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وم�ؤمتر الدوحة ال��دويل للدفاع البحري  DIMDEXامل ُنعقد يف الدوحة يف دورته
ال�سابعة ما بني  21و � 23آذار/م��ار���س  ،2022حيث يت�ضمّن بحث ًا ح��ول املوقف
الدفاعي يف دولة قطر.
�إىل ذل���ك ،يحتوي ه��ذا ال��ع��دد على موا�ضيع �شتى ت�شمل ال��دف��اع البحري
يف اخلليج ،وال��ق��وات اجلوية يف ال�رشق الأو���س��ط ،والعربات اجلوية غري الآهلة
والأ�سلحة امل ُدمّرة لل�سفن ،و�أهمّية تطوّر بناء ال�سفن يف اخلليج.
كما يت�ضمّن ال��ع��دد �صفحات حتريرية ح��ول ال����شرك��ات الرتكية هافل�سان
و�أ�سل�سان ،بالإ�ضافة �إىل �أخبار منوعة على ِ�صلة بجديد الدفاع يف جمال التطوّر

اال�شرتاك ال�سنوي*$ 50 :

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

التكنولوجي ،و�أبرز العقود والتطوّرات الدفاعية والأمنية يف �صفحات بانوراما.
ع�����دد ُي�������ض���اف �إىل ����س���اب���ق���ات���ه م����ن الأع����������داد املُ����م���� ّي����زة ال����ت����ي ت��ب��رز ت���ق���دّم
التكنولوجيا الع�سكرية.

التوزيع :ال�شركة اللبنانية لتوزيع ال�صحف واملطبوعات
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االمارات تستضيف املؤمتر الدولـي ألمن التكنولوجيا
والصناعات الدفاعية يف أبوظبـي
الدفاعية حدث ًا ا�ستثنائي ًا يجمع املعنيني يف جمال الدفاع
ملناق�شة جمموعة م��ن الق�ضايا املت�صلة بالت�رشيعات
وال��ل��وائ��ح وال��ق��وان�ي�ن امل�ن�ظ�م��ة لأم� ��ن ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
وال�صناعات الدفاعية والتكنولوجيا املتقدمة ودرا�سة
�آث��اره��ا اجليو�سيا�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
والأمنية� .إن ا�ست�ضافة هذا امل�ؤمتر يف عا�صمة الريادة
�أب��وظ�ب��ي م��ن ��ش��أن��ه �أن ي�ع��زز وع��ي أ���ص�ح��اب امل�صلحة
واملتخ�ص�صني يف القطاع الدفاعي ب�أن املعدات والتقنيات
الع�سكرية التي ت�صنعها �أو ت�ستوردها دول��ة الإم��ارات
يتم ا�ستخدامها مبا يتما�شى مع اللوائح والإج ��راءات
والقواعد الدولية ووف�ق� ًا للأنظمة والقوانني الوطنية
اللواء الركن د .مبارك �سعيد غافان
وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع حممد بن �أحمد البواردي
اجلابري التي ت�ضمن �رسية املعلومات وحتافظ على حقوق امللكية
رئي�س اللجنة العيا املنظمة للم�ؤمتر
الفكرية للم�صنّعني مبا ير�سخ مكانة الدولة ويعزز الثقة بها
حت��ت رع��اي��ة ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ن��ائ��ب رئي�س ك�رشيك ا�سرتاتيجي موثوق».
و�أ��ض��اف�« :إن دول��ة الإم ��ارات �إذ تخطو خطوات جديدة وجريئة
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دب� ��ي ،إ���س�ت���ض��اف��ت وزارة
ال��دف��اع امل ��ؤمت��ر ال ��دويل لأم ��ن التكنولوجيا وال���ص�ن��اع��ات الدفاعية �ضمن م�ب��ادئ اخلم�سني ،ف�إنها تتطلع �إىل العمل م��ع جميع الالعبني
 ،IDITSCال��ذي انعقد يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض« �أدنيك» الرئي�سيني من �رشكائنا يف قطاع الت�صنيع الدفاعي من خمتلف دول
العامل مع االلتزام بالوقوف على م�سافة واحدة من اجلميع مبا يتما�شى
يومــي  2و � 3آذار/مار�س .2022
وت�ضم قائمة ال�رشكاء اال�سرتاتيجيني للم�ؤمتر جمموعة جي  ،42مع م�صالح الدولة اال�سرتاتيجية والأمنية� .إننا ن�سعى يف دولة الإمارات
الرائدة يف جمال الذكاء اال�صطناعي واحلو�سبة ال�سحابية يف ال�رشق �إىل حتقيق كل ما يتنا�سب مع ر�ؤيتنا ويحقق �أهدافنا اال�سرتاتيجية يف
الأو�سط ومقرها الإمارات وجمموعة �إيدج ،املتخ�ص�صة يف التكنولوجيا املنظورين القريب والبعيد آ�خ��ذي��ن بعني االعتبار كل اخل�صو�صيات
املتقدمة وال��دف��اع وغريها من املجاالت امل�صنفة بني �أف�ضل  25م��ورد ًا وال���شروط التي متتلكها ال��دول امل�صنعة .وم��ن هنا ،ي�أتي ه��ذا امل�ؤمتر
ع�سكري ًا يف ال�ع��امل ،ك�رشيكني ما�سيني .وين�ضم �إىل قائمة ال�رشكاء كمن�صة دولية مرموقة لتبادل املعلومات واخل�برات بني وف��ود الدول
ك�رشيك بالتيني مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض (�أدنيك)  ،ADNECامل�شاركة لتعزيز منظومة التعاون الع�سكري الدويل مبا يخدم تكري�س
وك�رشيك ذهبي جمل�س التوازن االقت�صادي ،اجلهة امل�س�ؤولة عن �إدارة الأمن وال�سالم واال�ستقرار يف كافة �أرجاء العامل».
وي�شكل امل�ؤمتر ال��دويل لأم��ن التكنولوجيا وال�صناعات الدفاعية
اال�ستحواذ وامل�شرتيات والعقود الدفاعية والأمنية للقوات امل�سلحة
من�صة دولية مرموقة ملناق�شة �آليات احلفاظ على احلقوق التكنولوجية
الإماراتية و�رشطة �أبوظبي.
ويعد امل�ؤمتر الدويل لأمن التكنولوجيا وال�صناعات الدفاعية �أول للدول وال�رشكات امل�صنعة �أثناء بيع الأنظمة لل�رشكاء اال�سرتاتيجيني
فعالية من نوعها يف منطقة ال�رشق الأو�سط تركّز على الق�ضايا امل�شرتكة مع �ضمان التوازن بني ا�ستمرار عمليات البيع وحماية حقوق امللكية
بني قطاعي الدفاع والتقدم التكنولوجي ،كما يعترب م�ؤمتر ًا ا�ست�رشافي ًا ال�صناعية.
اللواء الركن الدكتور مبارك �سعيد غافان اجلابري  -رئي�س
يتناول �أطر ا�ستخدامات الذكاء اال�صطناعي و�أم��ن املعلومات والأمن
ال�سيرباين مبا يكفل حماية امللكية الفكرية يف قطاع ال�صناعات الدفاعية .اللجنة العليا املنظمة علق ق��ائ�لاً�«:إن دولة الإم��ارات العربية املتحدة
وي�ستقطب امل�ؤمتر نخبة من ق��ادة قطاع الدفاع العاملي و�صنّاع تنتهج م�سار ًا ثابت ًا نحو ت�أ�سي�س قدرات م�ستقلة حقيقية وملمو�سة،
ال�سيا�سات �إىل جانب باحثني و�أكادمييني رائدين يف جمال التكنولوجيا حيث �سي�شهد ه��ذا احل��دث مناق�شة تطورات االبتكار التكنولوجي
الدفاعي عرب ا�ستقطاب قادة قطاع الدفاع الدويل و�صنّاع ال�سيا�سات
والف�ضاء ،بالإ�ضافة �إىل خرباء دوليني يف �أمن تقنيات الدفاع.
ويقدّم امل�ؤمتر جدول �أعمال متعدد امل�سارات ي�ستعر�ض من خالله و�أبرز الباحثني والأكادمييني واخلرباء الأمنيني على م�ستوى العامل،
�أحدث الأبحاث والتطورات يف جماالت الروبوتات والأنظمة امل�ستقلة؛ ومما ال �شك فيه �أن احت�ضان وتنظيم مثل هذه الفعاليات الفكرية تعد
وال�ف���ض��اء؛ وتكنولوجيا ال�ك��م وال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي؛ وغ�يره��ا من فر�صة ا�ست�رشافية لتبادل الأفكار وال��ر�ؤى مع الأ�صدقاء والنظراء
ح��ول م�ستقبل ال��دف��اع ،وكيف ميكننا جميع ًا التعاون ب�شكل �أوث��ق
التكنولوجيا النا�شئة ،ويناق�ش �آثارها وتطبيقاتها يف قطاع الدفاع.
وحول امل�ؤمتر قال معايل حممد بن �أحمد البواردي ،وزير الدولة لتطوير قطاع ال�صناعات الع�سكرية عاملي ًا ب�شكل عام والإمارات ب�شكل
ل�ش�ؤون الدفاع« :يعترب امل�ؤمتر الدويل لأمن التكنولوجيا وال�صناعات خا�ص»».
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اإلعالن عن أهداف الصناعات الدفاعية الرتكية للعام 2022
ن�ه��اي��ة ��ش�ه��ر ك��ان��ون ال �ث��اين/ي �ن��اي��ر
وخالل م�ؤمتر �صحفي عقد يف احلرم التكنولوجي
ل�رشكة «هافل�سان � ،»HAVELSANأعلن رئي�س
رئ��ا��س��ة ال�صناعات ال��دف��اع�ي��ة ال�ترك�ي��ة الدكتور
ا�سماعيل دمي�ير  Dr.Ismail Demirأ�ه ��داف
ال�صناعات الدفاعية الرتكية للعام  ،2022و�أبرز
�إجنازات �رشكة «هافل�سان» يف جمال التكنولوجيا
الع�سكرية ،ومنها:
 �أول م�ه� ّم��ة ل�ن�ظ��ام ��س��ات��ل امل�لاح��ة العاملي( )GNSSامل �ع��روف ب �ـ HAVELSAN KASK
الذي طورته هافل�سان مب�صادرها اخلا�صة خلدمة
ال�سفن واملن�صات البحرية يف القطب للمرة الأوىل.
 ال � ��دور احل� ��رج ل ���شرك��ة «ه��اف �ل �� �س��ان» يفم�رشوع طائرة القتال الوطنية ( ،)NCAالذي
يعترب �أحد امل�شاريع الرتكية لل�صناعات الدفاعية
الأك�ثر �أهمية ،وال��ذي ت�ساهم فيه HAVELSAN
منذ �إطالقه يف العام .2011
 من� ��اذج ال �غ��وا� �ص��ات اجل ��دي ��دة �ستجهزبنظام قيادة و�سيطرة جديد من هافل�سان يعترب
عقل الغوا�صة ،والذي ّمت تطويره لفئة الغوا�صات
 REISب�غ�ي��ة ت��رك�ي�ب��ه ع �ل��ى ال �غ��وا� �ص��ة اخل��ام���س��ة
.SEYDI ALI REIS
 مركز تدريب احل��رب امل ُ�شرتكة  ،HAVELSAN JWTCالذيتعترب ح ًال مثالي ًا للتخطيط والت�صميم وبناء برجميات امل�شبهات.
ب�ع��د الإن �ت �ه��اء م��ن امل � ؤ�مت��ر ال���ص�ح�ف��يّ ،مت ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى عقد
2022

الدكتور ا�سماعيل دميري يتو�سط ممثل عن« هافل�سان» و«ايربا�ص »

 KARASIMم ��ا ب�ي�ن رئ��ا� �س��ة ال �� �ص �ن��اع��ات ال��دف��اع �ي��ة و��شرك��ة
 ،HAVELSANحيث �أكّد الدكتور ا�سماعيل دميري �أن هافل�سان هي
�إح��دى امل�ؤ�س�سات ال��رائ��دة يف تركيا لدرا�سة امل�شبهات يف املجاالت
الع�سكرية وامل��دن�ي��ة ،و�أن عقد كارا�سيم لتزويد ال�ق��وات امل ُ�سلحة
الرتكية بـ  15نظام من امل�شبهات.

تصمم وتبين املق ّر اجلديد لوزارة الدفاع الكويتية
الواليات املتحدة ّ
ق� �رّرت وزارة اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة
املوافقة على مبيعات ع�سكرية �إىل اخلارج،
هي ت�صميم وبناء جممع املق ّر العام اجلديد
ل � ��وزارة ال ��دف ��اع ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ع امل �ع �دّات
العائدة له بتكلفة تقدّر بحوايل مليار دوالر
�أم�يرك��ي .وكالة التعاون الدفاعي الأمني
�سلّمت املوافقة �إىل الكونغر�س بتاريخ 22
�شباط/فرباير  ،2022مع الإ��ش��ارة�إىل �أن
احلكومة الكويتية �سبق وتقدّمت بطلب
ت�صميم وبناء جممع القيادة العامة لوزارة
الدفاع الكويتية ( )KMODمع امل�شرتيات
امل ُرتبطة به ،وهذا ي�شمل تكاليف تقدميات
البناء املادية والبُنية التحتية.
فيلق املهند�سني يف اجلي�ش الأمريكي
الدفاعية � -آذار  /مار�س  -ني�سان � /أبريل 2022

�سوف يقدّم ت�صميم دورة احلياة ،والبناء،
و�إدارة امل�رشوع ،واخلدمات الهند�سية،
وال��دع��م التقني ،وتقييم املن�ش�أة والبُنية
التحتية ،و أ�ع �م��ال امل���س��اح��ة والتخطيط
و�إدرة الإن���ش��اءات وغ�يره��ا م��ن اخلدمات
التقنية.
يت�ضمّن امل�رشوع �أكرث من  20من�ش�أة،
ت�شمل من�ش�آت امل �ق � ّر الرئي�سي للقيادة
امل��دن�ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة ،إ���ض��اف��ة �إىل جميع
الدرا�سات والت�صاميم الهند�سية وخدمات
�إدارة الإن�شاءات بغية تقدمي جممع قيادة
عامة يعمل ب�شكل كامل� .أما التنفيذ فيتطلب
ممثلني �أو متعاقدين �أمريكيني يف الكويت
لفرتة �سبع �سنوات حتى �إجناز الأعمال.
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بريطانيا وفرنسا تطلقان األعمال التحضريية لصاروخ جديد مضاد للسفن
بتاريخ � 17شباط/فرباير � 2022أكّدت ك ّل من بريطانيا وفرن�سا
ع�ل��ى إ�ط �ل�اق الأع� �م ��ال ال�ت�ح���ض�يري��ة ل�برن��ام��ج ال �� �ص��اروخ اجل ��وال
امل ُ�ستقبلي ك�سالح م�ضاد لل�سفن ( ،)FC/ASWوذل��ك يف �أعقاب
التوقيع على اتفاقية حكومية وعقود مرتبطة بها ،من قبل الهيئة
العامة للت�سلّح يف فرن�سا ( ،)DGAوهيئة املعدات والدعم الدفاعية
الربيطانية (.)DE&S
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة « م.ب.د�.أ � »MBDAإريك براجنري
� ،Eric Berangerأ�شار �إىل «�أن الربنامج ( )FC /ASWهو مثال عن
قيمة الأمنوذج املدمج  .One MBDAمع دمج التكنولوجيا والطاقات
ال�صناعية والتمويل عرب احل��دود ،ن�ستطيع ت�سليم ق��درات �سيادية
متقدّمة وفريدة من نوعها .بعد �إجناز مرحلة مفهوم فكرة ال�صاروخ
( ،)FC/ASWيعترب ت�أكيد �إطالق �أعمال التح�ضريات ثقة متجددة
من الدولتني نحو .»MBDA
يُ�شار �إىل �أن م���شروع ال���ص��اروخ امل�ضاد لل�سفن ،FC/ASW
ي �ه��دف �إىل احل �ل��ول م �ك��ان ال �� �ص��اروخ اجل� ��وال امل �ط �ل��ق م��ن اجل��و
 ،Strom Shadow / SCALPواملوجود عمالني ًا يف اخلدمة يف كل من
بريطانيا وفرن�سا� ،إ�ضافة �إىل ��ص��اروخ  Exocetامل�ضاد لل�سفن يف
فرن�سا ،وال�صاروخ  Harpoonامل�ضاد لل�سفن يف بريطانيا.

ال�سيد اريك براجنري حماطاً مبثلني عن هيئة  DGAوهيئة DE &S

مصر تطلب  12طائرة نقل  C- 130Jوحتصل على  3رادارات أرضية
ب�ت��اري��خ  25ك��ان��ون ث��اين/ي�ن��اي��ر  2022ق ��ررت وزارة
اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة امل��واف�ق��ة على مبيعات ع�سكرية �إىل
اخلارج ،هي عبارة عن طائرات نقل طراز �سوبر هريكولي�س
� C-130J-30 Super Hercolesإىل احلكومة امل�رصية مع
خمتلف املعدات والعتاد التابع لها بقيمة  2.2مليار دوالر.
وك��ال��ة ال�ت�ع��اون ال��دف��اع��ي الأم �ن��ي (� ،)DSCAسلّمت
املوافقة �إىل الكونغر�س ،مو�ضحة �أن احلكومة امل�رصية
كانت قد تقدّمت بطلب �رشاء  12طائرة نقل C-130 J Super
 Herculesم��ع م�ع��دات و�أنظمة منوعة مثل �أنظمة تعريف
ال �ع��دو وال���ص��دي��ق ( ،)IFFو�أن�ظ�م��ة الإن� ��ذار ال�صاروخي
)،AN/AAR-47(MWSوغ�يره��ا من م�ستندات ال�صيانة
والتدريب و�أجهزة االت�صاالت.
الواليات املتحدة تعترب �أن هذا البيع امل ُقرتح �سوف يح�سن قدرات
م�رص ملواجهة الأخطار احلالية وامل ُ�ستقبلية ،من خالل تزويدها بدعم
النقل اجلوّي لقواتها بغية نقل املعدات والأ�شخا�ص وامل�ؤن .يُ�شار �إىل
�أن �رشكة «لوكهيد مارتن  »Lockheed Martinهي املتعاقد الرئي�سي
لهذه ال�صفقة.
يف جم��ال آ�خ��ر ق��ررت وزارة اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة أ�ي���ض� ًا بيع
م�رص �أنظمة رادار للدفاع اجل��وي م��ع امل�ع��دات التابعة لها مببلغ
 355مليون دوالر ،ت�شمل ث�لاث��ة رادارات مرتكزة �أر��ض�ي� ًا ط��راز
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طائرة نقل  C-130Jتابعة للقوات امل�سلحة امل�صرية

) ،SPS - 48 (LBRمع قِطع الغيار وم��و ّل��دات الطاقة الكهربائية،
وخمتلف و�سائل ال�صيانة والتدريب اخلا�صة بالعنا�رص امل�شغلة
للرادار.
مبيع ال��رادارات �إىل م�رص يح�سّ ن قدراتها يف مواجهة التحديات
م��ن خ�لال ك�شف امل�خ��اط��ر اجل��وي��ة امل�ن��وع��ة ،وب��ال�ت��ايل يح�سن �أم��ن
دولة حليفة �أ�سا�سية غري تابعة حللف ناتو ،الأم��ر الذي يدعم �أي�ض ًا
ال�سيا�سة اخلارجية والأمن الوطني للواليات املتحدة الأمريكية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن املتعاقد الرئي�س لهذه الرادارات هي �رشكة
ل  3هاري�س لأنظمة املراقبة .L3Harris Surveillance Systems
الدفاعية � -آذار  /مار�س  -ني�سان � /أبريل 2022

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

نافانتيا ُتشارك زامل يف خدمة فرقيطات Avante
بتاريخ � 7آذار /م��ار���س  2022وعلى هام�ش معر�ض ال��دف��اع ال��دويل
 WDSاملُنعقد يف الريا�ضّ ،مت التوافق ما بني ال�رشكة الإ�سبانية لبناء ال�سفن
نافانتيا  ،Navantiaو�رشكة زام��ل  Zamilال�سعودية للخدمات البحرية،
على متتني التعاون فيما بينهما لتزويد خدمات يف اململكة للفرقيطات طراز
 Avante 2200التابعة للقوات البحرية امللكية ال�سعودية.
لقد ّمت إ�ط�لاق التعاون والتوقيع على مُذكّرة تفاهُم بني الطرفني
خالل املعر�ض ،الذي تُ�شارك فيه نافانتيا ب�شكل كبري ،كونها �صممت
وتبني خم�س فرقيطات  Avante 2200للقوات البحرية ال�سعودية
من خ�لال عقد �شامل يت�ضمّن تقدمي الدعم م��دى احلياة ( )TLSلهذه
ال�سفن يف اململكة العربية ال�سعودية ،إ���ض��اف��ة �إىل ت��دري��ب الطواقم
و أ�ع �م��ال ال�صيانة ،م��ع الت�أكيد على ت�سلم الفرقيطة الأوىل بتاريخ
� 31آذار/مار�س .2022
ن��ائ��ب رئي�س نافانتيا للأنظمة واخل��دم��ات دون��ات��و مارتينيز
� Donato Martinezأ�شار �إىل �أن التعاوُن مع زامل هو خطوة �إ�ضافية
يف ال �ت��زام ال���شرك��ة امل���س��اع��دة على ال�ت��وط�ين ل��دع��م ال �ق��وات البحرية
ال�سعودية ،كما الإلتزام بر�ؤية اململكة .KSA VISION 2030
ب� � � � ��دوره ،رئ� �ي� �� ��س ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات يف زام � � ��ل ن��ا���ص��ر ال���ه���زاين

التوقيع على عقد التعاون مابني ممثل زامل وممثل نافانتيا

 ،Nasser Alhazzaniع�ّب�رّ ع��ن ��س�روره بالعمل م��ع نافانتيا على هذه
الفر�صة القيّمة.
12:53
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املوقف الدفاعي يف دولة قطر

دبابة طراز  Leopardيف تر�سانة اجلي�ش القطري

قطر دولة خليجية من دول ال�شرق الأو�سط عا�صمتها الدوحة ،وم�ساحتها
 11437كلم ،2و�أرا�ضيها الزراعية  % 5حمدودة جداً ،وفيها  % 95مراعٍ ومروج،
و�سواحلها  563كلم .ومياهها الإقليمية  22كلم ،واملنطقة االقت�صادية احل�صرية 44
كلم حتى خط اخلليج الو�سطي.
ال�سكان 2.93 :م�ل�ي��ون ن�سمة،
ب �ي��ن  % 40ع� � � ��رب ،و % 18
باك�ستانيون ،و  % 18هنود ،و 10
 %ايرانيون ،و  % 14جن�سيات �أخرى ،الدين
 % 95م�سلمون.
اللغة الر�سمية :ع��رب�ي��ة ،وتُ�ستخدم
االن�ك�ل�ي��زي��ة كلغة ث��ان�ي��ة .ون�سبة املتعلمني

.97.3%

ق � ��وات ال� ��دف� ��اع يف دول � ��ة ق �ط��ر ح ��وايل
 35000ج�ن��دي وت�شمل احل��ر���س ا ألم�ي�ري،
وال�ق��وات �شبه الع�سكرية احلر�س ا ألم�يري
(يتبع ل��وزارة ال��دف��اع) ،وال�رشطة .اخلدمة
االل��زام�ي��ة ن�ظ��ام خمتلط طبق كنظام خدمة
وطنية ع��ام  2015يف �أول ال��رب�ي��ع ني�سان/
اب��ري��ل  ،وه ��و ي�ف��ر���ض ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال��رج��ال
القطريني باخلدمة بني عمر ( 18و  35عاماً)
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ب��ال �ت��دري��ب ال�ع���س�ك��ري ل�ل�ج��ام�ع�ي�ين ،ث�لاث��ة
�أ��ش�ه��ر ،و�أرب �ع��ة �أ�شهر مل��ن كانت درا�ستهم
ثانوية.
ال �أرق� ��ام مل�ي��زان�ي��ة ال��دف��اع يف ال�سنوات
الأخ�يرة ،ولكنها كانت يف العام  2016ما بني
 4.5و  5بليون دوالر �أمريكي.
ه ��ذا وق ��د و ّق �ع��ت دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون
اخلليجي �إتفاق ًا دفاعي ًا يعترب �أي هجوم على
�إحداها هجوم ًا على جميع دول املجل�س ،وقد
ان�شئت ق��وة ر ّد فعل ��سري��ع ق��وام�ه��ا 45000
جندي بد�أت بقوات (درع اجلزيرة) و�ستزداد
تباع ًا �إىل �أن ت�صل �إىل  100.000ج�ن��دي ،كما
�أعلن يف �أواخ��ر (ع��ام )2012ع��ن ق��رار ب�إن�شاء
ق�ي��ادة ع�سكرية مُ�شرتكة .ه��ذا بالإ�ضافة �إىل
�أن القيادة الع�سكرية الأمريكية الو�سطى يقع
مقرّها يف (قاعدة العديد) اجلوية.

