال��ذي��ل .وق ��د ك ��ان رادار الإن � ��ذار ال�ل�ي��زري
«ل� -140أوت� �ل� �ي ��ك» ()L-140 OTLIK
امل��ر ّك��ب على ب��اع اجلناحني الإج ��راء امل�ضاد
ال��وح �ي��د ح�ين �أُدخ� �ل ��ت «ك � ��ا »-52اخل��دم��ة،
وه��و اليوم ج��زء من املجموعة .وع�لاوة على
رادار الإن � ��ذار ال �ل �ي��زري ،مي�ت�ط��ي ح��وي��ات
اجل �ن��اح�ين ج �ه��ازا ت�شوي�ش L-370 - 3RL
 :Reinforcement Learning = RLتعلّم معزز،
�أي �أ�سلوب تعلم عند الطلب ،وفيه تتكيف بيئة
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التعلم م��ع املتعلم) و�أرب �ع��ة ق ��واذف رقائق
معدنية وم�شاعل ح��راري��ة ،وم��ع ك� ٍّل منها 32
«ه��دف �اً» مزيف ًا  .UV-26S-01وعلى غ��رار
 ،HH-01Aميتطي الطوافة  Ka-52برجا
 DIRCMن�صف دائ��ري�ين م��ن �أج ��ل النظام
 ،L-370-5وه �م��ا مي �ث�لان �أح � ��دث ت�ط��ور
يف جم ��ال امل���ص��اب�ي��ح زي��ن��ون� .أخ��ي �راً ،ف ��إن
 L-370V2 VITEBSKتتجهز به الطوافات
 Ka-52الـ 78العاملة يف اخلدمة (وه��ي جزء
من جمموع  140ط��واف��ة) وال�ط��واف��ات الـ46
التي طلبت م�رص احل�صول عليها.
يف اخل �ت��ام ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن �أج �ه��زة
ا�ست�شعار احلماية الذاتية الرو�سية خمتلفة
ع��ن ن�ظ�يرات�ه��ا الأم�ي�رك �ي��ة �أو الأوروب� �ي ��ة،
ف � � ��إن ال �� �ش �ك��ل ال � �ع� ��ام ل� � �ل� � �ـ K-52ي�ع�ك����س
الطريقة الأوروب �ي��ة حلماية ال�ط��واف��ات من
�أخ �ط��ار ال �� �ص��واري��خ .وال�ن�ت�ي�ج��ة النهائية
ط��واف��ة قتالية ميكنها مناف�سة ال�ط��واف��ات
 AH-64D/E APACHEم��ن حيث الأداء
العام وح�صتها من ال�سوق.

ال�سيف �ضد الدرع

يف املواجهة التي ال نهاية لها بني ال�سيف
وال� ��درعَ ،ت � ِع � ُد جم�م��وع��ات احل�م��اي��ة الذاتية
املتطورة بتح�صني الطوافات يف وجه �أخطار
متزايدة على ارتفاعات منخف�ضة ،مبا يقابل
تطور ال�صواريخ الق�صرية املدى ور�ؤو�سها
الباحثة الدقيقة .يف الوقت نف�سه� ،سينتقل
تطور تهديدات ال�صواريخ باجتاه ر�ؤو���س
باحثة �أكرث مقاوَمة للإجراءات الإلكرتونية
امل���ض��ادة و�/أو ر�ؤو� ��س باحثة مركّبة على
�صواريخ .لذلك ،من املحتمل �أك�ثر �أن تقوم
جمموعات حماية ذاتية حديثة ذات هام�ش
ذات ��ي م��ن النمو ب�ت��زوي��د ال �ط��واف��ات بتفوق
تكنولوجي مقبول على التهديد لفرتة �أطول
مم��ا ك��ان يف ا�ستطاعة �أنظمة جيل �سابق �أن
حتققه.
�إن �أه �م �ي��ة ام� �ت�ل�اك ر�أي يف م���ض�م��ار
جم �م��وع��ات احل �م��اي��ة ال ��ذات� �ي ��ة يف احل ��رب
الإل�ك�ترون�ي��ة تُ�برزه��ا ج�ه��ود ع��دد متنام من
ال��دول يف �سبيل تطوير تكنولوجيا م�سجَّ لة
امللْكية ،مع ميل �إىل توحيد مقايي�س �أ�ساطيل
ال�ط��واف��ات ،مب��ا يتيح الإ� �ش��ارة �إىل �أن مدى
اخل�برة العمالنية ونوعيتها امل�ستعادين من
م�ي��دان القتال والتمارين و�أع �م��ال املحاكاة
� �س �ت �ك��ون ع ��وام ��ل ح��ا� �س �م��ة يف ت �ق��دمي م��زي��د
م��ن امل�ع�ل��وم��ات امل�ف�� َّ��ص�ل��ة ع��ن ح �ل��ول �شاملة
ومبتدرة.
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مدير هنسولدت :HENSOLDT
نوفر حلو ًال للمستشعرات العسكرية واملدنية

هن�سولدت� ،شركة �أمل��ان��ي��ة رائ���دة يف جم���االت التكنولوجيا والتحديث
للإلكرتونيات الدفاعية والأمنية ،املدير التنفيذي لل�شركة ال�سيد طوما�س مولر
 ،Thomas Muellerقدّم ملجلة «الدفاعية» نبذة موجزة حول �إمكانيات ال�شركة
ودورها يف ال�شرق الأو�سط ،وذلك وفقاً للحديث التايل:
■ ال�سيد مولر ،لقد كان ل�شركة
 HENSOLDTح�����ض��ور يف منطقتنا ل��ع�دّة
�سنوات ،ما هي مرجعياتكم يف ال�شرق الأو�سط؟

هنسولدت

□ �إين �أخ �� �ش��ى �أن �أ� �ص��حّ ��ح ل �ك��م :مع
�رشكاتنا ال�سابقة مثل كيلفن هغز Kelvin
 Hughesوايربا�ص � Airbusأو ك��ارل زاي�س
 ،Carl Zeissكانت هن�سولدت ممثلة يف املنطقة
لع�رشات ال�سنني ،اليوم هي �رشيك موثوق
وم�ع��روف م��ن ال�ق��وات الع�سكرية والأمنية
يف ه��ذه املنطقة ،خا�صة يف جم��االت امل ُراقبة
والإ�ستطالع.
■ لدى هن�سولدت �أن�شطتها الرئي�سية يف
�أوروبا وجنوب �أفريقيا ،هل تعتزمون التعاون
مع ال�صناعات املحلّية؟

□ مطلقاً ،نحن نتتبّع تعاوُن �سرتاتيجي
خم�ص�ص بالن�سبة لل�صناعات يف املنطقة،
وعلى متا�س قريب مع �رشكات يف دول ع�دّة،
ملناق�شة الأبحاث والتطوير املحلية �أو الإنتاج
امل�ح� ّل��ي� ،إين �أرى �إح �ت �م��االت واع ��دة يف هذا
التعاون .وه��ذا كما نعمل يف مناطق �أخ��رى،
م�ث��ل ��ش�رق �آ��س�ي��ا ح�ي��ث ل��دي�ن��ا اخل�ب�رة التي
نحتاجها لتحقيق مثل ه��ذا التعاون كفائدة

طائرات وطوافات جمهّزة ب�أنظمة HENSOLDT
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للفريقني.

