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الإ��ش��ارة �إىل �أن فريق عمل «جملة الدفاعية»� ،أ�صدر �أع��داد ه��ذا العام كافة
يف الأوق��ات املحدّدة وفق ًا للربنامج التحريري ،رغم امل�صاعب االقت�صادية
وال�صحية التي يُعاين منها لبنان.
يت�ضمّن العدد تغطية كاملة ملعر�ض دبي للطريان الذي انعقد ما بني
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و  18ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2021وملعر�ض م�رص الدفاعي «�إيديك�س
 »EDEXال��ذي انعقد ما بني  29ت�رشين الثاين/نوفمرب و  3كانون �أول/
مف�صل لفعاليات املعر�ضني.
دي�سمرب  ،2021مع �رشح ّ
�إىل ذل��ك يندرج يف �إط��ار املوا�ضيع بحث خا�ص ح��ول املوقف الدفاعي يف
اململكة العربية ال�سعودية ،ودرا�سة �شاملة لتطوّر ال�صناعات الدفاعية واجلو
ف�ضائية يف الواليات املتحدة الأمريكية.

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)

التوزيع :ال�شركة اللبنانية لتوزيع ال�صحف واملطبوعات
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يخ�ص�ص للعدد الأخري من
وجري ًا على عادة الربنامج التحريري للمجلةّ ،
ك ّل عام �أبحاث تتناول برامج �إقتناء ومُ�شرتيات القوات اجلوية والبحرية
والربية لأبرز الدول العربية.
هذا بالإ�ضافة �إىل قِ�سميْ «بانوراما » و «جديد الدفاع» حيث تدرج �أحدث
الأخبار امل ُتعلّقة ب�أن�شطة ال�رشكات الدفاعية والعقود وال�صفقات التي تربمها
فيما بينها �أو ما باقي الدول.
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اإلمارات تو ّقع على عقد حليازة ُ 80مقاتلة
«رافال »Rafale

ال�سيد طارق احل�ساين ومدير «دا�سو للطريان » اريك ترابيه يوقّعان العقد

بح�ضور الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون
 Macronوال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان و ّيل عهد �أبو ظبي ونائب
القائد العام للقوات امل ُ�سلّحة االماراتية ،وقّع بتاريخ  5كانون �أول/
دي�سمرب  2021يف أ�ب��و ظبي ال�سيد �إري��ك ترابيه Eric Trappier
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «دا�سو للطريان  ،»Dassault Aviationعلى
عقد تاريخي مع ال�سيد طارق احل�ساين الرئي�س التنفيذي ملجل�س
Emmanuel

املُقاتلة رافال «»Rafale 4
6

ال�ت��وازن االقت�صادي ،حليازة  80مُقاتلة راف��ال  Rafale 4للقوات
اجلوية والدفاع اجلوي يف دولة االمارات العربية املتحدة.
تعترب ال�ق��وات اجل��وي��ة االم��ارات�ي��ة �أول َم � ْن ي�ستخدم Rafale 4
خارج فرن�سا ،وهي �ستوفّر للقوات امل ُ�سلّحة الفرن�سية قدرة للحفاظ
على ال�سيادة والإ�ستقالل العمالين .و�أن هذه الإتفاقية هي نتيجة
م�ساعي من قِبل دا�سو للطريان مع القوات اجلوية االماراتية ،وت�أتي
ب�ع��د � 45سنة م��ن ع�لاق��ات ال�ث�ق��ة م��ع دول��ة
االمارات العربية املتحدة ،من خالل اقتناء
طائرات القتال «مرياج .»Mirage 2000
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���شرك��ة «دا� �س��و
ل �ل �ط�يران  Eric Trappierق ��ال يف ه��ذه
املنا�سبة� «:أن مبيع  80مقاتلة رافال Rafale
�إىل دول ��ة االم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة هو
ق�صة جناح فرن�سية ،و�أنيّ فخور وم�رسور
ج��د ًا بهذه النتيجة ،و�أت �ق �دّم بال�شكر من
ال�سلطات االم��ارات �ي��ة ال�ت��ي ج� �دّدت الثقة
بطائراتنا ،وبعد مُقاتالت املرياج Mirage
 ،2000ي�أتي عقد راف��ال لتمتني العالقات
ال�سرتاتيجية التي ترتبط بها فرن�سا مع
دولة االمارات العربية املتحدة».
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ملاذا تعترب االستشارات السيربانية مهمة
للوضع األمينلشركتك

يف عاملنا املرتابط اليوم� ،أ�صبح
م�شهد التهديدات معقد ًا ب�شكل متزايد
مع وجود هجمات �أكرث حتديد ًا و�سرعة
وتطور ًا يف طبيعتها .وت�ستمر تهديدات
الأمن ال�سيرباين يف ت�شكيل خطر على
م�صالح الأمن القومي والبنية التحتية
احليوية .ويتطلب التطور املتزايد
للمجرمني ال�����س��ي�بران��ي�ين ،وك��ذل��ك
اجل��ه��ات الفاعلة ال��ت��ي ت��ه��دد ال��دول
القومية ،مزيدًا من التقدم يف ممار�سات
�أمن املعلومات ،مما ي��ؤدي �إىل زيادة
احلاجة �إىل اخل��دم��ات اال�ست�شارية
ال�سيربانية.
ويف ع ���ص�ر ال� �ت� �ح ��ول ال��رق �م��ي
ال� ���س�ري ��ع ،ال ي �ت �ع �ل��ق ال �ه �ج��وم
ال�سيرباين ب�ـ «�إذا» ب��ل «م�ت��ى».
ولذلك ،من الأهمية مبكان بالن�سبة لل�رشكات
�أن تنظر يف تقييم �ضوابط ا ألم��ن ال�سيرباين
املطبقة لأ�صولها وبنيتها التحتية وبياناتها
الهامة ل�ضمان و�ضع قوي للأمن ال�سيرباين
وبرنامج �أمان مبني على �أف�ضل املمار�سات.
وي�ساعد امل�ست�شارون ال�سيربانيون من
خ�لال تقييم الو�ضع احل��ايل لربنامج الأم��ن
ال���س�ي�براين للعميل ،وتنفيذ ا�سرتاتيجية
ل�م��ن ال���س�ي�براين ،وت�ط��وي��ر خرائط
فعالة ل� أ
و� �س �ي��ا� �س��ات الأم� ��ن ال �� �س �ي�براين -معاجلة
جم��االت مثل تقييم نقاط ال�ضعف واختبار
االخ �ت ��راق ،وت� ��أم�ي�ن ال �� �س �ح��اب��ة و�إن�ت�رن��ت
الأ��ش�ي��اء ،واال�ستجابة للحوادث ،وق��درات
مركز عمليات الأم��ن وب��رام��ج التدريب على
الأمن ال�سيرباين.
و ُي � �ع � � ّد إ�ن� ��� �ش ��اء م ��رك ��ز ع �م �ل �ي��ات أ�م ��ن
�سيرباين خم�ص�ص ملراقبة وحتليل البيئات
التكنولوجية لل�رشكة نهجً ا عملي ًا الكت�شاف
االنتهاكات املحتملة واال�ستجابة لها .وت�سهم
مراكز عمليات الأمن يف �ضمان الوعي باحلالة
ال�سيربانية والقدرة على حتديد �أحداث الأمن
ال���س�ي�براين ب���سرع��ة وك��ذل��ك ط��رق احل��د من

التهديدات ال�سيربانية .كما �أن منوذج القدرة
والن�ضوج اخلا�ص مبركز عمليات الأم��ن هو
�أداة ت�ستخدم لعمل تقييم كامل لقدرات مركز
عمليات الأم ��ن يف خم�سة جم ��االت رئي�سية
ت�شمل الأع� �م ��ال ،والأف� � ��راد ،وال�ع�م�ل�ي��ات،
والتكنولوجيا ،واخلدمات.
ويت�ضمن تقييم نقاط ال�ضعف واختبار
االخ� �ت��راق جم �م��وع��ة وا� �س �ع��ة م��ن خ��دم��ات
التقييم الأم�ن��ي  امل�صممة لتحديد وتقلي�ص
ث �غ��رات الأم� ��ن ال �� �س �ي�براين داخ ��ل ال���شرك��ة
قبل �أن يتم اخرتاقها .و�إذا مت حتديد ثغرة،
ميكن للم�ست�شارين ال�سيربانيني املحرتفني
امل�ساعدة يف اال�ستجابة لهذه االنتهاكات من
خالل تقدمي خدمات اال�ستجابة للحوادث ،مبا
يف ذلك الأدلة اجلنائية ال�سيربانية فيما يخ�ص
امل�ضيفني وال�شبكات وال�سحابة والأجهزة
املحمولة ،والتفتي�ش عن التهديدات لتحديد
املخاطر امل�ستمرة املتقدمة.
�إن ق��وة الأم� ��ن ال���س�ي�براين مت��اث��ل ق��وة
احل�ل�ق��ة الأ� �ض �ع��ف يف ال ���شرك��ة ،وال �ت��ي هي
م��وظ�ف��وه��ا يف معظم احل� ��االت .وي�ع��د وج��ود
ب ��رن ��ام ��ج ت� ��دري� ��ب ق � ��وي يف جم � ��ال الأم � ��ن
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ال���س�ي�براين ��ض�رور ًي��ا ل�ضمان ف�ه��م جميع
امل��وظ �ف�ين لأدواره� � ��م وك�ي�ف�ي��ة م�ن��ع ح��دوث
اخرتاق �إلكرتوين.
متتاز «بيكن رد» ،ال�رشكة املتخ�ص�صة
بتزويد حلول متقدمة ومقرها دولة الإمارات
والتي تركز على معاجلة التهديدات الأمنية
ال��وط�ن�ي��ة امل �ع �ق��دة ،ب�سجل ح��اف��ل يف تقدمي
خدمات ا�ست�شارية �سيربانية متكاملة وعالية
اجل��ودة للعمالء التجاريني واحلكوميني يف
منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وب� �ف� ��� �ض ��ل ن� �خ� �ب� �ت� �ه ��ا ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة م��ن
امل �ت �خ �� �ص �� �ص�ين يف جم� ��ال الأم� � ��ن ال �ق��وم��ي
واملوظفني املهرة ،تتمتع «بيكن رد» باخلربة
الالزمة لتقدمي جمموعة متقدمة من اخلدمات
لتوفري فهم وا�ضح مل��دى تعر�ض ال�رشكات
للهجمات ال�سيربانية و�إن�شاء برامج توعية
وت��دري��ب ��س�ي�براين على م�ستوى ال�رشكة،
مم��ا يتيح العمالء ات�خ��اذ ق ��رارات م�ستنرية
واعتماد ممار�سات دفاع �سيرباين �شاملة.
قم بزيارة موقعنا على الإنرتنت ملزيد من
املعلوماتwwwbeaconred.ae :
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نافانتيا تطلق الفرقيطة اخلامسة
للقوات البحرية السعودية
بتاريخ  4كانون �أول /دي�سمرب � 2021أطلقت ال�رشكة اال�سبانية
لبناء ال�سفن «نافانتيا  ،»Navantiaالفرقيطة اخلام�سة ل�صالح القوات
البحرية امللكية ال�سعودية التي �ستحمل �إ�سم «عنيزه ،»Unayzah
تيمن ًا باملدينة التي حتمل ه��ذا ا إل��س��م وال��واق�ع��ة �شمال العا�صمة يف
اململكة العربية ال�سعودية.
حفل �إط�ل�اق الفرقيطة ح���ضره ق��ائ��د ال �ق��وات البحرية امللكية
ال���س�ع��ودي��ة الفريق فهد ب��ن عبد اهلل الغفيلي ،ووزي ��ر ال�ت�ج��ارة
اال� �س �ب��اين زي��ان��ا م��ن��داز  ،Xiana Mendezو�أم�ي�ن ع��ام ال�صناعة
يف ا� �س �ب��ان �ي��ا ،ورئ �ي ����س ن��اف��ان�ت�ي��ا ري��ك��اردو دومينغاز Ricardo
 ،Dominguezإ�� �ض��اف��ة �إىل ح���ض��ور ع�بر ال�ف�ي��دي��و ل��رئ�ي����س �أرك ��ان
القوات البحرية اال�سبانية ،الأم�يرال �أنطونيو مارتوريل الكاف
 Admiral Antonio Martorell Lacaveوال��رئ�ي����س التنفيذي
لل�صناعات الع�سكرية ال�سعودية  ،SAMIاملهند�س وليد �أبو خالد.
الفريق الغفيلي �أ�شار �إىل �أن الإطالق الناجح جلميع الفرقيطات
وفق برنامج ت�سليم يعرتيه التحدي ،هو �إجناز متميّز وعالمة وا�ضحة
اللتزام نافانتيا ب�إجناز امل�رشوع ب�أعلى درجات الدقة والنوعية.

الفرقيطة اخلام�سة (عُ نيزة) حلظة �إطالقها

نافال غروب تضع عارضة القعر أل ّول فرقاطة للدفاع والتدخل
بتاريخ  16كانون �أول/دي�سمرب 2021
�أعلنت «نافال غروب  »Naval Groupال�رشكة
الفرن�سية الرائدة يف �إنتاج ال�سفن احلربية،
عن و�ضع عار�ضة القعر  Keelلأوّل فرقاطة
ل�ل��دف��اع وال�ت��دخ��ل ( )FDIطلبت م��ن الهيئة
ال�ع��ام��ة للت�سلّح ( )DGAل�صالح ال�ق��وات
البحرية الفرن�سية.
ت�شكّل هذه اخلطوة عالمة على مُبا�رشة
جتميع ال�سفينة يف قاعة بناء ال�سفن الكربى يف
مدينة لوريان الفرن�سية ،واملتوقّع ت�سليمها
خ�ل�ال ال �ع��ام  ،2024وه��ي تعترب الأوىل من
�أ�صل خم�س �سفن �أخرى �ست�سلّم ما بني عامي
.2030 , 2024
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل ���شرك��ة «ن��اف��ال
غ��روب » بيار �إري��ك بوميليت Pierre Eric
 Pommelletق��ال يف ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة «:نحن
نفتخر �أن ن �ك��ون ه�ن��ا ال �ي��وم لت�سجيل ه��ذا
احل��دث الرئي�سي يف الإن�ت��اج ال�صناعي لأوّل
فرقاطة دف��اع وت��دخ��ل للبحرية الفرن�سية.
ه��ذه ال�سفن امل�ت�ع��ددة الأدوار� ،آم�ن��ة �سيرباني ًا وق��اب�ل��ة للتطوير،
�سوف ت�ضمن ال�ت�ف�وّق باملعلومات والإرت �ب��اط� ،إىل جانب القدرة

8

املراحل الأوىل لإنتاج فرقاطة الدفاع والتدخل

على الإ�ستمرارية يف البحار م��ع ال�ق��وات البحرية التي تعمل على
ت�شغيلها».
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مشروع ُمشرتك ما بني
 SAMIو Airbus

وقّعت ال�رشكة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية ،SAMI
اململوكة كلي ًا من �صندوق الإ�ستثمار العام ( ،)PIFوالبطل
الوطني لتوطني ال�صناعات الع�سكرية ،على اتفاق مع �رشكة
«اي��رب��ا���ص  »Airbusلت�أليف م����شروع مُ�����ش�ترك ( )JVحول
�إمكانيات خدمات الطريان الع�سكري وال�صيانة والإ�صالح
والعمرة الكاملة (.)MRO
ّمت الإعالن عن هذا الإتفاق بتاريخ  4كانون �أول /دي�سمرب
 2021على هام�ش زيارة الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون
� Emmanuel Macronإىل اململكة العربية ال�سعودية ،والذي
وقّعه الرئي�س التنفيذي ل�رشكة « »SAMIاملهند�س وليد �أبو
خالد ،وع�ضو اللجنة التنفيذية ملجموعة « »Airbusبرونو
�إيفني .Bruno Even
يف تعليقه على هذا االتفاق قال رئي�س  SAMIال�سيد �أحمد بن
عقيل اخلطيب�«:أن التوقيع اليوم على اتفاق امل�رشوع امل ُ�شرتك
مع �رشكة « ،»Airbusميثل حجر زاوي��ة مه ّم �آخ��ر يف رحلتنا لإن�شاء
ال�صناعات الع�سكرية ال�سعودية كرائدة حملي ًا و�إقليمي ًا لل�صناعات
الدفاعية .و�أن هذه ال�رشاكة ال�سرتاتيجية هي يف خط ر�ؤي��ة SAMI
لتكون ما بني �أعلى � 25رشكة عاملية لل�صناعات الدفاعية ،و�أه��داف

املهند�س وليد �أبو خالد وال�سيد برونو �إيفني يوقّعان الإتفاق

ر�ؤي��ة اململكة  Saudi Vision 2030لتوطني �أكرث من  % 50من االنفاق
الع�سكري للمملكة حتى العام .2030
ب��دوره املهند�س وليد �أب��و خالد ،الرئي�س التنفيذي لـ SAMI
رحّ ب بهذه ال�رشاكة مع  Airbusلإطالق امل�رشوع امل ُ�شرتك.

«نافال غروب» تطلق أ ّول فرقيطة
غويند لبحرية االمارات

بتاريخ  3كانون �أول/دي�سمرب � 2021أطلقت �رشكة «Naval
 »Groupالفرن�سية لبناء ال�سفن ،الفرقيطة الأوىل فئة «»Gowind
التي طلبت دولة االم��ارات العربية املتحدة يف وقت �سابق خالل
العام  2019بناء فرقيطتني من هذه الفئة.
ح����ضر ح��ف��ل �إط��ل�اق الفرقيطة الأوىل ال�شيخ �سعيد بن
حمدان �آل نهيان ق��ائ��د ال��ق��وات البحرية االم��ارات��ي��ة ،والتي
�ستحمل �إ�سم بني يا�س  ،Bani Yasفيما الفرقيطة الثانية قيد
الإن�شاء و�سيتم �إطالقها خ�لال العام امل ُقبل من �أح��وا���ض بناء
ال�سفن .Naval Group Lorient
نائب رئي�س نافال غروب �آالن غيو  Alain Guillouقال يف
منا�سبة ت�سليم الفرقيطة«:ت�رشّفنا با�ستقبال ممثلني من دولة
االمارات العربية املتحدة يف �رشكتنا لبناء ال�سفن ،حل�ضور حفل
�إطالق �أول فرقيطة غويند لهم .ال�سفنتني امل ُقاتلتني �ستزوّدان
�سالح البحرية االم��ارات��ي��ة ب��ق��درات بحرية ج��دي��دة ،و�أن هذه
املنا�سبة تعترب عالمة �أ�سا�سية مهمّة لهذا الربنامج كونها قريبة
من اليوم الوطني لدولة المارات العربية املتحدة يف عيدها الـ .»50
يُ�شار �إىل �أن فرقيطة  Gowindهي �سفينة �سطح مُقاتلة متعددة
املهمات ،توفر ق��درات منوعة  ،وم�صممة لتحقيق طيف كامل من
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عملية �إطالق الفرقيطة الأوىل فئة « »Gowindلبحرية االمارات

الأدوار يف العمليات الدفاعية البحرية والأم���ن البحري ،ب����إداء ذو
م�ستوى عالٍ .
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املوقف الدفاعي يف
اململكة العربية السعودية

اململكة العربية ال�سعودية دولة
�شا�سعة وا�سعة مرتامية الأط��راف،
تبلغ م�ساحتها  2149690كلم � ،أي ما
يزيد على م�ساحة � 3أ���ض��ع��اف دول
اخلليج جمتمعة ،على �أن حوايل ن�صف
�أرا�ضيها �صحراوية ،غري �أنها غنيّة
بالبرتول �أو ما ُي�سمى الذهب الأ�سود.
واململكة العربية ال�سعودية قبلة
امل�سلمني ي�ؤمها حجّ اجهم من امل�ؤمنني
م��ن خمتلف دول ال��ع��امل الإ���س�لام��ي
لأداء فري�ضة احلج وزي��ارة بيت اهلل
احلرام يف مكة املكرّمة ،ومن ثم زيارة
امل�سجد النبوي ال�شريف يف املدينة
املنورة ،وكذلك اداء العمرة واململكة
عرب ح�سن �سيا�ستها ت�ؤدي دور ًا جيد ًا
يف خدمة الأم��اك��ن املقدّ�سة وتوفري
الأمن واحلماية وال�سالمة للحجاج،
وتع ّد مركز القرار للعاملني العربي
والإ�سالمي وتنتهج �سيا�سة الإعتدال
والإن��ف��ت��اح ومُ�ساعدة امل�سلمني وال
�سيما املحتاجني من الأ�شقّاء العرب
و�سواهم.
2

االقت�صاد

امل��م��ل��ك��ة ذات ق����وة اق��ت�����ص��ادي��ة ك��ب�يرة
حيث تعترب الأك�بر يف العامل العربي ،وذات
ال��ري��ادة يف ت�صدير ال��ب�ترول ك��ون برتولها
ربع �إحتياطي العاملي وت�صديرها من النفط
ح��وايل  12مليون برميل يومياً ،وت�ستطيع
رف���ع �إن��ت��اج��ه��ا ع��ن��د ال�����ض�رورة �إىل ح���وايل
 10م�لاي�ين برميل ا�ضافية ي��وم��ي�� ًا ب�سهولة
و�إبقاء �إنتاجها �إىل ما يزيد على  50عاماً ،هذا
ولديها �أي�ض ًا احتياطي م��ن ال��غ��از الطبيعي
يبلغ ح��وايل  235بليون ق��دم مكعب .ويعترب
�إن��ت��اج��ه��ا ال��راب��ع يف �إن��ت��اج ال��غ��از بعد اي��ران
ورو�سيا وقطر.
وامل��م��ل��ك��ة يف �سيا�ستها اخل��ارج��ي��ة ذات
م��وق��ع ري����ادي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى م���ب���اديء ال��دي��ن
12
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الإ����س�ل�ام���ي ال�����ش�ري���ف يف دع����م ال��ت�����ض��ام��ن
العربي واحلفاظ على خدمة امل ُ�سلمني جميع ًا
واحل��ف��اظ على ال�سالم والإ���س��ت��ق��رار يف دول
اخلليج وال��ع��امل العربي ،وال�سالم داخلي ًا ،
وجميع ه��ذه املهمّات ت�ستدعي �إ�ستعدادات
ع�سكرية �ضخمة قوامها التنوع يف م�صادر
ال�سالح وحماولة توطينها مع احلفاظ على
�أحدث امل ُ�شرتيات وا�ستخدام نظام الأوف�ست
يف جميع امل�شاريع الأمنية والع�سكرية .على
�أن ُت��ب��ق��ي م��ي��زان��ي��ة م��ال��ي��ة خ��ا���ص��ة كتطوير
امل�شاريع العمرانية ،وك��ذل��ك ال�سعي جلعل
الأ�سلحة امل�شرتاة توائم احتياجات اململكة
اخل��ا���ص��ة وال �سيما ح��م��اي��ة احل���ج وت أ���م�ين
�سالمة احلجاج.

املوقع الدفاعي

ق���وام تنظيم امل��وق��ع ال��دف��اع��ي ال��ع��ام يف
اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة جمل�س ل�ل�أم��ن
الوطني برئا�سة خ��ادم احلرمني ال�رشيفني
وع�����ض��وي��ة وزراء ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة
والثقافة وال�صحة ،ورئي�س الإ�ستخبارات،
ورئي�س احلر�س الوطني� .أما القوى الب�رشية
العاملة فقوامها  200.000ج��ن��ديّ تقريباً،
بينما القوات �شبه الع�سكرية فـ  125.000من
احلر�س الوطني ،وفوج احلر�س امللكي يبلغ
 ،2000وحر�س احل��دود (ي�شمل  6000جنديّ
ح��ر���س ال�����س��واح��ل) ،وق����وات أ�م����ن خا�صة
(وحدة مكافحة الإرهاب).

امل�ؤ�س�سات الرائدة لل�صناعات الع�سكرية ال�سعودية

�إ�ستطالع ،وكتيبة م�ضادة للدبابات ،و�إىل
جانبها � 4ألوية ميكانيكية (ك�� ّل منها ي�ض ّم
 3كتائب ميكانيكية ،وكتيبة مدرعة ،وكتيبة
دف���اع ج���وّي وكتيبة دع���م� ،إىل ج��ان��ب ل��واء
حممول جو ًا ي�ضم كتيبة مظليني� 3 ،رسايا
ق���وات خ��ا���ص��ة) و  8كتائب مدفعية .وقد
أ�جن��زت خطة لإن�شاء ل��واء بجوقل جمهّز
بطوافات للنقل والدفاع.
�أما املعدات القتالية فت�ض ّم من دبابات
القتـــــال الرئي�سية  367دب��اب��ة �أب��رام��ز
 ،M1A2/M1A1و  406دبابات ،M -60A3
و  300دب��اب��ة  ،AMX -30أ�م���ا قان�صات
ال��دب��اب��ات فت�ض ّم � 200أون���و  MCC-1مع
�أب����راج  TUAوع���دة ع��رب��ات AMX - 10P
م��زودة ب�صواريخ ه��وث .العربات املدرعة
قوامها  140عربة بريانها ( 90ملم) و 350
عربة � ،AML -60/-90أما عربات القتال
ون��اق�لات اجل��ن��د فت�ض ّم  400ع��رب��ة ب��راديل
 M2006و  1300ع��رب��ة نقل اجل��ن��ود ط��راز
 ،M-113و  650هامغي  ،HMMWVو 500
عربة  ،AMX - 10Pوبع�ض عربات �أروتو

و 160عربة  EE - 11بريانها  8x8Kو 50
عربة الفهد� ،أما املدفعية فت�ض ّم  100مدفع
 M101عيار  105ملم  M-114عيار  155ملم،
و 90مدفع  M-198عيار  155ملم ،مقطور،
و  72مدفع  FH - 70عيار  155ملم مقطور
و  280مدفع  M - 199ذات��ي احلركة ،و 50
مدفع  GCTعـ  155ملم ذات��ي احل��رك��ة� .أما
مدافع الهاون فهي  400عيار  81ملم و 107
ملم (خمزنة) ،و  110مدافع عيار  120ملم،
�أما الراجمات فهي  160الراجمة �أ�سرتو�س
  ،2و�صواريخ م/د :دراغ���و ،ت��او ،وتاواملح�سن ،وهون ،وب ْل  ،2 -جافلني.
ه���ذا وي��ت��م ت��ط��وي��ر �أ���س��ط��ول دب��اب��ات
�أبرامز ورفعها �إىل م�ستوى  ،M1A2Sوقيد
الطلب  133أ�ب��رام��ز  M1A1/A2وح��وايل
 20من الناقالت لتح ّل مكان التي فُقدت يف
اليمن.
�أمــــــا طيــــران اجليـــ�ش فـ  20طوافـــــة
 UH - 60A333/MH-60دزرت ه��وك،
و 51ب��ل ل�ل��إخ�ل�اء ون��ق��ل امل�����ص��اب�ين ،و 25
�أبات�شي .AH - 64D

القوات الربية ال�سعودية

ع���دي���د ال����ق����وات ال�ب�ري���ة ال�����س��ع��ودي��ة
 90.000ج��ن��ديّ م��و ّزع��ة على ثمان مناطق
ع�����س��ك��ري��ة ه���ي م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��م��ال ومنطقة
اخل�����رج ال���و����س���ط���ى ،وم��ن��ط��ق��ة ال�����ش��م��ال
ال��غ��رب��ي،وامل��ن��ط��ق��ة ال�������ش�رق ،وامل��دي��ن��ة
امل����ن����وّرة ،وم��ن��ط��ق��ة اجل����ن����وب ،وم��ن��ط��ق��ة
الطائف ،ومنطقة الغرب ولها  4قيادات هي
العمليات ،والإ�ستخبارات واللوج�ستيات
والإدارة ،و 4ق��ي��ادات ميكانيكية ت�ض ّم
 4أ�ل��وي��ة م��درع��ة ،وكتيبة مُ�شاة ميكانيكية
وكتيبة مدفعية ،وكتيبة دفاع جوّي وكتيبة
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دبابة �أبرامز تابعة للجي�ش ال�سعودي
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القوات البحرية ال�سعودية:

ت��ت��م��رك��ز ق���ي���ادة ال��ب��ح��ري��ة ال�����س��ع��ودي��ة يف
الريا�ض ،وهناك قياديان عمليتان هما قيادة
الأ���س��ط��ول ال��غ��رب��ي يف ج��دة وق��ي��ادة الأ���س��ط��ول
ال����شرق��ي يف اجل��ل��ي��ل �إ���ض��اف��ة�إىل ق��ي��ادة مُ�شاة
البحرية.
ع��دي��د ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة 13.500 :جندي
ب��ح��ار (ي�����ش��م��ل  3000م���ن مُ�����ش��اة ال��ب��ح��ري��ة،
وي�ضم الأ���س��ط��ول فرقاطتني فئة «ال��ري��ا���ض»،
و  4ف��رق��اط��ات فئة «امل��دي��ن��ة» كما ي�ض ّم �أي�ض ًا
 4ف��رق��ي��ط��ات ف��ئ��ة «ب����در» وي�����ض�� ّم م��ن ال��ق��وات
اخلفيفة  9زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة
ف��ئ��ة «ال�����ص��دي��ق» و  39زورق دوري����ة �رسيعة
ط��راز «ناجا» و 17زورق دوري��ة �ساحلية طراز
«ه��ال�تر» .ولديها م��ن ق��وات كا�سحات الأل��غ��ام
ثالثة فئة «اجل��وف» ،و  4فئة «�صفوة» �أمريكية
�سابق ًا طراز «بلوبريد».
�أما القوات الربمائية فلديها  4زوارق �إنزال
فئة «عفيف» و  4زوارق �إن��زال ميكانيكية .ومن
ال�سفن امل�ساعدة الرئي�سية  3طراز ديوران�س.
�أما حر�س ال�سواحل فلديه زورقان للدورية
فئة «�سلوى» (طراز  ،)A - 26و 4زوارق دورية
ك���ب�ي�رة ف��ئ��ة (اجل������وف) ،و  10زوارق دوري���ة
�ساحلية ط���راز «م�سكوربيه» ،و 6زوارق فئة
«ال��ظ��ه��ران» ،و  12زورق دوري��ة �ساحلية طراز
«راب���ي�ي�ر» ،و  40زورق دوري����ة �ساحلية ط��راز
 R33 X 3و  3زوارق ح��وام��ة (ه��وف��ر ك��راف��ت)
 .SAH-2200وللدفاع ال�ساحلي لديه  4بطاريات
���ص��واري��خ ط��راز �أوت��وم��ات على �شاحنات .أ�م��ا
ط�يران البحرية فقوامه  18طوافة ذوق��ان (14
ط��واف��ة ���ض��د ال��غ��وا���ص��ات وال�����س��ف��ن ت�ستخدم
�صواريـــخ  ،AS-15 TTو  4ط��واف��ات ملهمات
البحث والإن��ق��اذ ،و � 12سوبر بوما AS -5324
( 6للنقل و  6جمهزة ب�صواريخ م�ضادة لل�سفن
ط��راز ( )AM -30ي�ستخدمها احلر�س الوطني
وحر�س ال�سواحل معاً.
ه��ذا وق��د أ�جن���زت خطط القتناء فرقاطات
ح��دي��ث��ة م��ت��ع��ددة امل��ه��ام ل��ت��ح�� ّل حم��ل ف��رق��اط��ات
املدينة ،كذلك خطط القتناء فرقيطات �صواريخ
لتح ّل حم��ل فرقيطات ال�صديق ،وقيد الطلب
 40زورق دوري���ة م��ن ا�سبانيا مل�صلحة حر�س
ال�سواحل.
�أم���ا ط�ي�ران ال��ب��ح��ري��ة ف��ق��وام��ه  18ط��واف��ة
دوف��ان (�14ضد الغوا�صات ،ول�رضب ال�سفن
ت�ستخدم ���ص��واري��خ  AS - 15TTو  4ملهمات
البحث والإن��ق��اذ) و  12ط��واف��ة «�سوبر بوما»
 AS - 532للنقل وجمهّزة ب�صواريخ م�ضادة
لل�سفن ت�ستخدمها احل��ر���س الوطني وحر�س
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فرقاطة الريا�ض لدى القوات البحرية ال�سعودية

ال�سواحل مُ�شرتكني ،ول���دى م�شاة البحرية
كتيبتان جمهّزتان بـ  140ناقلة جند مدرعة BMP
 ،- 80وقيد الطلب  40زورق ًا دورية  MKVتبنى
يف الواليات املتحدة.
�أهم القواعد البحرية :جدة ،وجبيل ،ور�أ�س
تنوره والدمام ور�أ�س امل�شاب.