القوات الربية:

ي�ب�ل��غ ع��دي��د ق� ��وات ق �ط��ر ال�ب�ري ��ة
ج�ن��دي ،وتنظيمها ال�ع��ام يف  3أ�ف ��واج حر�س
أ�م�ي�ري ،وف��وج��ا مدفعية ،وكتيبة دب��اب��ات،
وكتيبتا م�شاة ميكانيكيتان ،وكتيبة قوات
خا�صة ،و�رسيتا �صواريخ موجهة م/د.
�أم��ا امل�ع��دات فدبابات القتال الرئي�سية
فيها  62دبابة ليوبارد (والت�سليم جارٍ).
�أم ��ا ال �� �س �ي��ارات امل��درع��ة ف� �ـ �� 30س�ي��ارة
كا�سكافيل  ،CR01 –XMA-63و  21بريانيا
( EF -9مدافع عيار  90ملم).
عربات القتال وناقالت اجلندي قوامها
 30عربة  ،AMX-10Pو  100عربة ف��اب ،و
 16عربة  ،AMX-VTTو  20عربة كا�سكافيل
 ،EF -9و  8ع��رب��ات ك��وم��ان��دو ،و 20عربات
بريانيا  -و  12عربة .AMX-10RC
أ�م ��ا املدفعية فت�ضم  24م��دف��ع ه��اوت��زر
 ،SP-12وم��دف��ع  G-5عيار  155ملم ،و 22
مدفع  MKF-3عيار  155ملم .ذاتي احلركة.
أ�م��ا مدافع الهاون فلدى قطر  24هاون ًا عيار
 81ملم .و 15هاون ًا عيار  120ملم .كما لديها
8500
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قطر �سابع دولة عربية حليفة
لوا�شطن من خارج حلف «ناتو»

خ�لال زي��ارة �أم�ير قطر ال�شيخ متيم بن
حمد �آل ثاين �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
نهاية �شهر ك��ان��ون ثاين/يناير  ،2022ويف
�أعقاب �إجتماعه مع الرئي�س جو بايدن Joe
� ، Bidenصدر عن وزارة الدفاع الأمريكية
(البنتاغون) بيان ي�ؤكد على تر�شيح دولة
قطر كحليف رئي�سي ل��ل��والي��ات املتحدة
الأمريكية من خارج حلف �شمال الأطل�سي
 ،NATOوب�أن هذا الت�صنيف �سيغري الطريقة
التي تتعامل بها وا�شنطن مع ه��ذا البلد� ،إذ
�أن الو�ضع اجلديد املر�شحة له قطر �سيفتح جمموعة كاملة
من الفر�ص ،مثل التدريبات والعمليات وال�سعي الكت�ساب
القدرات الإ�ضافية.
�إىل ذلك �أ�شارت وزارة اخلارجية الأمريكية �إىل �أن الت�صنيف
كحليف رئي�سي من خارج الناتو� ،أو ما يُعرف بـ (� )MNNAأي
 ،Major Non – Nato Allyيعد مبثابة رمز قوي للعالقة الوثيقة
التي ت�شرتك فيها الواليات املتحدة الأمريكية مع تلك الدول،
 4راجمات ا�سرتو�ش  ،2و 7هيمار�س .M142
ولديها م��ن ال���ص��واري��خ املوجهة م/د:
ه� ��وت  ،وم� �ي�ل�ان ،وج ��اف� �ل�ي�ن ول��دي �ه��ا من
�صواريخ م/ط� :سام  ،7 -وبع�ض �صواريخ
�شينغز و�ستار بري�ست.
وقيد الطلب  62دب��اب��ة ليوبارد ،2A7 -
و 24مدفع هاوتزر PZH2000عيار  155ملم
والت�سليم جارٍ.
وو�ضعت اللم�سات الأخ�يرة على �رشاء
��ص�ف�ق��ة �أن �ظ �م��ة م��داف��ع � �ص��اروخ �ي��ة M142
هيمرا�س مع � 60صاروخ  ATAC –MSبلوك
 ،Aو� 160صاروخ .MHAI

الرئي�س جو بايدن ي�ستقبل ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين

ويظهر الإحرتام العميق لقادة هذه الدول وقواتها املُ�سلّحة.
ويف وق��ت الح��ق �إجتمع ال�شيخ متيم م��ع وزي��ر الدفاع
الأمريكي لويد �أو�سنت  Lloyd Austinيف البنتاغون ،حيث كان
اللقاء منا�سبة للحليفني للت�أكيد على �أوا�صر التعاون بغية
حت�سني الأمن والرخاء يف منطقة اخلليج وال�شرق الأو�سط،
و�أن �شراكة ال��والي��ات املتحدة الدفاعية مع قطر هي قوية
وتعترب حجر الزاوية للعالقات ال�سرتاتيجية وفق ما �أ�شار
الوزير �أو�سنت.

زورق دورية �ساحلية طراز �سبري ،و  3زوارق
دوري��ة �رسيعة فئة ذات ال�صواري ،وزورق
�إن� ��زال دب��اب��ات ،و  4زوارق �إن� ��زال (خلفر
ال�سواحل).
�أه � ��م ال� �ق ��واع ��د ال �ب �ح��ري��ة :ال� ��دوح� ��ة ،
وال�شريج وجزيرة هالول.
الدفاع ال�ساحلي لديه بطاريتا �صواريخ

ب ��ر – ب �ح��ر �أك ��زو�� �س ��ت حم �م��ول �ت��ان على
�شاحنات.
هذا وقد منحت �رشكة ()Nakilat Damen
القطرية عقد ًا لبناء  6زوارق دوري��ة �رسيعة
ك�ب�يرة ط��ول�ه��ا  50م�ت�راً ،ك�م��ا منحت �رشكة
( )Aresالرتكية عقد ًا لبناء  12زورق دورية
�رسيعة.

فرقيطة «دم�سة لدى» البحرية القطرية

القوات البحرية:

يبلغ عديد البحرية القطرية  1500جندي
(مبا فيهم ال�رشطة البحرية).
�أما الأ�سطول فقوامه 4 :زوارق �صواريخ
هجومية �رسيعة فئة ب��ارزان ( 56مرت ًا طراز
فيتا) ،و  3زوارق �صواريخ هجومية �رسيعة
ف �ئ��ة دم �� �س��ة (ط� ��راز ك��وم�ب��ان�ي��ت –  ،)1و 6
زوارق دورية �ساحلية طراز تراكر  ،MK2و
 4لن�شات دورية �ساحلية طراز  ،DV-13و12
12
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مقاتلة يوروفايرت تايفون يف �سالح اجلو القطري

القوات اجلوية:

ت�أ�س�ست يف العام  1974يف قاعدة العديد
وي �ب �ل��غ ع ��دد � �س�لاح ج��و ق �ط��ر  2500ج�ن��دي
وتنظيمه العام جناح قتال وجناح طوافات،

وج� �ن ��اح ن �ق��ل ع �� �س �ك��ري �أم ��ا
ط��ائ��رات ال�ق�ت��ال ف�ق��وام�ه��ا  9ط��ائ��رات
مرياج  ، EDA5 -2000و  4طائرات F-15QA
و  27مقاتلة راف��ال  ، Rafaleكما لديه �رسب
ق �ت��ال/ه �ج��وم ط ��راز ت��اي�ف��ون Eurofighter
.Typhoon
�أم��ا للنقل فلديه  )4 +( 4ط��ائ��رات للنقل
الع�سكرية الثقيل ط��راز غلومبا�سرت ،C-17

فينكانتريي ت�سلّم قطر �أوّل �سفينة فئة «م�شارب»

بتاريخ  31ك��ان��ون ثاين/يناير  2022ت�سلّمت قطر �أول �سفينة دوري���ة خ��ارج
ال�شواطيء  OPVمن فئة «م�شارب  ،»Musheribوالتي طلبتها وزارة الدفاع
القطرية من ال�شركة االيطالية لبناء ال�سفن فينكانتري ي  ،Fincantieriيف اطار برنامج
الإ�ستحواذ البحري الوطني ،وذلك يف �أحوا�ض موجيانو  Muggianoيف منطقة La
.Spezia
تبلغ تكلفة الربنامج حوايل  4مليارات يورو بغية حتقيق �سفينتني طراز OPV
مربجمة للت�سلّم خالل العام  ،2022و  4فرقيطات بطول �أكرث من  100مرت ،و�سفينة
برمائية كمن�صة �إنزال بحري .LPD
ح�ضر احتفال الت�سليم �سفري دولة قطر يف ايطاليا ال�سيد خالد بن يو�سف ال�صدا،
ونائب قائد ال��ق��وات البحرية القطرية العميد الركن عبد اهلل امل��زورع��ي ،وقائد
العمليات اللوج�ستية يف �سالح البحرية االيطالية الأمريال Vice Admiral Giuseppe
 ،Abbamonteونائب مدير عام ق�سم ال�سفن يف فينكانتريي ال�سيد ماركو �أكا Marco
.Acca
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و�رسب لنقل ال�شخ�صيات يت�ألف من طائرتي
�أ –  140وط��ائ��رة  ،120 - 1و  4ط��ائ��رات
الفاجت (ت�ستخدم اي�ض ًا للتدريب) .كما لدى
قطر للتدريب  24بيالتو�س .PC-21
�أم� ��ا ال� �ط ��واف ��ات ف��ال ���س�رب ال �� �س��اد���س
(ال� ��دوح� ��ة) ي �� �ض��م  12ط ��واف ��ة ك��وم��ان��دو
( 6م �ن �ه��ا جم �ه��زة ب �� �ص��واري��خ اك��زو� �س��ت
 AM -39امل �� �ض��ادة لل�سفن ،و  4ط��واف��ات
ل�ل�ن�ق��ل ،و  10ط ��واف ��ات غ��ازي��ل SA-3421
(جمهزة ب�صواريخ ه��ون) ،وط��واف��ة طراز
 S-92لنقل ال�شخ�صيات 2 ،طوافة.AW 139
ولديها من �صواريخ م/ط بطارية هوك
املح�سن ،وبطارية رابيري (  18نظاماً) ،و 6
روالند .1 -
�أه����م ال��ق��واع��د اجل���وي���ة :ال ��دوح ��ة
والغازية.
وقيد الطلب  24طائرة تدريب ،PC-21
وك��ذل��ك  12ط��واف��ة ابات�شي �أ ،AH-64و 22
ط��واف��ة  ،NH190و  3ط��ائ��رات إ�ن� ��ذار مبكر
و��س�ي�ط��رة ب��وي�ن��غ  ،727وط��ائ��رت��ا �صهريج
اي��رب��ا���ص  ،MRTT 330وق�ي��د الطلب ��شراء
ط ��ائ ��رات  C-17إ�� �ض��اف �ي��ة ،ك �م��ا ّمت ��ش�راء
وح� � ��دات ن �ي��ران �� �ص ��واري ��خ � �س �ط��ح – جو
THAADع� ��دد  21ق��اذف � ًا (م��ع �� 246ص��اروخ
 ،GDM-1و� 768صاروخ .PAC-1
وخال�صة ال�ق��ول ح�صلت قطر م� ؤ�خ��ر ًا
على مقاتالت م�يراج  ،Mirage 2000وراف��ال
 ،Rafaleوط ��ائ ��رات ن�ق��ل  C-17و ،C136
وطوافات قتال ابات�شي ،AH -64 Apache
وغازيل  .SAGكما ح�صلت على �أنظمة دفاع
جوي بطاريات �صواريخ باتريوت .Patriot
ومدفعية ميدان ذاتية الدفع عيار  155ملم.
ودب��اب��ات قتال رئي�سية وع��رب��ات نقل جنود
م��درع��ة ،وق��وارب �رسيعة حاملة �صواريخ.
وقطر يف موقف دف��اع��ي على �أمت الإ�ستعداد
مل��واج �ه��ة امل �ع �ت��دي��ن وال ��دف ��اع ع��ن ال�شعب
وامل�ن��اط��ق الآه �ل��ة وال ��ذود ع��ن ال��وط��ن .وهي
ت�سعى تلك بكل جهدها الخ�ت�ي��ار الو�سائل
الإجن���اح للمهمات القتالية ب�شكل ع��ام مع
العناية ال�ك�برى ب�ت��دري��ب اجل�ن��ود وال �سيما
القوات اخلا�صة.
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شركة ”ريثيون إنتليجنس آند سبيس” تدمج
األسلحة الليزرية مع أنظمة الدفاع الجوي
لتدمير أسراب من طائرات الدرونز
نظام ريثيون تكنولوجيز المضاد للطائرات المسيّ رة بدون طيار يتجاوب للتهديدات بسرعة فائقة
ً
ً
تدريبا بالذخيرة الحية في
مؤخرا
أجرت شركة “ريثيون إنتليجنس آند سبيس“
ً
القاعدة الصاروخية وايت ساندرز ،باستخدام تقنية تحديد الهدف آليا من نظام
دفاع جوي مشترك ومجموعة كاملة من أجهزة االستشعار الكهروضوئية /
األشعة تحت الحمراء لتعقب الطائرات المسيرة بدون طيار وتحديدها وإنزالها
بسرعة على مسافات تكتيكية .وخالل العرض التوضيحي الذي حضره ممثلون
عن العديد من الوكاالت العسكرية والمدنية األمريكية والدولية ،استطاع نظام
األسلحة الليزرية عالية الطاقة من ”ريثيون إنتليجنس آند سبيس“ خالل وقت
قياسي إسقاط سرب من الدرونز مقسم إلى المجموعة  1والمجموعة  2وتضم
كل منها تسع طائرات.
قالت أنابيل فلوريس ،رئيسة قسم تطوير معدات الحرب اإللكترونية في
ً
تهديدا من نوع خاص،
“ريثيون إنتليجنس آند سبيس““ :تشكل طائرات الدرونز
فتتبعها وإسقاطها ليس باألمر اليسير سواء في ساحة المعركة ،أو فوق بنية
تحتية حساسة ،أو خالل حدث رياضي .ونهدف من خالل هذا العرض التوضيحي
أن نظهر للعالم أن أسلحة الليزر الدفاعية الخاصة بنا يمكن دمجها مع الدفاعات
الجوية القائمة لكشف الطائرات بدون طيار وإسقاطها في لمحة بصر“.
ويجمع نظام األسلحة الليزرية عالية الطاقة بين خاصية االستشعار الكهروضوئي
عالمي المستوى وليزر الطاقة الموجه كمستجيب .وتمحور العرض التوضيحي.

حول التوافق العملياتي بين األسلحة الليزرية عالية الطاقة وأنظمة القيادة
والتحكم وأجهزة االستشعار والمستجيبات القائمة ،وذلك ضمن منظومة دفاع
جوي متعدد الطبقات.
وقال جيف نيوسوم ،رئيس قسم المتطلبات والقدرات الدولية“ :يمكننا اليوم
االندماج بسرعة مع أكثر أجهزة الرادار وأجنحة القيادة والتحكم التجارية والعسكرية
ً
شيوعا بفضل الهندسة المعمارية المفتوحة وتقنيات التصميم الحديثة ،وذلك
ً
أياما .ويسمح لنا ذلك بتعزيز االستثمارات
في غضون أسابيع ،إن لم يكن
الحالية في تكنولوجيا الدفاع الجوي دون الحاجة إلى إضافة رادار مخصص أو
أنظمة توجيه النيران .وبالتالي ،يمكننا إضافة قدرة ليزرية عالية الطاقة بأقل قدر
من التكاليف التشغيلية واليد العاملة“.
ويعمل نظام شركة “ريثيون إنتليجنس آند سبيس“ لألسلحة الليزرية عالية
ً
ً
الطاقة ً
وجوا ،ويوفر تغطية بزاوية  360درجة تمكّن من حماية القواعد،
وبحرا
برا
والمطارات ،والمالعب ،وغيرها من المواقع العسكرية أو المدنية الحيوية.
وبفضل تصميمه القياسي والمتين وقوته القابلة للزيادة ،يمكن لهذا النظام
التكيف بسهولة مع متطلبات أي مهمة .كما يمكن استخدامه بشكل مستقل أو
تثبيته بسرعة على مجموعة متنوعة من المنصات.

ً
أرضا من نظام األسلحة الليزرية عالية
الهيكل المعدني لطائرة درون من المجموعة  ،2بعد إسقاطها

نظام األسلحة الليزرية عالية الطاقة من ابتكار وتصميم شركة “ريثيون إنتليجنس آند سبيس“،

الطاقة أثناء عرض توضيحي بالذخيرة الحية على أرض صحراء القاعدة الصاروخية وايت ساندرز في والية

هو نظام كامل وقابل للتكيف ،يمكّن عمالئنا العسكريين والمدنيين من هزيمة تهديدات الدرونز

نيو مكسيكو األمريكية.

المعقدة في أي بيئةٍ كانت.
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دميدكس :DIMDEX 2022

احلدث الدويل الأبرز لتوا�صل خمت�صي الأمن والدفاع البحري

حفل افتتاح املعر�ض يف العام 2018

برعاية ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر ينعقد
معر�ض وم�ؤمتر الدوحة ال��دويل للدفاع البحري يف دورته
ال�سابعة ما بني  21و � 23آذار/م��ار���س  ،2022حتت عنوان
«احل��دث ال��دويل الأب��رز لتوا�صل خمت�صي الأم��ن والدفاع
البحري».
نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء ،وزي��ر الدولة لل�ش�ؤون
الدفاعية الدكتور خالد بن حممد العطيه ،وجّ ه ر�سالة ترحيب
يف هذه املنا�سبة �أ�شار فيها �إىل �أن «دميدك�س »DIMDEX 2022
ميثل من�صة ديناميكية جلمع �شخ�صيات مهمة من جمتمع
الدفاع والأمن البحري ،ويتخلله فعاليات منوعة �إىل جانب
املعر�ض الرئي�سي .هذا بالإ�ضافة �إىل م�ؤمتر قادة القوات
البحرية يف ال�شرق الأو�سط ( ،)MENCحيث يلتقي �صناع
القرار والقادة الع�سكريني والأكادمييني ،لتبادُل املعلومات
وبحث �آخر مُ�ستجدات وحلول الأمن البحري.
ب��دوره العميد الركن البحري عبد الباقي الأن�صاري
عب عن
رئي�س اللجنة الدائمة ملعر�ض «دميدك�س  ،»DIMDEXرّ
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�سروره با�ستقبال املُ�شاركني يف الدورة ال�سابعة من معر�ض
وم�ؤمتر الدوحة ال��دويل للدفاع البحري ال��ذي ت�ست�ضيفه
وتنظّ مه القوات امل�سلحة القطرية ،لت�أمني التوا�صل ما بني
جمتمع الدفاع والأمن البحري العاملي .العميد الأن�صاري
�أ�شار �إىل �أن جناح  DIMDEXخالل ال�سنوات املا�ضية ،داللة
وا�ضحة على املكانة الرائدة التي يتميّز بها عاملياً يف جمال
الأمن والدفاع البحرين ،واليوم بات من �أحداث ال�صناعات
البحرية اجلديرة باحل�ضور.
يُ�شار �إىل �أن الدورة ال�ساد�سة التي انعقدت يف العام 2018
كانت مبنا�سبة م�ضي ع�شر �سنوات على انطالقة املعر�ض يف
العام  ،2008الذي بات من�صة عاملية لأنظمة الدفاع والأمن
البحري .ونظر ًا جلائحة COVID - 19الغيت الدورة ال�سابعة
التي كانت مقرّرة يف العام  ،2020وت�أجل انعقادها �إىل �آذار /
مار�س .2022
متيّزت الدورة ال�ساد�سة �أيّ  DIMDEX 2018بح�ضور
مكثف وفيما يلي �أبرز فعاليتها:
الدفاعية � -آذار  /مار�س  -ني�سان � /أبريل 2022

وم�ؤ�س�سة منتجة لأنظمة ال��دف��اع البحري �إىل جانب م�ع�دّات �أخ��رى
متنوّعة برية وجوية ودفاع جوّي ومعدات �إلكرتونية وخا�صة بالأمن
ال�سيرباين ،الأمر الذي ي�شري �إىل �أن املعر�ض بات متنوع ًا ولي�س معر�ض ًا
بحرياًفقط».

