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اإنه  العدد الأخري الذي ي�صدر مع نهاية العام 2021، ويف هذا املجال جتدر 
الإ���ص��ارة اإىل اأن فريق عمل »جملة الدفاعية«، اأ�صدر اأع��داد ه��ذا العام كافة 
يف الأوق��ات املحّددة وفقًا للربنامج التحريري، رغم امل�صاعب القت�صادية 

وال�صحية التي ُيعاين منها  لبنان.
يت�صّمن العدد تغطية كاملة ملعر�ض دبي للطريان الذي انعقد ما بني  13 
»اإيديك�ض  الدفاعي  2021، وملعر�ض م�رص  الثاين /نوفمرب  ت�رصين   18 و 
EDEX«  ال��ذي انعقد ما بني 29 ت�رصين الثاين/نوفمرب و 3 كانون اأول/

دي�صمرب 2021، مع �رصح  مف�ّصل لفعاليات املعر�صني.
اإىل ذل��ك يندرج يف اإط��ار املوا�صيع بحث خا�ض ح��ول املوقف الدفاعي يف 
اململكة العربية ال�صعودية،  ودرا�صة �صاملة لتطّور ال�صناعات الدفاعية واجلو 

ف�صائية يف الوليات املتحدة الأمريكية.
وجريًا على عادة الربنامج التحريري للمجلة، يخ�ّص�ض للعدد الأخري من 
كّل عام اأبحاث تتناول برامج اإقتناء وُم�صرتيات القوات اجلوية والبحرية 

والربية لأبرز الدول العربية.
هذا بالإ�صافة اإىل ِق�صمْي  »بانوراما « و »جديد الدفاع« حيث تدرج اأحدث 
الأخبار املُتعّلقة باأن�صطة ال�رصكات الدفاعية والعقود وال�صفقات التي تربمها 

فيما بينها اأو ما باقي الدول.
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ت�صدر عن �صركة الدفاعية للن�صر �ش.م.ل
بالتعاون مع جمموعة االقت�صاد واالعمال

وجمموعة مون�ش االملانية للن�صر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدير العام رئي�ش التحرير:
خـالـد زحـالن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
املدير امل�صوؤول: حياة طليع امل�صفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االخراج الفني:
زياد عبداهلل

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

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

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

                                     - الدول العربية 30 $
                                     - الدول االوروبية  70 $

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

اال�صرتاك ال�صنوي: 50 $*

التوزيع: ال�صركة اللبنانية لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

»Rafale تنتج دا�صو للطريان  املُقاتلة  »رافال
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 Emmanuel ماكرون  اميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  بح�سور 
Macron وال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويّل عهد اأبو ظبي ونائب 
القائد العام للقوات املُ�سّلحة االماراتية، وّقع بتاريخ 5 كانون اأول/
 Eric Trappier ترابيه  اإري��ك  ال�سيد  اأب��و ظبي  2021 يف  دي�سمرب 
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة »دا�سو للطريان Dassault Aviation«، على 
طارق احل�ساين الرئي�س التنفيذي ملجل�س  عقد تاريخي مع ال�سيد 

Rafale 4 للقوات  80 ُمقاتلة راف��ال  ال��ت��وازن االقت�سادي، حليازة 
اجلوية والدفاع اجلوي يف دولة االمارات العربية املتحدة.

 Rafale 4 تعترب ال��ق��وات اجل��وي��ة االم��ارات��ي��ة اأول َم��ْن ي�ستخدم
خارج فرن�سا، وهي �ستوّفر للقوات املُ�سّلحة الفرن�سية قدرة للحفاظ 
على ال�سيادة واالإ�ستقالل العمالين. واأن هذه االإتفاقية هي نتيجة 
م�ساعي من ِقبل دا�سو للطريان مع القوات اجلوية االماراتية، وتاأتي 
ب��ع��د 45 �سنة م��ن ع��الق��ات ال��ث��ق��ة م��ع دول��ة 
االمارات العربية املتحدة، من خالل اقتناء 

.»Mirage 2000 طائرات القتال »مرياج

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����رشك��ة »دا���س��و 
ه��ذه  يف  ق����ال   Eric Trappier ل��ل��ط��ريان 
  Rafale املنا�سبة:» اأن مبيع 80 مقاتلة رافال
اإىل دول���ة االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة هو 
ق�سة جناح فرن�سية، واأيّن فخور وم�رشور 
ج��دًا بهذه النتيجة، واأت��ق��ّدم بال�سكر من 
ال�سلطات االم��ارات��ي��ة ال��ت��ي ج���ّددت الثقة 
 Mirage بطائراتنا، وبعد ُمقاتالت املرياج
2000، ياأتي عقد راف���ال  لتمتني العالقات 
التي ترتبط بها فرن�سا مع  ال�سرتاتيجية 

دولة االمارات العربية املتحدة«.

اإلمارات توّقع على عقد حليازة 80 ُمقاتلة 
»Rafale رافال«

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

»Rafale 4« املُقاتلة رافال
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ويف ع�������ر ال���ت���ح���ول ال��رق��م��ي 
ال�������ري���ع، ال ي��ت��ع��ل��ق ال��ه��ج��وم 
ال�سيرباين ب��� »اإذا« ب��ل »م��ت��ى«. 
ولذلك، من االأهمية مبكان بالن�سبة لل�ركات 
اأن تنظر يف تقييم �سوابط االأم��ن ال�سيرباين 
املطبقة الأ�سولها وبنيتها التحتية وبياناتها 
الهامة ل�سمان و�سع قوي للأمن ال�سيرباين 

وبرنامج اأمان مبني على اأف�سل املمار�سات.
وي�ساعد امل�ست�سارون ال�سيربانيون من 
خ��لل تقييم الو�سع احل��ايل لربنامج االأم��ن 
ا�سرتاتيجية  وتنفيذ  للعميل،  ال�����س��ي��رباين 
فعالة ل��لأم��ن ال�����س��ي��رباين، وت��ط��وي��ر خرائط 
و���س��ي��ا���س��ات االأم�����ن ال�����س��ي��رباين- معاجلة 
جم��االت مثل تقييم نقاط ال�سعف واختبار 
االخ�������رتاق، وت���اأم���ن ال�����س��ح��اب��ة واإن���رتن���ت 
وق��درات  للحوادث،  واال�ستجابة  االأ���س��ي��اء، 
مركز عمليات  االأم��ن وب��رام��ج التدريب على 

االأمن ال�سيرباين.
وُي����ع����ّد اإن�������س���اء م���رك���ز ع��م��ل��ي��ات اأم����ن 
البيئات  �سيرباين خم�س�ص ملراقبة وحتليل 
التكنولوجية لل�ركة نهًجا عمليًا الكت�ساف 
االنتهاكات املحتملة واال�ستجابة لها. وت�سهم 
مراكز عمليات االأمن يف �سمان الوعي باحلالة 
ال�سيربانية والقدرة على حتديد اأحداث االأمن 
ال�����س��ي��رباين ب�����رع��ة وك��ذل��ك ط���رق احل���د من 

التهديدات ال�سيربانية. كما اأن منوذج القدرة 
والن�سوج اخلا�ص مبركز عمليات االأم��ن هو 
اأداة ت�ستخدم لعمل تقييم كامل لقدرات مركز 
رئي�سية  جم���االت  خم�سة  يف  االأم����ن  عمليات 
ت�سمل االأع���م���ال، واالأف�������راد، وال��ع��م��ل��ي��ات، 

والتكنولوجيا، واخلدمات.
ويت�سمن تقييم نقاط ال�سعف واختبار 
االخ������رتاق جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م���ن خ��دم��ات 
امل�سممة لتحديد وتقلي�ص  التقييم االأم��ن��ي   
ث��غ��رات االأم����ن ال�����س��ي��رباين داخ����ل ال�����رك��ة 
قبل اأن يتم اخرتاقها. واإذا مت حتديد ثغرة، 
املحرتفن  ال�سيربانين  للم�ست�سارين  ميكن 
امل�ساعدة يف اال�ستجابة لهذه االنتهاكات من 
خلل تقدمي خدمات اال�ستجابة للحوادث، مبا 
يف ذلك االأدلة اجلنائية ال�سيربانية فيما يخ�ص 
واالأجهزة  وال�سحابة  وال�سبكات  امل�سيفن 
لتحديد  التهديدات  املحمولة، والتفتي�ص عن 

املخاطر امل�ستمرة املتقدمة.
اإن ق���وة االأم����ن ال�����س��ي��رباين مت��اث��ل ق��وة 
احل��ل��ق��ة االأ���س��ع��ف يف ال�����رك��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 االأم�����ن 

ال�����س��ي��رباين ����رورًي���ا ل�سمان ف��ه��م جميع 
امل��وظ��ف��ن الأدواره�������م وك��ي��ف��ي��ة م��ن��ع ح���دوث 

اخرتاق اإلكرتوين.
املتخ�س�سة  ال�ركة  رد«،  »بيكن  متتاز 
بتزويد حلول متقدمة ومقرها دولة االإمارات 
والتي تركز على معاجلة التهديدات االأمنية 
ال��وط��ن��ي��ة امل��ع��ق��دة، ب�سجل ح��اف��ل يف تقدمي 
خدمات ا�ست�سارية �سيربانية متكاملة وعالية 
التجارين واحلكومين يف  للعملء  اجل��ودة 

منطقة دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
وب����ف���������س����ل ن���خ���ب���ت���ه���ا ال����ع����امل����ي����ة م��ن 
امل��ت��خ�����س�����س��ن يف جم����ال االأم������ن ال��ق��وم��ي 
واملوظفن املهرة، تتمتع »بيكن رد« باخلربة 
اللزمة لتقدمي جمموعة متقدمة من اخلدمات 
مل��دى تعر�ص ال�ركات  لتوفري فهم وا�سح 
ال�سيربانية واإن�ساء برامج توعية  للهجمات 
ال�ركة،  ���س��ي��رباين على م�ستوى  وت��دري��ب 
مم��ا يتيح العملء ات��خ��اذ ق���رارات م�ستنرية 

واعتماد ممار�سات دفاع �سيرباين �ساملة.

قم بزيارة موقعنا على االإنرتنت ملزيد من 
wwwbeaconred.ae :املعلومات

ملاذا تعترب االستشارات السيربانية مهمة 
للوضع األمين   لشركتك

�أ�صبح  �ليوم،  �ملرت�بط  عاملنا  يف 
م�صهد �لتهديد�ت معقدً� ب�صكل متز�يد 
مع وجود هجمات �أكرث حتديدً� و�صرعة 
وتطورً� يف طبيعتها. وت�صتمر تهديد�ت 
ت�صكيل خطر على  �ل�صيرب�ين يف  �لأمن 
م�صالح �لأمن �لقومي و�لبنية �لتحتية 
�ملتز�يد  �لتطور  ويتطلب  �حليوية. 
وك��ذل��ك  �ل�����ص��ي��رب�ن��ي��ن،  للمجرمن 
�ل��دول  ت��ه��دد  �ل��ت��ي  �لفاعلة  �جل��ه��ات 
�لقومية، مزيًد� من �لتقدم يف ممار�صات 
زيادة  �إىل  ي��وؤدي  �ملعلومات، مما  �أمن 
�ل�صت�صارية  �خل��دم��ات  �إىل  �حلاجة 

�ل�صيرب�نية.
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بتاريخ 4 كانون اأول /دي�سمرب 2021 اأطلقت ال�رشكة اال�سبانية 
لبناء ال�سفن »نافانتيا Navantia«، الفرقيطة اخلام�سة ل�سالح القوات 
 ،»Unayzah »عنيزه  اإ�سم   �ستحمل  التي  ال�سعودية  امللكية  البحرية 
تيمنًا باملدينة التي حتمل ه��ذا االإ���س��م وال��واق��ع��ة �سمال العا�سمة يف 

اململكة العربية ال�سعودية.
اإط���اق الفرقيطة ح�����رشه ق��ائ��د ال��ق��وات البحرية امللكية  حفل 
ال��ت��ج��ارة  الفريق فهد ب��ن عبد اهلل الغفيلي، ووزي����ر  ال�����س��ع��ودي��ة 
اال���س��ب��اين زي��ان��ا م��ن��داز Xiana Mendez، واأم����ن ع���ام ال�سناعة 
 Ricardo ري��ك��اردو دومينغاز  ن��اف��ان��ت��ي��ا  ا���س��ب��ان��ي��ا، ورئ��ي�����س  يف 
Dominguez، اإ���س��اف��ة اإىل ح�����س��ور ع��رب ال��ف��ي��دي��و ل��رئ��ي�����س اأرك���ان 
 القوات البحرية اال�سبانية، االأم��رال اأنطونيو مارتوريل الكاف
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س   Admiral Antonio Martorell Lacave

لل�سناعات الع�سكرية ال�سعودية SAMI، املهند�س  وليد اأبو خالد.
الفريق الغفيلي اأ�سار اإىل اأن االإطاق الناجح جلميع الفرقيطات 
وفق برنامج ت�سليم يعرتيه التحدي، هو اإجناز متمّيز  وعامة وا�سحة 

اللتزام نافانتيا باإجناز امل�رشوع باأعلى درجات الدقة والنوعية.

 نافانتيا تطلق الفرقيطة اخلامسة
 للقوات البحرية السعودية

الفرقيطة اخلام�سة )ُعنيزة( حلظة اإطالقها

 2021 اأول/دي�سمرب  كانون   16 بتاريخ 
اأعلنت »نافال غروب Naval Group« ال�رشكة 
الفرن�سية الرائدة يف اإنتاج ال�سفن احلربية، 
عن و�سع عار�سة القعر Keel  الأّول فرقاطة 
ل��ل��دف��اع وال��ت��دخ��ل )FDI( طلبت م��ن الهيئة 
ال��ق��وات  ل�سالح   )DGA( للت�سّلح  ال��ع��ام��ة 

البحرية الفرن�سية.
ت�سّكل هذه اخلطوة عامة على ُمبا�رشة 
جتميع ال�سفينة يف قاعة بناء ال�سفن الكربى يف 
مدينة لوريان الفرن�سية، واملتوّقع ت�سليمها 
خ���ال ال��ع��ام 2024، وه���ي تعترب االأوىل من 
اأ�سل خم�س �سفن اأخرى �ست�سّلم ما بن عامي 

.2030 ، 2024
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����رشك��ة »ن���اف���ال 
 Pierre Eric غ��روب « بيار اإري��ك بوميليت
Pommellet  ق���ال يف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة:» نحن 
نفتخر اأن ن��ك��ون ه��ن��ا ال��ي��وم لت�سجيل ه��ذا 
احل��دث الرئي�سي يف االإن��ت��اج ال�سناعي الأّول 
الفرن�سية.  للبحرية  وت��دخ��ل  دف��اع  فرقاطة 

للتطوير،  وق��اب��ل��ة  �سيربانيًا  اآم��ن��ة  االأدوار،  امل��ت��ع��ددة  ال�سفن  ه��ذه 
القدرة  اإىل جانب  واالإرت���ب���اط،  باملعلومات  ال��ت��ف��ّوق  ت�سمن  �سوف 

ال��ق��وات البحرية التي تعمل على  على االإ�ستمرارية يف البحار م��ع 
ت�سغيلها«.

نافال غروب تضع عارضة القعر ألّول  فرقاطة للدفاع والتدخل

املراحل االأوىل الإنتاج فرقاطة الدفاع والتدخل
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 ،SAMI وّقعت  ال�رشكة ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية
والبطل   ،)PIF( العام  الإ�ستثمار  �سندوق  من  كليًا  اململوكة 
الوطني لتوطني ال�سناعات الع�سكرية، على اتفاق مع �رشكة 
»ايتتربتتا�تتص Airbus«  لتاأليف متت�تترشوع ُمتت�تتستترك )JV( حول 
والإ�سالح  وال�سيانة  الع�سكري  الطريان  خدمات  اإمكانيات 

.)MRO( والعمرة الكاملة
مّت الإعالن عن هذا الإتفاق بتاريخ 4 كانون اأول /دي�سمرب 
2021 على هام�ص زيارة الرئي�ص الفرن�سي اميانويل ماكرون 
اإىل اململكة العربية ال�سعودية، والذي   Emmanuel Macron
وّقعه الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة »SAMI«  املهند�ص وليد اأبو 
برونو    »Airbus« ملجموعة  التنفيذية  اللجنة  وع�سو  خالد، 

.Bruno Even اإيفني
يف تعليقه على هذا التفاق قال رئي�ص SAMI ال�سيد اأحمد بن 

عقيل اخلطيب:»اأن التوقيع اليوم على اتفاق امل�رشوع املُ�سرك 
مع �رشكة »Airbus«، ميثل حجر زاويتتة مهّم اآختتر يف رحلتنا لإن�ساء 
ال�سناعات الع�سكرية ال�سعودية كرائدة حمليًا واإقليميًا لل�سناعات 
 SAMI الدفاعية. واأن هذه ال�رشاكة ال�سراتيجية هي يف خط روؤيتتة
لتكون ما بني اأعلى 25 �رشكة عاملية لل�سناعات الدفاعية، واأهتتداف 

روؤيتتة اململكة Saudi Vision 2030 لتوطني اأكرث من 50 % من النفاق 
الع�سكري للمملكة حتى العام 2030.

  SAMI بتتدوره املهند�ص وليد اأب��و خالد، الرئي�ص التنفيذي لت 
رّحب بهذه ال�رشاكة مع Airbus لإطالق امل�رشوع املُ�سرك.

مشروع ُمشرتك ما بني
 Airbus و SAMI 

 Naval« بتاريخ 3 كانون اأول/دي�سمرب 2021 اأطلقت �رشكة
  »Gowind« الفرن�سية لبناء ال�سفن، الفرقيطة الأوىل فئة »Group
التي طلبت دولة المتتارات العربية املتحدة يف وقت �سابق خالل 

العام 2019 بناء فرقيطتني من هذه الفئة.
بن  �سعيد  ال�سيخ  الأوىل  الفرقيطة  اإطتتتتالق  حتتفتتل  حتت�تترش 
حمدان اآل نهيان قتتائتتد التتقتتوات البحرية المتتاراتتتيتتة، والتي 
Bani Yas، فيما الفرقيطة الثانية قيد  �ستحمل اإ�سم بني يا�ص 
الإن�ساء و�سيتم اإطالقها ختتالل العام املُقبل من اأحتتوا�تتص بناء 

.Naval Group Lorient ال�سفن
نائب رئي�ص نافال غروب اآالن غيو Alain Guillou  قال يف 
منا�سبة ت�سليم الفرقيطة:»ت�رّشفنا با�ستقبال ممثلني من دولة 
المارات العربية املتحدة يف �رشكتنا لبناء ال�سفن، حل�سور حفل 
اإطالق اأول فرقيطة غويند لهم. ال�سفنتني املُقاتلتني �ستزّودان 
�سالح البحرية المتتاراتتتيتتة بتتقتتدرات بحرية جتتديتتدة، واأن هذه 
املنا�سبة تعترب عالمة اأ�سا�سية مهّمة لهذا الربنامج كونها قريبة 
من اليوم الوطني لدولة لمارات العربية املتحدة يف عيدها الت 50«.

ُي�سار اإىل اأن فرقيطة Gowind هي �سفينة �سطح ُمقاتلة متعددة 
املهمات، توفر قتتدرات منوعة ، وم�سممة لتحقيق طيف كامل من 

الأدوار يف العمليات الدفاعية البحرية والأمتتتن البحري، بتتتاإداء ذو 
م�ستوى عاٍل.

»نافال غروب« تطلق أّول فرقيطة 
غويند لبحرية االمارات

عملية اإطالق الفرقيطة االأوىل فئة »Gowind«  لبحرية االمارات

املهند�س وليد اأبو خالد وال�سيد برونو اإيفني يوّقعان االإتفاق
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االقت�صاد
املييمييلييكيية ذات قييييوة اقييتيي�ييصييادييية كييبييرة 
حيث تعتر  الأكيير يف العامل العربي، وذات 
الييريييادة يف ت�صدير الييبييرتول كييون برتولها 
ربع اإحتياطي العاملي وت�صديرها من النفط 
وت�صتطيع   يوميًا،  برميل  مليون   12 حييوايل 
رفيييع اإنييتيياجييهييا عيينييد الييي�يييرورة اإىل حيييوايل 
ب�صهولة  يييوميييييًا  ا�صافية  برميل  ميياييين   10
واإبقاء اإنتاجها اإىل ما يزيد على 50 عامًا، هذا 
الطبيعي  الييغيياز  ميين  احتياطي  اأي�صًا  ولديها 
يبلغ حييوايل 235 بليون قييدم مكعب. ويعتر 
اإنييتيياجييهييا الييرابييع يف اإنييتيياج الييغيياز بعد ايييران 

ورو�صيا وقطر.
واملييمييلييكيية يف �صيا�صتها اخلييارجييييية ذات 
مييوقييع ريييييادي تييرتييكييز عييلييى ميييبييياديء الييدييين 

دولة  ال�صعودية  العربية  اململكة 
االأط��راف،  مرتامية  وا�صعة  �صا�صعة 
ما  اأي  كلم2،   2149690 م�صاحتها  تبلغ 
دول  اأ���ص��ع��اف   3 م�صاحة  على  يزيد 
اخلليج جمتمعة، على اأن حوايل ن�صف 
غنّية  اأنها  غري  �صحراوية،  اأرا�صيها 
بالبرتول اأو ما ُي�صمى الذهب االأ�صود. 
قبلة  ال�صعودية  العربية  واململكة 
امل�صلمني يوؤمها حّجاجهم من املوؤمنني 
االإ���ص��ام��ي  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 
الأداء فري�صة احلج وزي��ارة  بيت اهلل 
احلرام يف مكة املكّرمة، ومن ثم زيارة 
املدينة  يف  ال�صريف  النبوي  امل�صجد 
املنورة، وكذلك اداء العمرة واململكة 
عرب ح�صن �صيا�صتها توؤدي دورًا جيدًا 
وتوفري  املقّد�صة  االأم��اك��ن  خدمة  يف 
للحجاج،  وال�صامة  واحلماية  االأمن 
العربي  للعاملني  القرار   مركز   وتعّد 
االإعتدال  �صيا�صة  وتنتهج  واالإ�صامي 
وال  امل�صلمني  وُم�صاعدة  واالإن��ف��ت��اح 
العرب  االأ�صّقاء  من  املحتاجني  �صيما 

و�صواهم.

املوقف الدفاعي يف 
اململكة العربية السعودية
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الإ�يييصييياميييي الييي�يييرييييف يف دعييييم الييتيي�ييصيياميين 
العربي واحلفاظ على خدمة املُ�صلمن جميعًا 
واحلييفيياظ على ال�صام والإ�ييصييتييقييرار يف دول 
اخلليج والييعييامل العربي، وال�صام داخليًا ، 
اإ�صتعدادات  ت�صتدعي  املهّمات  هييذه  وجميع 
التنوع يف م�صادر  ع�صكرية �صخمة قوامها 
ال�صاح وحماولة توطينها مع احلفاظ على 
اأحدث املُ�صرتيات وا�صتخدام  نظام الأوف�صت 
يف جميع امل�صاريع الأمنية والع�صكرية. على 
اأن ُتييبييقييي ميييييزانييييية مييالييييية خييا�ييصيية كتطوير 
جلعل  ال�صعي  وكييذلييك  العمرانية،  امل�صاريع 
اململكة  احتياجات  توائم  امل�صرتاة  الأ�صلحة 
اخلييا�ييصيية ول �صيما حييميياييية احليييج وتيياأميين 

�صامة احلجاج.
املوقع الدفاعي

قيييوام تنظيم املييوقييع الييدفيياعييي الييعييام يف 
اململكة الييعييربييييية اليي�ييصييعييودييية جمل�س ليياأميين 
ال�ريفن  خييادم احلرمن  برئا�صة  الوطني 
وعيي�ييصييوييية وزراء الييداخييلييييية واخلييارجييييية 
الإ�صتخبارات،  ورئي�س  وال�صحة،  والثقافة 
ورئي�س احلر�س الوطني. اأما القوى الب�رية 
تقريبًا،  جيينييدّي   200.000 فقوامها  العاملة 
بينما القوات �صبه الع�صكرية في 125.000 من 
احلر�س الوطني، وفوج احلر�س امللكي يبلغ 
2000، وحر�س احلييدود )ي�صمل 6000 جندّي 
حيير�ييس اليي�ييصييواحييل(، وقييييوات اأميييين خا�صة 

)وحدة مكافحة الإرهاب(.
القوات الربية ال�صعودية

عيييدييييد الييييقييييوات اليييريييية اليي�ييصييعييودييية 
90.000 جيينييدّي مييوّزعيية على ثمان مناطق 
عيي�ييصييكييرييية هيييي ميينييطييقيية اليي�ييصييمييال ومنطقة 
اخليييييرج اليييو�يييصيييطيييى، وميينييطييقيية اليي�ييصييمييال 
الييغييربييي،وامليينييطييقيية اليييي�ييييرق، واملييدييينيية 
امليييينييييّورة، وميينييطييقيية اجليييينييييوب، وميينييطييقيية 
الطائف، ومنطقة الغرب ولها 4 قيادات هي 
واللوج�صتيات  والإ�صتخبارات  العمليات، 
ت�صّم  ميكانيكية  قيييييادات  و4  والإدارة، 
4 األييوييية مييدرعيية، وكتيبة ُم�صاة ميكانيكية 
وكتيبة مدفعية، وكتيبة دفاع جّوي وكتيبة 

اإ�صتطاع، وكتيبة م�صادة للدبابات، واإىل 
جانبها 4 األوية ميكانيكية )كييّل منها ي�صّم 
3 كتائب ميكانيكية، وكتيبة مدرعة، وكتيبة 
دفييياع جيييّوي وكتيبة دعيييم، اإىل جييانييب لييواء 
حممول جوًا ي�صم كتيبة مظلين،  3 �رايا 
قيييوات خييا�ييصيية( و 8 كتائب مدفعية. وقد 
اأجنييزت خطة لإن�صاء  لييواء بجوقل جمّهز 

بطوافات للنقل والدفاع.
اأما املعدات القتالية فت�صّم من دبابات 
اأبييرامييز  دبييابيية   367 الرئي�صية  القتيييييال 
 ،M -60A3 و 406 دبابات ،M1A2/M1A1
قان�صات  اأميييا   ،AMX -30 دبييابيية   300 و 
الييدبييابييات فت�صّم 200 اأونيييو MCC-1 مع 
  AMX - 10P وعيييدة عييربييات TUA اأبييييراج
مييزودة  ب�صواريخ هييوث. العربات املدرعة 
قوامها 140 عربة برانها )90 ملم( و 350 
عربة AML -60/-90، اأما عربات القتال 
ونيياقييات اجليينييد فت�صّم 400 عييربيية بييراديل 
M2006 و 1300 عييربيية نقل اجليينييود طييراز 
M-113، و 650 هامغي HMMWV، و 500 
عربة  AMX - 10P، وبع�س عربات اأروتو  

و160 عربة EE - 11 برانها 8x8K و 50 
عربة الفهد، اأما املدفعية فت�صّم 100 مدفع 
M101 عيار 105 ملم M-114 عيار 155 ملم، 
و90 مدفع M-198 عيار 155 ملم، مقطور، 
و 72 مدفع FH - 70 عيار 155 ملم مقطور 
و 280 مدفع M - 199 ذاتييي احلركة، و 50 
مدفع GCT عي 155 ملم ذاتييي احلييركيية. اأما 
مدافع الهاون فهي 400 عيار 81 ملم و 107 
ملم )خمزنة(، و 110 مدافع عيار 120 ملم، 
اأما الراجمات فهي 160 الراجمة اأ�صرتو�س 
- 2، و�صواريخ م/د:  دراغيييو، تيياو، وتاو 

املح�صن، وهون، وبْل - 2، جافلن.
هيييذا ويييتييم تييطييوييير اأ�ييصييطييول دبييابييات 
اأبرامز ورفعها اإىل م�صتوى M1A2S، وقيد 
الطلب 133 اأبييرامييز M1A1/A2  وحييوايل 
20 من الناقات لتحّل  مكان التي ُفقدت يف 

اليمن.
اأمييييييا طيييييران اجليييي�س في 20 طوافييييية 
هييوك،  دزرت   UH - 60A333/MH-60
و51 بييل لييياإخييياء ونييقييل امليي�ييصييابيين، و 25 

.AH - 64D اأبات�صي

املوؤ�ص�صات الرائدة لل�صناعات الع�صكرية ال�صعودية

دبابة اأبرامز تابعة للجي�ش ال�صعودي
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القوات البحرية ال�صعودية:
تييتييمييركييز قيييييييادة الييبييحييرييية اليي�ييصييعييودييية يف 
قيادة  هما  عمليتان  قياديان  وهناك  الريا�س، 
الأ�ييصييطييول الييغييربييي يف جييدة وقيييييادة الأ�ييصييطييول 
اليي�ييرقييي يف اجلييليييييل اإ�ييصييافييةاإىل قيييييادة ُم�صاة 

البحرية.
عييديييد اليييقيييوات الييبييحييرييية: 13.500 جندي 
بييحييار )ييي�ييصييمييل 3000 مييين ُميي�ييصيياة الييبييحييرييية، 
وي�صم الأ�ييصييطييول فرقاطتن فئة »الييريييا�ييس«، 
و 4 فييرقيياطييات فئة »املييدييينيية« كما ي�صّم اأي�صًا 
4 فييرقيييييطييات فييئيية »بييييدر« وييي�ييصييّم ميين الييقييوات 
9 زوارق هجومية �صاروخية �ريعة  اخلفيفة 
فييئيية »اليي�ييصييديييق« و 39 زورق دورييييية �ريعة 
طييراز »ناجا« و17 زورق دورييية �صاحلية طراز 
»هييالييرت«. ولديها  ميين قييوات كا�صحات الألييغييام 
ثاثة فئة »اجلييوف«، و 4 فئة »�صفوة« اأمركية 

�صابقًا  طراز »بلوبرد«.
اأما القوات الرمائية فلديها 4 زوارق اإنزال 
فئة »عفيف« و 4 زوارق اإنييزال ميكانيكية. ومن 

ال�صفن امل�صاعدة الرئي�صية 3 طراز  ديوران�س.
اأما حر�س ال�صواحل فلديه زورقان للدورية 
فئة »�صلوى« )طراز A - 26(، و4 زوارق دورية 
كيييبيييرة  فييئيية )اجلييييييوف(، و 10 زوارق دوريييية 
فئة  زوارق  و6  »م�صكوربيه«،  طيييراز   �صاحلية 
»الييظييهييران«، و 12 زورق دورييية �صاحلية طراز 
»رابييييييير«، و 40 زورق دورييييية �صاحلية طييراز 
R33 X  3 و 3 زوارق حييواميية )هييوفيير كييرافييت( 
SAH-2200. وللدفاع ال�صاحلي لديه 4 بطاريات 
�ييصييواريييخ طييراز اأوتييومييات على �صاحنات. اأمييا 
طييران البحرية فقوامه 18 طوافة ذوقييان )14 
طييوافيية �ييصييد الييغييوا�ييصييات واليي�ييصييفيين  ت�صتخدم 
ملهمات  طييوافييات   4 و   ،AS-15 TT �صوارييييخ 
 AS -5324 البحث والإنييقيياذ، و 12 �صوبر بوما
)6 للنقل و 6 جمهزة ب�صواريخ م�صادة لل�صفن 
طييراز )AM -30( ي�صتخدمها احلر�س الوطني 

وحر�س ال�صواحل معًا.
هييذا وقييد اأجنيييزت خطط لقتناء فرقاطات 
حييديييثيية مييتييعييددة املييهييام لييتييحييّل حمييل فييرقيياطييات 
املدينة، كذلك خطط لقتناء فرقيطات �صواريخ 
الطلب  وقيد  ال�صديق،  فرقيطات  حمييل  لتحّل 
ا�صبانيا مل�صلحة حر�س  ميين  40 زورق دوريييية 

ال�صواحل.
اأميييا طيييران الييبييحييرييية فييقييوامييه 18 طييوافيية 
ال�صفن  الغوا�صات، ول�رب  دوفييان )14�صد 
4 ملهمات  AS - 15TT و  ت�صتخدم �ييصييواريييخ 
البحث والإنييقيياذ( و 12 طييوافيية »�صوبر بوما« 
AS - 532  للنقل وجمّهزة ب�صواريخ م�صادة 
وحر�س  الوطني  احليير�ييس  ت�صتخدمها  لل�صفن 

البحرية  م�صاة  وليييدى  ُم�صرتكن،  ال�صواحل 
 BMP كتيبتان جمّهزتان بي 140 ناقلة جند مدرعة
80 -، وقيد الطلب 40 زورقًا دورية MKV تبنى 

يف الوليات املتحدة.
اأهم القواعد البحرية: جدة، وجبيل، وراأ�س 

تنوره والدمام وراأ�س امل�صاب.
القوات اجلوية ال�صعودية: 

عييديييد �ييصيياح اجلييييو اليي�ييصييعييودي 20.000 
جندّي، ووحداته العمانية منّظمة يف 9 اأجنحة 

موّزعة على 7 قواعد بحرية.
اأمييييا طيييرانيييه الييهييجييومييي فييثيياثيية اأ�ييييراب 
ت�صّم 88 تورنيدو IDS، بينما مقاتاته القاذفة 
قوامها 3 اأ�ييراب ت�صّم 68 طائرة F-15S. هذا 
ولديها 6 اأ�يييراب مقاتات معرت�صة ت�صم 68 
ُمقاتلة F - 15S، و�ييربيين ميين 24 يوروفايرت 
تييايييفييون، يف حيين طييائييرات النقل 3 اأ�يييراب من 
20 طائرة هركوليز C - 130/H، و 53 طائرة 
CN225، و 200 طائرة C- 212، و 300 طائرة 
بوينغ 707، و 2 طائرتي جت �صتار، وطائرتي 

فالكون.
اأما الطوافات ف�ربان من 20 جت راينجر 
AB - 200، و12 طييوافيية AB - 205 ) للبحث 
 S-70 والإنيييقييياذ( و 16 طييوافيية طييبييييية/اإخيياء
باك هييوك، و 11 كوغار MK2 للقيادة والبحث 
والإنقاذ، وي�صم التدريب 15 طائرة  F -5B، و 
51 طائييييرة F - 15D و 21 طائييييييييرة F - 5B، و 
 ،T -41A و 25 طائييييييرة ،F-15D 51 طائيييييرة
و 50 طائرة PC -9،68 طائرة هوك، وطائرتي 
جت �صرتمي 31، و12 طائرة �صي�صنا 172، و 20 

�صوبر ما�صتاك.
ولييييدى اأكييادميييييية املييلييك في�صل 23 هييوك، 
 E - 3A ولييياإنيييذار املُييبييكيير 5 طييائييرات اأواكييي�يييس
وطييييائييييرتييييان طيييييييراز  R - 3A ليياإ�ييصييتييخييبييار 
الإليييكيييرتوين ELINT. ولييييدى اليي�ييصييعييودييية من 
طائرات ال�صهريج 6 طائرات A330MRTT و 

.KC 130
تايفون  يوروفاير  طائرة   72 الطلب  وقيد 
�صلمت عام 2017 مبوجب برنامج ال�صام. كما 
مّت طلب 84 طييائييرات F-15SA و�صّلمت كذلك. 