القوات اجلوية ال�سعودية:

ع��دي��د ���س�لاح اجل����و ال�����س��ع��ودي .
جنديّ  ،ووحداته العمالنية منظّ مة يف �أجنحة
موزّعة على  7قواعد بحرية.
�أم����ا ط�ي�ران���ه ال��ه��ج��وم��ي ف��ث�لاث��ة أ����س�راب
ت�ض ّم  88تورنيدو  ،IDSبينما مقاتالته القاذفة
قوامها � 3أ��سراب ت�ض ّم  68طائرة  .F-15Sهذا
ولديها � 6أ��س�راب مقاتالت معرت�ضة ت�ضم 68
مُقاتلة  ،F - 15Sو��سرب�ين م��ن  24يوروفايرت
ت��اي��ف��ون ،يف ح�ين ط��ائ��رات النقل � 3أ��س�راب من
 20طائرة هريكوليز  ،C - 130/Hو  53طائرة
 ،CN225و  200طائرة  ،C- 212و  300طائرة
بوينغ  ،707و  2طائرتي جت �ستار ،وطائرتي
فالكون.
�أما الطوافات ف�رسبان من  20جت راينجر
 ،AB - 200و 12ط��واف��ة  ( AB - 205للبحث
والإن���ق���اذ) و  16ط��واف��ة ط��ب��ي��ة /إ�خ�لاء S-70
بالك ه��وك ،و  11كوغار  MK2للقيادة والبحث
والإنقاذ ،وي�ضم التدريب  15طائرة  ،F -5Bو
 51طائــــرة  F - 15Dو  21طائــــــــرة  ،F - 5Bو
 51طائـــــرة  ،F-15Dو  25طائــــــرة ،T -41A
و  50طائرة  68،PC -9طائرة هوك ،وطائرتي
جت �سرتمي  ،31و 12طائرة �سي�سنا  ،172و 20
�سوبر ما�شتاك.
ول����دى �أك��ادمي��ي��ة امل��ل��ك في�صل  23ه��وك،
ول�ل��إن���ذار املُ��ب��ك��ر  5ط��ائ��رات �أواك�������س E - 3A
�ل����س��ت��خ��ب��ار
وط����ائ����رت����ان ط�������راز  R - 3Aل إ
الإل���ك�ت�روين  .ELINTول����دى ال�����س��ع��ودي��ة من
طائرات ال�صهريج  6طائرات  A330MRTTو
.KC 130
وقيد الطلب  72طائرة يوروفاير تايفون
�سلمت عام  2017مبوجب برنامج ال�سالم .كما
ّمت طلب  84ط��ائ��رات  F-15SAو�سلّمت كذلك.
20 000
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كما �سيجري تطوير  68ط��ائ��رة ل��دى ال�سالح
امللكي �إىل �صيغة  SAو�سيت ّم ت�سليمها قريباً.
وتلقّت �رشكة  BAE Systemsعقد ًا قيمته
 1.6م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه لت�سليمها  44ط��ائ��رة ه��وك
(ATTت�سليمها ج����ارٍ) ،و  25ط��ائ��رة ت��دري��ب
�أ�سا�ســـــي ط��راز بيالتو�س  ،PC -21و�أجهزة
حماكاة �أر�ضية ،وقيد الطلب طائرتا �صهريج
ط��راز  ،C - 130Jكما يجري ت�سليم  6طائرات
اي���رب���ا����ض  MRTT 330ل��ل��ن��ق��ل ���/ص��ه��ري��ج.
وتخ�ضع الطائرات  FR-30ل�صيانة يف املطار.
وق��ي��د الطلب  6ط��ائ��رات كينغ �إي���ر  350SRمع
خيار يت�ضمّن  4طائرات.
وقيد الطلب ط��واف��ات  ،AW 139للإخالء
الطبي ( مل يُعرف العدد) والت�سليم ج��ارٍ� .أه�� ّم
ال��ق��واع��د اجل��وي��ة� :أب��ه��ار ،وامل��ل��ك عبد العزيز،
(ال��ظ��ه��ران) ،وج���دة ،وامل��ل��ك خ��ال��د ،وخمي�س
م�شيط.

قوات الدفاع اجلوي:

����س�ل�اح ال����دف����اع اجل������وي م�����س��ت��ق�� ّل ع��ن
ب��اق��ي ف���روع ال��ق��وات امل ُ�سلّحة وه��و م�س�ؤول
ع����ن م�����وج�����ودات ال����دف����اع اجل������وي ال��ث��اب��ت��ة
واملتحركة جميعها مبا فيها املدافع امل�ضادة،
وال�����ص��واري��خ �أر�����ض  -ج��و متحركة وثابتة
با�ستثناء ال�����ص��واري��خ ال��ت��ي تطلق م��ن على
الكتِف ،العديد  4000جندي ولديه من مدافع
م/ط  156مدفع ًا م��ق��ط��ور ًا ثنائي ال�سبطانة
ع��ي��ار  35م��ل��م ،و  100م��دف��ع ف��ول��ك��ان مقطور،
و  18مدفعـــــ ًا عيـــــار  30ملم و�ضعــــــت على
هياكـــــل دبابــــــات ،AMX - 30 ،و�صواريخ
م/ط قوامها  17بطارية هوك املح�سن ،مع 120
قاذف ًا ثابت ًا وحمركاً ،ونحو  151قاذف ًا لنظامي
�شاهني ( 2/1ذات��ي احلركة �أو حم�صن) و 11
وحدة �إطالق باتريوت.
ط�ي�ران احل��ر���س ال��وط��ن��ي قيد الت�أ�سي�س
�����ص ال�صفقة م��ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة على
وت��ن ّ
 16طوافة �أبات�شي لونغ -ب��و منها  12طوافة
 .AM -64Eو 72طوافة بالك هوك ،UH -60
و 16طوافة قتالية خفيفة ط��راز  AH-61و 12
طوافة خفيفة للتدريب طراز .MR-350F
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و�أن�ش�أت احلكومة ال�سعودية يف �شهر �آب
�/أغ�سط�س  2017الهيئة العامة لل�صناعات
الع�سكرية General Authority for Military
 Industries GAMIلتكون م�س�ؤولة عن تنظيم
وترخي�ص ال�صناعات الع�سكرية يف اململكة،
و�أوكلت �إىل الهيئة مهمة تطوير قطاع الدفاع
املحلي ،لتحقيق ر�ؤية اململكة الرامية �إىل توطني
متتلك القوات امل�سلحة ال�سعودية طوافات القتال �أبات�شي
 % 50من الت�صنيع الع�سكري لدى عام .2030
ال�صناعات الدفاعية ال�سعودية
و أ�ه�� ّم مهمّات ه��ذه الهيئة �إقامة املعار�ض
والأ���س��ل��ح��ة وال�����ص��واري��خ ،والإل��ك�ترون��ي��ات
بتوجيه من و ّيل العهد وتعزيز ًا لإمكانيات ال��دف��اع��ي��ة .وه��ي ُت�����ش��ارك يف معظم املعار�ض ال��دف��اع��ي��ة ،و أ�ع��ل��ن��ت ب��ت��اري��خ  15متوز/يوليو
 ،2020إ�ط��ل�اق م��ع��ر���ض ال��دف��اع ال��ع��ايل WDS
القوات امل ُ�سلحة ال�سعودية ،أ�ُقيمت وانطلقت الع�سكرية العاملية والعربية.وكان لها خالل
يف اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة م�ؤ�س�سات معر�ض دبي للطائرات يف العام  ،2019جناح الأوىل يف �آذار/مار�س  2022الذي �سيعمل على
���ص��ن��اع��ي��ة أ�ه��م��ه��ا ال�����ص��ن��اع��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة داخلي ،وجناح خارجي كبري على مقربة من التكامل املُ�����ش�ترك ب�ين �أنظمة ال��دف��اع اجل��وّي
(�سامي  Saudi Arabian Military ،)SAMIال��ط��ائ��رات املتوقفة يف �ساحات امل��ط��ار حيث وال��ب��ح��ري وال��ب�ري والأق���م���ار اال�صطناعية
 )Industriesالتي ّمت �إن�شا�ؤها يف العام 1917م عر�ضت جم�سّ مات لبع�ض الطائرات ،وبع�ض و�أم��ن املعلومات .كما �سبق و�أطلقت اململكة يف
�آذار/مار�س  2019املعر�ض اجلوي ال�سعودي
حتقيق ًا للر�ؤية ال�سعودية  2030التي يرجى الأنظمة الإلكرتونية املنوعة.
ويف �أيلول� /سبتمرب � 2019إختارت  SAMIالأول  Saudi International Air Showيف مطار
لها لعب دو ٍر مه ٍم و�أ�سا�سيٍ يف توطني الإنفاق
الع�سكري الكامل للمملكة ،لت�صبح واح��دة املهند�س ال�سعودي ال�سيد وليد �أبو خالد امللم يف التمامة.
تعترب �إق��ام��ة املعار�ض الدفاعية واجلوية
من أ�ك�بر  25م�ؤ�س�سة ع�سكرية يف العامل لدى حفل الدفاع وال�صناعات مدير ًا تنفيذي ًا لتطوير
ح��ل��ول ع��ام  .2030وتعمل �سامي ( )SAMIاخل��دم��ات ال�سرتاتيجية لل�رشكة والعمل على تطور ًا بارز ًا يف قدرات اململكة الدفاعية واجلوية
���ض��م��ن  5وح������دات أ�ع����م����ال ه���ي اجل���وي���ات ،توطني ال�صناعات الدفاعية يف اململكة كونه لديه وت�أكيد ًا لدورها الإقليمي والعاملي يف احلفاظ
AL DEFAYA copia
[Recuperado].pdf
5/2/21
أو�سط.
ا�ستقرار1اخلليج وال�رشق ال
والأن���ظ���م���ة ال�ب�ري���ة ،والأن���ظ���م���ة ال��ب��ح��ري��ة ،خربة كبرية يف حقل ال�صناعات الدفاعية 14:53 .على
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«روس أوبورون إكسبورت» عرضت منتجات دفاعية روسية
يف «إيديكس  »2021يف مصر

يف «�إي��دي �ك ����س ( »2021
 ،)2021ك� � ��ان� � ��ت «رو� � � � ��س
�أوب� � � � � � � ��ورون �إك � �� � �س � �ب� ��ورت»
( )Rosoboronexportمنظِّ مة معر�ض رو�سيا،
ال��ذي ق��ام��ت �سبع ��شرك��ات �صناعة �أ�سلحة
رو� �س �ي��ة ك�ب�رى ب�ع��ر���ض م�ن�ت�ج��ات�ه��ا املعنية
بجميع �صنوف القوات امل�سلحة.
يف ه� ��ذا امل � �ق� ��ام ،ق� ��ال امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام لـ
� Rosoboronexportألك�سندر ميخيف
(� )A. Mikheevإن «م�رص هي �رشيكة مهمة
ل��رو��س�ي��ا .ول�ل�ت�ع��اون الع�سكري  -التقني
ب�ين بلدينا ت��اري��خ ط��وي��ل ،وم��ا زال يتطور
EDEX

16

نظام الدفاع ال�ساحلي ال�صاروخي Rubezh -ME

وفق ًا لتوجهات ال�سوق .و«رو���س وب��ورون
�إك�سبورت» م�ستعدة ملوا�صلة التعاون مع
اجل��ان��ب امل���صري يف �أي �صيغ حديثة وعلى
كامل ت�شكيلة املنتجات الت�صديرية املزدوجة
اال� �س �ت �خ��دام ،الع�سكرية منها وامل��دن �ي��ة».
و�أ�ضاف�«:إننا يف �إيديك�س  2021نُري ممثلي
رف�ي�ع��ي امل���س�ت��وى جلميع ��ص�ن��وف ال�ق��وات
امل�سلحة امل�رصية وق��وات م�سلحة �أفريقية
�أُخرى �آخر املنتجات والتطورات الع�سكرية
الرو�سية ،كما �أننا �سنقوم بعقد اجتماعات
وجنري مفاو�ضات ب�ش�أن م�سائل �أمنية ذات
ال�صلة».

لقد عر�ضت من�صة  Rosoboronexportما
يزيد على  350منتَجاً ،مبا فيها مناذج م�صغَّرة
م��ن ط��ائ��رة ال �ت��دري��ب ال �ق �ت��ايل ، Yak-130
وطوافة النقل/الهجوم  ،Mi-35Mوطوافة
اال�ستطالع الراداري  ،Ka-31ونظام الدفاع
ال�ساحلي ال�صاروخي .Rubezh-ME
�إ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،عر�ضت « ِرم��دي��زل»
( )Remdieselمن� � ��اذج م� ��ن ال �ع��رب �ت�ين
امل� ��درع � �ت �ي�ن «ت � ��اي� � �ف � ��ون» ()Typhoon
و«ت� ��ورن � �ي� ��دو» ( ،)Tornadoوع��ر� �ض��ت
��شرك��ة «ك��اال��ش�ن�ي�ك��وف» ()Kalashnikov
�سل�سلة طويلة من الأ�سلحة ال�صغرية ،منها
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طائرة النقل الع�سكري طراز اليو�شن
)IL76MD-90A(E

امل�سية Orion - E
طائرة الإ�ستطالع /الق�صف رّ

امل�سد�س «ليبيديف» ( ،)Lebedevوبنادق
«كاال�شنيكوف» هجومية تت�ضمن �سل�سلتَي
 AK-100و  ،AK-200وال �ب �ن��ادق الأك�ث�ر
ت �ط��ور ًا  AK-15و  AK-19و،AK-308
ف�ض ًال عن الر�شي�ش امل�ستحدَث .PPK-20
�أ ّم�� ��ا ��ش�رك��ة «�إورال� �ف ��اغ ��ون ��زاف ��ود»
الك�بر يف العامل
( ،)Uralvagonzavodوه��ي أ
ب�ي�ن ��ش�رك��ات ��ص�ن��اع��ة ال �ع��رب��ات امل��درع��ة،
ف ��إن �ه��ا ع��ر� �ض��ت جم ��� َّ�س�م � ًا ل��دب��اب��ات ال�ق�ت��ال
الرئي�سية  T-90MSوجم�سَّ م ًا �آخ��ر لعربة
القتال «ترمنيتور» ()BMPT Terminator
ال��داع �م��ة ل�ل��دب��اب��ات ،وه�م��ا الأك�ث�ر مبيع ًا يف
� �س��وق الأ� �س �ل �ح��ة ،وال��ذائ �ع �ت��ي ال���ص�ي��ت �إىل
ح��د ب�ع�ي��د يف ال ���ش�رق الأو�� �س ��ط و�أف��ري �ق �ي��ا.
وك�شفت �رشكة «برتوف�سكي» ()Petrovsky
ال�ن�ق��اب ع��ن جم�سَّ م اللغم امل���ض��اد للدبابات
 PTKM-1Rال ��ذي ي�ه��اج��م ه��دف��ه م��ن ع �لٍ.
وعر�ض مركز التكنولوجيا املميزة الطائرات
امل�سيرَّ ة �أورالن» ( .)Orlan-10Eوتالحظ

 Rosoboronexportت ��زاي ��د ًا وا� �ض �ح � ًا يف
االه �ت �م��ام ب�ين ��شرك��اء �أج��ان��ب ب��ال�ط��ائ��رات
امل�سيرّ ة الرو�سية ال�صنع؛ ففي ع��ام ،2021
�أُط� �ل� �ق ��ت ط ��ائ ��رة اال� �س �ت �ط�لاع/ال �ق �� �ص��ف
امل�سيرَّ ة «�أوري��ون» (� )Orion-Eإىل ال�سوق
اخل��ارج �ي��ة ،وه ��ا ن �ح��ن جن ��ري م�ف��او��ض��ات
ب�ش�أن ح�صول �أك�ثر من  10عمالء حمتمَلني
عليها .ه��ذا ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أن �أك�ث�ر م��ن 50
طائرة  Orlan-10Eقد �سُ لِّمت �إىل عمالء يف هذا
العام .ونحن ُن ِع ّد لإطالق طرز جديدة يف وقت
ق��ري��ب ،مب��ا يف ذل��ك ط��ائ��رات ثقيلة انتحارية
وهجومية» ،بح�سب قول ميخيف.
ك ��ان ��ت  Rosoboronexportت�ن���ش��ئ
من�صات م�ستقلة لعر�ض منتجات من �رشكة
«�أمل� ��از� -أن �ت��ي» ( )Almaz-Anteyللدفاع
الب� �ح ��اث
اجل � ��وي وال �ف �� �ض��ائ��ي ،وم �ع �ه��د أ

بندقية كاال�شنيكوف  Kalashnikovالهجومية
AK - 308- 5
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 ،NII Staliوك��ذل��ك �أن �ظ �م��ة «رو� �س �ت��ك»
( )Rostecال �ع��ال �ي��ة ال ��دق ��ة ،وط��واف��ات
رو� � �س � �ي� ��ة ،ال� ���ش�رك� �ت�ي�ن ال �ق��اب �� �ض �ت�ين
«ت�ك�ن��ودي�ن��ام�ي�ك��ا» ()Technodinamika
و«رو�� � � � �س� � � � �ي � � � ��ل �إل� � �ك �ت��رون� � �ي� � �ك� � �� � ��س»
(.)Roselelectronics
يف م ���ص�ر ،م � ّث��ل ال �� �ص �ن��اع � َة ال��دف��اع �ي��ة
الرو�سية ما يزيد على  1000منتج .وعُر�ض
�أم��ام ال�رشكاء الأج��ان��ب �أنظمة دف��اع جوي
خمتلفة الأمدية ،وطائرات قتال ونقل ،منها
طائرة النقل الع�سكري )،IL76MD-90A(E
وط ��ائ ��رة ال���ص�ه��ري��ج ،IL-78MK-90A
وطوافات ،وعربات مدرعة ،ومعدات بحرية،
و�أ�سلحة �صغرية ،ف�ض ًال عن ت�شكيلة وا�سعة
من الذخائر.
ي�شار يف اخلتام �إىل �أن Rosoboronexport
عر�ضت يف «�إيديك�س  »2021نظام ال�صاروخ
العاملي «كورنت» ( )Kornet-EMومعدات
ط��اق��م��ه .وق � ��دم اخ �ت �� �ص��ا� �ص �ي��و ال ���شرك��ة
ت �ف �� �ص �ي�لات ع ��ن م��وا� �ص �ف��ات ه� ��ذا ال �ن �ظ��ام
وقدراته ،عالوة على مزايا ا�ستخدامه ،مبا يف
ذلك ما يف ذلك يف �ضوء جتارب قتالية.
ويف م � ��ا اع� � � ُت �ب��ر ج � � � ��زء ًا م � ��ن ب ��رن ��ام ��ج
ع� � �م � ��ل امل � � �ع� � ��ر�� � ��ض ،ع� �ق ��دت
 Rosoboronexportاجتماعات
وم�ف��او��ض��ات م��ع م���س��ؤول�ين م��ن وزارة
الدفاع امل�رصية ميثلون �صنوف ًا وفروع ًا �شتّى
م��ن ال�ق��وات امل�سلحة ،وك��ذا ممثلني م��ن بلدان
�أُخ � ��رى .ودارت م�ن��اق���ش��ات ب���ش��أن م��زي��د من
ال�ت�ع��اون يف جميع جم��االت ال��دف��اع ذا ال�صلة
باملنطقة ،مبا يف ذلك مواجهة جماعات �إرهابية.
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برامج مشرتيات القوات اجلوية
ألبرز الدول العربية

لدى االردن مقاتالت F-16B

بد�أت �صناعة الطائرات بطائرات احلرب العاملية الثانية
حيث مل يكن �سالحها غري الر�شا�شات ،وحيث كانت �سرعتها
حمدودة �أي�ضاً .كما كانت حمدودة يف القتال ،ثم مرّت �صناعة
الطائرات احلربية املتعددة الأدوار بخم�سة �أجيال متتالية
كانت نهايتها الطائرات احلالية .وجاء اجليالن الثاين والثالث
حمل تطورهما قوة دفع دينامية و�أ�سلحة متطورة وكذلك �أنظمة
مالحة متطوّرة .وفاقت �سرعتهما �سرعة ال�صوت و�أ�صبحت
الطائرات متعدّدة الأدوار� ،إال �أن ال�ضائقة املالية التي حلت
عام  1990وما بعده جعلت معظم الدول ال�صانعة وامل�ستوردة
حتد وتخف�ض من �إنفاقها الع�سكري والإكتفاء مبا لديها من
معدات وال �سيما اجلوية و�شرعت ال��دول املتمكنة مادياً من
تطوير اجليل الرابع من الطائرات وت�صنع مقاتالت حديثة
مثل «بوينغ  »Boeingبالتعاون مع «لوكهيد مارتن» (Lockheed
� )Martinأنتجت مُقاتلة  F - 22Raptorبحدود عام .2005
وكانت �أ�سلحة ال��دول العربية يف اخلليج وال�رشق الأو�سط
امل�شرتات يف ال�سبعينات وما قبلها قدمية ،وكان من الواجب
�إ�ستبدالها كونها ال ميكن ت�ط��وي��ره��ا ،وت�ط��وي��ر ط��ائ��رات
الثمانينات والت�سعينات ورفع م�ستواها �إىل ما يُعادل اجليل اخلام�س
حيث ت�صبح متعدّدة املهمّات .ور ّك��زت معظم دول ال�رشق الأو�سط
واخلليج على �رشاء امل ُقاتالت احلديثة والطوافات اللوج�ستية وامل ُقاتلة
لأنها ذات �أدوار فعّالة
يف امل � �ع� ��ارك ون �ق��ل
اجلنود �إىل ما وراء
خطوط الأعداء ويف
ما يلي نبذة عن قوات جو
كل دولة على حِ دة و�أحدث ما
لديها م��ن مُقاتالت وط��ائ��رات
حديثة م�شرتاة.
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اململكة الأردنية

عديد �سالح جو اململكة الأردنية الها�شمية  13500جندي وطائرات
قتالية قوامها � 3أ�رساب �إعرتا�ض /دفاع.
ال�رسب الأول ي�ض ّم  30مقاتلة  ،MVH - 16Aوال�رسب الثاين لديه
 15طائرة  ،F - 16Bوال�رسب الثالث يحتوي على  12طائرة .F16A/B
�أم��ا جناح النقل اجل��وي يف قاعدة امللك عبد العزيز فال�رسب ي�ض ّم
طائرتي كا�سا  ،212وطائرتي  CN235وطائرة  ،CN295و  6طائرات
هريكوليز  .C-130Hكما ي�ض ّم ��سرب��ي ط��واف��ات للنقل والإرت �ب��اط
قوامهما  10ط��واف��ات �سوبر بوما  ،AS - 312و��سرب من  12طوافة
.FC - C15
ول��واء ط�يران عمليات خا�صة ي�ض ّم  16+8طوافة  UH -60بالك
هـــوك ،و  8طوافــات  ،MD - 530والطريان امللكي ي�ض ّم  8ت�شالنجر 604
وتري�ستار  ،500و  6طوافات ( S70Aهما ال�رسبان  10و  12قاعدة امللك
عبد اهلل).

االمارات العربية املتحدة:

عديد �سالح جو االم��ارات العربية املتحدة  4500جنديّ وتنظيمه
ال�ع��ام ق�ي��ادت��ان ج� ّوي�ت��ان ،وق �ي��ادة جوية مُ�شرتكة .فالقيادة اجلوية
الغربية يف �أبو ظبي لديه جناح مقاتالت (قاعدة الطفرة) ي�ض ّم � 3أ�رساب
قتال/هجوم �أر�ضي هي الأ�رساب  26و  86و(71قاعدة ال�صفران).
ي�ض ّم طائرات م�يراج ، 9-2000و 3أ���سراب قتال ( الأول والثاين
والثالث) �شاهني قوامها طائرات  F-16E/Fديزرت فالكون� .أما القيادة

طلبت االمارات العربية املتحدة �شراء 80
ُمقاتلة Rafale 4

الدفاعية  -كانون الأول  /دي�سمرب  - 2021كانون الثاين  /يناير 2022

اجلوية الو�سطى (دبي) فت�ض ّم �رسب هجوم خفيف /تدريب هو
ال�رسب ( 102قاعدة مندهات) ولديه طائرات هوك  .102وجناح
النقل يف ق��اع��دة الباطن ي�ض ــم � 3أ��س�راب �سـ ــرب ي�شغـ ـ ــل
طائـ ــرات  ،C -BOHو��س�رب ط��ائ��رات  CN 235والثالث
طائرات  C-17وعددها  6طائرات.
�أم���ا ق��ي��ادة ط�ي�ران اجل��ي�����ش (ال��ط��ف��رة) فلديها ط��واف��ات
�أبات�شي  ،AH-64Aوطوافات فينيك  .AS - 550ولدى �أكادميية خليفة
بن زايد (العـ ــني) طائـ ــرات هـ ــوك  ،MK 65وفريق الفر�سان للألعاب
اجلوية لديه  10طائرات .MB939
جم����م����وع ال�����ط�����ائ�����رات ال����ف����ئ����ات ال���رئ���ي�������س���ي���ة ل���ل���ق���ت���ال 58
م����ي���راج  9 - 2000و  79دي����������زرت ف����ال����ك����ون ،F-16E/F
ب���ل���وك � ،60أم������ا م����ن ال���ط���واف���ـ���ـ���ـ���ـ���ات ف��ل��دي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه  12ط��واف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة
 CH -47 C/Dو  ،CH-47Fو 28طوافة  ،AW-319و  6طوافات بوما
 ،SABو  4فينيك .AS-550
وقيد الطلب طائرتا دورية متعددة الأدوار طراز بياجوP - 160 ،
�أفانتي ( وقد تكون �سلّمت) ،ويجري ت�سليم  6طوافات ت�شينوك CH -
 ،47Fو  10طوافات �أخرى كخيا ٍر ثانٍ  ،وقيد الطلب �أي�ض ًا نظام بريدايرت
امل�����س�ير ،و  17رادار مُ��راق��ب��ة ج��وي��ة ( GM200م��ن طالي�س) وجت��ري
ت�أ�سي�س نظام �صاروخي للدفاع اجلوّي على م�ستوى البلد .ATBM
جت��در اال���ش��ارة �إىل �أن االم���ارات العربية املتحدة ق��د واف��ق��ت على
��شراء  80مُقاتلة راف��ال من فرن�سا بقيمة  19مليار دوالر ،وذل��ك خالل
زي��ارة الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون �إىل االم���ارات بتاريخ 3
كانون اول /دي�سمرب .2021

مملكة البحرين

عديد �سالح جو مملكة البحرين  1300جندي ،وط��ائ��رات قتاله
�أ��س�راب� .رسبان ي�ض ّم ك��ل منهما  8-7طائرات  F-16Cو  8طائرات
� ،F - 16Dأما ال�رسب الثالث في�ضم  12طائرة  .F - 5 E/Fولديها �رسب
طوافات للنقل ي�ض ّم  12طوافة  ،AB -212و  3طوافات ،BO - 105
وطوافتان لنقل ال�شخ�صيات ( .)S-92و�رسب طوافات هجومية ت�ضم
 14طوافة  AH -1Eكوبرا .كما لدى البحرين �أي�ض ًا  3طائرات غالف
�سرتمي ،وطائرة بوينغ  ،727 -وطائرة افرو  T385كما لديها للتدريب 6
طائرات هوك  ،MK129وللتدريب الأويل  3طائرات �سلينغ �سباي.
وهناك �إمكانية ل�رشاء  19طائرة ط��راز  F-16يجري التفاو�ض
ب�ش�أنها مع دول اخلليج (البحرين والكويت واململكة العربية ال�سعودية
واالمارات).
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اململكة العربية ال�سعودية

يبلغ ع��دي��د ���س�لاح ج��و اململكة  20000ج��ن��ديّ ووحداتها
العمالنية منظمة يف � 9أج��ن��ح��ة م��وزع��ة ع��ل��ى  7ق��واع��د بحرية
وط��ائ��رات ال�سعودية الهجوية
� 3أ���س��راب ���ض��ارب��ة ق��وام��ه��ا 88
تورنيدو .IDS
�أم���ا ال��ط��ائ��رات المُ��ق��ات��ل��ة ال��ق��اذف��ة
فهي � 3أ�رساب تت�ألف من  68طائرة  ،F -15Sوالطائرات
املعرت�ضـ ــة � 3أ��س�راب قوامـ ـ ــها  68مُقاتل ـ ـ ــة ،F -15S
و�رسبان من  24تايفون.
طائرات النقل � 3أ�رساب ت�ضم  30طائرة هريكوليز ،C - 130 E/11

الدفاعية  -كانون الأول  /دي�سمرب  - 2021كانون الثاين  /يناير 2022

مقاتلة  F-16Dيف البحرين

و  5طائ ـ ـ ــرات  ،CN -235و 15طائرة  ،C-212 -200وطائرة بوينغ
 ،707 - 320وطائرتي جت�ستار ،وطائرتي فالكون .20 -
ول��دى ال�سعودية �أي�ض ًا �رسبا ط��واف��ات ي�ضمّان  28جت راينجر
  ،AB - 206و 24ط��واف��ة  ،AB -205و 18ط��واف��ة  ،KV-107Hو 29ط��واف��ة  ،AB-212و  16ط��واف��ة ( AB -412للبحث والإن��ق��اذ) ،و
 16طوافة طبية �/إخ�لاء  S-70ب�لاك ه��وك ،و  11طوافة كوغار MK2
للقيادة والبحث واالنقاذ.
ول��دى �أك��ادمي��ي��ة امللك في�صل  28ه��وك .وط��ائ��رات االن���ذار املبكر
 5ط��ائ��رات �أواك ــ�س  .E -3Aوط��ائ��رت��ان ط��راز  B - 3Aللإ�ستخبار
الإلكرتوين  ،ELINTكما لديها  6طائرات �صهريج طراز A330 MRTT
و .KC - 130
وقيد الطلب  72طائرة يوروفايرت تايفون مبوجب برنامج ال�سالم،
مت طلب  84طائرة ( F - 15SAوبد�أ ت�سليمها) و�سيجري تطوير 68
كما ّ
طائرة  F - 15لدى �سالح اجلو ال�سعودي �إىل �صيغة ( SAوقد تكون ّمت
ت�سليمها عام .)2020
ومنحت �رشكة  BAE Systemsعقد ًا قيمته  1.6مليار جنيه ل�رشاء
رزمة تدريب كاملة ت�شمل  55طائرة بيالتو�س ّ ( PC - 31مت ت�سليمها) ,
و  25طائرة تدريب �أ�سا�سي يت ّم اختيارها ،ثم  22 + 22طائرة هوك ATT
(يجري ت�سليمها) .وقيد الطلب  6طائرات �صهريج ط��راز ،C-130J
�إ�ضافة �إىل طوافات  AW - 439للإخالء الطبي (العدد غري معروف)
والت�سليم جارٍ.

املقاتلة في �سالح اجلو ال�سعودي
تورنيدو Tornado
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اجلمهورية ال�سورية:

عديد ال�سالح اجل��وي ال�سوري 20.000
ج��ن��دي ،وط���ائ���رات ال��ق��ت��ال ل��دي��ه ��سرب��ان ���ض��ارب��ان
م��ن  21مُقاتلة �سو  . 24 -ا�ضافة �إىل �� 18سرب م��ق��ات�لات9 ،
�أ��سراب ت�ض ّم ح��وايل  150ميغ ،F21 5 -و� 5أ��سراب ت�ضم  70ميغ
 ،23و�رسبان ي�ضمّان  40ميغ  ،29 -و�رسبان ي�ضمان  3ميغ  ،25و
� 8أ�رساب قتال /هجوم �أر�ضي ،و � 5أ�رساب منها ت�ضم  40ميـ ـ ــغ
 ،BN - 23و � 3أ�رساب لديها � 40سو  . 22/20 -و�رسب �إ�ستطالع
من  6طائرات ميغ .825 -
طائرات النقل �رسبان م�ؤلفان من � 4إل  ،76 -و � 6آن  ،26 -و � 6آن -
 ، 12و � 2آن  ،24 -و � 8إل  ،14و  4تو .134 -
ولدى �سالح اجلو ال�سوري � 3أ��سراب طوافات هجومية ت�ض ّم 36
مي  ،26 -و  55غ��اري��ل ،و  100مي � .8أم��ا ط��واف��ات النقل فت�ض ّم نحو
 100مي  ،12و  10طوافات مي  ،2 -و 50مي  16ومي  ،14 -و  5كا 25 -
هورمون ملكافحة الغوا�صات و�رضب ال�سفن.
و أ�ك��د ر�سمي ًا عقد خا�ص للتزود بـ  16طائرة ي��اك  130 -للتدريب
املتقدم ،و  12طائرة ميغ  M2/M29 -لكن مل يذكر �شيئ ًا عن الت�سليم.