ال�شركات العار�ضة:

ال�شيخ عبد اهلل بن حمد نائب الأمري يتجول يف قاعات املعر�ض

برعاية ال�شيخ متيم بن حمد �آل ث��اين �أم�ي�ر دول��ة قطر،
�إف�ت�ت��ح ال�شيخ عبد اهلل بن حمد �آل ث��اين ن��ائ��ب الأم�ي�ر،
الن�سخة ال�ساد�سة م��ن معر�ض وم��ؤمت��ر ال��دوح��ة ال��دويل
للدفاع البحري « دميدك�س  » DIMDEX 2018يف مركز قطر الوطني
ل�ل�م��ؤمت��رات بح�ضور الدكتور خالد العطيه ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
ال� ��وزراء ووزي ��ر ال��دول��ة ل���ش��ؤون ال��دف��اع ،وال��ل��واء الركن بحري
عبد اهلل ح�سن ال�سليطي قائد القوات البحرية القطرية وع��دد كبري
من ال�شخ�صيات وال��وف��ود الر�سمية وال�سفراء املعتمدين وامللحقني
الع�سكريني يف البعثات الدبلوما�سية� ،إىل جانب كبار م�س�ؤويل ال�رشكات
العار�ضة وح�شد من �ضباط القوات امل�سلّحة والقوات البحرية الأمريية
القطري.
اللواء الركن بحري عبد اهلل ال�سليطي �أل�ق��ى كلمة الإف�ت�ت��اح
قائالً«:ان معر�ض وم�ؤمتر الدوحة الدويل للدفاع البحري ي�أتي نتيجة
ل��ر�ؤي��ة قيادتنا الر�شيدة وليعك�س دور قطر امل�ستم ّر يف تعزيز الأم��ن
والإ�ستقرار يف املنطقة ،ولتوحيد اجلهود بني البحريات ملا يف ذلك من
�أهمّية كبرية وت�أثري بالغ على الأمن الإقليمي والعاملي ،و�أن ما ن�شهده
ال�ي��وم م��ن ظ��روف وا��ض�ط��راب��ات يف ه��ذه املنطقة احل�ي��وي��ة م��ن العامل
يدعونا بالت�أكيد �إىل تظافر اجلهود وتعزيز التن�سيق وتبادُل املعلومات
واخلربات لتحقّق الأهداف التي نتطلّع �إليها جميع ًا».
ب ��دوره امل��دي��ر ال �ع��ام ل���شرك��ة «ب ��رزان القاب�ضة» ال�سيد نا�صر
النعيمي �أل �ق��ى كلمة ه��ذه امل�ؤ�س�سة اجل��دي��دة ال�ت��ي تعترب ال�رشيك
شريا �إىل �أن�ه��ا تت�ألف م��ن ثالث
ال�سرتاتيجي ملعر�ض «دميدك�س » مُ� ً
ركائز هي الإ�ستثمار يف �رشكات الدفاع والأم��ن ،والبحث والتطوير،
وامل ُ�شاركة يف امل ُ�شرتيات ال�سرتاتيجية للقوات امل�سلّحة.
ال�سيد النعيمي �أع�ل��ن �أن ال�رشكة ق��د ت�أ�سّ �ست م��ن قبل القوات
امل�سلّحة القطرية ك�رشكة متخ�ص�صة بالإ�ستثمارات الع�سكرية بهدف
دعم تعزيز موقع قطر كمركز لتطوير املنتجات الدفاعية احلديثة ،وذلك
من خالل العمل على تعزيز دعم التنمية امل ُ�ستدامة ونقل املعرفة وتطوير
ر�أ�س املال يف قطاع الدفاع والأمن.
رئي�س اللجنة املنظّ مة ملعر�ض «دميدك�س» العميد الركن بحري
عبد الباقي الأن�صاري ق��ال«:ان اللجنة ح�صلت على ا�شادة بالتنظيم
م��ن ك��اف��ة ال � ��زوّار وال��وف��ود وه �ن��اك  60دول ��ة ُم���ش��ارك��ة ب��امل�ع��ر���ض و
 83وف��د ًا ر�سمي ًا فيما تخطى ع��دد ال�رشكات العار�ضة ال�ـ � 180رشكة
الدفاعية � -آذار  /مار�س  -ني�سان � /أبريل 2022

عام بعد عام يتزايد الإقبال على معر�ض دميدك�س ك�أف�ضل من�صة
لل�صناعات البحرية يف ال���شرق الأو� �س��ط ،فيما يلي �أب��رز ال�رشكات
العار�ضة وفق ًا لدولها:
 �أملانيا :خم�س ��شرك��ات �أب��رزه��ا ك��رو���س م��ايف وغ��ون  KMWو.MAN
 ا�سبانيا :نافانتيا .NAVANTIA فرن�سا� :شاركت من خالل � 15رشكة وم�ؤ�س�سة �أهمّها :ايربا�ص Airbusم.ب.د�.أ  ،MBDAنك�سرت  ،Nexterطالي�س  Thalesراف��ال
� ،Rafaleسافران  ،Safranالكروا .Lacroix
 بريطانيا�� :ش��ارك��ت يف اط ��ار وزارة ال �ت �ج��ارة الربيطانية 11�رشكة �أبرزها :ب�.أ�.إي �سي�ستمر  BAE Systemsوكوبهام ،Cobham
وانزباير  Inzpireوكلفني هاف�س  Kelvin Hughesوجرنال ديناميك�س
.General Dynamics
تركيا :ح���ضرت منها �� 37شرك��ة وم�ؤ�س�سة �أه � ّم �ه��ا� :أ�سل�سان
 ،Aselsanروكت�سان  ،Roketsanهافل�سان � Havelsanس ت م STM
ميتك�سان  ،Meteksanن��ورول � ،NUROLس �س م  SSMيونكا �أون��وك
.Yonca - Onuk
 الواليات املتحدة الأمريكية� :شاركت منها � 14رشكة �أبرزها:بوينغ  Boeingوراي�ث�ي��ون  ،Raytheonو�أل  ،L3و�أورب�ي�ت��ال �أ.ث.ك
 ،Orbital ATKوتك�سرتون  ،Textronولوكهيد م��ارت��ن Lockheed
.Martin
قطر :ال��دول��ة امل�ضيفة �شاركت منها ح��وايل � 40رشكة وم�ؤ�س�سة
�أب��رزه��ا م�لاح��ة ،ن��اق�لات قطر  -ب��رزان القاب�ضة� ،أري����س  Aresلبناء
ال�سفن.BQ Solutions ،
�أما �أن�شطة بع�ض هذه ال�رشكات فيمكن ايجازها مبا يلي:

بوينغ :Boeing

جم�سّ م طائرة �شينوك يف جناح «بوينغ »Boeing

عر�ضت جم�سّ مات بع�ض الطائرات ومنها طائرة النقل �شينوك
 Chinookوطائرة ال�صهريج للتزوّد بالوقود ج ًوا  KC-46مع م�شبه
لعملية التزوّد� .إىل ذلك دعت ال�رشكة الإعالميني �إىل ندوة حتدّث فيها ك ّل
من جني كاننغهام  Gene Cunninghamنائب رئي�س ال�رشكة للمبيعات
الدفاعية وه��وارد بريي  Howard Berryمدير الت�سويق واخلدمات
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احلكومية الدولية و�سكوت داي  Scott Dayم�س�ؤول عن الإت�صاالت
الدفاعية والأمنية.
حيث عر�ضت خ��دم��ات بوينغ يف ال ���شرق الأو� �س��ط وال���شراك��ات
التي عقدتها يف �سبيل نقل التكنولوجيا وتقدمي الدعم التقني� ،إ�ضافة
�إىل �رشح تناول ق��درات الطائرات التي متتلكها قطر مثل طائرة النقل
ال�سرتاتيجي  C-17وامل ُ�ق��ات�لات  F-18و  F-15وط��واف��ات القتال
�أبات�شي  ،Apacheكما ّمت التطرّق �إىل طائرة  V -22 Ospreyذات الإقالع
والهبوط العمودي والطائرات امل�سرية التي تنتجها � Insituإح��دى
�رشكات »بوينغ».

املطارات واملوانىء واملالعب ومن�صات الغا ز والنفط .وب�صفتها واحدة
من �أكرب ال�رشكات امل�صنّعة للمدافع البحرية ذات العيار ال�صغري فقد
عر�ضت �أحدث منتجاتها يف هذا املجال �أيّ املدفع البحري �أوتو مارلني
 OTO Marlin 40الذي ي�ؤمن �أدا ًء متفوّق ًا للمهمّات املنوّعة مثل الدفاع
امل�ضاد لل�صواريخ واحلرب امل�ضادة للطائرات والإ�شتباك ما بني �سفن
ال�سطح .املدفع عيار  40ملم ويزن  2100كلغ وميكن �إدارته عن بُعد.

نك�سرت :NEXTER

ليوناردو :Leonardo

عربات مدرعة يف جناح «نك�سرت برزان »Nexter Barzan

عر�ضت ليوناردو املدفع البحري �أوتو مارلني  OTO Marlinعيار  40ملم

ال���شرك��ة االي�ط��ال�ي��ة املنتجة ملختلف الأن �ظ �م��ة ال�ب�ح��ري��ة وال�بري��ة
واجل��وي��ة والتي لها ح�ضور متميّز يف قطر منذ ع�رشين ع��ام�اً ،و�أب��رز
منتجاتها طوافات  AW 139التي طلبت منها قطر  21طوافة من اجليل
اجلديد ،لعدد من التطبيقات الع�سكرية .يف دميدك�س عر�ضت ليوناردو
�أحدث قدراتها يف قطاعات الدفاع والأمن والطريان لت�أمني قطر واملنطقة
املحيطة بها ،ف�ض ًال عن حماية البُنية التحتية املدنية يف اخلليج مثل:

ال�رشكة الفرن�سية امل ُنتجة للمدافع والدبابات والعربات املدرعة
كان لها ح�ضور الفت يف معر�ض «دميدك�س» حيث وقّعت مذكّرات تفاهُم
مع وزارة الدفاع القطرية عرب �رشكة «ب��رزان القاب�ضة» وذلك لتزويد
ال�ق��وات امل�سلّحة القطرية بعربات مدرعة ط��راز � ،VBCIإ�ضافة �إىل
�رشاكة �صناعية لتنفيذ برامج وم�شاريع دفاعية �أخرى.
يُ�شار �إىل �أن «نك�سرت» �إح��دى ��شرك��ات جمموعة  KNDSلإنتاج
الذخائر ،تنتج عربات  Aravisو � TITUSإ�ضافة �إىل العربات املدرعة
لنقل اجلنود  VBCIو�أنظمة املدافع  CAESARو  TRAJANو .105LGI

ال�سفن احلربية امل ُ�شاركة
�صباح يوم � 11آذار/مار�س  2018وقبل يوم واحد على افتتاح معر�ض» دميدك�س» و�صلت �إىل ميناء
حمد ال�سفن احلربية التابعة لبع�ض الدول املُ�شاركة والتي �شملت:
( USS SAMPSON (DDG - 102
 املدمرة الأمريكية �سامب�سون		MK V1
			
 الفرقاطة الأمريكيةRFA CARDIGAN BAY
 الفرقاطة الربيطانية كارديغانHMS MIDDLETON
		
 ال�سفينة احلربية الربيطانية ميديلتونCARLO MARGOTTINI
		
 الفرقاطة االيطالية كارلو مارغوتينيINS KOLKATA
		
 ال�سفينة احلربية الهندية كولكاتاPNS HIMMAT
		
 ال�سفينة احلربية الباك�ستانية هيماتPMSS BASOL
		
 الفرطاطة الباك�ستانية با�سولBNS BANGABANDHU
		
 فرقاطة ال�صواريخ املوجّ هة البنغاليةKASSAB
		
 �سفينة الهجوم ال�سريع العمانية ك�ساب( HUAWR (Q05
		
 ال�سفينة احلربية القطرية هوارو�صباح يوم � 13آذار /مار�س افتتح اللواء الركن بحري عبد اهلل ال�سليطي قائد القوات البحرية الأمريية
القطرية نيابة عن الفريق الركن طيار غامن بن �شاهني الغامن رئي�س �أركان القوات امل�سلّحة القطرية ،يف مينا
حمد عر�ض هذه ال�سفن احلربية الزائرة ملدة ثالثة �أيام حيث زارها عدد كبري من ال�ضيوف.
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ال�سفينة احلربية الربيطانية ميديلتون Middleton

املدمرة الأمريكية �سامب�سون USS Sampson
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CENTAURO II
.

�أ�سل�سان :Aselsan

رو�س �أوبورون اك�سبورت
:Rosoboron export

عر�ضت يف «دميدك�س» مناذج عن خمتلف �أنواع الأ�سلحة الرو�سية
مع الرتكيز على �أ�سلحة ال��دف��اع البحري مثل �سفينة احلرا�سة
 20382و�سفينة الدرويات البحرية  Guepard 5.1و�سفينة ال�صواريخ
� Sarsar 21635إىل جانب عدد من الأنظمة اخلا�صة بالدفاع البحري مثل
الطوربيدات امل�ضادة للغوا�صات واملوجّ هة عن بُعد.

Tigr

�أيربا�ص :Airbus
عر�ضت «�أ�سل�سان» �إلكرتونيات بحرية متطوّرة

�أب��رز ال�رشكات الرتكية املنتجة للأنظمة الدفاعية بتكنولوجيات
عالية لتلبية �إحتياجات القوات امل�سلّحة و�أجهزة الأمن الرتكية ،عر�ضت
يف دميدك�س جمموعة من ال�صواريخ واملدافع البحرية كما وقّعت على
مذكّرة تفاهُم مع �رشكة »برزان و«روكت�سان» حتت �إ�سم ».»BARQ

فينكانتريي :Fincantieri
جم�سم طائرة املُراقبة البحرية � C295 MPAإنتاج «ايربا�ص»

ال�رشكة الرائدة عاملي ًا يف جمال الطريان والف�ضاء واملنتجة ملختلف
ال�ط��ائ��رات التجارية والع�سكرية وال �ط��واف��ات امل��دن�ي��ة والع�سكرية
وطائرات ال�صهريج .عر�ضت جم�سّ مات لطائرة النقل  C295وطائرة
النقل وال�صهريج  A330 MRTTامل �ت �ع �دّدة امل �ه��ام حيث ت�سعى �إىل
ت�سويقها يف دول اخلليج.

م.ب.د .أ� :MBDA

جم�سّ م الفرقاطة «قلعة بني عب�س» التي باعتها «فينكانتريي» للجزائر

�إح��دى أ�ك�بر �رشكات بناء ال�سفن يف العامل عرب  20حو�ض ًا يف �أربع
ق��ارات ،فهي ت��زوّد القوات البحرية االيطالية بال�سفن احلربية على
�أنواعها �إ�ضافة �إىل قوارب الدورية البحرية لقوات حر�س ال�شواطىء.
يف «دميدك�س » كانت الراعي املا�سي وعر�ضت جم�سّ مات بع�ض ال�سفن
وكان �أبرزها فرقاطة بني عبا�س التي باعتها �إىل اجلزائر.

نافانتيا :Navantia

�صواريخ منوّعة يف جناح «»MBDA

ال���شرك��ة املنتجة ملختلف �أن� ��واع الأن �ظ �م��ة ال���ص��اروخ�ي��ة لتلبية
احتياجات القوات الربية واجلوية والبحرية ،عر�ضت يف «دميدك�س »
جم�سّ مات عدّة �صواريخ ،ووقّعت على مذكّرة تفاهُم مع �رشكة «برزان
القاب�ضة» لتقدمي الدعم للقوات امل�سلّحة القطرية.
20

عر�ضت «نافانتيا » جم�سّ م حاملة طوافات

ال�رشكة الإ�سبانية ال��رائ��دة يف �إن�ت��اج ال�سفن احلربية اخلا�صة
بالقوات البحرية وحر�س ال�شواطىء �إ�ضافة �إىل ال�سفن التجارية
و أ�ن�ظ�م��ة �إن �ت��اج ال�ط��اق��ة وح �ل��ول دع��م ح�ي��اة ال�سفن على �أن��واع �ه��ا .يف
»دميدك�س» عر�ضت نافانتيا ت�صاميم م�شاريع بحرية ملختلف الزبائن
حول العامل ت�شمل ا�سرتاليا والرنوج وتركيا وا�سبانيا.
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مؤمتر قادة البحريات يف الشرق األوسط

قادة القوات البحرية يتو�سطهم اللواء الركن بحري عبد اهلل ال�سليطي قائد القوات البحرية القطرية

�شهدت فعاليات معر�ض »دميدك�س»  Dimdex 2018يف يومه الثاين
انعقاد م�ؤمتر قادة البحريات يف ال�رشق الأو�سط  MENCالذي �شارك
فيه م�س�ؤولو الدفاع والأكادمييني حتت عنوان «بناء القدرات يف بيئة
من التحدّيات من خ�لال نظرة مُ�ستقبلية للتعاون والإت�صال ال��دويل
الع�سكري» ،وذلك حتت رعاية الدكتور خالد بن حمد العطية ،وزير
الدولة ل�ش�ؤون الدفاع.
�إفتتح امل�ؤمتر اللواء الركن بحري عبد اهلل بن ح�سن ال�سليطي،
ق��ائ��د ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة الأم�ي�ري��ة ال�ق�ط��ري��ة ،ال ��ذي رحّ ��ب باحل�ضور
وامل ُ�شاركني يف م� ؤ�مت��ر ق��ادة البحريات يف ال���شرق الأو��س��ط .MENC
املن�صة التي جتمع حتت مظلتها من جديد نخبة من القادة البحريني
من املنطقة ونظرائهم يف دول حول العامل لتبادُل الأفكار القيادية حول
تعاون الدول يف تذليل التحدّيات وحتقيق الإت�صال الدويل الع�سكري من
خالل الإ�ستفادة من �صناعة الدفاع البحري يف املنطقة.
الكلمة التالية كانت لرئي�س هيئة التعاون الع�سكري بالقوات
امل�سلّحة القطرية ومدير م�ؤمتر قادة البحريات العميد الركن بحري
طارق خالد العبيديل ،الذي �أ�شار �إىل �أهمية هذا امل�ؤمتر بحيث يعك�س
هذا العام جهود قطر الرامية لت�صبح املركز الرئي�سي لإقامة فعاليات
وبرامج تعزيز القدرات البحرية الرائدة يف العامل ،كما �أنه يوفّر املن�صة

قادة القوات البحرية اللواء الركن بحري عبد اهلل ال�سليطي ي�ستقبل العميد
د�.سليم �أبو ا�سماعيل مدير حترير «الدفاعية»
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املثلى ل�صناع القرار الدوليني يف جمال الدفاع والأمن البحري ملناق�شة
العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على القوات البحرية والع�سكرية الدولية.
�شارك يف امل�ؤمتر ت�سعة متحدّثني هم على التوايل:
 ال��ف��ري��ق ب��ح��ري ف��ال�تر ج��ي�رارديل Vice Admiral Valter Girardelliرئي�س هيئة الأرك��ان البحرية االيطالية الذي تناول م�س�ألة
الأمن البحري عرب ال�رشاكة والتعاون والتبادُل الت�شغيلي.
ال�������ف�������ري�������ق ب�������ح�������ري ج�����������ون �أك�����ول�����ي�����ن�����و Vice Admiral John Aquilinoقائد القوات البحرية الأمريكية املركزية
والأ� �س �ط��ول اخلام�س وال �ق��وات البحرية امل ُ���ش�ترك��ة ،ال��ذي حت �دّث يف
مو�ضوع بناء ال�رشاكات الدائمة لت�أمني الأمن البحري.
 ال������ف������ري������ق ب�������ح�������ري ج��ي��ري�����������ش ل�����وث�����را Vice Admiral Girish Luthraقائد املنطقة الغربية للقوات البحرية
الهندية ،وتناول م�س�ألة بناء القدرات يف ظروف التحديات عرب التعاون
الع�سكري الدويل.
 العميد الركن بحري ط��ارق العبيديل رئي�س هيئة التعاونالع�سكري يف قطر الذي حتدّث يف مو�ضوع حتقيق الردع من خالل القوة
الناعمة والفعّالة ومدى ت�أثري التج�س�س والإ�ستخبار.
 الدكتـــور �أندرو دورمان  Dr. Andrew Dormanبروف�سو ر يفق�سم الدرا�سات الأمنية والدفاعية الدولية يف كلية امللك يف لندن ،وتناول
م�س�ألة التعاون الع�سكري الدويل والإنخراط الدفاعي.
 اللواء بحري ديديا بياثون Rear Admiral DidierPiationقائدالقوات الفرن�سية امل ُ�شرتكة يف املحيط الهندي الذي حتدّث يف كيفية بناء
القدرات عرب التعاون الع�سكري الدويل.
 اللواء بحري ريو �ساكاي  Rear Admiral Ryo Sakaiمدير عامق�سم العمليات والتخطيط البحري اليابانية ،وتناول مو�ضوع الأمن يف
املحيط الهادىء.
 اللواء بحري جيمي هات�شرRear Admiral Jaimie Hatcherقائد قوة املهام امل ُ�شرتكة  TF633مكرر ًا احلديث حول بناء القدرات يف
ظروف من التحديات الدولية.
 اللواء بحري يافوز كيلي�ش  Rear Admiral Yavuz Kilicرئي�سق�سم التخطيط والإدارة ال�سيا�سية يف تركيا ،وتناول م�س�ألة الدفاع
البحري و�أ�ساليب بناء القدرات الع�سكرية.
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برزان القاب�ضة :م�ستقبل ال�صناعات الع�سكرية الوطنية

مدير عام برزان ال�سيد نا�صر النعيمي
جاء الإع�لان عن �إن�شاء �شركات «ب��رزان القاب�ضة BARAZAN
 » HOLDINGSخ�لال معر�ض «دميدك�س  »2018ك ��أب��رز ح��دث يف

فعاليات هذا املعر�ض ،فقد د�شّ ن الدكتور خالد بن حممد العطيه نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع ورئي�س جمل�س ادارة
برزان القاب�ضة ،ر�سمياً �شركة «برزان القاب�ضة» �أول �شركة متخ�ص�صة
يف جماالت الدفاع والأمن يف دولة قطر من �أجل تعزيز القدرات الع�سكرية
للقوات امل�سلّحة القطرية .الوزير العطيه �أ�شار �إىل �أن الهدف الرئي�سي
لـ «برزان القاب�ضة» هو تلبية �إحتياجات الدولة يف جمال الدفاع والأمن
على املدى الطويل �إذ تعمل ال�شركة على تعزيز مُ�ستقبل قطر عرب و�ضع
خارطة طريق مل�ستقبل ال�صناعات الع�سكرية والأمنية ،كما �أكد على �أن
قطر توا�صل م�ساعيها احلثيثة يف �سبيل رفع م�ستوى جاهزية القطاعات
مت ت�أ�سي�س ب��رزان القاب�ضة
الع�سكرية ب�شكل م�ستمرّ ،ولتحقيق ذلك ّ
باعتبارها اجلهة الر�سمية التي تقوم بعقد ال�شراكات اال�سرتاتيجية
مع امل�ؤ�س�سات ذات اخلربة يف املجال الع�سكري من خمتلف دول العامل.
ومن هذه ال�شراكات �سوف تنطلق جمموعة من امل�شاريع التي تركّز
على الإ�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري والتكنولوجيا بالإ�ضافة �إىل جمال
يخ�ص املُ�شرتيات
البحوث والتطوير وانتها ًء بتقدمي امل�شورة يف ما
ّ
اال�سرتاتيجية التي تقوم بها خمتلف القطاعا الع�سكرية يف الدولة.
بدوره قال ال�سيد نا�صر ح�سن النعيمي املدير العام لـ «برزان
مت
القاب�ضة»« :تعترب «برزان القاب�ضة » منوذجاً فريد ًا من نوعه �إذ ّ
اختيار �شركائنا يف امل�شاريع املُ�شرتكة لي�س فقط على �أ�سا�س القدرة
على تلبية احتياجات قطر يف جمال الدفاع والأمن ،بل كذلك على �أ�سا�س
قدرتهم على حتقيق مكا�سب جتارية لكال الطرفني وخلق م�صادر جديدة
للعائدات يف دولة قطر».
�أما الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�سيد حممد مبارك اخلاطر ف�أكد
على �أن «برزان القاب�ضة» هي ال�شريك ال�سرتاتيجي ملعر�ض «دميدك�س»
الذي يُعترب من �أه ّم املعار�ض الدولية على م�ستوى العامل ،وي�أتي تد�شني
«برزان» يف هذا الوقت بعد �أن اكتملت املالمح الرئي�سية للم�شروع ،حيث
جنحت «برزان» يف فتح باب املحادثات مع ال�شركات الرائدة عاملياً يف
جمال ال�صناعات الع�سكرية والأمنية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�شركة وقّعت على عدد قيا�سي من الإتفاقيات
خالل معر�ض هذا العام فاقت الـ � 20إتفاقية مع �شركات الدفاع الإقليمية
والدولية لع ّل �أبرزها ما يلي:
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وال�سيد حممد اخلاطر الرئي�س التنفيذي خالل توقيع العقود

 �شركة رايثيون الأمريكية �شركة راينميثال الأملانية �شركة نك�سرت الفرن�سية �شركة كايناتيك الربيطانيةال��ب��ن��ادق
 �شركة بريتا االيطالياوامل�سد�سات حتت �إ�سم  Bindingيف قطر.
 �شركة كونغزبرغ الرنوجية  Kongsbergلإن�شاء م�شروع م�شرتكب�إ�سم  BK Systemsلإدارة �أنظمة الإت�صاالت الع�سكرية و�أنظمة املالحة
وت�صنيع الأ�سلحة.
 �شركة «�أ�سل�سان الرتكية  »Aselsanالتي �ستعمل يف اطار م�شروع Barqمع �شركة « » SStechلتطوير و�إنتاج معدّات كهربائية ب�صرية.
 امل�ؤ�س�سة الرتكية لل�صناعات الدفاعية  SSMحيث وقع علىمذكّرة التفاهُ م الأمني العام ال�سيد ا�سماعيل دميري ،للعمل على م�شاريع
البحث والتطوير املُ�شرتكة بني قطر وتركيا لتبادُل املعرفة.
بالإ�ضافة �إىل ما وقّعته «ب��رزان القاب�ضة» ،فقد وقّعت القوات
اخلا�صة املُ�شرتكة على � 4إتفاقيات للت�سليح و�إن�شاء قاعدة بحرية ،اللواء
الركن حمد بن عبد اهلل املري قائد القوات اخلا�صة املُ�شرتكة �أكّد �أن القوات
اخلا�صة التي �شكّلت يف العام � 2016ست�ضم اليوم حتت مظلّتها «القوات
اخلا�صة البحرية والقوات املحمولة والقوات الأمريية اخلا�صة» ،وهي
مت الإتفاق
بالتايل �أ�صبحت بحاجة �إىل معدّات و�أنظمة جديدة متطوّرة ّ
على �شرائها وجتهيزها وفقاً ملا يلي:
 �شراء � 556آلية مدرعة من �أف�ضل الآليات الع�سكرية يف العاملجمهّزة بالأ�سلحة وال�صواريخ امل�ضادة للدروع وال�صواريخ امل�ضادة
للطائرات.
 �إن�شاء قاعدة «ب��روج» للعمليات اخلا�صة البحرية يف منطقةال�شمال تت�ضمّن مركز ًا للتدريب والتجهيز بكل ما حتتاجه القاعدة من
معدات ،وقد فازت تركيا مبناق�صة هذا امل�شروع.
 �شراء  6زوارق حربية للإقتحام ال�سريع وعمليات املطاردةومكافحة القر�صنة ،من �شركة «يونايتد �أجنينرينغ �سي�ستمز United
 »Engineering Systemsالعمانية.
 �شراء  4زوارق عمليات خا�صة مع املعدّات املرتبطة بها من �شركةيونكا � -أونوك  Yonca - Onukالرتكية� ،إىل جانب �إتفاقية نوايا ل�شراء 4
زوارق حربية �سريعة حتمل �صواريخ م�ضادة للطائرات.
Raytheon
Rheinmetall
Nexter
Qinetiq
 Berettaل��ت�����ص��ن��ي��ع
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أسلسان تستم ّر يف خدمة ِقيم وأصول قطر

ت�ستثمر �أ�سل�سان يف جماالت الأبحاث والتطوير ذات التكنولوجيا العالية

مع عالقات طويلة الأمد منذ عقود ،ت�ؤكد تركيا وقطر على �إرادتهما لتقوية
�إ�ضافية لعالقتهما ،يف �سبيل املنفعة املُتبادلة يف املُ�ستقبل ك�شركاء �سرتاتيجيني
و�أقوياء يف خمتلف املجاالت.
الروابط ذات اجلذور العميقة من ال�صداقة والدعم الذي ال يتزعزع ما بني
الدولتني� ،أ�سفرت عن الرتكيز والإلتزام يف املجال الدفاعي للتفتي�ش عن طُ رق
وو�سائل حلماية م�صالح وحقوق الدولتني.