■ م��ا ه��ي مرجعياتكم الرئي�سية يف هذه
املنطقة؟

□ �إن زب��ائ�ن�ن��ا الرئي�سيني ه��م ال �ق��وات
امل�سلّحة �إ�ضافة �إىل حر�س احل��دود والقوات
الأمنية .لقد زوّدن��ا رادارات امل ُراقبة اجلوية
والأر���ض��ي��ة� ،إىل ج��ان��ب �أن �ظ �م��ة التج�س�س
الإل � �ك �ت�روين ،و�أن �ظ �م��ة احل �م��اي��ة و�أج �ه��زة
الر�ؤية الألكرتوب�رصية.
■ ما هي بر�أيكم الإجتاهات التكنولوجية
احلالية لت�شكّل ال�سوق؟

□ ن�ح��ن ن�ع�ل��م ج �ي��د ًا ب�شكل ك��ام��ل ،ب ��أن
زبائننا يواجهون حتديات ج��دي��دة :احلرب
الهجينة ،والهجمات ال�سيربانية ،وا�ستخدام
الأن�ظ�م��ة امل�ستقلة ،ه��ذه الأم ��ور ت�ضاف �إىل
تهديدات تقليديـة ال ت��زال م��وج��ودة ولكنها
تتطوّر �أي���ض�اً .جميع ه��ذه ال�ت�ط��ورات تقود
�إىل ازدي��اد الطلب على يقظة ظرفية �أف�ضل،
�إدارة ج�ي��دة لطيف �إل �ك�ترو مغناطي�سي يف
الف�ضاء ال�سيرباين ،والذي ن�سمّيه معلومات
عملية ،بكالم �آخ��ر :دقة  ،معلومات يف الوقت
ال�صحيح تنا�سب �إ�ستجابة فورية.

ال�سيد طوما�س مولر

من ه��ذا املنظور ،حددنا ثالثة �إجتاهات
عامة نعمل على تغطيتها يف �أبحاثنا و�أن�شطة
التطوير :الرقمية ،الت�شغيل الآيل ،وحتليل
ك �ب�ير ل �ل �ب �ي��ان��ات .ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،نحن
نعمل على �إن�شاء �شبكات �إ�ست�شعار موزّعة
ب��ا��س�ت�خ��دام ال��ذك��اء الإ��ص�ط�ن��اع��ي لإن��دم��اج
البيانات من عدة م�صادر للتكيف مع �أخطار
جديدة ،هذه الإجتاهات ت�ضاف �إىل جهودنا
امل ُ�ستمرّة لإطالق تكنولوجيا امل�ست�شعرات،
ب �ع �ب��ارة �أخ� ��رى ن�ح��و رادار رق �م��ي م�ت�ع�دّد
ال ��وظ ��ائ ��ف ،وم �� �س �ت �� �ش �ع��رات ل�ل�ت�ج��� ّ�س����س
 ،SIGINTو�أج� ��راءات دع��م �إل �ك�تروين ESM
متعددة النطاقات مع �أ�شعة حتت احلمراء.
بالن�سبة لتطبيقات واحتياجات الزبائن
يف املنطقة ،ن��رى احتياجات متنامية للدفاع
اجل � ��وي والأن� �ظ� �م ��ة امل� ��� �ض ��ادة ل �ل �ط��ائ��رات
دون ط � ّي��ار ،و�أن�ظ�م��ة احل�م��اي��ة الإل�ك�ترون�ي��ة
للطائرات والطوافات� ،إ�ضافة �إىل الرادارات
وامل�ست�شعرات الإلكرتو ب�رصية للإ�ستطالع
و�أمن احلدود.
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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
60

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

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
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�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
61

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.
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LAND AND AIRLAND DEFENCE AND SECURITY EXHIBITION

13-17 JUNE 2022 / PARIS
THE DEFENCE & SECURITY

GLOBAL EVENT
1,802

exhibitors

+14,7%

from 63 countries
65,9% of international

65 startups at Eurosatory LAB

98,721

Total attendance
(exhibitors, visitors,
press, organisers)

227
Official delegations
from 94 countries
and 4 organisations
(representing 760 delegates)

696

journalists

from 44 countries

75 Conferences
2,102 Business meetings made
2018 key figures

عربات املشاة للنقل
التكيت والسرتاتيجي

العربة التكتيكية اخلفيفة
( )L-ATVانتاج �أو�شكو�ش
OSHKOSH

اجليو�ش ب�صورة عامة تعمل على توفري الو�سائل
ال�ضرورية لنقل الوحدات الع�سكرية يف خمتلف الظروف ولكن
بعد تطوّر العمليات القتالية يف احلروب احلديثة بات لزاماً
عليها ايجاد عربات مُ�شاة للنقل التكتي وال�سرتاتيجي التي
ت�ضمن جناح املهمّات ب�أف�ضل الأنظمة واملعدات احلربية.
وت�أتي قوات العمليات اخلا�صة يف طليعة هذه الت�شكيالت
فما هي متطلبات هذه القوات من العربات املتطورة احلديثة.
�إن قوات امل�شاة للنقل التكتي وال�سرتاتيجي هي وحدات
النخبة يف اجليو�ش كعنا�صر عالية التدريب والتجهيز
وانخرطت وحدات منها يف القوات اخلا�صة يف مهمات ت�سلل
وتخريب خلف خطوط الأعداء .واكرتث ا�ستخدام عربات
معدة خ�صي�صاً لهذه الغاية بقدر ما لها �أهمية مت�صاعدة يف
و�ضع اخلطط العمالنية من �أخذ عمليات �إنت�شار هجومية
�أو هجومية معاك�سة �ضد عدو معني كمهمات حفظ ال�سالم
و�إح�لال��ه ب�صورة ق�سرية وعمليات مكافحة الإره���اب
والقر�صنة البحرية.

وينعك�س ال�ت��و��س��ع يف طبيعة �أدوار ال �ق��وات ب�شكل
مبا�رش على الإه �ت �م��ام امل�ت��زاي��د ب�أ�سلحتها وو�سائل
انتقامها وحركيتها وعلى الأ�سا�س هذا �سيكون بحثنا
على عربات امل�شاة للنقل التكتي وال�سرتاتيجي وتطور العربات
امل�سية ع��ن ُب�ع��د .وه��ي العربات التي ت�ن��درج حت��ت إ���س��م :
ال�بري��ة رّ
« (FAV) Fast Attack Vehiclesع��رب��ات الهجوم ال�رسيع ،وهو
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ا�ضطالع ال يعتمده امل�صنعون ومنتجو العربات ب�شكل موحّ د
و�إمنا هنالك خ�صائ�ص رئي�سية ال بد من الإجماع عليها كاحلركية
التكتيكية واخلطة على الطرق املعبّدة وخ��ارج الطرق ،وب�رسعة
دخول القوات العربة واخل��روج منها ،والتجهيزات املميزة لدى
تطور �أنظمة ال�سالح لنجاح املهمات ،وهناك ال ب ّد من وجود �سالح
ثقيل ن�سبي ًا �سعي ًا وراء جناح املهمات والرتاجع التكتيكي.