ال�صاح  لييدى  68 طييائييرة  كما �صيجري تطوير 
امللكي اإىل �صيغة SA و�صيتّم ت�صليمها قريبًا.

BAE Systems عقدًا قيمته  وتلّقت �ركة 
44 طييائييرة هييوك  1.6 مييليييييار جيينيييييه لت�صليمها 
تييدريييب  طييائييرة   25 و  جيييياٍر(،  ATT)ت�صليمها 
اأ�صا�صيييييي طييراز  بياتو�س PC -21، واأجهزة 
حماكاة اأر�صية، وقيد الطلب طائرتا �صهريج 
طييراز C - 130J، كما يجري ت�صليم 6 طائرات 
لييليينييقييل /�ييصييهييريييج.   MRTT 330 اييييربيييا�يييس 
وتخ�صع الطائرات FR-30 ل�صيانة يف املطار. 
وقيييييد الطلب 6 طييائييرات كينغ اإيييير 350SR مع 

خيار يت�صّمن 4 طائرات.
AW 139، لاإخاء  وقيد الطلب طييوافييات 
الطبي ) مل ُيعرف العدد( والت�صليم جيياٍر. اأهييّم 
الييقييواعييد اجلييوييية: اأبييهييار، واملييلييك عبد العزيز، 
)الييظييهييران(، وجيييدة، واملييلييك خييالييد، وخمي�س 

م�صيط.
قوات الدفاع اجلوي:

�يييصييياح الييييدفيييياع اجلييييييوي ميي�ييصييتييقييّل عيين 
بيياقييي فيييروع الييقييوات املُ�صّلحة وهييو م�صوؤول 
عيييين ميييييوجيييييودات الييييدفيييياع اجلييييييوي الييثييابييتيية 
واملتحركة جميعها مبا فيها املدافع امل�صادة، 
واليي�ييصييواريييخ اأر�ييييس - جييو متحركة وثابتة 
على  ميين  تطلق  الييتييي  اليي�ييصييواريييخ  با�صتثناء 
الكِتف، العديد 4000 جندي ولديه من مدافع 
ال�صبطانة  ثنائي  مييقييطييورًا  مدفعًا   156 م/ط 
عيييييار 35 مييلييم، و 100 مييدفييع فييولييكييان مقطور، 
على  و�صعييييييت  ملم   30 عييييييار  مدفعيييييًا   18 و 
و�صواريخ   ،AMX - 30 دبابييييييات،  هياكيييييل 
م/ط قوامها 17 بطارية هوك املح�صن، مع 120 
قاذفًا ثابتًا وحمركًا، ونحو 151 قاذفًا لنظامي 
�صاهن 2/1 )ذاتييي احلركة اأو حم�صن( و 11 

وحدة اإطاق باتريوت.
طيييران احليير�ييس الييوطيينييي قيد التاأ�صي�س 
وتيينيي�ييّس ال�صفقة مييع اليييولييييات املييتييحييدة على 
16 طوافة اأبات�صي لونغ -بييو  منها 12 طوافة 
 ،UH -60 و72 طوافة باك هوك .AM -64E
و16 طوافة قتالية خفيفة طييراز AH-61 و 12 

.MR-350F   طوافة خفيفة للتدريب طراز

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AL DEFAYA copia [Recuperado].pdf   1   5/2/21   14:53

فرقاطة الريا�ش لدى القوات البحرية ال�صعودية
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ال�صناعات الدفاعية ال�صعودية
بتوجيه من ويّل العهد وتعزيزًا لإمكانيات 
القوات املُ�صلحة ال�صعودية، اأُقيمت وانطلقت 
موؤ�ص�صات  اليي�ييصييعييودييية  الييعييربييييية  اململكة  يف 
�ييصيينيياعييييية اأهييمييهييا اليي�ييصيينيياعييات الييعيي�ييصييكييرييية 
 Saudi Arabian Military  ،)SAMI )�صامي 
Industries( التي مّت اإن�صاوؤها يف العام 1917م   
2030 التي يرجى  حتقيقًا للروؤية ال�صعودية 
لها لعب دوٍر مهٍم واأ�صا�صٍي يف توطن الإنفاق 
واحييدة  لت�صبح  للمملكة،  الكامل  الع�صكري 
من اأكيير 25 موؤ�ص�صة ع�صكرية يف العامل لدى 
 )SAMI( �صامي  2030. وتعمل  عييام  حييلييول 
�ييصييميين 5 وحييييييدات اأعييييمييييال هيييي اجليييوييييات، 
والأنيييظيييمييية اليييريييية، والأنيييظيييمييية الييبييحييرييية، 

والأ�ييصييلييحيية واليي�ييصييواريييخ، والإلييكييرتونيييييات 
الييدفيياعييييية. وهييي ُتيي�ييصييارك يف معظم املعار�س 
الع�صكرية العاملية والعربية.وكان لها خال 
معر�س دبي للطائرات يف العام 2019، جناح 
داخلي، وجناح خارجي كبر على مقربة من 
الييطييائييرات املتوقفة يف �صاحات املييطييار حيث 
عر�صت جم�ّصمات لبع�س الطائرات، وبع�س 

الأنظمة الإلكرتونية املنوعة.
 SAMI ويف اأيلول/ �صبتمر 2019 اإختارت
املهند�س ال�صعودي ال�صيد وليد اأبو خالد امللم يف 
حفل الدفاع وال�صناعات مديرًا تنفيذيًا لتطوير 
على  والعمل  لل�ركة  ال�صرتاتيجية  اخلييدمييات 
توطن ال�صناعات الدفاعية يف اململكة كونه لديه 

خرة كبرة يف حقل ال�صناعات الدفاعية.

واأن�صاأت احلكومة ال�صعودية يف �صهر اآب 
لل�صناعات  العامة  الهيئة   2017 /اأغ�صط�س 
 General Authority for Military الع�صكرية 
Industries GAMI لتكون م�صوؤولة عن تنظيم 
اململكة،  يف  الع�صكرية  ال�صناعات  وترخي�س 
واأوكلت اإىل الهيئة مهمة تطوير قطاع الدفاع 
املحلي، لتحقيق روؤية اململكة الرامية اإىل توطن 

50 % من الت�صنيع الع�صكري لدى عام 2030.
واأهييّم مهّمات هييذه الهيئة اإقامة املعار�س 
الييدفيياعييييية، واأعييليينييت بييتيياريييخ 15 متوز/يوليو 
 WDS 2020، اإطيييياق مييعيير�ييس الييدفيياع الييعييايل
الأوىل يف اآذار/مار�س 2022 الذي �صيعمل على 
التكامل املُيي�ييصييرتك بيين اأنظمة الييدفيياع اجلييّوي 
والييبييحييري والييييري والأقيييميييار ال�صطناعية 
واأميين املعلومات. كما �صبق واأطلقت اململكة يف 
اآذار/مار�س 2019 املعر�س اجلوي ال�صعودي 
الأول Saudi International Air Show يف مطار 

التمامة.
الدفاعية واجلوية  املعار�س  اإقيياميية  تعتر 
تطورًا بارزًا يف قدرات اململكة الدفاعية واجلوية 
والعاملي يف احلفاظ  الإقليمي  لدورها  وتاأكيدًا 

على ا�صتقرار اخلليج وال�رق الأو�صط.
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متتلك القوات امل�صلحة ال�صعودية طوافات القتال اأبات�صي
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 EDEX(  »2021 »�إي��دي��ك�����س  يف 
»رو����������س  ك������ان������ت   ،)2021
�أوب�����������������ورون �إك�����������س�����ب�����ورت« 
مة معر�س رو�سيا،  )Rosoboronexport( منظِّ
�ل���ذي ق��ام��ت �سبع ���رك��ات �سناعة �أ�سلحة 
رو���س��ي��ة ك���رى ب��ع��ر���س م��ن��ت��ج��ات��ه��ا �ملعنية 

بجميع �سنوف �لقو�ت �مل�سلحة.
 يف ه����ذ� �مل����ق����ام، ق����ال �مل���دي���ر �ل���ع���ام ل� 
ميخيف �ألك�سندر   Rosoboronexport 
)A. Mikheev( �إن »م�ر هي �ريكة مهمة 
�لتقني   - �لع�سكري  ول��ل��ت��ع��اون  ل��رو���س��ي��ا. 
ب��ن بلدينا ت��اري��خ ط��وي��ل، وم���ا ز�ل يتطور 

وفقًا لتوجهات �ل�سوق. و»رو����س وب��ورون 
مع  �لتعاون  ملو��سلة  م�ستعدة  �إك�سبورت« 
�جل��ان��ب �مل�����ري يف �أي �سيغ حديثة وعلى 
كامل ت�سكيلة �ملنتجات �لت�سديرية �ملزدوجة 
و�مل��دن��ي��ة«.  منها  �لع�سكرية  �ال���س��ت��خ��د�م، 
و�أ�ساف:»�إننا يف �إيديك�س 2021 ُنري ممثلي 
رف��ي��ع��ي �مل�����س��ت��وى جلميع ���س��ن��وف �ل��ق��و�ت 
�أفريقية  م�سلحة  وق���و�ت  �مل�رية  �مل�سلحة 
�أُخرى �آخر �ملنتجات و�لتطور�ت �لع�سكرية 
�جتماعات  بعقد  �سنقوم  �أننا  كما  �لرو�سية، 
وجنري مفاو�سات ب�ساأن م�سائل �أمنية ذ�ت 

�ل�سلة«. 

لقد عر�ست من�سة Rosoboronexport ما 
رة  يزيد على 350 منَتجًا، مبا فيها مناذج م�سغَّ
 ، Yak-130 م��ن ط��ائ��رة �ل��ت��دري��ب �ل��ق��ت��ايل
وطو�فة �لنقل/�لهجوم Mi-35M، وطو�فة 
�ال�ستطالع �لر�د�ري Ka-31، ونظام �لدفاع 

.Rubezh-ME ل�ساحلي �ل�ساروخي�
   �إ���س��اف��ة �إىل ذل���ك، عر�ست »ِرم��دي��زل« 
�ل��ع��رب��ت��ن  م����ن  من�������اذج   )Remdiesel(
 )Typhoon( »ت�����اي�����ف�����ون«  �مل����درع����ت����ن 
وع��ر���س��ت   ،)Tornado( و»ت����ورن����ي����دو« 
 )Kalashnikov( »ك��اال���س��ن��ي��ك��وف«  ���رك��ة 
�سل�سلة طويلة من �الأ�سلحة �ل�سغرية، منها 

Rubezh -ME نظام �لدفاع �ل�ساحلي �ل�ساروخي

»روس أوبورون إكسبورت« عرضت منتجات دفاعية روسية
يف »إيديكس 2021« يف مصر
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وبنادق   ،)Lebedev( »ليبيديف«  �مل�سد�س 
»كاال�سنيكوف« هجومية تت�سمن  �سل�سلَتي 
�الأك���ر  و�ل��ب��ن��ادق   ،AK-200 و   AK-100
 ،AK-308و  AK-19 و   AK-15 ت���ط���ورً� 

.PPK-20 ف�ساًل عن �لر�سي�س �مل�ستحَدث
   �أّم������ا ����رك���ة »�إور�ل����ف����اغ����ون����ز�ف����ود« 
)Uralvagonzavod(، وه��ي �الأك��ر يف �لعامل 
ب���ن ����رك���ات ���س��ن��اع��ة �ل���ع���رب���ات �مل���درع���ة، 
��م��ًا ل��دب��اب��ات �ل��ق��ت��ال  ف��اإن��ه��ا ع��ر���س��ت جم�����سَّ
لعربة  �آخ��ر  مًا  وجم�سَّ  T-90MS �لرئي�سية 
 )BMPT Terminator( »ترمنيتور«  �لقتال 
�ل��د�ع��م��ة ل��ل��دب��اب��ات، وه��م��ا �الأك����ر مبيعًا يف 
���س��وق �الأ���س��ل��ح��ة، و�ل��ذ�ئ��ع��ت��ي �ل�����س��ي��ت �إىل 
ح���د ب��ع��ي��د يف �ل�������رق �الأو����س���ط و�أف��ري��ق��ي��ا. 
 )Petrovsky( »وك�سفت �ركة »برتوف�سكي
م �للغم �مل�����س��اد للدبابات  �ل��ن��ق��اب ع��ن جم�سَّ
PTKM-1R �ل����ذي ي��ه��اج��م ه��دف��ه م��ن ع��ٍل. 
وعر�س مركز �لتكنولوجيا �ملميزة �لطائر�ت 
وتالحظ   .)Orlan-10E( �أورالن«  ة  �مل�سريَّ

يف  و�����س���ح���ًا  ت����ز�ي����دً�   Rosoboronexport
�اله��ت��م��ام ب��ن ���رك��اء �أج��ان��ب ب��ال��ط��ائ��ر�ت 
 ،2021 ع��ام  �ل�سنع؛ ففي  �لرو�سية  �مل�سرّية 
�أُط���ل���ق���ت ط���ائ���رة �ال���س��ت��ط��الع/�ل��ق�����س��ف 
ة »�أوري���ون« )Orion-E( �إىل �ل�سوق  �مل�سريَّ
�خل���ارج���ي���ة، وه���ا ن��ح��ن جن���ري م��ف��او���س��ات 
ب�ساأن ح�سول �أك��ر من 10 عمالء حمتَملن 
عليها. ه���ذ� ب��االإ���س��اف��ة �إىل �أن �أك���ر م��ن 50 
طائرة Orlan-10E قد �ُسلِّمت �إىل عمالء يف هذ� 
�لعام. ونحن ُنِعّد الإطالق طرز جديدة يف وقت 
ق��ري��ب، مب��ا يف ذل��ك ط��ائ��ر�ت ثقيلة �نتحارية 

وهجومية«، بح�سب قول ميخيف.
ت��ن�����س��ئ   Rosoboronexport ك���ان���ت 
من�سات م�ستقلة لعر�س منتجات من �ركة 
للدفاع   )Almaz-Antey( �أن��ت��ي«  »�أمل����از- 
 �جل�����وي و�ل���ف�������س���ائ���ي، وم��ع��ه��د �الأب���ح���اث

 NII Stali، وك��ذل��ك �أن��ظ��م��ة »رو���س��ت��ك« 
�ل���دق���ة، وط���و�ف���ات  �ل��ع��ال��ي��ة   )Rostec(
 رو�����س����ي����ة، �ل�������رك���ت���ن �ل��ق��اب�����س��ت��ن 
 )Technodinamika( »ت��ك��ن��ودي��ن��ام��ي��ك��ا« 
و»رو����������س���������ي���������ل �إل������ك������رتون������ي������ك�������������س« 

.)Roselelectronics(
يف م�������ر، م���ّث���ل �ل�����س��ن��اع��َة �ل��دف��اع��ي��ة 
1000 منتج. وُعر�س  �لرو�سية ما يزيد على 
�أم���ام �ل�ركاء �الأج��ان��ب �أنظمة دف��اع جوي 
خمتلفة �الأمدية، وطائر�ت قتال ونقل، منها 
 ،IL76MD-90A)E( طائرة �لنقل �لع�سكري
 ،IL-78MK-90A �ل�����س��ه��ري��ج  وط���ائ���رة 
وطو�فات، وعربات مدرعة، ومعد�ت بحرية، 
و�أ�سلحة �سغرية، ف�ساًل عن ت�سكيلة و��سعة 

من �لذخائر.
 Rosoboronexport ي�سار يف �خلتام �إىل �أن
عر�ست يف »�إيديك�س 2021« نظام �ل�ساروخ 
ومعد�ت   )Kornet-EM( »كورنت«  �لعاملي 
ط���اق���م���ه. وق�����دم �خ��ت�����س��ا���س��ي��و �ل�����رك��ة 
ت��ف�����س��ي��الت ع���ن م���و�����س���ف���ات ه����ذ� �ل��ن��ظ��ام 
وقدر�ته، عالوة على مز�يا ��ستخد�مه، مبا يف 

ذلك ما يف ذلك يف �سوء جتارب قتالية.
ويف م�����ا �ع�����ُت�����ر ج����������زءً� م�����ن ب���رن���ام���ج 
ع�����م�����ل �مل������ع������ر�������س، ع����ق����دت 
�جتماعات   Rosoboronexport
وم��ف��او���س��ات م��ع م�����س��وؤول��ن م��ن وز�رة 
�لدفاع �مل�رية ميثلون �سنوفًا وفروعًا �سّتى 
م��ن �ل��ق��و�ت �مل�سلحة، وك��ذ� ممثلن م��ن بلد�ن 
�أُخ�����رى. ود�رت م��ن��اق�����س��ات ب�����س��اأن م��زي��د من 
�ل��ت��ع��اون يف جميع جم���االت �ل��دف��اع ذ� �ل�سلة 

باملنطقة، مبا يف ذلك مو�جهة جماعات �إرهابية.

 طائرة �لنقل �لع�سكري طر�ز �ليو�سن
IL76MD-90A(E) 

Orion - E ة طائرة �لإ�ستطالع/ �لق�سف �مل�سيرّ

 بندقية كال�سنيكوف Kalashnikov �لهجومية
AK - 308- 5 
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وكانت اأ�سلحة ال��دول العربية يف اخلليج وال�رشق الأو�سط 
امل�سرتات يف ال�سبعينات وما قبلها قدمية، وكان من الواجب 
ت��ط��وي��ره��ا، وت��ط��وي��ر ط��ائ��رات  اإ�ستبدالها كونها ل ميكن 
الثمانينات والت�سعينات ورفع م�ستواها اإىل ما ُيعادل اجليل اخلام�س 
الأو�سط  ال�رشق  املهّمات. ورّك���زت معظم دول  حيث ت�سبح متعّددة 
واخلليج على �رشاء املُقاتالت احلديثة والطوافات اللوج�ستية واملُقاتلة 

فّعالة  اأدوار  لأنها ذات 
يف امل����ع����ارك ون��ق��ل 
اجلنود اإىل ما وراء 
خطوط الأعداء ويف 

ما يلي نبذة عن قوات جو 
كل دولة على ِحدة واأحدث ما 

لديها م��ن ُمقاتالت وط��ائ��رات 
حديثة م�سرتاة.

اململكة الأردنية
عديد �سالح جو اململكة الأردنية الها�سمية 13500 جندي وطائرات 

قتالية قوامها 3 اأ�رشاب اإعرتا�س /دفاع. 
ال�رشب الأول ي�سّم 30 مقاتلة MVH - 16A، وال�رشب الثاين لديه 

.F16A/B وال�رشب الثالث يحتوي على 12 طائرة ،F - 16B 15 طائرة
اأم��ا جناح النقل اجل��وي يف قاعدة امللك عبد العزيز فال�رشب ي�سّم 
طائرتي كا�سا 212، وطائرتي CN235 وطائرة CN295، و 6 طائرات 
والإرت��ب��اط  للنقل  ط��واف��ات  ���رشب��ي  ي�سّم  كما   .C-130H هريكوليز 
قوامهما 10 ط��واف��ات �سوبر بوما AS - 312، و���رشب من 12 طوافة  

.FC - C15
ول��واء ط��ريان عمليات خا�سة ي�سّم 8+16 طوافة UH -60 بالك 
ه���وك، و 8 طواف��ات MD - 530، والطريان امللكي ي�سّم 8 ت�سالنجر 604 
وتري�ستار 500، و 6 طوافات S70A )هما ال�رشبان 10 و 12 قاعدة امللك 

عبد اهلل(.
المارات العربية املتحدة:

عديد �سالح جو الم��ارات العربية املتحدة 4500 جندّي وتنظيمه 
ال��ع��ام ق��ي��ادت��ان ج��ّوي��ت��ان، وق��ي��ادة جوية ُم�سرتكة. فالقيادة اجلوية 
الغربية يف اأبو ظبي لديه جناح مقاتالت )قاعدة الطفرة( ي�سّم 3 اأ�رشاب 

قتال/هجوم اأر�سي هي الأ�رشاب 26 و 86 و71)قاعدة ال�سفران(.
ي�سّم طائرات م��رياج 2000-9 ،و3 اأ���رشاب قتال ) الأول والثاين 
والثالث( �ساهني قوامها طائرات F-16E/F ديزرت فالكون. اأما القيادة 

برامج مشرتيات القوات اجلوية 
ألبرز الدول العربية

بداأت  �صناعة الطائرات بطائرات احلرب العاملية الثانية 
�صرعتها  الر�صا�صات، وحيث كانت  حيث مل يكن �صالحها غري 
حمدودة اأي�صاً. كما كانت حمدودة يف القتال، ثم مّرت �صناعة 
متتالية  اأجيال  بخم�صة  الأدوار  املتعددة  احلربية  الطائرات 
كانت نهايتها الطائرات احلالية. وجاء اجليالن الثاين والثالث 
حمل تطورهما قوة دفع دينامية واأ�صلحة متطورة وكذلك اأنظمة 
واأ�صبحت  ال�صوت  �صرعة  �صرعتهما  وفاقت  متطّورة.  مالحة 
اإل اأن ال�صائقة املالية التي حلت  الطائرات متعّددة الأدوار، 
عام 1990 وما بعده جعلت معظم الدول ال�صانعة وامل�صتوردة  
لديها من  الع�صكري والإكتفاء مبا  اإنفاقها  حتد  وتخف�ض من 
من  مادياً  املتمكنة  ال��دول  �صيما اجلوية و�صرعت  معدات ول 
الطائرات  وت�صنع مقاتالت حديثة  الرابع من  تطوير اجليل 
 Lockheed( »بالتعاون مع »لوكهيد مارتن »Boeing مثل »بوينغ

Martin( اأنتجت ُمقاتلة F - 22Raptor بحدود عام 2005.

F-16B لدى الردن مقاتالت

طلبت المارات العربية املتحدة �صراء 80 
Rafale 4 ُمقاتلة
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اجلوية الو�ضطى )دبي( فت�ضّم �رسب هجوم خفيف/ تدريب هو 
ال�رسب 102 )قاعدة مندهات( ولديه طائرات هوك 102. وجناح 

ي�ضغــــــل  �ضــــرب  اأ�ـــرساب   3 ي�ضـــم  الباطن  قــاعــدة  يف  النقل 
والثالث   CN 235 طــائــرات  و�ـــرسب   ،C -BOH طائــــرات 

طائرات C-17 وعددها 6 طائرات.
اأمـــا قــيــادة طـــران اجلــيــ�ــش )الــطــفــرة( فلديها طــوافــات 

اأبات�ضي AH-64A، وطوافات فينيك AS - 550. ولدى اأكادميية خليفة 
بن زايد )العــــني( طائــــرات هــــوك MK 65، وفريق الفر�ضان للألعاب 

.MB939 اجلوية لديه 10 طائرات
ـــال 58  ـــت ـــق ـــل ـــة ل ـــ�ـــضـــي ـــرئـــي ــــات ال ــــئ ــــف ـــــرات ال ـــــطـــــائ جمــــمــــوع ال
 ،F-16E/F فــــالــــكــــون  ديــــــــــزرت   79 و    9  -  2000 مــــــــراج 
ـــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه 12 طــوافـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوك 60، اأمــــــا مــــن الـــطـــوافـــــــــــــــــــات فــلــديـــ ـــل  ب

CH -47 C/D و CH-47F، و28 طوافة AW-319، و 6 طوافات بوما 
.AS-550 و 4 فينيك ،SAB

 P - 160 ،وقيد الطلب طائرتا دورية متعددة الأدوار طراز بياجو
 CH - اأفانتي ) وقد تكون �ضّلمت(، ويجري ت�ضليم 6 طوافات ت�ضينوك
47F، و 10 طوافات اأخرى كخياٍر ثاٍن، وقيد الطلب اأي�ضًا نظام بريدايرت 
املــ�ــضــر، و 17 رادار ُمــراقــبــة جــويــة GM200 )مــن طالي�ش( وجتــري 

.ATBM تاأ�ضي�ش نظام �ضاروخي للدفاع اجلّوي على م�ضتوى البلد
جتــدر ال�ــضــارة اإىل اأن المـــارات العربية املتحدة قــد وافــقــت على 
�ــرساء 80 ُمقاتلة رافــال من فرن�ضا بقيمة 19 مليار دولر، وذلــك خلل 
ــارة الرئي�ش الفرن�ضي �إميانويل ماكرون اإىل المـــارات بتاريخ 3  زي

كانون اول /دي�ضمرب 2021.
مملكة �لبحرين

عديد  �ضلح جو مملكة البحرين 1300 جندي، وطــائــرات قتاله 3 
اأ�ـــرساب. �رسبان ي�ضّم كــل  منهما 7-8 طائرات F-16C و 8 طائرات 
F - 16D، اأما ال�رسب الثالث في�ضم 12 طائرة F - 5 E/F. ولديها �رسب 
 ،BO - 105 و 3 طوافات  ،AB -212 طوافات للنقل ي�ضّم 12 طوافة
وطوافتان لنقل ال�ضخ�ضيات )S-92(. و�رسب طوافات هجومية ت�ضم 
14 طوافة AH -1E كوبرا. كما لدى البحرين اأي�ضًا 3 طائرات غالف 
�ضرتمي، وطائرة بوينغ - 727، وطائرة افرو T385 كما لديها للتدريب 6 

طائرات هوك MK129، وللتدريب الأويل 3 طائرات �ضلينغ �ضباي.
التفاو�ش  F-16 يجري  19 طائرة طــراز  اإمكانية ل�رساء  وهناك 
ب�ضاأنها مع دول اخلليج )البحرين والكويت واململكة العربية ال�ضعودية 

والمارات(.
�ململكة �لعربية �ل�سعودية

يبلغ عــديــد �ــضــلح جــو اململكة 20000 جــنــدّي ووحداتها 
العملنية منظمة يف 9 اأجــنــحــة مــوزعــة عــلــى 7 قــواعــد بحرية 

الهجوية  ال�ضعودية  وطــائــرات 
3 اأ�ـــــرساب �ــضــاربــة قــوامــهــا 88 

.IDS تورنيدو
ــطــائــرات امُلــقــاتــلــة الــقــاذفــة  ـــا ال اأم

فهي 3 اأ�رساب تتاألف من  68 طائرة F -15S، والطائرات 
 ،F -15S ُمقاتلـــــــة   68 قوامــــــها  اأ�ـــرساب   3 املعرت�ضــــة 

و�رسبان من 24 تايفون.
 ،C - 130 E/11 طائرات النقل 3 اأ�رساب ت�ضم 30 طائرة هركوليز

و 5 طائـــــــرات CN -235، و15 طائرة C-212 -200، وطائرة بوينغ 
320 - 707،  وطائرتي جت�ضتار، وطائرتي فالكون - 20.

ولــدى ال�ضعودية اأي�ضًا �رسبا طــوافــات ي�ضّمان 28 جت راينجر 
- AB - 206، و24  طــوافــة AB -205، و18 طــوافــة KV-107H، و 
29 طــوافــة AB-212، و 16 طــوافــة AB -412 )للبحث والإنــقــاذ(، و 
  MK2 بــلك هــوك، و 11 طوافة كوغار S-70 16 طوافة طبية /اإخــلء

للقيادة والبحث والنقاذ.
ـــذار املبكر  ولــدى اأكــادميــيــة امللك في�ضل 28 هــوك. وطــائــرات الن
5  طــائــرات اأواكـــ�ش E -3A.  وطــائــرتــان طــراز B - 3A للإ�ضتخبار 
 A330 MRTT  كما لديها 6 طائرات �ضهريج طراز ،ELINT الإلكرتوين

.KC - 130 و
وقيد الطلب 72 طائرة يوروفايرت تايفون مبوجب برنامج ال�ضلم، 
كما مّت طلب 84 طائرة F - 15SA )وبداأ ت�ضليمها( و�ضيجري تطوير 68 
طائرة F - 15 لدى �ضلح اجلو ال�ضعودي اإىل �ضيغة SA )وقد تكون مّت 

ت�ضليمها عام 2020(.
ومنحت �رسكة BAE Systems عقدًا قيمته 1.6  مليار جنيه ل�رساء 
رزمة تدريب كاملة ت�ضمل 55 طائرة بيلتو�ش PC - 31  )مّت ت�ضليمها( ، 
 ATT و 25 طائرة تدريب اأ�ضا�ضي يتّم اختيارها، ثم 22 + 22 طائرة هوك
 ،C-130J يجري ت�ضليمها(. وقيد الطلب 6 طائرات �ضهريج طــراز(
اإ�ضافة اإىل طوافات AW - 439 للإخلء الطبي )العدد غر معروف( 

والت�ضليم جاٍر.

مقاتلة F-16D يف �لبحرين

�ملقاتلة  في �سالح �جلو �ل�سعودي
Tornado تورنيدو
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�جلمهورية �ل�سورية:
 20.000 عديد ال�ضلح اجلــوي ال�ضوري 

جــنــدي، وطـــائـــرات الــقــتــال لــديــه �ــرسبــان �ــضــاربــان 
مــن 21 ُمقاتلة �ضو - 24 . ا�ضافة اإىل 18 �ــرسب مــقــاتــلت، 9 

اأ�ــرساب ت�ضّم حــوايل 150 ميغ - F21  5،و5 اأ�ــرساب ت�ضم 70 ميغ 
23، و�رسبان ي�ضّمان 40 ميغ - 29،  و�رسبان  ي�ضمان 3 ميغ 25، و 
8 اأ�رساب قتال/ هجوم اأر�ضي، و 5 اأ�رساب  منها ت�ضم 40 ميــــــغ 
BN - 23، و 3 اأ�رساب لديها 40 �ضو - 22/20 . و�رسب اإ�ضتطلع 

من 6 طائرات ميغ - 825.
طائرات النقل �رسبان موؤلفان من 4 اإل - 76، و 6 اآن - 26، و 6 اآن - 

12 ، و 2 اآن - 24، و 8 اإل 14، و 4 تو - 134.
ولدى �ضلح اجلو ال�ضوري 3 اأ�ــرساب طوافات هجومية ت�ضّم 36 
مي - 26، و 55 غــاريــل، و 100 مي 8. اأمــا طــوافــات النقل فت�ضّم نحو 
100 مي 12، و 10 طوافات مي - 2، و50 مي 16 ومي - 14، و 5 كا - 25 

هورمون ملكافحة الغوا�ضات و�رسب ال�ضفن.
واأكــد ر�ضميًا عقد خا�ش للتزود بـ 16 طائرة يــاك - 130 للتدريب 

املتقدم، و 12 طائرة ميغ - M2/M29 لكن مل يذكر �ضيئًا عن الت�ضليم.
�سلطنة عمان:

عديد �ضلح جو �ضلطنة عمان  5000 جندي، ولديه �رسبا مقاتلت/
هجوم اأر�ضي هما ال�رسب الثامن يف ثمرات  وقــد  اأعيد ت�ضليمه  و10 
طائرات F - 16C بلوك 50، وطائرتي F-16D، وال�رسب 18 قوامه 10 

.F-16D بلوك 50، و 4 طائرات F-16C طائرات
�ـــرسب مــقــاتــلت/هــجــوم  اأر�ــــش وا�ــضــتــطــلع )الــ�ــضــاد�ــش مطار 

م�ضرة( ي�ضم 12 هوك 200، و4 طائرات هوك 100.
�ــرسب مكافحة مــتــمــردي الــتــدريــب )الــ�ــرسب الأول يف م�ضرة( 
 MF1 - 17( و 7 طائرات �ضهباز ،PC - 9 وقوامه 12 طائرة بيلتو�ش

�ضفاري( و5 طائرات �ضوبر م�ض�ضاك.
ولدى �ضلطنة عمان للنقل 4 اأ�رساب، ال�رسب الرابع ي�ضم  طائرتي 
ايربا�ش A320 بري�ضتج لنقل ال�ضخ�ضيات،  و�رسبان )الثاين يف �ضيب 
واخلام�ش يف �ضللة(يتاألفان من 8 �ضكاي فــان )جــّهــزت 3 منها ملهام 
 ،C -130H الدورية البحرية( و�رسب ) رقم 16 �ضيب( ي�ضم 3 طائرات
وطائرة بوينغ SP247 )الطران ال�ضلطاين(، وطائرتي غالف �ضرتمي - 

4 )الطران ال�ضلطاين(.
اأمــا الطوافات ف�رسبان )ال�رسب الثالث �ضللة والـــ 14 ال�ضيب( 
وي�ضمان 20 طوافة NH -90، و 3 طوافات AB -206، و10 طوافات  بيل 
A/b 3214، و 3 طوافات AB -212 بوما ) الطران ال�ضلطاين( و 6 

و 12 طـــوافـــة �ــضــوبــر طوافات �ضوبر بوما )الطران ال�ضلطاين(، 
لين�ضك 360.

هــذا وقــد مّت طلب  
دفعة من 12 طائرة 

و   50 بـــلـــوك   F-16
12 طـــائـــرة يــوروفــايــرت 

تــايــفــون، و 8 طــائــر ات هــوك AJT، كما 
مّت ت�ضلم 20 طوافة NH190TTH لتحل حمل معظم 

الطوافات العاملة يف جمال  النقل والرتباط با�ضتثناء لينك�ش 
300. كما طلبت ال�ضلطنة 8 طائرات  C-225، مبا فيها 5 طائرات 

نقل تكتيكي و 3 طائرات دورية بحرية )والت�ضليم جاٍر(.