يف هذه الناحية ،تفت�ش �أ�سل�سان
 ASELSANب��ا� �س �ت �م��رار عن
ابتكار فعّال ومدرَك الحتياجات
ال��زب��ائ��ن ،ب �ه��دف ب �ن��اء ق� ��درات مُ�ستدامة
لتقوية الثقة املتينة امل ُتبادلة ،ودع��م الطاقة
العمالنية امل ُ �ت��زاي��دة ،وت��زوي��د �أف���ض��ل ما
وج��د م��ن احل�ل��ول الدفاعية للمُ�ستخدمني
النهائيني يف قطر.
ال�� �ش ��ارة م��ع ُم �ق��ارب��ة «امل�ح�ل��ي
يف ه ��ذه إ
ل�ل�أع�م��ال» ،ر�سخت  ASELSANح�ضورها
يف البلد عرب �إن�شاء مركز �إقليمي لل�صيانة،
والإ� � �ص �ل�اح ،وال �ع �م��رة ال �ك��ام �ل��ة ()MRO
حتت �إ�سم«:مكتب »ASELSAN QSTP-B
يف ال � ��دوح � ��ة  -ق� �ط���ر� �� .س� �ي� �ك ��ون م��رك��ز
« »ASELSAN MROخم�ص�ص ًا لتنفيذ �أعمال
ال�صيانة ،والإ���ص�ل�اح ،وال�ع�م��رة الكاملة،
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وال�ت��دري��ب على العمليات التقنية .واملكتب
ي�ت�ردد � �ص��داه م��ع ط �م��وح �أ��س�ل���س��ان لتقدمي
خربتها العميقة يف �إمكانياتها الهند�سية
ال���ش��ام�ل��ة� ،إىل زب��ائ �ن �ه��ا ،ف�ي�م��ا ت��وف��ر دع�م� ًا
على م��دار ال�ساعة لتلبية احتياجاتهم مع
�أف�ضليات عليا.
ت �� �س �ت �م � ّر �أ� �س �ل �� �س��ان يف ال� �ت� �ع ��اون م��ع
ال���س�ل�ط��ات ال�ق�ط��ري��ة بغية ح �ي��ازة وتطوير
�أكرث التكنولوجيات امل ُبدعة ،لت�أمني الإكتفاء
ال��ذات��ي يف احل�م��اي��ة الوطنية .يف ه��ذا املجال
�سوف ت�ستم ّر الإ�ستثمارات املحلّية بالنم ّو
والتمدّد عرب �إن�شاء م�ؤ�س�سات �صناعية ،ونقل
التكنولوجيا واملعارف واخلربات لدعم البُنية
التحتية املحلّية الع�سكرية وال�صناعية.
يف حم��اول��ة لإع � ��ادة ت ��أك �ي��د �إل �ت��زام �ه��ا،
�ستُ�شارك �أ�سل�سان م �رّة ج��دي��دة يف معر�ض

«دمي��دك ����س  »DIMDEX 2022ال ��ذي يعقد
م ��ا ب�ي�ن  21و � 23آذار/م � ��ار� � ��س  2022يف
الدوحة  -قطر� .إن �أ�سل�سان  ASELSANيف
بحث مُ�ستم ّر عن طُ ��رق وو�سائل خللق قيمة
مُ�ستدامة وزي��ادة �أثرها يف املنطقة .ويف هذا
الإط��ار �ست�ستم ّر يف تزويد منتجاتها الراقية
واحللول الفريدة من نوعها ملتطلبات حمددة
م��ن زب��ائ�ن�ه��ا و��شرك��ائ�ه��ا ال�ث�م�ي�ن�ين .يف ه��ذا
ال�سياق �ستعر�ض �أ�سل�سان قدراتها امل ُتطوّرة
يف جم��ال ح�ل��ول الأن�ظ�م��ة البحرية ،و�أنظمة
االت���ص��االت الع�سكرية ،وحم�ط��ات ال�سالح
امل� ��دارة ع��ن ُب �ع��د ،والإل� �ك�ت�رو  -ب���صري��ات،
ومناظري الأ�سلحة ،وعدة التوجيه ،و�أجهزة
ال �ت �� �ش��وي ����ش ،وال�� � � ��رادارات وح� �ل ��ول �أم ��ن
ال�شواطيء.
ك ���شرك��ة ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ودف � � ��اع ،ت��ويل
را للتكنولوجيا
�أ� �س �ل �� �س��ان �إه �ت �م��ام � ًا ك �بي� ً
الب� �ح ��اث وال �ت �ط��وي��ر ،وجن��اح
امل ُ�ب �ت �ك��رة ،و أ
الخ�ير .وعرب هذا النهج الثالثي،
امل ُ�ستخدم أ
ت�ستم ّر �أ�سل�سان يف خدمة ر�ؤية قطر لأحداث
ثورة يف القطاع الدفاعي والأمني للدولة وفق ًا
«لر�ؤية قطر الوطنية  .»2030فيما حتمي قِيم
و�أ�صول قطر.
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الدفاع البحري واألمن
البحري يف اخلليج

ت�برز �أهمية ال��دف��اع البحري والأم���ن البحري يف منطقة
اخلليج العربي ،مرتافقة مع املخاطر والتهديدات التي تظهرها
ايران على خطوط الإمداد البحري وناقالت البرتول عرب املعرب
ال�سرتاتيجي يف م�ضيق هرموز .هذا الواقع �أدى �إىل �إن�شاء قوى
حليفة للحفاظ على الأمن البحري واملمرات املائية التي ال تزال
غري �آمنة.
التحالف الدويل حتت �إ�سم «حار�س العملية» يف البحرين،
وامل�ؤلف من قوات بحرية من دولة االمارات العربية املتحدة،
واململكة العربية ال�سعودية ،والبحرين ،وقطر ،والكويت،
وا�سرتاليا وبريطانيا� ،أعطي مهمة «العني على ال�سفن» بنا ًء
لتو�صية �أمريكية يف �أعقاب هجمات متتالية �إ�ستهدفت ناقالت
البرتول يف مياه اخلليج ،واعترب وزارة اخلارجية الأمريكية
�إيران م�س�ؤولة عن هذه الهجمات.
كما �أن حتالف �آخ��ر ت��ق��وده دول �أوروب��ي��ة حت��ت �شعار:
«� »EMASOHأو اليقظة البحرية الأوروبية يف م�ضيق هرموز،
وامل�ؤلف من دول فرن�سا و�أملانيا وبلجيكا والدمنرك واليونان
وايطاليا وهولندا والربتغال ومركزه القاعدة البحرية الفرن�سية
يف �أبو ظبي ،قد �أعطي مهمة ت�أمني املالحة واحلفاظ على �أمن
امل�ضيق ال�سرتاتيجي.
م��ن الوا�ضح �أن �أه���داف التحالفني البحريني يف منطقة
اخلليج تعترب ر�سائل ردع واحتواء ،وت�ستهدف ب�شكل خا�ص
ايران و�أعمالها الإ�ستفزازية يف مياه اخلليج .وعلى رغم القوات
البحرية العاملة يف اطار التحالفني ،ال تزال هنالك مناطق بحرية
غري �آمنة وغري م�ستقرّة ،ت�ؤكدها �أخبار الإعتداءات الإيرانية
على بع�ض ال�سفن من وقت �إىل �آخر والتي قد تولد مواجهات
ع�سكرية.
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متتلك القوات البحرية القطرية زوارق
�سريعة �صاروخية فئة «بارزان»

ازاء هذا الواقع ،ال تزال الواليات املتحدة الأمريكية تنتهج
�سيا�سة �ضبط النف�س والإكتفاء باملُراقبة واتباع �سرتاتيجية
عدم الإجنرار �إىل �صدام مُ�سلّح مع ايران ،وكما هو معروف اليوم
ت�ستم ّر املفاو�ضات يف فيينا للتو�صل �إىل اتفاق جديد حول برنامج
ايران النووي علها تقف عند حدود التحدي واملكابرة �ض ّد دول
العامل �أجمع.
يف غ�ضون ذلك ،وقّع جمل�س التعاون اخلليجي  GCCعلى عقود
لدعم �أ�ساطيله البحرية ،فاململكة العربية ال�سعودية وقّعت على
عقد ل�شراء �أربع �سفن حربية من �شركة «لوكهيد مارتن Lockheed
 »Martinبقيمة  2مليار دوالر ،ت�ضاف �إىل �أ�سطول قواتها البحرية
املكوّن من  11فرقاطة و  4فرقيطات و � 9سفن دورية م�سلّحة ،فيما
دولة االمارات العربية املتحدة وقّعت عقد ًا مع �شركة «نافال
غروب  »Naval Groupالفرن�سية ل�شراء فرقيطتني طراز غوويند
 ،Gowindودول��ة قطر �أو�صت على فرقيطات بقيمة  5مليارات
دوالر من �شركة «فينكانتريي  Fincantieriااليطالية ،كما ترغب
ب�شراء غوا�صات يف وقت الحق.
ي�ستد ّل ما تقدّم �أن الدفاع البحري والأمن البحري يف اخلليج
هو �أف�ضلية مُطلقة لدول اخلليج ال�ساعية �إىل بناء قوات بحرية
ق��ادرة على ردع اي��ران ،وبالتايل منعها من ا�ستهداف ال�سفن
التجارية يف مياه اخلليج ،وردعها عن توجيه ال�ضربات �إىل
املن�ش�آت احليوية يف دول اخلليج ،كما ح�صل يف �أيلول�/سبتمرب
 2019عندما ا�ستهدفت من�ش�أة برتولية �سعودية يف منطقة �أبقيق،
واحتجزت حاملة برتول بريطانية وا�سقطت طائرة �أمريكية
دون طيّار.
بعد هذه املقدّمة �سيتم ا�ستعرا�ض القوات البحرية يف دول
اخلليج على النحو التايل:
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يتناول مو�ضوع بحريات دول
اخلليج ،ن�ش�أتها وتطوّراتها
و أ�ح � � � ��دث ُم�����ش�ت�ري��ات��ه��ا م��ن
املعدّات والأ�سلحة ،وملا كانت دول اخلليج
مبجملها غنية برثواتها التي تعتمد على
ال �ب�ترول وال��غ��از ،الأم� ��ر ال ��ذي عرّ�ضها
حل ��روب ع� �دّة ن��ذك��ر م�ن�ه��ا :ح��رب ال�ع��راق
الأخ�ي�رة التي ق�ضت على �صدام ح�سني،
وح� ��رب ال� �ع ��راق ع �ل��ى ال �ك��وي��ت ،وح��رب
عا�صفة ال�صحراء وحرب ال�سعودية على
احلوثيني يف اليمن والتي ال تزال م�ستمرّة
وحت�صد امل�ئ��ات .ك� ّل ه��ذه الأخ�ط��ار جعلت
دول اخلليج ُت�ب��ادر �إىل حت�صني مرافقها
الربية والبحرية بقوات دفاعية قادرة على
حماية حدودها ،ومن�ش�آتها �ض ّد املعتدين
وال�ق��را��ص�ن��ة ال�ط��ام�ع�ين ،وت ��ؤم��ن حياة
�آمنة مُ�ستقرّة ل�شعوبها ،ومع �أن �سيا�سة
دول اخلليج ع��ام��ة الإب�ت�ع��اد ع��ن الإع �ت��داء
وجتنّب الفو�ضى ،فلذلك ال مينعها من �أن
تكون قوية ومُ�ستعدة حلماية حيا�ضها.
وه��ذا م��ا جعل دول اخلليج ال�ست وه��ي:
االم���ارات العربية املتحدة ودول ��ة قطر،
ودولة الكويت واململكة العربية ال�سعودية
و� �س �ل �ط �ن��ة ع��م��ان  ،وال �ب �ح��ري��ن جتتمع
وت�ت���ش��اور يف امل �ن��ام��ة ع��ا��ص�م��ة البحرين
وتوقّع �إتفاق ًا �أمني ًا وتقيم جمل�س تعاون
خليجي ( )GCCل��ه �سيا�سته امل ُ�ستقلة
ورئي�سه و�أع�ضا�ؤه ،وله جي�ش ب��د�أ ب�ألف
ج�ن��دي بكامل عتادهم وجت��ري تدريجي ًا
زيادته �إىل  100.000جنديّ  ،وهذا املجل�س
منظومة فاعلة تلعب دورها �إقليمي ًا ودولي ًا
لتحقيق الإ�ستقرار يف املنطقة والتعاون
مع احلر�ص على �أن تكون ج��زء ال يتج ّز أ�
من العامل العربي والإ��س�لام��ي .فيما يلي
ا�ستعرا�ض لبحريات دول اخلليج:

بحرية دولة قطر:

بحرية دول��ة قطر عديدها  1500جنديّ
مبا يف ذل��ك ال�رشطة البحرية ،و�أ�سطولها
ع� �ب ��ارة ع ��ن  4زوارق ه �ج��وم �ي��ة ��سري�ع��ة
��ص��اروخ�ي��ة فئة ب� ��ارزان (  56م�ت�ر ًا ط��راز
 ،)VITAو  3زوارق ��ص��واري��خ هجومية
�رسيعة فئة دم�سه (طراز كومباتت  ،)3 -و
 6زوارق دورية �ساحلية طراز تراكر ،MK2
و  4لن�شات دوري��ة �ساحلية فئة  DV15و 12
زورق دوري��ة �ساحلية من ن��وع �سبري ،و 3
زوارق دورية �ساحلية فئة ذات ال�صواري،
وزورق �إن��زال دب��اب��ات ،و  4زوارق �إن��زال
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(خفر ال�سواحل) .ولدى الدفاع ال�ساحلي
بطاريتا ��ص��واري��خ ب��ر  -ب�ح��ر أ�ك��زو��س��ت
حممولتان على �شاحنات .ومنحت �رشكة
( )Nakilat Damenالقطرية عقد ًا لبناء 6
زوارق دوري��ة �رسيعة كبرية طول  50مرت ًا
كما منحت �رشكة  Aresالرتكية عقد ًا لبناء
 17زورق دورية �رسيعة.
أ�ه � ��م ال� �ق ��واع ��د ال �ب �ح��ري��ة ال �ق �ط��ري��ة:
الدوحة ،وجزيرة هالول وال�شريج.

بحرية االمارات العربية املتحدة:

عديد القوات البحرية لدولة الإم��ارات
العربية املتحدة  2000جنديّ و�أ�سطولها
ق��وام��ه 1( 1+؟) زورق دوري� ��ة عمالنية
فئة �أب��و ظبي و  6فرقياطات فئة البينونة
ت�صميم  ،CMN70وفرقيطتان فئة مريجب
( 62م �ت��راً)  ،و  4زوارق ف �ئ��ة غ�ن�ط��وط،
وزورق��ان هجوميان �صاروخيان �رسيعان
ف�ئ��ة م�ب�رز (ت�صميم ل��ور��س��ن  )FPB38و
 6زوارق ه�ج��وم�ي��ة ��سري�ع��ة ف�ئ��ة بانيا�س
(ت�صميم ل��ور��س��ن  ،TNC 45و  6زوارق

دوري� ��ة ف�ئ��ة �أر� �ض �ن��ا (�سيتم ��س�ح�ب�ه��ا) ،و
 3زوارق دوري��ة كبرية فئة كوكب .ه��ذا �إىل
جانب �صائدتي �ألغام �أملانيتان �سابق ًا فئة
 .332أ�م��ا القوات الربمائية فلديها زورق��ا
�إنزال دبابات فئة جنانة ،وزورقا �إنزال فئة
 ،L-41و�سفينة �إن��زال لوج�ستية ،وزورق
�إن��زال ميكانيكي .بينما حر�س ال�سواحل
لديه جمموعة من  45زورق دوري��ة موزّعة
ك��الآت��ي :زورق ��ان ط��راز  FMBبروتكنور
(33م� �ت ��راً) ،و 12زورق� � � ًا ف �ئ��ة ع�ضا�ضة
(ت�صميم �سويدي  ،)CB40وواح��د طراز
بو�سيلييو ،و  9ووت��ر ك��راف��ت  ،MK2و17
ووت��رك��راف��ت ،و  6ف�ئ��ة ظ��اف��ر ،و  6ط��راز
�سبري ،و  5ط��راز كامكرافت (جمارك) و 2
فئة العقاب (جمارك).
وق �ي��د ال�ط�ل��ب  34ل�ن���ش� ًا ��سري �ع � ًا ط��ول
الواحد  16م�تر ًا مل�صلحة حر�س ال�سواحل
ومت ّ ت� أ���س�ي����س � �س�لاح وط �ل��ب ل��ه  8ق��وارب
ع�سكرية �ستبنى يف الأحوا�ض املحلية.
�أهم القواعد البحرية :ميناء جبل علي
(دبي) وميناء را�شد (دبي) وقاعدة فجرية
(فجرية).
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بحرية البحرين:

عديد بحرية البحرين  1100جنديّ �إ�ضافة
�إىل  250ج�ن��ديّ م��ن حر�س ال�سواحل .ومياه
البحرين الإقليمية  22ك�ل��م ،و�أه� � ّم قواعدها
املنامة وميناء �سلمان وي�ضم �أ�سطولها فرقاطة
فئة �صبحة �أمريكية �سابق ًا ط��راز ()FFG-7
وف��رق�ي�ط�ت�ين ف�ئ��ة امل �ن��ام��ة ت�صميم ل��ور��س��ن،
ط��ول ال��واح��دة  62م�تراً ,و  4زوارق هجومية
�صاروخية �رسيعة فئة الفاحت ط��راز (لور�سن
 ، )TNC 45وزورق �ي��ن ه�ج��وم�ي�ين �رسيعني
م�سلّحني باملدافع فئة الريفة ط��راز (لور�سن
 ،)TNC 38وزورق �ي��ن ف�ئ��ة اجل� ��ارم (ط ��راز
�سويفت) و  30زورق دوري��ة �ساحلية (حر�س
ال���س��واح��ل) ،و  6زوار ق و 30زورق دوري��ة
�ساحلية (حر�س ال�سواحل) ،و  6زوارق دورية
نوع �أري�س ( 58حلر�س ال�سواحل) والت�سليم
جارٍ ،وزورق�ين للإنزال طول  16مرت ًا فئة �سي
ك�ي�بر ،و  4زوارق إ�ن� ��زال ��ص�غ�يرة ،وح��وام��ة
ه��وف��ر ك��راف��ت واح ��دة ،و  5لن�شات م�سلّحة.
بينما ط�يران البحرية قوامه طوافتان طراز
دوفان  ،SA365Fوطوافتان طراز .BO-105
وهناك خطط أ�جن��زت لإح�لال فئة جديدة
م��ن ال�ف��رق�ي�ط��ات م �ك��ان ال �ف��رق��اط��ة �صبحه،
والفرقيطتني فئة املنامة.