املوا�صفات اخلا�صة لل�ضربات التكتيكية:

ل��دى ا�ستعرا�ض املوا�صفات اخلا�صة للعربات التكتيكية لقوات
العمليات اخلا�صة ( )SOFمن حيث تقنياتها خلدمة احتياجات القوات،
والتي جتدها يف �أغلبية الأن ��واع امل�ستخدمة ،ف ��إن الهيكل واجل�سم يف
عربات الهجوم ال�رسيع يت�صف بهيكل وج�سم مفتوح له �أنابيب فوالذية
ملحمة وقوية ،تتيح �صنع بنية خفيفة ومرتا�صة و�صلبة ،وال تتطلب
جتهيزات ت�صنيع معقدة وتكلفة مقبولة .أ�م��ا ط��ول العربة ما بني  4و
� 5أمتار على عجالت مرتفعة ،ويثبت على جانبي العربة �سالل معدنية
لنقل الذخائر وامل��ؤن و�شكل الهيكل مفتوح ي�ضمن الدخول �إىل العربة
واخل��روج منها �سه ًال حتى عندما يكون افراد الطاقم مرتدين �سرتات
واقية من الر�صا�ص وال�شظايا ع�لاوة على �أن املقاعد مثبتة على �شكل
يقلل من تعرّ�ض الأفراد للإجهاد خالل العمليات الطويلة املدى.
ت�سي عن
هذا الواقع دفع مبعظم ال�رشكات املنتجة �إىل �إنتاج عربات رّ
بُعد وت�سلك �أرا�ضي ي�صعب على العربات الآهلة �سلوكها وبالتايل توفر
دعم ًا للوحدات املقاتلة بعمليات تكتيكية خا�صة.
ومي �ك��ن �إدراج ال ���شرك��ات امل�ن�ت�ج��ة ل �ع��رب��ات ال �ن �ق��ل التكتيكي
وال�سرتاتيجي كما يلي:
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�شركة �أو�شكو�ش الدفاعية
:Oshkosh Defense

إ�ح��دى �أه� ّم ال�رشكات الأمريكية الرائدة يف �إنتاج
العربات التكتيكية على عجالت ،وتقدم لها ال�صيانة
امل�ستدامة منذ � 90سنة .وهي حمرك للقوات الع�سكرية
والأم �ن �ي��ة يف ال �ع��امل ب��ال�ع��رب��ات الع�سكرية الثقيلة
واملتو�سطة واخلفيفة ذات احلماية العالية مل�ستخدميها
ح��ول ال �ع��امل ،وت��دع��م املهمات احلربية لزبائنها من
القوات امل�سلّحة يف الواليات املتحدة والدول ال�صديقة.
تعترب عائلة العربات التكتيكية اخلفيفة ملختلف
الأرا� �ض��ي ( )L- ATVال�ع��رب��ات اخلفيفة للقتال من
اجل �ي��ل اجل��دي��د ك��ون �ه��ا ت��دم��ج ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات مثبتة
م �ي��دان �ي �اً .ت ��ؤم��ن ح�م��اي��ة م �ت �ط��ورة ل�ط��واق�م�ه��ا وم��ن
متطلبات احلماية الق�صوى لطواقمها ال��ذي توفره
العربات � ،MRAPأي مقاومة للألغام وحماية مدرعة
خ�ل�ال ال�ع�م�ل�ي��ات احل��رب �ي��ة ،وجت �ه��ز ع��ائ�ل��ة L-ATV
بنظام م�ستقل وحديث المت�صا�ص الإرجت��اج��ات هو
� OSHKOSH TAK -41أو النظام الذي يوفر ال�سالمة والراحة �أثناء
عبور العربة املناطق الآهلة.

�شركة �أ.م جرنال : AM General

�رشكة �أمريكية ا�شتهرت يف �إنتاج العربات الثقيلة واملتو�سطة التي
�أهمها العربة العالية احلركة واملتعدّدة املهمات على عجالت
والتي اتفق على ت�سميتها هامفي وعائلة العربات التكتيكية اخلفيفة
 HUMMERوتلبي ال�رشكة متطلبات ال �ق��وات امل�سلّحة الأمريكية
و�سواها من ال��دول ال�صديقة ح��ول ال�ع��امل .فهي تنتج عربات هامفي
احل��اوي��ة على و�سائل ات���ص��االت حديثة متطورة و�أ�سلحة ملواجهة
خمتلف العمليات احلربية ،وقد ا�شرتكت م�ؤخر ًا مع جرنال داينامك�س
النتاج عربات تكتيكية ( )GTVحتمل �إ�سم «عربات
تكتيكية خفيفة ُم���ش�ترك��ة ( »)JLTVمب��وا��ص�ف��ات
تكنولوجيا عالية وه��ي خم�سة �أن ��واع م��ن العربات
املدرعة ملختلف املهمات وهي العربة املدرعة اخلفيفة،
وعربة قتال امل�شاة وعربة القيادة ،وعربة الإ�ستطالع
وعربة ال�صيانة.
وتعمل ال�رشكة حالي ًا على �إن�ت��اج عربة مقاومة
للعمل خ��ارج ال�ط��رق��ات ( )BRV - Oوه��ي �ست�صنع
وت�سلم للجي�ش الأمريكي  22منوذج ًا من هذه العربة
بدي ًال عن عربة هامفي يف امل ُ�ستقبل.

HMMWV

عربة هامفي HMMWV
انتاج AM General

ال�سابقة يف �إن�ت��اج العربات امل��درع��ة .ت�صمم ال�رشكة وتنتج جمموعة
من العربات التكتيكية واللوج�ستية املدرعة وت�ؤمن لزبائنها حلو ًال
للحركية العالية مع �أنظمة جيدة للأ�سلحة والقيادة ومعدّات ال�صيانة
واحلماية من �أ�سلحة .NRBC
�صمّمت وانتجت �رشكة «رينو تراك�س» جمموعة �شريبا اخلفيفة
 Sherpa Lightكعربة تكتيكية م��درع��ة تالئم ق��وات امل�شاة ومارينز
وقوات �أمن داخلي كونها مميزة باحلركة واملناورة مع �أداء جيد خارج
الطرقات مع �إمكان نقلها بالطائرات ج��و ًا مثل  A400Mو .C-130
وت�ستخدم ملهمّات عديدة ،وت�ؤمن حماية جيدة لطواقمها تقيهم من
الأل�غ��ام والقذائف البال�ستية ،وتعترب مثالية للمهمات التكتيكية يف
ال��دوري��ات ،ول��دى ال�ق��وات اخلا�صة وال �سيما �أث��ر تزويدها بر�شا�ش
حموري عيار  12.7ملم و  7.62ملم.