�سلطنة عمان:

عديد �سالح جو �سلطنة عمان  5000جندي ،ولديه �رسبا مقاتالت/
هجوم �أر�ضي هما ال�رسب الثامن يف ثمرات وق��د �أعيد ت�سليمه و10
طائرات  F - 16Cبلوك  ،50وطائرتي  ،F-16Dوال�رسب  18قوامه 10
طائرات  F-16Cبلوك  ،50و  4طائرات .F-16D
��س�رب م��ق��ات�لات/ه��ج��وم �أر�����ض وا���س��ت��ط�لاع (ال�����س��اد���س مطار
م�صرية) ي�ضم  12هوك  ،200و 4طائرات هوك .100
��سرب مكافحة م��ت��م��ردي ال��ت��دري��ب (ال����سرب الأول يف م�صرية)
وقوامه  12طائرة بيالتو�س  ،PC - 9و  7طائرات �شهباز (MF1 - 17
�سفاري) و 5طائرات �سوبر م�ش�شاك.
ولدى �سلطنة عمان للنقل � 4أ�رساب ،ال�رسب الرابع ي�ضم طائرتي
ايربا�ص  A320بري�ستج لنقل ال�شخ�صيات ،و�رسبان (الثاين يف �سيب
واخلام�س يف �ساللة)يت�ألفان من � 8سكاي ف��ان (ج��هّ��زت  3منها ملهام
الدورية البحرية) و�رسب ( رقم � 16سيب) ي�ضم  3طائرات ،C -130H
وطائرة بوينغ ( SP247الطريان ال�سلطاين) ،وطائرتي غالف �سرتمي -
( 4الطريان ال�سلطاين).
أ�م��ا الطوافات ف�رسبان (ال�رسب الثالث �ساللة وال��ـ  14ال�سيب)
وي�ضمان  20طوافة  ،NH -90و  3طوافات  ،AB -206و 10طوافات بيل
 ،A/b 3214و  3طوافات  AB -212بوما ( الطريان ال�سلطاين) و 6
طوافات �سوبر بوما (الطريان ال�سلطاين) ،و  12ط���واف���ة ���س��وب��ر
لين�سك .360
ه��ذا وق��د ّمت طلب
دفعة من  12طائرة
 F-16ب���ل���وك  50و
 12ط���ائ���رة ي��وروف��اي�تر
ت��اي��ف��ون ،و  8ط��ائ��ر ات ه��وك  ،AJTكما
ّمت ت�سلم  20طوافة  NH190TTHلتحل حمل معظم
الطوافات العاملة يف جمال النقل واالرتباط با�ستثناء لينك�س
 .300كما طلبت ال�سلطنة  8طائرات  ،C-225مبا فيها  5طائرات
نقل تكتيكي و  3طائرات دورية بحرية (والت�سليم جارٍ).
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لدى �سوريا  40مقاتلة ميغ Mig 29 -

اجلمهورية العراقية:

عديد �سالح اجل��و العراقي  6000جندي ،ومقره الرئي�سي يف
القبارة ،وجناح الهجوم  100في (الر�شيد  ABبغداد ) ي�ضم -15
 20طائرة  ،SU -25وجناح الهجوم ( 115البلد) لديه  10طائرات
 ،195ASو  9مقاتالت (البلد) .ITT - 165/D
وجناح �إ�ستطالع ي�ض ّم � 3أ�رساب �إ�ستطالع خفيفة هي ال�رسب
الثالث (كركوك) وجمهّز بـ  8طائرات �ساما  ،C112000وال�رسب
( 70الب�رصة) ي�ضم  6طائرات �سيكر  SB71 360و  8طائرات �ساما
 ،EH - 2000وال�رسب ( 82املثنى) ولديه  6طائرات كنغ �إي��ر 350
.ER
�أما جناح التدريب ( 52كركوك) فقوامه  20طائرة ال�ستا  95و
 12طائرة كرفان �سي�سنا ( AC-280Bملكافحة املتمردين �أي�ضاً) و
 15طائرة بيك�سان .T -6A
�أما �رسب النقل فلديه  3طائرات  ،C -BEو  6طائرات �آن ،32 -
و  6طائرات  ،C-130Jكما لديه �رسبا طوافات مي .12

هذا ،وقد �أو�صى العراق على  36طائرة مقاتلة من ط��راز )(C
 F- 16بلوك ( 52ت�سليمها م�ؤجل م�ؤقتا) ،كما ّمت ت�سليم عدد قليل
من الطائرات الهجومية �س  25 -من رو�سيا واي��ران ،وقيد الطلب
 24ط��ائ��رة ه��ج��وم/ت��دري��ب ط���راز ( T50 OKAIي��ج��ري ت�سلمها)
وقيد الطلب ع��دد غري حم��دد من طائرات التدريب الأ�سا�سي IAC
.Super Mushak

مقاتلة هوك  200لدى �سلطنة عمان
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اقتنت قطر طائرات النقل ال�سرتاتيجي C-17

دولة قطر
����س�ل�اح ج���و دول�����ة ق��ط��ر ع���دي���ده  2500ج����ن����ديّ  ،ول���دي���ه ج��ن��اح
ق��ت��ال (ال���ق���ري���ة) ،ول���دي���ه م���ن ط���ائ���رات ال��ق��ت��ال  9م��ق��ات�لات م�ي�راج
 ، EDAS -2000و  3ط��ائ��رات  DDA5 - 2000من مقعدين للتدريب
والقتال ،كما لديه ��سرب قتال/هجوم �أر�ضي قوامه  11مقاتلة ،و6
طائرات الفاجت (ت�ستخدم �أي�ض ًا للتدريب).
وللنقل ��سرب من  )+4( 4طائرات للنقل الع�سكري للنقل طراز
غلومبا�سرت  ،C-17و�رسب لنقل ال�شخ�صيات يت�ألف من طائرة أ� 140 -
وطائرة �أ  ،130 -و  4طائرات  ،C-130Jوللتدريب  24بيالتو�س DC-
.21
ال����سرب ال�ساد�س (ال��دوح��ة) لديه  12ط��واف��ة كوماند ر البع�ض
جمهزة ب�صواريخ اكزو�ست  AM - 39امل�ضادة لل�سفن و 4طوافات
للنقل ،و  10ط��واف��ات غ��ازي��ل ( SA-3421جم��هّ��زة ب�صواريخ هون)
وط��واف��ة  S-92لنق ــل ال�شخ�صيـ ــات ،و  21ط��واف��ة  ،AW -13وقيد
الطلب  24طائرة تدريب  ،PC -21وقيد الطلب �أي�ض ًا  24طوافة AH -
� 64Fأبات�شي ،و  22طوافة  ،NH -90وطائرات إ�ن��ذار مُبكر و�سيطرة
بوينغ  ،737وطائرة �صهريج ايربا�ص  ،330وقيد الطلب �رشاء طائرات
�إ�ضافية.

دولة الكويت:

عديد �سالح جو دولة الكويت  2500جنديّ  ،ولديه  32طائرة مقاتلة
طراز هورنت  F/A-18Cو  8طائرات  F/A18Dو  10طائرات هوك
وت�ستخدم للتدريب �أي�ضاً.
�أما للنقل فلدى الكويت طائرتا  ،C-17و  3طائرات  JD31-CKنقل
/خزان ،وطائرتا هريكوليز  .L - 100و  30طائرة طراز ايربا�ص 319
64

لنقل ال�شخ�صيات ،كما لديها للتدريب  8طائرات توكاتو.
�أم��ا الطوافات فعبارة عن  5طوافات �سوبر بوما  ،AS - 312و 5
طوافات بوما  SA - 33Dو  31طوافة غازيل  SA - 342Kللدورية ،و
 7طوافات لنقل ال�شخ�صيات ،و 16طوافة قتالية طراز �أبات�شي لونغ بو
.AH-64D
و�أو�صت الكويت على  5طائرات للنقل الع�سكري متعددة املهمات
طراز  KC-130Jو�ستت�سلمها ،وتلقت طائرة للنقل الع�سكري الثقيل
طراز  ،C-17وهناك مفاو�ضات للح�صول على ثانية.
كما �أو���ص��ت على  24طوافة ك��اراك��ال  14725مع خيار  6طائرات
ا�ضافية.

اجلمهورية اللبنانية:

ع��دي��د ���س�لاح اجل��و اللبناين  2500ج��ن��دي .ول��دي��ه  4ق��واع��د جوية
كما لديه  4ط��ائ��رات مقاتلة/قاذفة ط��راز هوكرهنرت  ،170وطائرة
كارفان  AC-208B3مُ�سلحة ب�صواريخ هلفاير ،و  3طائرات ترديب
ب��ول��ودوغ ،و  6مقاتالت �سوبرتوكانو .ول��دي��ه � 8أ��س�راب ط��واف��ات،
ال�رسبان العا�رش واحلادي ع�رش (قاعدة بريوت) ،وال�رسب (12قاعدة
ري���اق) .وال����سرب ( 14ق��اع��دة القليع ـ ـ ــات) جمهـ ــزة بـ  28طواف ـ ــة
( UH -1Hبع�ضها م�سلّح) ،وال�رسب الثامن (قاعدة ب�يروت) جمهز
بـ  13طوافة غازيل  ،SA -3421وال�رسب التا�سع جمهز بـ  10طوافات
بوما  ،IAR330SMوال����سرب ( 15ق��اع��دة ري��اق) جمهز بـ  4طوافات
روبن�سون  R44للتدريب ،وال�رسب ( 16قاعدة بريوت) جمهز بطوافة
 AW -139لنقل ال�شخ�صيات.
وي�شغل �سالح اجل��و اللبناين  3ط��واف��ات لإخ��م��اد احل��رائ��ق طراز
 S6INبالنيابة عن وزارة الداخلية.
لدى �سالح اجلو اللبناين  6مقاتالت �سوبر توكانو
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صاروخ جديد
للقوات اجلوية الروسية

غ��دا املنتدى الع�سكري ال��دويل
«�آرم����ي )ARMY-2021( »2021 -
مبثابة ف��احت��ة ل��ل�����ص��اروخ اخلفيف
املوجَّ ه واملتعدد الأغرا�ض للطوافات،
والذي �أُطلق عليه �إ�سم ( 305Eحيث �إن
 Eتُظهر �أنه جماز للت�صدير).

كان ال�صاروخ قد طوّره مكتب
ال �ت �� �ص �م �ي��م  KBMال ��واق ��ع يف
ك��ول��وم �ن��ا [م�ن�ط�ق��ة م��و��س�ك��و]،
والتابع لل�رشكة القاب�ضة »هاي بري�سيجن
وي �ب��ون��ز» (High Precision Weapons
 .)Holdingوقد عُر�ض يف جناح «هولدينغ».
ع�لاوة على ذل��ك ،ك��ان ال�صاروخ ،باعتباره
يحتل مكانة واح��د م��ن الأن ��واع الرئي�سية
من الأ�سلحة املوجَّ هة وامل�ع�دَّة للطوافتني
امل�ح� َّدث�ت�ين  Mi-28NMو  ،Ka-52Mقد
عُر�ض �أمام وزير الدفاع الرو�سي �سريغي
�شويغو ( )S. Shoiguعلى منت ك ٍّل من هاتني
الطوافتني.
يف أ�ث� �ن ��اء ف �ع��ال �ي��ات ،Army-2021
و َّق��ع وزي��ر ال��دف��اع ع�ق��د ًا م��ن �أج��ل التزويد
ب��دف �ع��ة م ��ن  30ط ��واف ��ة  Ka-52حم � َّدث��ة
يف غ �� �ض��ون ع��ا َم��ي  2022و  .2023وك��ان
اجل�ي����ش ال��رو� �س��ي ق��د ت�ع��اق��د م ��ع م�صنع
«رو�ستفريتول» ( )Rostvertolبخ�صو�ص
�أن يت�سلّم  98طوافة  Mi-28MNمع حلول
عام .2027
�إن ال�صاروخ  305Eم�صمَّم لال�شتباك
ع�ل��ى م���دار ال���س��اع��ة م��ع �أه � ��داف م�ق��اوِ م��ة
ل �ل �ح��رارة ،م �ف��ردة/جم �م��وع��ة أ�ك��ان��ت �أم
�ساكنة /متحركة �أم �أر�ضية� /سطحية،
ولي�ستهدف �أي�ض ًا عنا�رص ب�رشية من�شورة
يف �أماكن حم�صنة �أو يف العراء.
وي �� �ش��ار �إىل �أن ال� ��� �ص ��اروخ 305E
اخل �ف �ي��ف وامل ��وجَّ ��ه وامل �ت �ع��دد الأغ ��را� ��ض
م� ��� �ص� �ن���وع وف� � � ��ق خم � �ط� ��ط »ال � �ب � �ط� ��ة»
الإيرودينامي [حيث يكون ذيل ال�صاروخ
يف م��وق��ع متقدم على جناحه الرئي�سي]،
وال��د ّف��ات يف ر�أ���س ال���ص��اروخ ،والأجنحة،
22

ال�صاروخ باكيتا  Paketa 305Eاملوجّ ه وامل�ضاد للطوافات
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التي تعمل ك�أدوات موازَن �أي�ضاً ،مو�ضوعة
يف اجلزء الذيلي من ج�سم ال�صاروخ .وهي
قابلة للطي.
وب�ح���س��ب ال �ب �ي��ان��ات ال��ر��س�م�ي��ة ال�ت��ي
وزعتها اجلهة ال�صانعة يف منتدى Army-
 ،2021ف� ��إن وزن ال �� �ص��اروخ  305Eيبلغ
 105كلغ ،وطوله  1945ملم ،وقطر ج�سمه

 200م�ل��م .أ�م��ا ال��ر أ����س احل��رب��ي املتفجر -
امل�ت���ش��ظّ ��ي ،فيبلغ وزن ��ه  25ك �ل��غ .وي��و ّف��ر
املحرك ذو الوقود ال�صلب لل�صاروخ �رسعة
ت�صل �إىل  250م/الدقيقة ،وم��دى ط�يران
يبلغ (كما يُذكَر يف الكتيّب الر�سمي) 14.500
م ،وارتفاع ط�يران بني  100م و 600م .كما
�أن من �سمات ال�صاروخ ت�صميمه املعياري

ال�صاروخ  305Eعن قُرب
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الذي يتيح �إمكانية تزويده بر�ؤو�س حربية
خمتلفة.
وبالن�سبة �إىل نظام توجيه ال�صاروخ،
ف� إ�ن��ه يجمع ب�ين توجيه بالق�صور الذاتي
وت�صحيح م��ن م�ع��دات م�لاح��ة �ساتلية من
جهة ،وتوجيه ذاتي بتحكّم من ر�أ�س باحث
مع �إمكانية إ���شراك م�شغِّل ( )operatorيف
الق�سم الأخ�ير من امل�سار .ويجري �إط�لاق
ال���ص��اروخ م��ن ق��اذف  APU-305م�صمَّم
ل�صاروخ واحد �أو �صاروخني.
ووف �ق � ًا لرئي�س املهند�سني يف ،KBM
ف� ��إن ال �� �ص��اروخ يف ق�ي��د الإن �ت��اج ع�ل��ى نح ٍو
ت�سل�سلي .و�إ�ضافة �إىل ميزة دمج ال�صاروخ
مع  K-52Mو  ،Mi-28NMميكن تهيئته
للعمل م��ع أ�ن� ��واع أُ�خ� ��رى م��ن ال�ط��واف��ات،
ت�ب�ع� ًا لطلب ال�ع�م�ي��ل ،ك�م��ا أ�� �ض��اف رئي�س
املهند�سني.
وب�ن��اء على معلومات و�سائل إ�ع�لام
رو��س�ي��ة ،ف���إن وزارة ال��دف��اع ُت � ِع � ّد مل�س�ألة
�أن ت�ك��ون ال���ص��واري��خ امل��وجَّ �ه��ة اجل��دي��دة
�سالح ًا ال للطوافات فح�سب ،بل لطائرات
ال�ق�ت��ال �أي���ض�اً .كما �أن��ه ي�ج��ري التفكري يف
جعلها �سالح ًا لطائرات هجومية م�سيرَّ ة.
وبح�سب خرباء ،وعلى �صعيد ك ٍّل من الوزن
واملقايي�س ،ف��إن ال�صاروخ مالئم لت�سليح
ط��ائ��رات هجومية مثل  Su-25وط��ائ��رات
»�أوريون» ( )Orionامل�سيرَّ ة.
�إن مكتب الت�صميم  KBMال��واق��ع يف
كولومنا هو واحد من العنا�رص الرائدة يف
م�ضمار تطوير �أنظمة �أ�سلحة .هذا ،ويركز
االخ�ت���ص��ا���ص ل ��دى امل�ك�ت��ب ع�ل��ى ت�صميم
�أنظمة �أ�سلحة بالي�ستية تكتيكية ،و�أنظمة
وق��اي��ة ن�شطة ،و أ�ن �ظ �م��ة �أ��س�ل�ح��ة موجهة
م���ض��ادة ل�ل��دب��اب��ات ،و�أن �ظ �م��ة دف ��اع ج��وي
حممولة (ُ .)man-portableي��ذ َك��ر أ�خ�ير ًا
�أن ت�ط��وي��ر ال �� �ص��اروخ  305Eي��رت�ك��ز على
جناح ت�صميم  KBMلأنظمة �أ�سلحة موجَّ هة
حممولة على ط��واف��ات وت�شغّلها القوات
امل�سلحة الرو�سية وجيو�ش دول �صديقة.
وتت�ضمن قائمة م�شاريع املكتب ،وب�شكل
خ��ا���ص ،ن�ظ��ام ال���س�لاح امل��وجَّ ��ه »��ش�ت��ورم»
( )SHTURM-VKلت�سليح ال�ط��واف��ات
 ،Mi-35Mون� �ظ���ام ال� ��� �س�ل�اح امل ��وجَّ ��ه
 SHTURM-VUذا ال �ت��وج �ي��ه امل �ت �ع��دد
القنوات وال��راك��ب حزمة ليزرية من �أجل
ع��ائ �ل��ة ال �ط��واف��ة «ك ��ام ��وف» (،)Kamov
ونظام «�أت��اك��ا» ( )ATAKA-VNلت�سليح
الطوافات .Mi-28N
23

معرض دبي للطريان :2021
احلدث األبرز عاملياً هلذا العام

العرو�ض اجلوية يف �سماء املعر�ض

بتاريخ  14ت�شرين الثاين /نوفمرب � 2021إنطلقت فعاليات
معر�ض دبي للطريان الذي ا�ستمر حتى  18ت�شرين الثاين/
نوفمرب ،وجمع �أبرز اخلرباء يف جماالت الطريان الع�سكري
املتخ�ص�صني يف الت�صميم الداخلي
والتجاري وقطاع الدفاع
ّ
للطائرات وادارة احلركة اجلوّية وال�صيانة والإ�صالح
وال�شحن اجلوّي والف�ضائي.
�إنها الدورة ال�سابعة ع�شر من املعر�ض وامل�ؤمتر ،الذي
يع ّد من�صة عاملية متميّزة ت�سلّط ال�ضوء على قطاع الطريان
والف�ضاء ،وت�ستعر�ض �آخر ما تو�صلت �إليه هذه ال�صناعات
من تكنولوجيا ومعدّات متطورة مبا ين�سجم مع التوجهات
العاملية نحو اعتماد تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة.
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �شاهد املعر�ض
وج��ان �ب � ًا م��ن ال�ع��رو���ض اجل��وي��ة و�إىل ج ��واره الرئي�س
ال�ب�رازي �ل��ي ج��اي�ير بول�سونارو ورئ �ي ����س ال� ��وزراء
اجلزائري �أمين عبد الرحمن ،وخالل جولته على �أبرز الطائرات
اجلاثمة وال�ت��ي ي�صل ع��دده��ا �إىل  175ط��ائ��رة وط��واف��ة م��ن �أح��دث
املنتجات و�أكرثها تطور ًا يف العامل� ،أ�شار �إىل مُ�شاركة  148دول��ة و
� 1200رشكة وتوقّعات بح�ضور �أك�ثر من � 85أل��ف زائ��ر هذا العام،
م�ؤكد ًا على �أن دبي تعود من جديد ،وقطاع الطريان العاملي يعود من
�ض املعر�ض.
جديد عرب دبي ودولة االمارات ،ومرحّ ب ًا بجميع من حَ رَ
بدوره ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان و ّيل عهد �أبو ظبي نائب
القائد ا ألع�ل��ى للقوات امل ُ�سلّحة ،زار املعر�ض واط�ل��ع على أ�ح��دث
التقنيّات املعرو�ضة يف جمال �صناعة الطريان ،م�ؤكد ًا على �أهمية هذا
املعر�ض الذي يعزّز دوره الرائد �سنوي ًا كونه من�صة عاملية حيوية
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ومهمّة لقطاع الطريان ومُ�ستقبله.

�أبرز العار�ضني:

مما ال �شكّ به �أن معر�ض دب��ي للطريان  ،2021هو احل��دث ا ألب��رز
عاملياً ،لذا �أقبلت معظم ال�رشكات العاملية املنتجة للأنظمة اجلو ف�ضائية
تو�صلت �إليه
واجلوية على امل ُ�شاركة يف ه��ذا املعر�ض لعر�ض �آخ��ر ما ّ
التكنولوجيا يف جمال �إنتاج الطريان والأنظمة الدفاعية املتممة العائدة
له .ويف ما يلي ملحة عن بع�ض العار�ضني:

ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية :SAMI

عر�ضت �رشكة «الأل�ك�ترون�ي��ات املتقدمة � ،»AECإح��دى �رشكات
 ،SAMIيف معر�ض دبي للطريان ،خدمات متكاملة يف جم��االت الدفاع
والف�ضاء والأنظمة اجلوية ،وجمموعة متقدّمة من احللول والتقنيات
�ضمن قطاع �أعمال الدفاع والف�ضاء ،وحلول �أنظمة القيادة وال�سيطرة
واالت�صاالت والإ�ستخبارات ،ومراكز العمليات ،ومنتجات وحلول
احلرب الألكرتونية والطائرات بدون طيّار وغريها.
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية
( ،)SAMIورئ�ي����س جمل�س �إدارة ��شرك��ة «الأل �ك�ترون �ي��ات املتقدّمة
( ،»)AECاملهند�س وليد �أبو خالد� ،أ ّك��د على «�أن �رشكة  SAMIتويل
�أهمية كبرية للمُ�شاركة يف املعار�ض ال�صناعية ،وتواجدنا يف معر�ض
دبي للطريان هو فر�صة مُنا�سبة ال�ستعرا�ض حلول ال�رشكة الرائدة يف
جماالت الدفاع والف�ضاء والأنظمة اجلوية ،كما نتطلّع �إىل الإ�ستفادة
من هذا املعر�ض ال�ضخم لتعزيز �أهداف من ّو �أعمالنا ودعم حتقيق هدف
ر�ؤي��ة اململكة  2030املتمثل يف توطني م��ا يربو على  % 50م��ن الإن�ف��اق
الع�سكري للمملكة العربية ال�سعودية بحلول نهاية هذا العقد ،وذلك من
خالل توطني اخلربات ونقل املعرفة والتقنية والإنتاج».
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م.ب.د .أ� :MBDA

ال�رشكة الأوروب �ي��ة املنتجة للأنظمة ال�صاروخية ،وقّعت خالل
معر�ض الدفاع العاملي «�أيدك�س  »IDEX 2021على اتفاقية مع جمل�س
ال �ت��وازن االقت�صادي يف �أب��و ظبي لتطوير �أنظمة �سالح ذكية Smart
 ،Gliderواملرحلة الأوىل لت�صميم امل�رشوع قد ب��د�أت وتت ّم متابعتها
من ِقبل مهند�سني من  ،TAWAZUNو  .MBDAنائب رئي�س ال�رشكة
يف ال�رشق الأو�سط باتري�س حجار � Patrice Hajjarأعلن عن تعاون
�إ��ض��ايف م��ع جمموعة«  »EDGEلدعم ال�صناعات املحلّية يف املجاالت
ال�صاروخية مثل �إنتاج �أنظمة لهب الدفاعية ،كما �أ�شار �إىل �أن MBDA
تعمل على �إن�شاء مركز لهند�سة ال�صواريخ يف �أب��و ظبي مطلع العام
.2022

ال�شيخ حممد بن را�شد �أل مكتوم ي�شاهد العر�ض اجلوي
�إيدج :EDGE

طوّرت جمموعة  EDGEاالماراتية �أنظمة دفاعية منوعة وعر�ضت
يف جناحها الأك�ب�ر خ�لال معر�ض دب��ي ل�ل�ط�يران ،ط��ائ��رات دون طيّار
م�ت�ط�وّرة جم� ّه��زة ب�ك��ام�يرات كهرو�ضوئية �أو تعمل بالأ�شعة حتت
احلمراء ،الأمر الذي يُ�ساعد دولة االم��ارات على حتقيق قدرات يف هذا
املجال احليوي للدفاع والأمن ،ف�ض ًال عن خلق فر�ص للت�صدير العاملي.
ويف ه��ذا امل�ج��ال يُ�شار �إىل �أن «�إي ��دج» �أطلقت يف ال�ع��ام  2020الطائرة
امل�سيرّ ة التكتيكية عن بُعد قرمو�شة .Garmoosha
�إىل ذلك تعمل « » EDGEمن خالل �رشكتها الفرعية« هالكن Halcon
»على �إنتاج وتوريد الأ�سلحة املوجّ هة بدقة عالية ،بالتعاون مع �رشكة
«امرباير  »Embraerالربازيلية امل ُنتجة للطائرات ،بحيث يت ّم �إدم��اج
�صواريخ  Halconو�أنظمة ال�سالح الأخرى يف الطائرات امل ُقاتلة �سوبر
توكانو  Super Tucano A-29التي تنتجها وتروجها عاملي ًا �رشكة
«امرباير».

جناح جمموعة �إيدج

EDGE
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�صواريخ منوعة يف جناح

MBDA

امرباير :Embraer
ع ��ر�� �ض ��ت ام �ب��راي � ��ر يف م� �ع ��ر� ��ض دب� � ��ي ل� �ل� �ط�ي�ران جم �م��وع��ة
مم� � ّي���زة م���ن ط ��ائ ��رات� �ه ��ا ال� �ت ��ي ت �� �ش �م��ل ال �ع �� �س �ك��ري��ة وال �ت �ج��اري��ة
واخل ��ا�� �ص ��ة ب� ��رج� ��ال الأع� � �م � ��ال ،ح��ي��ث ت �� �س �ه��م ال� �ط ��ائ ��رة ط� ��راز
 C-390 Millenniumيف �إع � � � ��ادة حت ��دي ��د ُم �� �س �ت �ق �ب��ل ال �ن �ق��ل
اجل� � � � �وّي ال �ت �ك �ت �ي �ك��ي م � �ت � �ع � �دّد امل� � �ه � ��ام ،وال� � � �ت � � ��زوّد ب ��ال ��وق ��ود
ج� � � � � ��واً .ك � �م� ��ا ع� ��ر� � �ض� ��ت � �ش��رك � ��ة ط� � ��ائ� � ��رة � � �س� ��وب� ��ر ت ��وك ��ان ��و
املف�ضلة لدى �أكرث من  15دولة حول العامل لتنفيذ
ّ A -29 Super Tucano
عمليات هجومية خفيفة ،وال �ت��درّب املتقدّم وعمليات الإ�ستخبارات
وامل ُراقبة والإ�ستطالع (.)ISR
رئي�س ق�سم ال��دف��اع وا ألم ��ن ملنطقة ال���شرق الأو� �س��ط و�أفريقيا
و آ�� �س �ي��ا ،كايتانو نيتو  Caetano Netoأ�� �ش��ار ب���أن م�سائل البحث
والتطوير ج��زء ًا ال تتجز�أ من ثقافة الإبتكار لدى �رشكة «،»Embraer
م�ؤكد ًا على �أن الطائرة �سوبر توكانو تتميّز بالتفوّق يف مهمات الدعم
اجل �وّي القريب ،ال �سيما يف دع��م عمليات مكافحة التمرد� ،إ�ضافة �إىل
قوتها اجلوية عالية الفعالية وانخفا�ض تكلفتها.
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رو�س �أوبورون اك�سبورت Rosoboronexport

القوات امل ُ�سلحة الربية والبحرية واجلوية واجل��و ف�ضائية� ،إ�ضافة
�إىل توفري م�ساحات تالقي لل�رشكات الدفاعية لإظهار ق��درات التبادل
الت�شغيلي فيما بينها.

�سافران :SAFRAN

هي جمموعة عاملية ذات تكنولوجيا عالية ،تعمل يف جمال الطريان
من خ�لال �أنظمة الدفع وامل�ح� ّرك��ات وامل �ع �دّات وجتهيزات الطائرات
الداخلية .ال�رشكة دخلت الأ��س��واق الدفاعية والف�ضائية وافتتحت
م� ؤ�خ��ر ًا املخترب امل ُ�شرتك  X-SELANSال��ذي ميكن فرق ًا من جامعة
ليموج واملركز الفرن�سي الوطني للأبحاث العلمية ومن �سافران ،لدعم
�إمكانياتهم يف جم��االت البحث والتطوير ح��ول الهوائيات وم�صادر
الطاقة وبالتايل �إدماج عمل امليكرو وايف.
يف معر�ض دبي للطريان عر�ضت ال�رشكة بع�ض منتجاتها والتي
�أبرزها املحركات  M53امل ُ�ستخدم يف مُقاتالت م�يراج ،Mirage 2000
واملحرك  M88اخلا�ص بامل ُقاتالت طراز رافال  ،Rafaleوهذه املحركات
ذات تكنولوجيات عالية وتعطي قوة الدفع املنا�سبة مل ُقاتالت مرياج
وراف ��ال ل��دى �سالح اجل��و الفرن�سي ول��دى ال�ق��وات اجل��وي��ة يف ال��دول
ال�صديقة التي متتلك هاتني امل ُقاتلتني.

جرنال �أتوميك�س :GA - ASI

جم�سمات انظمة دفاعية منوعة يف جناح رو�س �أوبورون اك�سبورت

عر�ضت يف دبي املنتجات الدفاعية الرئي�سية واملعدّات الع�سكرية
املختلفة ا ألك�ثر طلب ًا يف �أ��س��واق الأ�سلحة العاملية ،من �أنظمة �إط�لاق
ال�صواريخ املتعدّدة ( )MRLمن عائلة تورنادو  Tornado Familyعيار
 122ملم و 300ملم ،وهذه الأ�سلحة تع ّد من �أحدث مناذج عمليات تطوير
املدفعية ال�صاروخية.
تنتج نظام � Tornadoرشكة رو�ستيك  Rostecوقد ت�سلّمت القوات
امل�سلّحة الرو�سية م�ؤخر ًا النظام املتعدد �إطالق ال�صواريخ Tornado -
 Sعيار  300ملم الذي يرتكز على النظام ال�صاروخي ال�سابق �سمريت�ش
 Smerchالذي يتميّز باملدى البعيد ودقّة �إ�صابة الأهداف.
�إىل ذلك عر�ضت ال�رشكات الرو�سية طائرة القتال والتدريب Yak
 - 130وطوافة  ،Ka -22 6Tكما عر�ضت �رشكة الطوافات الرو�سية
جم�سّ م طوافة القتال .Mi-28 NE

معر�ض الدفاع العاملي :World Defense Show

�إن��ه املعر�ض الدفاعي الأول امل�ق�رّر �إقامته يف الريا�ض  -اململكة
العربية ال�سعودية ،ما بني  6و � 9آذار/مار�س  ،2022والذي يالقي �إقبا ًال
وا�سع ًا من ال�رشكات العاملية للمُ�شاركة وعر�ض �آخ��ر منتجاتها من
الأ�سلحة والأنظمة الدفاعية املتطوّرة.
امل��دي��ر التنفيذي للمعر�ض �شون �أورم���رود ،Shaun Ormrod
وخالل مُ�شاركته يف معر�ض دبي للطريان� ،أ�شار �إىل �أن �إطالق الدورة
الأوىل من معر�ض الدفاع العاملي  WDSمن قبل الهيئة العامة لل�صناعات
الع�سكرية ( )GAMIم�ؤ�س�سة املعر�ض ،تعترب حدث ًا مهم ًا يف اململكة
العربية ال�سعودية بحيث ي�ستقطب �أك�ثر من  800عار�ض من خُمتلف
دول العامل ،وعدد كبري من البعثات الع�سكرية وكبار ال�شخ�صيات.
ال�سيد �أورمرود �أكّد على مُ�شاركة �أنظمة خا�صة مبختلف �صنوف
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رئ�ي����س ��شرك��ة «ج �ن�رال أ�ت��وم�ي�ك����س لأن �ظ �م��ة ال� �ط�ي�ران» ال�سيد
دايفيد �ألك�ساندر  ،David Alexanderال ��ذي � �ش��ارك يف معر�ض
دب ��ي ل �ل �ط�ي�ران� ،أ�� �ش ��ار �إىل �أن ج �ن�رال أ�ت��وم �ي �ك ����س ت�ن�ت��ج ط��ائ��رات
ُم �� �س�ّيررّ ة ع��ن ُب �ع��د تتميّز ب� أ�ع�ل��ى م �ع��دالت ال �ق��درة ع�ل��ى تنفيذ امل �ه��ام،
وق� ��د �أن �ت �ج��ت ال ���ش�رك��ة ع� � �دّة م �ن �� �ص��ات م �ن �ه��ا :ع��ائ �ل��ة ب��ري��داي �ت��ور
 Predator Aو  Predator XPو  ،Predator B/MQث� � ّم
ن� �ظ ��ام  Gray Eagle, 9A Reaperو أ�ح� � � ��دث ن� �ظ ��ام ل �ل � ُم��راق �ب��ة
اجل� ��وي� ��ة  MQ-9B Sky Guardianول� �ل� � ُم ��راق� �ب ��ة ال �ب �ح��ري��ة
.Sea Guardian
ال�سيد �ألك�ساندر �أ ّك��د على موثوقية ط��ائ��رات ج�نرال �أتوميك�س
كطائرات ُت��دار عن بُعد ( ،)RPAو�أ�شار �إىل �أن دولة االم��ارات العربية
املتحدة اقتنت أ�وّل طائرة  MQ -9Bمن ال�رشكة يف العام  ،2017ملهمات
التج�سّ �س وامل ُراقبة والإ�ستطالع (.)ISR

رايثيون تكنولوجيز :Raytheon Technologies

ك�شفت �رشكة «رايثيون تكنولوجيز  »Raytheon Technologiesمن
خالل ق�سم ال�صواريخ والدفاع  ،Missiles & Defenseك�شفت النقاب عن
طراز جديد من رادارات الدفاع وال�صاروخي ،وهو عبارة عن �سل�سلة
من ال ��رادارات امل��زوّدة ب�أجهزة �إ�ست�شعار معززة الأداء واملوثوقية
ت�ساهم يف متتني قدرتها على مواكبة تطوّر وتو�سيع نطاق التهديدات
احلديثة اليوم ويف امل ُ�ستقبل.
العائلة الأوىل من هذه ال��رادارات �إتخذت �إ�سم مُ�ست�شعر الطبقة
ال�سُ فلى للدفاع اجل �وّي وال�صاروخي  ،LTAMDSوق��د ّمت بناء هذا
النظام من الرادارات ل�صالح برامج اجلي�ش الأمريكي.
رئي�س ق�سم ال�صواريخ والدفاع يف رايثيون تكنولوجيز طوما�س
الليربتي � Thomas Lalibertyأ�شار �إىل اهتمام دول جمل�س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي ب�ح�ل��ول ال ���شرك��ة امل �� �ض��ادة ل�ل�أن�ظ�م��ة اجل��وي��ة غ�ير الآه �ل��ة
.C- UAS
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يورو�سام :EUROSAM