�جلمهورية �لعر�قية:
الرئي�ضي يف  6000 جندي، ومقره  العراقي  عديد �ضلح اجلــو 
القبارة، وجناح الهجوم 100 في )الر�ضيد AB  بغداد ( ي�ضم 15-

20 طائرة SU -25، وجناح الهجوم 115 )البلد( لديه 10 طائرات 
.ITT - 165/D )195، و 9 مقاتلت )البلدAS

وجناح اإ�ضتطلع ي�ضّم 3 اأ�رساب اإ�ضتطلع خفيفة هي ال�رسب 
الثالث )كركوك( وجمّهز بـ 8 طائرات �ضاما C112000، وال�رسب  
70 )الب�رسة( ي�ضم 6 طائرات �ضيكر SB71 360 و 8 طائرات �ضاما 
EH - 2000، وال�رسب 82 )املثنى( ولديه 6 طائرات كنغ اإيــر 350 

.ER

اأما جناح التدريب 52 )كركوك( فقوامه 20 طائرة ل�ضتا 95 و 
12 طائرة كرفان �ضي�ضنا AC-280B )ملكافحة املتمردين اأي�ضًا( و 

.T -6A 15 طائرة بيك�ضان
اأما �رسب النقل فلديه 3 طائرات C -BE، و 6 طائرات اآن - 32، 

و 6 طائرات C-130J، كما لديه �رسبا طوافات مي 12.

 )C(   هذا، وقد اأو�ضى العراق على 36 طائرة مقاتلة من طــراز
F- 16 بلوك 52 )ت�ضليمها  موؤجل موؤقتا(، كما مّت ت�ضليم عدد قليل 
من الطائرات الهجومية �ش - 25 من رو�ضيا وايــران، وقيد الطلب 
24 طــائــرة هــجــوم/تــدريــب طـــراز  T50 OKAI )يــجــري ت�ضلمها( 
  IAC وقيد الطلب عــدد غر حمــدد من طائرات التدريب الأ�ضا�ضي

.Super Mushak

Mig 29 - لدى �سوريا 40 مقاتلة ميغ

مقاتلة هوك 200 لدى �سلطنة عمان
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دولة قطر
ـــــة قــطــر عـــديـــده 2500 جــــنــــدّي، ولـــديـــه جــنــاح  �ـــضـــلح جـــو دول
ــاتــلت مـــراج ــال 9 مــق ــت ــق  قــتــال )الـــقـــريـــة(، ولـــديـــه مـــن طـــائـــرات ال

EDAS -2000 ، و 3 طــائــرات  DDA5 - 2000 من مقعدين  للتدريب 
والقتال، كما لديه �ــرسب قتال/هجوم اأر�ضي قوامه 11 مقاتلة، و6 

طائرات الفاجت )ت�ضتخدم اأي�ضًا للتدريب(.
وللنقل �ــرسب من 4 )4+( طائرات للنقل  الع�ضكري للنقل  طراز 
غلومبا�ضرت  C-17، و�رسب لنقل ال�ضخ�ضيات يتاألف من طائرة اأ - 140 
DC-  وللتدريب 24 بيلتو�ش ،C-130J وطائرة اأ - 130، و 4 طائرات

.21
الــ�ــرسب ال�ضاد�ش )الــدوحــة( لديه 12 طــوافــة كوماند ر  البع�ش 
جمهزة ب�ضواريخ اكزو�ضت AM - 39 امل�ضادة لل�ضفن  و4 طوافات 
للنقل، و 10 طــوافــات غــازيــل   SA-3421 )جمــّهــزة ب�ضواريخ هون( 
وطــوافــة S-92 لنقـــل ال�ضخ�ضيــــات، و 21 طــوافــة AW -13، وقيد 
 AH - وقيد الطلب اأي�ضًا 24 طوافة ،PC -21 الطلب 24 طائرة تدريب
64F اأبات�ضي، و 22 طوافة NH -90، وطائرات اإنــذار ُمبكر و�ضيطرة 
بوينغ 737، وطائرة �ضهريج ايربا�ش 330، وقيد الطلب �رساء طائرات  

اإ�ضافية.
دولة �لكويت:

عديد �ضلح جو دولة الكويت 2500 جندّي، ولديه 32 طائرة مقاتلة 
طراز هورنت F/A-18C و 8 طائرات F/A18D و 10 طائرات هوك 64 

وت�ضتخدم للتدريب اأي�ضًا.
اأما للنقل فلدى الكويت طائرتا C-17، و 3 طائرات JD31-CK نقل 
/خزان، وطائرتا هركوليز L - 100. و 30 طائرة طراز ايربا�ش 319 

لنقل ال�ضخ�ضيات، كما لديها للتدريب 8 طائرات توكاتو.
اأمــا الطوافات فعبارة عن 5 طوافات �ضوبر بوما AS - 312، و 5 
طوافات بوما SA - 33D و 31 طوافة غازيل SA - 342K للدورية، و 
 7 طوافات لنقل ال�ضخ�ضيات، و16 طوافة قتالية طراز اأبات�ضي لونغ بو

.AH-64D 
واأو�ضت الكويت على 5 طائرات للنقل الع�ضكري متعددة املهمات 
طراز KC-130J و�ضتت�ضلمها، وتلقت طائرة للنقل الع�ضكري الثقيل 

طراز C-17، وهناك مفاو�ضات للح�ضول على ثانية. 
كما اأو�ــضــت على 24 طوافة كــاراكــال 14725 مع خيار 6 طائرات 

ا�ضافية.
�جلمهورية �للبنانية:

عــديــد �ــضــلح اجلــو اللبناين 2500 جــنــدي. ولــديــه 4 قــواعــد جوية 
170، وطائرة  4 طــائــرات مقاتلة/قاذفة طــراز هوكرهنرت  لديه  كما 
كارفان  AC-208B3 ُم�ضلحة ب�ضواريخ هلفاير، و 3 طائرات ترديب 
بــولــودوغ، و 6 مقاتلت �ضوبرتوكانو. ولــديــه 8 اأ�ـــرساب طــوافــات، 
ال�رسبان العا�رس واحلادي ع�رس )قاعدة بروت(، وال�رسب 12)قاعدة 
28 طوافـــــة 14 )قــاعــدة القليعـــــــات( جمهــــزة بـ   ريـــاق(. والــ�ــرسب 
 UH -1H )بع�ضها م�ضّلح(، وال�رسب الثامن )قاعدة بــروت( جمهز 
بـ 13  طوافة غازيل SA -3421، وال�رسب التا�ضع جمهز بـ 10 طوافات 
بوما IAR330SM، والــ�ــرسب 15 )قــاعــدة ريــاق( جمهز بـ 4 طوافات 
روبن�ضون R44 للتدريب، وال�رسب 16 )قاعدة بروت( جمهز بطوافة 

AW -139 لنقل ال�ضخ�ضيات.
وي�ضغل �ضلح اجلــو اللبناين 3 طــوافــات لإخــمــاد احلــرائــق طراز 

S6IN بالنيابة عن وزارة الداخلية.

C-17 قتنت قطر طائر�ت �لنقل �ل�سرت�تيجي�

لدى �سالح �جلو �للبناين 6 مقاتالت �سوبر توكانو
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   كان ال�صاروخ قد طّوره مكتب 
ال��ت�����ص��م��ي��م KBM ال����واق����ع يف 
ك��ول��وم��ن��ا ]م��ن��ط��ق��ة م��و���ص��ك��و[، 
والتابع لل�رشكة القاب�صة «هاي بري�صيجن 
 High Precision Weapons( وي��ب��ون��ز« 
Holding(. وقد ُعر�ض يف جناح »هولدينغ«. 
ع��اوة على ذل��ك، ك��ان ال�صاروخ، باعتباره 
يحتل مكانة واح��د م��ن الأن���واع الرئي�صية 
للطوافتني  ة  وامل��ع��دَّ هة  املوجَّ الأ�صلحة  من 
قد   ،Ka-52M و   Mi-28NM ث��ت��ني  امل��ح��دَّ
ُعر�ض اأمام وزير الدفاع الرو�صي �صريغي 
�صويغو )S. Shoigu( على منت كلٍّ من هاتني 

الطوافتني.
 ،Army-2021 ف��ع��ال��ي��ات  اأث����ن����اء   يف 
��ع وزي��ر ال��دف��اع ع��ق��دًا م��ن اأج��ل التزويد  وقَّ
ث��ة  ب��دف��ع��ة م���ن 30 ط���واف���ة Ka-52 حم��دَّ
2023. وك���ان  2022 و  يف غ�����ص��ون ع���اَم���ي 
اجل��ي�����ض ال��رو���ص��ي ق��د ت��ع��اق��د م���ع  م�صنع 
بخ�صو�ض   )Rostvertol( »رو�صتفريتول« 
اأن يت�صّلم 98 طوافة Mi-28MN مع حلول 

عام 2027.
م لا�صتباك     اإن ال�صاروخ 305E م�صمَّ
ع��ل��ى م����دار ال�����ص��اع��ة م��ع اأه�����داف م��ق��اِوم��ة 
ل��ل��ح��رارة، م��ف��ردة/جم��م��وع��ة اأك���ان���ت اأم 
�صطحية،  اأر�صية/  اأم  متحركة  �صاكنة/ 
ولي�صتهدف اأي�صًا عنا�رش ب�رشية من�صورة 

يف اأماكن حم�صنة اأو يف العراء.
 305E وي�����ص��ار اإىل اأن ال�������ص���اروخ   
���ه وامل��ت��ع��دد الأغ���را����ض  اخل��ف��ي��ف وامل���وجَّ
م���������ص����ن����وع وف��������ق خم����ط����ط «ال����ب����ط����ة« 
ال�صاروخ  ذيل  يكون  الإيرودينامي ]حيث 
الرئي�صي[،  جناحه  على  متقدم  م��وق��ع  يف 
وال��دّف��ات يف راأ����ض ال�����ص��اروخ، والأجنحة، 

صاروخ جديد 
للقوات اجلوية الروسية

ال��دويل  الع�سكري  املنتدى  غ��دا     
 )ARMY-2021(   »2021  - »اآرم����ي 
اخلفيف  ل��ل�����س��اروخ  ف��احت��ة  مبثابة 
ه واملتعدد الأغرا�ض للطوافات،  املوجَّ
والذي اأُطلق عليه اإ�سم 305E )حيث اإن 

E ُتظهر اأنه جماز للت�سدير(.

ال�ساروخ باكيتا Paketa 305E املوّجه وامل�ساد للطوافات
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التي تعمل كاأدوات مواَزن اأي�صًا، مو�صوعة 
يف اجلزء الذيلي من ج�صم ال�صاروخ. وهي 

قابلة للطي.
وب��ح�����ص��ب ال��ب��ي��ان��ات ال��ر���ص��م��ي��ة ال��ت��ي 
Army- وزعتها اجلهة ال�صانعة يف منتدى
يبلغ   305E ال�����ص��اروخ  وزن  ف���اإن   ،2021
105 كلغ، وطوله 1945 ملم، وقطر ج�صمه 

200 م��ل��م. اأم���ا ال��راأ���ض احل��رب��ي املتفجر - 
امل��ت�����ص��ّظ��ي، فيبلغ وزن���ه 25 ك��ل��غ. وي��وّف��ر 
املحرك ذو الوقود ال�صلب لل�صاروخ �رشعة 
ت�صل اإىل 250 م/الدقيقة، وم��دى ط��ريان 
يبلغ )كما ُيذَكر يف الكتّيب الر�صمي( 14.500 
م، وارتفاع ط��ريان بني 100 م و600 م. كما 
اأن من �صمات ال�صاروخ ت�صميمه املعياري 

الذي يتيح اإمكانية تزويده بروؤو�ض حربية 
خمتلفة.

وبالن�صبة اإىل نظام توجيه ال�صاروخ، 
الذاتي  بالق�صور  ب��ني توجيه  ف��اإن��ه يجمع 
وت�صحيح م��ن م��ع��دات م��اح��ة �صاتلية من 
جهة، وتوجيه ذاتي بتحّكم من راأ�ض باحث 
ل )operator( يف  مع اإمكانية اإ���رشاك م�صغِّ
الق�صم الأخ��ري من امل�صار. ويجري اإط��اق 
م  ال�����ص��اروخ م��ن ق���اذف APU-305 م�صمَّ

ل�صاروخ واحد اأو �صاروخني. 
 ،KBM يف  املهند�صني  لرئي�ض  ووف��ق��ًا 
ف���اإن ال�����ص��اروخ يف ق��ي��د الإن���ت���اج ع��ل��ى نحٍو 
ت�صل�صلي. واإ�صافة اإىل ميزة دمج ال�صاروخ 
مع K-52M و Mi-28NM، ميكن تهيئته 
للعمل م��ع اأن����واع اأُخ����رى م��ن ال��ط��واف��ات، 
ت��ب��ع��ًا لطلب ال��ع��م��ي��ل، ك��م��ا اأ����ص���اف رئي�ض 

املهند�صني.
    وب��ن��اء على معلومات و�صائل اإع��ام 
رو���ص��ي��ة، ف���اإن وزارة ال��دف��اع ُت��ِع��ّد مل�صاألة 
��ه��ة اجل��دي��دة  اأن ت��ك��ون ال�����ص��واري��خ امل��وجَّ
�صاحًا ل للطوافات فح�صب، بل لطائرات 
ال��ق��ت��ال اأي�����ص��ًا. كما اأن���ه ي��ج��ري التفكري يف 
ة.  جعلها �صاحًا لطائرات هجومية م�صريَّ
وبح�صب خرباء، وعلى �صعيد كلٍّ من الوزن 
واملقايي�ض،  ف��اإن ال�صاروخ مائم لت�صليح 
ط��ائ��رات هجومية مثل Su-25 وط��ائ��رات 

ة.  «اأوريون« )Orion( امل�صريَّ
ال��واق��ع يف   KBM الت�صميم  اإن مكتب 
كولومنا هو واحد من العنا�رش الرائدة يف 
م�صمار تطوير اأنظمة اأ�صلحة. هذا، ويركز 
الخ��ت�����ص��ا���ض ل���دى امل��ك��ت��ب ع��ل��ى ت�صميم 
واأنظمة  تكتيكية،  بالي�صتية  اأ�صلحة  اأنظمة 
وق��اي��ة ن�صطة، واأن��ظ��م��ة اأ���ص��ل��ح��ة موجهة 
م�����ص��ادة ل��ل��دب��اب��ات، واأن��ظ��م��ة دف���اع ج��وي 
اأخ��ريًا  ُي��ذَك��ر   .)man-portable( حممولة 
اأن ت��ط��وي��ر ال�����ص��اروخ 305E ي��رت��ك��ز على 
هة  جناح ت�صميم KBM لأنظمة اأ�صلحة موجَّ
القوات  وت�صّغلها  ط��واف��ات  على  حممولة 
�صديقة.  دول  وجيو�ض  الرو�صية  امل�صلحة 
وب�صكل  املكتب،  م�صاريع  قائمة  وتت�صمن 
��ه «���ص��ت��ورم«  خ��ا���ض، ن��ظ��ام ال�����ص��اح امل��وجَّ
ال��ط��واف��ات لت�صليح   )SHTURM-VK( 
���ه  امل���وجَّ ال�������ص���اح  ون����ظ����ام   ،Mi-35M
امل��ت��ع��دد  ال��ت��وج��ي��ه  ذا   SHTURM-VU
القنوات وال��راك��ب حزمة ليزرية من اأجل 
 ،)Kamov( »ع��ائ��ل��ة ال��ط��واف��ة »ك���ام���وف
لت�صليح   )ATAKA-VN( »اأت��اك��ا«  ونظام 

  .Mi-28N الطوافات ال�ساروخ 305E عن ُقرب
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املعر�ض  �شاهد  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
وج��ان��ب��ًا  م��ن ال��ع��رو���ض اجل��وي��ة واإىل ج���واره الرئي�ض 
ال�����وزراء  جيياييير بول�شونارو ورئ��ي�����ض  ال���رازي���ل���ي 
اجلزائري �أمين عبد �لرحمن،  وخالل جولته على اأبرز الطائرات 
اجلاثمة وال��ت��ي ي�شل ع��دده��ا اإىل 175 ط��ائ��رة وط��واف��ة م��ن اأح��دث 
املنتجات واأكرثها تطورًا يف العامل، اأ�شار اإىل ُم�شاركة 148 دول��ة و 
1200 �رشكة وتوّقعات بح�شور اأك��رث من 85 األ��ف زائ��ر هذا العام، 
موؤكدًا على اأن دبي تعود من جديد، وقطاع الطريان العاملي يعود من 
�رشرَ املعر�ض. جديد عر دبي ودولة االمارات، ومرّحبًا بجميع من حرَ

بدوره �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويّل عهد اأبو ظبي نائب 
القائد االأع��ل��ى للقوات املُ�شّلحة، زار املعر�ض واط��ل��ع على اأح��دث 
التقنّيات املعرو�شة يف جمال �شناعة الطريان، موؤكدًا على اأهمية هذا 
املعر�ض الذي يعّزز  دوره الرائد �شنويًا كونه من�شة عاملية حيوية 

ومهّمة لقطاع الطريان وُم�شتقبله.
�أبرز  �لعار�شني:

مما ال �شّك به اأن معر�ض دب��ي للطريان 2021، هو احل��دث االأب��رز 
عامليًا، لذا اأقبلت معظم ال�رشكات العاملية املنتجة لالأنظمة اجلو ف�شائية 
واجلوية على املُ�شاركة يف ه��ذا املعر�ض لعر�ض اآخ��ر ما تو�ّشلت اإليه 
التكنولوجيا يف جمال اإنتاج الطريان واالأنظمة الدفاعية املتممة العائدة 

له. ويف ما يلي ملحة عن بع�ض العار�شني:
:SAMI ل�شركة �ل�شعودية لل�شناعات �لع�شكرية�

عر�شت �رشكة »االأل��ك��رون��ي��ات املتقدمة AEC«، اإح��دى �رشكات 
SAMI، يف معر�ض دبي للطريان، خدمات متكاملة يف جم��االت الدفاع 
والف�شاء واالأنظمة اجلوية، وجمموعة متقّدمة من احللول والتقنيات 
�شمن قطاع اأعمال الدفاع والف�شاء،  وحلول اأنظمة القيادة وال�شيطرة 
وحلول  ومنتجات  العمليات،  ومراكز  واالإ�شتخبارات،  واالت�شاالت 

احلرب االألكرونية والطائرات بدون طّيار وغريها.
الع�شكرية  لل�شناعات  ال�شعودية  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ض 
املتقّدمة  »االأل��ك��رون��ي��ات  ���رشك��ة  اإدارة  جمل�ض  ورئ��ي�����ض   ،)SAMI(
)AEC(«، املهند�ض وليد �أبو خالد، اأّك��د على »اأن �رشكة SAMI تويل 
اأهمية كبرية للُم�شاركة يف املعار�ض ال�شناعية، وتواجدنا يف معر�ض 
دبي للطريان هو فر�شة ُمنا�شبة ال�شتعرا�ض حلول ال�رشكة الرائدة يف 
جماالت الدفاع والف�شاء واالأنظمة اجلوية، كما نتطّلع اإىل االإ�شتفادة 
من هذا املعر�ض ال�شخم لتعزيز اأهداف منّو اأعمالنا ودعم حتقيق هدف 
روؤي���ة اململكة 2030 املتمثل يف توطني م��ا يربو على 50 % م��ن االإن��ف��اق 
الع�شكري للمملكة العربية ال�شعودية بحلول نهاية هذا العقد، وذلك من 

خالل توطني اخلرات ونقل املعرفة والتقنية واالإنتاج«.

�لعرو�ض �جلوية يف �شماء �ملعر�ض

بتاريخ 14 ت�شرين �لثاين/ نوفمرب 2021 �إنطلقت فعاليات 
�لثاين/ 18 ت�شرين  ��شتمر حتى  �لذي  للطر�ن  معر�ض دبي 
نوفمرب، وجمع �أبرز �خلرب�ء يف جماالت �لطر�ن �لع�شكري 
�شني يف �لت�شميم �لد�خلي  و�لتجاري وقطاع �لدفاع �ملتخ�شّ
و�الإ�شالح  و�ل�شيانة  �جلّوية  �حلركة  و�د�رة  للطائر�ت 

و�ل�شحن �جلّوي  و�لف�شائي.
�إنها �لدورة �ل�شابعة ع�شر من �ملعر�ض و�ملوؤمتر، �لذي 
يعّد من�شة عاملية متمّيزة ت�شّلط �ل�شوء على قطاع �لطر�ن 
و�لف�شاء، وت�شتعر�ض �آخر ما تو�شلت �إليه هذه �ل�شناعات 
من تكنولوجيا ومعّد�ت متطورة مبا ين�شجم مع �لتوجهات 

�لعاملية نحو �عتماد تقنيات �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة.

معرض دبي للطريان 2021:
احلدث األبرز عامليًا هلذا العام
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:EDGE إيدج�
طّورت جمموعة EDGE االماراتية اأنظمة دفاعية منوعة وعر�شت 
يف جناحها االأك���ر خ��الل معر�ض دب��ي ل��ل��ط��ريان، ط��ائ��رات دون طّيار 
باالأ�شعة حتت  اأو تعمل  ب��ك��ام��ريات كهرو�شوئية  م��ت��ط��ّورة جم��ّه��زة 
احلمراء، االأمر الذي ُي�شاعد دولة االم��ارات على حتقيق قدرات يف هذا 
املجال احليوي للدفاع واالأمن، ف�شاًل عن خلق فر�ض للت�شدير العاملي. 
ويف ه��ذا امل��ج��ال ُي�شار اإىل اأن »اإي���دج« اأطلقت يف ال��ع��ام 2020 الطائرة 

.Garmoosha امل�شرّية التكتيكية عن ُبعد  قرمو�شة
 Halcon من خالل �رشكتها الفرعية» هالكن » EDGE«  اإىل ذلك تعمل
«على  اإنتاج وتوريد االأ�شلحة املوّجهة بدقة عالية، بالتعاون مع �رشكة 
اإدم��اج  يتّم  للطائرات، بحيث  املُنتجة  Embraer« الرازيلية  »امراير 
�شواريخ Halcon واأنظمة ال�شالح االأخرى يف الطائرات املُقاتلة �شوبر 
�رشكة  عامليًا  وتروجها  تنتجها  التي   Super Tucano A-29 توكانو 

»امراير«.

:MBDA م.ب.د.�أ
خالل  وّقعت  ال�شاروخية،  لالأنظمة  املنتجة  االأوروب��ي��ة  ال�رشكة 
معر�ض الدفاع العاملي »اأيدك�ض IDEX 2021« على اتفاقية مع جمل�ض 
 Smart ال��ت��وازن  االقت�شادي يف اأب��و ظبي لتطوير اأنظمة �شالح ذكية
ب��داأت وتتّم متابعتها  لت�شميم امل�رشوع قد  االأوىل  Glider، واملرحلة 
من ِقبل مهند�شني من TAWAZUN، و MBDA.  نائب رئي�ض ال�رشكة 
يف ال�رشق االأو�شط باتري�ض حجار Patrice Hajjar اأعلن عن تعاون 
اإ���ش��ايف م��ع جمموعة» EDGE«  لدعم ال�شناعات املحّلية يف املجاالت 
 MBDA ال�شاروخية مثل اإنتاج اأنظمة لهب الدفاعية، كما اأ�شار اإىل اأن
تعمل على اإن�شاء مركز لهند�شة ال�شواريخ يف اأب��و ظبي مطلع العام 

.2022

:Embraer مرب�ير�
ع���ر����ش���ت ام�����راي�����ر يف م���ع���ر����ض دب������ي ل����ل����ط����ريان جم��م��وع��ة 
مم����ّي����زة م����ن ط���ائ���رات���ه���ا ال���ت���ي ت�����ش��م��ل ال��ع�����ش��ك��ري��ة وال���ت���ج���اري���ة 
 واخل����ا�����ش����ة ب����رج����ال االأع������م������ال، ح���ي���ث ت�����ش��ه��م ال����ط����ائ����رة ط����راز
ال��ن��ق��ل  ُم�����ش��ت��ق��ب��ل  حت����دي����د  اإع����������ادة  يف   C-390 Millennium
اجل���������ّوي ال���ت���ك���ت���ي���ك���ي م����ت����ع����ّدد امل������ه������ام، وال�������ت�������زّود ب���ال���وق���ود 
 ج������������وًا. ك����م����ا ع����ر�����ش����ت ������رشك�����ة ط������ائ������رة �����ش����وب����ر ت����وك����ان����و

A -29 Super Tucano املف�ّشلة لدى اأكرث من 15 دولة حول العامل لتنفيذ 
االإ�شتخبارات  وعمليات  املتقّدم  وال��ت��دّرب  خفيفة،  هجومية  عمليات 

.)ISR( واملُراقبة واالإ�شتطالع
رئي�ض ق�شم ال��دف��اع واالأم���ن ملنطقة ال�����رشق االأو���ش��ط واأفريقيا 
البحث  م�شائل  ب���اأن  اأ���ش��ار   Caetano Neto نيتو  كايتانو  واآ���ش��ي��ا، 
 ،»Embraer« والتطوير ج��زءًا ال تتجزاأ من ثقافة االإبتكار لدى �رشكة
موؤكدًا على اأن الطائرة �شوبر توكانو تتمّيز بالتفّوق يف مهمات الدعم 
اجل��ّوي القريب، ال �شيما يف دع��م عمليات مكافحة التمرد، اإ�شافة اإىل 

قوتها اجلوية عالية الفعالية وانخفا�ض تكلفتها.

�ل�شيخ حممد بن ر��شد �أل مكتوم ي�شاهد �لعر�ض �جلوي

MBDA  شو�ريخ منوعة يف جناح�

EDGE  جناح جمموعة �إيدج
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Rosoboronexport رو�ض �أوبورون �ك�شبورت

عر�شت يف دبي املنتجات الدفاعية الرئي�شية واملعّدات الع�شكرية 
املختلفة االأك��رث طلبًا يف اأ���ش��واق االأ�شلحة العاملية، من اأنظمة اإط��الق 
ال�شواريخ املتعّددة )MRL( من عائلة تورنادو Tornado Family عيار 
122 ملم و300 ملم، وهذه االأ�شلحة تعّد من اأحدث  مناذج عمليات تطوير 

املدفعية ال�شاروخية.
تنتج نظام  Tornado �رشكة رو�شتيك Rostec  وقد ت�شّلمت القوات 
 Tornado - امل�شّلحة الرو�شية موؤخرًا النظام املتعدد اإطالق ال�شواريخ
S عيار 300 ملم الذي يرتكز على النظام ال�شاروخي ال�شابق �شمريت�ض 

Smerch الذي يتمّيز باملدى البعيد ودّقة اإ�شابة االأهداف.
 Yak اإىل ذلك عر�شت ال�رشكات الرو�شية طائرة القتال والتدريب
130 - وطوافة Ka -22 6T، كما عر�شت �رشكة الطوافات الرو�شية 

.Mi-28 NE جم�ّشم طوافة القتال
:World Defense Show معر�ض �لدفاع �لعاملي

اإن��ه املعر�ض الدفاعي االأول امل��ق��ّرر اإقامته يف الريا�ض - اململكة 
العربية ال�شعودية، ما بني 6 و 9 اآذار/مار�ض 2022، والذي يالقي اإقبااًل 
من  منتجاتها  اآخ��ر  للُم�شاركة وعر�ض  العاملية  ال�رشكات  من  وا�شعًا 

االأ�شلحة واالأنظمة الدفاعية املتطّورة.
 ،Shaun Ormrod امل��دي��ر التنفيذي للمعر�ض �شون �أورميييرود  
وخالل ُم�شاركته يف معر�ض دبي للطريان، اأ�شار اإىل اأن اإطالق الدورة 
االأوىل من معر�ض الدفاع العاملي WDS من قبل الهيئة العامة لل�شناعات 
اململكة  تعتر حدثًا مهمًا يف  املعر�ض،  موؤ�ش�شة   )GAMI( الع�شكرية 
العربية ال�شعودية بحيث ي�شتقطب اأك��رث من 800 عار�ض من ُمتلف 

دول العامل، وعدد كبري من البعثات الع�شكرية وكبار ال�شخ�شيات.
ال�شيد �أورمرود  اأّكد على ُم�شاركة اأنظمة خا�شة مبختلف �شنوف 

اإ�شافة  املُ�شلحة الرية والبحرية واجلوية واجل��و ف�شائية،  القوات 
اإىل توفري م�شاحات تالقي لل�رشكات الدفاعية الإظهار ق��درات التبادل 

الت�شغيلي فيما بينها.
:SAFRAN شافر�ن�

هي جمموعة عاملية ذات تكنولوجيا عالية، تعمل يف جمال الطريان 
من خ��الل اأنظمة الدفع وامل��ح��ّرك��ات وامل��ع��ّدات وجتهيزات الطائرات 
وافتتحت  والف�شائية  الدفاعية  االأ���ش��واق  دخلت  ال�رشكة  الداخلية. 
م��وؤخ��رًا املختر املُ�شرك X-SELANS  ال��ذي ميكن فرقًا من جامعة 
ليموج واملركز الفرن�شي الوطني لالأبحاث العلمية ومن �شافران، لدعم 
الهوائيات وم�شادر  البحث والتطوير ح��ول  اإمكانياتهم يف جم��االت 

الطاقة وبالتايل اإدماج عمل امليكرو وايف.
يف معر�ض دبي للطريان عر�شت ال�رشكة بع�ض منتجاتها والتي 
 ،Mirage 2000 املُ�شتخدم يف ُمقاتالت م��رياج M53 اأبرزها املحركات
واملحرك M88  اخلا�ض باملُقاتالت طراز رافال Rafale، وهذه املحركات 
ذات تكنولوجيات عالية وتعطي قوة الدفع املنا�شبة ملُقاتالت مرياج 
وراف���ال ل��دى �شالح اجل��و الفرن�شي ول��دى ال��ق��وات اجل��وي��ة يف ال��دول 

ال�شديقة التي متتلك هاتني املُقاتلتني.
:GA - ASI جرن�ل �أتوميك�ض

رئ��ي�����ض ���رشك��ة »ج����رال اأت��وم��ي��ك�����ض الأن��ظ��م��ة ال���ط���ريان« ال�شيد 
معر�ض  يف  ���ش��ارك  ال���ذي   ،David Alexander �ألك�شاندر  د�يفيد 
دب����ي ل���ل���ط���ريان، اأ����ش���ار اإىل اأن ج����رال اأت��وم��ي��ك�����ض ت��ن��ت��ج ط��ائ��رات 
ُم�����ش��رّية ع��ن ُب��ع��د تتمّيز ب��اأع��ل��ى م��ع��دالت ال��ق��درة ع��ل��ى تنفيذ امل��ه��ام، 
 وق����د اأن���ت���ج���ت ال�������رشك���ة ع�����ّدة م��ن�����ش��ات م��ن��ه��ا: ع��ائ��ل��ة ب��ري��داي��ت��ور

ث���ّم   ،Predator B/MQ و   Predator XP و   Predator A
ل��ل��ُم��راق��ب��ة  ن���ظ���ام  واأح��������دث   Gray Eagle, 9A Reaper ن���ظ���ام 
ال��ب��ح��ري��ة ول���ل���ُم���راق���ب���ة    MQ-9B  Sky Guardian  اجل����وي����ة 

.Sea Guardian 
اأّك��د على موثوقية ط��ائ��رات ج��رال اأتوميك�ض  ال�شيد �ألك�شاندر 
كطائرات ُت��دار عن ُبعد )RPA(، واأ�شار اإىل اأن دولة االم��ارات العربية 
املتحدة اقتنت اأّول طائرة MQ -9B من ال�رشكة يف العام 2017، ملهمات 

.)ISR( التج�ّش�ض واملُراقبة واالإ�شتطالع
:Raytheon Technologies ر�يثيون تكنولوجيز

ك�شفت �رشكة »رايثيون تكنولوجيز Raytheon Technologies« من 
خالل ق�شم ال�شواريخ والدفاع Missiles & Defense، ك�شفت النقاب عن 
طراز جديد من رادارات الدفاع وال�شاروخي، وهو عبارة عن �شل�شلة 
من ال���رادارات امل��زّودة باأجهزة اإ�شت�شعار معززة االأداء واملوثوقية 
ت�شاهم يف متتني قدرتها على مواكبة تطّور وتو�شيع نطاق التهديدات 

احلديثة اليوم ويف املُ�شتقبل.
العائلة االأوىل من هذه ال���رادارات اإتخذت اإ�شم ُم�شت�شعر الطبقة 
هذا  بناء  مّت  وق��د   ،LTAMDS وال�شاروخي  اجل���ّوي  للدفاع  ال�ُشفلى 

النظام من الرادارات ل�شالح برامج اجلي�ض االأمريكي.
رئي�ض ق�شم ال�شواريخ والدفاع يف رايثيون تكنولوجيز طوما�ض 
الليربتي Thomas Laliberty اأ�شار اإىل اهتمام دول جمل�ض التعاون 
 اخل��ل��ي��ج��ي ب��ح��ل��ول ال�����رشك��ة امل�����ش��ادة ل��الأن��ظ��م��ة اجل��وي��ة غ��ري االآه��ل��ة

.C- UAS 

جم�شمات �نظمة دفاعية منوعة يف جناح رو�ض �أوبورون �ك�شبورت
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:L3 Harris ل 3 هاري�ض

عر�شت جمموعة من منتجاتها اخلا�شة باألكرونيات الطائرات 
والتي كان اأبرزها النظام SRVIVR 25 مل�شاعفة ق��درة االت�شاالت يف 

الطائرات عر م�شجالت ال�شوت والبيانات خالل الطريان.
 Earth على اتفاقية مع �رشكة L3 Harris وعلى هام�ض املعر�ض وّقعت
EDGE، تهدف لتوطني خدمة �شل�شلة النظام  التابعة ملجموعة اي��دج 
WESCAM MX الكهرو - ب�رشية/حتت احل��م��راء، وم��ن املقّرر اأن 
يتم اإن�شاء مركز جتميع متطور يف دولة االمارات، ميكن امل�شتخدمني من 
االإ�شتفادة الكاملة مما تقّدمه L3 Harris، ومن املتوقع اأن يبداأ ت�شغيل 

من�شاأة خدمة WESCAM  MX يف العام 2022.