بحرية اململكة العربية ال�سعودية

امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة �أك�ب�ر
ب�ل��دان اخلليج م��ن حيث امل�ساحة التي تبلغ
 2149690كلم 2ن�صفها �أرا� � ٍ�ض �صحراوية
ولكنها غنيّة بالغاز والبرتول� .أما �سواحلها
فتبلغ  2510كلم ،ومياهها الإقليمية  22كلم،
�أما عديد بحريتها فيبلغ  13500جنديّ ( ،منهم
 3000جنديّ مُ�شاة بحرية) .وتتمركز قيادة
�سالح البحرية يف الريا�ض العا�صمة ،ولديها
ق�ي��ادت��ان عمالنيتان ه�م��ا :ق �ي��ادة الأ��س�ط��ول
الغربي يف جدّة ،وقيادة الأ�سطول ال�رشقي يف
اجلبيل� ،إ�ضاف ًة �إىل قيادة مُ�شاة البحرية.
ق ��وام �أ��س�ط��ول�ه��ا ال �ب �ح��ري ف��رق��اط�ت��ان
فئة ال��ري��ا���ض ،و  4ف��رق��اط��ات فئة امل��دي�ن��ة ،و
 4فرقيطات فئة ب��در� .أم��ا ق��وات �أ�سطولها
اخلفيفة فت�ض ّم  9زوارق هجومية �صاروخية
��سري�ع��ة ف�ئ��ة ال���ص��دي��ق ،و  39زورق دوري��ة
��سري �ع � ًا ط� ��راز ن��اج��ا ،و  17زورق دوري ��ة
�ساحلية ط ��راز (ه��ال�ت�ر)� .أم ��ا ق ��وات ح��رب
الألغام فت�ضم  3كا�سحات �ألغام فئة اجلوف،
و  4كا�سحات فئة �صفوة ( أ�م�يرك�ي��ة �سابق ًا
طراز بلوبريد) .وقواتها الربمائية  4زوارق
�إن���زال ع��ام��ة فئة عفيف ،و  4زوارق �إن ��زال
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ميكانيكية .كما لديها �سفينتان للدعم فئة
بريدة (طراز ديوران�س).
ك �م��ا ل ��دى ح��ر���س ال �� �س��واح��ل زورق� ��ان
للدورية فئة �سلوى (طراز  )SA26و  4زوارق
دورية كبرية فئة اجلوف ،و  10زوارق دورية
�ساحلية طراز �سكوربيون ،و  6زوارق دورية
فئة ال�ظ�ه��ران ،و  12زورق دوري ��ة �ساحلية
ط��راز راب �ي�ير ،و  40زورق دوري ��ة �ساحلية
ط ��راز  ،R33x1و  3زوارق ح��وام��ة (هوفر
كرافت) .SAH - 2200
�أم��ا ال��دف��اع ال�ساحلي فلديه  4بطاريات
���ص��واري��خ ط� ��راز �أوت� ��وم� ��ات م��رك �ب��ة على

�شاحنات .وطريان البحرية ي�شتمل  18طوافة
دوف��ان (� 14ضد الغوا�صات و�رضب ال�سفن
ت�ستخدم � �ص��واري��خ  AS15TTو  4ملهمات
البحث والإن �ق��اذ) ،و � 12سوبر ب��وم��ا AS-
 5324 ( 6للنقل جمهّزة ب�صواريخ م�ضادة
لل�سفن ط��راز  )AM -39ي�ستخدمها كل من
حر�س ال�سواحل واحلر�س الوطني على نحو
م�شرتك.
و�أجن��زت خطط القتناء فرقاطات حديثة
متعدّدة املهام لتح ّل مكان فرقاطات املدينة،
وك��ذل��ك خطط الق�ت�ن��اء فرقيطات �صواريخ
ل �ت ��أخ��ذ م �ك��ان ال �ف��رق �ي �ط��ات ب���در وزوارق

لدى �سالح البحرية ال�سعودي فرقاطات فئة «الريا�ض»
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ال �� �ص��دي��ق .وق �ي��د ال�ط�ل��ب  40زورق دوري ��ة
م��ن ا�سبانيا مل�صلحة ح��ر���س ال�سواحـــل،
و 30زورق دوري ��ة  MKVتبنى يف ال��والي��ات
املتحدة وال زالت مل تُ�سلّم� .أما مُ�شاة البحرية
فقوامها كتيبتان جمهّزتان بـ  140ناقلة جند
مدرعة .BMB - 600
�أهم القواعد البحرية  :جبيل ،وجدة،
والدمام ،ور�أ�س تنورة ،ور�أ�س امل�شاب.

بحرية �سلطنة عمان

م �ي��اه ��س�ل�ط��ة ع �م��ان الإق �ل �ي �م �ي��ة كلم
وم�ن�ط�ق�ت�ه��ا االق �ت �� �ص��ادي��ة احل ���صري��ة
ك�ل��م ،وع��دي��د بحريتها  4500ج �ن��ديّ  .وي�ض ّم
�أ� �س �ط��ول �ه��ا  3ف��رق �ي �ط��ات ف �ئ��ة ال �� �ش��ام��خ ،و 4
فرقيطات فئة ال�سيب ،و  2فئة قاهر الأم��واج،
وي �خ��ت ��س�ل�ط��اين� /سفينة ل�ل�ت��دري��ب ُي�ع��رف
ب�إ�سم املربوكة� .أم��ا قواتها اخلفيفة فقوامها
 4زوارق ه �ج��وم �ي��ة � �ص��اروخ �ي��ة ��سري�ع��ة
ف�ئ��ة ظ �ف��ار ،و  3زوارق دوري� ��ة ��سري�ع��ة فئة
ال�ب���شرى (ط ��راز  .)F - 400على �أن ق��وات
عمان الربمائية زورق ��ان فئة املب�رش (ط��راز
 ،)HSSVوزورق فئة ن�رص البحر وزورق
فئة ال�ن�م��ران ،و  3زوارق إ�ن ��زال ميكانيكية،
وزورق ��ا �إن ��زال ل� أل�غ��را���ض ال�ع��ام��ة .أ�م��ا لدى
�رشكة حر�س ال�سواحل فهناك زورق دوري��ة
�ساحلي فئة ذئ��ب البحار ،و  5زوارق دوري��ة
�ساحلية ط ��راز ف��و��س�بر ،و  3زوارق دوري��ة
�ساحلية (ط��راز  ،)CG29و  8زوارق دوري��ة
�ساحلية �صغرية ،وزورقا �إنزال ميكانيكيان،
وزورق إ�ن� ��زال ب�ط��ول  62م�ت�راً ،و  5زوارق
�إن��زال طراز كاترمان ( 3منها للنقل ال�رسيع،
واثنان للبحث والإنقاذ) وقيد الطلب  3زوارق
دوري��ة حديثة من ن��وع فري�س ّمت ��شرا ؤ�ه��ا من
�سنغافورة ودعيت الأفق ،ورمبا تكون �سلّمت.
ق���واع���د ع���م���ان ال���ب���ح���ري���ة�� :س�ي��ب
وراب�سون ،ودام ،وعلوي وغنام.
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زورق �سريع فئة «الب�شرى» لدى بحرية عمان

مب��ا يف ذل��ك ال���شرط��ة .أ�م��ا �أ�سطولها فقوامه
زورق ه�ج��وم��ي � �ص��اروخ��ي ف�ئ��ة ال�سنبوك
(ط� � � ��راز  ،)TNC 15وزورق ه �ج��وم��ي
� �ص��اروخ��ي ��سري��ع ف �ئ��ة الإ� �س �ت �ق�لال ط��راز
( ،)FPB57و  8زوارق هجومية �صاروخية
��سري �ع��ة ف �ئ��ة �أم امل � ��رادم (CMN PB-37
 ،)BRLوزورق � ��ان ك �ب�يران ل �ل��دوري��ة ط��راز
( ،)AS1 315و  10زوارق �إع�ترا� �ض �ي��ة
��سري �ع��ة م��ن ن ��وع  ،MKV-Cو  12زورق ��ا
�ضارب ًا �رسيع ًا فئة ناجا �( 12 -ستُ�سحب من
اخلدمة) و  4زوارق دوري��ة (ط��راز �سي غل)
و  57زورق دورية لل�شواطىء ،وزورقا �إنزال

ميكانيكيان فئة التحدّي .وزورق للإنزال فئة
الهدية ،و�سفينتان للدعم ط��راز نوتيلو�س.
وقيد الطلب �سل�سلة من زوارق �إن��زال جديدة
من  ADSBيف �أبو ظبي� .أما حر�س ال�سواحل
فيعمل ب � أ�م��رة وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،ول��دي��ه 10
زوارق فئـــــة ال�شهيــــــر (نوع  )FPB 110و 3
زوارق فئة �أو�ستال (طول ال��زورق  22مرتاً)
و  10لن�شات فئة  .P46ه��ذا ويجري طلب 29
زورق ًا �ضارب ًا �رسيع ًا طول  14.4م ،و  4زوارق
للدعم اللوج�ستي (ط��راز  )AL Zourيجري
ب�ن��ا�ؤه��ا يف اململكة العربية ال�سعودية .أ�ه��م
القواعد البحرية :ر�أ�س القليعة وال�شويخ.

بحرية الكويت:

ال �ك��وي��ت دول� ��ة � �ص �غ�يرة م���س��اح�ت�ه��ا ال
ت �ت �ع��دى  17820ك �ل��م  ،وم�ع�ظ�م�ه��ا �أرا� � ٍ��ض
�صحراوية بينما �سواحلها تبلغ  499كلم،
وم�ي��اه�ه��ا الإق�ل�ي�م�ي��ة  22ك�ل��م .وك��ون�ه��ا دول��ة
غنية ج��د ًا يُطمع ب�ثرائ�ه��ا ،عمدت �إىل توقيع
م �ع��اه��دات دف��اع �ي��ة م��ع ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأم�يرك �ي��ة ،وب��ري�ط��ان�ي��ا وف��رن���س��ا وال�صني
ورو� �س �ي��ا ،ك �م��ا حت�ت�ف��ظ ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
بوجود ع�سكري دائم يف الكويت يف مع�سكرات
��س�ت��ة .ع��دي��د ب�ح��ري��ة ال �ك��وي��ت  1500ج�ن�دّي
2
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لدى الكويت زوارق هجومية فئة «�أم املرادم»
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أفضل تصاميم السفن الروسية
للبحريات اإلقليمية

ال�سفية الرائدة يف م�شروع الفرقاطة  Project 22350للبحرية الرو�سية �سميت ب�إ�سم �أمريال �أ�سطول االحتاد ال�سوفياتي

خ�ل�ال  75ع��ام �اً م��ن ت��اري��خ��ه �أث��ب��ت نف�سه مكتب ت�صميم �سيفرينوي
 Severnoye Design Bureauكم�صمم لل�سفن التي مب�ستوى احللول التقنية املُبدعة،
كانت متقدّمة عن وقتها .ي�ستطيع مكتب ت�صميم �سيفرينوي ،من ت�صميم �سفن
ال�سطح املُقاتلة من غالبية الفئات و�أية �إزاحة  -من �سفن الدورية حتى طرادات
مت بناءها وفقاً لت�صاميم
ال�صواريخ النووية .حوايل � 550سفينة حربية وجتارية ّ
املكتب خالل �سنوات عمله ،التي خدمت وت�ستمر يف خدمة البحرية الرو�سية ويف
قوات بحرية لدول �أخرى �شركاء رو�سيا يف تعاون تقني وع�سكري.
ح�ت��ى ه ��ذا ال��وق��ت ط ��ور املكتب
خ� �ط� � ًا ل �ت �� �ص��دي��ر ال �� �س �ف��ن م��ن
�إزاح� � ��ات م �ت �ع��ددة م��ا ب�ي�ن 600
و  4500ط ��ن .غ��ال�ب�ي��ة ه ��ذه ال���س�ف��ن ك��ان��ت
وفق ًا لبناء ت�سل�سلي ،و�أ ّك��دت على املعايري
ال �ع �م�لان �ي��ة امل �ع �ت �م��دة يف اخل ��دم ��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة
ل�ل�ب�ح��ري��ة .م ���شروع ال �ف��رق��اط��ات ،11356
وم ���شروع ال�ف��رق��اط��ات م�ت�ع��ددة الأه ��داف
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 ،22350وم�رشوع �سفن الدورية  22160هي
من اهتمام هذه ال�سفن.
م ���شروع ال�ف��رق��اط��ة م�ت�ع��ددة الأه ��داف
 22350هو �سفينة امل�صمم الأ�سا�سي للمكتب
يف ال��وق��ت احل ��ايل� ،إن�ه��ا م��ن ال�سفن املحلية
الأوىل التي من �أجلها ّمت تطوير م�ستندات
الت�صميم و�أدخ��ل الت�صميم مثلث الأب�ع��اد
الأوتوماتي .3D

Admiral Gorshkov

ال�سفينة الأ�سا�سية مل�رشوع الفرقاطة
م �ت �ع��ددة الأه � ��داف  22350ه��ي ال�ف��رق��اط��ة
ال�ت��ي حتمل إ���س��م �أم�ي�رال �أ��س�ط��ول االحت��اد
ال���س��وف�ي��ات��ي  Gorshkovال �ت��ي إ�ع�ت�م��دت�ه��ا
ال �ب �ح��ري��ة ال��رو� �س �ي��ة يف ال �ع��ام � ،2018أم��ا
ال�سفينة الأوىل يف �سل�سلة م�رشوع الأمريال
كانت  Fleet Kasatonovوالتي اعتمدت يف
العام  ،2020فيما ال�سفينة الثانية Admiral
 Golovkoفهي �أول �سفينة يف امل�رشوع التي
لديها نظام دفع � CODOGصناعة رو�سية.
يف العام  2019نفّذت الفرقاطة Admiral
 Gorshkovرحلة ح��ول ال�ع��امل مل�سافة �أك�ثر
م��ن � 40أل� ��ف م �ي��ل ب��ح��ري ،ف�ي�م��ا ف��رق��اط��ة
 Admiral Kasatonovيف خ��دم��ة البحرية
ال��رو� �س �ي��ة ،وح��ال �ي � ًا ت�ع�م��ل �أح ��وا� ��ض ب�ن��اء
ال�سفن  Severnaya Verfعلى بناء �سل�سلة
من هذه ال�سفن.
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المشروع ذو التقنية العالية  Project 22160هو أفضل خيار لتأمين اإلمتثال لمصالح الدولة في البحار الكبيرة والمحيطات

�إن �أمن��وذج ت�صدير الفرقاطة متعددة
الأه� � � ��داف م ��ن م� ���ش�روع  ،22350ت �ط��ور
وح�صل على ت�سمية م�رشوع  , 22356وهي
�سفينة ذات نوعية ج��دي��دة ميكن ت�سميتها
بفخر �سفينة القرن الـ � .21إنها �سفينة ذات
فعالية يف ا�ستخدام الطاقة ولديها مميزات
جديرة بالبحار وامل ُ�ن��اورة ،جمهّزة ب�أنظمة
م�ت�ق� ّدم��ة م��ن ال �� �س�لاح ت��وف��ر ح �ل��و ًال فعالة
ملجموعة وا�سعة م��ن امل�ه� ّم��ات القتالية� ،إذ
لديها �أن�ظ�م��ة ��ص��اروخ�ي��ة ��ض��ارب��ة م�ضادة
للطائرات و�أنظمة مدفعية متعددة الأدوار
م �� �ض��ادة ل �ل �ط��ائ��رات ،و�أ� �س �ل �ح��ة م���ض��ادة
للغوا�صات� ،إىل جانب رادارات الإ�ستطالع
والإخماد.
ت�صميم �آخر جديد من ال�سفينة الذي ّمت
اعتماده من قبل القوات البحرية الرو�سية،
ه��و �سفينة ال��دوري��ة يف امل �ي��اه ال��زرق��اء من
الدفاعية � -آذار  /مار�س  -ني�سان � /أبريل 2022

م ���شروع  22160إ�ن �ه��ا ال�سفينة الرو�سية
الأوىل امل �� �ص �م �م��ة م ��ع ت �ط �ب �ي �ق��ات م �ع � ّدل��ة
للأ�سلحة ،التي يت ّم تركيزها يف مرحلة البناء
وال تتغري خ�لال خ��دم��ات ال�سفينة ،كما �أن
امل�ساحات والف�سحات ميكن حتديثها بغية
تركيز �أ�سلحة ا�ضافية .حتى ال�ي��وم ثالث
�سفن من هذه ال�سل�سلة ّمت ت�شغيلها وغريها
يف مراحل منوعة من البناء.
�إن �سفينة ال��دوري��ة  22160ذات �إزاح��ة
 1800ط��ن ه��ي خم�ص�صة ل�ل�ق��وات البحرية
ال��رو� �س �ي��ة ،ل�ك��ن ب�ع��د درا� �س��ة ��ش��ام�ل��ة ح��ول
مهمات ال�سفينة �أم�ك��ن تقدميها للبحريات
الغربية.
�إن ق��درات التحديث العظيمة مل�شاريع
مكتب ت�صميم �سيفرينوي متكنها من التبني
بليونة مطالب حمددة من الزبائن .هذا الأمر
حتقق ع�بر تغيري وح��دة الأ��س�ل�ح��ة وتطوير

ال�سفن لعدة �أهداف على املن�صة املوحّ دة وفق ًا
للوظائف واحتياجات ال���س��وق ،م��ع ا ألخ��ذ
بالإعتبار متطلبات الزبائن لرتكيز �أنظمة
��س�لاح وم �ع �دّات ُم��رت�ب�ط��ة ب�ه��ا ذات �صناعة
�أجنبية تكون ممكنة.
م � �ك � �ت� ��ب ت� ��� �ص� �م� �ي ��م �� �س� �ي� �ف�ي�رن ��وي
 Severnoye Design Bureauي �ق �دّر عالي ًا
�آف��اق التطوير مع دول يف ال�رشق الأو�سط
واخل�ل�ي��ج يف اط ��ار ت�صميم وب �ن��اء وت�سليم
�سفن ذات �أغرا�ض و�إزاحة منوعة �إىل جانب
حتديث ال�سفن امل�سلمة �سابقاً.

31

�صاروخ �أكزو�ست � Exocetإنتاج م.ب.د .أ� MBDA

األسلحة املدمرة للسفن
والتدابري املُضادة
مع تطوّر التكنولوجيا املعتمدة
يف �إن�ت��اج �أنظمة ال�سالح املنوّعة
ومت���ا�� �ش� �ي� � ًا م� ��ع م ��وا�� �ص� �ف ��ات
وخ�صائ�ص ال�سفن احلربية ،ك��ان ال ب� ّد من
�إب �ت �ك��ار الأ��س�ل�ح��ة امل �� �ض��ادة امل ُ���س�ت�خ��دم��ة يف
املعارك لتدمري �أو �ش ّل عمل ال�سفن احلربية
وال� �غ���وا�� �ص���ات ،ويف ه � ��ذا امل� �ج���ال جت�م��ع
ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة ب�شكل ع ��ام ع�ل��ى �أن
الأ�سلحة امل�ضادة لل�سفن ميكن و�ضعها يف
فئات ثالث هي:
 ال�صواريخ امل ُ�ضادة لل�سفن الألغام البحرية� -أنظمة الطوربيد

�إىل جتنب اكت�شافها م��ن ِق�ب��ل ال �ع��دو� ،أواىل
ت��دم�ير من�صات ��ص��واري�خ�ه��ا إ�ث ��ر إ�ط�لاق�ه��ا
�أو ا� �س �ت �خ��دام �أن �ظ �م��ة ال�ت���ض�ل�ي��ل وتفجري
ال �� �ص��واري��خ امل��وجّ �ه��ة ق �ب��ل و� �ص��ول �ه��ا �إىل

�أهدافها.
تعمل ال�ب�ح��ري��ات احل��دي�ث��ة ع�ل��ى تطوير
أ�ن�ظ�م��ة ل�ص ّد �أخ �ط��ار ال���ص��واري��خ امل ُ���ض��ادة
لل�سفن ،وقد �أول��ت ال�سفن املواكبة حلامالت

 - 1ال�صواريخ امل�ضادة لل�سفن:

ُت�ع�ت�بر ال �� �ص��واري��خ امل ُ �� �ض��ادة لل�سفن،
�صواريخ موجّ هة بالأ�شعة حتت احلمراء،
وم�صممة ل�رضب �سفن ال�سطح وال�ق��وارب
ال�ك�ب�يرة ،وه��ي تطلق م��ن البحر �أو م��ن ال�ب ّر
ب �ح �ي��ث ي �ك��ون م �� �س��اره��ا ف� ��وق � �س �ط��ح امل ��اء
مُبا�رشة ،كما �أنها تعمل وف��ق توجيه بدئي
ورادار فعّال يقود �إىل نقطة الهدف مُبا�رشة،
يف بع�ض احل��االت تطلق من ال�ب ّر عند اق�تراب
ال�سفن من ال�شواطىء.
ت�شكّل ه��ذه ال���ص��واري��خ ت �ه��دي��د ًا ج� ّدي� ًا
ل�سفن ال�سطح ال�ت��ي لديها رادارات كبرية
و�أج �ه��زة رادي ��و وب�صمة ح��راري��ة ال ميكن
�إخ�ف��ا�ؤه��ا ،وه��ي ال ت�ستطيع ر ّد ال�صواريخ
املوجّ هة اليها ،والتي حتمل ر�ؤو��س� ًا حربية
يرتاوح وزنها ما بني  30و  750كلغ من املواد
املتفجرة ،والقادرة على إ�حل��اق �رضر م�ؤكد
يف ه�ي��اك��ل ال�سفن امل ُ���ص��اب��ة .مل��واج�ه��ة خطر
هذه ال�صواريخ تعمد �سفن ال�سطح احلديثة
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ال�ط��ائ��رات ه��ذا الأم ��ر �إه�ت�م��ام� ًا ج��دي� ًا بحيث
�أجمعت احل�ل��ول التكتيكية وال�سرتاتيجية
على اعتماد الأ�ساليب التالية:
 �إن�شاء طبقة �أوىل من ال��دف��اع امل ُ�ضادلل�صواريخ ع�بر جتهيز ال�سفن ب�صواريخ
�سطح  -جو بعيدة املدى.
 ت�ن�ف�ي��ذ م �ه � ّم��ات ع�ل��ى م ��دى � 24ساعةلطائرات ال��دوري��ة اجلوية املجهّزة ب�أنظمة
رادار متطوّرة ،لر�صد الأجواء على بُعد مئات
الأميال.
 تنفيذ طلّعات جوية للطائرات امل ُقاتلةاملنطلقة مِن على حامالت الطائرات ،والتي
عليها �إعرتا�ض الطائرات امل ُعادية قبل �إطالق
��ص��واري�خ�ه��ا ن�ح��و ال���س�ف��ن ال���ص��دي�ق��ة ،ويف
حال �أطلقت هذه ال�صواريخ تُطلق املقاتالت
�صواريخها جو  -ج��و لإع�ترا���ض �صواريخ
ال �ع��دوّ .يُ�شار �إىل �أن نظام ايجي�س AEGIS
للدفاع اجل� �وّي م��ن البحر ه��و �أف�ضل نظام
�أم�ي�رك��ي ُت�ن�ت�ج��ه ��شرك��ة «ل��وك�ه�ي��د م��ارت��ن»

إطالق صواريخ  Tomahawkمن سفن حربية

 ، Lockheed Martinوهو مُ�ستخدم من قِبل
القوات البحرية يف اليابان وا�سبانيا والرنوج
وك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ،كما �أن��ه ب��ات ُم��دجم � ًا يف
النظام ال�صاروخي امل��وجّ ��ه لثالث مدمرات

تابعة للبحرية الأ�سرتالية ،لقد �صمّم نظام
 AEGISل�ل��دف��اع ��ض� ّد ه�ج�م��ات �صاروخية
مكثّفة من قِبل ال�سفن والطائرات امل ُعادية.
لقد ب��ات يف حكم امل ��ؤ ّك��د �أن ال�صواريخ

�أبرز �أنواع ال�صواريخ املُ�ضادّة لل�سفن
�إ�سم ال�صاروخ

وزن الر�أ�س احلربي

املدى

الدولة املنتجة

تاريخ الإنتاج

غرانيت P-700 Granit

 750كلغ

 625كلم

رو�سيا

1980

5

هاربون Harpoon

 220كلغ

 280كلم

الواليات املتحدة

1977

2

مافريك Maverick AGM - 65F

 140كلغ

 30كلم

الواليات املتحدة

1972

1

توماهوك Toma hawk BGM - 109B

 400كلغ

 450كلم

الواليات املتحدة

1983

6

مارتل Martel

 150كلغ

 60كلم

فرن�سا /بريطانيا

1984

 6مكرر

�أكزو�ست Exocet

 165كلغ

 180كلم

فرن�سا

1979

4

أوتومات Otomat

 210كلغ

 180كلم

ايطاليا

1977

3

ر.ب�.س RBS-15

 200كلغ

 200كلم

ال�سويد

1985

7

�سي ايغل Sea Eagle

 230كلغ

 110كلم

بريطانيا

1985

8

كلوب 3M -54E Klub

 200كلغ

 220كلم

رو�سيا

2006

9

�س.و.م SOM

 185كلغ

 185كلم

تركيا

2006

10

براهمو�س Brah Mos

 300كلغ

 290كلم

رو�سيا/الهند

2006

11

نافال �سرتايك Naval Strike Missile

 125كلغ

 185كلم

الرنوج

2009

12
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امل ُ�ضادة لل�سفن تُ�شغل بال ال��دول ،والقوات
ال �ب �ح��ري��ة ب���ش�ك��ل خ��ا���ص ،ويف ه ��ذا امل �ج��ال
ُي��ذك��ر �أن وك��ال��ة ال��دف��اع ا ألم�يرك�ي��ة للأبحاث
 DARPAت�ع�م��ل ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال�ب�ح��ري��ة
الأمريكية على �إن�ت��اج ��ص��اروخ متطوّر بعيد
امل ��دى ُم���ض��اد لل�سفن حت��ت �إ� �س��م LRASM
(.)Long Range Anti Ship Missle
انه برنامج تُ�شارك فيه �رشكة ب�.أ�.إي
��س�ي���س�ت�م��ز  BAE Systemsال �ت��ي ت �ق �دّم
امل�ست�شعرات فيما �رشكة «لوكهيد مارتن»
تعمل كمتعاقد رئي�سي على تنفيذ الربنامج
و�إنتاجه عمالني ًا يف العام .2018