ل  3هاري�س :L3 Harris

م�ؤمتر �صحفي للرتويج للنظام ال�صاروخي EUROSAM

منتجات الكرتونية يف جناح

L3 Harris

عر�ضت جمموعة من منتجاتها اخلا�صة ب�ألكرتونيات الطائرات
والتي كان �أبرزها النظام  SRVIVR 25مل�ضاعفة ق��درة االت�صاالت يف
الطائرات عرب م�سجالت ال�صوت والبيانات خالل الطريان.
وعلى هام�ش املعر�ض وقّعت  L3 Harrisعلى اتفاقية مع �رشكة Earth
التابعة ملجموعة اي��دج  ،EDGEتهدف لتوطني خدمة �سل�سلة النظام
 WESCAM MXالكهرو  -ب�رصية/حتت احل�م��راء ،وم��ن املق ّرر �أن
يتم �إن�شاء مركز جتميع متطور يف دولة االمارات ،ميكن امل�ستخدمني من
الإ�ستفادة الكاملة مما تقدّمه  ،L3 Harrisومن املتوقع �أن يبد�أ ت�شغيل
من�ش�أة خدمة  WESCAM MXيف العام .2022

�صديق الدفاعية
العقيد امل ُتقاعد من اجلي�ش ال�سعودي
غازي بن جزاء احلربي
خالل معر�ض دبي للطريان ،زار العقيد غازي كما يف ك ّل معر�ض
عربي ،جناح جملة «الدفاعية» وقدّم لك ّل من رئي�س التحرير خالد
زحالن ،ومدير التحرير العميد �سليم �أبو ا�سماعيل ،كتابه القيّم حتت
عنوان«:خواطر حمارب قدمي».
«الدفاعية» تقدّر �صداقة العقيد احلربي ،وت�شكر اهتمامه
مبجلة «الدفاعية» ،كما تعبرّ عن �إعجابها مب�ضمون الكتاب وال�سرية
الع�سكرية واحلربية التي ي�سردها بكل �أمانة و�إخال�ص ،واحلروب
التي كان له �شرف املُ�شاركة بها� ،أو عاي�ش بع�ض �أحداثها.
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ه��ي ال ���شرك��ة ال �ت��ي ت��أ��س���س��ت يف ال �ع��ام  1988يف اط ��ار ُم���ش��ارك��ة
�أوروبية فرن�سية �ضمّت كل من �رشكة «م.ب.د .أ�  » MBDAو«طالي�س
 .»THALESال�رشكة عر�ضت نظام ال�صاروخ �أر�ض  -جو يورو�سام
املرتكز �أ�سا�س ًا �إىل ال�صاروخ  ASTERالتي تنتجه  ،MBDAوهو يعترب
نظام دفاع جوّي جديد بعيد املدى وعلى قاعدة انطالق �أر�ضية.
يتميّز ال�صاروخ بقدرة التقاط حتى م�سافة  350كلم واعرتا�ض
الأهداف اجلوية حتى  150كلم ،والتي ت�شمل امل ُقاتالت ،وال�صواريخ،
وال �ط��واف��ات ،وال �ط��ائ��رات دون ط� ّي��ار امل ُ���س�ّي�رّ ة ع��ن ُب�ع��د .يعمل نظام
يورو�سام مع رادار متعدّد �إمكانيات الإ�شتغال على قاعدة  AESAيوفّر
ق��درة للمُراقبة وال��دف��اع اجل �وّي ،وه��و بعدما ك��ان �صاروخ ًا ع��ادي� ًا يف
العام � 2015أدخلت عليه امل�ست�شعرات يف العام  2018وبات اليوم نظام ًا
متكامالً ،يتوقع ت�سليمه �إىل القوات امل�سلّحة الفرن�سية يف العام .2025

ليوناردو :LEONARDO

ر ّك��زت �رشكة «ليوناردو» يف معر�ض دب��ي للطريان على ُم�ستقبل
الطريان والألكرتونيات املتقدّمة فهي رائدة يف جمال تدريب الطيّارين
الع�سكريني وم ��زوّدة حللول التدريب ال�شاملة ،مبا يف ذل��ك املن�صات
والأنظمة واخلدمات التي ت�ضمن �أعلى معايري اجل��ودة لعمالئها عرب
كافة مراحل التدريب يف جميع �أنحاء العامل.
�أب��رز معرو�ضات ال�رشكة لأول مرّة يف هذه املنطقة كانت الطوافة
 AW609 Tilt Rotorوالتي تعترب الوحيدة من نوعها يف ال�سوق .كما
عر�ضت ليوناردو تقنياتها الأك�ثر تقدم ًا وا�ستعر�ضت �آليات �أخ��رى
عالية التقنية مبا فيها ع��دد من الألكرتونيات املتقدّمة ،والطوافات
والتقنيات الدفاعية.
جت��در ا إل� �ش��ارة �إىل �أن ال�ط��واف��ة �� AW609ش��ارك��ت يف العرو�ض
اجلوية.

ايربا�ص :Airbus

�إىل ج��ان��ب طائراتها التجارية امل�ن� ّوع��ة ،عملت «اي��رب��ا���ص» على
ال�تروي��ج لطائرة النقل الع�سكري ال�سرتاتيجي والتكتي .A400M
فخالل عر�ض لقدرات الطائرة من قبل �أح��د الطيّارين يف �سالح اجلو
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امللكي الربيطاينّ ،مت الرتكيز على كون الطائرة م�صمّمة ملهمّات البحث
والإن �ق��اذ ،ونقل امل�ع�دّات الع�سكرية وال�ع��رب��ات ،فهي تتمتع ب�سالمة
الطريان وال�صالبة واحلركية اجليّدة واحلماية لركابها وحمولتها،
وه��ي تتميّز ب��ال�ق��درة على الإق�ل�اع وال�ه�ب��وط م��ن م�ط��ارت خ�شنة غري
م�ستوية.
�إىل ج��ان��ب م �ه � ّم��ات ال �ن �ق��ل ال �� �س�ترات �ي �ج��ي ،مي�ك�ن�ه��ا �أن ت �ق �دّم
دع �م � ًا وا� �س �ع � ًا للعمليات احل��رب �ي��ة ع�بر ت��زوي��د امل ُ�ق��ات�ل�ين ب��ال��ذخ��ائ��ر
وامل � �ع � �دّات ال� ���ض�روري ��ة ب���ش�ك��ل ع ��اج ��ل ،ك �م��ا مي�ك�ن�ه��ا �أن ت��ت��زوّد
ب��ال��وق��ود ج � ��و ًا خ�ل�اف� � ًا ل �ط��ائ��رة ب��وي �ن��غ � .C-17إىل ذل� ��ك تتمتع
 A400Mب �ت �ب��ادل ت���ش�غ�ي�ل��ي مم �ت��از م ��ع ط ��ائ ��رات ال �ن �ق �ـ �ـ��ل C-130
و  C-17وط � � � � � ��ائ � � � � � ��رة ال� � � �ن� � � �ق�� � ��ل وال � � �� � � �ص � � �ه� � ��ري� � ��ج
.MRTT A330

اليوبيل الذهبي ملجلة
« درع الوطن :»Nation Shield

لوكهيد مارتن :Lockheed Martin

عر�ضت لوكهيدمارتن انظمة �صاروخية متطورة

عر�ضت �أب��رز منتجاتها م��ن الأنظمة ال�صاروخية ال �ق��ادرة على
حتقيق التفوق يف العمليات احلربية ،فهي توفر حلو ًال م�ضادة لأخطار
القرن الـ  .21عرب �شبكات متطوّرة حتقق الأم��ن والدفاع امل�ؤكد وذلك
من خالل التكنولوجيا احلديثة يف مقاربة النزاعات امل ُ�سلّحة ،وباعتماد
�أنظمة متوفرة وقيادة و�سيطرة متطوّرة ملختلف املهمّات.
ال�رشكة تفاخر ب�أحدث مُقاتالتها  F-35 Lightningالتي تُ�ساهم
يف خمتلف العمليات احلربية من خالل قوتها النارية ومُ�ست�شعراتها
امل �ت �ط �وّرة و�أح� ��دث أ�ن �ظ �م��ة ا إلت �� �ص��االت ،ه��ذا �إىل ج��ان��ب منتجاتها
ال�صاروخية التي �أبرزها للدفاع اجلوّي  ،PAC/THAADوللعمليات
الربية نظام املدفعية ال�صاروخية .HIMARS
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مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س الزميلة جملة «درع الوطن»
االماراتية� ،أُقيم على هام�ش معر�ض دبي للطريان �إحتفال باليوبيل
الذهبي للمجلة ولتكرمي ال�شركاء ال�سرتاتيجيني .يتزامن الإحتفال مع
احتفاالت الدولة باليوبيل الذهبي لقيام االحتاد ،حيث حقّقت املجلة
منذ �صدور العدد الأول يف �شهر �آب�/أغ�سط�س  1971نقلة نوعية يف
ال�صحافة الوطنية.
ويف هذه املنا�سبة قدّم رئي�س الدولة ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان التهنئة للمجلة التي ت���ؤدي ر�سالتها الإعالمية الع�سكرية
ال�سرتاتيجية يف تفان و�إخال�ص منذ ن�صف قرن .كما توجّ ه ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء،
حاكم دبي بالتهنئة �إىل الأخوة والأبناء يف جملة «درع الوطن» التي
�أ�صبحت ا�ضافة نوعية للإعالم الوطني .وب��دوره ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان و ّيل عهد �أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات املُ�سلّحة،
�أ�شار �إىل مواكبة املجلة للدور الريادي للقوات املُ�سلّحة االماراتية
خالل خم�سني عاماً ،وهي تعترب رافد ًا للثقافة واملعرفة.
�إىل ذلك عبرّ وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع ال�سيد حممد البواردي
عن فخره مبا �أجنزته جملة «درع الوطن» خالل ال�سنوات اخلم�سني
من عمرها ،كما �أ�شاد الفريق الركن حمد الرميثي ،رئي�س �أركان القوات
املُ�سلّحة ،بالدور الذي �أدّته وال تزال جملة «درع الوطن».
يف هذه املنا�سبة ي�س ّر فريق عمل «جملة الدفاعية» �أن يتقدّم
بالتهنئة من القائمني على جملة «درع الوطن» ،وخا�صة رئي�س
التحرير ال�صديق العقيد يو�سف احلداد.
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بع�ض الطائرات احلربية يف �ساحة املطار

بوينغ :Boeing

عر�ضت جمموعة م��ن ال�ط��ائ��رات املدنية والع�سكرية �إ�ضافة �إىل
الطوافات وامل ُقاتالت املعرو�ضة وامل�ستخدمة من قِبل القوات اجلوية
االماراتية ،والتي �أبرزها طوافة �شينوك  Chinookللنقل الع�سكري،
والطوافة الهجومية �أبات�شي .Apache
ال�رشكة �أبرزت طوافة تدريب الطيّارين طراز  T-7كونها جديدة
ومتطورة ،ويتم ت�سويقها لدول اخلليج كنظام متمم للقوات اجلوية.
كما مت عر�ض طائرة ا إلن��ذار امل ُبكر املطورة  AEW&C/E-7وطائرة
امل ُراقبة البحرية  Poseidon P-8وط��ائ��رة امل ُراقبة دون طيّار Scan
.Eagle

معر�ض البحرين الدويل للطريان:

� �ش��ارك يف م�ع��ر���ض دب��ي للطريان
املهند�س كمال بن �أحمد حممد وزير
امل ��وا�� �ص�ل�ات واالت� ��� �ص ��االت ون��ائ��ب
رئي�س اللجنة العليا املنظمة ملعر�ض
ال�ب�ح��ري��ن ال ��دويل ل �ل �ط�يران ،و��ص ّ�رح
من جناح معر�ض البحرين �أن �صناعة
ال �ط�ي�ران يف � �س��وق ال ���شرق الأو� �س��ط
ت�شهد من��و ًا عالياً ،و�أن الإ�ستثمار يف
امل�شاريع اخلا�صة بتطوير وتعزيز
البُنية التحتية للمطارات دليل على هذا
النموّ.
ال��وزي��ر كمال حممد �أ ّك ��د ع�ل��ى جن��اح م�ع��ر���ض ال�ب�ح��ري��ن ال��دويل
للطريان يف ال ��دورات اخلم�س املا�ضية ،كما �أ��ش��ار �إىل �أن العديد من
ال�رشكات امل ُ�شاركة يف معر�ض دب��ي للطريان ،قد �أ ّك��دت مُ�شاركتها يف
معر�ض البحرين  ،2022كما عقدت على هام�ش املعر�ض اجتماعات مع
عدد كبري من الوفود الر�سمية امل ُ�شاركة ،و ّمت التوقيع على عدّة �إتفاقيات
حول هذه امل ُ�شاركة.
�إىل ذل��ك �ستُقام ع��دّة فعاليات على هام�ش امل�ع��ر���ض �أب��رزه��ا:
م� � ؤ�مت ��ر ر�ؤو� � �س� ��اء �أرك� � ��ان ق� ��وات � �س�لاح اجل� ��و ،وم� � ؤ�مت ��ر ح��ول
التحدّيات التي تواجه �صناعة الطريان واملطارات ،قبل وبعد جائحة
كورونا.
الدفاعية  -كانون الأول  /دي�سمرب  - 2021كانون الثاين  /يناير 2022

طائرة �شبنوك تابعة ل�سالح اجلو االماراتي

�أبرز العقود وال�صفقات:

يف ال�ي��وم الأخ�ي�ر للمعر�ض� ،أعلنت وزارة ال��دف��اع االم��ارات�ي��ة عن
إ�مت��ام عقود و�صفقات بلغت قيمتها  78مليار دوالر .املدير التنفيذي
للجنة الع�سكرية املنظمة للمعر�ض اللواء الركن طيار �إ�سحق �صالح
البلو�شي واملتحدث الر�سمي ب�إ�سم املعر�ض املقدّم الطيار �ساره حمد
الهاجري �أعلنا تفا�صيل العقود وفق ًا ملا يلي:
 العقد الأول مع �رشكة «لوكهيد مارتن »Lockheed Martinلتقدمي الدعم التقني وقِطع الغيار لأنظمة ال�ق��وات اجلوية والدفاع
اجلوي بقيمة  624مليون درهم.
 العقد الثاين مع �رشكة «لوج�ستيات اجلو ف�ضاء ال�شاملة »LLCلتزويد القيادة اجلوية امل ُ�شرتكة بخدمات ال�صيانة بقيمة  3.5مليار درهم.
 العقد الثالث كان مع ال�رشكة الفرن�سية «طالي�س »THALESلتقدمي الدعم التقني وخدمات ال�صيانة والإ�صالح لأنظمة االت�صاالت
بقيمة  28مليون درهم.
 العقد الرابع نف�س ال�رشكة الفرن�سية لتقدمي ال��دع��م التقنيلأنظمة القوات اجلوية والدفاع اجلوي بقيمة  43مليون درهم .
 ال�����ع�����ق�����د اخل�����ام�����������س و ّق� � � � � � � ��ع م� � � � ��ع ال� � ����ش��رك�� ��ةاالي � � � �ط� � � ��ال � � � �ي� � � ��ة �أغ � � ��و�� � � �س� � � �ت � � ��ا و�� � � �س� � � �ت� �ل ��ان � � ��د ل� � �ل� � �ط �ي��ران
 »Agusta Westland Aviationلتقدمي خدمات الدعم التقني لطائرات
كبار ال�شخ�صيات بقيمة  90مليون درهم.
 العقد ال�ساد�س وا ألخ�ير كان مع ال�رشكة الأملانية «راينميتالللدفاع اجل��وي  »Rheinmetall Air Defenceلتقدمي خ��دم��ات الدعم
والإ�صالح وال�صيانة لقيادة القوات اجلوية والدفاع اجلوّي بقيمة 36
مليون درهم.
لكن �أبرز العقود الكربى جاءت كما يلي:
 ما بني وزارة الدفاع و�رشكة « »EDGEل�رشاء �صواريخ بقيمة 876.7مليون دوالر.
 ما بني ال�ق��وات اجلوية و  EDGEألع�م��ال ال�صيانة وا إل��ص�لاحبقيمة  3مليار دوالر.
�أما عقود الطائرات التجارية فقد توزّعت ما بني عمالقة الطريان
«بوينغ  »Boeingو«ايربا�ص � .»Airbusإذ وقّعت «بوينغ» على عقود
لبيع عدّة مناذج من طائراتها بلغت حدود  10مليارات ،فيما «ايربا�ص»
ح�صدت عقود ًا بقيمة  36.3مليار دوالر.
29

مؤمتر قادة القوات اجلوية :DIACC 2021
مناقشة الدور التوسعي للجو والفضاء
برعاية ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي� ،إفتتح
م�ؤمتر قادة القوات اجلوية بتاريخ  13ت�شرين الثاين/
نوفمرب  .2021وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون الدفاع ال�سيد
حممد البواردي �ألقى الكلمة االفتتاحية للم�ؤمتر ممث ًال
ال�شيخ حممد بن را�شد ،حيث أ�كّد على �إن معر�ض دبي
للطريان يع ّد احلدث الأ�ضخم من نوعه يف املنطقة
و�أكرث املعار�ض جناحاً على م�ستوى العامل ،و�ساهم
يف جمع �أب��رز اخل�براء يف جمال الطريان التجاري
وطريان الأعمال وقطاع الدفاع ،وذلك لعر�ض الر�ؤى
املتعلّقة مبُ�ستقبل �صناعة الطريان العاملية.
ال��وزي��ر البواردي �أ��ش��ار �إىل �أن
الن�سخة احلالية من امل�ؤمتر تع ّد
الأك�بر على الإط�ل�اق ،باعتبارها
�أك�ب�ر جت� ّم��ع دويل ل��ر�ؤ� �س��اء �أرك� ��ان ال�ق��وات
اجل��وي��ة وال �ق��ادة ،وامل��دي��ري��ن التنفيذيني من
��شرك��ات ال�صناعة يف ال �ع��امل ،كما �أ ّك ��د على
�أه�م�ي��ة م�ع��ر���ض دب��ي ل�ل�ط�يران ال ��ذي �ساهم
منذ انطالقه يف العام  1989يف حتقيق تطوّر
وا��س��ع يف القطاع اجل��وي يف خمتلف �أن�ح��اء
العامل ،كما انعك�ست ك ّل الأفكار والإهتمامات
التي نوق�شت يف الدورات ال�سابقة على تطوّر
الطائرات والتكنولوجيا العائدة لها.

ح� ��ول دور ال� �ق ��وات اجل ��وي ��ة ،ت �ط �رّق
البواردي �إىل �أهمية تلبية احتياجات هذه
القوات كونها الأب��رز يف العامل العربي .وان
�أه��داف ال��دول تكمن يف احلفاظ على قدراتها
الدفاعية وخدمة الإ�ستقرار يف املنطقة .لذا
يت ّم العمل على تنمية ق��درات ومواهب �أفراد
القوات امل ُ�سلّحة االماراتية ملواجهة حتدّيات
امل ُ�ستقبل والإ��س�ه��ام يف حتقيق ال�سالم ،ويف
ختام كلمته �شَ كَر جميع احلا�رضين مُتمنّي ًا
النجاح لهذا امل�ؤمتر.
بعد ذل��ك كانت كلمة ترحيب لنائب قائد
ال �ق��وات اجل��وي��ة وال ��دف ��اع اجل � �وّي ال �ل��واء

جانب من احل�ضور يف قاعة امل�ؤمتر
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الوزير حممد البواردي يفتتح امل�ؤمتر

الركن طيار را�شد ال�شام�سي الذي �أ�شار �إىل
ال��دور املتمدد للمجاالت اجلوية والف�ضائية
وال�سيربانية يف العمليات املتعددة النواحي،
م�ن� ّوه� ًا ب��ال�ت�ط�وّر امل ُ�ستم ّر ل�ل�ق��وات اجلوية
حيث تتحقق �إحتياجاتها بغية احلفاظ على
مهماتها .ال�شام�سي �أكّد على �أهمية املعر�ض
م�ن��ذ ان �ط�لاق��ه حم�ق�ق� ًا ��ص�ف�ق��ات وت �ع��اق��دات
�ضخمة ،و�أن الدورة احلالية ت�شهد ارتفاع ًا يف
�أعداد امل ُ�شاركني مما �سيعزّز فر�ص التبادالت
ال�صناعية واالقت�صادية يف قطاع الطريان
احليوي.
بعد ذل��ك ب��د�أت جل�سات النقا�ش ،وكانت
اجلل�سة الأوىل حت ��ت ع� �ن ��وان« :ه�ي�م�ن��ة
املعلومات وتوظيف �سرتاتيجية ت�شغيلية يف
جميع املجاالت ،وقد �أدار اجلل�سة نائب رئي�س
ق�سم برامج عمالء  F-35يف �رشكة «لوكهيد
مارتن  »Lockheed Martinالأمريال امل ُتقاعد
م��ن ال�ب�ح��ري��ة الأم�يرك �ي��ة مايك �شومايكر
 ،Admiral Mike Shoemakerال��ذي �أ ّك��د
على �أهمية تبادُل املعلومات والتطوّر الدائم
ملهمات القوات اجلوية.
�أوّل امل�ت�ح� ّدث�ين يف اجلل�سة الأوىل كان
رئ�ي����س �أرك� ��ان ال �ق��وات اجل��وي��ة الأم�يرك�ي��ة
اجلرنال ت�شارلز براون General Charles
 ،Brownالذي تناول مو�ضوع القوة اجلوية
وال�سيطرة اجلوية و�أح��دث التكنولوجيات
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بع�ض قادة القوات اجلوية يناق�شون موا�ضيع امل�ؤمتر

امل ُ�ستخدمة لتطوير طائرات القتال اجلوي،
وال �ت��ي ت���ش�م��ل �أن �ظ �م��ة ال �ق �ت��ال والأ� �س �ل �ح��ة
امل�ت�ط�وّرة امل�ستخدمة يف عمليات ومهمات
القوات اجلوية .اجلرنال براون �أ�شار �إىل
��ضرورة �إغتنام ميزة املعلومات ،وتوظيف
�سرتاتيجية ت�شغيلية �شاملة مل��واج�ه��ة �أي
تهديد مُ�ستقبلي.
الكلمة الثانية كانت لقائد القوات اجلوية
امللكية الهولندية اجل�نرال ديني�س لوث
 ،Lt.General Dennis Luytحيث حت�دّث
يف جم ��ال ت�ن�م�ي��ة وت �ط��وي��ر ال� �ق ��وات اجل��وي��ة
ال���ص�غ�يرة ت��و��ص�ل ًا �إىل ال�سيطرة اجل��وي��ة،
وذل��ك من خ�لال ال ��رادارات الذكية وامتالك
اليقظة املو�ضعية الف�ضائية.
امل�ت�ح�دّث الثالث يف اجلل�سة الأوىل كان
ال��ل��واء ال��رك��ن اب��راه��ي��م نا�صر العلوي
ق��ائ��د ال �ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجل ��وي يف
دولة االم��ارات العربية املتحدة ،الذي تناول
مو�ضوع حماية املعلومات ،ومعاجلة �أم��ن
العمليات متعددة امل�ج��االت  ،MDOم��ؤك��د ًا
على �أهملية حماية املعلومات ووجوب ت�سهيل
ان �ت �ق��ال ال�ب�ي��ان��ات ال�ت���ش��ارك�ي��ة وال�شبكات
اخلا�صة ب�إن�شاء �شبكات دفاعية بني قوات
ال ��دول املتحالفة ،وذل��ك ع�بر الإ��س�ت�ف��ادة من
ت�ق�ن�ي��ات ال��ذك��اء الإ� �ص�ط �ن��اع��ي وال���ش�ب�ك��ات
التكنولوجية.
اجل��ل�����س��ة ال���ث���ان���ي���ة ع � �ق� ��دت حت��ت
عنوان«القيادة والتحكم امل ُ�شرتك يف جميع
املجاالت» ،وبناء �شبكة قتالية �صلبة ومرنة.
�أدار اجلل�سة اللواء امل ُتقاعد من �سالح اجلو
الأم�يرك��ي ونائب رئي�س احتياجات القوات

اجلوية يف �رشكة رايثيون / Raytheonق�سم
ال�صواريخ وال��دف��اع والتكنولوجيا ،جون
نورمان .Major.Gen (RT) Jon Norman
�أوّل امل� �ت� �ح� � ّدث�ي�ن ك � ��ان اجل� �ن ��رال �أل
د .م����اي����ن����زن����غ����رLT.General AL/
 D.Meinzingerقائد القوات اجلوية الكندية
الذي تناول مو�ضوع التغلب على التحديات
العملياتية يف بيئة ُم���ش�ترك��ة ،م ��ؤك��د ًا على
�أن القوات اجلوية والف�ضائية هي يف تطور
م�ستمرّ ،و�أن التحدّيات كبرية والتغلب عليها
يتطلّب �رشاكات وتبادل ت�شغيلي مركز ،وذلك
عرب الإب��داع والتطوير املتوا�صل لل�شبكات
املركزية يف القوات اجلوية احلليفة.
الكلمة الثانية كانت لنائب قائد العمليات
يف �سالح اجل��و امللكي ال�بري�ط��اين املاري�شال
اجلوي جريي مايهيو Air Marshal Gerry
 ،Mayhewح��ول ال �ق �ي��ادة والتحكم ()C2
ب���سرع��ة احل ��رب احل��دي �ث��ة ،وكيفية حتديث
وتكييف الأن�ظ�م��ة وال�شبكات احلالية لكي
تتما�شى مع جمريات وتطوّر �أ�ساليب احلرب
احلديثة.
املتحدث الثالث يف اجلل�سة الثانية كان
قائد القوة اجلوية التا�سعة (القيادة املركزية
الأمريكية) اجل�نرال غريغوري غويلوث
 ،LT.General Gregory Guillotالذي تناول
مو�ضوع التوا�صل ب�ين ��شرك��اء التحالف،
وال �ت �ح �رّك ن�ح��و �شبكة ق �ي��ادة وحت�ك��م �أك�ثر
ريا �إىل �أن العمليات املوزّعة تقلل
توزيعاً ،مُ�ش ً
من الأخطار وحت�سن القدرات امليدانية.
اجلل�سة الثالثة والأخرية كانت حتت
عنوان« :مزامنة ت�أثريات القتال» ،وتو�صيل
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امل ُ�ست�شعرات واملن�صات ،وقد �أداره��ا اللواء
امل ُ�ت �ق��اع��د م��ن ال �ق��وات اجل��وي��ة الفرن�سية،
وامل ُ�ست�شار يف ق�سم املتطلبات الت�شغيلية يف
�رشكة «دا�سو للطريان ،»Dassault Aviation
جويل رود .Major. Gen. (RT) Joel Rode
امل� �ت� �ح ��دث الأول يف ه� � ��ذه اجل �ل �� �س��ة
ك ��ان اجل��ن�رال �ستيفان م��ي��ل General
 Stephane Milleرئ�ي����س �أرك� ��ان ال �ق��وات
اجل ��وي ��ة وال �ف �� �ض��ائ �ي��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة ،ال ��ذي
ت� �ن ��اول �أخ � �ط� ��ار �أن��ظ��م��ة ال� ��دف� ��اع اجل ��وي
 A2/ADوكيفية مقاربتها وف�ق� ًا لل�سلوك
ال�ف��رن���س��ي ال���ذي �أث �ب��ت جن��اح��ه يف ال�ق�ت��ال،
�شارح ًا تطوّر �أنظمة القتال يف الطائـــــرات
امل ُقاتلــــة  F3و  F4و  F5و F6للمُ�ستقبل،
وذلك متا�شي ًا مع تطوّر �أنظمة القتال اجلوّي
امل ُ�ستقبلي .FCAS
تاله اجلرنال �إنغو غريهارتز LT.Gen.
 Ingo Gerhartzق��ائ��د ال� �ق ��وات اجل��وي��ة
الأمل��ان �ي��ة ،ح�ي��ث ت�ك� ّل��م يف م��و��ض��وع مكافحة
ال�سحابة القتالية حتى العام  ،2040م�ؤكد ًا
على �أهمية التوا�صل وربط املن�صات امل�أهولة
وغ�ي�ر امل ��أه��ول��ة يف جميع عمليات امل �ج��االت
امل ُ�شرتكة.
الكلمة الأخ�ي�رة كانت للجرنال الطيّار
داي��ف��ي��د ب��ادي�����س��ون General David
 Paddisonقائد قوة العمل امل ُ�شرتكة يف �سالح
اجلو اال��س�ترايل ،ال��ذي تناول مو�ضوع دمج
البيانات ،ودمج �إ�ست�شعار املجال الف�ضائي
وقدرات التوعية يف البيئة الت�شغيلية ،م�ؤكد ًا
على ا�ستمرارية تطوير القوات اجلوية من
خالل التكنولوجيا اجلديدة.
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 Planshet-M-IRعر�ض يف معر�ض اجلي�ش 2021

«بالنشت» جلعل املدفعية أكثر ذكا ًء
نظام
ِ
بالن�شت» ()Planshet-A
من حمتويات املعر�ض  ARMY-2020النظام املحمول « ِ
لإدارة ن�ي�ران املدفعية ( ،)AFCSال���ذي ط���وره معهد الأب��ح��اث �سيغنال
) (Research institute (VNII) Signalالواقع يف كوفروف (منطقة فالدميري) .وقد
�أفادت اجلهة امل�صمِّمة باختتام االختبارات الناجحة التي اجتازها هذا النظام.
ي �ت �م � ّث��ل ع� �ق ��ل ه � ��ذا ال� �ن� �ظ ��ام يف
ك �م �ب �ي��وت��ر ي �� �س �ت �خ��دم ال �ق��اع��دة
االب�ت��دائ�ي��ة الوطنية الرو�سية،
رغ��م �أن الكمبيوتر نف�سه مي�ك��ن و��ض�ع��ه يف
جيب �سرتة ب��زة ميدان ع�سكرية .كما ميكن
حمل البطاريات و�أجهزة ال�شحن ونقلها يف
�صناديق بحجم حقيبة.
يُتوخَّ ى من  Planshet-Aاالرتقاء ب�أداء
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املدفعية �إىل م�ستوى مثايل ،فيُقلَّ�ص الوقت
امل �ط �ل��وب للتح�ضري ،و ُي � ��زاد م ��دى ال��دق��ة،
�إ�ضافة �إىل ت�أدية املهمة بالن�سبة �إىل �أي نوع
م��ن امل��دف�ع�ي��ة ال��ذات �ي��ة احل��رك��ة وامل �ق �ط��ورة،
مبا فيها مدفعية الهاوتزر وم��داف��ع الهاون
ورجمات ال�صواريخ.
يت�ضمّن نظام  Planshetكمبيوترات عدة
(ترتابط با�ستخدام نظام اجليل ال�ساد�س)

وو�سائل ات�صال موزَّعة بني قادة البطارية/
الكتيبة ووح��دات �ه��ا ال�ف��رع�ي��ة ،مب��ا فيها من
ف�صائل ومدافع/عربات م�ستقلة .ويف �إمكان
النظام احل�صول على بيانات من مقر قيادة
عليا ،وط��ائ��رات م���س�َّي�رَّ ة ،وال�ن�ظ��ام العاملي
ف�ضل ع��ن كونها
لتحديد امل��واق��ع ( ،)GPSاً
مو�صولة باملجموعة ( )AMK-01امل�ؤمتتة
البالي�ستية للأر�صاد اجلوية.
ي ��ؤ ّم��ن � Planshet-Aإدارة ن�ي�ران يف
الزمن الفعلي ،ومن �ضمن ذلك حيازة بيانات
تتعلق ب�ج�ن��ود م��ن ق ��وات ��ص��دي�ق��ة /ق��وات
معادية ،ومعاجلة هذه البيانات وتخزينها.
وي�سهل دمج هذا النظام مع �أجهزة ات�صال
من �إنتاج رو�سي وغري رو�سي ،وذلك بف�ضل
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ن�ط��اق وا� �س��ع م��ن ذب��ذب��ات ت�شغيل ل��رادي��و
حممول ،من �ش�أنه �أن يوفر راب��ط ات�صاالت
ن�شيطة و�آمنة وذات م�ستوى عال من الوقاية
�ضد �إجراءات اعرتا�ض وت�شوي�ش من �أجهزة
حرب �إلكرتونية.
لذا ،ف�إن نظام  Planshet-Aجاهز الآن
للت�صدير .وا�ستجابة لطلب عمالء �أجانب،
مي�ك��ن ت��زوي��د ال �ن �ظ��ام ب� � أ�ن ��واع خمتلفة من
الكبيوترات اللوحية ومرافق االت�صال .كما
ميكن دمج �أنظمة مدفعية من �صنع �أجنبي (يف
حال توافُر بيانات �أولية).
ول�ت�ح���س�ين ح��رك �ي��ة ال �ن �ظ��ام وت��و��س�ي��ع
قدرته على ا�ستخدام معدات �إ�ضافية� ،أعدت
 ،VNII Signalبل حققت دم��ج Planshet-A
يف العربة امل��درع��ة املميزة واملتقدمة » أ�ت� ِل��ت»
( ،)Atletالتي هي «خليفة» لنظريتها «تِيغر»
( )Tigrالتي ما زل��ت يف اخلدمة ل��دى اجلي�ش
ال��رو��س��ي .وق��د خ�ضع نظام �إدارة النريان
امل��دف�ع�ي��ة نف�سه ل�سل�سلة م��ن ال�ت�ع��دي�لات،