:EUROSAM يورو�شام

ه��ي ال�����رشك��ة ال��ت��ي ت��اأ���ش�����ش��ت يف ال��ع��ام 1988 يف اط����ار ُم�����ش��ارك��ة 
اأوروبية فرن�شية �شّمت كل من �رشكة »م.ب.د. اأ MBDA « و»طالي�ض 
THALES«. ال�رشكة عر�شت نظام ال�شاروخ اأر�ض - جو  يورو�شام 
املرتكز اأ�شا�شًا اإىل ال�شاروخ ASTER  التي تنتجه MBDA، وهو يعتر 

نظام دفاع جّوي جديد بعيد املدى وعلى قاعدة انطالق اأر�شية.
350 كلم واعرا�ض  التقاط حتى م�شافة  يتمّيز ال�شاروخ بقدرة 
االأهداف اجلوية حتى 150 كلم، والتي ت�شمل املُقاتالت، وال�شواريخ، 
وال��ط��واف��ات، وال��ط��ائ��رات دون ط��ّي��ار املُ�����ش��رّية ع��ن ُب��ع��د. يعمل نظام 
يورو�شام مع رادار متعّدد  اإمكانيات االإ�شتغال على قاعدة AESA يوّفر 
ق��درة للُمراقبة وال��دف��اع اجل���ّوي، وه��و بعدما ك��ان �شاروخًا ع��ادي��ًا يف 
العام 2015 اأدخلت عليه امل�شت�شعرات يف العام 2018 وبات اليوم نظامًا 

متكاماًل، يتوقع ت�شليمه اإىل القوات امل�شّلحة الفرن�شية يف العام 2025.
:LEONARDO ليوناردو

رّك��زت �رشكة »ليوناردو« يف معر�ض دب��ي للطريان على ُم�شتقبل 
الطريان واالألكرونيات املتقّدمة فهي رائدة يف جمال تدريب الطّيارين 
الع�شكريني وم���زّودة حللول التدريب ال�شاملة، مبا يف ذل��ك املن�شات 
واالأنظمة واخلدمات التي ت�شمن اأعلى معايري اجل��ودة لعمالئها عر 

كافة مراحل التدريب يف جميع اأنحاء العامل.
اأب��رز معرو�شات ال�رشكة الأول مّرة يف هذه املنطقة كانت الطوافة 
AW609 Tilt Rotor والتي تعتر الوحيدة من نوعها يف ال�شوق. كما 
اأخ��رى  اآليات  عر�شت ليوناردو تقنياتها االأك��رث تقدمًا وا�شتعر�شت 
والطوافات  املتقّدمة،  االألكرونيات  من  ع��دد  فيها  مبا  التقنية  عالية 

والتقنيات الدفاعية.
جت��در االإ����ش���ارة اإىل اأن ال��ط��واف��ة AW609 ���ش��ارك��ت يف العرو�ض 

اجلوية.
:Airbus يربا�ض�

اإىل ج��ان��ب طائراتها التجارية امل��ن��ّوع��ة، عملت »اي��رب��ا���ض« على 
 .A400M والتكتي  ال�شراتيجي  الع�شكري  النقل  لطائرة  ال��روي��ج 
فخالل عر�ض لقدرات الطائرة من قبل اأح��د الطّيارين يف �شالح اجلو 

L3 Harris  منتجات �لكرتونية يف جناح

�صديق الدفاعية
العقيد املُتقاعد من اجلي�ش ال�صعودي 

غازي بن جزاء احلربي

خالل معر�ض دبي للطر�ن، ز�ر �لعقيد غازي كما يف كّل معر�ض 
عربي، جناح جملة »�لدفاعية« وقّدم لكّل من رئي�ض �لتحرير خالد 
زحالن، ومدير �لتحرير �لعميد �شليم �أبو ��شماعيل، كتابه �لقّيم حتت 

عنو�ن:»خو�طر حمارب قدمي«.
�هتمامه  وت�شكر  �حلربي،  �لعقيد  �شد�قة  تقّدر  »�لدفاعية« 
مبجلة »�لدفاعية«، كما تعرّب عن �إعجابها مب�شمون �لكتاب و�ل�شرة 
�لع�شكرية و�حلربية �لتي ي�شردها بكل �أمانة و�إخال�ض، و�حلروب 

�لتي كان له �شرف �ملُ�شاركة بها، �أو عاي�ض بع�ض �أحد�ثها.

EUROSAM موؤمتر �شحفي للرتويج للنظام �ل�شاروخي
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امللكي الريطاين، مّت الركيز على كون الطائرة م�شّممة ملهّمات البحث 
واالإن��ق��اذ، ونقل امل��ع��ّدات الع�شكرية وال��ع��رب��ات، فهي تتمتع ب�شالمة 
الطريان وال�شالبة واحلركية اجلّيدة واحلماية لركابها وحمولتها، 
وه��ي تتمّيز ب��ال��ق��درة على االإق���الع وال��ه��ب��وط م��ن م��ط��ارت خ�شنة غري 

م�شتوية.
اإىل ج���ان���ب م��ه��ّم��ات ال��ن��ق��ل ال�����ش��رات��ي��ج��ي، مي��ك��ن��ه��ا اأن ت��ق��ّدم 
دع��م��ًا وا���ش��ع��ًا للعمليات احل��رب��ي��ة ع��ر ت��زوي��د املُ��ق��ات��ل��ني ب��ال��ذخ��ائ��ر 
وامل�����ع�����ّدات ال�������رشوري���ة ب�����ش��ك��ل ع���اج���ل، ك��م��ا مي��ك��ن��ه��ا اأن ت���ت���زّود 
ب���ال���وق���ود ج�����وًا خ���الف���ًا ل���ط���ائ���رة ب��وي��ن��غ C-17. اإىل ذل����ك تتمتع 
 C-130 ب��ت��ب��ادل ت�����ش��غ��ي��ل��ي مم���ت���از م���ع ط���ائ���رات ال��ن��ق��������ل A400M 
وال�������������ش������ه������ري������ج  ال��������ن��������ق��������ل  وط�������������ائ�������������رة   C-17  و 

.MRTT A330

:Lockheed Martin لوكهيد مارتن

ال��ق��ادرة على  اأب���رز منتجاتها م��ن االأنظمة ال�شاروخية  عر�شت 
حتقيق التفوق يف العمليات احلربية، فهي توفر حلواًل م�شادة الأخطار 
القرن ال� 21. عر �شبكات متطّورة حتقق االأم��ن والدفاع املوؤكد وذلك 
من خالل التكنولوجيا احلديثة يف مقاربة النزاعات املُ�شّلحة، وباعتماد 

اأنظمة متوفرة وقيادة و�شيطرة متطّورة ملختلف املهّمات.
ال�رشكة تفاخر باأحدث ُمقاتالتها F-35 Lightning  التي ُت�شاهم 
يف متلف العمليات احلربية من خالل قوتها النارية وُم�شت�شعراتها 
امل��ت��ط��ّورة واأح�����دث اأن��ظ��م��ة االإت�������ش���االت، ه���ذا اإىل ج��ان��ب منتجاتها 
ال�شاروخية التي اأبرزها للدفاع اجلّوي PAC/THAAD، وللعمليات 

.HIMARS الرية نظام املدفعية ال�شاروخية

 اليوبيل الذهبي ملجلة
:»Nation Shield درع الوطن «

مبنا�شبة �لذكرى �خلم�شني لتاأ�شي�ض �لزميلة جملة »درع �لوطن« 
�المار�تية، �أُقيم على هام�ض معر�ض دبي للطر�ن �إحتفال باليوبيل 
�لذهبي للمجلة ولتكرمي �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني. يتز�من �الإحتفال مع 
�حتفاالت �لدولة باليوبيل �لذهبي لقيام �الحتاد، حيث حّققت �ملجلة 
منذ �شدور �لعدد �الأول يف �شهر �آب/�أغ�شط�ض 1971 نقلة نوعية يف 

�ل�شحافة �لوطنية.
�آل  ويف هذه �ملنا�شبة قّدم رئي�ض �لدولة �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�لع�شكرية  �الإعالمية  ر�شالتها  تييوؤدي  �لتي  للمجلة  �لتهنئة  نهيان 
�ل�شيخ  �ل�شرت�تيجية يف تفان و�إخال�ض منذ ن�شف قرن. كما توّجه 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء، 
حاكم دبي بالتهنئة �إىل �الأخوة و�الأبناء يف جملة »درع �لوطن« �لتي 
�أ�شبحت ��شافة نوعية لالإعالم �لوطني. وبييدوره �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويّل عهد �أبو ظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �ملُ�شّلحة، 
�أ�شار �إىل مو�كبة �ملجلة للدور �لريادي للقو�ت �ملُ�شّلحة �المار�تية 

خالل خم�شني عاماً، وهي تعترب ر�فدً� للثقافة و�ملعرفة.
�إىل ذلك عرّب وزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع �ل�شيد حممد �لبو�ردي 
عن فخره مبا �أجنزته جملة »درع �لوطن« خالل �ل�شنو�ت �خلم�شني 
من عمرها، كما �أ�شاد �لفريق �لركن حمد �لرميثي، رئي�ض �أركان �لقو�ت 

�ملُ�شّلحة، بالدور �لذي �أّدته وال تز�ل جملة »درع �لوطن«.
يتقّدم  �أن  �لدفاعية«  »جملة  عمل  فريق  ي�شّر  �ملنا�شبة  هذه  يف 
رئي�ض  وخا�شة  �لوطن«،  »درع  جملة  على  �لقائمني  من  بالتهنئة 

�لتحرير �ل�شديق �لعقيد يو�شف �حلد�د.

عر�شت لوكهيدمارتن �نظمة �شاروخية متطورة
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:Boeing بوينغ
اإىل  اإ�شافة  والع�شكرية  املدنية  ال��ط��ائ��رات  م��ن  عر�شت جمموعة 
الطوافات واملُقاتالت املعرو�شة وامل�شتخدمة من ِقبل القوات اجلوية 
االماراتية، والتي اأبرزها طوافة �شينوك Chinook للنقل الع�شكري، 

.Apache والطوافة الهجومية اأبات�شي
ال�رشكة اأبرزت طوافة تدريب الطّيارين طراز T-7 كونها جديدة 
ومتطورة، ويتم ت�شويقها لدول اخلليج كنظام متمم للقوات اجلوية. 
كما مت عر�ض طائرة االإن��ذار املُبكر املطورة AEW&C/E-7 وطائرة 
 Scan طّيار  دون  املُراقبة  وط��ائ��رة   Poseidon P-8 البحرية  املُراقبة 

.Eagle

معر�ض �لبحرين �لدويل للطر�ن:
���ش��ارك يف م��ع��ر���ض دب���ي للطريان 
املهند�ض كمال بن �أحمد حممد وزير 
امل���وا����ش���الت واالت�������ش���االت ون��ائ��ب 
ملعر�ض  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ض 
ال��ب��ح��ري��ن ال����دويل ل��ل��ط��ريان، و����رّشح 
من جناح معر�ض البحرين اأن �شناعة 
ال���ط���ريان يف ���ش��وق ال�����رشق االأو���ش��ط 
ت�شهد من��وًا عاليًا، واأن االإ�شتثمار يف 
وتعزيز  بتطوير  اخلا�شة  امل�شاريع 
الُبنية التحتية للمطارات دليل على هذا 

النمّو.
ال��وزي��ر كمال حممد اأّك����د ع��ل��ى جن���اح م��ع��ر���ض ال��ب��ح��ري��ن ال���دويل 
للطريان يف ال���دورات اخلم�ض املا�شية، كما اأ���ش��ار اإىل اأن العديد من 
ال�رشكات املُ�شاركة يف معر�ض دب��ي للطريان، قد اأّك��دت ُم�شاركتها يف 
معر�ض البحرين 2022، كما عقدت على هام�ض املعر�ض اجتماعات مع 
عدد كبري من الوفود الر�شمية املُ�شاركة، ومّت التوقيع على عّدة اإتفاقيات 

حول هذه املُ�شاركة.
اأب��رزه��ا:   اإىل ذل��ك �شُتقام ع���ّدة فعاليات على هام�ض امل��ع��ر���ض 
 م���وؤمت���ر روؤو�����ش����اء اأرك������ان ق����وات ���ش��الح اجل����و، وم���وؤمت���ر ح��ول
 التحّديات التي تواجه �شناعة الطريان واملطارات، قبل وبعد جائحة 

كورونا.

�أبرز �لعقود و�ل�شفقات:
يف ال��ي��وم االأخ���ري للمعر�ض، اأعلنت وزارة ال��دف��اع االم��ارات��ي��ة عن 
اإمت��ام عقود و�شفقات  بلغت قيمتها 78 مليار دوالر. املدير التنفيذي 
للجنة الع�شكرية املنظمة للمعر�ض �للو�ء �لركن طيار �إ�شحق �شالح 
�لبلو�شي واملتحدث الر�شمي باإ�شم املعر�ض �ملقّدم �لطيار �شاره حمد 

�لهاجري اأعلنا تفا�شيل العقود   وفقًا ملا يلي:
 »Lockheed Martin مارتن  »لوكهيد  مع �رشكة  �الأول  �لعقد   -
والدفاع  اجلوية  ال��ق��وات  الأنظمة  الغيار  وِقطع  التقني  الدعم  لتقدمي 

اجلوي بقيمة 624 مليون درهم.
 »LLC لعقد �لثاين مع �رشكة »لوج�شتيات اجلو ف�شاء ال�شاملة� -
لتزويد القيادة اجلوية املُ�شركة بخدمات ال�شيانة بقيمة 3.5 مليار درهم.

 »THALES لعقد �لثالث كان مع ال�رشكة الفرن�شية »طالي�ض� -
لتقدمي الدعم التقني وخدمات ال�شيانة واالإ�شالح الأنظمة االت�شاالت 

بقيمة 28 مليون درهم.
التقني  ال��دع��م  لتقدمي  الفرن�شية  ال�رشكة  نف�ض  �لر�بع  �لعقد   -

الأنظمة القوات اجلوية والدفاع اجلوي بقيمة 43 مليون درهم .
- �ليييييعيييييقيييييد �خليييييامييييي�يييييض وّق����������������ع م����������ع ال�������������رشك������ة 
 االي��������ط��������ال��������ي��������ة  اأغ�������و��������ش�������ت�������ا و��������ش�������ت�������الن�������د  ل�����ل�����ط�����ريان

 Agusta Westland Aviation« لتقدمي خدمات الدعم التقني لطائرات 
كبار ال�شخ�شيات بقيمة 90 مليون درهم.

- �لعقد �ل�شاد�ض واالأخ��ري كان مع ال�رشكة االأملانية »راينميتال 
الدعم  لتقدمي  خ��دم��ات   »Rheinmetall Air Defence للدفاع اجل��وي 
واالإ�شالح وال�شيانة لقيادة القوات اجلوية والدفاع اجلّوي بقيمة 36 

مليون درهم.
لكن اأبرز العقود الكرى جاءت كما يلي:

- ما بني وزارة الدفاع و�رشكة »EDGE« ل�رشاء �شواريخ بقيمة 
876.7 مليون دوالر.

- ما بني ال��ق��وات اجلوية و EDGE  الأع��م��ال ال�شيانة واالإ���ش��الح 
بقيمة 3 مليار دوالر.

اأما عقود الطائرات التجارية فقد توّزعت ما بني عمالقة الطريان 
»بوينغ  Boeing« و»ايربا�ض Airbus«. اإذ وّقعت »بوينغ« على عقود 
لبيع عّدة مناذج من طائراتها بلغت حدود 10 مليارات، فيما »ايربا�ض« 

ح�شدت عقودًا بقيمة 36.3 مليار دوالر.

طائرة �شبنوك تابعة ل�شالح �جلو �المار�تيبع�ض �لطائر�ت �حلربية يف �شاحة �ملطار
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�ل��وزي��ر البواردي �أ���ش��ار �إىل �أن 
�لن�شخة �حلالية من �ملوؤمتر تعّد 
�لأك��ر على �لإط���اق، باعتبارها 
�أك���ر جت��ّم��ع د�يل ل��ر�ؤ���ش��اء �أرك����ان �ل��ق��و�ت 
�جل��وي��ة ��ل��ق��ادة، ��مل��دي��ري��ن �لتنفيذيني من 
���رك��ات �ل�شناعة يف �ل��ع��امل، كما �أّك���د على 
�أه��م��ي��ة م��ع��ر���ض دب���ي ل��ل��ط��ر�ن �ل���ذي �شاهم 
منذ �نطاقه يف �لعام 1989 يف حتقيق تطّور 
�����ش��ع يف �لقطاع �جل���وي يف خمتلف �أن��ح��اء 
�لعامل، كما �نعك�شت كّل �لأفكار ��لإهتمامات 
�لتي نوق�شت يف �لد�ر�ت �ل�شابقة على تطّور 

�لطائر�ت ��لتكنولوجيا �لعائدة لها.

ح����ول د�ر �ل����ق����و�ت �جل����وي����ة، ت��ط��ّرق 
هذه  �حتياجات  تلبية  �أهمية  �إىل  البواردي 
�لقو�ت كونها �لأب��رز يف �لعامل �لعربي. ��ن 
�أه��د�ف �ل��د�ل تكمن يف �حلفاظ على قدر�تها 
لذ�  �ملنطقة.  يف  �لإ�شتقر�ر  �خدمة  �لدفاعية 
يتّم �لعمل على تنمية ق��در�ت �مو�هب �أفر�د 
�لقو�ت �ملُ�شّلحة �لمار�تية ملو�جهة حتّديات 
�ملُ�شتقبل ��لإ���ش��ه��ام يف حتقيق �ل�شام، �يف 
ختام كلمته �َشَكر جميع �حلا�رين ُمتمّنيًا 

�لنجاح لهذ� �ملوؤمتر. 
بعد ذل��ك كانت كلمة ترحيب لنائب قائد 
�ل���ق���و�ت �جل��وي��ة ��ل���دف���اع �جل����ّوي �ل��ل��و�ء 

�لركن طيار را�سد ال�سام�سي �لذي �أ�شار �إىل 
�ل��د�ر �ملتمدد  للمجالت �جلوية ��لف�شائية 
��ل�شير�نية يف �لعمليات �ملتعددة �لنو�حي، 
م��ن��ّوه��ًا ب��ال��ت��ط��ّور �ملُ�شتمّر ل��ل��ق��و�ت �جلوية 
�إحتياجاتها بغية �حلفاظ على  حيث تتحقق 
مهماتها. ال�سام�سي �أّكد على �أهمية �ملعر�ض 
م��ن��ذ �ن��ط��اق��ه حم��ق��ق��ًا ���ش��ف��ق��ات �ت��ع��اق��د�ت 
�شخمة، ��أن �لد�رة �حلالية ت�شهد �رتفاعًا يف 
�أعد�د �ملُ�شاركني مما �شيعّزز فر�ض �لتبادلت 
�لطر�ن  قطاع  يف  ��لقت�شادية  �ل�شناعية 

�حليوي.
بعد ذل��ك  ب��د�أت جل�شات �لنقا�ض، �كانت 
»ه��ي��م��ن��ة  ع����ن����و�ن:  حت���ت  الأوىل  اجلل�سة 
�ملعلومات �توظيف �شرت�تيجية ت�شغيلية يف 
جميع �ملجالت، �قد �أد�ر �جلل�شة نائب رئي�ض 
ق�شم بر�مج عماء F-35 يف �ركة »لوكهيد 
مارتن Lockheed Martin« �لأمر�ل �ملُتقاعد 
م��ن �ل��ب��ح��ري��ة �لأم��رك��ي��ة  مايك �سومايكر 
�أّك��د  �ل���ذي   ،Admiral Mike Shoemaker
على �أهمية تباُدل �ملعلومات ��لتطّور �لد�ئم 

ملهمات �لقو�ت �جلوية.
كان  �لأ�ىل  �جلل�شة  يف  �مل��ت��ح��ّدث��ني  �أّ�ل 
رئ��ي�����ض �أرك�����ان �ل���ق���و�ت �جل��وي��ة �لأم��رك��ي��ة 
 General Charles اجلرنال ت�سارلز براون
Brown، �لذي تنا�ل مو�شوع �لقوة �جلوية 
�لتكنولوجيات  ��أح��دث  �جلوية  ��ل�شيطرة 

الوزير حممد البواردي يفتتح املوؤمتر

جانب من احل�سور يف قاعة املوؤمتر

برعاية ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
اإفتتح  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
موؤمتر قادة القوات اجلوية بتاريخ 13 ت�سرين الثاين/
ال�سيد  الدفاع  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر   .2021 نوفمرب 
حممد البواردي األقى الكلمة الفتتاحية للموؤمتر ممثاًل 
ال�سيخ حممد بن را�سد، حيث اأّكد على  اإن  معر�س دبي 
املنطقة  الأ�سخم من نوعه يف  للطريان يعّد احلدث 
واأكرث املعار�س جناحاً على م�ستوى العامل، و�ساهم 
التجاري  الطريان  اأب��رز اخل��رباء يف جمال  يف جمع 
وطريان الأعمال وقطاع الدفاع، وذلك لعر�س الروؤى 

املتعّلقة مُب�ستقبل �سناعة الطريان العاملية.

:DIACC 2021 مؤمتر  قادة القوات اجلوية
مناقشة الدور التوسعي للجو والفضاء
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�ملُ�شتخدمة لتطوير طائر�ت �لقتال �جلوي، 
��ل���ت���ي ت�����ش��م��ل �أن��ظ��م��ة �ل��ق��ت��ال ��لأ���ش��ل��ح��ة 
�مهمات  عمليات  يف  �مل�شتخدمة   �مل��ت��ط��ّورة 
�إىل  �أ�شار  اجلرنال براون  �لقو�ت �جلوية. 
�إغتنام ميزة �ملعلومات، �توظيف  ���ر�رة 
�أي  مل��و�ج��ه��ة  �شاملة  ت�شغيلية  �شرت�تيجية 

تهديد ُم�شتقبلي.
�لكلمة �لثانية كانت لقائد �لقو�ت �جلوية 
لوث ديني�س  اجل��رنال  �لهولندية  �مللكية 
حت��ّدث  حيث   ،Lt.General Dennis Luyt
يف جم���ال ت��ن��م��ي��ة �ت��ط��وي��ر �ل���ق���و�ت �جل��وي��ة 
�ل�����ش��غ��رة ت��و���ش��ًا �إىل �ل�شيطرة �جل��وي��ة،  
�ذل��ك من خ��ال �ل����ر�د�ر�ت �لذكية ��متاك 

�ليقظة �ملو�شعية �لف�شائية.
�لأ�ىل كان  �لثالث يف �جلل�شة  �مل��ت��ح��ّدث 
ال��ل��واء ال��رك��ن اب��راه��ي��م نا�سر العلوي 
ق��ائ��د  �ل���ق���و�ت �جل��وي��ة ��ل���دف���اع �جل���وي يف 
د�لة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، �لذي تنا�ل 
�أم��ن  �معاجلة  �ملعلومات،  حماية  مو�شوع 
م��وؤك��دً�   ،MDO �مل��ج��الت  متعددة  �لعمليات 
على �أهملية حماية �ملعلومات ��جوب ت�شهيل 
�ن��ت��ق��ال �ل��ب��ي��ان��ات �ل��ت�����ش��ارك��ي��ة ��ل�شبكات 
قو�ت  بني  دفاعية  �شبكات  باإن�شاء  �خلا�شة 
�ل���د�ل �ملتحالفة، �ذل��ك ع��ر �لإ���ش��ت��ف��ادة من 
ت��ق��ن��ي��ات �ل���ذك���اء �لإ���ش��ط��ن��اع��ي ��ل�����ش��ب��ك��ات 

�لتكنولوجية.
اجل��ل�����س��ة ال���ث���ان���ي���ة  ع����ق����دت حت��ت 
جميع  يف  �ملُ�شرتك  ��لتحكم  عنو�ن»�لقيادة 
�ملجالت«، �بناء �شبكة قتالية �شلبة �مرنة. 
�أد�ر �جلل�شة �للو�ء �ملُتقاعد من �شاح �جلو 
�لأم��رك��ي �نائب رئي�ض �حتياجات �لقو�ت 

�جلوية يف �ركة ر�يثيون Raytheon /ق�شم 
جون  ��لتكنولوجيا،  ��ل��دف��اع  �ل�شو�ريخ 

.Major.Gen (RT) Jon Norman  نورمان
األ �جل�������ر�ل  ك�����ان  �مل���ت���ح���ّدث���ني   �أّ�ل 
 LT.General AL/م����اي����ن����زن����غ����ر د. 
D.Meinzinger قائد �لقو�ت �جلوية �لكندية 
�لذي تنا�ل مو�شوع �لتغلب على �لتحديات 
على  م���وؤك���دً�  ُم�����ش��رتك��ة،  بيئة  يف  �لعملياتية 
�أن �لقو�ت �جلوية ��لف�شائية هي يف تطور 
م�شتمّر، ��أن �لتحّديات كبرة ��لتغلب عليها 
يتطّلب �ر�كات �تبادل ت�شغيلي مركز، �ذلك 
لل�شبكات  �ملتو��شل  �لإب���د�ع ��لتطوير  عر 

�ملركزية يف �لقو�ت �جلوية �حلليفة.
�لكلمة �لثانية كانت لنائب قائد �لعمليات 
يف �شاح �جل��و �مللكي �ل��ري��ط��اين �ملاري�شال 
 Air Marshal Gerry جلوي جريي مايهيو�
 )C2( ل��ق��ي��ادة  ��لتحكم� Mayhew، ح��ول 
ب�����رع��ة �حل���رب �حل��دي��ث��ة، �كيفية حتديث 
لكي  �حلالية  ��ل�شبكات  �لأن��ظ��م��ة  �تكييف 
تتما�شى مع جمريات �تطّور �أ�شاليب �حلرب 

�حلديثة.
كان  �لثانية  �جلل�شة  يف  �لثالث  �ملتحدث 
قائد  �لقوة �جلوية �لتا�شعة )�لقيادة �ملركزية 
غويلوث  غريغوري  اجل��رنال  �لأمركية( 
LT.General Gregory Guillot، �لذي تنا�ل 
�لتحالف،  ���رك��اء  ب��ني  �لتو��شل  مو�شوع 
��ل��ت��ح��ّرك ن��ح��و �شبكة ق��ي��ادة �حت��ك��م �أك��ر 
توزيعًا، ُم�شرً� �إىل �أن �لعمليات �ملوّزعة تقلل 

من �لأخطار �حت�شن �لقدر�ت �مليد�نية.
اجلل�سة الثالثة  والأخرية كانت حتت 
عنو�ن: »مز�منة تاأثر�ت �لقتال«، �تو�شيل 

�ملُ�شت�شعر�ت ��ملن�شات، �قد �أد�ره��ا �للو�ء 
�ملُ��ت��ق��اع��د م��ن �ل���ق���و�ت �جل��وي��ة �لفرن�شية، 
يف  �لت�شغيلية  �ملتطلبات  ق�شم  يف  ��ملُ�شت�شار 
 ،»Dassault Aviation ركة »د��شو للطر�ن�

.Major. Gen. (RT) Joel Rode   جويل رود
�جل��ل�����ش��ة  ه������ذه  يف  �لأ�ل  �مل����ت����ح����دث 
 General م��ي��ل  �ستيفان   اجل����رنال  ك����ان 
�ل��ق��و�ت  �أرك����ان   Stephane Mille  رئ��ي�����ض 
 �جل���وي���ة ��ل��ف�����ش��ائ��ي��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة، �ل���ذي 
 ت���ن���ا�ل �أخ����ط����ار �أن���ظ���م���ة �ل����دف����اع �جل���وي
لل�شلوك  �ف��ق��ًا  مقاربتها  �كيفية   A2/AD  
�ل��ف��رن�����ش��ي �ل����ذي �أث��ب��ت جن��اح��ه يف �ل��ق��ت��ال، 
�لطائ�����ر�ت  يف  �لقتال  �أنظمة  تطّور  �شارحًا 
للُم�شتقبل،   F6�  F5  �  F4  �  F3 �ملُقاتل����ة 
�ذلك متا�شيًا مع تطّور �أنظمة �لقتال �جلّوي 

.FCAS ملُ�شتقبلي�
 LT.Gen. تاه �جلر�ل اإنغو غريهارتز
�جل��وي��ة  �ل���ق���و�ت  ق��ائ��د   Ingo  Gerhartz
�لأمل��ان��ي��ة، ح��ي��ث ت��ك��ّل��م يف م��و���ش��وع مكافحة 
موؤكدً�   ،2040 �لعام  حتى  �لقتالية  �ل�شحابة 
على �أهمية �لتو��شل �ربط �ملن�شات �ملاأهولة 
�غ���ر �مل��اأه��ول��ة يف جميع عمليات �مل��ج��الت 

�ملُ�شرتكة.
�لطّيار  للجر�ل  كانت  �لأخ���رة  �لكلمة 
 General David ب��ادي�����س��ون  داي��ف��ي��د 
Paddison قائد قوة �لعمل �ملُ�شرتكة يف �شاح 
�جلو �ل���ش��رت�يل، �ل��ذي تنا�ل مو�شوع دمج 
�إ�شت�شعار �ملجال �لف�شائي  �لبيانات، �دمج 
�قدر�ت �لتوعية يف �لبيئة �لت�شغيلية، موؤكدً� 
�لقو�ت �جلوية من  ��شتمر�رية تطوير  على 

خال �لتكنولوجيا �جلديدة.

بع�س قادة القوات اجلوية يناق�سون موا�سيع املوؤمتر
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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 
الرو�سية،  الوطنية  االب��ت��دائ��ي��ة 
رغ���م اأن الكمبيوتر نف�سه مي��ك��ن و���س��ع��ه يف 
جيب �سرتة ب��زة ميدان ع�سكرية. كما ميكن 
حمل البطاريات واأجهزة ال�سحن ونقلها يف 

�سناديق بحجم حقيبة. 
ى من Planshet-A االرتقاء باأداء     ُيتوخَّ

الوقت  فُيقلَّ�ص  مثايل،  م�ستوى  اإىل  املدفعية 
امل��ط��ل��وب للتح�سري، وُي�����زاد م���دى ال��دق��ة،  
اإ�سافة اإىل تاأدية املهمة بالن�سبة اإىل اأي 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�سواريخ. 
يت�سّمن نظام Planshet كمبيوترات عدة 
ال�ساد�ص(  نظام اجليل  با�ستخدام  )ترتابط 

عة بني قادة البطارية/ وو�سائل ات�سال موزَّ
الكتيبة ووح��دات��ه��ا ال��ف��رع��ي��ة، مب��ا فيها من 
ف�سائل ومدافع/عربات م�ستقلة. ويف اإمكان 
النظام احل�سول على بيانات من مقر قيادة 
ة، وال��ن��ظ��ام العاملي  عليا، وط��ائ��رات م�����س��ريَّ
ع��ن كونها  امل��واق��ع )GPS(، ف�سلاً  لتحديد 
املوؤمتتة   )AMK-01( باملجموعة  مو�سولة 

البالي�ستية للأر�ساد اجلوية.
ن���ريان يف  اإدارة   Planshet-A ي���وؤّم���ن    
الزمن الفعلي، ومن �سمن ذلك حيازة بيانات 
تتعلق ب��ج��ن��ود م��ن ق���وات ���س��دي��ق��ة/ ق��وات 
معادية،  ومعاجلة هذه البيانات وتخزينها. 
وي�سهل دمج هذا النظام مع اأجهزة ات�سال 
من اإنتاج رو�سي وغري رو�سي، وذلك بف�سل 

نظام »بالنِشت« جلعل املدفعية أكثر ذكاًء
 )Planshet-A( »النظام املحمول »بالن�ِشت ARMY-2020 من حمتويات املعر�ض
�شيغنال الأب��ح��اث  معهد  ط���وره  ال���ذي   ،)AFCS( املدفعية  ن���ران   لإدارة 
)Research institute (VNII) Signal( الواقع يف كوفروف )منطقة فالدمير(. وقد 

مة باختتام الختبارات الناجحة التي اجتازها هذا النظام. اأفادت اجلهة امل�شمِّ

Planshet-M-IR عر�ض يف معر�ض اجلي�ض 2021
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ن��ط��اق وا���س��ع  م��ن ذب��ذب��ات ت�سغيل ل��رادي��و 
حممول، من �ساأنه اأن يوفر راب��ط ات�ساالت 
ن�سيطة واآمنة وذات م�ستوى عال من الوقاية 
�سد اإجراءات اعرتا�ص وت�سوي�ص من اأجهزة 

حرب اإلكرتونية.
   لذا، فاإن نظام Planshet-A جاهز االآن 
اأجانب،  عملء  لطلب  وا�ستجابة  للت�سدير. 
مي��ك��ن ت��زوي��د ال��ن��ظ��ام ب���اأن���واع خمتلفة من 
الكبيوترات اللوحية ومرافق االت�سال. كما 
ميكن دمج اأنظمة مدفعية من �سنع اأجنبي )يف 

حال تواُفر بيانات اأولية(.
ول��ت��ح�����س��ني ح��رك��ي��ة ال��ن��ظ��ام وت��و���س��ي��ع 
قدرته على ا�ستخدام معدات اإ�سافية، اأعدت 
 Planshet-A بل حققت دم��ج ،VNII Signal
يف العربة امل��درع��ة املميزة واملتقدمة «اأت��ِل��ت« 
)Atlet(، التي هي »خليفة« لنظريتها »ِتيغر« 
)Tigr( التي ما زل��ت يف اخلدمة ل��دى اجلي�ص 
ال��رو���س��ي. وق��د خ�سع نظام اإدارة النريان 
ال��ت��ع��دي��لت،  م��ن  ل�سل�سلة  نف�سه  امل��دف��ع��ي��ة 

ب�سكل  الوظيفية  فعاليتها  حت�سني  وج���رى 
ل  ملحوظ، واأُط��ل��ق على النظام اجلديد املعدَّ
اأول  ُع��ر���ص  وق��د   .Planshet-M-IR ا���س��م 
ال��دويل  التقني  الع�سكري-  املنتدى  يف  م��رة 
Army-2021. ومن �سمات النظام ت�سميمه 
ال��ه��ن��د���س��ي امل����رن، و ات�����س��االت��ه امل��ت��ط��ورة، 
الن�سيج دقيقة  �سبكات  ال�ستخدام   وقابليته 
تربي�ص  باأنظمة  وو�سله   ،)mesh - nets(
مل��داف��ع   )ALFCS( م��وؤمت��ت��ة  ن���ريان  واإدارة 
ذاتية احلركة وراج��م��ات �سواريخ، وتاأدية 
مناورة الق�سف امل�ساد. ي�ساف اإىل ذلك اأن 
اإمكانية  �سيتيح   Planshet-M-IR النظام 
مم��ار���س��ة اإدارة ن����ريان م��ق��ذوف��ات ���س��دي��دة 
  Krasnopol-M2 الدقة، وال �سيما املقذوفني
ت��ط��وي��ر مكتب  ، وه��م��ا م��ن   Kitolov-2Mو
تطوير االآالت KBP   ال��ذي يحمل ه��ذا اال�سم 
 ت��ي��م��ن��ااً ب���االأك���ادمي���ي اأرك�������ادي ���س��ي��ب��ون��وف

.)Arkady Shipunov) 
������رك�����ة   VNII Signal اإن 

 م����ت����ف����رع����ة م������ن ال�����������رك�����ة ال���ق���اب�������س���ة
وما   .High-Precision Weapons Holding
ال�سوفياتي  العهد  املوؤ�س�سة منذ  ه��ذه  زال��ت 
م��رك��زااً رائ����دااً يف م�سمار االأب���ح���اث املعنية 
اخلا�سة  وال�سيطرة  القيادة  اأنظمة  بتطوير 
ب��امل��دف��ع��ي��ة. وامل��ن��ت��ج االأ���س��ه��ر ب��ني منتجات 
����د ل���ل���ق���ي���ادة –  Signal ه����و امل����رك����ز امل����وحَّ
 ،)Kapustnik-B( »كابو�ستِنك» اال�ستطلع 
الذي ما زال يف اخلدمة لدى اجلي�ص الرو�سي 
م��ن��ذ ع���ام 1993. وق���د ج���رى ت�����س��دي��ر اأرب���ع 
ع��رب��ات اإىل ف��ن��زوي��ل يف ع���ام 2011. ووف��ق��ااً 
ت�سليم  مت   ،Signal يف  ال�����س��ح��اف��ة  مل�سلحة 
اأنظمة  م��ن  االأوىل  الدفعة  ال��رو���س��ي  اجلي�ص 
املخ�س�سة  املوؤمتتة  اجلديدة  النريان  اإدارة 
ل������وح������دات امل����دف����ع����ي����ة، ل���ك���ي حت�����ل حم��ل  
 1B181 واأُعطي النظام ا�سم .Kapustnik-B
ب اإما على ال�ساحنة املدولبة  اأو 1B198، وُيركَّ
امل��درع��ة  اجل��ن��ود  ناقلة  اأو   )Ural( »اأورال« 

 .BTR-80

Atlet يرتكز على العربة املدرعة املتقدمة Planshet - A نظام
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و�سباق الت�سّلح 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�����رق االأو����س���ط جن��د ال��ع��راق تعافى 
من حروبه و�سكل حكومته وعمد اإىل تنظيم 
مع�سكراته، كما خفت حدة احلرب يف �سوريا 

واأ�سبحت حم���دودة يف رقعة �سغرية، وب��داأ 
املناطق  يف  اأماكنهم  اإىل  ب��ال��ع��ودة  مهجروها 

االآمنة، مع اأن الباقني خارج �سوريا  كثري.
�سيكون تركيزنا على  العجالة  ه��ذه  ويف 
م��ا ل��دى ال���دول العربية يف ال�����رق االأو���س��ط 
واخل��ل��ي��ج م���ن اأ���س��ل��ح��ة وع���رب���ات وم���ع���ّدات 

وبرامج م�سرتيات.