 - 2الألغام البحرية:

هي �أج�ه��زة ذاتية التفجري ت��زرع يف املاء
لتدمري �سفن ال�سطح �أو الغوا�صات .ترتك
الألغام عائمة �أو غاط�سة على �أعماق خمتلفة،
وي �ت � ّم �صليها ،ول ��دى اق �ت�راب �أو مالم�سة
�سفينة مُعادية تنفجر تلقائي ًا وتلحق ال�رضر
باملن�صة املائية امل ُقرتبة منها .ت�ستخدم الألغام
البحرية دفاعي ًا لإعاقة حترّك ال�سفن امل ُعادية
�أو منعها من دخول مرف�أ معينّ  ،كما تُ�ستخدم
يف �أعمال هجومية حلماية ال�سفن ال�صديقة،
و�إقامة مناطق مائية �آمنة .يت ّم زرع الألغام
بوا�سطة طُ ��رق و�أ�ساليب منوّعة مثل ال�سفن
امل�خ���ص���ص��ة ل� ��زرع الأل� �غ ��ام وال �غ��وا� �ص��ات
وال �ط��ائ��رات ال�ت��ي تلقي بها على ارت�ف��اع��ات
م�ن�خ�ف���ض��ة ف� ��وق � �س �ط��ح امل� � ��اء ،ك �م��ا ميكن
�إ�سقاطها يدوي ًا حول املوانىء البحرية عند
احلاجة.
تختلف �أن��واع ت�صنيع ا ألل�غ��ام البحرية
وتكلفتها وفق ًا للغاية من ا�ستخدامها ،فهنالك
�ألغام عادية ال يتجاوز ثمن الواحد منها �ألف
دوالر  ،فيما هنالك �ألغام متطوّرة تكنولوجي ًا
قد تكلف ماليني الدوالرات اذا ما ّمت جتهيزها
ب�ع�دّة أ�ن ��واع م��ن امل ُ�ست�شعرات و�أدم ��ج فيها
ر أ����س حربي يف � �ص��اروخ �أو ط��ورب�ي��د .ميكن
�إدراج �أنواع الألغام كما يلي:
 اللغم امل ُل�صق ال��ذي يت ّم �إل�صاقه بقعرال�سفينة مغناطي�سي ًا بوا�سطة الغطّ ا�سني
ويكون ع��اد ًة جمهّز ًا ب�صاعق يعمل بعد وقت
حمدد.
 اللغم العامل لدى الإحتكاك ب�أيّ هدفبحري حيث ينفجر فوراً.
 اللغم الغاط�س حتت �سطح املاء ويحملق��راب��ة  80ك �ل��غ م��ن م� ��واد  TNTامل�ت�ف��جّ ��رة
وامل ُ�� �س �ت �خ��دم � �ض � ّد ال �غ��وا� �ص��ات وح��ام�لات
الطائرات.
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لغم بحري غاط�س قبل وبعد تفجريه

 اللغم امل�سري عن بُعد وامل ُ�ستخدم عاد ًةبالتن�سيق م��ع امل��دف�ع�ي��ة ال�ساحلية لإغ�ل�اق
ممرّات بحرية مهمّة.
 ال �ل �غ��م ال �ع��ام��ل حت ��ت ت� ��أث�ي�ر ال�سفن�أو ال��غ��وا���ص��ات املُ� �ق�ت�رب ��ة م �ن��ه وامل �ج � ّه��ز
مب�ست�شعرات �إلكرتونية.
يُ�شار �إىل �أن الألغام البحرية ا�ستخدمت
خالل احل��روب والعمليات الع�سكرية يف عدّة
مناطق من العامل لع ّل �أبرزها ما ح�صل ابان
مرحلة احلرب الباردة ومنها ما يلي:
 م�ن��ذ احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة وحتىاليوم �أُ�صيبت � 14سفينة حربية تابعة ل�سالح
البحرية الأمريكية ب�أ�رضار ج�سيمة ومنها
ما د ّم��ر كلي ًا بوا�سطة الألغام البحرية ،فيما
�أ�صابت الهجمات ال�صاروخية اجلوية �أربع

�سفن فقط.
 خ �ل�ال ح ��رب ك��وري��ا ت�سببت �أل �غ��امزرعتها ق��وات كوريا ال�شمالية بن�سبة % 70
م��ن اال��ص��اب��ات ال�ت��ي حلقت ب�سفن البحرية
الأمريكية و أ�دّت �إىل غرق �أربع منها.
 خ�لال احل ��رب االي��ران �ي��ة  -العراقيةما بني  1980و 1988زرع املتحاربون �ألغام ًا
يف ع �دّة مناطق يف اخلليج العربي ،وبتاريخ
 14ني�سان�/أبريل � 1988إ�صطدمت إ�ح��دى
ال�سفن الأمريكية بلغم �إيراين أ�دّى �إىل �إ�صابة
ع�رشة جنود بجروح بالغة.
 خ�لال ح��رب اخلليج الثانية د ّم��ر لغمع��راق��ي �سفينتني تابعتني ل�سالح البحرية
الأمريكية ،وبعد انتهاء احلرب عملت ثماين
دول على �إزالة الألغام من مياه اخلليج.
الدفاعية � -آذار  /مار�س  -ني�سان � /أبريل 2022

طوربيد  Mark - 46مُ�ضاد للغوا�صات

� - 3أنظمة الطوربيد:

ال �ط��ورب �ي��دات احل��دي�ث��ة أ���س�ل�ح��ة ذات�ي��ة
وي�ك��ن
ال��دف��ع م� ��زوّدة ب��ر�ؤو���س م�ت�ف��جّ ��رة مُ
�إطالقها ف��وق �أو حت��ت �سطح امل��اء لإ�صابة
ال�سفن �أو الغوا�صات ،بحيث تنفجر لدى
مُ�لام���س��ة ال �ه��دف �أو ع�ل��ى م�ق��رب��ة م�ن��ه .لقد
تطوّرت ال�سفن احلربية من حيث تدريعها
وت ��زوي ��ده ��ا مب ��داف ��ع و� � �ص� ��واري� ��خ ،ل�ك��ن
ال�ط��ورب�ي��د ب��ات ق ��ادر ًا على إ�حل ��اق ال�رضر
بال�سفن وال�غ��وا��ص��ات مهما ك��ان تدريعها
وقوتها النارية.
لقد ا�ستعمل ال�ط��ورب�ي��د خ�ل�ال احل��رب
العاملية الأوىل م��ن ِق�ب��ل البحريات الأملانية
وال�بري�ط��ان�ي��ة واالي �ط��ال �ي��ة ،وخ�ل�ال احل��رب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ع ال �ت��دخّ ��ل الأم�ي�رك ��ي يف

امل ���سرح البا�سيفيكي واخ �ت �ب��ار الطوربيد
ب�شكل وا� �س��ع م��ن ِق�ب��ل ال �ي��اب��ان .ويف العام
 1982وخالل حرب الفوكالند متكّن طوربيد
�إن �ك �ل �ي��زي م��ن إ�غ � ��راق م ��د ّم ��رة �أرج�ن�ت�ي�ن�ي��ة
وت�سبب مبوت  323بحاراً ،ويف �شهر �آذار/
م��ار���س � 2010أُغ��رق��ت �سفينة حربية تابعة
لكوريا اجلنوبية بعد �إ�صابتها بطوربيد من
غوا�صة لكوريا ال�شمالية.
ت�صنّف الطوربيدات يف فئات ع�دّة وفق ًا
ل �ط��رق �إط�لاق �ه��ا �أو �أح�ج��ام�ه��ا و�أوزان� �ه ��ا.
ب�شكل ع��ام تُطلق عرب �أنابيب خا�صة تركّب
على متون امل��د ّم��رات وال�سفن والغوا�صات
ف ��وق �أو حت��ت ��س�ط��ح امل� ��اء ُم �ب��ا��ش�رة ،كما
وميكن �إطالقها من الطائرات �أو الطوافات
ع�ل��ى ارت �ف��اع��ات ُم�ن�خ�ف���ض��ة .أ�م ��ا بالن�سبة

طوربيد �سبريف�ش � SpearFishإنتاج BAE Systems
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لأوزان�ه��ا فقد اتّفقت البحريات على اعتماد
وت�صنيف ال �ط��ورب �ي��دات اخلفيفة ك�سالح
ل�ل�ه�ج��وم ال �ق��ري��ب خ��ا� �ص � ًة م��ن ال �ط��ائ��رات،
�أم��ا الطوربيدات الثقيلة التي تُعترب مبثابة
�صواريخ مُباعدة ،فهي تُطلق ب�شكل عام من
الغوا�صات.
أ�م ��ا �أب ��رز �أن� ��واع ال �ط��ورب �ي��دات فيمكن
�إدراجها مبا يلي:
 الطوربيد  Mark 48امل ُ�ستخدم من قِبلغ��وا��ص��ات ال �ق��وات البحرية الأم�يرك �ي��ة �إىل
جانب بحريات ال�برازي��ل وا�سرتاليا وكندا
وهولندا ،يحمل هذا الطوربيد مُ�ست�شعرات
وب��اح �ث � ًا ور�أ�� �س� � ًا ح��رب �ي �اً ،وه ��و ذو مفعول
ت �ف �ج�يري ك �ب�ير ي �ع �م��ل ب �� �ص��اع��ق ح���س��ا���س
وي�شتغل ع��ن ُق� ��رب ،وي ��زن ه��ذا ال�ط��ورب�ي��د
ح ��وايل  300ك�ل��غ وي���ص��ل م ��داه �إىل  100كلم
ب�رسعة  55عقدة بحرية.
 ال �ط��ورب �ي��د  Type 55ال� ��ذي تنتجهرو�سيا لتجهيز غوا�صات البحرية الرو�سية
وال�صينية ،يعمل بالطاقة الكهربائية ويحمل
 265كلغ من م��ادة  ،TNTوهو يُعترب ذا خطر
كبري على ال�سفن كونه ال ي�ستجيب للتدابري
امل ُ�ضادة للطوربيد العادية وي�صل م��داه 22
كلم حام ًال ر�أ�س ًا حربي ًا زنة حوايل  300كلغ.
 الطوربيد  G7eهو الطوربيد القيا�سيالذي ا�ستخدمته �أملاني ًا خالل مرحلة احلرب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ل�ك��ن ال�ت�ط��وي��ر ال ��ذي ط��ر أ�
على �صناعة الأنظمة امل ُ���ض��ادة لل�سفن �أدّى
�إىل إ�ن�ت��اج طوربيد جديد هو  DM2A4الذي
ط �وّرت��ه ��شرك��ة �أط�ل����س �إل�ك�ترون�ي��ك ل�صالح
القوات البحرية الأملانية.
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تطور بناء السفن يف اخلليج
ب���د أ� اخلليجيون رك���وب البحر
ب��ا���س��ت��خ��دام ق����وارب م��ن «�سعف
النخيل» �أو اجلريد ،وكانت ت�سمى
الب�سيط ،وك��ان��وا يثبتون اجلريد
ب��خ��ي��ط �سميك م��ن ال��ق��ط��ن ي�سمى
«اخليط احليطي» ،ثم بد�أوا �صناعة
ال�سفن من اخل�شب ،من خ�لال حفر
جذع ال�شجرة لت�صبح مركباً �صغري ًا
�أطلق عليه �إ�سم «البانو�ش» .بعد
ذلك بد�أوا �إ�ستخدام �ألواح اخل�شب يف
�صناعة ال�سفن والقوارب التقليدية،
وق��د ا�ستطاعت �سفن ه��ذه املنطقة
الو�صول �إىل �سواحل �أفريقيا والهند
وغ�يره��ا .وبحلول ال��ق��رن اخلام�س
ع�شر كانت منطقة الإمارت متثل قمة
املعرفة ب�أ�سرار البحار.
تُ�شري بع�ض ال��درا���س��ات �إىل �أن
ال�سفن الآ�سيوية والعربية ،كانت
يف �أوائ��ل القرن الـ  15تفوق ال�سفن
الأوروبية كثري ًا من حيث الت�صميم
والبناء والآداء .ومع م��رور الزمن
ت��ع��دّدت �أن����واع ال�سفن وت��ن�وّع��ت
بح�سب الهدف منها وطبقاً ملهماتها
الأ�سا�سية ،ومع تطوّر ال�سفن تطوّرت
مهنة �صناعة ال�سفن ملواكبة �أنواع
و�أحجام املهمات امللقاة على عاتقها،
ال �سيما مع تغري الأو�ضاع االقت�صادية
يف دول اخلليج العربي ومنو التجارة
العاملية عرب البحار ،وبالتايل �أهمية
حماية هذه ال��دول وم��وارده��ا الأمر
الذي يفرت�ض التوجّ ه �إىل بناء ال�سفن
احلربية.
ال �إ�شارات من دول اخلليج ت�شي
بتباط�ؤِ ما ال يزال مي�ضي �رسيع ًا
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د الإن� �ف���اق يف جم��ال
الأ��س�ل�ح��ة .ويبقى امل�ضمار البحري ج��زء ًا
مه ّم ًا م��ن النفقات الع�سكرية .وال��دول هذه
تقوم براجمها الوطنية� ،إىل حد بعيد ،على
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تكنولوجيات �أجنبية ،يف ما يتعلق باجلهات
التي تورّد �إليها .لكن هناك بلدان على الأقل -
اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية
املتحدة  -يريدان �أن يعك�سا هذا التوجه فيما
هما ي�ستثمران بقوة يف �صناعتهما املحلية
املتعلقة ببناء ال�سفن.
�إن دول اخل� � � �ل� � � �ي � � ��ج م � � �ع� � ��روف� � ��ة
ب� � � � �� � �ش� ��راء م� � �ن� � �ت� � �ج � ��ات «ج � � � ��اه � � � ��زة»
()off-the-shelfمب� � �ل� � �ي � ��ارات ال � ��دوالرات
حل���س��اب ق��وات�ه��ا امل���س� ّل�ح��ة .ب�ي��د �أن �صنّاع
ال �ق��رار ي��درك��ون �أن الإم �ك��ان �ي��ة ال�صناعية
�أم ��ر ج��وه��ري وح��ا� �س��م .وال ��ش��ك يف ان ه��ذا
ال�ت��وج��ه �سي�ستمر ال�سري ب��ه يف امل�ستقبل.
ويف ال ��وق ��ت احل ��ا��ض�ر ،ت �ت �ب �و�أ الإم� � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ال �ق �ي��ادة بف�ضل قاعدتها
ال�صناعية الوطنية ،املتجلية ب�رشكة «�أب��و
ظبي لبناء ال�سفن» ( )ADSBالتي أ�ُ�س�ست
يف ال�ع��ام  ،1996وتن�شط بانخراطها يف عدد
م��ن ال�برام��ج املهمة املتعلقة ببناء ال�سفن،
وتقدم زوارق �إن��زال (ط��ول الواحد منها 64
م) وزوارق هجوم ( 9.5م) ،وزوارق دورية
�رسيعة ( 70م).
ثمة مثال �آخر يعبرّ عن اجلهود املتنامية
ال�ت��ي تبذلها الإم � ��ارات العربية امل�ت�ح��دة يف
�صناعة ال�سفن هو �رشكة «الفتّان ل�صناعة
ال�سفن» ،التي تت�ضمّن �أن�شطتها ت�صميم

و�إن� �ت ��اج ق�ط��ع ح��رب�ي��ة ت� ��راوح م��ن وح ��دات
� �ص �غ�يرة ،م�ث��ل ال�ق�ط�ع��ة امل�ع�تر��ض��ة العالية
ال ���سرع��ة ،ال�ب��ال��غ ط��ول�ه��ا  11م� ،أوال� ��زورق
القتايل ( 16م)� ،إىل �إن�شاءات �أكرب ،مثل قطعة
تدريب التالمذة ال�ضباط البحريني ( 75م)،
م��ع م�ن���ش��آت ق���ادرة ع�ل��ى خ��دم��ة ق�ط��ع ي�صل
الطول الإجمايل لك ٍّل منها �إىل  100م.

اململكة العربية ال�سعودية

ت��رغ��ب ال��ري��ا���ض يف �أن حت���ذو ح��ذو
الإمارات العربية املتحدة .ووفق معطيات
ر�سمية ،ف ��إن  % 2فقط م��ن امل��ال املنفَق يف
الأ�سلحة ميكث يف البلد حالياً ،يف حني �أن
الريا�ض تريد ،وتبع ًا للر�ؤية ال�سعودية
� ،2030أن جتعل  % 50من �إجمايل الإنقاق
ال�ع���س�ك��ري �إن �ف��اق � ًا حم�ل�ي� ًا يف ذل��ك ال �ع��ام.
وب �ه��دف حتقيق ه��ذا امل ���شروع الطموح،
ج��رت يف ال �ع��ام � 2017إق��ام��ة ال�صناعات
الع�سكرية ال�سعودية (.)SAMIوبح�سب
وث �ي �ق��ة ُن� ���ش�رت ع �ل��ى م��وق��ع «ال �ع��رب �ي��ة»
الإخباري يف � 26شباط/فرباير  ،2018ف�إن
« أ�ك�ث�ر م��ن �� 50شرك��ة �أوروب �ي��ة و�أمريكية
وتركية وكورية و�صينية تبدي اهتمامها
بالتو�صل �إىل �صفقات مع م�صانع حملية
لتطوير ال�صناعة الع�سكرية ال�سعودية».
وت �ت��وق��ع  SAMIت��وف�ي�ر  5000ف��ر��ص��ة
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عمل حملية بحلول ال�ع��ام  .2020كما �أن
الريا�ض تتوخى تطوير ق��درات �صناعية
وطنية يف ميادين مثل:املعدات الع�سكرية
وتكنولوجيات االت�صاالت واملعلومات.
�إن اململكة العربية ال�سعودية حتتل
ال�صدارة �إقليمياً ،وبال منازع ،من حيث
م�شرتياتها م��ن الأ��س�ل�ح��ة ال�ت��ي تت�ضمن
ح �ي��ز ًا ب�ح��ري� ًا م�ه�م�اً .ومب��وج��ب «برنامج
التو�سع البحري ال�سعودي» (،)SNEP II
الذي ت�صل قيمته �إىل  20مليار دوالر ،تريد
ال��ري��ا���ض ��ش�راء � 4سفن ح��رب�ي��ة متعددة
الأدوار م �� �ض��ادة ل�ل�ط��ائ��رات/م���ض��ادة
لل�صواريخ (�إزاح ��ة ال��واح��دة منها 3500
طن) ،و 24-20قطعة دورية ( 50-40م)،
و 10طوافات بحرية من طراز «�أم �أت�ش-
� 60آر» ( ،)MH-60Rو 3طائرات دوري��ة
م�سية .واحلالة
بحرية ،و 50-30طائرة رَّ
ال��راه�ن��ة ال�ت��ي عليها ال�ق��اع��دة ال�صناعية
الوطنية جتعل ه��ذه الربامج معتمدة على
مورّدين �أجانب؛ ويف حني �أن دو ًال �أوروبية
ع��دة حتجم ع��ن ت�صدير م �ع �دّات ع�سكرية
�إىل امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ،فلي�س
هناك حتى الآن إ���ش��ارات على احتمال �أن
يكون لذلك ت�أثري �سلبي على برامج �صناعة
ال�سفن.
مب��وج��ب � ،SNEP-IIستتلـــقى اململكة
العربية ال�سعودية ن��وع� ًا م �ع � َّد ًال م��ن �سفينة
ال�ق�ت��ال ال���س��اح�ل��ي ( )LCSف�ئ��ة «ف��ري��دوم»
( ،)Freedomوه ��ي م ��ن ��ص�ن��ع «ل��وك�ه�ي��د
مارتن» ( .)Lockheed Martinومن املتوقّع
�أن جتري عمليات ت�سليم  4قطع بني العامني
 2025و  ،2028بعد �أن يُنجَ ز العمل كله (�أو
معظمه) يف الواليات املتحدة .مقارن ًة بذلك،
تبدو �صفقة مع �رشكة «نافانتيا» ()Navantia
الإ�سبانية �أكرث نفع ًا لل�صناعة ال�سعودية؛ ففي
ت�رشين الثاين/نوفمرب ،2018ج��رى ت�أكيد
م��وع��د ت�سليم  5فرقيطات م��ن فئة «�أف��ان�ت��ي
 )Avante 2200( »2200ب�ين العامني 2021
و ،2022وذلك وفق عقد بقيمة  1.8مليار يورو
(ملياري دوالر) ُو ِّق��ع م��ع  .SAMIو�أُن�شئ
م�رشوع م�شرتك بغية جعل �أكرث من  % 60من
العمل املتعلّق بالأنظمة القتالية لهذه ال�سفن
يت ّم حملياً ،ومن �ضمن هذا العمل �إج��راءات
ال�ترك�ي��ب وال��دم��ج .كما �أن � SAMIستتوىل
م���س��ؤول�ي��ة إ�ن �ت��اج ب�ع����ض م �ك��ون��ات احل��رب
الإلكرتونية (.)EW
يف ك��ان��ون ال�ث��اين/ي�ن��اي��ر � ،2018أُ ِّك ��د
اح �ت �م��ال �أن حت �� �ص��ل امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
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ال�سعودية من «النورماندي للإن�شاءات
امليكانيكية» ( )CMNعلى  3زوارق هجوم
�رسيعة من طراز «�أف �أ�س  56كومباتنت»
( .)FS56 Combatanteوي�ق��ال �أي�ض ًا �إن

� �س �ت �ك��ون ال �� �ص �ن��اع��ة امل �ح �ل �ي��ة � �ض��ال �ع��ة -
فاملتوقَّع �أن تتعاون «املجموعة البحرية»
( ،Naval Groupالتي كانت تدعى DCNS
��س��اب� ًق��ا) ت �ع��اون � ًا وث�ي�ق� ًا م��ع ��شرك��ة «�أب��و

�سفينة �أريالة تابعة ل�سالح البحرية االماراتية

ال��ري��ا���ض م��ا زال ��ت تنتظر ن�ق��ل  30زورق
دوري� � ��ة م ��ن ط � ��راز «�أم ك )Mk V( »5
�إل�ي�ه��ا� ،إ�ستجابة لطلب �سبق �أن قدّمته
�إىل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف ال �ع��ام  .2013يف
ال��وق��ت نف�سه ،حت�صل اململكة العربيــة
ال���س�ع�ـ��ودي�ـ�ـ�ـ�ـ��ة ع�ل��ى  35زورق دوري�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة
«ت �أن �سي  )TNC 35( »35 -م��ن �إنتاج
�رشكة «لور�سن» ( ،)Lürssenوكان �أولها
قد �سُ لِّم يف العام � 2016إىل حر�س احل��دود
ال�سعودي .ويف ت�رشين الأول�/أك �ت��وب��ر
 ،2018مُنحت «�أم ب د�أ» ( )MBDAعقد ًا
ل�ت�ج��دي��د  4ف��رق��اط��ات م��ن ف �ئ��ة «م��دي �ن��ة»
( ،)F200Sم��ع ت��زوي��ده��ا ب�ن�ظ��ام ال��دف��اع
الذاتي الق�صري املدى «�سيمباد � -آر �سي»
(.)SIMBAD-RC