نظام  Planshet - Aيرتكز على العربة املدرعة املتقدمة Atlet

وج��رى حت�سني فعاليتها الوظيفية ب�شكل
ملحوظ ،و أُ�ط�ل��ق على النظام اجلديد املعدَّل
ا��س��م  .Planshet-M-IRوق��د ُع��ر���ض �أول
م��رة يف املنتدى الع�سكري -التقني ال��دويل
 .Army-2021ومن �سمات النظام ت�صميمه
ال�ه�ن��د��س��ي امل� ��رن ،و ات���ص��االت��ه امل �ت �ط��ورة،
وقابليته ال�ستخدام �شبكات دقيقة الن�سيج
( ،)mesh - netsوو�صله ب�أنظمة تربي�ض
و�إدارة ن�ي�ران م� ؤ�مت�ت��ة ( )ALFCSمل��داف��ع
ذاتية احلركة وراج�م��ات �صواريخ ،وت�أدية
مناورة الق�صف امل�ضاد .ي�ضاف �إىل ذلك �أن
النظام � Planshet-M-IRسيتيح �إمكانية
مم��ار� �س��ة �إدارة ن�ي�ران م �ق��ذوف��ات ��ش��دي��دة
الدقة ،وال �سيما املقذوفني Krasnopol-M2
و ، Kitolov-2Mوه�م��ا م��ن ت�ط��وي��ر مكتب
تطوير الآالت  KBPال��ذي يحمل ه��ذا اال�سم
ت �ي �م �ن � ًا ب ��ا ألك ��ادمي ��ي �أرك� � ��ادي ��ش�ي�ب��ون��وف
).)Arkady Shipunov
�إن �� VNII Signalش��رك� ��ة
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م � �ت � �ف� ��رع� ��ة م� � ��ن ال� � �� �ش��رك � ��ة ال� �ق ��اب� ��� �ض ��ة
 .High-Precision Weapons Holdingوما
زال��ت ه��ذه امل�ؤ�س�سة منذ العهد ال�سوفياتي
م��رك��ز ًا رائ� ��د ًا يف م�ضمار ا ألب �ح��اث املعنية
بتطوير �أنظمة القيادة وال�سيطرة اخلا�صة
ب��امل��دف�ع�ي��ة .وامل �ن �ت��ج ا أل� �ش �ه��ر ب�ين منتجات
 Signalه ��و امل ��رك ��ز امل� ��وحَّ � ��د ل �ل �ق �ي��ادة –
اال�ستطالع »كابو�ستنِك» (،)Kapustnik-B
الذي ما زال يف اخلدمة لدى اجلي�ش الرو�سي
م�ن��ذ ع ��ام  .1993وق ��د ج ��رى ت���ص��دي��ر �أرب ��ع
ع��رب��ات �إىل ف �ن��زوي�لا يف ع��ام  .2011ووف �ق � ًا
مل�صلحة ال���ص�ح��اف��ة يف  ،Signalمت ت�سليم
اجلي�ش ال��رو��س��ي الدفعة الأوىل م��ن �أنظمة
�إدارة النريان اجلديدة امل�ؤمتتة املخ�ص�صة
ل � ��وح � ��دات امل���دف� �ع� �ي���ة ،ل� �ك ��ي حت � ��ل حم��ل
 .Kapustnik-Bو�أُعطي النظام ا�سم 1B181
�أو  ،1B198ويُركَّب �إما على ال�شاحنة املدولبة
«�أورال» (� )Uralأو ناقلة اجل�ن��ود امل��درع��ة
.BTR-80
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برامج مشرتيات قوات دول اخلليج
والشرق األوسط الربية

دبابة قتال رئي�سية فئة «احل�سني» لدى اجلي�ش االردين

املواجهات القتالية امليدانية وتوايل ال�صراعات القتالية الطويلة الأمد فر�ضت
على جميع ال��دول القادرة ال�سعي القتناء و�شراء جتهيزات حديثة متطورة
و�أ�سلحة وعربات مدرعة ،ولكن مهما كان تطور املعدات والعربات لن يحول دون
وقوع خ�سائر مادية وب�شرية بني املُتقاتلني .على �أنه للنف�س الطويل يف احلروب
الالمتكافئة وال�صراعات دور رئي�سي  ،وكذلك للقيم الدينية واالجتماعية دورها
يف الت�أثري على الغلبة مهما كانت جهود الدول القتناء املعدات مبا فيها املركبات
املدرعة احلديثة والأ�سلحة الفتاكة ،لذا تقوم الدول ال�صغرية بالإ�ستعانة بخربة
الدول الأكرب والأكرث �شهرة للإ�ستفادة من تقنياتها لتحقيق النجاح عرب �شراء
الأ�سلحة واملعدّات الأكرث تقدماً وتطوراً .ولكن تبقى و�سائل النقل واملركبات �أكرث
عر�ضة من الأمكنة ال�سكنية الثابتة املتوفرة نظم حمايتها ،وذلك لأنها متحركة
ومتنقلة .وهكذا تركز الدرا�سات الع�سكرية املنتجة جلعل الو�سائل املتنقلة �أكرث
حماية جلنودها عرب تدريعها الأف�ضل.
و�سباق الت�سلّح يف الدول العربية
على ق��دم و� �س��اق وال �سيما لدى
ال � ��دول ال �ت��ي ت �خ��و���ض ح��روب � ًا
مدمرة مثل  :العراق و�سوريا واليمن .ففي
دول ال ���شرق الأو� �س��ط جن��د ال �ع��راق تعافى
من حروبه و�شكل حكومته وعمد �إىل تنظيم
مع�سكراته ،كما خفت حدة احلرب يف �سوريا
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و�أ�صبحت حم��دودة يف رقعة �صغرية ،وب��د�أ
مهجروها ب��ال�ع��ودة �إىل �أماكنهم يف املناطق
الآمنة ،مع �أن الباقني خارج �سوريا كثري.
ويف ه��ذه العجالة �سيكون تركيزنا على
م��ا ل��دى ال ��دول العربية يف ال���شرق الأو��س��ط
واخل �ل �ي��ج م��ن �أ� �س �ل �ح��ة وع ��رب ��ات وم �ع �دّات
وبرامج م�شرتيات.

اململكة الأرنية الها�شمية:
عديد قواتها الربية نحو  90.000جنديّ
وت�ض ّم معدّاتها  390دبابة قتال رئي�سية فئة
«احل �� �س�ين» (ت���ش��ال�ن�ج��ر) و 350دب��اب��ة فئة
«خالد» ( )M-60A3ونحو  35دبابة خفيفة
(�سكوربيون) كما لديها من عربات القتال
وناقالت اجلند  ،)ACV( + 100و  1200عربة
(  )M -113و  360عربة (راتيل) و  100عربة
�سبارتان و  120ع��رب��ة (� �س��ارا� �س�ين) ،و 60
عربة  ALV - Bsو  175عربة ()SC1MHAR
و  150عربة (كوغار).
وقيد ال�رشاء اع��داد ا�ضافية من ناقالت
اجل �ن��د امل ��درع ��ة (ط�� ��راز  )ACVو أ�ن �ظ �م��ة
مدافع ( M100ا�شرتيت من فائ�ض اجلي�ش
ال�ت�رك ��ي) ،ك �م��ا ّمت � �ش�راء  60م��دف �ع � ًا ذات��ي
احلركة م�ضادة للطائرات من فائ�ض اجلي�ش
الهولندي ط��راز ت�شيتا (ج�ي�ب��ارد) وجت��ري
مفاو�ضات ب�ش�أن ��شراء � 140سيارة مدرعة
طراز (�سنتورو م�سلّحة ملدافع  105ملم) من
فائ�ض اجلي�ش االيطايل.
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االمارات العربية املتحدة:

ي�ب�ل��غ ع��دي��د ق� ��وات االم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
امل�ت�ح��دة ال�بري��ة  90.000ج�ن��دي ،ومعداتها
ت���ض� ّم  390دب��اب��ة (ل��وك �ل�ير)� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
( 60ع��رب��ة ل��وك�ل�ير ل�ل��إخ�ل�اء) ،و  30دب��اب��ة
�سكوربيون خفيفة ،وكذلك لديها � 60سيارة
م��درع��ة ط��راز ( ،)AML -90كما لديها من
عربات القتال املدرعة ناقالت اجلند  450عربة
طراز ( ،)BMP - 339و  138عربة  ACVمن
ا�شتقاقات خمتلفة ،و  48عربة (،)RG - 31
و 32ع��رب��ة ف��وك ����س ا� �س �ت �ط�لاع �ي��ة ،لك�شف
الأ�سلحة النووية والكيماوية والبيولوجية،
و 15عربة �( AMVأب��راج  ،)BMP - 3و750
عربة  .M - ATVكما لديها من املدفعية 12
م��دف��ع  M198ع �ي��ار  155م�ل��م م�ق�ط��ور ،و 20
م��دف��ع ذات��ي احل��رك��ة (ط ��راز )AMX MKF
عيار  155ملم ،و  76مدفع  46ذات��ي احلركة
عيار  155ملم ،و  85مدفع .M -109 L -47
ه � ��ذا ول ��دي� �ه ��ا راج� � �م � ��ات �� �ص ��واري ��خ
(�أ��س�ترو���س  ،)2 -و «ف�يرو���س  ،»25 -و 20
 12 +م��ن راج �م��ات «ه �ي �م��ار���س» ك�م��ا لديها
�� �ص ��واري ��خ ف��اج �ي�ل�ان��ت ،وت� � ��او ،وم��ي�ل�ان،
وجافلني وهوك املح�سن.
وقيد الطلب  24ناقلة مدافع ه��اون عيار
 120ملم طراز عقرب من �إنتاج حملي وبو�رش
بت�سليمها ،كما �أو�صت على عدد غري حمدد من

لدىالبحرين

دبابة (لوكلري) يف تر�سانة جي�ش االمارات

عربات باتريا املدولبة  8X8 FFVلتنقل �إليها
�أب ��راج ع��رب��ات  .BMP - 3ه��ذا وق��د �أطلقت
مناف�سة ل ���شراء  600ن��اق�ل��ة ج�ن��د م��دول�ب��ة.
وهنالك �أي���ض� ًا  135ع��رب��ة  BMP - 3يجري

عربات مدرعة M113
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تطويرها وحتديثها.

مملكة البحرين:

ال �ب �ح��ري��ن دول� ��ة � �ص �غ�يرة احل �ج��م يبلغ
عديد قواتها ال�بري��ة  8.500ج�ن��ديّ  ،ولكنها
دول���ة غ�ن�ي��ة مب ��وارده ��ا ل��ذل��ك ف�ه��ي مطموع
برتاثها لذلك ف ��إن معداتها القتالية قوامها
 80دب��اب��ة ( ،)M60A3و  25ع��رب��ة م��درع��ة
( ،)VPR - 765و  100عربة مدرعة M113A
و  100عربة مدرعة (� M-3ساك�سون) ،6x6
كما لديها من ال�سيارات امل��درع��ة � 22سيارة
(.)AML-90
�أم��ا من املدفعية فلديها ل��واء يت�ألف من
بطاريات مدافع وبطارية راجمات .فلديها 61
مدفع ًا ذاتي احلركة طراز  M-110عيار 203
ملم ،وعدد من (مدافع  )M109ذاتية احلركة،
و 18مدفع ًا ( )M198عيار  155ملم ،و  8مدافع
عيار  105ملم .كما لديها من مدافع الهاون 18
هاون ًا عيار  81ملم و 120م .ولديها من املدافع
عدمية االرتداد  6حويات عيار  120ملم.
ولديها من ال�صواريخ م/د  2000تاو ،و
 60جافلني.
ومن �صواريخ م/ط � 9أنظمة ()MLRS
م��ع � � 30ص��اروخ  ATACMه��ذا وق��د ب��د�أت
بتجهيز احل��ر���س ال��وط�ن��ي ب�ع��رب��ات في�صل
املحمية من الألغام.
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اململكة العربية ال�سعودية:

اململكة العربية ال�سعودية دولة مرتامية
للأطراف وا�سعة تبلغ م�ساحتها
كلم و�سواحلها  2500ك�ل��م ،ل��ذا ف ��إن عديد
قواتها الربية  90.000جندي ي�ضاف �إليهم
125004جندي يف احلر�س الوطني ،و 85000
جندي يف حر�س احلدود» .كما لديها  8مناطق
ع�سكرية ،و  4قيادات رئي�سية هي العمليات
واللوج�ستيات والإ�ستخبارات والإدارة .و
 4مقار قيادات فرق ميكانيكية .كما و�ضعت
خطة القتناء لواء جموقل.
أ�م��ا معدّاتها فلديها م��ن دب��اب��ات القتال
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة  367دب��اب��ة اب ��رام ��ز M1A2/
 ،M1A1و  406دبابات  ،M60A3و  300دبابة
 .AMX -30كما لديها من قان�صات الدبابات
� 200أون��و  VCC-1مع �أب��راج  TUAوبع�ض
عربات  AMX - 10pمزوّدة ب�صواريخ هوت.
ال�سيارات املدرعة ت�ضـــــــم  140بريانيــــــا
( 90ملم) و � 350سيــــــارة .AML - 60 -90
ه��ذا ولديها من عربات القتال وناقالت
اجلند  400عربة ب��راديل و  1600عربة ،M2
و 500عربــــة ،M-113و  500عربــــــة AMX
 - 16Pوبع�ض ع��رب��ات �أروت ��و ،و  100عربة
 ،M - 11و 150بريانيا  ،8X8و  500من عربات
ال�ف�ه��د ،و  600ع��رب��ة  ،8X8 HMMWVكما
لديها من الراجمات  60ا�سرتو�س . 2 -
�أم ��ا مدفعية ال���س�ع��ودي��ة ف�ق��وام�ه��ا 100
م��دف��ع  M-101ع�ي��ار  105م�ل��م ،و 90مدفع
 M- 198عيار  155ملم مقطور ،و  72مدفع
 FH -70عيار  155ملم مقطور ،و  2800مدفع
2.349.000

2

 M-109ذاتي احلركة ،و  59مدفع  GCTعيار
 155ملم ذاتي احلكرة.
ولديها من مدافع الهاون  400مدفع عيار
 81ملم و  107ملم ،و  110مدافع عيار  120ملم.
�أم��ا من �صواريخ م/د فلديها دراغ��ون،
وت � ��او ،وت � ��او امل �ح �� �س��ن وه � ��وت ،و ِب � ��ل 2 -
وجافلني.
وم��ن � �ص��واري��خ م/ط� :ستنغر ،و 600
مي�سرتال.
ه��ذا ،وي�ت� ّم تطوير �أ��س�ط��ول ال��دب��اب��ات،
ابرامز ورفعها �إىل م�ستوى  ،M1A2Sوقيد
الطلب �رشاء  133دبابة Abrams M1A1/A2
و��شراء حوايل  20ناقلة لتح ّل حم ّل الناقالت
التي فقدت باليمن.

لدى اجلي�ش ال�سوري دبابات  T-90رو�سية
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دبابة ابرامز M1A2

لدى اململكة العربية ال�سعودية

اجلمهورية العربية ال�سورية:

ع��دي��د ق��وات�ه��ا ال�بري��ة ح ��وايل .
جندي يف  7ف��رق مدرعة/ميكانيكية وفرقتا
ق��وات خا�صة ،والبيانات ال�سورية تقريبية
ن �ظ��ر ًا مل��ا ي �ج��ري م��ن ق �ت��ال يف ��س��وري��ا حالي ًا
م��ع داع ����ش م��ع �أن مناطق ال�ق�ت��ال �أ�صبحت
حمدودة.
�أم��ا املعدات ال�سورية من دبابات القتال
الرئي�سية نحو  1400دبابـــــــة طــــــراز T-90
و  ،T-72و  200دبابة  ،T55 MVو  1000دبابة
 ، T - 62و  2000دبابة طراز .T-54/55
ال �� �س �ي��ارات امل��درع �ـ �ـ �ـ �ـ��ة  400طــــــراز
 BRDM-1و 1000طراز  BRDM - 2عربات
القتال ون��اق�لات اجل�ن��د امل��درع��ة  2300عربة
 BMD -1ونحو  1500ناقلة 152/60/50
( )RTBوعدد من عربات .To - 46
�أما من املدفعية فلديها  2600قطعة عيار
 122ملم و  130ملم و  155ملم ،كما لديها 180
مدفع مقطور ،و  400مدفع  S1/2عيار 122
ملم ذاتي احلركة ،و  50مدفع  ،S - 2 -3عيار
 152ملم ذاتي احلركة ،ومدافع �ضد الدبابات
عيار  100ملم .كما لديها مدافع هاون عيار 81
ملم و  120ملم ،و  160ملم.
ولديها من راجمات ال�صواريخ  122ملم
و  140ملم ،و  240ملم.
ولديها �صواريخ م/د �سنابر ،و�ساغر،
و�سواتر ،و�سبيغوت و�سباتذريل ،وه��وت،
وميالن ،وكورنت.
ول��دي �ه��ا ���ص��واري��خ (�أر�� � ��ض � -أر�� ��ض
 24ف� ��روغ  ،7 -و  18ق� ��اذف � �س �ك��ادب (60
�صاروخاً)  ،و � 81صاروخ ًا  5S - 12ولديها
ل��واء مدفعية �ساحليـــــة مـــــع �صواريــــخ
.SSC-3/SSC-2/SSC-1
100 000
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ول��دي�ه��ا م��ن م��داف��ع م/ط  23م�ل��م ،و
ملم ،و  400مدفع  57ملم و  25ملم و  100ملم
مقطور ،و  300مدفع  ZSU - 23و  57مدفع
 ZSU - 2ذاتية احلركة.
� � � � � �ص� � � � ��واري� � � � ��خ م/ط � � � �س� � ��ام
 .18/13/11/9/8/7/6كل هذه املعدات
كانت قبل احلرب ومل حتدد بعدما فقدته منها
يف احل��رب م��ع داع����ش وم��ا حت��اول �إ�ستعادته
لأنها ال تزال حتارب يف �أماكن حمدودة.
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اجلمهورية العراقية:

اجلي�ش العراقي حالي ًا تغري عديده وال
ت��وج��د �أرق ��ام معتمدة إ�ث��ر م��ا تعرّ�ض ل��ه من
ح��روب خالل العام  2014والأرق��ام ال�سابقة
لي�ست حقيقة واحل�ك��وم��ة حالي ًا تعتمد على
قوات ع�سكرية �شيعية و�سنية وكردية وحزب
اهلل وق��وات ايرانية ت�سانده وال ميكن ايجاد
تقديرات حقيقية� .أما املعدات ح�سب ما كانت
 146دبابة ابرامز  ،M1A1و  73دبابة ،T90
و 80دبابة  ،T-73و  50دبابة .T55
�أما عربات القتال وناقالت اجلند فحوايل
 150عربة  ،BMP-1وو  511عربة ،PTMI
و 20عربة فوك�س ،و  80عربة BTR - 46201
ومنو  1200عربة .MT -LB
كما ل��دى ال�ع��راق م��ن املدفعية  50مدفع
 ،M109A4/A5ذات �ي��ة احل��رك��ة ه��اوت��زر،
و 128م��دف��ع  M198م�ق�ط��ور ه��اوت��زر عيار
 155ملم ،و  18مدفع  D-20هاوتزر مقطور
عيار  152ملم ،كما لديه  55بطارية هاون عيار
 120ملم و  81ملم ( 108ف�صائل) ،ولديه من
�صواريخ �سام � 40أفنجر  409بان�سري .51
وق �ي��د ال�ط�ل��ب ل �ل �ع��راق  175دب��اب��ة قتال
رئي�سية طراز  M1A1ابرامز قد تكون �سلمت
عام  ،2019وقيد الطلب �أي�ض ًا عدد غري حمدد
من دبابات .T-72

دبابات  T-72تابعة للجيش العراقي

ملم خا�صة باحلر�س ال�سلطاين ،و � 38صالح
الدين كوماندو .V - 150
�أما من ناقالت اجلند املدرعة فلدى عمان
بع�ض ن��اق�لات ف��اب ،و  15ناقلة �ساك�سون،
و 91ناقلة � AT - 105ستورمر للقيادة ،و150
بريانيا ( )8X8ت�شمل ن��اق�لات جند وقيادة
وا�ستعادة وا�سعاف وحامالت هاون.
كما ل��دى عمان  24مدفع  G-6عيار 155

ملم ذات��ي احل��رك��ة ،و  12مدفع  FH 70عيار
 155ملم ،و  15مدفع  M-109عيار  155ملم
ذات��ي احل��رك��ة ،ويف اخل��دم��ة نظام VMLICI
للدفاع اجل��وي ال�صاروخي ي�شغله احلر�س
ال�سلطاين.
ه� � ��ذا وت � �ن� ��وي ع � �م� ��ان �� �ش ��راء ب �ع ����ض
ال�صواريخ احلديثة ومنها م�سرتال وافنجر
وقد بد�أ الت�سليم.

�سلطنة عمان

يبلغ عديد القوات الربية العمانية
ج �ن��دي ت���ش�م��ل  6000ج �ن��دي م ��ن احل��ر���س
ال�سلطاين.
وتنظيمه العام  :مق ّر قيادة فرقة ومق ّر
قيادة لواء مدرع .ومقر قيادة لواءي مُ�شاة.
�أم��ا املعدات فقوامها من دبابات القتال
الرئي�سية  38دبابة ت�شالنجر  ،2 -و  43دبابة
( ،)M-60A3ولديها من الدبابات اخلفيفة
و 60دبابة �سكوربيون.
�أما ال�سيارات املدرعة فت�ض ّم � 9سيارات
مدولبة ط��راز �سنتورو جمهّزة مبدافع 120
25.000
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ودبابة

 M-60A3لدى القوات البرية العمانية
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دولة قطر

عديد قوات دولة قطر الربية  8500جندي،
وتنظيمها العام� 3 :أفواج حر�س �أمريي ،وفوجا
مدفعية ،وكتيبتا مُ�شاة ميكانيكيتان ،وكتيبة
قوات خا�صة ،وكتيبتا �صواريخ موجهة م/د.
�أما معدّاتها فت�ض ّم من الدبابات الرئي�سية
 62دبابة ليوبارد طراز ( 2A2والت�سليم جارٍ).
ك �م��ا ل��دي �ه��ا م ��ن ال �� �س �ي��ارات امل ��درع ��ة 20
كا�سكافيل و  ،XMA63 ERDو  F-9 21بريانيا
(مدافع  90ملم).
املدفعية ت�ض ّم  24مدفع ه��اوت��زر  SPو 12
مدفع  G5عيار  155ملم ،و  22مدفع  MKF3عيار
 155ملم ذاتي احلركة ولديها من مدافع الهاون
 24هاون عيار  81ملم ،و  15هاون عيار  120ملم.
ك�م��ا ل��دي�ه��ا  4راج��م��ات �أ� �س�ت�رو���س  ، 2و
 7راج �م��ات ه �م��ار���س  M142و�� ...ص��واري��خ
موجهة م/د ميالن وهون وجافلني و�صواريخ
م/ط � �س��ام  7 -وب�ع����ض � �ص��واري��خ �ستنغر
و�ستاربري�ست عربات القتال وناقالت اجلند 30
عربة  ،AMX - 10Pو 14عربة  AMXVTTو
 160عربة فاب ،و  8عربات كوماندو.
وقيد الطلب  62دبابة ليوبارد  ،2AF -و
 24مدفع ه��اوت��زر  PZH - 2000عيار  155ملم
والت�سليم جارٍ ،وقد و�ضعت اللم�سات الأخرية
ل� ���ش�راء أ�ن �ظ �م��ة م ��داف ��ع � �ص��اروخ �ي��ة M142
هيمار�س مع � 60صاروخ  ATAC MSبلوك A1
و � 360صاروخ ..M31A1

دولة الكويت:

ع��دي��د ال �ق��وات ال�بري��ة ل��دى دول��ة الكويت
 12000جندي وتنظيمها ال�ع��ام فرقة مدرعة
(ل���واءان م��درع��ان  ،ول ��واء ميكانيكي ول��واء

م��دف�ع�ي��ة) ،وم�ق� ّر ف��رق��ة ميكانيكية (ل ��واءان
ميكانيكيان ولواء مدرع ،ولواء مدفعية ولواء
ح��ر���س �أم�ي�ري (م�ستقل) .ول ��واء هند�سة (
م�ستقل) .ولواء ا�ستطالع مدرع (م�ستقل).
�أم��ا امل�ع��دات فدبابات (القتال الرئي�سية
 236دبابة  M1A2وح��وايل  150دبابة ،M-84
ونحو  45دبابة ت�شيفتني يف التخزين).
�أما عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة
فلديها  254عربة دي��زرت ووري��ور  -18منها
ملهمات متخ�ص�صة) و  40ط��راز BMP 2.55
و  140ع��رب��ة �� BMP - 1ش�بري��ا و  60ع��رب��ة
) ،MO8(4x4و  113عربة درعة طراز فرييت.
�أم��ا من املدفعية فلديها  51مدفع هاوتزر
ن��وري�ن�ك��و  PLZ43ذات ��ي احل��رك��ة ع �ي��ار 155
ملم ،و  23مدفع  M- 109عيار  155ملم ذاتي
احلركة ،و  18مدفع  GCTعيار  155ملم ذاتي
احل��رك��ة ،و  9م��داف��ع  21FEبريانيا (م��داف��ع
عيار  90ملم) ،ولديها  18هاون عيار  120ملم.
ولديها من الراجمات � 25سمريت�ش عيار

مدفع عيار  155ملم ذاتي احلركة  M-109يف اجلي�ش الكويتي
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دبابة ليوبارد طراز � 2A2أبرز �سالح لدى اجلي�ش القطري

 300ملم .ولديها م��ن �صواريخ م/د  118تاو
(حممولة على عربات) وقيد ال�رشاء  12عربة
 FUCHS NBCللإ�ستطالع يجري ت�سليمها منذ
العام  .2017كما قيد الطلب حتديث  218دبابة
ط��راز  .M1A2على �أن التجربة امل��دم��رة التي
مرّت بها الكويت �أفقدتها الكثري من �أ�سلحتها
ولكنها تعلمت من �أخطائها .و�رشعت يف جتهيز
قواتها ،كما عقدت �إتفاقات �أمنية مع الواليات
امل �ت �ح��دة ا ألم�ي�رك� �ي ��ة ،وب��ري �ط��ان �ي��ا وف��رن���س��ا
ورو�سيا وال�صني حفاظ ًا على �أمنها.

اجلمهورية اللبنانية:

ع��دد ق��وات اجلمهورية اللبنانية الربية
ح��وايل  56.000ج�ن��دي ،ولديها م��ن دبابات
القتال الرئي�سية  350دبابة ،T45/55/60
و  10دبابات .M-48A5
ولديـــها من ناقـــــالت اجلنـــــد  16عربة
 B - C25ونحو  150عربة  ،M113و  68عربة
(م�ستم ّر ت�سليمها).
ولديها من املدفعية  280مدفع ،M198
و 44مدفع  ،M114A1عيار  155ملم مقطور،
و  15مدفع  M-46مقطور عيار  130ملم و 26
مدفع  D-Soو  M30عيار  122ملم مقطور،
و 13م��دف��ع ط ��راز  ،M1D1A1و  41مدفع
هاون عيار  120ملم.
كما لديـــــه  11راجمة ط��راز ، BM - 21
و 200مدفع عدمية الإرت� ��داد عيار  106ملم
وميالن.
�أم��ا م��ن م��داف��ع م/ط فلديه  131مدفع ًا
عيار  20و  23و  30ملم.
مت م�ؤخر ًا �إ�ستالم حوايل � 40إىل 50
هذا وقد ّ
مدفع هاوتزر  ،M-109عيار  155ملم تلقائي
الدفع ،و  30ناقلة جند  M-113من الأردن .كما
ّمت ا�ستالم  40مدفع  M-194هاوتز مقطور من
الواليات املتحدة الأمريكية.
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يتوجه حنو أخطار الرونز
الرادار «ّ »KB Radar

النظام  Groza - Oلك�شف
الدرونز املعادي

وع � � ��د ال � � ��درون � � ��ز ب� ��االرت � �ف� ��اع
ال�صاروخي ،والتطبيقات تت�شعّب
م��ن ه��دي��ة ول��د يف عيد م �ي�لاده� ،إىل
م�صور �رسيع التعلّم وع��ايل امل �ه��ارة ،وحتم ًا
�أ�صول متينة يف �ساحة معركة �صادقة ،يف مطلق
الأحوال ملن يُكلَف بالأمن ،ف�إن الدرونز تت�سبّب
ب� ��أمل م�ع�ت��دل �إىل ق ��ويّ يف ال ��ر أ�� ��س .احل ��وادث
ال�سابقة حتى اليوم تُعانق ا ألف�ع��ال العدائية
من اخ�تراق تدمريي ٍ
كاف للحياة اخلا�صة �إىل
هجمات �إرهابية مُبا�رشة.
إ�ن��ه �سيكون بالطبع مثالي ًا إ�م�ت�لاك عالج
عاملي ،وح ّل ناجع �ض ّد �أخطار الدرونز� ،إال �أن
مُقاربة هذا اخلطر يت ّم التعامل معها با�ستخدام
ن �ظ��ام ��ش��ام��ل م���ض��اد ل �ل �ط��ائ��رات دون ط� ّي��ار
� C - UAVأثبتت فعاليته.
�إن � �ش�رك� ��ة  JSCامل� �ن� �ت� �ج ��ة ل� � � ��رادار

« »KB Radarم �ق � ّره��ا م�ي�ن���س��ك  Minskيف
جمهورية بالرو�سيا ،ت��زوّد جمموعة كاملة
م��ن امل �ع �دّات ،م��ن ذات االخت�صا�ص ال�ضيق
واحل� � ��رب الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة امل� ��� �ض ��ادة لأن �ظ �م��ة
درون��ز� ،إىل وح��دات ح��رب �إلكرتونية متعددة
امل ُ���س�ت���ش�ع��رات ،ق ��ادرة ع�ل��ى �إح �ب��اط مهمّات
جمموعة عري�ضة من �أنظمة ال��درون��ز املنتجة
مف�صلة منزلياً ،خط الإنتاج يرتبط
�صناعي ًا �أو ّ
ب�إ�سم « »Grozaوالذي يعني عا�صفة رعدية.
ت �� �س �ق��ط امل� ��داف� ��ع امل� ��� �ض ��ادة ل �ل��درون��ز
 Groza - R4و � ،Groza - R2أنظمة الدرونز
ال�ع��ام�ل��ة ب�شكل ال �ط��اح��ون��ة ،وت�ظ�ه��ر ف��وائ��د
م�ث��ل ال� ��وزن امل�ل�ائ��م ،وب�ي�ئ��ة ال�ع�م��ل ال�ع��ام��ة،
وم��دى الإ��ش�ت�غ��ال ا ألف���ض��ل ،وك �ف��اءة ا إلن�ف��اق
م��ن ق��وة ال�ط��اق��ة وال�سعر التناف�سي .يعترب
 Groza - Z1ال �ن �ظ��ام الأوت ��وم ��ات ��ي حلماية

نظام الرادار « »Groza-Z1على عربة وميكن ا�ستخدامه على القوارب
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املن�ش�آت م��ن �أخ �ط��ار ال�ع��رب��ات ال�ط��ائ��رة دون
طيّار ،وهو يقوم مبهمّة ت�أمني حماية املن�ش�آت
الثابتة ،وم��وق��ع املنا�سبات العامة ،وقوافل
ال�ع��رب��ات ،وب�شكل مهم ال�سفن البحرية من
اخ�ت��راق ط ��ائ ��رات م �� �س�ّيررّ ة � UAVsصغرية
احلجم ،بحيث ت�شو�ش على ادارة بث البيانات
و�أقنية املالحة ،هذا بالإ�ضافة �إىل ايجاد منطقة
حظر الطريان بوا�سطة الت�شوي�ش اخلادع على
معدّات املالحة على منت الطائرة.
م��ع �إدراك احل�ق�ي�ق��ة� ،أن وراء ال��درون��ز
املعتدي هنالك امل�شغل ال��ذي يدير عملية تنفيذ
املهمة العدائية ،ف��ال��رادار « »KB Radarيقدّم
ال�ن�ظ��ام  ،Groza -Oوه��و ع �ب��ارة ع��ن ط��ائ��رة
دون طيّار تعمل كمن�صة ك�شف حممولة جواً،
�شائكة بعدد من امل ُ�ست�شعرات ،ملهمة البحث يف
الأر�ض وت�سجيل فيديو للم�شغل املحتال حتى
حلظة ت�سليمه لفريق التوقيف.
�أم ��ا ال �ن �ظ��ام « »Groza - Sف�ه��و من�صة
� �ش��ام �ل��ة م� ��� �ض ��ادة ل �ل �ع��رب��ات اجل���وي���ة غ�ير
الآه �ل��ة  ،UAVالأك�ث�ر ق ��درة يف جم��ال احل��رب
الإلكرتونية امل�ضادة لأخطار الدرونز ،ميكن
حتميلها على من�صة نقل ع�سكرية �أو مدنية،
وتعترب �رشكة «مر�سيد�س بنز» العميل الأكرث
�إ�ستخدام ًا لهذا النظام.
ي���ؤدي نظام  Groza -Sمهمات للك�شف
وال �ت �ع �رّف ع �ل��ى ال �ط��ائ��رات امل �� �س�ّي�رّ ة UAV
ومعرفة اجتاهاتها ،وبالتايل يعطّ ل �أقنيتها
لإدارة وبثّ البيانات ،والت�شوي�ش على �أنظمة
امل�لاح��ة ع�بر ال�ســواتل  GPSو GLONASS
و  GALILEOو .BeiDou
�إن الفوائد امللمو�سة للمحطة هي يف التعليم
� ،أيّ معنى ال�ق��درة على تو�سيع مكتبتها من
الأخ� �ط ��ار و�إت� �ق ��ان ال�برجم �ي��ات الأ��س��ا��س�ي��ة،
والإ��س�ت�ج��اب��ة للطلب امل ُ�ت��زاي��د على التدابري
امل �� �ض��ادة لأج �ه��زة ال ��رادي ��و الإل �ك�ترون �ي��ة يف
العربات امل�سرية  .UAVsفالنظام «»Groza - S
قد ّمت اختباره ب�شكل مكثّف يف عمل حقيقي يف
عدّة دول.
م��ع م�ن�ت�ج��ات رادارات «،»KB Radar
يح�صل العميل على معارف مُتقا�سمة ب�سخاء،
وت��دري��ب �صلب ل� أل�ف��راد امل�شغلني ومل�س�ؤويل
ال�صيانة ،و�ضمانات موثوقة ،ودع��م طويل
الأمدل ما بعد البيع.
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معرض مصر الدفاعي :EDEX 2021
منو الصناعات الدفاعية املصرية

الرئي�س ال�سي�سي يتو�سط رو�ؤ�ساء الوفود الع�سكرية امل�شاركة يف املعر�ض

بتاريخ  29ت�شرين ثاين/نوفمرب � 2021إفتتح الرئي�س
عبد الفتاح ال�سي�سي معر�ض م�صر الدفاعي «�إيديك�س
 »EDEX 2021يف دورته الثانية بح�ضور عدد من البعثات
الأجنبية من  42دولة حول العامل ،ومُ�شاركة �أكرث من 400
�شركة حملية وعاملية منتجة للأنظمة الدفاعية .الرئي�س
ال�سي�سي يرافقه رئي�س احلكومة امل�صرية م�صطفى مدبويل
ووزير الدفاع الفريق حممد زكي ،قام بجولة على �أجنحة
ال�شركات الكربى وتفقد قاعات املعر�ض وتوقف عند

بع�ض ال�شركات العاملية.
يعترب املعر�ض منا�سبة لإظ��ه��ار متزايد للمن�صات
الع�سكرية امل��ت��ط�وّرة ،الأم���ر ال��ذي ي�شري �إىل احلركة
الكبرية يف جمال توطني ال�صناعات الع�سكرية يف م�صر،
�أو تطوير املعدّات امل�ستوردة من اخلارج .فوفقاً للر�ؤية
ال�سرتاتيجية للقيادة امل�صرية ،يعترب مُ�ستقبل القوات
امل�سلّحة لأكرب قوة ع�سكرية يف �أفريقيا مرهون ببناء قاعدة
متينة لل�صناعات الدفاعية املحلّية.

الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي �إ�ستعر�ض العديد من مناذج
العربات املدرعة و�أبدى �إهتمام ًا كبري ًا مبراحل ت�صميمها
وت�صنيعها ،كما اطلع على تفا�صيل الإج ��راءات التي يتم
�إتخاذها واجل��دو ل الزمني لتوطني �صناعة ال�سيارات الكهربائية يف
م�رص ملواكبة التقدّم العاملي يف هذا املجال .وبالتايل ف�إن معر�ض« EDEX
 » 2021هو منا�سبة لعر�ض أ�ح��دث املنتجات امل�رصية والتي �أبرزها

الطائرات دون طيّار ،والعربات املدرعة و�أنظمة القيادة وال�سيطرة
و�أجهزة املالحة اجلوية وغريها من املعدّات احلربية.
ب��دوره الفريق حممد زكي قائد القوات امل�سلّحة امل�رصية وزير
الدفاع والإنتاج احلربي� ،أ�شار �إىل �أن هذا املعر�ض يفتح �آفاق جديدة
من التعاون ما بني م�رص وع �دّة دول ح��ول العامل يف جم��ال ال�صناعات
الع�سكرية.
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�أهمية معر�ض ايديك�س لإقتناء ال�سالح:

مما ال �شك به �أن القيادة امل�رصية ت�سعى �إىل
تطوير القوات امل�سلّحة امل�رصية وتعزيز قوتها
يف خمتلف امليادين الربية والبحرية واجلوية.
ل��ذا تعمل ال�رشكات العاملية املنتجة للأنظمة
الدفاعية على التوا�صل مع احلكومة امل�رصية،
ويف هذا املجال ي�أمل مقاولو الدفاع الأمريكيون
حتقيق جناح كبري يف معر�ض «ايديك�س EDEX
 »2021وا��س�ت�ع��ادت ح�صتهم م��ن امل ُ�شرتيات
الع�سكرية امل ���صري��ة ،ال�ت��ي ف�ق��دوه��ا ل�صالح
��شرك��ات رو��س�ي��ة وفرن�سية خ�لال ال�سنوات
الأخ�ي�رة .فقد انخف�ضت مبيعـــات الأ�سلحة
الأمريكيــة �إىل م�صـــــر م��ن  % 47يف الفتـــرة
املمتــــدة ما بني  2009و� ،2014إىل  % 14فقط
يف الفرتة ما بني  2015و ،2020لكن رغبة م�رص
تنويع م�صادرها من الأ�سلحة فتحت املجال من
جديد لل�رشكات الأمريكية.
ويف ه� ��ذا امل� �ج ��ال ُي �� �ش��ار �إىل �أن وزارة
اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك �ي��ة ق��د واف �ق��ت خ�لال �شهر
�أي ��ار/م ��اي ��و  2021ع �ل��ى ال �ب �ي��ع ال�ع���س�ك��ري
اخلارجي املتعلّق بتحديث وجتديد  43طوافة
هجومية � AH 64-D Apacheإىل AH-64-E
 ،Apacheوذل��ك يف �صفقة بلغت قيمتها  2.3مليار دوالر .كما �سبق
�أن ح�صلت م�رص يف العام املا�ضي على �صواريخ تكتيكية منوعة من

�شعار املعر�ض «حتيا م�صر»

�رشكة «رايثيون».
�إذ ًا م��ع اف�ت�ت��اح معر�ض  ،EDEXت � أ�م��ل ال�صناعات الدفاعية
والع�سكرية العاملية يف احل�صول على ق�سم من املبيعات الع�سكرية
�إىل منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ومتتني العالقات مع
الزبائن احلاليني .فالإنفاق الدفاعي ل��دول ه��ذه املنطقة قد تزايد
ب�شكل كبري خالل العقد املا�ضي الأمر الذي رفع ن�سبة ح�صتها من 7
 %يف العام � 2010إىل  % 9يف العام  ،2020هذا مع الإ�شارة �إىل �أن م�رص
باتت حتوز على �أكرب قوة ع�سكرية يف هذه املنطقة ت�صل �إىل 920.000
جنديّ ف�إن موازنتها الع�سكرية هي اليوم يف حدود  4.4مليار دوالر
يف ال�سنة.

�أبرز العار�ضني:

الطائرة دون طيّار «� »NUTإنتاج «م�صر»
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مم��ا ال ��ش��ك ب��ه �أن ال �ع��ار���ض الأك �ب�ر ك ��ان ال �ق��وات امل ُ���س� ّل�ح��ة
امل�رصية ،حيث ك��ان لك ّل من ال�ق��وات الربية واجل��وي��ة والبحرية
وال��دف��اع اجل � �وّي� ،أج�ن�ح��ة ك �ب�يرة ا��س�ت��وع�ب��ت �أح ��دث املنتجات
والأن�ظ�م��ة الدفاعية ال�ت��ي ّمت ت�صنيعها حملي ًا ب ��إ��شراف وزارة
الإنتاج احلربي امل�رصية ،وذلك من خالل م�صنع « »200احلربي
لإن �ت��اج و�إ� �ص�لاح امل��درع��ات ،وم�صنع «ق ��ادر» لل�صناعات ذات
التكنولوجيات املتطوّرة.
�أبرز املركبات املدرعة رباعية الدفع واملطوّرة حملي ًا كانت العربة
«مت�ساح  ،»3وهي ناقلة جنود مدرعة تكتيكية خفيفة مبنية على �شا�سي
عربة «هامفي» الأمريكية .كما عر�ضت هيئة الت�صنيع املتقدم للمرّة
الأوىل الطائرة دون طيّار «نووت ،»NUTملهمات الإ�ستطالع وامل ُراقبة
اجلوية ،التي ت�ستطيع الطريان بحمولة  65كلغ مع ق��درة على جتنب
التقاطها من ال�سواتلّ .مت اختيار �إ�سم «نووت» كونها �آلهة امل�رصيني
القدماء يف ال�سماء.
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امل�ؤ�س�سة العامة لل�صناعات الع�سكرية :MIC

ايدج :EDGE

عربة رب�ضان يف جناح ايدج

لقد متيّز جناح دولة االم��ارات العربية املتحدة بات�ساعه وتنوّع
ال�رشكات داخ�ل��ه ،وذل��ك حتت �إ�سم «جمموعة اي��دج  »EDGEالتي
ت�ض ّم ح��وايل � 25رشكة مُنتجة ملختلف أ�ن��واع الأنظمة الدفاعية يف
االمارات.
يف معر�ض تعليقه على مُ�شاركة « إ�ي��دج» يف معر�ض ،EDEX 2021
قال الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب ملجموعة «ايدج» ال�سيد في�صل
البناي« :تفخر ايدج ب�أن يكون لها متثيل يف معر�ض ايديك�س يف القاهرة،
�إىل ج��ان��ب جمل�س االم ��ارات لل�رشكات ال��دف��اع�ي��ة ،نحن ن�ق��ود �إن�شاء
وت�صنيع حلول التكنولوجيا املتقدّمة يف الدفاع ويف املجاالت املدنية
وتلعب دور ًا حموري ًا يف حتقيق النمو االقت�صادي والأمن الدويل».
�أب ��رز م�ع��رو��ض��ات «اي� ��دج» ك��ان��ت ال���ص��واري��خ ه��ال�ك��ن وال �ط��ارق
و�أ�سلحة كاراكال وعربة منر وادا�سي و�أبو ظبي لبناء ال�سفن وغريها
من الأنظمة املتقدّمة.

جدارا :JADARA

ال�رشكة الأردنية املنتجة لأنظمة ال�سالح واملعدّات الدفاعية ،تعترب
واح��دة من ال�رشكات ال��رائ��دة يف جم��ال تطوير و�إن�ت��اج وبيع الأنظمة
امل�ضاد للدروع ق�صري ومتو�سطة املدى ،كذلك �أنظمة الت�سديد الب�رصي
الإلكرتونية و�أنظمة الر�ؤية الليلية و�أنظمة التوجّ ه والتتبّع والر�ؤية
احلرارية ملختلف التطبيقات الع�سكرية.
�أبرز منتجات ال�رشكة نظام � RPG 32أو «ن�شاب» امل�ضاد للدبابات
ق�صري املدى يتم التحكّم به عن بُعد .ثم نظام كواد  QUAD 2للقواذف
ال�صاروخية واملحمول على عربات كما تعمل ال�رشكة على اتفاق مع
�رشكة «رو�س �أوبورون اك�سبورت» لإنتاج ال�صاروخ كورنيت Kornet
 Eيف الأردن.
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العربة املدرعة «الدهناء» �إنتاج ال�صناعات الع�سكرية

ال�سعوديةMIC

هي امل�ؤ�س�سة ال�سعودية امل ُنتجة للعربات املدرعة وناقالت اجلنود،
وه��ي يف �إط ��ار اجل�ن��اح ال�سعودي �إىل ج��ان��ب امل�ؤ�س�سات وال�رشكات
امل ُنتجـة ملختلف الأنظمة الدفاعية ،عر�ضــــت بع�ض العربــــات و�أبرزها
الدهنــاء  AL DAHNAالعربة التكتيكية ذات احلركية العالية ،والتي
ت�ؤمن حماية بال�ستية لطاقمها واجلنود يف داخلها.

رايثيون تكنولوجيز
:Raytheon Technologies
ال���شرك��ة الأم�يرك�ي��ة امل� ��زوّدة للأنظمة التكنولوجية امل�ت�ط�وّرة،
للزبائن التجاريني والع�سكريني ،عر�ضت يف �إيديك�س �أنظمة القيادة
وال�سيطرة واالت�صاالت والكمبيوتر والأم��ن ال�سيرباين � ،C5إ�ضافة
�إىل من�صات ومعدّات خا�صة بالقوات الربية ،والذخائر وال�صواريخ
و�أنظمة ال�سالح البحري والرادارات .ال�رشكة تقدّم حلو ًال �أي�ض ًا لقطاع
الطريان والطاقة املوجّ هة و�أنظمة الدفع والأمن ال�سيرباين.

لوكهيد مارتن :Lockheed Martin

عر�ضت جم�سّ مات ال�ط��ائ��رات احل��رب�ي��ة ال�ت��ي تنتجها وتعمل يف
منطقة ال�رشق الأو�سط لدى عدّة دول ،من هذه الطائرات امل ُقاتلة F-16
وامل ُقاتلة اجلديدة  F-35وطائرة النقل الع�سكري ،هذا بالإ�ضافة �إىل
جمموعة من ال�صواريخ والتي �أبرزها نظام الدفاع اجلوّي . THAAD

ل  3هاري�س :L3 Harris

هي �رشكة تكنولوجيا عالية للمجاالت الدفاعية واجل��و ف�ضائية،
وتقدّم حلو ًال مُبدعة للزبائن وفق ًا الحتياجات مهماتهم ،ال�رشكة توفر
الدفاعية  -كانون الأول  /دي�سمرب  - 2021كانون الثاين  /يناير 2022

تكنولوجيات دفاعية وجت��اري��ة متقدّمة يف امل�ج��االت اجل��وي��ة والربية
والبحرية وال�سيربانية.وهي ت�رسّع �إنتاج احللول امل ُ�ستقبلية.
يف معر�ض «�إيديك�س  »2021عر�ضت جمموعة من �أنظمتها ،والتي
�شملت ن�ظ��ام ( )C5للقيادة وال�سيطرة واالت �� �ص��االت والكمبيوتر
وال�سيربانية ،امل�ستخدمة يف اط��ار احل��رب الإل�ك�ترون�ي��ة� ،إ�ضافة �إىل
�أجهزة ذات �صلة بالتج�س�س وامل ُراقبة وحياز ة الأهداف والإ�ستطالع
( ،)ISTARومعدّات خا�صة بالأنظمة غري الآهلة.

الإعالن عن معر�ض
« الدفاع البحري»

بوينغ :Boeing

هي ال�رشكة الأمريكية الرائدة يف �إنتاج خمتلف �أن��واع الطائرات
التجارية واحلربية �إ�ضافة �إىل الطوافات و�أنظمة ال�سالح الأخ��رى.
عر�ضت يف «اي��دي�ك����س» جمموعة م��ن جم�سّ مات ال �ط��ائ��رات احلربية
مثل امل ُقاتلة  F-15وطوافة الهجوم �أبات�شي  Apacheوطوافة النقل
الع�سكري �شينوك  ،Chinookوطائرة النقل ال�سرتاتيجي .C- 17
ال�رشكة ت�سعى لت�سويق طائرة التدريب املتطوّر T-7 Red Hawk
يف دول ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وقد �أكّد نائب رئي�س ال�رشكة
للمبيعات اخلارجية ريك ليما�سرت � ،Rick Lemasterأن بع�ض الدول
قد �أبدت جتاوب ًا ل�رشاء هذه الطائرة ومنها م�رص.
يُ�شار �إىل �أن  T-7تُ�ساهم يف تدريب الطيّارين لأجيال مُقبلة ،وقد
بو�رش �إ�ستخدامها من قِبل �سالح اجلو الأمريكي.

نك�سرت :NEXTER

الفريق �أحمد خالد يُعلن �إطالق معر�ض الدفاع البحري الأول يف م�صر

على هام�ش معر�ض « »EDEX 2021وخالل م�ؤمتر �صحفي �أمام
الإعالميني� ،أعلن الفريق �أحمد خالد قائد القوات البحرية امل�صرية
عن �إطالق املعر�ض الأول للدفاع البحري يف م�صر نهاية العام ،2022
على �أن تعلن تفا�صيل �إقامة املعر�ض يف وقت الحق.

ال���شرك��ة الفرن�سية امل ُنتجة للعربات امل��درع��ة وم��داف��ع امل�ي��دان
وخمتلف �أن��واع الذخائر ،عر�ضت يف «ايديك�س» جم�سّ مات لعدد من
العربات والقذائف .وكان البارز يف �إعالنها عن افتتاح خط جديد لإنتاج
جمموعة كاملة من خراطيم ت�صفية الأقنعة الواقية من املواد النووية
واجلرثومية والكيميائية  ،يف اطار برناجمها اخلا�ص باحلماية الفردية
للقوات امل ُ�سلّحة الفرن�سية.
تعمل «نكت�رس» على ت��روي��ج منتجاتها يف دول ال���شرق الأو��س��ط
و�شمال �أفريقيا ،حيث تعر�ض ب�شكل خا�ص نظام مدفع امليدان اجلديد
ذات احلركة قي�رص  Caesar 8X8عيار  155ملم ،ومدفع عيار  30ملم
امل ُ�ستخدم يف مُقاتالت راف��ال� ،إ�ضافة �إىل املدفع  NARWHALعيار 20
ملم لتجهيز ال�سفن احلربية على �أنواعها.
ليوناردو LEONARDO

عر�ضت «نك�سرت» جم�سمات عربات مدرعة وذخائر منوعة
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ال�رشكة االيطالية الرائدة يف �إنتاج خمتلف �أنواع الأنظمة الدفاعية
والطوافات وط��ائ��رات التدريب ،قدّمت يف «ايديك�س» حلو ًال مُبتكرة
لأغ��را���ض ال��دف��اع الوطني .كما عر�ضت جم�سّ مات لبع�ض الطوافات
خا�صة ال�ط��راز  AW 109التي تتميّز بالقدرة على تنفيذ ع �دّة مهمات
يف ظ��روف بيئة قا�سية لي ًال ون�ه��اراً ،هذا بالإ�ضافة �إىل عائلة رادارات
ك��رون��و���س  KRONOSيف من ��اذج ب��ري��ة و�أخ� ��رى حممولة على متون
ال�سفن احل��رب�ي��ة ،وه ��ذا ال� ��رادار يعمل وف �ق � ًا لآخ ��ر التكنولوجيات
املعروفة  ،AESAويوفّر حماية كونه يك�شف معظم الأخطار اجلوية
مثل الطائرات امل ُقاتلة والطوافات والطائرات دون طيّار و�صو ًال على
ال�صواريخ البال�ستية.
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دا�سو للطريان :Dassault Aviation

رود �أند �شوارتز :Rohde & Schwarz

ال�رشكة الأملانية الرائدة يف �إنتاج �أنظمة االت�صاالت الال�سلكية،
وهي عر�ضت يف «ايديك�س» جمموعات من منتجاتها حيث البارز منها
كان نظام الراديو التكتي للعربات املعرف ب�إ�سم « .»SOVERON VR
يُعترب جهاز الراديو التكتي للعربات � R& S VR 5000أحد �أع�ضاء
عائلة ال��رادي��و  ،SOVERONوه��و م�صمم للإ�ستخدام يف العربات
والإدماج يف تطبيقات ثابتة� ،إنه من املعدات والأجهزة املتينة التي تعمل
يف خمتلف ا ألح��وال اجلوية ،وميكن ا�ستخدامه يف العربات املدرعة عن
عجالت �أو �سال�سل معدنية.

هن�سولدت :HENSOLDT

جم�سّ م املُقاتلة «رافال � »Rafaleستن�ض ّم �إىل �سالح اجلو امل�صري

ال�رشكة الفرن�سية الرائدة يف �إنتاج الطائرات التجارية واحلربية،
عر�ضت جم�سّ مات للمُقاتلة «راف��ال  »Rafaleمع عبارة «حتيا م�رص»،
يُ�شار يف هذا املجال �أن م�رص كانت قد وقّعت مع فرن�سا على عقد ل�رشاء
 30مُقاتلة رافال تقدّر قيمتها بحوايل  4.5مليار دوالر.
وزارة ال��دف��اع امل�رصية �أ ّك ��دت خ�بر ال�صفقة م��ع ��شرك��ة «دا��س��و
للطريان» مطلع �شهر �أيار/مايو  ،2021و�أ�شارت �إىل �أن متويل ال�صفقة
�سيت ّم بوا�سطة قر�ض ي�سدّد خالل ع�رش �سنوات ،و�أن العقد يت�ضمّن
التزوّد ب�صواريخ �إنتاج «�رشكة  »MBDAو�أنظمة �إلكرتونية �إنتاج
�رشكة «.»SAFRAN

م.ب.د .أ� :MBDA

ال�رشكة الفرن�سية واالوروب �ي��ة ال��رائ��دة يف �إن�ت��اج خمتلف �أن��واع
ال�صواريخ ،عر�ضت يف «ايديك�س» جم�سّ مات عدة أ�ن��واع من منتجاتها
ال�صاروخية التي ت�سعى �إىل ت�سويقها يف منطقة ال���شرق الأو��س��ط.
�أبرز هذه ال�صواريخ التي تلقى اهتمام القوات البحرية امل�رصية كان
ال�صاروخ ذو الإط�ل�اق العمودي للدفاع اجل �وّي  VL MICA NGمن
اجليل اجلديد ،واخلا�ص بتجهيز الفرقيطات امل�رصي.
جتدر اال�شارة �إىل �أن الفرقيطات الأربع طراز  Gowindلدى �سالح
البحرية امل�رصية ،والتي ح�صلت عليها حديث ًا من �أحوا�ض بناء ال�سفن
الفرن�سية  ،Naval Groupهي جمهّزة ب�صواريخ من عائلة VL MICA
ملهمّات الدفاع اجل�وّي وامل�ضادة للطائرات والطوافات وال�صواريخ
البال�ستية.
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جناح �شركة « »HENSOLDTيف معر�ض «�إيديك�س»

ه��ي ��شرك��ة �أمل��ان �ي��ة رائ ��دة يف جم��ال ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة ،حيث
تطوّر حلو ًال مُبدعة للزبائن يف حقول ال��رادارات واحلرب الإلكرتونية
و�إلكرتونيات الطائرات وغريها من الأنظمة الب�رصية وامل ُ�ست�شعرات.
كما ت�سعى ال�رشكة �إىل تو�سيع نطاق منتجاتها اخلا�صة مبقاومة
الأخطار والتهديدات الع�سكرية.
يف معر�ض «�إيديك�س» عر�ضت جمموعة من منتجاتها العائدة �إىل
احللول الأمنية ،مثل �أمن املعاير احلدودية و�أنظمة التج�س�س وامل ُراقبة
وحيازة الأهداف والإ�ستطالع (.)ISTAR
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اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺒﺮوﻧﺰي
Bronze Sponsor

اﻟﺸﺮﻛﺎء ا ﻋﻼﻣﻴﻮن
Media Partners

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺬﻫﺒﻴﻮن
Gold Sponsors

اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ واﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
Ofﬁcial WebTV &
Videocast Producer

اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺎﺳﻲ

Diamond Sponsor

اﻟﻨﺸﺮة ا ﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺒﺚ
اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
Ofﬁcial Show Daily
Ofﬁcial Digital Daily News
Producer
& WebTV Producer

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮض

Ofﬁcial Show Guide
Producer

برامج مشرتيات القوات البحرية
لدى أبرز الدول العربية
حتر�ص ال��دول يف خمتلف �أنحاء
العامل على ال�سيطرة وال�سيادة على
امل�سارات البحرية كون معظم جتاراتها
تتم عرب ال�سفن .ودول ال�شرق الأو�سط
مبا فيها دول اخلليج وغريها من الدول
العربية وال �سيما تلك الغنية بالبرتول
والغاز وغريها من ال�صادرات والتي
ت�����س��ت��ورد ال��ب�����ض��ائ��ع الإ�ستهالكية
معظمها عرب البحار وجتارتها وا�سعة
وكبرية ،حتتاج حركتها االقت�صادية
�إىل حمايتها ب�أ�ساطيل حربية قوية
وال �سيما �إثر التجارة املُتبادلة التي
ن�شطت على �أثرها القر�صنة البحرية
حيث كان القرا�صنة يف البدء ي�صعدون
�إىل ناقالت الغاز وال��ب�ترول وال�سفن
التجارية وي�سلبون حموالتها .ث ّم
تطوّرت فيما بعد عمليات القر�صنة
و�أ�صبح القرا�صنة ال يكتفون ب�سلب
الب�ضائع ،بل �أ�سو أ� يحتجزون ال�سفن،
طالبني الفدية للإفراج عنها ،وليتمكنوا
من ذل��ك باتوا ي�ستبدلون �أ�سلحتهم
اخلفيفة ب�أ�سلحة ثقيلة فعالة ،الأمر
ال���ذي جعل ال���دول تتخذ �إج���راءات
حماية قوية للتغلب على القرا�صنة
وردعهم واحل ّد من �أخطارهم.
وه� �ك ��ذا أ�� �ص �ب �ح��ت الأ� �س��اط �ي��ل
ال�ب�ح��ري��ة يف معظم دول ال���شرق
الأو� �س��ط واخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي وال
�سيما الغنية منها تعمل على تطور م�ستم ّر
حيث تقتني الفرقاطات ال�صاروخية والدول
ال�ع��اج��زة ع��ن ذل��ك تعمد �إىل تطوير زوارق
ال �� �ص��واري��خ م ��ؤخ��ر ًا �إىل ف��رق�ي�ط��ات ق��ادرة
بنريان �أ�سلحتها القوية التغلب على ال�سفن
وال�غ��وا��ص��ات وال �ط��واف��ات ال�ت��ي تطري على
ارتفاعات منخف�ضة وتدمريها.
أ�م� ��ا دول ال����ش�رق الأو�� �س ��ط واخل�ل�ي��ج
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فرقيطة البينونة تابعة للقوات البحرية الإماراتية

ال �ت��ي ت�ع�ج��ز ع��ن اق �ت �ن��اء ال �ف��رق��اط��ات لغالء
�أثمانها� ،أخ��ذت تلج�أ �إىل ت��زوي��د بحرياتها
بفرقيطات ال�صواريخ مع ما لديها من �أ�سلحة
�صاروخية �أخ��رى .و�ستعمل فيما يلي على
ت �ن��اول دول ال ���شرق الأو� �س��ط واخل�ل�ي��ج كال
على ح��دة متناولني ما لديها من معدات مبا
فيها ال�ف��رق��اط��ات والفرقيطات وال ��زوارق
ال�صاروخية و�سواها من الأ�سلحة الفعالة.

البحرية الأردنية

امل �م �ل �ك��ة الأردن � �ي� ��ة ال �ه��ا� �ش �م �ي��ة قليلة
ال �� �س��واح��ل وع��دي��د جت��رب�ت�ه��ا  900ج �ن��دي،
حتت أ�م��رة اجلي�ش ،كما لديها قاعدة بحرية
وح�ي��دة ه��ي العقبة ،وه��ي ال متلك فرقاطات
وال فرقيطات ،و�إمنا لدى �أ�سطولها البحري
 3زوارق دوري��ة فئة «احل�سني» ،و 4زوارق
دوري��ة �ساحلية طراز في�صل (فئة بريزام)،
وزورق ��ا دوري��ة فئة (ب�ير��س��ي) ،و  3زوارق
دوري��ة �ساحلية فئة «الها�شم» ،و  3زوارق
دورية �ساحلية �صغرية.
وقررت البحرية الأردنية �رشاء  4زوارق
ق�ت��ال�ي��ة ف�ئ��ة  250ط �ن��ا ،وزورق �ي��ن ل�ل��دوري��ة
ال�ساحلية بطول  35م�تر ًا (وم��ن املتوقع �أن

ت�ك��ون ق��د �سُ لمت) ،كما ت�ن��وي ��ش�راء بع�ض
الفرقيطات وهي قيد الدرا�سة اجلدية.

القوات البحرية االماراتية

ع��دي��د ق� ��وات دول� ��ة االم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
املتحدة البحرية  2000جندي ،وه��ي ال متلك
ف��رق��اط��ات ،بينما ل��دي�ه��ا  6ف��رق�ي�ط��ات فئة
(ال�ب�ي�ن��ون��ة) �صنع  ،GMN70وفرقيطتان
فئة (امل��ري�ج��ب) ت�صميم (ل��ور��س��ن) بطول
 62م�ت�راً ،وق ��وات االم� ��ارات اخلفيفة ت�ضم
زورق �ي�ن ه�ج��وم�ي�ين ��ص��اروخ�ي�ين �رسيعني
فئة (مريز) ت�صميم لور�سن ،و  4زوارق فئة
(غنطوط) ،و  6زوارق هجومية �صاروخية
��سري�ع��ة ف�ئ��ة (ب��ان�ي��ا���س) ت�صميم (ل��ور��س��ن
 )TNC45و 6زوارق ه�ج��وم�ي��ة ك �ب�يرة فئة
(�أر���ض��ن��ا) و  3زوارق دوري� ��ة ك �ب�يرة فئة
(كوكب).
ولديها من قوات حرب الألغام �صائدتان
�أملانيتان �سابق ًا (فئة .)332
�أما القوات الربمائية فلديها زورقا �إنزال
فئة (ج�ن��ان��ة) وزورق ��ا إ�ن ��زال فئة ()L-41
وزورق �إنزال ميكانيكي.
ومي �ل��ك ح��ر���س ال �� �س��واح��ل  45زورق � � ًا
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خمتلفة الأنواع جميعها للدورية وهذا ويبنى
 5فرقيطات فئة «البينونة» يف أ�ح��وا���ض �أبو
ظبي.
وتوجد خيارات لبناء زورق دوري��ة ثانٍ
فئة «�أب��و ظبي» ،وزورق�ي�ن �آخ��ري��ن للدورية
ف�ئ��ة «غ �ن �ط��وط» يبنى جميعها يف �أح��وا���ض
حملية ،ه��ذا و�ست�صنع �سل�سلة ج��دي��دة من
 12زورق � ًا �رسيع ًا للدورية فئة «غناتا» حيث
ت��زود �إم��ا مب��داف��ع �أو �صواريخ �ضد ال�سفن
ط��راز «مارتييه � MK2Nأو ب��رج ه��اون عيار
 120ملم ،وقد �أكمل الربنامج.
وقيد الطلب  34لن�ش ًا �رسيع ًا طول الواحد
 16م�تراً ،مل�صلحة حر�س ال�سواحل .و�أعلن
عن طلب قوارب ع�سكرية �ستبنى يف �أحوا�ض
�أبو ظبي لبناء ال�سفن.
�أه��م القواعد البحرية :ميناء جبل علي
(دبي) وميناء را�شد (دبي) وميناء زايد (�أبو
ظبي) وفجرية (بجدة).

قوات البحرين البحرية

يبلغ عديد �سالح بحرية البحرين
ج�ن��دي ،ي�ضاف �إليها  250ج�ن��دي يف حر�س
ال�سواحل.
ولدى �أ�سطول دولة البحرين فرقاطة فئة
«�صبحا» (�أمريكية �سابق ًا طراز (.)FFG-7
كما ي�ضم فرقيطتني فئة «امل�ن��ام��ة» ت�صميم
(ل��ور��س��ن) ط��ول ال��واح��دة  62م�ت�راً ،ولديه
�أي�ض ًا  4زوارق �صاروخية هجومية �رسيعة
فئة (الفاحت) (لور�سن  )TNC - 45وزورقني
ه�ج��وم�ي�ين ��سري �ع �ي�ين م���س�ل�ح�ين ب��امل��داف��ع
فئة (الريفة) ط��راز (لور�سن ، )TNC - 38
وزورقني فئة (اجلارم) طراز �سويفت.
ولدى حر�س ال�سواحل  30زورق دورية
1100

لدى البحرين فرقيطة «املنامة»

�ساحلية ،و  6زوارق دورية طراز «�أري�س ،»58
وزورق�ين للإنزال  16م�تر ًا فئة (�سي كيرب)،
و  4زوارق �إن��زال �صغرية ،وحوامة ( هوفر
كرافت) واحدة ،و  5لن�شات م�سلّحة.
�أم ��ا ط�ي�ران ال�ب�ح��ري��ة ف�ل��دي��ه ط��واف�ت��ان
ط � ��راز( دوف � ��ان  ) SA-365Fوه �ن��اك نية
لإح�ل�ال بع�ض ال�ف��رق�ي�ط��ات اجل��دي��دة مكان
الفرقاطة �صبحة فئة (املنامة).
�أه��م القواعد البحرية :املنامة ،وميناء
�سلمان.