اململكة الأرنية الها�شمية:
عديد قواتها الربية نحو 90.000  جندّي 
وت�سّم معّداتها 390 دبابة قتال رئي�سية فئة 
»احل�����س��ني« )ت�����س��ال��ن��ج��ر( و350 دب��اب��ة فئة 
»خالد« )M-60A3( ونحو 35 دبابة خفيفة 
القتال  عربات  من  لديها  كما  )�سكوربيون( 
وناقالت اجلند  ACV( + 100(، و 1200 عربة 
) M -113( و 360 عربة )راتيل( و 100 عربة 
�سبارتان و 120 ع��رب��ة )���س��ارا���س��ني(، و 60 
 )SC1MHAR( و 175 عربة  ALV - Bs عربة

و 150 عربة )كوغار(.
وقيد ال�راء اع��داد ا�سافية من ناقالت 
اجل���ن���د امل����درع����ة )ط������راز ACV( واأن��ظ��م��ة 
M100 )ا�سرتيت من فائ�ض اجلي�ض  مدافع 
ال���رتك���ي(، ك��م��ا مّت �����راء 60 م��دف��ع��ًا ذات���ي 
احلركة م�سادة للطائرات من فائ�ض اجلي�ض 
الهولندي ط��راز ت�سيتا )ج��ي��ب��ارد( وجت��ري 
مفاو�سات ب�ساأن ���راء 140 �سيارة مدرعة 
طراز )�سنتورو م�سّلحة ملدافع 105 ملم( من 

فائ�ض اجلي�ض االيطايل.

املواجهات القتالية امليدانية وتوايل ال�شراعات القتالية الطويلة الأمد فر�شت 
متطورة  حديثة  جتهيزات  و�شراء  لقتناء  ال�شعي  القادرة  ال��دول  جميع  على 
واأ�شلحة وعربات مدرعة، ولكن مهما كان تطور املعدات والعربات  لن يحول دون 
وقوع خ�شائر مادية وب�شرية بني املُتقاتلني. على اأنه للنف�س الطويل يف احلروب 
الالمتكافئة وال�شراعات دور رئي�شي ، وكذلك للقيم الدينية والجتماعية دورها 
يف التاأثري على الغلبة مهما كانت جهود الدول لقتناء املعدات مبا فيها املركبات 
املدرعة احلديثة والأ�شلحة الفتاكة، لذا تقوم الدول ال�شغرية بالإ�شتعانة بخربة 
�شراء  النجاح عرب  لتحقيق  تقنياتها  من  لالإ�شتفادة  �شهرة  والأكرث  الأكرب  الدول 
الأ�شلحة واملعّدات الأكرث تقدماً وتطورًا. ولكن تبقى و�شائل النقل واملركبات اأكرث 
عر�شة من الأمكنة ال�شكنية الثابتة املتوفرة نظم  حمايتها، وذلك لأنها متحركة 
ومتنقلة. وهكذا تركز الدرا�شات الع�شكرية املنتجة جلعل الو�شائل املتنقلة اأكرث 

حماية جلنودها عرب تدريعها الأف�شل.

برامج  مشرتيات قوات دول اخلليج 
والشرق األوسط الربية

دبابة قتال رئي�شية فئة »احل�شني« لدى اجلي�س الردين
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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��ري��ة 90.000 ج��ن��دي، ومعداتها 
ت�����ض��ّم 390 دب��اب��ة )ل��وك��ل��ر(، اإ���ض��اف��ة اإىل 
)60 ع��رب��ة ل��وك��ل��ر ل���اإخ���اء(، و 30 دب��اب��ة 
�ضكوربيون خفيفة، وكذلك لديها 60 �ضيارة 
م��درع��ة ط��راز )AML -90(، كما لديها من 
عربات القتال املدرعة ناقات اجلند 450 عربة 
طراز )BMP - 339(، و 138 عربة ACV من 
 ،)RG - 31( ا�ضتقاقات خمتلفة، و 48 عربة
و32 ع��رب��ة ف��وك�����س ا���ض��ت��ط��اع��ي��ة، لك�ضف 
االأ�ضلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، 
و15 عربة AMV )اأب��راج BMP - 3(، و750 
عربة M - ATV. كما لديها من املدفعية 12 
م��دف��ع M198 ع��ي��ار 155 م��ل��م م��ق��ط��ور، و 20 
 )AMX MKF م��دف��ع ذات���ي احل��رك��ة )ط���راز
عيار 155 ملم، و 76 مدفع 46  ذات��ي احلركة 

.M -109 L -47 عيار 155 ملم، و 85   مدفع
ه������ذا ول����دي����ه����ا راج�����م�����ات ����ض���واري���خ 
)اأ���ض��رو���س - 2(، و »ف��رو���س - 25«، و 20 
+ 12 م��ن راج��م��ات »ه��ي��م��ار���س« ك��م��ا لديها 
����ض���واري���خ ف���اج���ي���ان���ت، وت������او، وم���ي���ان، 

وجافلني وهوك املح�ضن.
وقيد الطلب 24 ناقلة مدافع ه��اون عيار 
120 ملم طراز عقرب من اإنتاج حملي وبو�رش 
بت�ضليمها، كما اأو�ضت على عدد غر حمدد من 

عربات باتريا املدولبة 8X8  FFV لتنقل اإليها 
اأب����راج ع��رب��ات BMP - 3. ه��ذا وق��د اأطلقت 
مناف�ضة ل�����رشاء 600 ن��اق��ل��ة ج��ن��د م��دول��ب��ة. 
وهنالك اأي�����ض��ًا 135 ع��رب��ة BMP - 3 يجري 

تطويرها وحتديثها.
مملكة البحرين:

ال��ب��ح��ري��ن دول����ة ���ض��غ��رة احل��ج��م يبلغ 
8.500 ج��ن��دّي، ولكنها  عديد قواتها ال��ري��ة 
دول����ة غ��ن��ي��ة مب���وارده���ا ل��ذل��ك ف��ه��ي مطموع 
قوامها  القتالية  ف��اإن معداتها  لذلك  براثها 
25 ع��رب��ة م��درع��ة  80 دب��اب��ة )M60A3(، و 
 M113A و 100 عربة مدرعة ،)VPR - 765(
 ،6x6 )ضاك�ضون� M-3( و 100 عربة مدرعة
كما لديها من ال�ضيارات امل��درع��ة 22 �ضيارة 

.)AML-90(
اأم��ا من املدفعية فلديها ل��واء يتاألف من 
بطاريات مدافع وبطارية راجمات. فلديها 61 
مدفعًا ذاتي احلركة طراز M-110 عيار 203 
ملم، وعدد من )مدافع M109( ذاتية احلركة، 
و18 مدفعًا )M198( عيار 155 ملم، و 8 مدافع 
عيار 105 ملم. كما لديها من مدافع الهاون 18 
هاونًا عيار 81 ملم و 120م. ولديها من املدافع 

عدمية االرتداد 6 حويات عيار 120 ملم.
ولديها من ال�ضواريخ م/د 2000  تاو، و 

60 جافلني.
 )MLRS( ومن �ضواريخ م/ط   9 اأنظمة
م��ع 30 ���ض��اروخ ATACM  ه���ذا وق���د ب���داأت 
بتجهيز احل��ر���س ال��وط��ن��ي ب��ع��رب��ات في�ضل 

املحمية من االألغام.

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

M113 لدىالبحرين  عربات مدرعة
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اململكة العربية ال�سعودية:
اململكة العربية ال�ضعودية دولة مرامية 
لاأطراف وا�ضعة تبلغ م�ضاحتها 2.349.000 
كلم 2 و�ضواحلها  2500 ك��ل��م، ل��ذا ف���اإن عديد 
اإليهم  90.000 جندي ي�ضاف  الرية  قواتها 
125004جندي يف احلر�س الوطني،  و 85000 
جندي يف حر�س احلدود«. كما لديها 8 مناطق 
ع�ضكرية، و 4 قيادات رئي�ضية هي العمليات 
و  واالإدارة.  واالإ�ضتخبارات  واللوج�ضتيات 
4 مقار قيادات فرق ميكانيكية. كما و�ضعت 

خطة القتناء لواء جموقل.
اأم��ا معّداتها فلديها م��ن دب��اب��ات القتال 
M1A2/ ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 367 دب���اب���ة اب���رام���ز
M1A1، و 406 دبابات M60A3، و 300 دبابة 
AMX -30. كما لديها من قان�ضات الدبابات 
200 اأون��و  VCC-1 مع اأب��راج TUA وبع�س 
عربات AMX - 10p مزّودة ب�ضواريخ هوت.

ال�ضيارات املدرعة ت�ض�������م 140 براني������ا 
.AML - 60 -90 90 ملم( و 350 �ضي������ارة(

ه��ذا ولديها من عربات القتال وناقات 
 ،M2 اجلند 400 عربة ب���راديل و 1600 عربة
 AMX و 500 عرب������ة،M-113 و500 عرب����ة
16P - وبع�س ع��رب��ات اأروت���و، و 100 عربة  
M - 11، و150 برانيا 8X8، و 500 من عربات 
ال��ف��ه��د، و 600 ع��رب��ة 8X8 HMMWV، كما 

لديها من الراجمات 60 ا�ضرو�س - 2 .
اأم���ا مدفعية ال�����ض��ع��ودي��ة ف��ق��وام��ه��ا 100 
م��دف��ع M-101 ع��ي��ار 105 م��ل��م، و90 مدفع 
M- 198 عيار 155 ملم مقطور، و 72 مدفع 
FH -70 عيار 155 ملم مقطور، و 2800 مدفع 

M-109  ذاتي احلركة، و 59 مدفع GCT عيار 
155 ملم ذاتي احلكرة.

ولديها من مدافع الهاون 400 مدفع عيار 
81 ملم و 107 ملم، و 110 مدافع عيار 120 ملم.

اأم��ا من �ضواريخ م/د  فلديها دراغ��ون، 
وت������او، وت�����او امل��ح�����ض��ن وه������وت، وِب�����ل - 2 

وجافلني.
وم��ن ���ض��واري��خ م/ط: �ضتنغر، و 600 

مي�ضرال.
ه���ذا، وي��ت��ّم تطوير اأ���ض��ط��ول ال��دب��اب��ات، 
ابرامز ورفعها اإىل م�ضتوى M1A2S، وقيد 
 Abrams M1A1/A2 الطلب �رشاء 133 دبابة
و���رشاء حوايل 20 ناقلة لتحّل حمّل الناقات 

التي فقدت باليمن.

اجلمهورية العربية ال�سورية:
ع��دي��د ق��وات��ه��ا ال��ري��ة ح���وايل 100.000 
جندي يف 7 ف��رق مدرعة/ميكانيكية وفرقتا 
تقريبية  ال�ضورية  والبيانات  ق��وات خا�ضة، 
ن��ظ��رًا مل��ا ي��ج��ري م��ن ق��ت��ال يف ���ض��وري��ا حاليًا 
م��ع داع�����س م��ع اأن مناطق ال��ق��ت��ال اأ�ضبحت 

حمدودة.
اأم��ا املعدات ال�ضورية من دبابات القتال 
 T-90  الرئي�ضية نحو 1400 دباب�������ة ط������راز
و T-72، و 200 دبابة T55 MV، و 1000 دبابة 

.T-54/55 و 2000 دبابة طراز ، T - 62
ط������راز   400 امل��درع��������������ة  ال�����ض��ي��ارات 
BRDM-1 و1000 طراز BRDM - 2 عربات 
القتال ون��اق��ات اجل��ن��د امل��درع��ة 2300 عربة  
BMD -1  ونحو 1500 ناقلة 152/60/50 

.To - 46 وعدد من عربات )RTB(
اأما من املدفعية فلديها 2600 قطعة عيار 
122 ملم  و 130 ملم و 155 ملم، كما لديها 180 
مدفع مقطور، و 400 مدفع S1/2 عيار 122 
ملم ذاتي احلركة، و 50 مدفع S - 2 -3، عيار 
152 ملم ذاتي احلركة، ومدافع �ضد الدبابات 
عيار 100 ملم. كما لديها مدافع هاون عيار 81 

ملم و 120 ملم، و 160 ملم.
ولديها من راجمات ال�ضواريخ 122 ملم 

و 140 ملم، و 240 ملم. 
ولديها �ضواريخ  م/د �ضنابر، و�ضاغر، 
وه��وت،  و�ضباتذريل،  و�ضبيغوت  و�ضواتر، 

وميان، وكورنت.
ول���دي���ه���ا ����ض���واري���خ )اأر��������س - اأر�����س 
24 ف����روغ - 7، و 18 ق����اذف ���ض��ك��ادب )60 
�ضاروخًا( ، و 81 �ضاروخًا 5S - 12 ولديها 
�ضواري����خ  م�����ع  �ضاحلي�����ة  مدفعية  ل���واء 

.SSC-3/SSC-2/SSC-1

دبابة ابرامز M1A2   لدى اململكة العربية ال�سعودية 

لدى اجلي�ش ال�سوري دبابات T-90 رو�سية
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ول��دي��ه��ا م��ن م��داف��ع م/ط 23 م��ل��م، و 37 
ملم، و 400 مدفع  57 ملم و 25 ملم و 100 ملم 
مقطور، و 300 مدفع ZSU - 23 و 57 مدفع 

ZSU - 2 ذاتية احلركة.
�������ض������ام  م/ط  ������������ض�����������واري�����������خ 
18/13/11/9/8/7/6. كل هذه املعدات 
كانت قبل احلرب ومل حتدد بعدما فقدته منها 
يف احل��رب م��ع داع�����س وم��ا حت��اول اإ�ضتعادته 

الأنها ال تزال حتارب يف اأماكن حمدودة.
 اجلمهورية  العراقية:

وال  عديده  تغر  حاليًا  العراقي  اجلي�س 
ت��وج��د اأرق���ام معتمدة اإث���ر م��ا تعّر�س ل��ه من 
ح��روب خال العام 2014 واالأرق���ام ال�ضابقة 
على  تعتمد  حاليًا  واحل��ك��وم��ة  لي�ضت حقيقة 
قوات ع�ضكرية �ضيعية و�ضنية وكردية وحزب 
اهلل وق��وات ايرانية ت�ضانده وال ميكن ايجاد 
تقديرات حقيقية. اأما املعدات ح�ضب ما كانت 
 ،T90 و 73 دبابة ،M1A1 146 دبابة ابرامز

.T55 و 50 دبابة ،T-73 و80 دبابة
اأما عربات القتال وناقات اجلند فحوايل 
 ،PTMI عربة   511 وو   ،BMP-1 عربة   150
 BTR - 46201 و20 عربة فوك�س، و 80 عربة

.MT -LB ومنو  1200 عربة
كما ل��دى ال��ع��راق م��ن املدفعية 50 مدفع  
ه��اوت��زر،  احل��رك��ة  ذات��ي��ة   ،M109A4/A5
و128 م��دف��ع M198 م��ق��ط��ور ه��اوت��زر عيار 
155 ملم، و 18 مدفع D-20 هاوتزر مقطور 
عيار 152 ملم، كما لديه 55 بطارية هاون عيار 
120 ملم و 81 ملم )108 ف�ضائل(، ولديه من 

�ضواريخ �ضام 40 اأفنجر 409 بان�ضر 51.
وق��ي��د ال��ط��ل��ب ل��ل��ع��راق 175 دب��اب��ة قتال 
رئي�ضية طراز M1A1 ابرامز قد تكون �ضلمت 
عام 2019، وقيد الطلب اأي�ضًا عدد غر حمدد 

.T-72 من دبابات
�سلطنة عمان

يبلغ عديد القوات الرية العمانية 25.000 
ج���ن���دي ت�����ض��م��ل 6000 ج���ن���دي م���ن احل��ر���س 

ال�ضلطاين.
وتنظيمه العام : مقّر قيادة فرقة ومقّر 

قيادة لواء مدرع. ومقر قيادة لواءي ُم�ضاة.
اأم��ا املعدات فقوامها من دبابات القتال 
الرئي�ضية 38 دبابة ت�ضالنجر - 2، و 43 دبابة 
الدبابات اخلفيفة   ولديها من   ،)M-60A3(

و60 دبابة �ضكوربيون.
اأما ال�ضيارات املدرعة فت�ضّم 9 �ضيارات 
مدولبة ط��راز �ضنتورو جمّهزة مبدافع 120 

ملم خا�ضة باحلر�س ال�ضلطاين، و 38 �ضاح 
.V - 150  الدين كوماندو

اأما من ناقات اجلند املدرعة فلدى عمان 
بع�س ن��اق��ات ف��اب، و 15 ناقلة �ضاك�ضون، 
و91 ناقلة AT - 105 �ضتورمر للقيادة، و150 
ن��اق��ات جند وقيادة  ت�ضمل   )8X8( برانيا

وا�ضتعادة وا�ضعاف وحامات هاون.
كما ل��دى عمان 24 مدفع G-6 عيار 155 

ملم ذات��ي احل��رك��ة، و 12 مدفع FH 70 عيار 
155 ملم، و 15 مدفع M-109 عيار 155 ملم 
  VMLICI ذات��ي احل��رك��ة، ويف اخل��دم��ة نظام
للدفاع اجل��وي ال�ضاروخي ي�ضغله احلر�س 

ال�ضلطاين.
ه������ذا وت�����ن�����وي ع����م����ان ���������رشاء ب��ع�����س 
ال�ضواريخ احلديثة ومنها م�ضرال وافنجر 

وقد بداأ الت�ضليم.

دبابات T-72 تابعة للجيش العراقي

ودبابة  M-60A3 لدى القوات البرية العمانية
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دولة قطر
عديد قوات دولة قطر الرية 8500 جندي، 
وتنظيمها العام: 3 اأفواج حر�س اأمري، وفوجا 
وكتيبة  ميكانيكيتان،  ُم�ضاة  وكتيبتا  مدفعية، 

قوات خا�ضة، وكتيبتا �ضواريخ موجهة م/د.
اأما معّداتها فت�ضّم من الدبابات الرئي�ضية 

62 دبابة ليوبارد طراز  2A2 )والت�ضليم جاٍر(.
ك��م��ا ل��دي��ه��ا م���ن ال�����ض��ي��ارات امل���درع���ة 20 
كا�ضكافيل و XMA63 ERD، و F-9 21 برانيا 

)مدافع 90 ملم(.
املدفعية ت�ضّم 24 مدفع ه��اوت��زر SP و 12 
مدفع G5 عيار 155 ملم، و 22 مدفع MKF3 عيار 
155 ملم ذاتي احلركة ولديها من مدافع الهاون 

24 هاون عيار 81 ملم، و 15 هاون عيار 120 ملم.
ك��م��ا ل��دي��ه��ا 4 راج���م���ات اأ����ض���رو����س 2 ، و 
7 راج���م���ات ه��م��ار���س M142 و... ���ض��واري��خ 
موجهة م/د ميان وهون وجافلني و�ضواريخ 
م/ط ���ض��ام - 7 وب��ع�����س ���ض��واري��خ �ضتنغر 
و�ضتاربر�ضت عربات القتال وناقات اجلند 30 
عربة AMX - 10P، و14 عربة AMXVTT و 

160 عربة فاب، و 8 عربات كوماندو.
وقيد الطلب 62 دبابة ليوبارد - 2AF، و 
24 مدفع ه��اوت��زر PZH - 2000  عيار 155 ملم 
والت�ضليم جاٍر، وقد و�ضعت اللم�ضات االأخرة 
  M142 ل�������رشاء اأن��ظ��م��ة م���داف���ع ���ض��اروخ��ي��ة
 A1 بلوك ATAC MS هيمار�س مع 60 �ضاروخ

..M31A1 و 360 �ضاروخ
دولة الكويت:

ع��دي��د ال��ق��وات ال��ري��ة ل��دى دول���ة الكويت 
فرقة مدرعة   ال��ع��ام  12000 جندي وتنظيمها 
)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 اأم���ري )م�ضتقل(. ول���واء هند�ضة ) 

م�ضتقل(. ولواء ا�ضتطاع مدرع )م�ضتقل(.
امل��ع��دات فدبابات )القتال الرئي�ضية  اأم��ا 
 ،M-84 وح��وايل 150 دبابة M1A2 236 دبابة

ونحو 45 دبابة ت�ضيفتني يف التخزين(.
اأما عربات القتال وناقات اجلند املدرعة 
فلديها 254 عربة دي��زرت ووري���ور 18- منها 
 BMP 2.55 ملهمات متخ�ض�ضة( و 40 ط��راز
و 140 ع��رب��ة BMP - 1 ���ض��ري��ا و 60 ع��رب��ة 

)MO8)4x4، و 113 عربة درعة طراز فريت.
اأم��ا من املدفعية فلديها 51 مدفع هاوتزر 
ن��وري��ن��ك��و PLZ43 ذات����ي احل��رك��ة ع��ي��ار 155 
ملم، و 23 مدفع M- 109  عيار 155 ملم ذاتي 
احلركة، و 18 مدفع GCT عيار 155 ملم ذاتي 
احل��رك��ة، و 9 م��داف��ع  21FE برانيا )م��داف��ع 

عيار 90 ملم(، ولديها 18 هاون عيار 120 ملم.
25 �ضمرت�س عيار  ولديها من الراجمات 

300 ملم. ولديها م��ن �ضواريخ م/د 118 تاو 
)حممولة على عربات( وقيد ال�رشاء 12 عربة 
FUCHS NBC لاإ�ضتطاع يجري ت�ضليمها منذ 
العام 2017. كما قيد الطلب حتديث 218 دبابة 
ط��راز M1A2. على اأن التجربة امل��دم��رة التي 
مّرت بها الكويت اأفقدتها الكثر من اأ�ضلحتها 
ولكنها تعلمت من اأخطائها. و�رشعت يف جتهيز 
قواتها، كما عقدت اإتفاقات اأمنية مع الواليات 
امل��ت��ح��دة االأم���رك���ي���ة، وب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����ض��ا 

ورو�ضيا وال�ضني حفاظًا على اأمنها.
اجلمهورية اللبنانية:

ع��دد ق��وات اجلمهورية اللبنانية الرية 
ح��وايل 56.000 ج��ن��دي، ولديها م��ن دبابات 
 ،T45/55/60  القتال الرئي�ضية 350 دبابة

.M-48A5 و 10 دبابات
16 عربة  ناق�����ات اجلن�����د  ولدي���ها من 
B - C25 ونحو 150 عربة M113، و 68 عربة   

)م�ضتمّر ت�ضليمها(.
 ،M198 مدفع   280 املدفعية  من  ولديها 
و44 مدفع M114A1، عيار  155 ملم مقطور، 
و 15 مدفع M-46 مقطور عيار 130 ملم و 26 
مدفع D-So و M30 عيار 122 ملم مقطور، 
41 مدفع  و   ،M1D1A1 م��دف��ع ط���راز  و13 

هاون عيار 120 ملم.
 ، BM - 21 كما لدي�����ه 11 راجمة ط��راز
106 ملم  و200 مدفع عدمية االإرت����داد عيار 

وميان.
اأم��ا م��ن م��داف��ع م/ط فلديه 131 مدفعًا 

عيار 20 و 23 و 30 ملم.
هذا وقد مّت موؤخرًا  اإ�ضتام حوايل 40 اإىل 50 
مدفع هاوتزر M-109، عيار 155 ملم تلقائي 
الدفع، و 30 ناقلة جند M-113 من االأردن. كما 
مّت ا�ضتام 40 مدفع M-194 هاوتز مقطور من 

الواليات املتحدة االأمركية.

دبابة ليوبارد طراز 2A2 اأبرز �سالح لدى اجلي�ش القطري

مدفع عيار 155 ملم ذاتي احلركة M-109 يف اجلي�ش الكويتي
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وع�������د ال�������درون�������ز ب����االرت����ف����اع 
ال�شاروخي، والتطبيقات تت�شّعب 
م��ن ه��دي��ة ول��د يف عيد م��ي��اده، اإىل 
م�شور �رسيع التعّلم وع��ايل امل��ه��ارة، وحتمًا 
اأ�شول متينة يف �شاحة معركة �شادقة، يف مطلق 
االأحوال ملن ُيكَلف باالأمن، فاإن الدرونز تت�شّبب 
ب���اأمل م��ع��ت��دل اإىل ق���وّي يف ال���راأ����س. احل���وادث 
العدائية  االأف��ع��ال  ُتعانق  اليوم  ال�شابقة حتى 
من اخ��راق تدمريي كاٍف للحياة اخلا�شة اإىل 

هجمات اإرهابية ُمبا�رسة.
اإن��ه �شيكون بالطبع مثاليًا اإم��ت��اك عاج 
عاملي، وحّل ناجع �شّد اأخطار الدرونز، اإال اأن 
ُمقاربة هذا اخلطر يتّم التعامل معها با�شتخدام 
 ن��ظ��ام ���ش��ام��ل م�����ش��اد ل��ل��ط��ائ��رات دون ط��ّي��ار

 C - UAV  اأثبتت فعاليته.
ل��������رادار امل���ن���ت���ج���ة   JSC �����رسك����ة   اإن 

يف   Minsk م��ي��ن�����ش��ك  م���ق���ّره���ا   »KB Radar«
كاملة  جمموعة  ت���زّود  بارو�شيا،  جمهورية 
م��ن امل���ع���ّدات، م��ن ذات االخت�شا�س ال�شيق 
واحل������رب االإل���ك���رون���ي���ة امل�������ش���ادة الأن��ظ��م��ة 
درون��ز، اإىل وح��دات ح��رب اإلكرونية متعددة 
املُ�����ش��ت�����ش��ع��رات، ق����ادرة ع��ل��ى اإح��ب��اط مهّمات 
جمموعة عري�شة من اأنظمة ال��درون��ز املنتجة 
�شناعيًا اأو مف�ّشلة منزليًا، خط االإنتاج يرتبط 

باإ�شم »Groza« والذي يعني عا�شفة رعدية.
ت�����ش��ق��ط امل����داف����ع امل���������ش����ادة ل���ل���درون���ز 
Groza - R4 و Groza - R2، اأنظمة 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���ائ���م، وب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ال��ع��ام��ة، 
وم���دى االإ���ش��ت��غ��ال االأف�����ش��ل، وك��ف��اءة االإن��ف��اق 
يعترب التناف�شي.  وال�شعر  ال��ط��اق��ة  ق��وة   م��ن 
االأوت���وم���ات���ي حلماية  ال��ن��ظ��ام   Groza - Z1

املن�شاآت م��ن اأخ��ط��ار ال��ع��رب��ات ال��ط��ائ��رة دون 
طّيار، وهو يقوم مبهّمة تاأمني حماية املن�شاآت 
وقوافل  العامة،  املنا�شبات  وم��وق��ع  الثابتة، 
من  البحرية  ال�شفن  مهم  وب�شكل  ال��ع��رب��ات، 
اخ�����راق ط���ائ���رات م�����ش��رّية UAVs �شغرية 
احلجم، بحيث ت�شو�س على ادارة بث البيانات 
واأقنية املاحة، هذا باالإ�شافة اإىل ايجاد منطقة 
حظر الطريان بوا�شطة الت�شوي�س اخلادع على 

معّدات املاحة على منت الطائرة.
م��ع اإدراك احل��ق��ي��ق��ة، اأن وراء ال��درون��ز 
املعتدي هنالك امل�شغل ال��ذي يدير عملية تنفيذ 
املهمة العدائية، ف��ال��رادار »KB Radar« يقّدم 
ال��ن��ظ��ام Groza -O، وه���و ع��ب��ارة ع��ن ط��ائ��رة 
دون طّيار تعمل كمن�شة ك�شف حممولة جوًا، 
�شائكة بعدد من املُ�شت�شعرات، ملهمة البحث يف 
االأر�س وت�شجيل فيديو للم�شغل املحتال حتى 

حلظة ت�شليمه لفريق التوقيف.
اأم���ا ال��ن��ظ��ام »Groza - S«  ف��ه��و من�شة 
���ش��ام��ل��ة م�������ش���ادة ل���ل���ع���رب���ات اجل����وي����ة غ��ري 
االآه��ل��ة UAV، االأك����ر ق���درة يف جم���ال احل��رب 
الدرونز، ميكن  امل�شادة الأخطار  االإلكرونية 
مدنية،  اأو  نقل ع�شكرية  على من�شة  حتميلها 
وتعترب �رسكة »مر�شيد�س بنز« العميل االأكر 

اإ�شتخدامًا لهذا النظام.
للك�شف  Groza -S مهمات  نظام  ي���وؤدي 
 UAV وال���ت���ع���ّرف ع��ل��ى ال���ط���ائ���رات امل�����ش��رّية
اأقنيتها  يعّطل  وبالتايل  اجتاهاتها،  ومعرفة 
الإدارة وبّث البيانات، والت�شوي�س على اأنظمة 
GLONASS و   GPS ال�ش��واتل  ع��رب   امل��اح��ة 

.BeiDou و GALILEO و 
اإن الفوائد امللمو�شة للمحطة هي يف التعليم 
ال��ق��درة على تو�شيع مكتبتها من  اأّي معنى   ،
االأخ���ط���ار واإت���ق���ان ال��ربجم��ي��ات االأ���ش��ا���ش��ي��ة، 
التدابري  على  املُ��ت��زاي��د  للطلب  واالإ���ش��ت��ج��اب��ة 
امل�����ش��ادة الأج���ه���زة ال���رادي���و االإل��ك��رون��ي��ة يف 
 »Groza - S« فالنظام .UAVs العربات امل�شرية
قد مّت اختباره ب�شكل مكّثف يف عمل حقيقي يف 

عّدة دول.
 ،»KB Radar« رادارات  م��ن��ت��ج��ات  م���ع 
يح�شل العميل على معارف ُمتقا�شمة ب�شخاء، 
ل��اأف��راد امل�شغلني ومل�شوؤويل  وت��دري��ب �شلب 
طويل  ودع��م  موثوقة،  و�شمانات  ال�شيانة، 

االأمدل ما بعد البيع.