�شركة �أركو�س :ARQUUS

وه��ي ��شرك��ة فرن�سية رائ���دة يف �صنع ال�ع��رب��ات
وال�شاحنات املدرعة منذ مائة عام تقريب ًا عندما انطلقت
حت��ت �إ� �س��م «ري �ن��و تراك�س ديفن�س Renault Trucks
� .»Defenseأم��ا ق�سم رينو تراك�س الدفاعية مهمتها
�إنتاج العربات املدرعة وال �سيما عندما ان�ضمّت اليها
�رشكة «�أكمات  »ACMATالعام  ،2006وا�شرتت منذ
عدة �أ�شهر �رشكة بانهارد  PANHARDذات ال�شهرة
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تنتج اركو�س  ARQUUSملهمات اال�ستطالع العربة عجبان Sherpa Light
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عربة  Kaplanعلى �سال�سل
انتاج FNSS

�شركة �إف�.إن�.إ�س�.إ�س :FNSS
�رشكة تركية جتيد ت�صميم و�إن�ت��اج وتطوير عربات قتال مدرعة
وحلو ًال منا�سبة للعمليات الربية ،وهي تعترب امل��زوّدة الأف�ضل لأنظمة
القتال الربية للقوات امل�سلّحة الرتكية و�سواها من اجليو�ش ال�صديقة.
ومنتجات ال�رشكة تتوزّع ما بني العربات املدرعة على �سال�سل معدنية،
والعربات املدرعة على عجالت وعربات هند�سية للقتال.
�أب��رز ال�ع��رب��ات ذات ال�سال�سل عائلة  KAPLANوعائلة .ACV

أ�م ��ا ال�ع��رب��ات ذات ال�ع�ج�لات فهي عائلة  .PARSو أ�ن�ت�ج��ت ال�رشكة
لأنظمة القتال جمموعة من الأب��راج امل��زوّدة مبدافع ر�شا�شة ملختلف
العربات و�أنتجت ال�رشكة العربة بار�س  PARS 4x4امل�صممة لعمليات
الإ�ستطالع املتقدّم ،والقتال �ض ّد الدبابات وهي خفيفة الوزن وبرمائية
ت�ستطيع املناورة يف املياه مع طاقم من اجلنود.

�شركة منر لل�سيارات :NIMR

تنتج منر العربات منر  NIMRملهمات اال�ستطالع العربة عجبان AJBAN
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إ�ن�ه��ا �رشكة عربية رائ��دة يف �إن�ت��اج العربات
امل��درع��ة ،وه��ي ع�ضو يف �رشكة االم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة لل�صناعات الع�سكرية ( )EDICالتي
متلكها حكومة االم� ��ارات وتعمل على ت�صميم
و إ�ن �ت��اج امل��درع��ات الع�سكرية �ضمن م�صانعها
احلديثة املتطورة يف (�أبو ظبي) .كما تقدّم خدمات
ال��دع��م اللوج�ستي وال���ص�ي��ان��ة وال��دع��م التقني
وت��أم�ين قِطع الغيار وخ��دم��ات �إدارة الأ�ساطيل
و�صيانة حياة العربات.
و�أعلنت �رشكة «من��ر لل�سيارات» عن دخول
منوذجها الأح ��دث م��ن الآل �ي��ات امل��درع��ة امل��زودة
ب�أحدث التقنيات �ضمن م�صانعها ،والتي �صممت
و�صنعت بالكامل يف دولة االمارات �ضمن �صفوف
القوات امل�سلّحة  .و�أه ّم هذه العربات عربة عجبان
اخلفيفة ) SOV (AJBANملهمّات الإ�ستطالع
البعيدة املدى وغريها من املهمات اخلا�صة ،فهي
ميكن نقلها ب��ال�ط��واف��ات ،وذات حركة يف جميع
أ�ن��وع الت�ضاري�س الطبيعية مع م�ساحة تخزين
كبرية تتيح حتمل خمتلف امل�ع��دات ال�رضورية
لتنفيذ املهمات الع�سكرية والأم�ن�ي��ة ،وجمهّزة
مبنظمة � �س�لاح ع�ل��ى ال���س�ط��ح لإج� ��راء ال��وق��ائ��ع
الذاتي.
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جديد الدفاع
فينكانتريي ونافانتيا لتقوية التعاون يف الدفاع الأوروبي
تو�صلت ك ّل من  Fincantieriو  Navantiaمطلع ت�رشين
الثاين/نوفمرب � ،2021إىل اتفاق على مُذكّرة تفاهُم لتقوية
عالقاتهما واكت�شاف الفوائد امل ُ�شرتكة لتعاون مو�سّ ع يف
املجاالت البحرية.
�إن ال�رشكتني متتلكان �أحوا�ض بناء ال�سفن الأوروبية
من الدرجة الأوىل ،و�سوف تقيمان فر�ص ًا مُ�ستقبلية لك ّل
من البحريات االيطالية والإ�سبانية ،ت�شمل تطوير م�شاريع
مُ�شرتكة وامل ُ�شاركة يف تطوير مدمرات امل�ستقبل وغريها من
املن�صات البحرية التي �ستكون جزء ًا من القوات الدفاعية
الأوروبية امل ُ�ستقبلية.
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «فينكانتريي» جيو�سب
بونو  Giuseppe Bonoقال يف املنا�سبة «:لقد توافقنا على
�أننا �أم��ام التحدّيات العاملية يف امل ُ�ستقبل ،نحتاج �إىل تعاون
متني وطويل الأمد يف املجال الدفاعي والأمني على ال�صعيد
الأوروبي ،وعلينا بناء تعاون يف برامج مهمّة للبحريتني».
ب � ��دوره رئ �ي ����س «ن��اف��ان �ت �ي��ا» ري���ك���اردو دومينغاز
� Ricardo Dominguezأ ّك��د على فر�ص التعاون احلقيقية
التي متثلها مذكرة التفاهُم هذه ،كونها الأوىل املوقّعة ما بني
ال�رشكتني على هذا امل�ستوى وبهذا املدى من الطموح.