القوات البحرية ال�سعودية:

ي �ب �ل��غ ع ��دي ��د ق � ��وات امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال�سعودية البحرية  13500ج�ن��دي مب��ا فيه
 3000ج �ن��ديّ م��ن ُم �� �ش��اة ال �ب �ح��ري��ة ،وم�ق� ّر
ق�ي��ادة ��س�لاح البحرية ل��دى اململكة العربية
ال�سعودية الريا�ض ،ولديها قيادتان عمليتان
هما ق �ي��ادة الأ� �س �ط��ول ال���شرق��ي يف اجلبيل،
وقيادة الأ�سطول الغربي يف ج��دة� ،إىل جانب
قيادة مُ�شاة البحرية.
وق� ��وام �أ� �س �ط��ول ال�ب�ح��ري��ة ال���س�ع��ودي
فرقاطتان فئة «الريا�ض» ،و  4فرقاطات فئة
«املدينة»� ،إ�ضافة �إىل  4فرقيطات فئة (بدر).
�أم ��ا ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة اخلفيفة فلديها

 9زوارق هجومية �رسيعة ��ص��اروخ�ي��ة فئة
(ال�صديق)  ،و  39زورق دورية �رسيعة طراز
(ناجا) ،و  17زورق دورية �ساحلية ( وليز).
�أم� ��ا ق� ��وات ح ��رب الأل� �غ ��ام ف �ق��وام �ه��ا 3
كا�سحات �ألغام فئة (اجل��وف ،و  4كا�سحات
فئة «�صفوة» طراز (ديوران�س).
القوات الربمائية ت�ض ّم  4زوارق إ�ن��زال
فئة (عفيف) ،و  4زوارق إ�ن��زال ميكانيكية،
كما لديها �سفينتان م�ساعدتان للدعم فئة
(بريدة) طراز (ديوران�س).
�أم��ا أ���س�ط��ول حر�س ال�سواحل فقوامه
زورقان للدورية فئة «�سلوى » طراز ،)5A26
و  4زوارق دوري��ة كبرية فئة (اجل��وف) و 10
زوارق دورية �ساحلية طراز �سكوربيون ،و6
زوارق دوري��ة فئة «ال�ظ�ه��ران» ،و  12زورق
دوري��ة �ساحلية ط��راز «راب�ي�ير» ،و  40زورق
دوري ��ة �ساحلية ط��راز  ،R33x1و  3زوارق
حوامة (هوفر كرافت) .SAH -2200
ول� ��دى ال��دف��اع ال���س��اح�ل��ي  4ب�ط��اري��ات
�صواريخ �أوتومات مثبتة على �شاحنات.
أ�م��ا ط�يران البحرية في�ض ّم  81طوافات
دوقان ( 14منها �ضد الغوا�صات) ،ول�رضب
ال�سفن ت�ستخدم �صواريخ  ،AS -15TTو 6
طوافات ( )AS 532للنقل جمهزة ب�صواريخ

�إحدى فرقاطات فئة «املدينة» تابعة للقوات البحرية امللكية ال�سعودية
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م�ضادة لل�سفن طراز ( )AM -39ي�ستخدمها
احل� ��ر�� ��س ال ��وط� �ن ��ي وح� ��ر�� ��س ال �� �س��واح��ل
مُ�شرتكني .
وو�ضعت خطط ل�رشاء فرقاطات حديثة
متعددة املهام لتح ّل حم ّل فرقاطات املدينة،
وكذلك و�ضعت �أي�ض ًا خطط ل�رشاء فرقيطات
�صواريخ ت�أخذ مكان فرقيطات (بدر) .وقيد
الطلب  40زورق دوري��ة من ا�سبانيا مل�صلحة
ح��ر���س ال �� �س��واح��ل .ك�م��ا ّمت ط�ل��ب  30زورق
دوري��ة  DKVمن الطلب الأول من الواليات
املتحدة ،ولكن املتوقع �إمتامه.
�أما م�شاة البحرية فكتيبتان جمهزتان بـ
 140ناقلة جند مدرعة طراز .BMR - 600
�أه��م القواعد البحرية ال�سعودية :جدة،
وج �ب �ي��ل ور�أ�� ��س ت �ن��ورة ،وال ��دم ��ام ور أ�� ��س
امل�شاب.

القوات البحرية ال�سورية

ي�ب�ل��غ ع��دي��د � �س�لاح ب�ح��ري��ة اجل�م�ه��وري��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال �� �س��وري��ة  4000ج �ن��ديّ م�ضاف ًا
إ�ل �ي �ه��م  3500ج �ن��دي يف االح �ت �ي��اط .ول��دي��ه
فرقاطتان (�سوفييتان �سابقاً) فئة (بيتيا
� .)2أم��ا قواتها اخلفيفة فقوامها  8زوارق
ه�ج��وم�ي��ة ��ص��اروخ�ي��ة ��سري�ع��ة ف�ئ��ة (�أو� �س��ا
��( )2/1س��وف�ي��ات�ي��ة � �س��اب �ق �اً) ،و  8زوارق
دورية فئة (جوك) (�سوفيات �سابق ًا �أي�ضاً).
�أم� ��ا ال� �ق ��وات ال�برم��ائ �ي��ة ف�ل��دي�ه��ا  3زوارق
(بولنو�شي )�سوفياتية �سابقاً.
ال��دف��اع ال�ساحلي ق��وام��ه كتيبة م�سح،
وكتيبتا مدفعية مع  30مدفع ًا عيار  130ملم،

الفرقاطة  Petya 2تابعة للقوات البحرية ال�سورية

و 12مدفع ًا عيار  100ملم ،ول��واء �صواريخ
لديه بطاريات �صواريخ ( ،)C802وبا�رش
ت�شغيل نظام (با�ستون) م��ع � 72صاروخ ًا
طراز (باخونت .)P800
�أما طريان البحرية فلديه  122طوافة مي
  ،4و  4طوافات طراز كا  ،25 -و  20طوافةطراز (مي  )14 -ويقا ل �أن الأ�سطول يعاين
من قدم �سفنه ومعدّاته.
أ�ه � ��م ال��ق��واع��د ال �ب �ح��ري��ة :ال�ل�اذق��ي��ة ،
وبانيا�س ،وميناء البي�ضة وطرطو�س.

القوات البحرية العراقية

ي�ب�ل��غ ع��دي��د ب �ح��ري��ة ال� �ق ��وات ال�ع��راق�ي��ة
 4000جندي مع  800جندي �آخرين �إحتياط
وت�شكيالت البحرية العراقية� :رسب زوارق

هجومية ،و��سرب دوري��ة �ساحلية ،و��سرب
دع ��م ي���ض��م م �ع��دات ون �ظ��م ج��دي��دة ،ومهمة
البحرية العراقية الدفاع عن عموم ال�شاطىء
ال��ع��راق��ي مب ��ا ف �ي��ه م �ي �ن��اء ق ���ص�ر ،وم �ي �ن��اء
الب�رصي وحمطات حتميل البرتول.
وق� � ��وام أ��� �س� �ط ��ول ال� �ق ��وات ال �ب �ح��ري��ة
ال�ع��راق�ي��ة ،زورق ��ان �أم�يرك�ي��ان ال�صنع فئة
«الب�رصة» بطول  60م�تر ًا ط��راز  ،VSOو 4
زوارق دوري��ة فئة «الفتاح» �صنع (�أحوا�ض
فينكانتيريي) ط��راز  ،SAETTIA MKVو5
زوارق دوري��ة «ب��ري��داي�تر» �إزاج ��ة  140طن ًا
(م�ست�أجرة من تايوان) ،و  12زورق ًا للدورية
فئة ( ،)PB-301و 6زوارق فئة «�ألفاو» ،و 26
زورق ًا �رسيع ًا طراز (ديفندر).
جنود البحرية فوج من كتيبتني:الكتيبة
الأوىل م�ه� ّم�ت�ه��ا ح �م��اي��ة م �ن �� �ش ��آت ال�ن�ف��ط،
والتفتي�ش وامل�لاح�ق��ة� ،أم��ا الكتيبة الثانية
فمهمتها حماية امل��وان��ىء ،وتنفيذ املهمات
الأمنية على الرب العراقي واملناطق امل�سكونة.

القوات البحرية العمانية:

لدى البحرية العمانية  3فرقيطات فئة «ال�شامخ»
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�سلطنة عمان يبلغ عديد جنود بحريتها
 4500جنديّ ولدى �أ�سطولها من الفرقيطات
 3فئة (ال���ش��ام��خ) و  4فئة (ال���س�ي��ب) ط��راز
( .)OPVsكما لديه فرقيطتان فئة «قاهرة
الأم� � � ��واج» .ك �م��ا ل��دي��ه ال �ي �خ��ت ال���س�ل�ط��اين
«امل �ب�روك� ��ة» وي �� �س �ت �خ��دم أ�ي�����ض�� ًا «��س�ف�ي�ن��ة
للتدريب».
وت�ضم القوات اخلفيفة  4زوارق هجومية
�صاروخية �رسيعة فئة (ظ�ف��ار) ،و 3زوارق
دورية �رسيعة فئة «الب�رشى» طراز «.»P400
�أما القوات الربمائية فلديها زورقان فئة
«املب�رش» طراز « ،»H5SVوزورق فئة «ن�رص
الدفاعية  -كانون الأول  /دي�سمرب  - 2021كانون الثاين  /يناير 2022

البحر» ،و زورق فئة «النمران»  .كما لديها
زورق��ا �إن��زال ل�ل�أع��را���ض العامة و  3زوارق
�إنزال ميكانيكية.
أ�م��ا حر�س ال�سواحل فلديهم  5زوارق
دوري ��ة �ساحلية ط ��راز «ف��و� �س�بر» ،وزورق
دورته �ساحلي فئة «ذئب البحار» و  3زوارق
دوري��ة �ساحلية ط��راز «  ،»CG 29و  8زوارق
دوري��ة �ساحلية �صغرية .و  5زوارق إ�ن��زال
ك��ات��رم��ان (للنقل ال���سري��ع) وزورق ��ا �إن��زال
بطول  62مرتاً ،وزورقان للبحث والإنقاذ.
�أهم القواعد البحرية :راب�سون ،و�سيب
وعطوي ودام وغنام.

القوات البحرية القطرية:

عديد قوات بحرية دولة قطر  1500جندي
(مبا فيهم ال�رشطة البحرية)� .أما �أ�سطولها
فلديه  4زوارق �صواريخ هجومية �رسيعة فئة
«مارزان»  56مرت ًا طراز « ،»VIIAو  3زوارق
�صواريخ هجومية �رسيعة فئة «دم�سة» طراز
(ك��وم�ب��ات�ن��ت) ،و 5زوارق دوري ��ة �ساحلية
ط ��راز (ت��راك��ر  )MK2و  4ل�ن���ش��ات بحرية
�ساحلية فئة « ،»DV - 15و  12زورق دورية
�ساحلية من نوع «�سبري» ،و  3زوارق دورية
��سري �ع��ة ف �ئ��ة (ذات ال� ��� �ص ��واري) وزورق
�إن���زال دب��اب��ات ،و  4زوارق �إن���زال (اخلفر
ال�سواحل).
�أم ��ا ال��دف��اع ال�ساحلي ف�ل��دي��ه بطاريتا
�صواريخ بر  -بحر «اك��زو��س��ت» منقولتان
على �شاحنات.
هذا وقد منحت �رشكة ()Nakilat Damen
القطرية عقد ًا لبناء  6زوارق دوري��ة �رسيعة

زورق �صواريخ هجومية طراز «دم�سه» يف �سالح البحرية القطرية

كبرية ط��ول  50م�ت�راً .كما ج��رى منح �رشكة
( )Aresالرتكية عقد ًا لبناء  17زورق دورية
�رسيعة.
�أه��م ال�ق��واع��د ال�ب�ح��ري��ة :ج��زي��رة هالول
والدوحة و�سريج.

القوات البحرية الكويتية

يبلغ عديد ق��وات دول��ة الكويت البحرية
 1500جنديّ والآم��ر (الأعلى جلميع القوات
الكويتية الأم �ي�ر)� .أم��ا �أ�سطولها فقوامه
زورق ه �ج��وم��ي �� �ص ��اروخ ��ي ��س�ري ��ع فئة
«ال �� �س �ي �ن��وك» ط� ��راز ( )TW45وه ��ي لي�س
لديها فرقاطات وال فرقيطات ،بينما لديها
�أي�ض ًا زورق هجومي «�صاروخي �رسيع فئة
«الإ��س�ت�ق�لال» ط��راز ( )FFP57و  8زوارق
هجومية �رسيعة ��ص��اروخ�ي��ة «�أم امل ��رادم»
( )CMNPB - 37 BRLو  19زورق اعرتا�ض

�رسيعة طراز ( ،)MKV-6وزورقان كبريان
للدورية طراز ( .)AS315ولديها  12زورق ًا
�ضارب ًا �رسيع ًا فئة (ناجا  ،)12 -و  4زوارق
دورية طراز (�سي  -غل) ،و 53زورق دورية
لل�شواطيء ،وزورق��ا �إن��زال ميكانيكان فئة
(النجدي) ،وزورق��ا �إن��زال «�شعار» طول 64
م�ت�راً ،وزورق���ان ل�ل�إن��زال فئة «اجلهوزية»
و�سفينتان للدعم طراز «فونيلو�س».
وقيد الطلب �سل�سلة زوارق �إنزال جديدة
�إن �ت��اج أ�ب��و ظبي لبناء ال�سفن  ،ADSBكما
يجري طلب  29زورق� ًا �رسيع ًا بطول 4.14م.
و 4زوارق للدعم اللوج�ستي ط ��راز (AP.
 )Zourتبنى يف اململكة العربية ال�سعودية.
�أما حر�س ال�سواحل فيعمل ب�أمرة وزارة
الداخلية ول��دي��ه  3زوارق فئة (�أو� �س �ت��ار)،
ط ��ول ال� ��زورق  22م �ت�راً ،و  10زوارق فئة
«ال�شهيد» (ط��راز  ،)PBMOو16لن�ش ًا فئة
«.»P46
�أه��م القواعد البحرية :ال�شويخ ور�أ���س
القلية.

القوات البحرية اللبنانية:

زورق هجوم �سريع فئة «�أم املرادم» طراز ( )CMNPB - 37 BRLتابع للبحرية الكويتية
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يبلغ عديد بحرية اجلمهورية اللبنانية
 2000جندي ،و�أ�سطوله لي�س لديه فرقاطات
وال فرقيطات ،و�إمنا لديه زورق �أمن �ساحلي
«ط��راب �ل ����س» ،وزورق ل �ل��دوري��ة وال�ب�ح��ث
والإن�ق��اذ فئة (طربجا) (�أمل��اين �سابق ًا طراز
ب�يرغ��ن) ،وزورق ف�ئ��ة ال�ق�ل�م��ون (فرن�سي
�سابقاً) ،وزورق��ان للدورية فئة «عم�شيت»
(�أملانيان �سابق ًا ط��راز ب��رمي��ن) ،و  7زوارق
للدورية فئة «ن�تراك����س» ،و  8زوارق للدعم
وزورقان للإنزال فئة ( )FD/Cو  15زورق ًا
�رسيع ًا للدورية.
�أهم القواعد البحرية :بريوت وجونية.
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الصناعات الدفاعية واجلو فضائية األمريكية:

تبقي الواليات املتحدة يف طليعة الدول املص ّدرة للسالح
تلعب ال�صناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية دور ًا مهماً
يف دعم �أهداف الأمن القومي للواليات املتحدة الأمريكية،
وتعزيز اقت�صاديات البالد .فامل�صنعون واملزوّدون ومقدّمي
اخلدمات ،يجعلون من ال�صناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية
الأمريكية تلعب دور ًا م�ؤثر ًا وحمو ًال يف الواليات املتحدة
واالقت�صاد العاملي والقوى الب�شرية العاملة.
من البديهي �أن ترتبط ال�صناعات الدفاعية واجلو
ف�ضائية بقيمة الإنفاق الع�سكري ،وبالتايل تعترب ال�صناعات
�سبباً مهماً يف حتديد الإن��ف��اق الع�سكري .يف العام 2021
�أ�صدرت م�ؤ�س�سة �ستوكهومل الدولية لأبحاث ال�سالم SIPRI
جدو ًال ب�أبرز دول العامل يظهر قيمة الإنفاق الع�سكري ،وكان
يف طليعة الدول الواليات املتحدة التي �أنفقت  740.5مليار
دوالر يف العام  ،2021ومطلع العام � 2020أ�صدر موقع Global
 Firepowerج��دو ًال مماث ًال حيث ظهرت الواليات املتحدة
الأمريكية يف املرتبة الأوىل عاملياً من حيث الإنفاق الدفاعي
الذي حدد بـ  750مليار دوالر.
لكن الوباء القاتل  Covid - 19الذي �ضرب الب�شرية وكافة
دول العامل ،ترك �أثر ًا بالغا�ص على ما كان مر�صد ًا للنفقات
الدفاعية ،بحيث خف�ضت يف معظم ال��دول ل�صالح مكافحة
الوباء والوقاية من �آثاره ،وبالتايل انعك�س ذلك على م�سار
ال�صناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية و�أدى �إىل تقلّ�صها خا�صة
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
اليوم وبعد تعايف ال�صناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية،
من املتوقع �أن تركز على التجدّد لتطوير تكنولوجيات وحلول
جديدة ،وخلق �أ�سواق جديدة مع تطوير فر�ص منوّها.
تدرك الواليات املتحدة تنامي خماطر الأ�سلحة التقليدية
على جممل القوات امل�سلّحة واحلروب الهجينة والنزاعات
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البحرية والقر�صنة يف �أعايل البحار واحلروب الأهلية ،لكن
اخلطر الأكرب عاملياً اليوم يتمثل بخطر الهجمات ال�سيربانية
التي قد ت�شمل �سرقة بيانات ع�سكرية والت�سبب با�ضطراب
عمل البُنية التحتية الأ�سا�سية� .إذ �أن ك ّل من رو�سيا وال�صني
وايران وكوريا ال�شمالية تقوم باختبار هجمات �سيربانية
مدمرة تهدد ب�شكل رئي�سي الواليات املتحدة الأمريكية
وحلفائها .ل��ذا ف ��إن �أمريكا وحلفائها ي�ستمرون مبالحقة
التج�س�س العدائي وعمليات املراقبة والإ�ستطالع ملواجهة
�أية �أخطار حمتملة ،وقد اختريت الواليات املتحدة الأمريكية
مطلع هذا العام نظام دفاع �صاروخي بال�ستي ،يف وقت تعمل
فيه اليابان على تعزيز قواتها امل�سلحة مبا يتوافق مع
مواجهة الأخطار الأمنية من ال�صني وكوريا ال�شمالية التي
ت�ستم ّر بتهديد الدول املجاورة عرب طموحاتها النووية.
ي�ضاف �إىل كل ذلك الذي ميثله تنظيم الدولة الإ�سالمية
يف العراق و�سوريا (داع�ش) ،على كل من �سوريا والعراق
و�أفغان�ستان ،وي�ستم ّر بتنفيذ �ضربات �إرهابية يف دول �أوروبا
و�أفريقيا وغريها من دول العامل ،والتي كان �آخرها هجوم
بالأ�سلحة الكيميائية يف بريطانيا والذي �أدى �إىل ح�صول توتر
يف العالقات ما بني اململكة املتحدة وحلفائها من جهة ورو�سيا
من جهة �أخرى.
جتد ال�صناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية نف�سها يف حت ٍد
متزايد على الطلب� ،إذ �أن الإنفاق الع�سكري ب�شكل عام �شهد
�ضغوطاً مكثفة من قِبل احلكومات املختلفة حول العامل.
وتظهر الأرقام الإح�صائية �أن الواليات املتحدة الأمريكية
يف طليعة الدول املنتجة وامل�صدّرة للأنظمة الدفاعية نظر ًا
لكرثة وت�شعّب �صناعاتها الدفاعية واجلو ف�ضائية التي
تعترب حجز الأ�سا�س يف االقت�صاد الأمريكي خالل عدّة عقود
ووفّرت فر�ص عمل كبرية لن�سبة عالية من ال�شعب.
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ال�صناعات الدفاعية ب�شكل ع��ام ت�شمل الأب�ح��اث والتطوير والإنتاج
وخدمة املعدّات والأجهزة الع�سكرية �إ�ضاف ًة �إىل املن�ش�آت امل ُ�ستخدمة
يف ت�أمني حماية �أيّ دول��ة �أو منطقة �أو �شعب �ض ّد �أي �إعتداء خارجي .
تت�ضمّن منتجات ال�صناعات الدفاعية املدافع والذخائر وال�صواريخ
وال�ط��ائ��رات احلربية وخمتلف �أن ��واع العربات امل��درع��ة وغ�يره��ا من
الأنظمة الإلكرتونية املتممة للعتاد احلربي.
�أب��رز امل ُ�ستفيدين م��ن ت��زاي��د الطلب على ال�سالح ،ه��ي ال�رشكات
الأمريكية املنتجة ملختلف الأنظمة الدفاعية واجلو ف�ضائية ،التي تبقي
الواليات املتحدة يف طليعة الدول امل�صدّرة لل�سالح ،وهذا ما �أكّده تقرير
وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الذي �أف��اد ب�أن قيمة ما �صدرته
الواليات املتحدة من ال�سالح خالل العام  2017بلغ  42مليار دوالر ،منها
ح��وايل  10مليارات دوالر ثمن �أ�سلحة منوّعة لك ّل من اململكة العربية
ال�سعودية ودولة االمارات العربية املتحدة� ،أي �أكرث مما ت�ستورد دول
�أوروبا الغربية جمتمعة.
مما ال �شكّ فيه �أن ذلك ي�ؤ�رش �إىل تعاظم قدرة ال�صناعات الدفاعية
واجل��و ف�ضائية الأم�يرك�ي��ة على تلبية احتياجات ال �ق��وات امل�سلّحة
الأمريكية ب�شكل خا�ص والقوات امل�سلّحة للدول احلليفة وال�صديقة
ب�شكل عام ،وهذه ال�صناعات ت�شمل القطاعات الدفاعية كافة كما يلي:
 الأ�سلحة ذات الإرتكاز الربّي مثل الأ�سلحة اخلفيفة و�صو ًال �إىلاملدفعية الثقيلة م��رور ًا بامل�سد�سات والر�شا�شات والعربات املدرعة
ودبابات القتال الرئي�سية وناقالت اجلند وال�شاحنات على �أنواعها،
و�أنظمة الدفاع اجلوي وال�صاروخي.
 الأنظمة اجلو ف�ضائية :وت�شمل الطائرات احلربية وطائراتالقوات البحرية وال�صواريخ وال�سواتل الع�سكرية والطائرات دون
طيّار و�أنظمة الإت�صاالت املتطوّرة.
 الأنظمة البحرية وتت�ضمّن القوارب و�سفن ال�سطح وحامالتالطائرات والغوا�صات النووية و�أنظمة ال��دف��اع اجل �وّي على متون
ال�سفن.
تُعترب ال�صناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية الأمريكية �أه ّم �صناعات
الدفاع يف العامل و�أو�سعها �إنت�شاراً� ،إذ �أن دولة عظمى بحجم الواليات
املتحدة الأمريكية تعمل ب�شكل متوا�صل على جتهيز قواتها امل�سلّحة
ب�آخر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا و�أنظمة ال�سالح وبالتايل حت�ضريها
للقتال يف ح��روب مُ�ستقبلية .وال�ي��وم مع تنامي م��ؤث��رات العوملة على
�إنتاج املن�صات امل ُ�شرتكة بتقنيات جديدة لتحقيق التبادل الت�شغيلي بني
قوات الواليات املتحدة واحللفاء  ،ال ب ّد من الرتكيز على �إنتاج املعدّات
احلربية و�أنظمة ال�سالح املختلفة مبا ي�سهم يف �إجن��اح جماالت القيادة
وال�سيطرة واالت�صاالت والإ�ستخبارات واملراقبة والإ�ستطالع C3ISR
ومب��ا ي�ضيق الفجوة بني ال��والي��ات املتحدة وال��دول الأع�ضاء يف حلف
�شمال الأطل�سي .NATO
خ�ل�ال ال���س�ن��وات ال�ع���شر امل��ا��ض�ي��ة ط ��ر�أ تغيري ك�ب�ير ع�ل��ى طريقة
�صناعة املنتجات الدفاعية واجلو ف�ضائية الأمريكية� ،إذ �أن م�ؤ�س�سة
ال�صناعات الدفاعية الأمريكية  ADIالتي تُ�رشف على �إنتاج خمتلف
�أنواع العربات منذ  28عام ًا نفّذت �أكرث من  100عقد دفاعي ،وم�ؤ�س�سات
دفاعية �أُخ ��رى مثل م�ؤ�س�سة  MITقامت يف نطاق مُقرتحات لتلبية
الإحتياجات الوطنية الأمريكية ب�رشاء القدرات الإ�ضافية وتطوير
�أنظمة ال�سالح اخلا�صة و�إع��ادة تقييم موقع احلكومة الفدرالية ازاء
�إ�ستمرار وج��ود م��زوّدي��ن على الأق � ّل لك ّل ج��زء من أ�ج��زاء ال�صناعات
الدفاعية.
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�أبرز ال�صناعات

�إن اخلطوط العري�ضة لهذه ال�سرتاتيجية الع�سكرية اجل��دي��دة كان
لها �إنعكا�سات ملمو�سة على جممل ال�صناعات الدفاعية الأمريكية ،التي
مت� ّد ال�ق��وات امل�سلّحة مبختلف الأنظمة وامل�ع��دات احلربية للحفاظ على
جهوزيتها القتالية وتفوّقها يف ح��روب امل�ستقبل .وال�صناعات الدفاعية
واجل��و ف�ضائية الأمريكية تتميّز بكونها �صناعات عريقة لأق��وى دول��ة يف
العامل� .إذ �أن ن�شوء ال�رشكات املُنتجة ملختلف الأنظمة الدفاعية كان نتيجة
حتمية الحتياجات القوات امل�سلّحة الأمريكية يف تنفيذ مهماتها داخل البالد
وخارجها ،وبالتايل تقدمي �أف�ضل املنتجات املُ�ستخدمة من قِبل القوات
الربية والبحرية واجلوية ،والتي �سيت ّم �إ�ستعرا�ض أ�ب��رز هذه ال�رشكات
كما يلي:
بوينغ Boeing

تنتج بوينغ طائرة تدريب الطيارين T-7

هي ال�رشكة ال��رائ��دة عاملي ًا يف املجاالت اجل��و ف�ضائية واملنتج الأك�بر
للطائرات التجارية والطائرات احلربية على ح ٍد �سواء ،كما �أنها ت�صمم
وت�صنع ال �ط��واف��ات والأن �ظ �م��ة الأل �ك�ترون �ي��ة وال��دف��اع�ي��ة وال���ص��واري��خ
وال�سواتل� ،إىل �أنظمة االت�صاالت واملعلومات املتطورة.وكونها تزود
زبائنها مبنتجاتها وخدماتها يف  150دولة حول العامل ،تعترب بوينغ �أكرب
م�صدِّر يف الواليات املتحدة الأمريكية للمنتجات التجارية والع�سكرية ،وهي
باتت يف طليعة ال�رشكات العاملية التي تقدم خدمات لدول ال�رشق الأو�سط
واخلليج ،و ت�شمل عائلة الطائرات التجارية ،و�إدماج املن�صات الع�سكرية
والأنظمة الدفاعية والطائرات املقاتلة يف عمليات �شبكات مركزية ،وتقدم
حلو ًال تكنولوجية متطورة.
تُعترب منطقة ال�رشق الأو�سط �أكرث �أ�سواق ال�رشكة تناف�س ًا يف العامل،
حيث هناك حاجة للطائرات التكتيكية مثل ف 15 -و�سوبر هورنت(Super
 ،)Hornetف�/أ 18 -و�أنظمة احلركية مثل طائرة النقل ال�سرتاتيجي
غلوب ما�سرت �سي ،)Globemaster C-17( 17 -والطوافات املنوعة مثل
ت�شاينوك ( )CH - 47Fواملقاتـــــــلة �أبا�شــــــي (،)AH - 64D Apache
بالإ�ضافة �إىل تكنولوجيات عمليات ال�شبكات املركزية مثل نظام الإن��ذار
املحمول ج��و ًا () AEW &C 737وط��ائ��رة بو�سايدون () P-8 Poseidon
املتعددة الأدوار التي مت تطويرها للعمليات البحرية.
تجُ ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن ��شرك��ة ب��وي�ن��غ ع��ر��ض��ت يف م�ع��ر���ض دب��ي
للطائرات الأخري طائرة ال�صهريج اجلديدة  KC -46املجهّزة ب�أنظمة
متطوّرة .وطائـــــرة التدريب  T - 7وطوافة �أبات�شي امل ُقاتلة.
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رايثيون تكنولوجيز Raytheon Technologies

تنتج �أنظمة تك�سرتون الطائرة التكتيكية Scorpion

�أبرز انواع ال�صواريخ التي تنتجها رايثيون

منذ ح��وايل � 90سنة ُ ،ع��رف��ت ��شرك��ة راي�ث�ي��ون بتفوقها يف جمال
التكنولوجيا امل �ت �ط��ورة ،وب��ات��ت رائ ��دة يف �إن �ت��اج الأن�ظ�م��ة الدفاعية
والأم �ن �ي��ة ،واكت�سبت �شهرة عاملية يف ت�ق��دمي خمتلف �أن�ظ�م��ة الأم��ن
الوطني ذات ال�صلة بالإ�ست�شعار واملراقبة واال�ستعالم والتعقب� ،إىل
�أنظمة القيادة وال�سيطرة واالت�صاالت .لعل �أبرز ما انتجته رايثيون
اليوم على �صعيد الدفاع ال�صاروخي هو نظام باتريوت  Patriotالذي
اقتنته ال�سعودية و االم ��ارات و الكويت ك�أف�ضل نظام متاح للدفاع
اجل��وي وال��ذي �أثبت فعالية ودق��ة يف حماية القوات امل�سلحة واملواقع
احل�سا�سة والبنى التحتية املهمة .ويف حقل ال��رادارات تقدم رايثيون
منذ �أربعينات القرن املا�ضي �أكرب �أنواع ال��رادارات الأر�ضية واجلوية
والبحرية لدعم خمتلف عمليات ومهمات القوات امل�سلحة �أبرزها(ASR
 )- 10SSللمـــــراقبة و ( )AN/TPQ - 36لك�شف م�صادر نريان العدو
و() AN/TPY - 2ملهمات �أنظمة الدفاع ال�صاروخي ثاد (.)THAAD
مع نهاية العام � 2011أطلقت رايثيون النظام ال�صاروخي الوطني
�أر�ض  -جو ( ،)NASAMSالذي يوفر قدرات متزايدة لو�سائل الدفاع
اجلوي لأي دولة تقنية ،كما تعمل ال�رشكة على تطوير ال�صــــــــــــــاروخ
القيـــــــــــــــا�سي ) (Standard Missile SM - 3Block IIAوذلك نتيجة
التعاون الدفاعي بني الواليات املتحدة الأمريكية واليابان وكجزء من
عمل وكالة الدفاع ال�صاروخي.