الرادار »KB Radar« يتوّجه حنو أخطار الرونز

النظام Groza - O لك�شف 
الدرونز املعادي

نظام الرادار »Groza-Z1« على عربة وميكن ا�شتخدامه على القوارب
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الرئي�ض عبد الفتاح ال�سي�سي اإ�ستعر�ض العديد من مناذج 
العربات املدرعة واأبدى اإهتمامًا كبريًا مبراحل ت�سميمها 
وت�سنيعها، كما اطلع على تفا�سيل الإج���راءات التي يتم 
اإتخاذها  واجل��دو ل الزمني لتوطني �سناعة ال�سيارات الكهربائية يف 
 EDEX «م�رص ملواكبة التقّدم العاملي يف هذا املجال. وبالتايل فاإن معر�ض
اأبرزها  اأح��دث املنتجات امل�رصية والتي  2021 « هو منا�سبة لعر�ض 

وال�سيطرة  القيادة  واأنظمة  املدرعة  الطائرات دون طّيار، والعربات 
واأجهزة املالحة اجلوية وغريها من املعّدات احلربية.

ب��دوره الفريق حممد زكي قائد القوات امل�سّلحة امل�رصية وزير 
الدفاع والإنتاج احلربي، اأ�سار اإىل اأن هذا املعر�ض يفتح اآفاق جديدة 
من التعاون ما بني م�رص وع��ّدة دول ح��ول العامل يف جم��ال ال�سناعات 

الع�سكرية.

الرئي�ض ال�سي�سي يتو�سط ر��ؤ�ساء الوفود الع�سكرية امل�ساركة يف املعر�ض
الرئي�ض  اإفتتح   2021 ثاين/نوفمرب  ت�سرين   29 بتاريخ  
»اإيديك�ض  الدفاعي  م�سر  معر�ض  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 
EDEX 2021« يف د�رته الثانية بح�سور عدد من البعثات 
الأجنبية من 42 د�لة حول العامل، �ُم�ساركة اأكرث من 400 
الرئي�ض  الدفاعية.  للأنظمة  �سركة حملية �عاملية منتجة 
 ال�سي�سي يرافقه رئي�ض احلكومة امل�سرية م�سطفى مدبويل 
��زير الدفاع الفريق حممد زكي، قام بجولة على اأجنحة 
عند  �توقف  املعر�ض  قاعات  �تفقد  الكربى   ال�سركات 

بع�ض ال�سركات العاملية.
للمن�سات  متزايد  لإظ��ه��ار  منا�سبة  املعر�ض  يعترب 
احلركة  اإىل  ي�سري  ال��ذي  الأم���ر  امل��ت��ط��ّورة،  الع�سكرية 
الكبرية يف جمال توطني ال�سناعات الع�سكرية يف م�سر، 
اأ� تطوير املعّدات امل�ستوردة من اخلارج. فوفقاً للر�ؤية 
القوات  ُم�ستقبل  يعترب  امل�سرية،  للقيادة  ال�سرتاتيجية 
امل�سّلحة لأكرب قوة ع�سكرية يف اأفريقيا مرهون ببناء قاعدة 

متينة لل�سناعات الدفاعية املحّلية.

:EDEX 2021 معرض  مصر الدفاعي
منو الصناعات الدفاعية املصرية
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اأهمية معر�ض ايديك�ض لإقتناء ال�سلح:
مما ل �سك به اأن القيادة امل�رصية ت�سعى اإىل 
تطوير القوات امل�سّلحة امل�رصية وتعزيز قوتها 
يف خمتلف امليادين الربية والبحرية واجلوية. 
لالأنظمة  املنتجة  العاملية  ال�رصكات  تعمل  ل��ذا 
الدفاعية على التوا�سل مع احلكومة امل�رصية، 
ويف هذا املجال ياأمل مقاولو الدفاع الأمريكيون 
 EDEX حتقيق جناح كبري يف معر�ض »ايديك�ض
املُ�سرتيات  م��ن  ح�ستهم  وا���س��ت��ع��ادت   »2021
ل�سالح  ف��ق��دوه��ا  ال��ت��ي  امل�����رصي��ة،  الع�سكرية 
ال�سنوات  ���رصك��ات رو���س��ي��ة وفرن�سية خ��الل 
الأ�سلحة  مبيع���ات  انخف�ست  فقد  الأخ����رية. 
الفت���رة  يف   %  47 م��ن  م�س�����ر  اإىل  الأمريكي��ة 
املمت����دة ما بني 2009 و2014، اإىل 14 % فقط 
يف الفرتة ما بني 2015 و2020، لكن رغبة م�رص 
تنويع م�سادرها من الأ�سلحة فتحت املجال من 

جديد لل�رصكات الأمريكية.
وزارة  اأن  اإىل  ُي�������س���ار  امل���ج���ال  ه����ذا  ويف 
اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة ق��د واف��ق��ت خ��الل �سهر 
اأي���ار/م���اي���و 2021 ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ع�����س��ك��ري 
43 طوافة  اخلارجي املتعّلق بتحديث وجتديد 

 AH-64-E اإىل   AH 64-D Apache هجومية 
Apache، وذل��ك يف �سفقة بلغت قيمتها 2.3 مليار دولر. كما �سبق 
اأن ح�سلت م�رص يف العام املا�سي على �سواريخ تكتيكية منوعة من 

�رصكة »رايثيون«.
الدفاعية  ال�سناعات  ت��اأم��ل   ،EDEX معر�ض  اف��ت��ت��اح  م��ع  اإذًا 
والع�سكرية العاملية يف احل�سول على ق�سم من املبيعات الع�سكرية 
اإىل منطقة ال�رصق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، ومتتني العالقات مع 
تزايد  املنطقة قد  ه��ذه  ل��دول  الدفاعي  فالإنفاق  الزبائن احلاليني. 
ب�سكل كبري خالل العقد املا�سي الأمر الذي رفع ن�سبة ح�ستها من 7 
% يف العام 2010 اإىل 9 % يف العام 2020، هذا مع الإ�سارة اإىل اأن م�رص 
باتت حتوز على اأكرب قوة ع�سكرية يف هذه املنطقة ت�سل اإىل 920.000 
جندّي فاإن موازنتها الع�سكرية هي اليوم  يف حدود  4.4 مليار  دولر 

يف ال�سنة.
 اأبرز العار�سني:

مم��ا ل ���س��ك ب��ه اأن ال��ع��ار���ض الأك����رب ك���ان ال���ق���وات املُ�����س��ّل��ح��ة 
امل�رصية، حيث ك��ان لكّل من ال��ق��وات الربية واجل��وي��ة والبحرية 
وال���دف���اع اجل����ّوي، اأج��ن��ح��ة ك��ب��رية ا���س��ت��وع��ب��ت اأح����دث املنتجات 
وزارة  ب��اإ���رصاف  ت�سنيعها حمليًا  مّت  ال��ت��ي  الدفاعية  والأن��ظ��م��ة 
الإنتاج احلربي امل�رصية، وذلك من خالل م�سنع »200« احلربي 
لإن��ت��اج واإ���س��الح امل���درع���ات، وم�سنع »ق����ادر« لل�سناعات ذات 

التكنولوجيات املتطّورة.
اأبرز املركبات املدرعة رباعية الدفع واملطّورة حمليًا كانت العربة 
»مت�ساح 3«، وهي ناقلة جنود مدرعة تكتيكية خفيفة مبنية على �سا�سي 
للمّرة  الت�سنيع املتقدم  عربة »هامفي« الأمريكية. كما عر�ست هيئة 
الأوىل الطائرة دون طّيار »نووتNUT«، ملهمات الإ�ستطالع واملُراقبة 
اجلوية، التي ت�ستطيع الطريان بحمولة 65 كلغ مع ق��درة على جتنب 
التقاطها من ال�سواتل. مّت اختيار اإ�سم »نووت« كونها اآلهة امل�رصيني 

القدماء يف ال�سماء.

�سعار املعر�ض »حتيا م�سر«

الطائرة د�ن طّيار »NUT« اإنتاج  »م�سر« 
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:EDGE ايدج

لقد متّيز جناح دولة الم��ارات العربية املتحدة بات�ساعه وتنّوع 
ال�رصكات داخ��ل��ه، وذل��ك حتت اإ�سم »جمموعة اي��دج  EDGE« التي 
ت�سّم ح��وايل 25 �رصكة ُمنتجة ملختلف اأن���واع الأنظمة الدفاعية يف 

المارات.
 ،EDEX 2021 يف معر�ض تعليقه على ُم�ساركة »اإي��دج« يف معر�ض
قال الرئي�ض التنفيذي والع�سو املنتدب ملجموعة »ايدج« ال�سيد في�سل 
البناي: »تفخر ايدج باأن يكون لها متثيل يف معر�ض ايديك�ض يف القاهرة، 
اإىل ج��ان��ب جمل�ض الم����ارات لل�رصكات ال��دف��اع��ي��ة، نحن ن��ق��ود اإن�ساء 
املدنية  الدفاع ويف املجالت  املتقّدمة يف  التكنولوجيا  وت�سنيع حلول 

وتلعب دورًا حموريًا يف حتقيق النمو القت�سادي والأمن الدويل«.
اأب����رز م��ع��رو���س��ات »اي����دج« ك��ان��ت ال�����س��واري��خ ه��ال��ك��ن وال��ط��ارق  
واأ�سلحة كاراكال  وعربة منر وادا�سي  واأبو ظبي لبناء ال�سفن وغريها 

من الأنظمة املتقّدمة.
:JADARA جدارا

ال�رصكة الأردنية املنتجة لأنظمة ال�سالح واملعّدات الدفاعية، تعترب 
واح��دة من ال�رصكات ال��رائ��دة يف جم��ال تطوير واإن��ت��اج وبيع الأنظمة 
امل�ساد  للدروع ق�سري ومتو�سطة املدى، كذلك اأنظمة الت�سديد الب�رصي 
الإلكرتونية واأنظمة الروؤية الليلية واأنظمة التوّجه والتتّبع والروؤية 

احلرارية ملختلف التطبيقات الع�سكرية.
اأبرز منتجات ال�رصكة نظام RPG 32 اأو »ن�ساب« امل�ساد للدبابات 
ق�سري املدى يتم التحّكم به عن ُبعد. ثم نظام كواد QUAD 2  للقواذف 
ال�ساروخية واملحمول على عربات  كما تعمل ال�رصكة على اتفاق مع 
 Kornet رصكة »رو�ض اأوبورون اك�سبورت« لإنتاج ال�ساروخ كورنيت�

E يف الأردن.

:MIC املوؤ�س�سة العامة لل�سناعات الع�سكرية

هي املوؤ�س�سة ال�سعودية املُنتجة للعربات املدرعة وناقالت اجلنود، 
وه��ي يف اإط���ار اجل��ن��اح ال�سعودي اإىل ج��ان��ب املوؤ�س�سات وال�رصكات 
املُنتج�ة ملختلف الأنظمة الدفاعية، عر�س����ت بع�ض العرب����ات واأبرزها 
الدهن��اء AL DAHNA العربة التكتيكية ذات احلركية العالية، والتي 

توؤمن حماية بال�ستية لطاقمها واجلنود يف داخلها.
رايثيون تكنولوجيز

:Raytheon Technologies 
امل��ت��ط��ّورة،  امل����زّودة لالأنظمة التكنولوجية  ال�����رصك��ة الأم��ريك��ي��ة 
للزبائن التجاريني والع�سكريني، عر�ست يف اإيديك�ض  اأنظمة القيادة 
وال�سيطرة والت�سالت والكمبيوتر والأم��ن ال�سيرباين C5، اإ�سافة 
اإىل من�سات ومعّدات خا�سة بالقوات الربية، والذخائر وال�سواريخ 
واأنظمة ال�سالح البحري والرادارات. ال�رصكة تقّدم حلوًل اأي�سًا لقطاع 

الطريان والطاقة املوّجهة واأنظمة الدفع والأمن ال�سيرباين.
:Lockheed Martin لوكهيد مارتن

عر�ست جم�ّسمات ال��ط��ائ��رات احل��رب��ي��ة ال��ت��ي تنتجها وتعمل يف 
 F-16 منطقة ال�رصق الأو�سط لدى عّدة دول، من هذه الطائرات املُقاتلة
واملُقاتلة اجلديدة F-35 وطائرة النقل الع�سكري، هذا بالإ�سافة اإىل 

. THAAD جمموعة من ال�سواريخ والتي اأبرزها نظام الدفاع اجلّوي
:L3 Harris ل 3 هاري�ض

هي �رصكة تكنولوجيا عالية للمجالت الدفاعية واجل��و ف�سائية، 
وتقّدم حلوًل ُمبدعة للزبائن وفقًا لحتياجات مهماتهم، ال�رصكة توفر 

MICالعربة املدرعة »الدهناء« اإنتاج ال�سناعات الع�سكرية  ال�سعودية عربة رب�سان يف جناح ايدج
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تكنولوجيات دفاعية وجت��اري��ة متقّدمة يف امل��ج��االت اجل��وي��ة والربية 
والبحرية وال�سيربانية.وهي ت�رّسع اإنتاج احللول املُ�ستقبلية.

يف معر�س »اإيديك�س 2021«  عر�ست جمموعة من اأنظمتها، والتي 
والكمبيوتر  واالت�����س��االت  وال�سيطرة  للقيادة   )C5( ن��ظ��ام  �سملت 
وال�سيربانية، امل�ستخدمة يف اط��ار احل��رب االإل��ك��رون��ي��ة، اإ�سافة اإىل 
اأجهزة ذات �سلة بالتج�س�س واملُراقبة وحياز ة االأهداف واالإ�ستطالع 

)ISTAR(، ومعّدات خا�سة باالأنظمة غري االآهلة.
:Boeing بوينغ

هي ال�رسكة االأمريكية الرائدة يف اإنتاج خمتلف اأن��واع الطائرات 
التجارية واحلربية اإ�سافة اإىل الطوافات واأنظمة ال�سالح االأخ��رى. 
ال��ط��ائ��رات احلربية  عر�ست يف »اي��دي��ك�����س« جمموعة م��ن جم�ّسمات 
Apache وطوافة النقل  اأبات�سي  F-15 وطوافة الهجوم  مثل املُقاتلة 

.C- 17 وطائرة النقل ال�سراتيجي ،Chinook الع�سكري �سينوك
T-7 Red Hawk ال�رسكة ت�سعى لت�سويق طائرة التدريب املتطّور
يف دول  ال�رسق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، وقد اأّكد نائب رئي�س ال�رسكة 
للمبيعات اخلارجية ريك ليما�سرت Rick Lemaster، اأن بع�س الدول 

قد اأبدت جتاوبًا ل�رساء هذه الطائرة ومنها م�رس.
ُي�سار  اإىل اأن T-7 ُت�ساهم يف تدريب الطّيارين الأجيال ُمقبلة، وقد 

بو�رس اإ�ستخدامها من ِقبل �سالح اجلو االأمريكي.
:NEXTER نك�سرت

امل��ي��دان  وم��داف��ع  امل��درع��ة  للعربات  املُنتجة  الفرن�سية  ال�����رسك��ة 
وخمتلف اأن��واع الذخائر، عر�ست يف »ايديك�س« جم�ّسمات لعدد من 
العربات والقذائف. وكان البارز يف اإعالنها عن افتتاح خط جديد الإنتاج 
جمموعة كاملة من خراطيم ت�سفية االأقنعة الواقية من املواد النووية  
واجلرثومية والكيميائية ، يف اطار برناجمها اخلا�س باحلماية الفردية 

للقوات املُ�سّلحة الفرن�سية.
تعمل »نكت�رس« على ت��روي��ج منتجاتها يف دول ال�����رسق االأو���س��ط 
و�سمال اأفريقيا، حيث تعر�س ب�سكل خا�س نظام مدفع امليدان اجلديد 
ذات احلركة قي�رس Caesar 8X8 عيار 155 ملم، ومدفع عيار 30 ملم 
املُ�ستخدم يف ُمقاتالت راف��ال، اإ�سافة اإىل املدفع NARWHAL عيار 20 

ملم لتجهيز ال�سفن احلربية على اأنواعها.
LEONARDO ليوناردو

ال�رسكة االيطالية الرائدة يف اإنتاج خمتلف اأنواع االأنظمة الدفاعية 
ُمبتكرة  »ايديك�س« حلواًل  قّدمت يف  التدريب،  والطوافات وط��ائ��رات 
الأغ��را���س ال��دف��اع  الوطني. كما عر�ست جم�ّسمات لبع�س الطوافات 
خا�سة ال��ط��راز AW 109 التي تتمّيز بالقدرة على تنفيذ ع��ّدة مهمات 
يف ظ��روف بيئة قا�سية لياًل ون��ه��ارًا، هذا باالإ�سافة اإىل عائلة رادارات 
ك��رون��و���س KRONOS يف من���اذج ب��ري��ة واأخ����رى حممولة على متون 
ال�سفن احل��رب��ي��ة، وه���ذا ال����رادار يعمل وف��ق��ًا الآخ���ر التكنولوجيات 
املعروفة AESA، ويوّفر حماية كونه يك�سف معظم االأخطار اجلوية 
مثل الطائرات املُقاتلة والطوافات والطائرات دون طّيار و�سواًل على 

ال�سواريخ البال�ستية. عر�ست »نك�سرت« جم�سمات عربات مدرعة وذخائر منوعة

الإعالن عن معر�ض
» الدفاع البحري«

على هام�ض معر�ض »EDEX 2021« وخالل موؤمتر �سحفي �أمام 
�لإعالميني، �أعلن �لفريق �أحمد خالد قائد �لقو�ت �لبحرية �مل�سرية 
عن �إطالق �ملعر�ض �لأول للدفاع �لبحري يف م�سر نهاية �لعام 2022، 

على �أن تعلن تفا�سيل �إقامة �ملعر�ض يف وقت لحق.

�لفريق �أحمد خالد ُيعلن �إطالق معر�ض �لدفاع �لبحري �لأول يف م�سر
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:Dassault Aviation د��سو للطري�ن

ال�رسكة الفرن�سية الرائدة يف اإنتاج الطائرات التجارية واحلربية، 
عر�ست جم�ّسمات للُمقاتلة »راف��ال Rafale« مع عبارة »حتيا م�رس«، 
ُي�سار يف هذا املجال اأن م�رس كانت قد وّقعت مع فرن�سا على عقد ل�رساء 

30 ُمقاتلة رافال تقّدر قيمتها بحوايل 4.5 مليار دوالر.
وزارة ال��دف��اع امل�رسية اأّك���دت خ��رب ال�سفقة م��ع ���رسك��ة »دا���س��و 
للطريان« مطلع �سهر اأيار/مايو 2021، واأ�سارت اإىل اأن متويل ال�سفقة 
�سيتّم بوا�سطة قر�س ي�سّدد خالل ع�رس �سنوات، واأن العقد يت�سّمن 
اإنتاج  اإلكرونية  واأنظمة   »MBDA »�رسكة  اإنتاج  ب�سواريخ  التزّود 

.»SAFRAN« رسكة�
:MBDA م.ب.د.�أ

ال�رسكة الفرن�سية واالوروب��ي��ة ال��رائ��دة يف اإن��ت��اج خمتلف اأن��واع 
ال�سواريخ، عر�ست يف »ايديك�س« جم�ّسمات عدة اأن��واع من منتجاتها 
االأو���س��ط.  ال�����رسق  منطقة  ت�سويقها يف  اإىل  ت�سعى  التي  ال�ساروخية 
اأبرز هذه ال�سواريخ التي تلقى اهتمام القوات البحرية امل�رسية كان 
ال�ساروخ ذو االإط���الق العمودي للدفاع اجل��ّوي VL MICA NG من 

اجليل اجلديد، واخلا�س بتجهيز الفرقيطات امل�رسي.
جتدر اال�سارة اإىل اأن الفرقيطات االأربع طراز Gowind لدى �سالح 
البحرية امل�رسية، والتي ح�سلت عليها حديثًا من اأحوا�س بناء ال�سفن 
 VL MICA هي جمّهزة ب�سواريخ من عائلة ،Naval Group الفرن�سية
ملهّمات الدفاع اجل��ّوي وامل�سادة للطائرات والطوافات وال�سواريخ 

البال�ستية.

:Rohde & Schwarz رود �أند �سو�رتز
الال�سلكية،  اأنظمة االت�ساالت  اإنتاج  الرائدة يف  االأملانية  ال�رسكة 
وهي عر�ست يف »ايديك�س« جمموعات من منتجاتها حيث البارز منها 

.»SOVERON  VR  « كان نظام الراديو التكتي للعربات املعرف باإ�سم
ُيعترب جهاز الراديو التكتي للعربات R& S VR 5000 اأحد اأع�ساء 
العربات  يف  لالإ�ستخدام  م�سمم  وه��و   ،SOVERON ال��رادي��و  عائلة 
واالإدماج يف تطبيقات ثابتة، اإنه من املعدات واالأجهزة املتينة التي تعمل 
يف خمتلف االأح��وال اجلوية، وميكن ا�ستخدامه يف العربات املدرعة عن 

عجالت اأو �سال�سل معدنية.
:HENSOLDT هن�سولدت

ه��ي ���رسك��ة اأمل��ان��ي��ة رائ����دة يف جم���ال ال�����س��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة، حيث 
تطّور حلواًل ُمبدعة للزبائن يف حقول ال��رادارات واحلرب االإلكرونية 
واإلكرونيات الطائرات وغريها من االأنظمة الب�رسية واملُ�ست�سعرات. 
مبقاومة  اخلا�سة  منتجاتها  نطاق  تو�سيع  اإىل  ال�رسكة  ت�سعى  كما 

االأخطار والتهديدات الع�سكرية. 
يف معر�س »اإيديك�س« عر�ست جمموعة من منتجاتها العائدة اإىل 
احللول االأمنية، مثل اأمن املعاير احلدودية واأنظمة التج�س�س واملُراقبة 

.)ISTAR( وحيازة االأهداف واالإ�ستطالع

جم�ّسم �ملُقاتلة »ر�فال Rafale« �ستن�سّم �إىل �سالح �جلو �مل�سري

جناح �سركة »HENSOLDT« يف معر�ض »�إيديك�ض«



الرعاة الذهبيون الراعي البرونزيالراعي الماسي

Official Digital Daily News
& WebTV Producer

Bronze Sponsor Gold Sponsors Diamond Sponsor

Official Show Guide 
Producer

Official Show Daily 
Producer

الشركاء ا	عالميون
Media Partners

Official WebTV &
Videocast Producer

النشرة ا	خبارية الرقمية والبثالدليل الرسمي للمعرض
المباشر ا	لكتروني 

الفيديو والبث المباشر
ا	لكتروني 

النشرة اليومية



الدفاعية - كانون الأول / دي�سمرب 2021 - كانون الثاين / يناير 462022

وه���ك���ذا اأ���س��ب��ح��ت الأ���س��اط��ي��ل 
ال��ب��ح��ري��ة يف معظم دول ال�����رق 
الأو����س���ط واخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ول 
م�ستمّر  تطور  على  تعمل  منها  الغنية  �سيما 
حيث تقتني الفرقاطات ال�ساروخية والدول 
ال��ع��اج��زة ع��ن ذل��ك تعمد اإىل تطوير زوارق 
ال�����س��واري��خ م���وؤخ���رًا اإىل ف��رق��ي��ط��ات ق���ادرة 
بنريان اأ�سلحتها القوية التغلب على ال�سفن 
وال��غ��وا���س��ات وال��ط��واف��ات ال��ت��ي تطري على 

ارتفاعات منخف�سة وتدمريها.
اأم����ا دول ال�������رق الأو�����س����ط واخل��ل��ي��ج 

ال��ت��ي ت��ع��ج��ز ع��ن اق��ت��ن��اء ال��ف��رق��اط��ات لغالء 
بحرياتها  ت��زوي��د  اإىل  تلجاأ  اأخ���ذت  اأثمانها، 
بفرقيطات ال�سواريخ  مع ما لديها من اأ�سلحة 
اأخ���رى. و�ستعمل فيما يلي على  �ساروخية 
ت��ن��اول دول ال�����رق الأو���س��ط واخل��ل��ي��ج كال 
على ح��دة متناولني  ما لديها من معدات مبا 
وال����زوارق  والفرقيطات  ال��ف��رق��اط��ات  فيها 

ال�ساروخية و�سواها من الأ�سلحة الفعالة.
البحرية الأردنية

امل��م��ل��ك��ة الأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة قليلة 
ال�����س��واح��ل وع���دي���د جت��رب��ت��ه��ا 900 ج��ن��دي، 
حتت اأم��رة اجلي�ش، كما لديها قاعدة بحرية 
وح��ي��دة ه��ي العقبة، وه��ي ل متلك فرقاطات 
ول فرقيطات، واإمنا لدى اأ�سطولها البحري 
3 زوارق دوري��ة فئة »احل�سني«،  و4 زوارق 
دوري��ة �ساحلية طراز في�سل )فئة بريزام(، 
وزورق���ا دوري���ة فئة )ب��ري���س��ي(، و 3 زوارق 
3 زوارق  دوري���ة �ساحلية فئة »الها�سم«، و 

دورية �ساحلية �سغرية.
وقررت البحرية الأردنية �راء 4 زوارق 
ق��ت��ال��ي��ة ف��ئ��ة 250 ط��ن��ا، وزورق�����ني ل��ل��دوري��ة 
ال�ساحلية بطول 35 م��رًا )وم��ن املتوقع اأن 

ت��ك��ون ق��د �ُسلمت(، كما ت��ن��وي ����راء بع�ش 
الفرقيطات وهي قيد الدرا�سة اجلدية.

القوات البحرية الماراتية
ع��دي��د ق����وات دول����ة الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة البحرية 2000 جندي، وه��ي ل متلك 
ف��رق��اط��ات، بينما ل��دي��ه��ا 6 ف��رق��ي��ط��ات فئة 
وفرقيطتان   ،GMN70 �سنع  )ال��ب��ي��ن��ون��ة( 
فئة )امل��ري��ج��ب( ت�سميم )ل��ور���س��ن( بطول 
62 م���رًا، وق���وات الم����ارات اخلفيفة ت�سم 
زورق����ني ه��ج��وم��ي��ني ���س��اروخ��ي��ني �ريعني 
فئة )مريز( ت�سميم لور�سن، و 4 زوارق فئة 
)غنطوط(، و 6 زوارق هجومية �ساروخية 
���ري��ع��ة ف��ئ��ة )ب��ان��ي��ا���ش( ت�سميم )ل��ور���س��ن 
فئة  ك��ب��رية  ه��ج��وم��ي��ة  زوارق  و6   )TNC45
)اأر����س���ن���ا( و 3 زوارق دوري�����ة ك��ب��رية فئة 

)كوكب(.
ولديها من  قوات حرب الألغام �سائدتان  

اأملانيتان �سابقًا )فئة 332(.
اأما القوات الربمائية فلديها زورقا اإنزال 
 )L-41( وزورق���ا اإن���زال فئة )فئة )ج��ن��ان��ة

وزورق اإنزال ميكانيكي.
ومي���ل���ك ح���ر����ش ال�����س��واح��ل 45 زورق�����ًا 

اأنحاء  ال��دول يف خمتلف  حتر�ص  
على  وال�سيادة  ال�سيطرة  على  العامل 
امل�سارات البحرية كون معظم جتاراتها 
تتم عرب ال�سفن. ودول ال�سرق الأو�سط 
مبا فيها دول اخلليج وغريها من الدول 
العربية ول �سيما تلك الغنية بالبرتول 
والتي  ال�سادرات  من  وغريها  والغاز 
الإ�ستهالكية  ال��ب�����س��ائ��ع  ت�����س��ت��ورد 
معظمها عرب البحار وجتارتها وا�سعة 
القت�سادية  حركتها  حتتاج  وكبرية، 
قوية  حربية  باأ�ساطيل  حمايتها  اإىل 
التي  املُتبادلة  التجارة  اإثر  �سيما  ول 
البحرية  القر�سنة  اأثرها  على  ن�سطت 
حيث كان القرا�سنة يف البدء ي�سعدون 
وال�سفن  وال��ب��رتول  الغاز  ناقالت  اإىل 
ثّم  حمولتها.  وي�سلبون  التجارية 
القر�سنة   عمليات  بعد  فيما  تطّورت 
ب�سلب  يكتفون  ل  القرا�سنة  واأ�سبح 
الب�سائع، بل اأ�سواأ  يحتجزون ال�سفن، 
طالبني الفدية لالإفراج عنها، وليتمكنوا 
اأ�سلحتهم  ي�ستبدلون  باتوا  ذل��ك  من 
الأمر  فعالة،  ثقيلة  باأ�سلحة  اخلفيفة 
اإج���راءات  تتخذ  ال���دول  ال���ذي جعل 
القرا�سنة  على  للتغلب  قوية  حماية 

وردعهم واحلّد من اأخطارهم. 

برامج  مشرتيات القوات البحرية 
لدى أبرز الدول العربية

فرقيطة البينونة تابعة للقوات البحرية الإماراتية
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خمتلفة الأنواع جميعها للدورية وهذا ويبنى 
5 فرقيطات فئة »البينونة« يف اأح��وا���ش اأبو 

ظبي.
وتوجد خيارات لبناء زورق دوري��ة ثاٍن 
فئة »اأب��و ظبي«، وزورق���ني اآخ��ري��ن للدورية 
ف��ئ��ة »غ��ن��ط��وط« يبنى جميعها يف اأح��وا���ش 
ج��دي��دة من  �سل�سلة  ه��ذا و�ست�سنع  حملية، 
12 زورق��ًا  �ريعًا  للدورية فئة »غناتا« حيث 
ت��زود اإم��ا مب��داف��ع اأو �سواريخ �سد ال�سفن 
ط��راز »مارتييه MK2N اأو ب��رج ه��اون عيار 

120 ملم، وقد اأكمل الربنامج.
وقيد الطلب 34 لن�سًا �ريعًا طول الواحد 
16 م��رًا، مل�سلحة حر�ش ال�سواحل.  واأعلن 
عن طلب قوارب ع�سكرية �ستبنى يف اأحوا�ش  

اأبو ظبي لبناء ال�سفن.
علي  جبل  ميناء  البحرية:  القواعد  اأه��م 
)دبي( وميناء را�سد )دبي( وميناء زايد )اأبو 

ظبي( وفجرية )بجدة(.
قوات البحرين البحرية

 1100 يبلغ عديد �سالح بحرية البحرين 
ج��ن��دي، ي�ساف اإليها 250 ج��ن��دي يف حر�ش 

ال�سواحل.
ولدى اأ�سطول دولة البحرين فرقاطة فئة 
 .)FFG-7( سبحا« )اأمريكية �سابقًا طراز�«
»امل��ن��ام��ة« ت�سميم  كما ي�سم فرقيطتني فئة 
)ل��ور���س��ن( ط��ول ال��واح��دة 62 م���رًا، ولديه 
اأي�سًا 4 زوارق �ساروخية هجومية �ريعة 
فئة )الفاحت( )لور�سن TNC - 45( وزورقني 
ه��ج��وم��ي��ني ���ري��ع��ي��ني م�����س��ل��ح��ني ب��امل��داف��ع 
 ، )TNC - 38 فئة )الريفة( ط��راز )لور�سن

وزورقني فئة )اجلارم( طراز �سويفت.
ولدى حر�ش ال�سواحل 30 زورق دورية 

�ساحلية، و 6 زوارق دورية طراز »اأري�ش 58«، 
وزورق��ني لالإنزال 16 م��رًا فئة )�سي كيرب(، 
و 4 زوارق اإن��زال �سغرية، وحوامة ) هوفر 

كرافت( واحدة، و 5 لن�سات م�سّلحة.
اأم����ا ط����ريان ال��ب��ح��ري��ة ف��ل��دي��ه ط��واف��ت��ان 
SA-365F ( وه���ن���اك نية  ط�����راز) دوف�����ان 
لإح����الل بع�ش ال��ف��رق��ي��ط��ات اجل��دي��دة مكان 

الفرقاطة �سبحة فئة )املنامة(.
وميناء  املنامة،  البحرية:  القواعد  اأه��م 

�سلمان.
القوات البحرية ال�سعودية:

ي��ب��ل��غ ع���دي���د ق������وات امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
فيه  مب��ا  ج��ن��دي   13500 البحرية  ال�سعودية 
3000 ج��ن��دّي م��ن ُم�����س��اة ال��ب��ح��ري��ة، وم��ق��ّر 
ق��ي��ادة ���س��الح  البحرية ل��دى اململكة العربية 
ال�سعودية الريا�ش، ولديها قيادتان عمليتان 
هما ق��ي��ادة الأ���س��ط��ول ال�����رق��ي يف اجلبيل، 
وقيادة الأ�سطول الغربي يف ج��دة، اإىل جانب 

قيادة ُم�ساة البحرية.
وق����وام اأ���س��ط��ول ال��ب��ح��ري��ة ال�����س��ع��ودي 
فرقاطتان فئة »الريا�ش«، و 4 فرقاطات فئة 

»املدينة«، اإ�سافة اإىل 4 فرقيطات فئة )بدر(.
اأم���ا ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة اخلفيفة فلديها 

فئة  ���س��اروخ��ي��ة  �ريعة  هجومية  زوارق   9
)ال�سديق( ، و 39 زورق دورية �ريعة طراز 

)ناجا(، و 17 زورق دورية �ساحلية ) وليز(.
اأم����ا ق����وات ح���رب الأل���غ���ام ف��ق��وام��ه��ا 3 
كا�سحات األغام فئة )اجل��وف، و 4 كا�سحات 

فئة »�سفوة« طراز )ديوران�ش(.
القوات الربمائية ت�سّم 4 زوارق اإن��زال 
فئة )عفيف(، و 4 زوارق اإن��زال ميكانيكية، 
فئة  للدعم  م�ساعدتان  �سفينتان  لديها  كما 

)بريدة( طراز )ديوران�ش(.
ال�سواحل فقوامه  اأ���س��ط��ول حر�ش  اأم��ا 
 ،)5A26 زورقان للدورية فئة »�سلوى « طراز
و 4 زوارق دوري��ة كبرية فئة )اجل��وف( و 10 
زوارق دورية �ساحلية طراز �سكوربيون، و6 
زوارق دوري��ة فئة »ال��ظ��ه��ران«، و 12 زورق 
دوري��ة �ساحلية ط��راز »راب��ي��ري«، و 40 زورق 
دوري���ة �ساحلية ط���راز R33x1، و 3 زوارق 