امل�صافحة ما بني م�س�ؤويل ال�شركتني بعد توقيع الإتفاقية

متتني التعاون ال�سرتاتيجي ما بني« ليوناردو» و «اللرتونيكا»
ت �ط��وي��ر ح �ل��ول وت �ق��دمي��ات ت�ستجيب
بقوة للتحدّيات امل�ت��زاي��دة والنا�شئة يف
الأ�سواق املحلية واالوروبية والدولية.
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل ���ش�رك��ة
«ل �ي��ون��اردو» الي�ساندرو بروفيومو
� Alessandro Frofumoأ�شار �إىل �أن هذه
االتفاقية �ستمكن من حتقيق حت�سينات
مهمّة يف التعاون ال�صناعي والإ�ستباقي
م��ا ب�ين الالعبني الأ�سا�سيني يف القطاع
ال��دف��اع��ي والأم� �ن���ي امل �ح � ّل��ي ،ل�ت��زوي��د
ال��زب��ائ��ن ب�أف�ضل احل�ل��ول املمكنة .كما
�أردف بروفيومو قائالً� «:إن توقيع هذه
ال�رشاكة يهدف �إىل متتني وتقوية �أعمال
ليوناردو يف خط الأه��داف ال�سرتاتيجية
على امل��دى ال�ط��وي��ل ،بغية حتقيق النمو
ال�سيد �ألي�ساندرو بروفيومو وال�سيد �أنزو بنني يوقّعان الإتفاق
امل�ستدام حتى العام .2030
ب��دوره الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «اللرتونيكا» �أن��زو بنيني
بتاريخ  3ت�رشين ثاين/نوفمرب  2021وقّـــعت ك ّل من Leonardo
 Enzo Benigniقال� « :إن هذه الإتفاقية ت�ؤكد على دور Elettronica
و  Elettronicaعلى �إتفاقية لتقوية التعاون ال�سرتاتيجي طويل الأمد
ما بني ال�رشكتني بغية دعم منو تكنولوجيات ذات �سيادة ،وعلى قاعدة ك�رشكة وطنية للأنظمة الدفاعية الإلكرتونية ،وكم�ؤ�س�سة رئي�سية
الطبيعة املتممة للآخر يف املهارات امل ُتبادلة� ،ستعمل ال�رشكتني على من ال�سيادة التكنولوجية االيطالية».
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ل  3هاري�س تبني خط �إنتاج �سواتل
للدفاع الوطني الأمريكي
تعمل ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات  L3 Harrisع�ل��ى مت��دد خ��ط إ�ن�ت��اج�ه��ا من
ال�سواتل لي�شمل �إنتاج �سواتل غري م�صنفة �سوف توفر �إمكانيات
جتريبية للدفاع الوطني.
�إن املوقع يف والي��ة فلوريدا ال��ذي ي�ض ّم  100.000قدم مربع من
الف�سحات املخ�ص�صة لتطوير وت�صنيع واختبار �سواتل كاملة مع
ا ألج��زاء التي توفر قدرات معقّدة وم�صنفة للدفاع الوطني ،كما �أن
�إمكانيات الإنتاج املتزايدة ت�سمح ل�رشكة  L3 Harrisبتطوير واختبار
�ساتل تكنولوجيا التنقل التجريبي ( ،)NTS-3والذي يعترب برنامج
ذو �أف�ضلية للقوات اجلوية الأمريكية� .إىل ذلك ف�إن �إ�ستثمارات من�ش�أة
ال�رشكة ت�سمح بتطوير و�إدم ��اج ثالثة أ�ح�ج��ام م��ن ال�سواتل لدعم
مهمّات وزارة الدفاع الأمريكية العاجلة ملواجهة الأخطار الطارئة.
رئي�س الأنظمة الف�ضائية واجلو ف�ضائية يف �رشكة «»L3 Harris
�أد زوي�س � Ed Zoissأ�شار �إىل «�أن زبائننا يواجهون �أخطار ملحّ ة
يجب مواجهتها خالل �شهور ولي�س �سنوات ،ونحن نعطي �أف�ضلية
�إ�ستثمارات من�ش�أتنا لتلبية �إحتياجاتهم يف الوقت املطلوب».
�إىل ذلك �أعلنت  L3 Harrisعن �إط�لاق حمطة ف�ضائية خفيفة على
منت طائرة  (H4) Hawkeye 4تعمل على ت�أمني االت�صال االفرتا�ضي
بامل ُقاتلني �أينما ُوج��دوا يف ال�ع��امل ،تعترب  H4 Liteحمطة �إت�صاالت
و�ساتل متحرّك ق��ادرة على الإنت�شار ب�رسعة كبرية وامل�ن��اورة عرب
حقل معركة معقد ،فيما توفر بيانات �إت�صاالت للأنرتنت ،وC5 ISR
ونقل بالفيديو� .إن املحطة ال�صغرية ميكن تركيبها داخ��ل حقيبة،
وهي م�صممة لفرق الإ�ستك�شاف املتحرّكة وملراكز القيادة التي تطلب

عملية �إنتاج ال�سواتل يف من�ش�أة L3 Harris

ليونة يف مهماتها و�سهلة التطوير لقدرات �أكرب.
مدير ع��ام الإت���ص��االت ع�بر ال�سواتل  SATCOMل��دى هاري�س
جريي �أدام�س � ،Jerry Adamsأ�شار �إىل �أن  Hawkeye 4 Liteهي احل ّل
الوحيد كمحطة �صغرية جد ًا ( )VSATتظهر �أحدث التكنولوجيات
يف حمطة واحدة ذات �أداء ٍ
عال بلم�سة واح��دة ،و�أ ّك��د على �أن ال�رشكة
ا�ستثمرت بقوة يف �أنظمة االت���ص��االت كما يوفر للمُقاتلني اتخاذ
قرارات �أ�رسع تعملها .Hawkeye

�سافران تعر�ض درون للدوريات البحرية
خالل الأ�سبوع الأول من ت�رشين الأول �/أكتوبر ،2021
عر�ضت �رشكة «�سافران � »SAFRANأمنوذج درون للدوريات
البحرية ،الذي �أظهر قدرته لتلبية �إحتياجات امل ُراقبة البحرية
للقوات البحرية ووكاالت امل ُراقبة البحرية الأوروبية ،كجزء
من امل�رشوع الأوروب��ي  .OCEAN 2020هذا امل�رشوع ممول
من قِبل البعثة الأوروب �ي��ة يف �إط��ار عقد �أب�ح��اث التح�ضريات
الدفاعية لوكالة الدفاع الأوروبية (.)PADR
تطلب امل���شروع مت��اري��ن بحرية منظمة يف بحر البلطيق
نهاية �شهر �آب�/أغ�سط�س املا�ضي يف ح�ضور � 18رشيك ًا من
�ضمنها خم�س بحريات حل�ضور العر�ض التدليلي النهائي
 .OCEAN 2020لقد ّمت ت�صميم امل���شروع لإظ�ه��ار كيف �أن
اال�ستخدام امل ُ�شرتك لأنظمة ال��درون العاملة يف بيئات بحرية
خمتلفة (ج��وي��ة� ،سطحية ،حت��ت امل��اء) يوفر مل��راك��ز القيادة
تفهم ًا �أف�ضل للموقف التكتي.
درون الدوريات البحرية خالل التجارب
�إىل ذلك �أظهر درون الدورية البحرية قدرته على التبادُل
الأط �ي��اف) �إىل مركز العمليات التكتي وم��رك��ز العمليات البحرية
الت�شغيلي خ�لال ال �ط�يران التدليلي� ،شملت نقل البيانات يف
الوقت املحدد ،من م�ست�شعراته (رادار املوقف التكتي وفيديو متعدد التابع لوكالة الدفاع الأوروبية يف بروك�سل.
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«رايثيون» و«نورثروب غرومان»

تختربان �سالحا ً جديدا ً
أ�ع�ل�ن��ت راي �ث �ي��ون ل�ل���ص��واري��خ وال��دف��اع �إح ��دى تكنولوجيات
راي �ث �ي��ون  ،Raytheon Technologiesب��ال���شراك��ة م��ع Northrop
 ،Grummanعن �إمتامها بنجاح �أوّل �إطالق جتريبي ل�صاروخ يفوق
��سرع��ة ال�صوت وف��ق تقنية  HAWKك�سالح ه�ج�ين ،وذل��ك لوكالة
م�شاريع �أبحاث الدفاع املتطور يف القوات اجلوية الأمريكية ،وتعمل
ال�رشكتني لت�سليم نظام �أمنوذج لوزارة الدفاع الأمريكية.
نائب رئي�س ق�سم التكنولوجيا املتقدّمة يف رايثيون لل�صواريخ
وال��دف��اع  Raytheon Missiles & Defenseكولني وي�لان Colin
� ،Whelanأ�شار �إىل �أن ذلك حلظة عمل تاريخية� ،إذ �أنه يعبد الطريق
لنظام عمالين مقبول طويل املدى ب�رسعة تفوق �رسعة ال�صوت بهدف
متتني الأمن الوطني ،وهذا الإختبار ي�ؤكد على قدرة ال�رشكة لتقدمي
�أول نظام نفاث  Scramjetيفوق �رسعة ال�صوت ،يوفر �إ�ضافة كبرية
لقدرات امل ُقاتلني.
بدوره نائب رئي�س نورثروب غرومان ومدير عام �أنظمة ال�سالح
دان �أول�سون � Dan Olsonأ ّك��د على تو�صل ال�رشكة لتقدمي ق��درات
كبرية للمُقاتلني�« ،إذ �أن عقود ًا من تعلم التقنيات ال�صناعية املتقدّمة
وال�رشاكات ال�صناعية ،قد �ساعدت يف ما و�صلنا �إليه اليوم».