�أنظمة تك�سرتون

جرنال دايناميك�س General Dynamics

Textron Systems

ت�ستم ّر �أنظمة تك�سرتون الأمريكية منذ  50عام ًا كرائدة يف ت�صنيع
وتطوير و�إدم ��اج الأنظمة دون ط� ّي��ار وال�ط��ائ��رات امل�ت�ط�وّرة للقوات
البحرية والعربات املدرعة و�أنظمة املراقبة والإ�ستطالع حلقل املعركة،
كما ت�ضطلع ب��إن�ت��اج ح�ل��ول ال�برجم�ي��ات الذكية وحتليل املعلومات،
و�أ�سلحة الدقة وو�سائل التدريب وامل�شبهات.
بري��ة ع��رب��ات م��درع��ة �أب��رزه��ا تايغر
ق� ّدم��ت ال�رشكة للقوات ال� ّ
 Tigerوكوماندو  ،Commandoوللقوات البحرية ق��وارب �إن��زال
�رسيعة ( )LCACبرمائية وقوارب مطاطية للمهمات على مقربة من
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ال�شواطىء ،كما �أنتجت �أ�سلحة ذكية منوّعة مثل ال�صاروخ
الذي يطلق من الطائرات على �أهداف جوّية وبرّية خفيفة ،والقنابل
الذكية ( )BLU-108التي حتمل قنابل عنقودية وتطلق من اجلو
على �أه��داف ثقيلة ثابتة �أو متحركة مثل عربات القتال والقوارب
احلربية.
ع�م��دت ال���شرك��ة �إىل تطوير منتجاتها اجل��وي��ة ف��أق��ام��ت �رشاكة
م��ع �رشكة اي��رالن��د ( ،)Airlandو ّمت إ�ن�ت��اج مُ�شرتك لطائرة تكتيكية
�إقت�صادية حتت �إ�سم �سكوربيون  Scorpionوحتمل �شعار TEXTRON
 AIRLANDوذل��ك ملهمات التج�س�س واملراقبة والإ�ستطالع (،)ISR
كما ميكن ت�سليحها بذخائر موجّ هة ل�رضبات الدقة.
ثمن الطائرة ال��واح��دة ال يتعدى  20مليون دوالر ،وتبلغ تكلفة
�ساعة طريانها حوايل  3000دوالر ،وهي �أ�سعار ال ميكن مُقاربتها مع �أيّ
طائرة �أخرى من فئتها.
CLAW

العربة املدرعة كوغر � Cougarإنتاج جرنال داينامك�س General Dynamics
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هي �إحدى �أكرب ال�رشكات التي تزود اجلي�ش الأمريكي وقوات
املارينز باملعدات الع�سكرية الربية ،وقد بات ق�سم ال�رشكة اخلا�ص
بالأنظمة الربية العب ًا �أ�سا�سي ًا يف ال�سوق العاملية لإنتاج العربات
املقاومة لالنفجارات ،و�أ�صبحت عائلة عرباتها نوع مراب MRAP
(ال �ع��رب��ة املحمية م��ن الأل �غ��ام و امل�ت�ف�ج��رات) مثل ك��وغ��ر Cougar
و  RG - 31ج��زء ًا من �أ�سطول عربات اجلي�ش الأم�يرك��ي واجلي�ش
الربيطاين وقوات دول حلف ناتو ،ودول �رشق �أو�سطية �أخرى .بعد
ظهور العبوات النا�سفة الع�شوائية وكرثة ا�ستخدامها يف احلروب
احلديثة ،عمدت جرنال دايناميك�س �إىل التعاون مع �رشكة ب� .أ� .إي
�سي�ستمز  BAE Systemsواحلكومة الكندية بهدف �إدخ��ال �آخ��ر ما
تو�صلت �إليه تكنولوجيا ت�صميم وحماية وتدريع العربات ،بحيث
باتت تقاوم العبوات النا�سفة وتوفر حماية و�سالمة للطواقم داخل
العربات التي خ�ضعت للتجارب يف �أفغان�ستان و�أثبتت جناحها،
و�أب��رزه��ا العربة  RG - 31والعربة املقاومة للألغام و هي من نوع
.MRAP
ت�سعى ال���شرك��ة �إىل ت�ط��وي��ر �أ� �س �ط��ول ع��رب��ات�ه��ا م��ن ن��وع هامفي
( )HMMWVامل�ستخدمة يف عدة جيو�ش حول العامل ،بحيث تتح�سن
حماية العنا�رص بداخلها ،وي�سهل ا�ستخدام �سالحهم يف االجتاهات
ك��اف��ة .جت��در الإ� �ش��ارة ب ��أن ج�نرال دايناميك�س للأنظمة ال�بري��ة تنتج
دب��اب��ة القتال الرئي�سية �أب��رام��ز  ، M1A2 Abramsوع��رب��ات القتال
املدرعة �سرتايكر ( ،)Strykerومدافع امليدان ،و�أن��واع من الذخائر.
كما لل�رشكة الأم منتجات على �صلة ب��الأن�ظ�م��ة البحرية واجل��وي��ة
وتكنولوجيا املعلومات.
لوكهيد مارتن Lockheed Martin

املقاتلة � F-35إنتاج لوكهيد مارتن

ه��ي �رشكة عاملية متخ�ص�صة يف تكنولوجيا ال��دف��اع والأم��ن
واملعلومات ،و�أن معظم منتجاتها تذهب لتجهيز القوات امل�سلحة
الأمريكية والوكاالت الفدرالية احلكومية .جماالت �أعمال ال�رشكة
حمدّدة يف �أمور اجلويات والأنظمة الإلكرتونية و�أنظمة املعلومات
واحللول ال�شاملة ،ثم �أنظمة الف�ضاء .و ت�شمل اجلويات الطائرات
التكتيكية ،وطائرات النقل الع�سكري ،و مركز الأبحاث اجلوية ،و
ت�شمل الأنظمة الإلكرتونية ال�صواريخ و�إدارة الرمي والأنظمة
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موازنة وزارة الدفاع الأمريكية
للعام2022

خالل �شهر �أيار/مايو  2021طلب الرئي�س الأمريكي موازنة وزارة
الدفاع للعام  2022ت�صل �إىل  750مليار دوالر.
ورد يف طلب املوافقة على هذه املوازنة� ،أنها تهدف ال�ستكمال
اجلهوزية القتالية للواليات املتحدة الأمريكية و�أح��د اخلطوات
البارزة لإع��ادة بناء القوات امل�سلّحة التي زادت وت�يرة عملياتها
احلربية حول العامل وخا�صة قتال الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام
(داع�ش) .لقد حددت املوازنة مبادئها الأ�سا�سية مبا يلي:
 احلفاظ على امل�ستوى الرفيع للجي�ش ووح���دات املارينزوالقوات اجلوية والبحرية.
 توفري الدعم الإ�ضايف للقوات املنخرطة يف عمليات حربية،وتلبية متطلباتها الفورية من اللوج�ستية وال�صيانة والتدريب وقِطع
الغيار.
 رفع وترية تدريب الوحدات املُقاتلة. �إ�ستمرارية تزويد �سالح اجل��و بالأ�سلحة املتطوّرة والقوةالنارية.
 زيادة التجارب لإنتاج الذخائر الأكرث تطوراً. حت�سني خدمات القوات امل�سلحة ب�شكل عام.كما طلبت �إ�ستثمارات حمددة لتحديث وتطوير القدرات القتالية
للحفاظ على التفوق يف حروب املُ�ستقبل ،وهي ت�شمل:
  10.3مليار الإنتاج  70مُقاتلة �ضاربة طراز .F-35  3.1مليار لإنتاج  15طائرة �صهريج  KC - 46للتزوّد بالوقودجواً.
  2.1مليار لتطوير الطائرة القا�صفة .B-21  5.5مليار لبناء غوا�صتني فئة فرجينيا .Virginia  4.1مليار لبناء مدمرتني فئة .DDG - 51  1.1مليار لإنتاج  2647عربة تكتيكية خفيفة م�شرتكة .JLTV -رفع رواتب الع�سكريني بن�سبة  % 2.1واملدنيني بن�سبة .% 1.9

البحرية و�إدم��اج املن�صات وب��رام��ج التدريب وامل�شبهات ،فيما
�أنظمة املعلومات تت�ضمن حلو ًال للقيادة و ال�سيطرة واالت�صاالت
والكمبيوتر واال�ستعالم � ،C4Iأما �أنظمة الف�ضاء فت�شمل ال�سواتل
وو�سائل الإطالق وخطوط �أعمال ال�صواريخ ال�سرتاتيجية.
أ�ب ��رز اجل��وي��ات ال�ط��ائ��رة املقاتلة ف 16 -و راب �ت��ور ف22 -
وط��ائ��رة النقل �سوبر هريكولي�س ،C - 130J Super Hercules
و�أب��رز الأنظمة الألكرتونية هي �صواريخ باتريوت مع ق��درات
متطورة باتريوت  Patriot PAC -3والنظام ال�صاروخي للدفاع
عن مناطق وا�سعة ثاد � ،THAADإىل �صواريخ �أر�ض � -أر�ض مثل
جافلني  Javelinو  JAGMامل�ضادة للدروع والتح�صينات.
ي�شار �إىل �أن لوكهيد م��ارت��ن أ�ع�ل�ن��ت مطلع ال �ع��ام  2012عن
توقيع عقد مع دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ت�صل قيمته �إىل
 3.4مليارات دوالر لتجهيزها بنظام ثاد  THAADبهدف تعزيز
القدرات الدفاعية للإمارات ،وبذلك تكون هي الدولة الأوىل التي
حت�صل على ه��ذا النظام ال�صاروخي املتطور خ��ارج ال��والي��ات
املتحدة.
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نورثروب غرومان

Northrop Grumman

طائرة دون طيّار  Global Hawkمن نورثروب غرومان

��شرك��ة رائ � ��دة ع��امل �ي � ًا يف إ�ن� �ت ��اج الأن �ظ �م��ة واحل� �ل ��ول يف جم��االت
اجلو -ف�ضاء ،و�أنظمة املعلومات والإلكرتونيات واخلدمات التقنية
للحكومات والزبائن التجاريني يف ع��دة دول ح��ول ال�ع��امل .ا�شتهرت
منتجات ن��ورث��روب غ��روم��ان اخلا�صة بالأنظمة الطائرة غري الآهلة
 ،UASو�أن �ظ �م��ة ال �ق �ي��ادة وال���س�ي�ط��رة وال�ك�م�ب�ي��وت��ر واالت �� �ص��االت
واملعلومات واملراقبة واال�ستطالع املعروفة بـــ  ،C4 ISRثم تكنولوجيا
الأمن ال�سيربي وخمتلف التقنيات اللوج�ستية.
ت�ن��درج �أع�م��ال ال�رشكة يف حقول وا�سعة لعل �أب��رزه��ا ال ��رادارات
املتطورة ،و�أنظمة ال�صواريخ وال�سواتل ملهمات متنوعة و�أنظمة عاملة
ب�أ�شعة اليزر  ،و�أنظمة خا�صة بالقيادة و ال�سيطرة و الأمن ،كما تعمل
ال�رشكة على تطوير الأنظمة اجلوية دون طيار للجيل املقبل وت�ساهم يف
ك�شف �أ�رسار الكون من خالل املن�صات الف�ضائية.
ت�ستخدم الأنظمة اجلوية التي تنتجها ال�رشكة من قبل القوات
امل�سلحة الأمريكية وغريها من ال��دول ،ويف هذا املجال ي�شار �إىل طائرة
املراقبة غلوبال هوك ( ) RQ - 4 Global Hawkوالطائرة دون طيار
( )RQ -5 Hunterوط��ائ��رة الإن� ��ذار اجل��وي وال� ��رادار هـــــــوك �آي
 ،E - 2 Hawkeyeكما ت�سهم نورثروب غرومان يف تزويد بع�ض قطع
و�أق�سام الطائرات الأخ��رى مثل هورنت ف�/أ 18 -و�سوبر هورنت
ف�/أ )E/F (18 -و غ��راول��ر(� )EA - 18G Growlerإ��ض��اف��ة �إىل
طائرة ال�صهريج  KC - 30حيث ت�شارك املجموعة الأوروبية EADS
يف ت�صنيعها.
�أو�شكو�ش OSHKOSH

منذ العام  1917وحتى اليوم� ،أنتجت �رشكة �أو�شكو�ش الدفاعية
�أكرث من  100000عربة مدرعة وتكتيكية �صاحلة لال�ستخدام يف مهمات
على خمتلف الطرقات والأرا�ضي ،وهذه العربات �أثبتت كفاءة عالية مع
عدد كبري من القوات امل�سلحة يف دول عدة.
تعتمد ال�رشكة �آخر ما تو�صلت �إليه تكنولوجيا �صناعة العربات
التي ت�ؤمن �سهولة يف اال�ستعمال وحماية ق�صوى للعنا�رص املنقولة على
متنها من الع�سكريني .وقد و�ضعت منتجاتها التكتيكية يف فئات ثالث:
خفيفة ومتو�سطة وثقيلة� .أب��رز العربات اخلفيفة عربة القتال للطرق
كافة  ، L - ATVوالعربة  .M - ATVوم��ن عائلة العربات املتو�سطة
ال�شاحنات التكتيكية  MTTو  FMTVو � .MTVRأما العربات الثقيلة
ف�أبرزها عربة النقل اللوج�ستي  ،LVSRوعربة نقل املعدات الثقيلة HET
 ،و�شاحنة النقل التكتيكي املطولة .HEMTT
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العربة التكتيكية اخلفيفة املُ�شرتكة  JLTVمن �أو�شكو�ش Oshkosh

ت��زود �أو��ش�ك��و���ش ال �ق��وات امل�سلحة الأم�يرك�ي��ة مبعظم العربات
وال�شاحنات ،وهي لديها ثالثة مراكز �أ�سا�سية يف الواليات املتحدة لدعم
منتجاتها بعد البيع ،كما تركز ال�رشكة على منطقتي ال�رشق الأو�سط
واخلليج.وقد �أن�ش�أت مركز ًا يف املنطقة احلرة جلبل علي يف �إمارة دبي،
بهدف خدمة مبيعاتها لدول اخلليج.
لقد دخلت �أو�شكو�ش جمال �إنتاج العربات الربية امل�سرية عن بُعد
 ،UGVوقدمت العربة ترراماك�س  Terra Maxملهمات تنظيف الطرقات
الع�سكرية من العبوات املتفجرة وبالتايل حماية القوات.
هاري�س L3 HARRIS

ب �ت��اري��خ  14ت���شري��ن الأول�/أك� �ت ��وب ��ر
ّمت الإع �ل ��ان ر� �س �م �ي � ًا ع ��ن ان ��دم ��اج ��ش�رك��ة «
للتكنولوجيا» مع �رشكة «هاري�س  »Harrisوباتت
�رشكة واحدة حتمل �إ�سم «.»L3 Harris
ه��ي ��شرك��ة دول �ي��ة لتكنولوجيا االت���ص��االت
وامل��ع��ل��وم��ات ،وت �� �ض��ع خ�برات �ه��ا يف الأ�� �س ��واق
ال �ت �ج��اري��ة ،وب �ت ���صرف احل �ك��وم��ات واجل�ي��و���ش
يف �أك�ثر من  150دول��ة ح��ول العامل .زبائن ال�رشكة
ي�ضعون ثقة ب� أ�ج�ه��زة االت �� �ص��االت ال�ت��ي تنتجها
بحيث ت�ساهم يف دع��م العمليات احلربية للقوات
امل�سلحة خ�صو�ص ًا �أجهزة الراديو اخلا�صة ب�أمن
االت�صاالت وت�شفريها.
ت�ضع هاري�س منتجاتها يف عدة فئات �أبرزها:
االت�صاالت الراديوية ،والربامج الدفاعية ،وبرامج
اال��س�ت�خ�ب��ارات ال��وط�ن�ي��ة ،وخ��دم��ات تكنولوجيا
املعلومات إ���ض��اف��ة �إىل ال�برام��ج املدنية وحمطات
جهاز ال�سلكي يدوي
الإر���س��ال .يف طليعة االت���ص��االت ال��رادي��وي��ة
 AN/PRC- 152من
ت� ��أت ��ي االت� ��� �ص ��االت ال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة و�أج� �ه ��زة
هاري�س Harris
اال�ستعالم واملراقبة واال�ستطالع مثل �أجهزة
 AN/PRC - 117و  AN/PRC - 152امل�ت�ع��ددة الأق�ن�ي��ة ،واجلهاز
 RF - 7800Tاليدوي ال��ذي ي�ؤمن يقظة عمالنية متوا�صلة للمقاتلني
�إ�ضافة �إىل عائلة �أجهزة فالكون( .)RF - 5410 Falcon
2018
L3
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ال�رشكة رائدة �أي�ض ًا يف جمال تكنولوجيا �شبكات العمليات احلربية
وال�شبكات املركزية ،وقد و�ضعت بت�رصف القادة النظام الال�سلكي
بقدرات عالية  ، HNRو�أجهزة احللول املدجمة لالت�صاالت ،ومراكز
القيادة التي ت�ؤمن خدمات �شبكات  ، SIPR NETو  NIPR NETعلى
م�ستوى فوج ولواء ووحدات دنيا .بتاريخ  5كانون ثاين/يناير 2012
ف��ازت هاري�س بعقد قيمته  6.8مليون دوالر �أم�يرك��ي لتقدمي خدمات
تكنولوجيا املعلومات �إىل قيادة القوات اجلوية الأمريكية.
بعد ان�ضمام  L3باتت ال�رشكة متتلك حلو ًال للف�ضاء والتج�س�س
واملُ��راق�ب��ة والإ��س�ت�ط�لاع � ،ISRإ��ض��اف��ة �إىل الإل�ك�ترون�ي��ات والأنظمة
الإلكرتو  -ب�رصية  EOواحلرارة حتت احلمراء .IR
جرنال �أتوميك�س General Atomics

لو�ضع احللول املتعلّقة بتحديات القطاع الدفاعي .لدى ال�رشكة عدّة
مكاتب وم��واق��ع لدعم الزبائن يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وحول
العامل ،و�أب��رز زبائنها القوات اجلوية الأمريكية واجلي�ش والقوات
البحرية ووحدات املارينز وخمتلف �أجهزة التج�سّ �س والإ�ستخبارات.
تتنوّع منتجات ال�رشكة بحيث ت�شمل �أنظمة الإت�صاالت ،والأنظمة
امل �� �ض��ادة ل�ل�ج��وي��ات امل �� �س�ّيةرّ ة ع��ن ُب �ع��د ،وم���س��ائ��ل الأم���ن ال�سيرباين
واحلرب الإلكرتونية ،و�أجهزة التج�س�س وامل ُراقبة والإ�ستطالع ،ISR
وال ��رادارات وامل�ست�شعرات ،والإدم ��اج العمالين ،وال�صحة البيئية
و�إدارة دورة حياة املعدات.
متتلك  SRCخ�ب�رات وا��س�ع��ة يف ت�ط��وي��ر خمتلف أ�ن�ظ�م��ة ال ��رادار
الأر�ضية واملحمولة جواً� ،إ�ضافة �إىل تطبيقات خا�صة بتحديد مواقع
الأ�سلحة املعادية.
كولينز ايرو�سباي�س :Collins Aerospace

تُنتج جرنال �أتوميك�س  General Atomicsالطائرة دون طيّار Predator

ت�أ�س�ست يف العام  1955ك�أحد �أق�سام �رشكة ج�نرال دايناميك�س،
وهي اليوم �إح��دى ال�رشكات الرائدة يف الأنظمة ذات التكنولوجيات
العالية كالأنظمة الإلكرتومغناطي�سية ،و الأنظمة العاملة بالوقود
النووي ،وطائرات املراقبة امل�سرية عن بعد ،وامل�ست�شعرات املحمولة
جو ًا وغريها من الإلكرتونيات املتقدمة  ،والأنظمة العاملة ب�أ�شعة اليزر.
�إعتمدت ال�رشكة من قبل منظمات احلكومة الأمريكية ،فهي متعاقد
�أ�سا�سي مع وزارة الدفاع ووزارة الطاقة ،حيث �إكت�سبت �شهرة يف عدة
برامج نووية لل�صناعات اخلا�صة ،وانتاج مفاعل نووي لإنتاج الطاقة.
واليوم تعترب جرنال �أتوميك�س من �أب��رز ال�رشكات املنتجة للطائرات
دون طيار مع �آخ��ر ما تو�صلت �إليه تكنولوجيا الأنظمة اجلوية غري
الآهلة.
ويف ه��ذا املجال قدمت ال�رشكة عائلة بريدايتور Predator UAVs
التي ت�ستخدم ب�شكل وا�سع مع القوات امل�سلحة الأمريكية و اجليو�ش
احلليفة حول العامل .وقد �أثبتت بريدايتور جناح ًا يف مهمات املراقبة
واال�ستطالع اجلوي �إىل جانب كونها ق��ادرة على البقاء يف اجلو �أطول
مدة  ،مقارنة مع طائرات �أخرى دون طيار ،كما قدمت ال�رشكة الرادار
املحمول جو ًا  Lynx Sarالذي يعمل يف خمتلف الأحوال اجلوية.
�إىل ذل��ك تنتج ال���شرك��ة ن�ظ��ام احل��ار���س ال�ب�ح��ري Sea Guardian
كطائرة م�سرية دون طيّار ملهمات املراقبة البحرية ،وه��ي الأمن��وذج
البحري لنظام  Predatorاملجهّز ب�أ�سلحة منوعة ،ونظام حار�س الف�ضاء
 Sky Guardianللحلول اجلوية غري الآهلة.
�س�.أر�.سي :SRC

هي ال�رشكة امل�ستقلة العاملة يف جماالت الأبحاث والتطوير يف والية
نيويورك منذ العام  ،1957وهي تطبق العلوم والتكنولوجيا واملعلومات
الدفاعية  -كانون الأول  /دي�سمرب  - 2021كانون الثاين  /يناير 2022

أحدث الحلول لشبكة إتصال تكتيكي من كولينز ايروسبايس Collins Aerospace

ال�رشكة التي تكر�س �إمكانياتها لل�ش�ؤون الف�ضائية وت�ضع حلو ًال
جلعل ال�سماء والف�ضاء �أكرث �أمان ًا عرب ت�أمني حماية �أف�ضل للأ�شخا�ص
وال��دول ،هي �إح��دى وح��دات �رشكة التكنولوجيات املتحدة ورائ��دة يف
جمال احللول الذكية للجو ف�ضاء وال�صناعة الدفاعية.
لدى ال�رشكة حوايل  300موقع يف عدة دول حول العامل ،ولديها �أكرث
من  70أ�ل��ف موظف و � 16أل��ف مهند�س وق��وة عاملة يف نطاق الهند�سة،
تنتج كولينز ايرو�سباي�س �أنظمة و�أجهزة منوعة جتارية بن�سبة % 75
و�أعتدة دفاعية بن�سبة .% 25
ت�شمل منتجات ال�رشكة ال�ط��ائ��رات التجارية وط��ائ��رات الأع �م��ال،
والأن�ظ�م��ة الع�سكرية وال��دف��اع�ي��ة ،وال �ط��واف��ات ،كما تنخرط يف جم��االت
الف�ضاء وامل�ط��ارات وغريها من ال�صناعات الأخ��رى التي �أب��رزه��ا �أنظمة
الإت�صاالت الآم�ن��ة و أ�ج�ه��زة املالحة واملُ�ست�شعرات و�أج�ه��زة التج�س�س
واملُراقبة والإ�ستطالع .ISR
يف معر�ض دبي اجلوّي الأخري عملت  Collins Aerospaceعلى ترويج
اجليل ال�ساد�س من جهازها الدويل للإت�صاالت الال�سلكية املعروف حتت
�إ�سم « ،»TruNet ARC - 210واجلهاز املحمول الثنائي القناة GR - 2500
وجهاز الراديو .AR - 1500
55

جديد الدفاع
القوات اجلوية الكويتية تت�سلّم �أول مُقاتلني «يوروفايرت»
م �ط �ل��ع � �ش �ه��ر ك ��ان ��ون �أول/
دي�سمرب  ،2021ت�سلّمت ال�ق��وات
اجل��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة �أوّل مُقاتلتني
ط � � ��راز «ي � ��وروف � ��اي �ت��ر ت��اي��ف��ون
 ،»Eurofighter Typhoonهي
الأح��دث وم��ن اجليل املتقدّم عاملي ًا
والتي ّمت �إنتاجها من قِبل جمموعة
ليوناردو  Leonardoااليطالية.
ح�ض احتفال ت�سلّم الطائرات
رَ َ
الكويتية يف قاعدة كا�سيلي Casilli
��س�ف�ير دول� ��ة ال �ك��وي��ت يف اي�ط��ال�ي��ا
ال���ش�ي��خ ع���زام ال�صباح ون��ائ��ب
قائد القوات اجلوية اللواء الطيّار
بندر املزين ،والرئي�س التنفيذي
مل �ج �م��وع��ة ال� �ط ��ائ ��رات االي �ط��ال �ي��ة
ال�سفري الكويتي ووفد ال�ضباط لدى ت�سلّم املُقاتلة «يوروفايرت»
م���ارك���و زوف ،Marco Zoff
والرئي�س التنفيذي ل�رشكة «يوروفايرت» امل ُ�شرتكة هريمان كال�سن �أول طائرتني من ��سرب يوروفايرت الكويتي ،وه��ي الأح��دث عاملياً،
� ،Hermann Clasenإىل ج��ان��ب ع��دد م��ن ال�شخ�صيات وال�ضباط و�سوف ت�صل �إىل الكويت بتاريخ  14كانون �أول/دي�سمرب ،2021
حيث تبد�أ عملية ت�سلّم الدفعة الثانية ،كنتيجة مل�رشوع �سرتاتيجي
الكويتيني.
اللواء املزين �أعلن يف هذه املنا�سبة «:نحن نح�رض اليوم ت�سليم �شامل ميثل قفزة نوعية وجهوزية للقوات الكويتية».

ُ�سية
نظام بانت�سري مطور مل ُقاومة هجمات الطائرات امل رّ
�أع �ل��ن ن��ائ��ب رئ �ي ����س ��شرك��ة الأ��س�ل�ح��ة
الرو�سية ذات الدقة العالية ( )HPWال�سيد
�سريغي ميخايلوف Sergei Mikhailov
على هام�ش معر�ض الدفاع امل�رصي EDEX
 ،2021ع��ن ت�ط��وي��ر ق� ��درات ن �ظ��ام ال��دف��اع
اجل ��وي  Pantsir - SIMال �� �ص��اروخ��ي -
املدفعي لي�صبح فائق الدقة يف جمال الدفاع
اجلوّي التكتي .
ميخايلوف �أ�شار �إىل بناء �شبكة دفاع
ج� �وّي ف � ّع��ال��ة ع�ل��ى ق��اع��دة ن �ظ��ام بانت�سري
 ،Pantsir - SIMقادرة على تغطية �أيّ وحدة
ع�سكرية �ض ّد هجمات العربات اجلوية غري
الآه �ل��ة  ،UAVsوال �ط��ائ��رات وال �ط��واف��ات
احل��رب�ي��ة ،بالإ�ضافة �إىل تلقّي ه��ذا النظام
�صواريخ موجّ هة م�ضادة للطائرات تفوق
�رسعتها �رسعة ال�صوت ،بغية زي��ادة املدى
ل�ت��دم�ير الأه� ��داف م��ن  20ك�ل��م �إىل  30كلم،
والإرتفاع من � 15إىل  18كلم ،وبالتايل زيادة
حجم املنطقة املحمية ثالثة �أ�ضعاف.
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جرنال �أتوميك�س تك�شف النقاب عن طائرة موهايف

الطائرة دون طيّار «موهايف �» Mojaveأثناء طريانها

ب�ت��اري��خ  12ك��ان��ون �أول/دي �� �س �م�بر  2021ك�شفت �رشكة
«ج�نرال اتوميك�س للأنظمة اجلوية General Atomics (GA-
) ، ASIالنقاب عن نظام الطائرة دون طيّار موهايف ،Mojave
التي حتمل �إ�سم املنطقة ال�صحراوية الأق�سى يف العامل ،حيث
تعي�ش ال��زواح��ف ال�ق��ات�ل��ة م�ث��ل الأف��اع��ي ال���س��ام��ة وال�سحايل
املعمرة.
ترتكز �إلكرتونيات الطائرات و�أنظمة �إدارة ال�ط�يران يف
نظام موهايف ،على طائرة ريبري  MQ - 9 Reaperوغ��راي ايغل

 ،MQ-1C Gray Eagleلكنها ت��رك��ز ع�ل��ى ق� ��درات الإق�ل�اع
وال�ه�ب��وط ق�صري امل ��دى ،كما لديها �أج�ن�ح��ة مطولة و�أج �ه��زة
م�ساعدة للدفع العايل ،وحمرّك تربيني بقوة .450HP
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة  GA-ASIليندين بلو Linden
� Blueأ�شار �إىل «�أننا فخورون بتقدمي هذه القدرات الإ�ستثنائية
لطائرتنا من خط  ،Predatorمع قوة على الأر���ض وق��درة كبرية
على التحمل ،والت�سلّح ال��دائ��م بحيث ميكن �إع ��ادة حتميلها
بالأ�سلحة يف مواقع تق�شفية على مقربة من منطقة النزاع».

م.ب.د .أ�  MBDAتنجز التجارب على ال�صاروخ Marte ER
�أعلنت ��شرك��ة «م.ب.د�.أ »MBDA
ع��ن اجن� ��از جت� ��ارب ال��رم��اي��ة ال�ن��اج�ح��ة
لل�صاروخ اجلديد امل�ضاد لل�سفن Marte
 ،ERال �ت��ي ج ��رت ن�ه��اي��ة ��ش�ه��ر ت�رشين
الثاين/نوفمرب  2021يف حقل التجارب
االيطايل يف �رسدينيا.
لقد �شكّلت الرماية حجر �أ�سا�س يف
م�سار �صالحية ال�صاروخ ،Marte ER
وو ّف ��رت ثقة �إ��ض��اف�ي��ة يف م�ستوى �أداء
ال���ص��اروخ اجل��دي��د و�إم�ك��ان�ي��ة الإع�ت�م��اد
عليه.
ب��ا� �س �ت �خ��دام ب��رجم��ي��ات تخطيط
مهمته ،ن� ّف��ذ ال �� �ص��اروخ ط�يران � ًا طويل
امل��دى مالم�س ًا �سطح ال�ب�ح��ر ،كما �أدى
ث�لاث��ة دورات رئي�سية وم��ن��اورة غط�س
خالل الدورة الأخرية .كما �أن حتديد الهدف� ،إختياره وتعقبه ح�صل
ب�رسعة فائقة ،وتوجّ ه ن�سبيّ بد�أ على الفور.
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ال�صاروخ  Marte ERمن MBDA

عملية الإط�لاق �أظهرت �أي�ض ًا ت�رصّف املحرك النفاث الرتبيني
لل�صاروخ  ،Marte ERب�شكل ممتاز لعمليتي بدء الطريان وم�ستوى
ال�ضغط ،وبالتايل �أدّى مهمّته بنجاح ك�سالح م�ضاد لل�سفن.
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�سامل املري الرئي�س اجلديد ملركز حممد بن را�شد للف�ضاء
بتاريخ  8كانون �أول /دي�سمرب ّ 2021مت تعيني �سامل املري
رئي�س ًا جديد ًا ملركز حممد بن را�شد للف�ضاء  ،MBRSCالذي يلعب
دور ًا حموري ًا يف عدّة م�شاريع ف�ضائية يف دولة االمارات العربية
املتحدة ،مثل برنامج رائد الف�ضاء ،ومهمة االم��ارات �إىل كوكب
املريخ.
ال���س�ي��د �سامل امل��ر ي ك��ان م��ن ب�ين جم�م��وع��ة ��ص�غ�يرة من
االماراتيني الذين �ساهموا يف �إن�شاء برنامج الف�ضاء الوطني عام
 ،2006عندما كان العمل يهدف �إىل تطوير ال�ساتل الأول لدولة
االم ��ارات العربية املتحدة  ،Dubai Sat - 1كما ك��ان ج��زء ًا من
فريق العمل الذي �أن�ش أ� م�ؤ�س�سة االمارات للعلوم والتكنولوجيا
املتقدمة يف ال�ع��ام  ،2006التي �أ�صبحت مركز حممد ب��ن را�شد
للف�ضاء عام .2015
يف ال�ع��ام  2014ت�سلّم ج��ائ��ز رواد دول��ة االم� ��ارات العربية
املتحدة لقيادة تطوير و�إط�لاق ال�سواتل  Dubai Sat - 1يف العام
 2009وال�ساتل  Dubai Sat -2يف العام  ،2013ملهمات مُراقبة
الكرة الأر�ضية.
مدير مركز حممد بن را�شد للف�ضاء ال�سيد �سامل املري
«لوكهيد مارتن» تعينّ جون نيكل�سون رئي�سا ً
تنفيذيا ً جديدا ً ملنطقة ال�رشق الأو�سط
�أع� �ل� �ن ��ت ل��وك �ه �ي��د م��ارت��ن
 Lockheed Martinبتاريخ
 13ك ��ان ��ون �أول /دي �� �س �م�بر
 2021ع��ن تعيني ال�ف��ري��ق �أول
م�ت�ق��اع��د يف اجل�ي����ش الأم��ري �ك��ي
ج���ون نيكل�سون John W.
 Nicholsonرئ�ي���س� ًا تنفيذي ًا
ج� ��دي� ��د ًا ل �ل ���شرك��ة يف ال ���ش�رق
الأو��� �س� ��ط ،خ �ل �ف � ًا ل� �ـ روب���رت
ه����اروارد ،ال ��ذي ق��اد لوكهيد
مارتن يف املنطقة منذ عام .2014
الفريق املُتقاعد جون نيكل�سون
مي �ت �ل��ك ج���ون نيكل�سون
خ�برة وا�سعة وف��ري��دة� ،ستدعم تعزيز ح�ضور ال�رشكة يف ك ّل
�أنحاء املنطقة وين�ضم �إىل �رشكة «لوكهيد مارتن» بعد خدمته
لأكرث من  35عام ًا يف اجلي�ش الأمريكي ،و�شمل ذلك �ست �سنوات
يف �أفغان�ستان على ر�أ���س القوات الأمريكية وق��وات الناتو ،مما
يجعله �أح��د اجل�نراالت الأمريكيني املتمر�سني ميدانياً .وبعد
تقاعده من اجلي�ش ع��ام  ،2018ق��اد االحت��اد االئتماين الفدرايل
للبنتاغون وه��ي م�ؤ�س�سة غ�ير ربحية توفر لأع�ضاء القوات
الأمريكية وقدامى املحاربني دعم ًا يهدف لتح�سني �أو�ضاعهم
املالية.
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ل  3هاري�س تختار جرنال �أمريكي مُتقاعد

ملجل�س �إدارتها
ب � �ت� ��اري� ��خ  14ك � ��ان � ��ون �أول/
دي�سمرب � 2021أع�ل�ن��ت تكنولوجيات
ل  3هاري�س L3 Harris Technologies
عن اختيار الأم�يرال املُتقاعد هاري
هاري�س ،Admiral Harry B. Harris
ال �� �س �ف�ير الأم �ي�رك� ��ي وق ��ائ ��د ال �ق��وات
الأمريكية يف البا�سفيك �سابقاً ،ملجل�س
�إدارة ال�رشكة الذي ي�ض ّم  13ع�ضواً.
ال��رئ�ي����س التنفيذي وليم ب��راون
� William Brownأ� � �ش� ��ار �إىل �أن
الأم��ي��رال ه��اري�����س ك��ان��ت ل ��ه مهنة
الأمريال املُتقاعد هاري هاري�س
متميّزة ،ويجلب معه ث��روة من اخلربة
الدولية والع�سكرية والتكنولوجية �إىل جمل�س �إدارة L3 Harris
وال�رشكة تتطلّع �إىل مُ�ساهماته العديدة يف وقت ت�ستمر مبتابعة منوها
ال�سرتاتيجي طويل الأمَد.
ب��دوره الأم�يرال هاري�س � Admiral Harrisأع��رب ع��ن ثقته
بتقارب هاري�س ال�سل�س ومهمّاتها املركزية ،لتقدمي تكنولوجيات
مُبدعة �رسيعة ،ولدعم امل ُحاربني الذين يوفّرون احلماية للواليات
املتحدة وحلفائها.
كما �أ�شار �إىل �رسوره بالإلتحاق مبجل�س �إدارة  ،L3 Harrisحيث
�سي�ضع خربته الع�سكرية والدولية لدفع مهمّات ال�رشكة �إىل الأمام.
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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.