.SAH -2200 )حوامة )هوفر  كرافت
ول����دى  ال���دف���اع ال�����س��اح��ل��ي  4 ب��ط��اري��ات 

�سواريخ اأوتومات مثبتة على �ساحنات.
اأم��ا ط��ريان البحرية في�سّم 81 طوافات 
دوقان )14 منها �سد الغوا�سات(، ول�رب 
ال�سفن ت�ستخدم �سواريخ AS -15TT، و 6 
طوافات )AS 532(  للنقل جمهزة ب�سواريخ 

لدى البحرين فرقيطة »املنامة«

اإحدى فرقاطات فئة »املدينة« تابعة للقوات البحرية امللكية ال�سعودية
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م�سادة لل�سفن طراز )AM -39( ي�ستخدمها 
احل����ر�����ش ال���وط���ن���ي وح����ر�����ش ال�����س��واح��ل 

ُم�سركني .
وو�سعت خطط ل�راء فرقاطات حديثة 
متعددة املهام لتحّل حمّل فرقاطات املدينة، 
وكذلك و�سعت اأي�سًا خطط ل�راء فرقيطات 
�سواريخ تاأخذ مكان فرقيطات )بدر(. وقيد 
الطلب 40 زورق دوري��ة من ا�سبانيا مل�سلحة 
ح��ر���ش ال�����س��واح��ل. ك��م��ا مّت ط��ل��ب 30 زورق 
دوري��ة DKV من الطلب الأول من الوليات 

املتحدة، ولكن املتوقع اإمتامه.
اأما م�ساة البحرية فكتيبتان جمهزتان ب� 

.BMR - 600 140 ناقلة جند مدرعة طراز
اأه��م القواعد البحرية ال�سعودية: جدة، 
وج��ب��ي��ل  وراأ������ش ت���ن���ورة، وال���دم���ام  وراأ�����ش 

امل�ساب.
القوات البحرية ال�سورية

ي��ب��ل��غ ع��دي��د ���س��الح ب��ح��ري��ة اجل��م��ه��وري��ة 
4000 ج��ن��دّي م�سافًا  ال�����س��وري��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اإل��ي��ه��م 3500 ج��ن��دي يف الح���ت���ي���اط. ول��دي��ه 
)بيتيا  فئة  �سابقًا(  )�سوفييتان  فرقاطتان 
8 زوارق  اأم��ا قواتها اخلفيفة فقوامها   .)2
ه��ج��وم��ي��ة ���س��اروخ��ي��ة ���ري��ع��ة ف��ئ��ة )اأو���س��ا 
2/1( )���س��وف��ي��ات��ي��ة ���س��اب��ق��ًا(، و 8 زوارق 
دورية فئة )جوك( )�سوفيات �سابقًا اأي�سًا(. 
اأم����ا ال���ق���وات ال��ربم��ائ��ي��ة ف��ل��دي��ه��ا 3 زوارق 

)بولنو�سي (�سوفياتية �سابقًا.
م�سح،  كتيبة  ق��وام��ه  ال�ساحلي  ال��دف��اع 
وكتيبتا مدفعية مع 30 مدفعًا عيار 130 ملم، 

100 ملم، ول��واء �سواريخ  و12 مدفعًا عيار 
وبا�ر   ،)C802( �سواريخ  بطاريات  لديه 
�ساروخًا   72 م��ع  )با�ستون(  نظام  ت�سغيل 

.)P800 طراز )باخونت
اأما طريان البحرية فلديه 122 طوافة مي 
- 4، و 4 طوافات طراز  كا - 25، و 20 طوافة 
طراز )مي - 14( ويقا ل اأن الأ�سطول يعاين 

من قدم �سفنه ومعّداته.
اأه�����م ال���ق���واع���د ال��ب��ح��ري��ة: ال���الذق���ي���ة ، 

وبانيا�ش، وميناء البي�سة وطرطو�ش.
القوات البحرية العراقية

ي��ب��ل��غ ع��دي��د ب��ح��ري��ة ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة 
4000 جندي مع 800 جندي اآخرين اإحتياط 
وت�سكيالت البحرية العراقية: �رب زوارق 

هجومية، و���رب دوري���ة �ساحلية، و���رب 
دع���م ي�����س��م م��ع��دات ون��ظ��م ج���دي���دة، ومهمة 
البحرية العراقية الدفاع عن عموم ال�ساطىء 
ال���ع���راق���ي مب���ا ف��ي��ه م��ي��ن��اء ق�������ر، وم��ي��ن��اء 

الب�ري وحمطات حتميل البرول.
 وق������وام اأ����س���ط���ول ال����ق����وات ال��ب��ح��ري��ة 
ال��ع��راق��ي��ة، زورق����ان اأم��ريك��ي��ان ال�سنع فئة 
»الب�رة« بطول 60 م��رًا ط��راز VSO، و 4 
زوارق دوري��ة فئة »الفتاح« �سنع )اأحوا�ش 
فينكانتيريي( ط��راز SAETTIA MKV، و5 
زوارق دوري���ة »ب��ري��داي��ر« اإزاج���ة 140 طنًا 
)م�ستاأجرة من تايوان(، و 12 زورقًا للدورية 
فئة )PB-301(، و6 زوارق فئة »األفاو«، و 26 

زورقًا �ريعًا طراز )ديفندر(.
جنود البحرية فوج من كتيبتني:الكتيبة 
الأوىل م��ه��ّم��ت��ه��ا ح��م��اي��ة م��ن�����س��اآت ال��ن��ف��ط، 
الثانية  الكتيبة  اأم���ا  وامل��الح��ق��ة،  والتفتي�ش 
املهمات  وتنفيذ  امل��وان��ىء،  حماية  فمهمتها 
الأمنية على الرب العراقي واملناطق امل�سكونة.

القوات البحرية العمانية:
�سلطنة عمان يبلغ عديد جنود بحريتها 
4500 جندّي ولدى اأ�سطولها من الفرقيطات 
3 فئة )ال�����س��ام��خ( و 4 فئة )ال�����س��ي��ب( ط��راز 
»قاهرة  فئة  فرقيطتان  لديه  كما   .)OPVs(
الأم��������واج«. ك��م��ا ل��دي��ه ال��ي��خ��ت ال�����س��ل��ط��اين 
»امل����ربوك����ة« وي�����س��ت��خ��دم اأي�������س���ًا »���س��ف��ي��ن��ة 

للتدريب«.
وت�سم القوات اخلفيفة 4 زوارق هجومية 
�ساروخية �ريعة فئة )ظ��ف��ار(، و3 زوارق 

.»P400« دورية �ريعة فئة »الب�رى« طراز
اأما القوات الربمائية فلديها زورقان فئة 
»املب�ر« طراز »H5SV«، وزورق فئة  »ن�ر 

الفرقاطة Petya 2 تابعة للقوات البحرية ال�سورية

لدى البحرية العمانية 3 فرقيطات فئة »ال�سامخ«



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

البحر«، و زورق فئة »النمران« . كما لديها 
زورق���ا  اإن���زال ل��الأع��را���ش العامة و 3 زوارق 

اإنزال ميكانيكية.
زوارق   5 فلديهم  ال�سواحل  حر�ش  اأم��ا 
دوري���ة �ساحلية ط���راز »ف��و���س��رب«، وزورق 
دورته �ساحلي فئة »ذئب البحار« و 3 زوارق 
دوري��ة �ساحلية ط��راز » CG 29«، و 8 زوارق 
دوري���ة �ساحلية �سغرية. و 5 زوارق اإن��زال 
ك��ات��رم��ان )للنقل ال�����ري��ع( وزورق���ا اإن���زال 

بطول 62 مرًا، وزورقان للبحث والإنقاذ.
اأهم القواعد البحرية: راب�سون، و�سيب 

وعطوي ودام وغنام.
القوات البحرية القطرية:

عديد قوات بحرية دولة قطر 1500 جندي 
)مبا فيهم ال�رطة البحرية(. اأما اأ�سطولها 
فلديه 4 زوارق �سواريخ هجومية �ريعة فئة 
»مارزان« 56 مرًا طراز »VIIA«، و 3 زوارق 
�سواريخ هجومية �ريعة فئة »دم�سة« طراز 
)ك��وم��ب��ات��ن��ت(، و5 زوارق دوري���ة �ساحلية 
ط���راز )ت���راك���ر MK2( و 4 ل��ن�����س��ات بحرية 
�ساحلية فئة »DV - 15«، و 12 زورق دورية 
�ساحلية من نوع »�سبري«، و 3 زوارق دورية 
ال�������س���واري( وزورق  ���ري��ع��ة ف��ئ��ة )ذات 
اإن����زال دب��اب��ات، و 4 زوارق اإن����زال )اخلفر 

ال�سواحل(.
بطاريتا  ف��ل��دي��ه  ال�ساحلي  ال��دف��اع  اأم���ا 
�سواريخ بر - بحر »اك��زو���س��ت« منقولتان 

على �ساحنات.
 )Nakilat Damen( هذا وقد منحت �ركة
القطرية عقدًا لبناء 6 زوارق دوري��ة �ريعة 

كبرية ط��ول 50 م���رًا. كما ج��رى منح �ركة 
)Ares( الركية عقدًا لبناء 17 زورق دورية 

�ريعة.
اأه���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 
1500 جندّي والآم��ر )الأعلى جلميع القوات 
فقوامه  اأ�سطولها  اأم���ا  الأم����ري(.  الكويتية 
زورق ه��ج��وم��ي ����س���اروخ���ي ����ري���ع فئة 
»ال�����س��ي��ن��وك« ط����راز )TW45( وه���ي لي�ش 
لديها  بينما  فرقيطات،  ول  فرقاطات  لديها 
اأي�سًا زورق هجومي »�ساروخي �ريع فئة 
»الإ���س��ت��ق��الل« ط���راز )FFP57( و 8 زوارق 
امل���رادم«  »اأم  ���س��اروخ��ي��ة  �ريعة  هجومية 
)CMNPB - 37 BRL( و 19 زورق اعرا�ش 

�ريعة طراز )MKV-6(، وزورقان كبريان 
للدورية طراز  )AS315(. ولديها  12 زورقًا 
�ساربًا �ريعًا فئة )ناجا - 12(، و 4 زوارق 
دورية طراز )�سي - غل(، و53 زورق دورية 
اإن���زال ميكانيكان فئة  لل�سواطيء، وزورق���ا 
)النجدي(، وزورق��ا اإن��زال »�سعار« طول 64 
م���رًا، وزورق����ان  ل��الإن��زال فئة »اجلهوزية« 

و�سفينتان للدعم طراز »فونيلو�ش«.
وقيد الطلب �سل�سلة زوارق اإنزال جديدة  
ADSB، كما  ال�سفن  لبناء  اأب���و ظبي  اإن��ت��اج 
يجري طلب 29 زورق��ًا �ريعًا بطول 4.14م. 
AP.( ط���راز  اللوج�ستي  للدعم  زوارق  و4 

Zour( تبنى يف اململكة العربية ال�سعودية.
اأما حر�ش ال�سواحل فيعمل باأمرة وزارة 
3 زوارق فئة )اأو���س��ت��ار(،  الداخلية ول��دي��ه 
ط���ول ال�����زورق 22 م����رًا، و 10 زوارق فئة 
فئة  و16لن�سًا   ،)PBMO )ط���راز  »ال�سهيد« 

.»P46«
اأه��م القواعد  البحرية:  ال�سويخ وراأ���ش 

القلية.
القوات البحرية اللبنانية:

اللبنانية  اجلمهورية  بحرية  عديد  يبلغ 
2000 جندي، واأ�سطوله لي�ش لديه فرقاطات 
ول فرقيطات، واإمنا لديه زورق اأمن �ساحلي 
»ط���راب���ل�������ش«، وزورق ل���ل���دوري���ة وال��ب��ح��ث 
والإن��ق��اذ فئة )طربجا( )اأمل��اين �سابقًا طراز 
ب��ريغ��ن(، وزورق ف��ئ��ة ال��ق��ل��م��ون )فرن�سي 
»عم�سيت«  فئة  للدورية  وزورق���ان  �سابقًا(، 
)اأملانيان �سابقًا ط��راز ب��رمي��ن(، و 7 زوارق 
للدورية فئة »ن��راك�����ش«، و 8 زوارق للدعم 
وزورقان لالإنزال فئة )FD/C( و 15 زورقًا 

�ريعًا للدورية.
اأهم القواعد البحرية: بريوت وجونية.

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

زورق هجوم �سريع فئة »اأم املرادم« طراز )CMNPB - 37 BRL( تابع للبحرية الكويتية
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الصناعات الدفاعية واجلو فضائية األمريكية:
تبقي الواليات املتحدة يف طليعة الدول املصّدرة للسالح

مهماً   دورًا  ف�ضائية  واجلو  الدفاعية  ال�ضناعات  تلعب 
القومي للوليات املتحدة الأمريكية،  اأهداف الأمن  يف دعم 
وتعزيز اقت�ضاديات البالد. فامل�ضنعون واملزّودون  ومقّدمي 
اخلدمات، يجعلون من ال�ضناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية 
املتحدة  الوليات  يف  موؤثرًا وحموًل  دورًا  تلعب  الأمريكية 

والقت�ضاد العاملي والقوى الب�ضرية العاملة.
واجلو  الدفاعية  ال�ضناعات  ترتبط  اأن  البديهي  من 
ف�ضائية بقيمة الإنفاق الع�ضكري، وبالتايل تعترب ال�ضناعات 
 2021 العام  يف  الع�ضكري.  الإن��ف��اق  حتديد  يف  مهماً  �ضبباً 
 SIPRI اأ�ضدرت موؤ�ض�ضة �ضتوكهومل الدولية لأبحاث ال�ضالم
جدوًل باأبرز دول العامل يظهر قيمة الإنفاق الع�ضكري، وكان 
يف طليعة الدول الوليات املتحدة التي اأنفقت 740.5  مليار 
 Global دولر يف العام 2021، ومطلع العام 2020 اأ�ضدر موقع
املتحدة  الوليات  ظهرت  حيث  مماثاًل  ج��دوًل   Firepower
الأمريكية يف املرتبة الأوىل عاملياً من حيث الإنفاق الدفاعي 

الذي حدد ب� 750 مليار دولر.
لكن الوباء القاتل Covid - 19  الذي �ضرب الب�ضرية وكافة 
دول العامل، ترك اأثرًا بالغا�ص على ما كان مر�ضدًا للنفقات 
مكافحة  ل�ضالح  ال��دول  معظم  يف  خف�ضت  بحيث  الدفاعية، 
الوباء والوقاية من اآثاره، وبالتايل انعك�ص ذلك على م�ضار 
ال�ضناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية واأدى اإىل تقّل�ضها خا�ضة 

يف الوليات املتحدة الأمريكية.
اليوم وبعد تعايف ال�ضناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية، 
من املتوقع اأن تركز على التجّدد لتطوير تكنولوجيات وحلول 

جديدة، وخلق اأ�ضواق جديدة مع تطوير فر�ص منّوها.
تدرك الوليات املتحدة تنامي خماطر الأ�ضلحة التقليدية 
على جممل القوات امل�ضّلحة واحلروب الهجينة والنزاعات 

البحرية والقر�ضنة يف اأعايل البحار واحلروب الأهلية، لكن 
اخلطر الأكرب عاملياً اليوم يتمثل بخطر الهجمات ال�ضيربانية 
التي قد ت�ضمل �ضرقة بيانات ع�ضكرية والت�ضبب با�ضطراب 
عمل الُبنية التحتية الأ�ضا�ضية. اإذ اأن كّل من رو�ضيا وال�ضني 
�ضيربانية  هجمات  باختبار  تقوم  ال�ضمالية  وكوريا  وايران 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  رئي�ضي  ب�ضكل  تهدد   مدمرة 
مبالحقة  ي�ضتمرون  وحلفائها  اأمريكا  ف��اإن  ل��ذا  وحلفائها. 
املراقبة والإ�ضتطالع ملواجهة  العدائي وعمليات  التج�ض�ص 
اأية اأخطار حمتملة، وقد اختريت الوليات املتحدة الأمريكية 
مطلع هذا العام نظام دفاع �ضاروخي بال�ضتي، يف وقت تعمل 
مع  يتوافق  مبا  امل�ضلحة  قواتها  تعزيز  على  اليابان  فيه 
مواجهة الأخطار الأمنية من ال�ضني وكوريا ال�ضمالية التي 

ت�ضتمّر بتهديد الدول املجاورة عرب طموحاتها النووية.
ي�ضاف اإىل كل ذلك الذي ميثله تنظيم الدولة الإ�ضالمية 
يف العراق و�ضوريا )داع�ص(، على كل من �ضوريا والعراق 
واأفغان�ضتان، وي�ضتمّر  بتنفيذ �ضربات اإرهابية يف دول اأوروبا 
واأفريقيا وغريها من دول العامل، والتي كان اآخرها هجوم 
بالأ�ضلحة الكيميائية يف بريطانيا والذي اأدى اإىل ح�ضول توتر 
يف العالقات ما بني اململكة املتحدة وحلفائها من جهة ورو�ضيا 

من جهة اأخرى.
جتد ال�ضناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية نف�ضها يف حتٍد 
متزايد على الطلب، اإذ اأن الإنفاق الع�ضكري ب�ضكل عام �ضهد 
العامل.  حول  املختلفة  احلكومات  ِقبل  من  مكثفة  �ضغوطاً 
وتظهر الأرقام الإح�ضائية اأن الوليات املتحدة الأمريكية 
يف طليعة الدول املنتجة وامل�ضّدرة لالأنظمة الدفاعية نظرًا 
التي  ف�ضائية  واجلو  الدفاعية  �ضناعاتها  وت�ضّعب  لكرثة 
تعترب حجز الأ�ضا�ص يف القت�ضاد  الأمريكي خالل عّدة عقود  

ووّفرت فر�ص عمل كبرية لن�ضبة عالية من ال�ضعب.
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ال�شناعات الدفاعية ب�شكل ع��ام ت�شمل الأب��ح��اث والتطوير والإنتاج 
وخدمة املعّدات والأجهزة الع�شكرية اإ�شافًة اإىل املن�شاآت املُ�شتخدمة 
يف تاأمني حماية اأّي دول��ة اأو منطقة اأو �شعب �شّد اأي اإعتداء خارجي . 
تت�شّمن منتجات ال�شناعات الدفاعية املدافع والذخائر وال�شواريخ 
وال��ط��ائ��رات احلربية وخمتلف اأن���واع العربات امل��درع��ة وغ��ره��ا من 

الأنظمة الإلكرتونية املتممة للعتاد احلربي.
اأب���رز املُ�شتفيدين م��ن ت��زاي��د الطلب على ال�شالح، ه��ي ال�رشكات 
الأمركية املنتجة ملختلف الأنظمة الدفاعية واجلو ف�شائية، التي تبقي 
الوليات املتحدة يف طليعة الدول امل�شّدرة لل�شالح، وهذا ما اأّكده تقرير 
وزارة الدفاع الأمركية )البنتاغون( الذي اأف��اد باأن قيمة ما �شدرته 
الوليات املتحدة من ال�شالح خالل العام 2017 بلغ 42 مليار دولر، منها 
ح��وايل  10 مليارات دولر ثمن اأ�شلحة منّوعة لكّل من اململكة العربية 
ال�شعودية ودولة المارات العربية املتحدة، اأي اأكرث مما ت�شتورد دول 

اأوروبا الغربية جمتمعة.
مما ل �شّك فيه اأن ذلك يوؤ�رش اإىل تعاظم قدرة ال�شناعات الدفاعية 
امل�شّلحة  ال��ق��وات  احتياجات  تلبية  على  الأم��رك��ي��ة  ف�شائية  واجل���و 
الأمركية ب�شكل خا�ص والقوات امل�شّلحة للدول احلليفة وال�شديقة 

ب�شكل عام، وهذه ال�شناعات ت�شمل القطاعات الدفاعية كافة كما يلي:
- الأ�شلحة ذات الإرتكاز الرّبي مثل الأ�شلحة اخلفيفة و�شوًل اإىل 
املدرعة  والعربات  والر�شا�شات  بامل�شد�شات  م��رورًا  الثقيلة  املدفعية 
ودبابات القتال الرئي�شية  وناقالت اجلند وال�شاحنات على اأنواعها، 

واأنظمة الدفاع اجلوي وال�شاروخي.
- الأنظمة اجلو ف�شائية: وت�شمل الطائرات احلربية وطائرات 
القوات البحرية وال�شواريخ وال�شواتل الع�شكرية والطائرات دون 

طّيار واأنظمة الإت�شالت املتطّورة.
- الأنظمة البحرية وتت�شّمن القوارب و�شفن ال�شطح وحامالت 
ال��دف��اع اجل��ّوي على متون  النووية واأنظمة  الطائرات والغوا�شات 

ال�شفن.
ُتعترب ال�شناعات الدفاعية واجلو ف�شائية الأمركية اأهّم �شناعات 
الدفاع يف العامل واأو�شعها اإنت�شارًا، اإذ  اأن دولة عظمى بحجم  الوليات 
املتحدة الأمركية تعمل ب�شكل متوا�شل على جتهيز قواتها امل�شّلحة 
باآخر ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا واأنظمة ال�شالح وبالتايل حت�شرها 
للقتال يف ح��روب ُم�شتقبلية. وال��ي��وم مع تنامي م��وؤث��رات العوملة على 
اإنتاج املن�شات املُ�شرتكة بتقنيات جديدة لتحقيق التبادل الت�شغيلي بني 
قوات الوليات املتحدة واحللفاء ، ل بّد من الرتكيز  على اإنتاج املعّدات 
احلربية واأنظمة ال�شالح املختلفة مبا ي�شهم يف اإجن��اح جمالت القيادة 
 C3ISR وال�شيطرة والت�شالت والإ�شتخبارات واملراقبة والإ�شتطالع
ومب��ا ي�شيق الفجوة بني ال��ولي��ات املتحدة وال��دول الأع�شاء يف حلف 

.NATO شمال الأطل�شي�
خ���الل ال�����ش��ن��وات ال��ع�����رش امل��ا���ش��ي��ة ط���راأ تغير ك��ب��ر ع��ل��ى طريقة 
�شناعة املنتجات الدفاعية واجلو ف�شائية الأمركية، اإذ اأن موؤ�ش�شة 
ال�شناعات الدفاعية الأمركية ADI  التي ُت�رشف على اإنتاج خمتلف 
اأنواع العربات منذ 28 عامًا نّفذت اأكرث من 100 عقد دفاعي، وموؤ�ش�شات 
MIT   قامت يف نطاق ُمقرتحات لتلبية  اأُخ���رى مثل موؤ�ش�شة  دفاعية 
وتطوير  الإ�شافية  القدرات  ب�رشاء  الأمركية  الوطنية  الإحتياجات 
اأنظمة ال�شالح اخلا�شة واإع��ادة تقييم موقع احلكومة الفدرالية ازاء 
اإ�شتمرار وج��ود م��زّودي��ن على الأق��ّل لكّل ج��زء من اأج��زاء ال�شناعات 

الدفاعية. 

اأبرز ال�ضناعات
كان  اجل��دي��دة  الع�شكرية  ال�شرتاتيجية  لهذه  العري�شة  اإن اخلطوط 
لها اإنعكا�شات ملمو�شة على جممل ال�شناعات الدفاعية الأمركية، التي 
مت��ّد ال��ق��وات امل�شّلحة مبختلف الأنظمة وامل��ع��دات احلربية للحفاظ على 
الدفاعية  امل�شتقبل. وال�شناعات  القتالية وتفّوقها يف ح��روب  جهوزيتها 
واجل��و ف�شائية الأمركية تتمّيز بكونها �شناعات عريقة لأق��وى دول��ة يف 
العامل. اإذ اأن ن�شوء ال�رشكات املُنتجة ملختلف الأنظمة الدفاعية كان نتيجة 
حتمية لحتياجات القوات امل�شّلحة الأمركية يف تنفيذ مهماتها داخل البالد 
القوات  ِقبل  من  املُ�شتخدمة  املنتجات  اأف�شل  تقدمي  وبالتايل  وخارجها، 
الربية والبحرية واجلوية، والتي �شيتّم اإ�شتعرا�ص اأب��رز هذه ال�رشكات 

كما يلي:
Boeing بوينغ

هي ال�رشكة ال��رائ��دة عامليًا يف املجالت اجل��و ف�شائية واملنتج الأك��رب 
للطائرات التجارية والطائرات احلربية على حٍد �شواء، كما اأنها ت�شمم 
وت�شنع ال��ط��واف��ات والأن��ظ��م��ة الأل��ك��رتون��ي��ة وال��دف��اع��ي��ة وال�����ش��واري��خ 
تزود  املتطورة.وكونها  واملعلومات  الت�شالت  اأنظمة  اإىل  وال�شواتل، 
زبائنها مبنتجاتها وخدماتها يف 150 دولة حول العامل، تعترب بوينغ اأكرب 
ر يف الوليات املتحدة الأمركية للمنتجات التجارية والع�شكرية، وهي  م�شدِّ
باتت يف طليعة ال�رشكات العاملية التي تقدم خدمات لدول ال�رشق الأو�شط 
واخلليج، و ت�شمل عائلة الطائرات التجارية، واإدماج املن�شات الع�شكرية 
والأنظمة الدفاعية والطائرات املقاتلة يف عمليات �شبكات مركزية، وتقدم 

حلوًل تكنولوجية متطورة.
ُتعترب منطقة ال�رشق الأو�شط اأكرث اأ�شواق ال�رشكة تناف�شًا يف العامل، 
 Super(حيث هناك حاجة للطائرات التكتيكية مثل ف- 15 و�شوبر هورنت
ال�شرتاتيجي  النقل  طائرة  مثل  احلركية  واأنظمة   18 ف/اأ-   ،)Hornet
غلوب ما�شرت �شي- Globemaster C-17(   17(، والطوافات املنوعة مثل 
 ،)AH - 64D Apache( اأبا�ش������ي  واملقات�������لة   )CH - 47F( ت�شاينوك 
بالإ�شافة اإىل تكنولوجيات عمليات ال�شبكات املركزية مثل نظام الإن��ذار 
 ) P-8 Poseidon( وط��ائ��رة بو�شايدون) AEW &C 737( املحمول ج��وًا

املتعددة الأدوار التي مت تطويرها للعمليات البحرية.
جُت���در الإ����ش���ارة اإىل اأن ���رشك��ة ب��وي��ن��غ ع��ر���ش��ت يف م��ع��ر���ص دب��ي 
للطائرات الأخر طائرة ال�شهريج اجلديدة KC -46 املجّهزة باأنظمة 

متطّورة. وطائ�����رة التدريب T - 7 وطوافة اأبات�شي املُقاتلة.

T-7 تنتج بوينغ طائرة تدريب الطيارين
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Raytheon Technologies رايثيون تكنولوجيز

منذ ح���وايل 90 �شنة ، ُع��رف��ت ���رشك��ة راي��ث��ي��ون بتفوقها يف جمال 
التكنولوجيا امل��ت��ط��ورة، وب��ات��ت رائ���دة يف اإن��ت��اج الأن��ظ��م��ة الدفاعية 
اأن��ظ��م��ة الأم��ن  والأم��ن��ي��ة، واكت�شبت �شهرة عاملية يف ت��ق��دمي خمتلف 
الوطني ذات ال�شلة بالإ�شت�شعار واملراقبة وال�شتعالم والتعقب، اإىل 
اأنظمة القيادة وال�شيطرة والت�شالت. لعل اأبرز ما انتجته رايثيون 
اليوم على �شعيد الدفاع ال�شاروخي هو نظام باتريوت Patriot الذي 
للدفاع  ال�شعودية و الم���ارات و الكويت كاأف�شل نظام متاح  اقتنته 
اجل��وي وال��ذي اأثبت فعالية ودق��ة يف حماية القوات امل�شلحة واملواقع 
احل�شا�شة والبنى التحتية املهمة. ويف حقل ال��رادارات تقدم رايثيون 
منذ اأربعينات القرن املا�شي اأكرب اأنواع ال��رادارات الأر�شية واجلوية 
 ASR(والبحرية لدعم خمتلف عمليات ومهمات القوات امل�شلحة اأبرزها
 10SS -( للم�����راقبة و )AN/TPQ - 36( لك�شف م�شادر نران العدو
.)THAAD( ملهمات اأنظمة الدفاع ال�شاروخي ثاد) AN/TPY - 2(و

مع نهاية العام 2011 اأطلقت رايثيون النظام ال�شاروخي الوطني 
اأر�ص - جو )NASAMS(، الذي يوفر قدرات متزايدة لو�شائل الدفاع 
اجلوي لأي دولة تقنية، كما تعمل ال�رشكة على تطوير ال�ش��������������اروخ 
القي���������������ا�شي )Standard Missile SM - 3Block IIA( وذلك نتيجة 
التعاون الدفاعي بني الوليات املتحدة الأمركية واليابان وكجزء من 

عمل وكالة الدفاع ال�شاروخي.
Textron Systems    اأنظمة تك�ضرتون

ت�شتمّر اأنظمة تك�شرتون الأمركية منذ 50 عامًا كرائدة يف ت�شنيع 
وتطوير واإدم���اج الأنظمة دون ط��ّي��ار وال��ط��ائ��رات امل��ت��ط��ّورة للقوات 
البحرية والعربات املدرعة واأنظمة املراقبة والإ�شتطالع حلقل املعركة، 
الذكية وحتليل املعلومات،  ال��ربجم��ي��ات  ب��اإن��ت��اج ح��ل��ول  كما ت�شطلع 

واأ�شلحة الدقة وو�شائل التدريب وامل�شبهات.
ق��ّدم��ت ال�رشكة للقوات ال��رّبي��ة ع��رب��ات م��درع��ة اأب��رزه��ا تايغر 
Tiger   وكوماندو Commando،  وللقوات البحرية ق��وارب اإن��زال 
�رشيعة )LCAC( برمائية وقوارب مطاطية للمهمات على مقربة من 

  CLAW ال�شواطىء، كما اأنتجت اأ�شلحة ذكية منّوعة مثل ال�شاروخ
الذي يطلق من الطائرات على اأهداف جّوية وبّرية خفيفة، والقنابل 
الذكية )BLU-108( التي حتمل قنابل عنقودية وتطلق من اجلو 
على اأه��داف ثقيلة ثابتة اأو متحركة مثل عربات القتال والقوارب 

احلربية.
ع��م��دت ال�����رشك��ة اإىل تطوير منتجاتها اجل��وي��ة ف��اأق��ام��ت �رشاكة 
اإن��ت��اج ُم�شرتك لطائرة تكتيكية  اي��رلن��د )Airland(، ومّت  م��ع �رشكة 
 TEXTRON وحتمل �شعار Scorpion  اإقت�شادية حتت اإ�شم �شكوربيون
 ،)ISR( وذل��ك ملهمات التج�ش�ص واملراقبة والإ�شتطالع  AIRLAND

كما ميكن ت�شليحها بذخائر موّجهة ل�رشبات الدقة.
ثمن الطائرة ال��واح��دة  ل يتعدى 20 مليون دولر، وتبلغ تكلفة 
�شاعة طرانها حوايل 3000 دولر، وهي اأ�شعار ل ميكن ُمقاربتها مع اأّي 

طائرة اأخرى من فئتها.
General Dynamics  جرنال دايناميك�ص

   Scorpion تنتج اأنظمة تك�ضرتون الطائرة التكتيكية

اأبرز انواع ال�ضواريخ التي تنتجها رايثيون

General Dynamics اإنتاج جرنال داينامك�ص  Cougar العربة املدرعة كوغر
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هي اإحدى اأكرب ال�رشكات التي تزود اجلي�ص الأمركي وقوات 
املارينز باملعدات الع�شكرية الربية، وقد بات ق�شم ال�رشكة اخلا�ص 
العربات  لإنتاج  العاملية  ال�شوق  يف  اأ�شا�شيًا  لعبًا  الربية  بالأنظمة 
 MRAP املقاومة لالنفجارات، واأ�شبحت عائلة عرباتها نوع مراب
 Cougar ال��ع��رب��ة املحمية م��ن الأل��غ��ام و امل��ت��ف��ج��رات( مثل ك��وغ��ر(
و RG - 31 ج��زءًا من اأ�شطول عربات اجلي�ص الأم��رك��ي واجلي�ص 
الربيطاين وقوات دول حلف ناتو، ودول �رشق اأو�شطية اأخرى. بعد 
ظهور العبوات النا�شفة الع�شوائية وكرثة ا�شتخدامها يف احلروب 
احلديثة، عمدت جرنال دايناميك�ص اإىل التعاون مع �رشكة ب. اأ. اإي 
�شي�شتمز BAE Systems واحلكومة الكندية بهدف اإدخ��ال اآخ��ر ما 
تو�شلت اإليه تكنولوجيا ت�شميم وحماية وتدريع العربات، بحيث 
باتت تقاوم العبوات النا�شفة وتوفر حماية و�شالمة للطواقم داخل 
جناحها،   واأثبتت  اأفغان�شتان  يف  للتجارب  خ�شعت  التي  العربات 
واأب��رزه��ا العربة RG - 31 والعربة املقاومة لالألغام و هي من نوع 

.MRAP
ت�شعى ال�����رشك��ة اإىل ت��ط��وي��ر اأ���ش��ط��ول ع��رب��ات��ه��ا م��ن ن���وع هامفي 
)HMMWV( امل�شتخدمة يف عدة جيو�ص حول العامل، بحيث تتح�شن 
حماية العنا�رش بداخلها،  وي�شهل ا�شتخدام �شالحهم يف الجتاهات 
ك��اف��ة. جت��در الإ���ش��ارة ب��اأن ج��رنال دايناميك�ص لالأنظمة ال��ربي��ة تنتج 
القتال  ، وع��رب��ات   M1A2 Abrams اأب��رام��ز  الرئي�شية  القتال  دب��اب��ة 
املدرعة �شرتايكر )Stryker(، ومدافع امليدان، واأن��واع من الذخائر. 
واجل��وي��ة  البحرية  ب��الأن��ظ��م��ة  �شلة  على  منتجات  الأم  لل�رشكة  كما 

وتكنولوجيا املعلومات.
Lockheed Martin لوكهيد مارتن

ه��ي �رشكة عاملية متخ�ش�شة يف تكنولوجيا ال��دف��اع والأم��ن 
واملعلومات، واأن معظم منتجاتها تذهب لتجهيز القوات امل�شلحة 
الأمركية والوكالت الفدرالية احلكومية. جمالت اأعمال ال�رشكة 
حمّددة يف اأمور اجلويات والأنظمة الإلكرتونية واأنظمة املعلومات 
واحللول ال�شاملة، ثم اأنظمة الف�شاء. و ت�شمل اجلويات الطائرات 
التكتيكية، وطائرات النقل الع�شكري، و مركز الأبحاث اجلوية، و 
ت�شمل الأنظمة الإلكرتونية ال�شواريخ  واإدارة الرمي والأنظمة 

التدريب وامل�شبهات، فيما  البحرية واإدم���اج املن�شات وب��رام��ج 
اأنظمة املعلومات تت�شمن حلوًل للقيادة و ال�شيطرة والت�شالت 
والكمبيوتر وال�شتعالم C4I، اأما اأنظمة الف�شاء فت�شمل ال�شواتل 

وو�شائل الإطالق وخطوط اأعمال ال�شواريخ ال�شرتاتيجية.
اأب���رز اجل��وي��ات ال��ط��ائ��رة املقاتلة ف- 16 و راب��ت��ور ف- 22 
 ،C - 130J Super Hercules النقل �شوبر هركولي�ص  وط��ائ��رة 
واأب���رز الأنظمة الألكرتونية هي �شواريخ باتريوت مع ق��درات 
متطورة باتريوت Patriot PAC -3 والنظام ال�شاروخي للدفاع 
عن مناطق وا�شعة ثاد THAAD، اإىل �شواريخ اأر�ص - اأر�ص مثل 

جافلني Javelin و JAGM امل�شادة للدروع والتح�شينات.
ي�شار اإىل اأن لوكهيد م��ارت��ن اأع��ل��ن��ت مطلع ال��ع��ام 2012 عن 
توقيع عقد مع دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة ت�شل قيمته اإىل 
3.4 مليارات دولر لتجهيزها بنظام ثاد THAAD بهدف تعزيز 
القدرات الدفاعية لالإمارات، وبذلك تكون هي الدولة الأوىل التي 
ال��ولي��ات  حت�شل على ه��ذا النظام ال�شاروخي املتطور خ��ارج 

املتحدة.