نظام ال�صاروخ الذي تفوق �سرعته �سرعة ال�صوت

«هن�سولدت» تك�شف النقاب عن رادار بحري ثالثي الأبعاد
خ�ل�ال معر�ض الأن�ظ�م��ة ال��دف��اع�ي��ة والأم�ن�ي��ة
ال���ذي ان�ع�ق��د يف ل �ن��دن منت�صف ��ش�ه��ر �أي �ل��ول/
��س�ب�ت�م�بر  ،2021ق��دم��ت ��ش�رك��ة «ه �ن �� �س��ول��دت
 »HENSOLDTامل ��زوّدة حللول امل�ست�شعرات،
ن� �ظ ��ام ال � � � ��رادار امل � �ط� ��ور ح ��دي� �ث� � ًا حت� ��ت �إ���س��م
( ،)Quadomeوامل�ج�ه��ز ب ��أح��دث التكنولوجيا
بحيث يوفر ا�ستجابة �رسيعة ودق��ة عالية ب�سعر
ممتاز مقارنة مع �أدائه.
�إن تكنولوجيا اجليل اجلديد ت�ؤمن حتديث ًا
لأح��د خ�ط��وط �إن �ت��اج ال ��رادار اال�سا�سية ل�رشكة
«ه �ن �� �س��ول��دت» ،والح��ق�� ًا حت���س��ن م�ل��ف ال� ��رادار
ال�شامل للمجموعة ،لقد بني نظام  Quadomeعلى
�سمعة و�سجل هن�سولدت يف جم�ال عائلة ال��رادار
ال�ب�ح��ري ال�ت�ك�ت��ي ،ال ��ذي ك��ان ن��اج�ح� ًا وب�ي��ع منه
�أكرث من  100وحدة خالل فرتة  25عاماً� ،إ�ستناد ًا
لأق��وال ال�سيد بيرت �شلوت  Peter Schloteرئي�س
ق�سم الرادر واحللول البحرية يف .HENSOLDT
ه��ذا التجدد امل��زدوج النمط ل��رادار امل ُراقبة
الرادار البحري اجلديد Quadome
املتعدد املهام� ،سيوفر للقوات البحرية و�سلطات
ال�صغرية البطيئة وال���سري�ع��ة ،ي�ق�دّم ��ص��ورة ج��وي��ة ثابتة وميكن
الأمن البحرية يقظة مو�ضعية غري م�سبوقة و�أوقات
ق�صرية جد ًا للتفاعل� ،إ�ضافة �إىل �أن الك�شف ال�رسيع وتعقب الأهداف الإعتماد عليها لأخذ املبادرة ال�رسيعة.
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م.ب.د .أ� تعر�ض لأول مرّة ال�صاروخ
امل�ضاد لل�سفن Teseo MK2/E

خ� �ل� ��ال م � �ع� ��ر�� ��ض � �س��ي
فيوت�رش SEAFUTURE 2021
الذي انعقد يف القاعدة البحرية
 La Speziaيف اي�ط��ال�ي��ا نهاية
�شهر �أيلول�/سبتمرب ،2021
ع��ر� �ض��ت ��ش�رك ��ة «»MBDA
للم ّرّة الأوىل ال�صاروخ امل�ضاد
لل�سفن  Teseo MK2/Eال��ذي
خ �� �ض��ع ل �ل �ت �ط��وي��ر ل �� �ص��ال��ح
ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة االي�ط��ال�ي��ة،
وه��و م��ن اجليل اجل��دي��د لعائلة
 Teseoامل �ع��روف ع��امل�ي� ًا ب�إ�سم
.OTOMAT
�إن ح�ضور  MBDAيف معر�ض  ،SEAFUTUREه��و منا�سبة
جيدة لإظ�ه��ار ال �ق��درات ال�سرتاتيجية املتقدّمة و أ�ح ��دث املنتجات
البحرية التي تقدّمها ال�رشكة لقطاع الدفاع البحري حول العامل.
كما �أن اجليل المُ قبل من نظام ال�سالح  ،Teseo MK2/Eهو ا�ستجابة
للإحتياجات العمالنية للتطبيقات املحمولة على ال�سفن ،التي تواجه

ال�صاروخ Teseo MK2 /E

�أخ�ط��ار ًا مُتفاقمة خ�لال ع�رشين عاماً ،كونه يحتوي على �أح��دث ما
تو�صلت �إليه التكنولوجيا ل�سيناريوات ال�رضبات البحرية والربية.
�إىل جانب �إط�ل�اق ال���ص��اروخ  Teseoاجل��دي��د ،عر�ضت ال�رشكة
ع� �دّة �أن �ظ �م��ة � �ص��اروخ �ي��ة م�ث��ل  ،MARTE -ERو CAMM - ER
و  ASTERال��ذي يعترب مكون ًا �أ�سا�سي ًا لنظام ال��دف��اع �أر���ض  -جو
امل�ضاد لل�صواريخ .SAMM -ESD

«نك�سرت» تعر�ض نظام املدفع اجلديد قي�رص CAESAR 8x8

خالل املعر�ض الدفاعي  DSEiالذي انعقد يف لندن منت�صف �شهر
�أيلول �/سبتمرب  ،2021عر�ضت �رشكة «نك�سرت  »Nexterنظام املدفع
ذاتي الدفع يف �أمنوذج جديد على عربة مدولبة .8x8
�إن قي�رص  CAESAR 8x8اجلديد هو ا�ستجابة حلاجةاجلي�ش
الربيطاين لربنامج من�صة النريان املتحركة ( ،)MFPوه��ذا النظام
يرث ا ألمن��وذج القدمي  CAESAR 6x6الذي يت�صف باداء لوج�ستي
منخف�ض و�صالبة و�شبحية خ�لال العمليات ،يف املقابل يتنا�سب
 CAESAR 8x8م��ع ال�رسعة العالية للقتال وال �ق��درة على حمولة
 30قذيفة م��ن الذخائر مقابل  18قذيفة ألمن ��وذج  6x6ال�ق��دمي ،هذا
بالإ�ضافة �إىل تطوير عملية التلقيم الأوتوماتي مبا تخف�ض من تعب
امل�شغلني.
ي�شار �إىل �أن قي�رص  CAESAR 8x8قيد الإنتاج يف موقع روان
 Roanneيف فرن�سا ل�صالح اجلي�ش ال��دامن��رك��ي ال��ذي �سيت�سلم 14
وحدة مع نهاية �أيلول�/سبتمرب  .2021و�أن �رشكة « »Nexterتقدم
جمموعة من ذخائر املدفعية التقليدية والذكية عيار  155ملم مبا يوفر
للمدافع ذات العيار  52ادا ًء ممتاز ًا بالن�سبة للمدى والدقة وال�سالمة
و�إمكانية القتل.
�إىل ذلك وقّع وزير الدفاع الت�شيكي  Lubomir Metnarنهاية �شهر
�أيلول�/سبتمرب �أي�ضاً ،على عقد مع �رشكة «نك�سرت» ل�رشاء  52مدفع
ميدان ذات��ي الدفع ط��راز  ،CAESAR 8x8وذل��ك يف ح�ضور وزي��رة
ال�ق��وات امل�سلّحة الفرن�سية  Florence Parlyوالرئي�س التنفيذي
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نظام املدفع اجلديد قي�صر CAESAR 8x8