الإمارات العربية املتحدة

�إن امل ���ش�روع الإم ��ارات ��ي الأك �ب�ر هو
م���شروع الفرقيطات م��ن فئة «بينونة»،
التي يبلغ طول الواحدة منها  72م .وكانت
� 6سفن ق��د �� ُ�س�لِّ�م��ت ب�ين ال�ع��ام�ين  2012و
 ،2017بعد �أن بنت �أواله��ا �رشكة  CMNيف
فرن�سا ،بينما بنت اخلم�س الأخرى �رشكة
« أ�ب��و ظبي لبناء ال�سفن» .ي�ضاف �إىل ذلك
�أن �أبو ظبي طلبت يف العام  2017فرقاطتني
من فئة «غويند» ( .)Gowindومن جديد،

ظبي لبناء ال���س�ف��ن» .وق��د واف��ق البلدان
على خيار ب�ش�أن �سفينتني �إ�ضافيتني -
وم��ن امل��رجَّ ��ح �أن «�أبوظبي لبناء ال�سفن»
�ستقوم ببنائهما حملياً .ويف وق��ت الحق،
وب��ال�ت�ح��دي��د يف ك��ان��ون الأول/دي �� �س �م�بر
� ،2017أعلنت «بومرينجر بوت�س �أوي»
( )Boomeranger Boats Oyالفنلندية �أنها
وقَّعت عقد ًا مع الإم��ارات العربية املتحدة
لت�سليم  34زورق� ًا مطاطي ًا متين ًا ()RHIB
يف غ�ضون عامني.
ك��ان��ت «�أب � ��و ظ �ب��ي ل �ب �ن��اء ال���س�ف��ن»
م�����ش��ارك��ة أ�ي� ��� �ض� � ًا يف م� ���ش�روع ي�ت�ع�ل��ق
ب� � � � � ��زوارق �� � �ص � ��واري � ��خ ��س�ري� �ع���ة ف �ئ��ة
«غ � �ن� ��اط� ��ة» ( 27م) ،م� ��رت � �ك� ��زة ع �ل��ى
ت �� �ص �م �ي��م ل� �ـِ«�� �س���وي���د ���ش��ي��ب م���اري���ن»
( ،)Swede Ship Marineوكل واحد منها
ي�ح�م��ل � � 4ص��واري��خ م �� �ض��ادة لل�سفن من
�صنع  MBDAوم��ن ط��راز «�أم ك�/2أن»
(.)Mk2/N
وك��ان��ت ال��وح��دات ال�ث�لاث ا ألُوىل قد
ُ�صنعت يف ال�سويد ،بينما ُ�صنعت الت�سع
ال �ب��اق �ي��ة يف ا إلم� � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة.ك �م��ا �أن
 MBDAقامت بتحديث  12زورق ًا �إ�ضافياً،
طول الواحد منها  25م ،وحتويل  6زوارق
�إىل زوارق م���س�ل�ح��ة مب��داف��ع ه� ��اون من
ع�ي��ار  120ملم وم��ن ط��راز «ب��ات��ري��ا نيمو»
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( )Patria Nemoو 6زوارق �أُخ� ��رى �إىل
زوارق ت��دخّ ��ل م���س� ّل�ح��ة مب��داف��ع «�أم �أل
ج��ي  )MLG27( »27م��ن ع �ي��ار  27ملم،
وم��ن �صنع «راينميتال» (.)Rheimetall
وكانت قيمة العقد ،الذي مُنح لـ«�أبو ظبي
لبناء ال�صفن»  23مليون ي ��ورو .وقامت
« أ�ب � ��و ظ �ب��ي ل��دم��ج الأن� �ظ� �م ��ة» ()ADSI
ب�أعمال الدمج ،وه��ذه الأخ�يرة هي �رشكة
م�رشوع م�شرتك �شكّلتها يف العام : 2006
«�أب ��و ظبي لبناء ال�سفن» م��ع «�سيليك�س
�سي�ستيمي �إن�ت�غ��رات��ي» (Selex Sistemi
 )Integratiالإيطالية.
يف ك� � ��ان� � ��ون الأول/دي � � �� � � �س � � �م� �ب��ر
� ،2013إ ُّت � �ف� ��ق م� ��ع « أ�ب � � ��و ظ� �ب ��ي ل �ب �ن��اء
ال �� �س �ف��ن» ،مب��وج��ب ع �ق��د ،ع �ل��ى �أن ت�ق��وم
ب �ت �� �س �ل �ي��م زور َق� � � � ��ي دوري� � � ��ة ع �م�لان �ي��ة
) 67)(OPVم( ،على �أن ت�صنعهما كليهما
«دامِ ��ن» ( )Damenيف بلغاريا ،بينما تتوىل
«�أب��و ظبي لبناء ال�سفن» م�س�ؤولية دمج
الأنظمة بالتعاون مع «تالي�س» (.)Thales
وجرى �إدخ��ال ال�سفينة الأُوىل («�أريالة»)
اخل��دم��ة يف ع��ام  ،2017ث��م تبعتها «همني»
يف العام  ،2018و�سُ لِّمتا كلتيهما �إىل وكالة
ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة احل �� �س��ا� �س��ة واحل �م��اي��ة
ال�ساحلية.

قطر

تجُ � ��ري ه� ��ذه ال ��دول ��ة �أي� ��� �ض� � ًا حت��دي �ث � ًا
أل� �س �ط��ول �ه��ا .ف �ف��ي �أوا�� �س ��ط ال �ع��ام ،2017
و ّق �ع��ت ��ص�ف�ق� ًة م��ع إ�ي �ط��ال �ي��ا ،بقيمة ح��وايل
 5م �ل �ي��ارات ي ��ورو ( 5.7م �ل �ي��ارات دوالر)
بخ�صو�ص ��شراء � 7سفن .كما �أن من املق ّرر
�أن تت�سلّم  4فرقيطات متعدّدة الأدوار من
فئة «دوح��ة» ،ط��ول ك� ّل واح��دة منها  107م،
وتبلغ �إزاحتها  3250طناً ،وزور َق��ي دورية
م�سلّحة ملهمّات بعيدة عن ال�شاطئ ،و�سفينة
برمائية واحدة �شبيهة� ،إىل ح ّد بعيد ،ب�سفن
فئة «��س��ان جيوجيو» ( )San Giorgioمن
�إن��ت��اج «ف�ي�ن�ك��ان�ت�ي�يري» (،)Fincantieri
وذل ��ك مبقت�ضى ع�ق��د يت�ض ّمن أ�ي �� �ض � ًا ب�ن��د ًا
خ��ا� �ص � ًا ب �خ��دم��ات دع���م داخ� ��ل ال �ب �ل��د على
م��دى � 10أع � ��وام .وج ��رى يف مت��وز/ي��ول�ي��و
 2018الإحتفال ببدء �أع�م��ال البناء (steel-
 ،)cutting ceremonyعلى �أن يتم ت�سليم
الفرقيطة الأُوىل ،كما ه��و متوقَّع ،يف العام
 .2021وقد �أكدت � Fincantieriأن «قطع لوح
ال �ف��والذ» �سيكون م ��ؤ��شر ًا �أي���ض� ًا لبدء بناء
زوارق  OPVيف العام احل��ايل .و إ�ث��ر مراحل
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�سفبنة تدريب فئة دوحة يف القوات البحرية القطرية

ت�صميم ال�ف��رق�ي�ط��ات وال � � �ـ� ،OPVسرتكز
ال ���شرك��ة اه�ت�م��ام�ه��ا ع�ل��ى �سفينة برمائية
واح� ��دة .وك ��ان ق��د ُك���ش��ف يف وق ��ت ��س��اب��ق،
وبالتحديد يف �آب�/أغ�سط�س  ،2016عن �أن
ق�ط��ر ت��ري��د �أي���ض� ًا  4زوارق دوري ��ة �رسيعة
( )Mk-Vم��ن ��شرك��ة  ،USMIوف ��ق �صفقة
حمتملة ت�صل قيمتها �إىل  104ماليني يورو.
�أ ّم� ��ا «ن ��اق�ل�ات دا ِم� ��ن � �ش �ي �ب��اردز ق�ط��ر»
( ،)NDSQوه ��ي م ���شروع م���ش�ترك �أُق �ي��م
يف ال��ع��ام  2010ب�ي�ن  Damenو«ن ��اق�ل�ات»
القطرية ،ف�إنها م�شاركة يف م�رشوع يتعلق
بـ  6زوارق دوري��ة جديدة .و�سبق �أن ُوقّعت
ر�سالة نوايا من البحرية القطرية بخ�صو�ص
قطعة بحرية ل��دع��م �أع �م��ال ال�غ��و���ص ،ويبلغ
طولها  52م ،و 6زوارق دورية ( 50م) .تبلغ
قيمة العقد  753مليون ي��ورو ( 868مليون
دوالر) ،وك��ان من امل�ق�رّر �أن تُ�سلَّم الوحدة
الأُوىل يف ال�ع��ام  ،2014لكن امل ���شروع عانى
ت� � أ�خ�ي�رات ،ومل ي �ج � ِر حت��دي��د م��وع��د نهائي
ب���ص��ورة علنية .وبح�سب ب�ي��ان ر�سمي من
ال�رشكة ،ف��إن يف «جعبتها» «�سل�سلة طويلة
من قطع الدورية والأمن» ،و�إنها متخ�ص�صة
بـ«بناء قطع بحرية ودوري��ة ي��راوح طولها
من  7م �إىل �أك�ثر من  20م ،وتبد أ� �أنواعها من
قطع بحرية معرتِ�ضة وقطع دوري��ة «�ستان
ب��ات��رول��ز» ( � )Stan Patrolsإىل �سفن دع��م
برمائية وقطع بحرية م�ساعِدة» .وبحلول
ال �ع��ام  ،2015ك ��ان ل ��دى  NDSQ 40قطعة
م�سلَّمة �أو قيد الإن�شاء ،وكلها مرتكزة على
ت�صميمات .Damen
يف العام  ،2014مُنح حو�ض بناء ال�سفن
ال�ترك��ي «�أري ����س» ( )Aresع�ق��د ًا بقيمة 201

م �ل �ي��ون ي� ��ورو ( 231م �ل �ي��ون دوالر) ل�ق��اء
 17زورق دوري� ��ة م�سلحة حل���س��اب حر�س
ال���س��واح��ل ال�ق�ط��ري�� 2 :سري�ع��ان م��ن ط��راز
«هريكيوليز 48( )Hercules 150( »150
م) ،و 245ط �ن �اً ،وذوا م��داف��ع م��ن ط��راز
«محُ ��اف��ظ»  Muhafizم��ن �إن�ت��اج «�أ�سل�سان»
 ،)ASELSANومزوَّدان بثالث وحدات دفع
� MT4سل�سلة  ،4000و 10زوارق Hercules
 711( 110ط �ن �اً) ،و  5زوارق Hercules 75
( 58ط� �ن� �اً) .ويف �أي �ل��ول� �/س �ب �ت �م�بر،2017
�سلّمت ال�رشكة حر�س ال�سواحل القطري
ال��زورق العا�رش .ويف �آذار/م��ار���س ،2018
ط�ل��ب احل��ر���س ن�ف��� ُ�س��ه  3زوارق Hercules
 150أ�ُخ��رى ،مع تقدمي قوى ا ألم��ن الداخلي
ال�ق�ط��ري��ة يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ط�ل��ب  6زوارق
م �ع�ت ِر� �ض��ة ��سري �ع��ة م��ن ط� ��راز «ه ��ارب ��ون»
( 24( )Harpoonم) .ويف حديث مع Naval
� ،Forcesأ ّك� ��د م �� �س ��ؤول مم � ّث��ل ل �ـ � Aresأن
ال���شرك��ة ب��دات ف�ع� ًلا ببناء زوارق الطلبية
الإ�ضافية الـ.9

البحرين

ل�ي����س ل ��دى ال �ب �ح��ري��ن ح��ال �ي � ًا ب��رام��ج
ك�برى معنية ب�ن��اء ال�سفن ،وك��ان��ت عملية
ال ���شراء اجل��دي��دة وال��وح �ي��دة ،ت�ل��ك التي
ج ��رت يف أ�ي �ل��ول� �/س �ب �ت �م�بر  ،2017حني
طلبت البحرين زورق��ي دوري��ة ( 35م) من
�رشكة «�سويفت �شيب�س» ()Swiftships
الأم�ي�رك �ي��ة ،بتكلفة ُق�� �دّرت ب� �ـ 60مليون
دوالر .وه �م��ا ��س� ُي�ج� َّه��زان مب��دف��ع «�أم ك
 MK38 Mod 3) (25( »38م�ل��م) وجهاز
�أ�شعة حتت احلمراء «�سي فلري Sea( »380
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املا�ضي .وهناك �أي�ض ًا العقد ال��ذي جرى
توقيعه م��ع ��شرك��ة «�سيليك�س �إي أ����س»
( )Selex ESيف العام  ،2015والبالغة قيمته
 50م�ل�ي��ون يورو( 56.9م�ل�ي��ون دوالر).
وق��د ع��ادت ال�سفينة الأوىل« ،املنامة»� ،إىل
اخل��دم��ة يف ك��ان��ون ال�ث��اين/ي�ن��اي��ر ،2018
بينما �سُ لّمت ال�سفينة الثانية« ،املحرق»
يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  .2018وقامت
ال�رشكة الإيطالية بدمج نظام جديد لإدارة
ال�سالح يف هاتني ال�سفينتني .ويف الوقت
ذات ��هُ ،ذك��ر �أن ��شرك��ة «ف�ي�غ��ور» ()Vigor
تقوم ببناء  6زوارق ا�ستجابة متو�سطة
حل�ساب حر�س ال�سواحل البحريني.
فرقيطة املنامة بعد جتديدها يف البحرين

 .)FLIR 380وثمة �شائعات فحواها �أن
من املحتمل �أن حت�صل البحرين يف العام
التايل على الفرقاطة الأمريكية «روب��رت
جي .ب��راديل» ( ،)Robert G. Bradleyفئة
«�أوليفر ه��ازارد ب�يري» (Oliver Hazard
 )Perryال �ت��ي �أُخ ��رج ��ت م ��ن اخل ��دم ��ة يف
البحرية الأمريكية يف العام  ،2014وذلك
لقاء قرابة  70مليون ي��ورو ( 79.6مليون
دوالر) .ه��ذا ول ��دى ال�ب�ح��ري��ن يف ال��وق��ت
احل��ا��ضر (وم �ن��ذ ال �ع��ام  )2014فرقاطة
�أمريكية واح��دة تدعى «�صبحة» («ج��اك

وليامز» (� )Jack Williamsسابقاً ،وكانت
قد �أُخرجت من اخلدمة يف العام  .1996ويف
متوز/يوليو ،2018أ�ُعلن �أن ال�سفينة هذه
�ستتلقى دعم ًا تقني ًا �أمريكي ًا تبلغ قيمته 62
مليون يورو ( 70.5مليون دوالر).
أ� ّم ��ا امل �ب��ادرة التحديثية ا أله ��م ،فهي
تلك املتعلقة بـ  6فرقيطات/زوارق دورية
م�سلّحة ب���ص��واري��خ م��وجَّ �ه��ة  -قطعتني
من فئة «املنامة» ( )FPB-62و 4من فئة
« أ�ح �م��د ال �ف��احت» ( ،)TNC-45وجميعها
�سلّمتها �رشكة  Lürssenيف ثمانينات القرن

ابدت الكويت رغبة يف اقتناء فرقيطة Gowind
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الكويت وعُمان

يف ال� �ع ��ام  ،2015أ�ب� � ��دت ال �ك��وي��ت،
املح�صورة بني العراق واململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة ،رغ�ب��ة يف ��ش�راء  6ف��رق��اط��ات
فئة  ،Gowindلكن مل ت��رد يف ه��ذا ال�صدد
�أي تفا�صيل �إ�ضافية .ويف ال�ع��ام ،2018
واف �ق��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ع�ل��ى �إمكانية
بيع  15زورق دورية �رسيعة تتوىل بناءها
«ك�ف�ي�ت���ش��اك» ( )Kvichakلل�صناعات
البحرية يف الواليات املتحدة .وك��ان �أكرب
برنامج لبناء �سفن من �أجل الكويت عقد ًا
ُم �ن��ح ل���شرك��ة «�أب� ��و ظ�ب��ي ل�ب�ن��اء ال�سفن»
ا إلم ��ارات� �ي ��ة يف ال� �ع ��ام  ،2015وواف �ق��ت
ال���شرك��ةمب��وج�ب��ه ع�ل��ى ت�سليم  8زوارق
�إنزال  5 -بطول  16م ،و 2بطول  64م ،و1
بطول  42م ،وهذه كلها �سُ لّمت بني العامني
 2015و.2018
�أمّا عُمان ،ف�إن �آخر �أكرب عملية �رشاء
ق��ام��ت ب�ه��ا ك��ان��ت يف ال �ع��ام  ،2016عندما
�أدخ �ل��ت امل�ن��ام��ة �إىل اخل��دم��ة قطعتي دع��م
عاليتي ال���سرع��ة م��ن ��شرك��ة «�أو� �س �ت��ال»
()Austal؛ ويف العام نف�سه� ،أمت��ت عُمان
ح �ي��ازة  4زوارق  OPVم��ن ف�ئ��ة «الأف ��ق»
( 1100ط ��ن؛  75م) ،ك��ان��ت ق��د طلبتها
م�سقط من «�أ�س ت مارين» ()ST Marine
 مبوجب �أ�ضخم عقد ت�صدير يف تاريخال���شرك��ة .ه��ذه ال�سفن ال �ـ ،4القائمة على
ت�صميم «ف�يرل ����س» ( ،)Fearlessقُ�صد
ب�رشائها �أن حت� ّل حم� ّل  4قطع  OPVفئة
«�سيب» كانت قد �أُدخلت اخلدمة يف �أوائل
ثمانينات القرن املن�رصم .وبحلول العام
� ،2014أدخلت عُمان فرقيطة ثالثة من فئة
«خ��ري��ف» ( 2660طناً؛  99م) وم��ن �صنع
«بي أ� �إي �سي�ستمز» (.)BAE Systems
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القوات اجلوية والدفاع اجلوي
يف الشرق األوسط

يعترب تاد � THAADأف�ضل نظام للدفاع ال�صاروخي

مع تقدّم وتطوّر الطريان� ،أ�صبحت م�س�ألة الدفاع اجلوّي ذات �أهمية
كربى ،وباتت �أنظمة الدفاع اجلوّي املدجمة ( )IADSجزء ًا �أ�سا�سياً
من �أج��ه��زة ال��دف��اع عن ال��دول وف�ضاءها اجل��وي .وال��ي��وم مع ظهور
التكنولوجيا املتطوّرة للأنظمة ال�صاروخية مل يع ْد الدفاع اجلوّي مقت�صر ًا على
�سالح الطريان والقوة اجلوية بل �أدخلت �إليه الأنظمة ال�صاروخية و�أ�صبح الدفاع
اجلوّي وال�صاروخي معاً ( )AMDذو �أهمية بالغة للدول التي متتلك ال�صواريخ
امل�ضادة للجويات والرادارات املتممة لها.
خالل النزاعات امل�سلّحة احلديثة ،تدرك القوات اجلوية وقوات الدفاع اجلوّي
الت�أثريات ال�سرتاتيجية من خالل عملياتهم املُ�شرتكة والت�أثري احلاز م على نتائج
النزاعات املُ�سلّحة ،ففي وقت ال�سلم تكون هذه القوات العامل الرئي�سي يف حتويل
و�إبعاد �أخطار غري متماثلة من الف�ضاء اجلوي.
ل�ق��د �سعت معظم دول اخل�ل�ي��ج ويف مقدّمها
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة� ،إىل ام �ت�لاك
�أن �ظ �م��ة ف �ع��ال��ة ل �ل��دف��اع اجل � � �وّي وح �م��اي��ة
ف�ضاءها .فلدى اململكة العربية ال�سعودية
ق � ��وات خ��ا� �ص��ة ل �ل��دف��اع اجل � � �وّي جم � ّه��زة
مب��داف��ع و��ص��واري��خ ورادارات ق ��ادرة على
الت�صدّي لأيّ اع �ت��داء ج �وّي م��ن الطائرات
�أو ال �ط��واف��ات �أو ال �� �ص��واري��خ البال�ستية
املعادية .لدى هذه القوات املدفعية امل�ضادة
للطائرات �أورل �ي �ك��ون كونرتافز Oerlikon
 Contravesع �ي��ار  35م�ل��م ل �ل��دف��اع اجل� �وّي
ال� �ق ��ري ��ب .ث ��م �� �ص ��واري ��خ ه� � ��وك HAWK
املتطوّرة ،و�صواريخ باتريوت MIM - 104
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� Patriotإن�ت��اج �رشكة «راي�ث�ي��ون
الأمريكية» ،كما امتلكت نظام الدفاع اجلوّي
امل�ضاد لل�صواريخ البال�ستية على ارتفاعات
ع��ال�ي��ة �أيّ ت ��اد � ،THAADأح� ��دث منتجات
�رشكة «لوكهيد م��ارت��ن »Lokheed Martin
للدفاع اجلوّي وال�صاروخي ،هذا �إىل جانب
عدد من ال�صواريخ القدمية والتي ال تزال يف
خدمة القوات امل ُ�سلّحة مثل �صواريخ �أر�ض
 ج��و ط� ��راز ��ش��اه�ين  Shahineوك��روت��ال Crotaleالفرن�سية ،و�ستنغر  Stingerوريداي
 Redeyالأم�يرك�ي��ة ،وم��داف��ع بوفور Bofors
ال�سويدية.
يف دول� ��ة االم� � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة،
Raytheon

أ�ُدجم � ��ت ال��ق��وات اجل��وي��ة وق� ��وات ال��دف��اع
اجل �وّي معاً ،ف��إىل جانب الرت�سانة املتطوّرة
م� ��ن ال � �ط� ��ائ� ��رات احل ��رب� �ي ��ة وال� �ط ��واف ��ات
امل ُقاتلة ،ل��دى ق��وات ال��دف��اع اجل��وّي �أنظمة
� �ص��اروخ �ي��ة م �ت �ط��ورة ل �ع � ّل �أب ��رزه ��ا ح�ل��ول
ب��ات��ري��وت ال���ش��ام�ل��ة م��ن ��شرك��ة «راي �ث �ي��ون
 »Raytheon's Global Patriotاملت�ضمّنة
�� �ص���واري���خ �أر�� � � ��ض  -ج� ��و ورادارات،
وتكنولوجيا متطوّرة للقيادة وال�سيطرة،
�إىل جانب ع �دّة أ�ن ��واع م��ن أ�ج �ه��زة اعرتا�ض
اجل ��وي ��ات ال� �ق ��ادرة ع �ل��ى ك���ش��ف وم�لاح�ق��ة
وتدمري ال�صواريخ البال�ستية وال�صواريخ
اجل ��وال ��ة وال� �ط ��ائ ��رات احل��رب �ي��ة و أ�ن �ظ �م��ة
ال��درون��ز وغ�يره��ا م��ن ال�ت�ه��دي��دات ،ويف هذا
امل �ج��ال ُي���ش��ار �إىل �أن دول ��ة االم� ��ارات تنتج
� �ص��واري��خ ل�ل��دف��اع اجل� �وّي مثل ت��ال��و Talon
وه��ال �ك��و  Halconب��ال �ت �ع��اون م��ع راي�ث�ي��ون
وغريها من ال�رشكات العاملية.
�أم��ا يف دول��ة قطر ،فقد ب��د�أت تت�سلم نظام
ال��دف��اع ال���ص��اروخ��ي ب��ات��ري��وث م��ع ق��درات
متقدّمة ( )PAC - 3يف العام  ،2018يف اطار
�صفقة بقيمة  2.4م�ل�ي��ار دوالر م��ع ك � ّل من
��ش�رك��ة «راي� �ث� �ي ��ون  »Raytheonو��شرك��ة
«لوكهيد مارتن  »Lockheed Martinكمتعاقد
رئ�ي���س��ي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل اح�ت�م��ال ت��زوي��ده��ا
بنظام ال��دف��اع اجل �وّي على ارت�ف��اع��ات عالية
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وحدة �صواريخ باتريوت  Patriotجاهزة لالطالق