خالل �ضهر اأيار/مايو 2021 طلب الرئي�ص الأمريكي موازنة وزارة 
الدفاع للعام 2022 ت�ضل اإىل 750 مليار دولر.

اأنها تهدف ل�ضتكمال  املوازنة،  املوافقة على هذه  ورد يف طلب 
اخلطوات  واأح��د  الأمريكية  املتحدة  للوليات  القتالية  اجلهوزية 
التي زادت وت��رية  عملياتها  القوات امل�ضّلحة  البارزة لإع��ادة بناء 
احلربية حول العامل وخا�ضة قتال الدولة الإ�ضالمية يف العراق وال�ضام 

)داع�ص(. لقد حددت املوازنة مبادئها الأ�ضا�ضية مبا يلي:
املارينز  ووح���دات  للجي�ص  الرفيع  امل�ضتوى  على  احلفاظ   -

والقوات اجلوية والبحرية.
حربية،  عمليات  يف  املنخرطة  للقوات  الإ�ضايف  الدعم  توفري   -
وتلبية متطلباتها الفورية من اللوج�ضتية وال�ضيانة والتدريب وِقطع 

الغيار.
- رفع وترية تدريب الوحدات املُقاتلة.

والقوة  املتطّورة  بالأ�ضلحة  اجل��و  �ضالح  تزويد  اإ�ضتمرارية   -
النارية.

- زيادة التجارب لإنتاج الذخائر الأكرث تطورًا.
- حت�ضني خدمات القوات امل�ضلحة ب�ضكل عام.

كما طلبت اإ�ضتثمارات حمددة لتحديث وتطوير القدرات القتالية 
للحفاظ على التفوق يف حروب املُ�ضتقبل، وهي ت�ضمل:

.F-35  10.3 مليار الإنتاج 70  ُمقاتلة �ضاربة طراز -
- 3.1 مليار لإنتاج 15 طائرة �ضهريج KC - 46 للتزّود  بالوقود  

جوًا.
.B-21 2.1 مليار لتطوير الطائرة القا�ضفة -

.Virginia 5.5 مليار لبناء غوا�ضتني فئة فرجينيا -
.DDG - 51 4.1 مليار لبناء مدمرتني فئة -

.JLTV 1.1 مليار لإنتاج 2647 عربة تكتيكية خفيفة م�ضرتكة -
- رفع رواتب الع�ضكريني بن�ضبة 2.1 % واملدنيني بن�ضبة 1.9 %.

املقاتلة F-35 اإنتاج لوكهيد مارتن

موازنة وزارة الدفاع الأمريكية
للعام2022
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Northrop Grumman    نورثروب غرومان

 ���رشك��ة رائ�����دة ع��امل��ي��ًا يف اإن���ت���اج الأن��ظ��م��ة واحل���ل���ول يف جم���الت
اجلو -ف�شاء،  واأنظمة املعلومات والإلكرتونيات واخلدمات التقنية 
للحكومات والزبائن التجاريني يف ع��دة دول ح��ول ال��ع��امل. ا�شتهرت 
ن��ورث��روب غ��روم��ان اخلا�شة بالأنظمة الطائرة غر الآهلة  منتجات 
UAS، واأن��ظ��م��ة ال��ق��ي��ادة وال�����ش��ي��ط��رة وال��ك��م��ب��ي��وت��ر والت�����ش��الت 
واملعلومات واملراقبة وال�شتطالع املعروفة ب��� C4 ISR، ثم تكنولوجيا 

الأمن ال�شيربي وخمتلف التقنيات اللوج�شتية.
ت��ن��درج اأع��م��ال ال�رشكة يف حقول وا�شعة لعل اأب��رزه��ا ال���رادارات 
املتطورة،  واأنظمة ال�شواريخ وال�شواتل ملهمات متنوعة واأنظمة عاملة 
باأ�شعة ليزر ، واأنظمة خا�شة بالقيادة و ال�شيطرة و الأمن، كما تعمل 
ال�رشكة على تطوير الأنظمة اجلوية دون طيار للجيل املقبل وت�شاهم يف 

ك�شف اأ�رشار الكون من خالل املن�شات الف�شائية.
القوات  ال�رشكة من قبل  التي تنتجها  الأنظمة اجلوية  ت�شتخدم 
امل�شلحة الأمركية وغرها من ال��دول، ويف هذا املجال ي�شار اإىل طائرة 
املراقبة غلوبال هوك )RQ - 4 Global Hawk ( والطائرة دون طيار 
 )RQ -5 Hunter( وط��ائ��رة الإن����ذار اجل���وي وال�����رادار ه�������وك اآي
E - 2 Hawkeye، كما ت�شهم نورثروب غرومان يف تزويد بع�ص قطع 
واأق�شام الطائرات الأخ��رى مثل هورنت ف/اأ- 18 و�شوبر هورنت 
ف/اأ- E/F (18( و  غ���راول���ر)EA - 18G Growler( اإ���ش��اف��ة اإىل 
 EADS حيث ت�شارك املجموعة الأوروبية KC - 30 طائرة ال�شهريج

يف ت�شنيعها.
OSHKOSH اأو�ضكو�ص

منذ العام 1917 وحتى اليوم، اأنتجت �رشكة اأو�شكو�ص الدفاعية 
اأكرث من 100000 عربة مدرعة وتكتيكية �شاحلة لال�شتخدام يف مهمات 
على خمتلف الطرقات والأرا�شي، وهذه العربات اأثبتت كفاءة عالية مع 

عدد كبر من القوات امل�شلحة يف دول  عدة.
تعتمد ال�رشكة اآخر ما تو�شلت اإليه تكنولوجيا �شناعة العربات 
التي توؤمن �شهولة يف ال�شتعمال وحماية ق�شوى للعنا�رش املنقولة على 
متنها من الع�شكريني. وقد و�شعت منتجاتها التكتيكية يف فئات ثالث: 
خفيفة ومتو�شطة وثقيلة. اأب��رز العربات اخلفيفة عربة القتال للطرق  
كافة L - ATV ، والعربة M - ATV. وم��ن عائلة العربات املتو�شطة 
ال�شاحنات التكتيكية MTT و FMTV و MTVR. اأما العربات الثقيلة 
 HET وعربة نقل املعدات الثقيلة ،LVSR فاأبرزها عربة النقل اللوج�شتي

.HEMTT و�شاحنة النقل التكتيكي املطولة ،

ت���زود اأو���ش��ك��و���ص ال��ق��وات امل�شلحة الأم��رك��ي��ة مبعظم العربات 
وال�شاحنات،  وهي لديها ثالثة مراكز اأ�شا�شية يف الوليات املتحدة لدعم 
منتجاتها بعد البيع، كما تركز ال�رشكة على منطقتي ال�رشق الأو�شط 
واخلليج.وقد اأن�شاأت مركزًا يف املنطقة احلرة جلبل علي يف اإمارة دبي، 

بهدف خدمة مبيعاتها لدول اخلليج.
لقد دخلت اأو�شكو�ص جمال اإنتاج العربات الربية امل�شرة عن ُبعد 
UGV، وقدمت العربة ترراماك�ص Terra Max  ملهمات تنظيف الطرقات 

الع�شكرية من العبوات املتفجرة وبالتايل حماية القوات.
L3 HARRIS هاري�ص

ب��ت��اري��خ 14 ت�����رشي��ن الأول/اأك���ت���وب���ر 2018 
 L3« مّت الإع�������الن ر���ش��م��ي��ًا ع���ن ان����دم����اج ����رشك���ة
للتكنولوجيا« مع �رشكة »هاري�ص Harris« وباتت 

.»L3 Harris« رشكة واحدة حتمل اإ�شم�
ه��ي ���رشك��ة دول��ي��ة لتكنولوجيا الت�����ش��الت 
وامل���ع���ل���وم���ات، وت�����ش��ع خ��ربات��ه��ا يف الأ����ش���واق 
ال��ت��ج��اري��ة، وب��ت�����رشف احل��ك��وم��ات واجل��ي��و���ص 
يف اأك��رث من 150 دول��ة ح��ول العامل. زبائن ال�رشكة 
ي�شعون ثقة ب��اأج��ه��زة الت�����ش��الت ال��ت��ي تنتجها 
للقوات  احلربية  العمليات  دع��م  يف  ت�شاهم  بحيث 
امل�شلحة خ�شو�شًا اأجهزة الراديو اخلا�شة باأمن 

الت�شالت وت�شفرها.
ت�شع هاري�ص منتجاتها يف عدة فئات اأبرزها: 
الت�شالت الراديوية، والربامج الدفاعية، وبرامج 
ال���ش��ت��خ��ب��ارات ال��وط��ن��ي��ة، وخ��دم��ات تكنولوجيا 
ال��ربام��ج املدنية وحمطات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  املعلومات 

الإر����ش���ال. يف طليعة الت�����ش��الت ال��رادي��وي��ة 
ت���اأت���ي الت�������ش���الت ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة واأج���ه���زة 
 ال�شتعالم واملراقبة وال�شتطالع مثل اأجهزة

 AN/PRC - 117 و AN/PRC - 152 امل��ت��ع��ددة الأق��ن��ي��ة، واجلهاز
RF - 7800T اليدوي ال��ذي يوؤمن يقظة عمالنية متوا�شلة للمقاتلني 

.)RF - 5410 Falcon (اإ�شافة اإىل عائلة اأجهزة فالكون

 جهاز ل�ضلكي يدوي
 AN/PRC- 152  من 

Harris هاري�ص

Oshkosh من اأو�ضكو�ص  JLTV العربة التكتيكية اخلفيفة املُ�ضرتكة

طائرة دون طّيار Global Hawk من نورثروب غرومان
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ال�رشكة رائدة اأي�شًا يف جمال تكنولوجيا �شبكات العمليات احلربية 
وال�شبكات املركزية، وقد و�شعت بت�رشف القادة النظام الال�شلكي 
بقدرات عالية HNR ، واأجهزة احللول املدجمة لالت�شالت، ومراكز 
القيادة التي توؤمن خدمات �شبكات SIPR NET ، و NIPR NET على 
م�شتوى فوج ولواء ووحدات دنيا. بتاريخ 5 كانون ثاين/يناير 2012 
ف��ازت هاري�ص بعقد قيمته 6.8 مليون دولر اأم��رك��ي لتقدمي خدمات 

تكنولوجيا املعلومات اإىل قيادة القوات اجلوية الأمركية.
L3 باتت ال�رشكة متتلك حلوًل للف�شاء والتج�ش�ص  بعد ان�شمام 
واملُ��راق��ب��ة والإ���ش��ت��ط��الع ISR، اإ���ش��اف��ة اإىل الإل��ك��رتون��ي��ات  والأنظمة 

.IR واحلرارة حتت احلمراء  EO الإلكرتو - ب�رشية
General Atomics جرنال اأتوميك�ص

تاأ�ش�شت يف العام 1955 كاأحد اأق�شام �رشكة ج��رنال دايناميك�ص، 
وهي اليوم اإح��دى ال�رشكات الرائدة يف الأنظمة ذات التكنولوجيات 
بالوقود  العاملة  الأنظمة  و  الإلكرتومغناطي�شية،  كالأنظمة  العالية 
النووي، وطائرات املراقبة امل�شرة عن بعد، وامل�شت�شعرات املحمولة 
جوًا وغرها من الإلكرتونيات املتقدمة ، والأنظمة العاملة باأ�شعة ليزر.

اإعتمدت ال�رشكة من قبل منظمات احلكومة الأمركية، فهي متعاقد 
اأ�شا�شي مع وزارة الدفاع ووزارة الطاقة، حيث اإكت�شبت �شهرة يف عدة 
برامج نووية لل�شناعات اخلا�شة، وانتاج مفاعل نووي لإنتاج الطاقة. 
واليوم تعترب جرنال اأتوميك�ص من اأب��رز ال�رشكات املنتجة للطائرات 
دون طيار مع اآخ��ر ما تو�شلت اإليه تكنولوجيا الأنظمة اجلوية غر 

الآهلة.
 Predator UAVs ويف ه��ذا املجال قدمت ال�رشكة عائلة بريدايتور
التي ت�شتخدم ب�شكل وا�شع مع القوات امل�شلحة الأمركية و اجليو�ص 
احلليفة حول العامل. وقد اأثبتت بريدايتور جناحًا يف مهمات املراقبة 
وال�شتطالع اجلوي اإىل جانب كونها ق��ادرة على البقاء يف اجلو اأطول 
مدة ، مقارنة مع طائرات اأخرى دون طيار، كما قدمت ال�رشكة الرادار 

املحمول جوًا Lynx Sar الذي يعمل يف خمتلف الأحوال اجلوية.
  Sea Guardian اإىل ذل��ك تنتج ال�����رشك��ة ن��ظ��ام احل��ار���ص ال��ب��ح��ري
كطائرة م�شرة دون طّيار ملهمات املراقبة البحرية، وه��ي الأمن��وذج 
البحري لنظام Predator املجّهز باأ�شلحة منوعة، ونظام حار�ص الف�شاء 

Sky Guardian للحلول اجلوية غر الآهلة.

:SRC ص.اأر.�ضي�
هي ال�رشكة امل�شتقلة العاملة يف جمالت الأبحاث والتطوير يف ولية 
نيويورك منذ العام 1957، وهي تطبق العلوم والتكنولوجيا واملعلومات 

لو�شع احللول املتعّلقة بتحديات القطاع الدفاعي. لدى ال�رشكة عّدة 
مكاتب وم��واق��ع لدعم الزبائن يف ال��ولي��ات املتحدة الأمركية وحول 
العامل، واأب��رز زبائنها القوات اجلوية الأمركية واجلي�ص والقوات 

البحرية ووحدات املارينز وخمتلف اأجهزة التج�ّش�ص والإ�شتخبارات.
تتنّوع منتجات ال�رشكة بحيث ت�شمل اأنظمة الإت�شالت، والأنظمة 
امل�����ش��ادة ل��ل��ج��وي��ات امل�����ش��ّرة ع��ن ُب��ع��د، وم�����ش��ائ��ل الأم����ن ال�شيرباين 
 ،ISR واحلرب الإلكرتونية، واأجهزة التج�ش�ص واملُراقبة والإ�شتطالع
البيئية  وال�شحة  العمالين،  والإدم���اج  وامل�شت�شعرات،  وال����رادارات 

واإدارة دورة حياة املعدات.
متتلك SRC خ���ربات وا���ش��ع��ة يف ت��ط��وي��ر خمتلف اأن��ظ��م��ة ال����رادار 
الأر�شية واملحمولة جوًا، اإ�شافة اإىل تطبيقات خا�شة بتحديد مواقع 

الأ�شلحة املعادية.
:Collins Aerospace كولينز ايرو�ضباي�ص

ال�رشكة التي تكر�ص اإمكانياتها لل�شوؤون الف�شائية وت�شع حلوًل 
جلعل ال�شماء والف�شاء اأكرث اأمانًا عرب تاأمني حماية اأف�شل لالأ�شخا�ص 
وال��دول، هي اإح��دى وح��دات �رشكة التكنولوجيات املتحدة ورائ��دة يف 

جمال احللول الذكية للجو ف�شاء وال�شناعة  الدفاعية.
لدى ال�رشكة حوايل 300 موقع يف عدة دول حول العامل، ولديها اأكرث 
من 70 األ��ف موظف و 16 األ��ف مهند�ص وق��وة عاملة يف نطاق الهند�شة، 
تنتج كولينز ايرو�شباي�ص اأنظمة واأجهزة منوعة جتارية بن�شبة 75 % 

واأعتدة دفاعية بن�شبة 25 %.
الأع��م��ال،  وط��ائ��رات  التجارية  ال��ط��ائ��رات  ال�رشكة  منتجات  ت�شمل 
والأن��ظ��م��ة الع�شكرية وال��دف��اع��ي��ة، وال��ط��واف��ات، كما تنخرط يف جم��الت 
الف�شاء وامل��ط��ارات وغرها من ال�شناعات الأخ��رى التي اأب��رزه��ا اأنظمة 
الإت�شالت الآم��ن��ة واأج��ه��زة املالحة واملُ�شت�شعرات واأج��ه��زة التج�ش�ص 

.ISR واملُراقبة والإ�شتطالع
يف معر�ص دبي اجلّوي الأخر عملت Collins Aerospace على ترويج 
اجليل ال�شاد�ص من جهازها الدويل لالإت�شالت الال�شلكية املعروف حتت 
 GR - 2500 واجلهاز املحمول الثنائي القناة ،»TruNet ARC - 210« اإ�شم

.AR - 1500 وجهاز الراديو

Predator الطائرة دون طّيار General Atomics ُتنتج جرنال اأتوميك�ص

Collins Aerospace أحدث الحلول لشبكة إتصال تكتيكي من كولينز ايروسبايس



الدفاعية - كانون الأول / دي�سمرب 2021 - كانون الثاين / يناير 562022

جديد الدفاع

م��ط��ل��ع ���ش��ه��ر ك���ان���ون �أول/
�ل��ق��و�ت  ت�شّلمت   ،2021 دي�شمرب 
ُمقاتلتني  �أّول  �ل��ك��وي��ت��ي��ة  �جل��وي��ة 
ط�������ر�ز »ي�����وروف�����اي�����ر ت���اي���ف���ون 
هي   ،»Eurofighter Typhoon
�لأح���دث وم��ن �جليل �ملتقّدم عامليًا 
و�لتي مّت �إنتاجها من ِقبل جمموعة 

ليوناردو  Leonardo  �ليطالية.
ح�َضَ �حتفال ت�شّلم �لطائر�ت 
 Casilli لكويتية يف قاعدة كا�شيلي�
���ش��ف��ر دول����ة �ل��ك��وي��ت يف �ي��ط��ال��ي��ا 
ون��ائ��ب  ال�صباح  ع���زام  �ل�����ش��ي��خ 
قائد �لقو�ت �جلوية �للو�ء �لطّيار 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  املزين،  بندر 
مل��ج��م��وع��ة �ل���ط���ائ���ر�ت �لي��ط��ال��ي��ة 
 ،Marco Zoff زوف  م���ارك���و  

و�لرئي�س �لتنفيذي ل�ضكة »يوروفاير« �ملُ�شركة هريمان كال�صن 
و�ل�شباط  �ل�شخ�شيات  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  �إىل   ،Hermann Clasen

�لكويتيني.
�للو�ء املزين  �أعلن يف هذه �ملنا�شبة:» نحن نح�ض �ليوم ت�شليم 

�أول طائرتني من ���ضب يوروفاير �لكويتي، وه��ي �لأح��دث عامليًا، 
 ،2021 14 كانون �أول/دي�شمرب  و�شوف ت�شل �إىل �لكويت بتاريخ 
حيث تبد�أ عملية ت�شّلم �لدفعة �لثانية، كنتيجة مل�ضوع �شر�تيجي 

�شامل ميثل قفزة نوعية وجهوزية للقو�ت �لكويتية«.

�أع���ل���ن ن��ائ��ب رئ��ي�����س ���ضك��ة �لأ���ش��ل��ح��ة 
�لرو�شية ذ�ت �لدقة �لعالية )HPW( �ل�شيد 
 Sergei Mikhailov ميخايلوف  �صريغي 
 EDEX على هام�س معر�س �لدفاع �مل�ضي
2021، ع��ن ت��ط��وي��ر ق����در�ت ن��ظ��ام �ل��دف��اع 
Pantsir - SIM �ل�����ش��اروخ��ي -  �جل����وي 
�ملدفعي لي�شبح فائق �لدقة يف جمال �لدفاع 

�جلّوي �لتكتي .
ميخايلوف �أ�شار �إىل بناء �شبكة دفاع 
ج����ّوي ف��ّع��ال��ة ع��ل��ى ق��اع��دة ن��ظ��ام بانت�شر 
Pantsir - SIM، قادرة على تغطية �أّي وحدة 
ع�شكرية �شّد هجمات �لعربات �جلوية غر 
�لآه��ل��ة UAVs، و�ل��ط��ائ��ر�ت و�ل��ط��و�ف��ات 
�لنظام  ه��ذ�  تلّقي  �إىل  بالإ�شافة  �حل��رب��ي��ة، 
�شو�ريخ موّجهة م�شادة للطائر�ت تفوق 
�ضعتها �ضعة �ل�شوت، بغية زي��ادة �ملدى 
ل��ت��دم��ر �لأه�����د�ف م��ن 20 ك��ل��م �إىل 30 كلم، 
و�لإرتفاع من 15 �إىل 18 كلم، وبالتايل زيادة 

حجم �ملنطقة �ملحمية ثالثة �أ�شعاف.

القوات اجلوية الكويتية تت�سّلم اأول ُمقاتلني »يوروفايرت«

نظام بانت�سي مطور ملُقاومة هجمات الطائرات املُ�سّية

نظام Pantsir - SIM اجلديد

 ال�صفري الكويتي ووفد ال�صباط لدى ت�صّلم املُقاتلة »يوروفايرت«
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ب��ت��اري��خ 12 ك��ان��ون �أول/دي�����ش��م��رب 2021 ك�شفت �ضكة 
General Atomics )GA- ج��ر�ل �توميك�س لالأنظمة �جلوية«
 ،Mojave لنقاب عن نظام �لطائرة دون طّيار موهايف� ، ASI(
�لتي حتمل �إ�شم �ملنطقة �ل�شحر�وية �لأق�شى يف �لعامل، حيث 
تعي�س �ل���زو�ح���ف �ل��ق��ات��ل��ة م��ث��ل �لأف���اع���ي �ل�����ش��ام��ة و�ل�شحايل 

�ملعمرة.
يف  �ل��ط��ر�ن  �إد�رة  و�أنظمة  �لطائر�ت  �إلكرونيات  ترتكز 
 نظام موهايف، على طائرة ريبر MQ - 9 Reaper وغ��ر�ي �يغل

�لإق����الع  ق����در�ت  ع��ل��ى  ت��رك��ز  لكنها   ،MQ-1C Gray Eagle
و�ل��ه��ب��وط ق�شر �مل���دى، كما لديها �أج��ن��ح��ة مطولة و�أج��ه��زة 

 .450HP م�شاعدة للدفع �لعايل، وحمّرك تربيني بقوة
 Linden ليندين بلو GA-ASI لرئي�س �لتنفيذي ل�ضكة�
Blue �أ�شار �إىل »�أننا فخورون بتقدمي هذه �لقدر�ت �لإ�شتثنائية 
لطائرتنا من خط Predator، مع قوة على �لأر���س وق��درة كبرة 
حتميلها  �إع����ادة  ميكن  بحيث  �ل��د�ئ��م  و�لت�شّلح  �لتحمل،  على 

بالأ�شلحة يف مو�قع تق�شفية على مقربة من منطقة �لنز�ع«.

 »MBDA »م.ب.د.�أ  ���ضك��ة  �أعلنت 
ع���ن �جن����از جت����ارب �ل��رم��اي��ة �ل��ن��اج��ح��ة 
 Marte لل�شاروخ �جلديد �مل�شاد لل�شفن
ER، �ل��ت��ي ج���رت ن��ه��اي��ة ���ش��ه��ر ت�ضين 
2021 يف حقل �لتجارب  �لثاين/نوفمرب 

�ليطايل يف �ضدينيا.
�أ�شا�س يف  �لرماية حجر  �شّكلت  لقد 
 ،Marte ER �ل�شاروخ  �شالحية  م�شار 
ووّف����رت ثقة �إ���ش��اف��ي��ة يف م�شتوى �أد�ء 
�ل�����ش��اروخ �جل��دي��د و�إم��ك��ان��ي��ة �لإع��ت��م��اد 

عليه.
ب���رجم���ي���ات تخطيط  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
مهمته، ن��ّف��ذ �ل�����ش��اروخ ط��ر�ن��ًا طويل 
�أدى  �ل��ب��ح��ر، كما  �مل���دى مالم�شًا �شطح 

غط�س  وم���ن���اورة  رئي�شية  دور�ت  ث��الث��ة 
خالل �لدورة �لأخرة. كما �أن حتديد �لهدف، �إختياره وتعقبه ح�شل 

ب�ضعة فائقة، وتوّجه ن�شبّي بد�أ على �لفور.

عملية �لإط��الق �أظهرت �أي�شًا ت�ّضف �ملحرك �لنفاث �لربيني 
لل�شاروخ Marte ER، ب�شكل ممتاز لعمليتي بدء �لطر�ن وم�شتوى 

�ل�شغط، وبالتايل �أّدى مهّمته بنجاح ك�شالح م�شاد  لل�شفن.

جرنال اأتوميك�س تك�سف النقاب عن طائرة موهايف

Marte ER تنجز التجارب على ال�ساروخ MBDA م.ب.د.اأ

الطائرة دون طّيار »موهايف Mojave «اأثناء طريانها

MBDA من Marte ER ال�صاروخ
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�أع���ل���ن���ت ل��وك��ه��ي��د م���ارت���ن 
بتاريخ   Lockheed Martin
/دي�����ش��م��رب  �أول  ك���ان���ون   13
2021  ع��ن تعيني �ل��ف��ري��ق �أول 
م��ت��ق��اع��د يف �جل��ي�����س �لأم��ري��ك��ي 
 John W. نيكل�صون   ج���ون 
تنفيذيًا  رئ��ي�����ش��ًا   Nicholson
ج����دي����دً� ل��ل�����ضك��ة يف �ل�������ضق 
�لأو������ش�����ط، خ��ل��ف��ًا ل���� روب���رت 
ه����اروارد، �ل���ذي ق���اد لوكهيد 

مارتن يف �ملنطقة منذ عام 2014.
نيكل�صون  ج���ون  مي��ت��ل��ك 
خ��ربة و��شعة وف��ري��دة، �شتدعم تعزيز ح�شور �ل�ضكة  يف كّل 
�أنحاء �ملنطقة وين�شم �إىل �ضكة »لوكهيد مارتن« بعد خدمته 
لأكرث من 35 عامًا يف �جلي�س �لأمريكي، و�شمل ذلك �شت �شنو�ت 
يف �أفغان�شتان على ر�أ���س �لقو�ت �لأمريكية وق��و�ت �لناتو، مما 
يجعله �أح��د �جل��ر�لت �لأمريكيني �ملتمر�شني ميد�نيًا. وبعد 
تقاعده من �جلي�س ع��ام 2018، ق��اد �لحت��اد �لئتماين �لفدر�يل 
�لقو�ت  لأع�شاء  توفر  ربحية  غ��ر  موؤ�ش�شة  وه��ي  للبنتاغون 
�لأمريكية وقد�مى �ملحاربني دعمًا يهدف لتح�شني �أو�شاعهم 

�ملالية.

�أول/ ك�����ان�����ون   14 ب����ت����اري����خ 
تكنولوجيات �أع��ل��ن��ت   2021  دي�شمرب 
 L3 Harris Technologies 3 هاري�س  ل 
الأم��ريال املُتقاعد هاري  عن �ختيار 
 ،Admiral Harry B. Harris هاري�س
�ل�����ش��ف��ر �لأم����رك����ي وق���ائ���د �ل���ق���و�ت 
ملجل�س  �شابقًا،  �لبا�شفيك  يف  �لأمركية 

�إد�رة �ل�ضكة �لذي ي�شّم 13 ع�شوً�. 
ب��راون  وليم  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
�أن  �إىل  �أ�����ش����ار   William Brown
الأم�����ريال ه��اري�����س ك���ان���ت ل���ه مهنة 
متمّيزة، ويجلب معه ث��روة من �خلربة 

 L3 Harris �إد�رة  جمل�س  �إىل  و�لتكنولوجية  و�لع�شكرية  �لدولية 
و�ل�ضكة تتطّلع �إىل ُم�شاهماته �لعديدة يف وقت ت�شتمر مبتابعة منوها 

�ل�شر�تيجي طويل �لأَمد.
ب���دوره الأم��ريال هاري�س Admiral Harris �أع���رب ع��ن ثقته 
تكنولوجيات  لتقدمي  �ملركزية،  ومهّماتها  �ل�شل�س  هاري�س  بتقارب 
للوليات  يوّفرون �حلماية  �لذين  �ملُحاربني  ُمبدعة �ضيعة، ولدعم 

�ملتحدة وحلفائها.
كما �أ�شار �إىل �ضوره بالإلتحاق مبجل�س �إد�رة L3 Harris، حيث 

�شي�شع خربته �لع�شكرية و�لدولية لدفع مهّمات �ل�ضكة �إىل �لأمام.

»لوكهيد مارتن« تعنّي جون نيكل�سون رئي�ساً 
تنفيذياً جديداً ملنطقة ال�رشق الأو�سط

ل 3 هاري�س تختار جرنال اأميكي ُمتقاعد 
ملجل�س اإدارتها

بتاريخ 8 كانون �أول /دي�شمرب 2021 مّت تعيني �صامل املري 
رئي�شًا جديدً� ملركز حممد بن ر��شد للف�شاء MBRSC، �لذي يلعب 
دورً� حموريًا يف عّدة م�شاريع ف�شائية يف دولة �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، مثل برنامج ر�ئد �لف�شاء، ومهمة �لم��ار�ت �إىل كوكب 

�ملريخ.
�ل�����ش��ي��د �صامل امل��ر ي ك���ان م��ن ب��ني جم��م��وع��ة ���ش��غ��رة من 
�لمار�تيني �لذين �شاهمو� يف �إن�شاء برنامج �لف�شاء �لوطني عام 
2006، عندما كان �لعمل يهدف �إىل تطوير �ل�شاتل �لأول لدولة 
�لم���ار�ت �لعربية �ملتحدة Dubai Sat - 1، كما ك��ان ج��زءً� من 
فريق �لعمل �لذي �أن�شاأ موؤ�ش�شة �لمار�ت للعلوم و�لتكنولوجيا 
�ملتقدمة يف �ل��ع��ام 2006، �لتي �أ�شبحت مركز حممد ب��ن ر��شد 

للف�شاء عام 2015. 
يف �ل��ع��ام 2014 ت�شّلم ج��ائ��ز رو�د دول���ة �لم����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة لقيادة تطوير و�إط��الق �ل�شو�تل Dubai Sat - 1 يف �لعام 
ُمر�قبة  2013، ملهمات  �لعام  Dubai Sat -2 يف  2009 و�ل�شاتل 

�لكرة �لأر�شية.

�سامل املري الرئي�س اجلديد ملركز حممد بن را�سد للف�ساء

مدير مركز حممد بن را�صد للف�صاء ال�صيد �صامل املري

الأمريال املُتقاعد هاري هاري�سالفريق املُتقاعد جون نيكل�صون
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 توليفة
ال تُقَهر

رسعة يف الجو وتحّوالت أرسع
 تقدم الطائرة الثنائية املحركات “يس- 390 ملينيوم”

 )C-390 Millennium( أداء تكتيكياً  باهراً ذا فعالية 
سرتاتيجية، وذلك مبا تتمتع به من رسعة انطالق قصوى تبلغ 
0.80 ماك، وحمولة قدرها 26 طناً، وارتفاع أقىص يصل إىل 
36,000 قدم. وبالنسبة إىل الطاقم، فقد ُخصَّ بابتكارات 
عدة، منها أمتتة كاملة تشمل إدارة الشحن، وكذلك أنظمة 

جوية تقلّص من أعباء العمل وتحّسن اإلنتاجية. وبالنظر إىل 
جدارتها املثبتة يف خدمة سالح الجو الربازييل، وإىل العقود 

املوقَّعة من جانب سالح الجو الربتغايل وسالح الجو املجري، 
فإن  الطائرة املتعددة املهامت C-390 تأخذ الحركية إىل 

املستوى التايل يف  البيئات الحافلة بأشد التحديات.

#C390UnbeatableCombination 
embraerds.com

Photographic record made during  
the unpaved runway test campaign.

يس - 390 ميلينيوم
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