ل�رشكة «نك�سرت»  .Nicolas Chamussyومع هذا العقد الكبري ت�صبح
اجلمهورية الت�شيكية ثالث دولة �أوروبية و�سابع دولة عاملية تقتني
نظام  CAESARالذي �أنتجت  Nexterمنه �أكرث من  350وحدة لفرن�سا
ودول العامل.
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لوكهيد مارتن تقدّم ال�صهريج ال�سرتاتيجي امل ُقبل لأمريكا
قدّمت �رشكة «لوكهيد مارتن
 »Martinال�صهريج ال���س�ترات�ي�ج��ي امل ُقبل
لأم�يرك��ا حت��ت �إ� �س��م « »LMXTال��ذي بني يف
�أم�يرك��ا بوا�سطة �أم�يرك�ي�ين ول�ل�أم�يرك�ي�ين.
ال�صهريج املقدّم جاء بنا ًء على طلب برنامج
 KC -Yيف �سالح اجلو الأمريكي ،حيث ميثل
 LMXTالف�صل اجل��دي��د م��ن ت��اري��خ لوكهيد
مارتن الذي يعود �إىل �أكرث من  60عام ًا م�ضت،
لإنتاج وت�سليم طائرات ال�صهريج وطائرات
ال�شحن للقوات اجلوية الأمريكية ،ووحدات
امل��اري �ن��ز ،وال� �ق ��وات ال�ب�ح��ري��ة الأم�يرك �ي��ة،
وامل�شغلني املتعددين حول العامل.
يكمل ال�ن�ظ��ام  LMXTق ��درات �صهريج
�سالح اجل��و الأم�يرك��ي ،ع�بر ت��زوي��د طائرات
التموين بالوقود ج��و ًا ا ألك�ثر تقدّماً ،لتلبية
االح �ت �ي��اج��ات الأم�يرك �ي��ة ل�ل�م�ه� ّم��ات ال�ط��ارئ��ة
والطويلة الأم��د ،النظام  LMXTيقوي ويو�سع انت�شار ال�صناعات
اجل��و ف�ضائية الأمريكية من خ�لال العمل مع امل��زوّدي��ن الأمريكيني
احلاليني واجلدد.
Lockheed

ال�صهريج  MXTخالل عملية تزويد الوقود جو ًا ملُقاتلة F-18

نائب رئي�س لوكهيد مارتن للجويات غريغ �أملري ،Greg Ulmer
�أ��ش��ار �إىل�«:إن  Lockheed Martinلها �سج ّل طويل ناجح يف �إنتاج
الطائرات ل�سالح اجلو الأمريكي ،ونحن نتفهّم ال��دور احلرج الذي
تلعبه ال�صهاريج يف ت�أمني النجاح الكامل ملهمّات �أمريكا».

نورثروب غرومان تطور �صاروخا ً م�ضادا ً للإ�شعاعات
ال�ق��وات البحرية الأمريكية ،وق��د ّمت جتربة
ال �� �ص��اروخ بنجاح وح�صلت ال���شرك��ة على
ت��رخ�ي����ص لإن �ت��اج��ه مب �ع��دل منخف�ض �أويل
(.)LRIP
م��دي��ر ال�ب�رام ��ج ال �ب �ح��ري��ة ل�ل���ضرب��ات
املبا�رشة يف الوقت احل�سا�س ()PMA - 242
القبطان كاونت دوتكو Cap.A.C Count
� ،Dutkoأ��ش��ار �إىل �أن «ال �ق��درات اال�ضافية
لل�صاروخ  ،AARGM -ERم�ضاف ًا �إىل الأداء
ال�ع��ايل للعربة اجل��وي��ة� ،ستوفر لأ�سطولنا
�أكرث �أنظمة القتال تطوراً ،لهزمية الأخطار
�أر�ض  -جو النا�شئة ،و�أن فريق عملنا ي�ستم ّر
يف �إثبات ن�ضوج النظام ،وبالتايل نحن نثق
ب �ج �ه��وزي��ة  AARGM - ERوامل �ب��ا��شرة
ب�إنتاجه مبعدّل منخف�ض».
ب��دوره نائب رئي�س ن��ورث��روب غرومان
للأ�سلحة املتطوّرة غوردون ترنر Gordon
ال�صاروخ  AARGM - ERحلظة �إطالقه من مُقاتلة �أمريكية
 Turnerق��ال�« :إن ال���ص��اروخ  AARGMهو
الآن  AARGM - ERوذو ق��درات يف الأوق��ات
�أعلنت �رشكة «نورثروب غرومان  »Northrop Grummanمطلع
�شهر �أيلول�/سبتمرب  2021عن تطوير ال�صاروخ املوجه امل�ضاد احلرجة ،بحيث يوفر احلماية والإمكانيات املح�سنة للقوات البحرية
للإ�شعاعات م��ع م��دى مطول ( ،)AARGM - ERيف اط��ار عقد مع الأمريكية يف مواجهة الأخطار التي تواجهها».
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�أوتوكار وميلرمي تعمالن على تطوير
�أنظمة الروبوت

عربة روبوت مدرعة للقتال �أمنوذج Type - X

خالل معر�ض الأنظمة الدفاعية والأمنية  DSEIالذي انعقد يف
لندن منت�صف �شهر ايلول�/سبتمر ،2021وقّعت �رشكة �أوتوكار
 Otokarالرتكية املنتجة للأنظمة الربية ،مع ال�رشكة الأوروبية
الرائدة يف تطوير �أنظمة الروبوت ميلرمي  ،Milremعلى اتفاقية
للتعاون يف جمال تطوير تطبيقات �أنظمة الروبوت والأنظمة غري
الآهلة وا�ستغاللها يف اطار العربات الع�سكرية.
�إن ال�ت�ع��اون م��ا ب�ين �أوت��وك��ار وم�ي�ل��رمي �سيتناول �أ�سطول
العربات املتوفر حالي ًا يف كلتا ال�رشكتني ،و�سيقدم �أنظمة جديدة
لتطوير الإ�شتغال الذكي والت�شفري ومظاهر ال�سالمة �إ�ضافة �إىل
اليقظة البيئية.

م��دي��ر ع��ام ��شرك��ة «�أت ��وك ��ار» ���س��ردار غورغو�ش
 ،Gorguçق��ال باملنا�سبة� «:إن �رشكة  Otokarال��رائ��دة يف جمال
الأنظمة الربية ت�ستم ّر يف تقدمي حلول مبدعة للأنظمة الربية،
مبا ي�ؤمن االحتياجات امل�ستقبلية للجيو�ش احلديثة والقوات
الأمنية ،يف هذا املجال ي�رسّنا الإعالن عن هذا التعاون مع Milrem
ألن�ظ�م��ة ال��روب��وت ،ح�ي��ث ل��دي�ن��ا الأب �ح��اث وال�ت�ط��وي��ر لهند�سة
واختبار قدرات العربات املدرعة ،فيما لدى ميلرمي معرفة العمل
التلقائي وال��ذك��اء اال�صطناعي واالدارة ع��ن ُب�ع��د ،ا ألم��ر ال��ذي
�سيحقق خط �إنتاج للعربات الأر�ضية غري الآهلة  UGVلدى �رشكة
«�أوتوكار».
Serdar

�إن فري�س  InVerisتطلق نظام �شامل للتدريب االفرتا�ضي
�أعلنت �رشكة «�إن فري�س  »InVerisحللول التدريب ،وامل��زوّدة
لأن�ظ�م��ة ال�ت��دري��ب وال��رم��اي��ة احل�ي��ة امل��دجم��ة ،واخل��دم��ات للزبائن
املحليني وق��وات �إنفاذ القانون الدوليني ،عن �إط�لاق نظام التدريب
ال�شامل  VR - DTاالفرتا�ضي واتخاذ القرارات والتكتيك املالئم يف
اطار تهدئة التدريب.
لقد اخ�ت��ارت ال�رشكة منا�سبة املعر�ض ال�سنوي للقاء رابطة
نائب رئي�س ال�رشكة للمبيعات والت�سويق وال�برام��ج �أندريا
اجلي�ش الأمريكي  AUSAالذي انعقد ما بني  11و  13ت�رشين �أول/
�أكتوبر  2021يف وا�شنطن لإطالق نظامها اجلديد ،حيث ح�رض �أكرث كزوب � ،Andrea Czopأ�شار �إىل �أن  InVerisتتطلع �إىل عر�ض نظامها
من  31000من كبار قادة اجلي�ش الأمريكي و�ضباط حلفاء ،وم�س�ؤويل اجلديد � VR -DTأم��ام ق��ادة اجلي�ش الأم�يرك��ي وكبار الع�سكريني
�أبرز ال�صناعات الدفاعية� ،إ�ضافة �إىل  700مزود من الواليات املتحدة احللفاء ،و�إطالعهم على كيفية ت�أمني �سالمة اجلنود عرب التعليمات
الثورية لنظام التدريب الإفرتا�ضي ال�شامل».
وخارجها.
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«بوينغ » تعينّ رئي�س جديد ملنطقة ال�رشق الأو�سط
ب�ت��اري��خ � 29أيلول�/سبتمرب
�أعلنت �رشكة «بوينغ  »Boeingعن تعيني
ال�سيد كوجليت غاتا � -أورا Kuljit
 Ghata - Auraكرئي�س ج��دي��د لل�رشكة
يف م�ن�ط�ق��ة ال� ���ش�رق الأو� � �س� ��ط وت��رك �ي��ا
و�أف��ري �ق �ي��ا ،با�ستثناء اململكة العربية
ال�سعودية.
ال�سيد غاتا � -أورا العائد �إىل ال�رشق
الأو� �س��ط �سيكون م �ق��ره دب ��ي ،وي�ك��ون
م���س��ؤو ًال ع��ن �أن�شطة ال�رشكة وتطوير
��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا يف امل �ن �ط �ق��ة ،وه ��و منذ
التحاقه ب�رشكة  Boeingيف العام 2010
لعب دور ًا مهم ًا يف كل من �أوروبا ورو�سيا
وا��سرائ�ي��ل وال�ه�ن��د ،وه��و يخلف اليوم
برين دون  Bernie Dunnال��ذي عمل ملدة
ت�سع �سنوات يف املنطقة.
2021

ال�سيد كوجليت غاتا � -أورا

�أ .م .جرنال تعني رئي�س تنفيذي جديد لل�رشكة
ب �ت��اري��خ � 20أي�ل��ول��/س�ب�ت�م�بر
�أع�ل�ن��ت ��شرك��ة «  »AM Generalع��ن تعيني
ال�سيد جامي�س كانون James Cannon
رئي�س ًا تنفيذي ًا جديداً ،وهو الذي كان بهذه
ال�صفة يف ��شرك��ة «ف�ل�ير  » FLIRال�شهرية
بت�صنيع امل�ست�شعرات والأنظمة غري الآهلة
ل�ل��زب��ائ��ن الع�سكريني وال �ت �ج��اري�ين ح��ول
العامل.
ال�سيد كانون لعب دور ًا �سابق ًا يف عدّة
�رشكات ،وخ��دم يف اجلي�ش الأم�يرك��ي �أكرث
م��ن ع�رش ��س�ن��وات حيث ��ش��ارك يف عمليات
حربية منها درع ال�صحراء Desert Shield
وع �م �ل �ي��ة ع��ا� �ص �ف��ة ال �� �ص �ح��راء يف ال ���شرق
الأو�سط.
يذكر �أن  AM Generalت�صمم وتهند�س
وت�صنع وت��زود وتدعم عربات متخ�ص�صة
للزبائن الع�سكريني والتجاريني ملختلف
دول ال �ع��امل ،كما تعر�ض ال���شرك��ة ب�شكل
وا� �س��ع ب ��إن �ت��اج ال �ع��رب��ات التكتيكية التي
و�صل عددها حتى اليوم �إىل  300.000عربة
يف �أكرث من  70دولة.
2021
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يس  390 -ميلينيوم

توليفة
ال تُق َهر

رسعة يف الجو وتح ّوالت أرسع

تقدم الطائرة الثنائية املحركات “يس 390 -ملينيوم”
( )C-390 Millenniumأداء تكتيكياً باهرا ً ذا فعالية
سرتاتيجية ،وذلك مبا تتمتع به من رسعة انطالق قصوى تبلغ
 0.80ماك ،وحمولة قدرها  26طناً ،وارتفاع أقىص يصل إىل
 36,000قدم .وبالنسبة إىل الطاقم ،فقد خ َُّص بابتكارات
عدة ،منها أمتتة كاملة تشمل إدارة الشحن ،وكذلك أنظمة
وتحسن اإلنتاجية .وبالنظر إىل
جوية تقلّص من أعباء العمل
ّ
جدارتها املثبتة يف خدمة سالح الجو الربازييل ،وإىل العقود
املوقَّعة من جانب سالح الجو الربتغايل وسالح الجو املجري،
فإن الطائرة املتعددة املهامت  C-390تأخذ الحركية إىل
املستوى التايل يف البيئات الحافلة بأشد التحديات.
#C390UnbeatableCombination
embraerds.com
Photographic record made during
the unpaved runway test campaign.