( )THAADامل�ضاد لل�صواريخ البال�ستية،
�إىل ذل��ك تنظر ح�ك��وم��ة ق�ط��ر ب�خ�ي��ارات ع �دّة
للدفاع ال�صاروخي على ارتفاعات ق�صرية
( )SHORADمن دول �أوروبية يف �إطار حلف
«.»NATO
يف ال�ك��وي��ت ي �ت ��أ ّل��ف ال��دف��اع اجل� �وّي من
ع� �دّة أ�ن�ظ�م��ة ��ص��اروخ�ي��ة وم��دف�ع�ي��ة م�ضادة
ل� �ل� �ط ��ائ ��رات� ،أب � � ��رز الأن� �ظ� �م ��ة ب��ات��ري��وت
 Patriot/PAC - 2و�� �ص ��واري ��خ ه��وك
 MIM - 23 HAWKو�سبادا ،Spada 2000
�إىل ج��ان��ب امل��دف�ع�ي��ة  Skyshield 35للدفاع
اجل�وّي على ارتفاعات ق�صرية ،يُ�شار �إىل �أن
الكويت طلبت م��ن ال��والي��ات املتحدة العمل
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ن �ظ��ام ب��ات��ري��وت ل��دي �ه��ا ،وذل��ك
مبوجب �صفقة بقيمة  1.4مليار دوالر وقّعت
يف منت�صف العام .2020
�إىل ذل��ك ،ف ��إن مملكة البحرين �إخ�ت��ارت
�أي���ض� ًا نظام ال��دف��اع ال�صاروخي باتريوت
 ،Patriotو أ�ب��دت وزارة اخلارجية الأمريكية
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ط�ل��ب ال�ب�ح��ري��ن مب��وج��ب عقد
بقيمة  2.5مليار دوالر.
ه��ذه أ�ب��رز �أنظمة ق��وات ال��دف��اع اجل �وّي
املتوفرة يف بع�ض الدول العربية� ،أما القوات
اجلوية بح ّد ذاتها ،ف�سيت ّم �إدراجها فيما يلي:

الأزرق ،ال�رسب  1ي�ض ّم  30مقاتلة مرياج
 ،MVF - 16Aوال�رسب  2قوامه  15طائرة
 ،F-16Bوال� ���س�رب ال �� �س��اد���س ي �� �ض � ّم 17
مُقاتلة .F - 16A/B
أ�م���ا ج �ن��اح ال �ن �ق��ل اجل � �وّي يف (ق��اع��دة
امل�ل��ك عبد اهلل) في�ضم ال ���سرب  3طائرتي
ك��ام��ا  ،C-212وط��ائ��رت��ي ،CN - 235

وط��ائ��رة  C - 295و 4ط��ائ��رات هريكوليز
 ،C-130Hو��س�رب���ي ط� ��واف� ��ات ل�ل�ن�ق��ل
والإرت� � � �ب � � ��اط ق ��وام� �ه� �م ��ا  10ط� ��ائ� ��رات
� �س��وب��ر ب ��وم ��ا  ،AS - 312و� �س��رب م��ن
 12ط ��واف ��ة  ،FC - 615ول� � ��واء ط�ي�ران
ع �م �ل �ي��ات خ��ا� �ص��ة ي �� �ض � ّم  16+8ط��واف��ة
 CH - 60Lب �ل�اك ه � ��وك ،و  8ط ��واف ��ات
 .MD - 530أ�م ��ا ال �ط�يران امل�ل�ك��ي في�ض ّم
 8ت �� �ش��ال �ن �ج��ر  604وك��ري�����س��ت��ال ،500
و  6ط � ��واف � ��ات  S-70Aب� �ل��اك ه ��وك
وط��واف��ة  .M-316أ�م ��ا ط��واف��ات ال�ق�ت��ال
ف�رسبان قتاليان لديهما  30كوبرا AS -
( 15Wال���سرب��ان  10و  12ق��اع��دة امللك عبد
اهلل).
أ�م���ا ط��ائ��رات ال �ت��دري��ب يف ك�ل�ي��ة امل�ل��ك
ح�سني ،فقوامها  3أ�� �س�راب ،ال ���سرب 11
لديه  13طائرة �أفيوجت  ،C101وال�رسب
 4ل��دي��ه  16ط��ائ��رة ��س�ل�ي�ن�غ���س�ب��اي T-67
وف��اي��ر ف�ل�اي  ،260وط��ائ��رت��ي ��س��وك��وت��ا،
وي �ت��م حت��وي��ل ط��ائ��رت��ي ال �ن �ق��ل CN - 235
�إىل طائرتني م�سلّحتني للقوات اخلا�صة،
و ّمت ط�ل��ب ع��ام  18 ،2118ط��واف��ة مُ�سلّحة
«ب��وي�ن��غ  AH-60ليتل ب�يرد لتجهيز ل��واء
ط�ي�ران للعمليات اخل��ا��ص��ة ،كما ّمت ت�سلّم
 15ط��ائ��رة � F-16إ� �ض��اف �ي��ة م��ن ال�ف��ائ����ض
الهولندي.

القوات اجلوية الأردنية:

ع��دي��د ���س�ل�اح ج ��و امل �م �ل �ك��ة الأردن� �ي ��ة
الها�شمية  13.500جنديّ  ،ومقاتالته ثالثة
�أ��س�راب إ�ع�ترا���ض /دف��اع ج �وّي يف قاعدة
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لدى االردن مقاتالت

F - 16A/B
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القوات اجلوية االماراتية:

ي �ب �ل��غ ع ��دي ��د �� �س�ل�اح ج� ��و االم � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة  4500ج� �ن ��ديّ  ،ول��دي��ه
قيادتان جوّيتان ،وقيادة جوية مُ�شرتكة.
ف��ال�ق�ي��ادة اجل��وي��ة الغربية يف (�أب ��و ظبي)
لديها ج�ن��اح ُم�ق��ات�لات (ال �ظ �ف��رة) وت�ض ّم
� 3أ�� �س ��راب ق� �ت ��ال/ه� �ج ��وم �أر�� �ض���ي هي
(الأ�� � �س � ��راب  71و  76و  86يف ق��اع��دة
ال � �ظ � �ف� ��ران) ول ��دي� �ه ��ا ط� ��ائ� ��رات م �ي�راج
 ،9 - 2000و � 3أ�� �س��راب ق �ت��ال (الأول
والثاين والثالث) �شاهني ولديها طائرات
 F-16E/Fديزرت فالكون.
أ�م ��ا ��س�رب ال�ن�ق��ل يف (ق��اع��دة ال�ب��اط��ن)
فقوامه  3أ���سراب طائرات � 6رسب قوامه
ط� ��ائ� ��رات  ،C-130Hو�آخ� � ��ر ط ��ائ ��رات
 ،CN-235وثالث لديه  6طائرات .C-17
�أما القيادة اجلوية الو�سطى يف (دبي)
ف �ت �� �ض � ّم ��س�رب ه �ج��وم خ�ف�ي��ف /ت��دري��ب
ه ��و ال� ���س�رب  102يف (ق ��اع ��دة م �ن��ده��ات)
وق���وام���ه ط���ائ���رات ه� ��وك  .102و��س�رب
للنقل ي�ضم  30ط��ائ��رة  C-130Hوبوينغ
 747 - 422لنقل ال�شخ�صيات ،وكينغ �إير
لنقل ال�شخ�صيات.
�أما قيادة طريان اجلي�ش يف (�أبو ظبي)
فلديها ل��واء ط�يران العا�رش يف (الظفرة)
وي �� �ض � ّم ط ��واف ��ات أ�ب��ات �� �ش��ي AH - 64A
القتالية ،وطوافات  A3 550فينيك.
أ�م��ا ق�ي��ادة العمليات اخلا�صة يف ( أ�ب��و
ظبي) فت�ض ّم ��سرب العمليات اخلا�صة يف
قاعدة (النخيل) وقوامه طوافات ت�شينوك
 AW-139و  CH - 47C/Dو�سي�سنا
.208B
أ�ك ��ادمي� �ي ��ة خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن زاي � ��د اجل��وي��ة
(ال� �ع�ي�ن) ف �ل��دي �ه��ا ال� ���س�رب  63وق��وام��ه
ط��ائ��رات ه��وك  .MK -63وال���سرب الثاين
فريق الفر�سان للألعاب اجلوية وي�ض ّم 10
ط��ائ��رات  ،MB 139وال���سرب ال��راب��ع لديه
ال �ط��ائ��رات  PC-7ت�يرب��و ت��ري�نر  .و��سرب
الأك��ادمي�ي��ة اجل��وي��ة وط��ائ��رات��ه غ��روب GH
.-15TA
جمموع الطائرات (الفئات الرئي�سية)
للقتال  30ط��ائ��رة م�ي�راج  ،9 - 2000و 20
ديزرت فالكون  F - 16Eوللنقل  8طائرات.
ول�ل�ت��دري��ب  15ط��ائ��رة ه ��وك ،MK - 102
و 30ط��ائ��رة ه��وك  ،MK -63و  82طوافة
 AH -64Dو  42ط��واف��ة  AW - 319و 6
طوافات بوما .SAB
وق �ي��د ال�ط�ل��ب ط��ائ��رت��ا دوري���ة متعددة
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طائرة النقل ال�سرتاتيجي  C-17يف دولة االمارات

الأدوار ط��راز بياجيو � P - 160أف��ان�ت��ي.
ك�م��ا ي �ج��ري ت�سليم  6ط��واف��ات ت�شينوك
 ،CH - 74Fب��الإ� �ض��اف��ة �إىل  10ط��واف��ات
ك �خ �ي��ار ث� ��انٍ  ،وق �ي��د ال �ط �ل��ب �أي �� �ض � ًا ن�ظ��ام
ب��ري��داي�تر امل �� �س�ّي�رّ  ،و  17رادار ُم��راق �ب��ة
جوية  GH 200من �رشكة طالي�س ،واثنان
م��ن � �س��وات��ل امل���س��ح ال�ع���س�ك��ري م��ن ط��راز
هيليو�س ،و  10حمطات �إ�شتباك و�سيطرة
و  17قاذفاً.

القوات اجلوية البحرينية:

عديد �سالح جو البحرين  1300جنديّ ،
وط��ائ��رات القتال � 3أ��س�راب مُقاتالت ت�ضم
ك ّل منها  8-7طائرات  ،F - 16eو  4طائرات
 ،F - 16Dو� �س�رب ث��ال��ث ل��دي��ه  12ط��ائ��رة

.F - 5E/F
وق � � � � ��وام �� �س ��رب ط� � ��واف� � ��ات ال� �ن� �ق ��ل
 12ط� ��واف� ��ة  ،AB -212و  3ط ��واف ��ات
 ،BU - 105وط��واف�ت��ان لنقل ال�شخ�صيات
ط� ��راز  ،S-70Aو  9ط ��واف ��ات ب�ل�اك ه��وك
 ،UH -60Mوط��واف��ة ط ��راز  S -92لنقل
ال�شخ�صيات ،و��س�رب ط��واف��ات هجومية
ق��وام��ه  14ط��واف��ة  AH - 1Eك��وب��را ،ولديه
�أي�ض ًا طائرة �أفرو  ،T185و  3طائرات غالف
� �س�ترمي ،وط��ائ��رة ط ��راز بوينغ  727للنقل،
�أم��ا جناح ط��ائ��رات ال�ت��دري��ب فت�ض ّم  6هوك
 ،MK 129و  3ط��ائ��رات �سلينغ �سباي فاير
فالي للتدريب الأويل.
وهناك نية ل�رشاء  19طائرة  F-16يجري
التفاو�ض عليها.

طوافة نقل  UH -60Mلدى البحرين
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القوات اجلوية ال�سعودية:

ي�ب�ل��غ ع��دي��د ��س�لاح ج��و اململكة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة  20000ج��ن��ديّ ول��دي��ه خم�س
وح ��دات قتالية يف � 9أج�ن�ح��ة م��و ّزع��ة ع�ل��ى 7
قواعد بحرية� .أما مقاتالته الهجومية فثالثة
�أ��س�راب �ضاربة قوامها  88تورنيدو .H2S
وطائراته امل ُقاتلة القاذفة � 3أ�رساب لديها 68
طائرة .F-15S
الطائرات املعرت�ضة �ستة �أ��سراب ت�ض ّم
 68مُقاتلة  ،F - 15Sو��سرب�ين قوامهما 24
تايفون.
أ�م��ا طائرات النقل فثالثة �أ��سراب لديها
 20ط��ائ��رة هريكولي�س  ،C - 130 E/Hو 5
طائرات  ،CN - 235و  53طائرة  ،C-212و
 200طائرة بوينغ  320-707وطائرتي ج�ستان
وطائرتي فالكون.
ولديها �رسبان من الطوافات قوامها 25
جرناينجر  ،AB - 206و  ،AB-205 ،42و
 6ط��واف��ات �أل��وي��ت  ،3 -و  18ط��واف��ة KV-
 107و  92ط��واف��ة  ،AB - 212و  61طوافة
( AB - 412للبحث والإن �ق��اذ) ،و  16طوافة
طبية �/إخ�لاء  S-70بالك هوك ،و  11طوافة
كوغار ،و  MK2للقيادة والبحث والإنقاذ.
ول��دى اململكة ال�سعودية ل�ل�إن��ذار امل ُبكر
 6طائرات  ،A330MRTTوطائرتان R-3A
للإ�ستخبار الإلكرتوين (.)ELINT
�أم� ��ا ط ��ائ ��رات ال��ت��دري��ب و  15ط��ائ��رة
 ،F-5Bو  51ط��ائ��رة ،F-15D،و  21طائرة
 ،T - 4/Aو  50طائرة  ،PC -9و 82طائرة
هوك ،وطائرتا جت �سرتمي  ،31 -و  12طائرة
�سي�سنا  ،172و  29ط��ائ��رة �سوبرما�شاك،
ولدى �أكادميية امللك في�صل  28هوك.
�أما طائرات ال�صهريج و  6طائرات A330
 MRTTو .KC - 130
وق �ي��د ال �ط �ل��ب  72ط ��ائ ��رة ي��وروف��اي�تر
مت ط�ل��ب 84
مب��وج��ب ب��رن��ام��ج ال �� �س�لام ،ك�م��ا ّ
طائرة  ،F - 15SAو ّمت ت�سليمها .و�سيجري
تطوير  68طائرة  F-15من �سالح اجل��و �إىل
طراز  SAوت�سليمها.
ومنحت  BAE Systemsعقد ًا بقيمة 1.6
مليار جنيه ل�رشاء رزمة تدريب كاملة �شملت
 53ط��ائ��رة بيالتو�س ّ PC - 21مت ت�سليمها.
و  25ط��ائ��رة ت��دري��ب �أ��س��ا��س��ي ،وق�ي��د الطلب
طائرتا �صهريج طراز .C-130J
وقيد الطلب �أي�ض ًا ط��واف��ات AW-139
ل�خ�لاء الطبي الت�سليم ج ��ا ٍر وال �ع��دد غري
ل� إ
معروف.
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القوات اجلوية ال�سورية:

جددت ال�سعودية ا�سطول املقاتالت F-15S

ع��دي��د � �س�لاح اجل ��و ال �� �س��وري .
جنديّ  ،وطائرات القتال لديه �رسبان ي�ضمان
 21طائرة طراز �سو  ،24 -كما لديه � 18رسب
مُقاتالت� 9 ،أ��سراب منها ت�ض ّم  150مُقاتلة
ميغ  5 -طرازها  ،F-25و � 5أ��سراب قوامها
 70ميغ  23 -و��سرب��ان لديهما  40ميغ ،29
و�رسبان من  30ميغ .25
ول��دي��ه أ�ي���ض��ا � 8أ� �س�راب ق�ت��ال/ه�ج��وم
�أر�ضي ،خم�س منها لديها  40ميغ و ،BN 23
و � 3أ��س�راب لديها � 40سو  22/20و��سرب
�إ�ستطالع ي�ض ّم  9طائرات ميغ .R-25
طائرات النقل �رسبان ي�ضمان  4طائرات
�إل  ،70 -و  6طائرات �آن  ،26 -و � 6آن،12 -
و� 12آن  ،26و � 8إل  ،14 -و 4تو .134 -
20 000

وت�ض ّم طائرات التدريب  20ميغ ،U-21
و � 80إل � 39 -ألباترو�س ،و  60طائرة دلفن
 ،L -29و  30طائرة  MBB-225فالمنغو ،و
 80طائرة ميغ  ،17 -و  6طائرات باك �شاهباز.
ول��دى �سوريا م��ن ال�ط��واف��ات � 3أ��سراب
هجومية قوامها  16مي  ،25 -و  15غازيل/
هاون ،و  100مي .8
�أم��ا ط��واف��ات النقل فلديها ح��وايل 100
م��ي  17 -و م��ي  ،8 -و  10ط��واف��ات م��ي -
 ،2و 50ط��واف��ة م��ي  25 -وح��وايل  16طوافة
مي  14هيرثو ،و 5طوافات كا  25 -هورمون
ملكافحات الغوا�صات و�رضب ال�سفن.
ومت ال� � �� �ش��راء ع�ب��ر ع� �ق ��د خ� ��ا�� ��ص 36
ط��ائ��رة ب��اك للتدريب امل �ت �ق �دّم ،و  12طائرة
ميغ .2M/M29 -

مقاتلة طراز  2M/M29لدى �سالح اجلو ال�سوري
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القوات اجلوية العراقية:

ع��دي��د ��س�لاح اجل��و ال�ع��راق��ي  6000جنديّ
ومقرّه الرئي�سي يف القيارة .وجناح الهجوم
لدى (الر�شيد  ABبغداد) ي�ض ّم  20 - 15طائرة
.SU -25
أ�م��ا جناح الهجوم ( 115البلد) قوامه 10
ط��ائ��رات  ،L195Aو  ،L195B29و  9مُقاتالت
لدى (البلد) .ITT - 16C/D
أ�م ��ا ج �ن��اح الإ� �س �ت �ط�لاع ف�ل��دي��ه  3أ���س�راب
�إ�ستطالع خفيفة هي ال�رسب الثالث يف كركوك
وي�ضم  8ط��ائ��رات �ساما  ،CH2000وال�رسب
( 70ال �ب ���ص�رة) وق ��وام ��ه  6ط ��ائ ��رات �سبكر
 ،3605B7Lو  8ط ��ائ ��رات ��س��ام��ا ،CH2000
وال���سرب ( 87املثنى) وي�ضم  6ط��ائ��رات كينغ
�إير .350ER
و��س�رب ال �ت��دري��ب يف (ك��رك��وك) ي���ض� ّم 20
ط��ائ��رة ال�ستا  ،95و  12ط��ائ��رة ك��رف��ان �سي�سنا
( AC - 208Bملكافحة املتمردين) و  15طائرة
تيك�سان .T-6A
ول��دى �رسب النقل  3طائرات  ،C-13Eو6
طائرات �آن  ،32 -و  6طائرات  ،C - 130Jولديه
�رسب طوافات مي .12 -
وط �ل��ب ال� �ع ��راق  36ط ��ائ ��رة ُم �ق��ات �ل��ة من
ط��راز  F-16 Cبتلوك ( 52ت��أجّ ��ل ت�سليمها)،
كما �سلّم ع��دد قليل م��ن ال�ط��ائ��رات الهجومية
���س��و  26 -م� ��ن رو�� �س� �ي ��ا واي� � � � ��ران ،وره� ��ن
ال �ط �ل��ب  24ط ��ائ ��رة ه� �ج ��وم/ت ��دري ��ب ط ��راز
 T50IQمت ت���س�ل�ي�م�ه��ا ،وم �ط �ل��وب ع� ��دد غري
حم� � �دّد م ��ن ط� ��ائ� ��رات ال� �ت ��دري ��ب الأ� �س��ا� �س��ي
.PAC Super Mushak
100

لدى عمان طوافات NH90TTH

.C-130I2
ال �ط��واف��ات ��سرب��ان (ال ���سرب ال�ث��ال��ث يف
�ساللة وال ���سرب  14يف ال�سيب) ولديهما 20
طوافة  NH -90و  3طوافات  AB - 206و10
طوافات بيل  ،A/B 3214و  3طوافات AB-
 ،212بوما (الطريان ال�سلطاين) و  3طوافات
�سوبر بوما (الطريان ال�سلطاين) و 12طوافة
�سوبر لينك .360
و ّمت طلب دفعة من  12طائرة  F-16بلوك
 ،50و  12ط��ائ��رة ي��وروف��اي�تر ت��اي �ف��ون ،و 8
طائرات هوك  ،AHكما جرى ت�سليم  20طوافة
 ،NH90TTHليح ّل حم ّل معظم طوافات النقل
والإرت�ب��اط ،عدا طوافات الطريان ال�سلطاين
وط��واف��ات ال�سوبر لينك�س  .300ومت طلب 8
طائرات  C-225منها  5طائرات نقل تكتيكي،

و  3طائرات دوري��ة بحرية ويجري ت�سليمها،
يجري �أي�ض ًا طلب نظا م دفاع جوّي نا�سما�س.

القوات اجلوية القطرية:

عديد �سالح جو دول��ة قطر  2500جنديّ ،
وقوامه جناح قتال رقم  1يف (القرية) ي�ضم
طائرات م�يراج  ،FDA5 - 2000و  3طائرات
 DDA5 -2000من مقعدين للتدريب والقتال،
و�رسب قتال/هجوم �أر�ضي ي�ض ّم  11مُقاتلة
مع  6طائرات للتدريب .كما لديه للتدريب 24
طائرة بيالتو�س .PC - 24
�أم � ��ا ال� �ط ��واف ��ات ف��ال ���س�رب ال �� �س��اد���س
(ال��دوح��ه) لديه  12طوافة كوماندو ( 8منها
جم � ّه��زة ب �� �ص��واري��خ �أك��زو� �س��ت AM - 39
امل�ضادة للغوا�صات وال�سفن ،و  4طوافات
9

القوات اجلوية العمانية:

يبلغ عدد �سالح �سلطنة عمان اجلوّي
جنديّ ولديه �رسبا مُقاتالت/هجوم �أر�ضي
ه�م��ا ال ���سرب ال�ث��ام�ن��ي (مت� ��رات) وق��د ت�سلّم
 10ط��ائ��رات  F - 16Cبلوك  ،50و 6طائرات
.C-16D
و�� �س ��رب ُم � �ق� ��ات �ل�ات ه � �ج� ��وم �أر� � �ض� ��ي
وا�ستطالع ال�ساد�س (مطار م�صرية) وقوامه
 12طائرة بيالتو�س  ،PC-9و � 7شهباز MF/
�سقاري ،و  5طائرات �سوبر مو�ش�شاك.
�أما جناح النقل في�ض ّم � 4أ�رساب .ال�رسب
الرابع قوامه طائرتا �إيربا�ص  A320بر�ستيج
لنقل ال�شخ�صيات ،و��سرب��ان الثاين يف �سيب
واخل��ام����س يف �ساللة ولديهما � 8سكاي فان
(املهام الدورية البحرية) ،وال�رسب رقم 16
(�سيب) لديه  3ط��ائ��رات  ،C-130Hوطائرة
ب��وي �ن��غ ( SP747ال� �ط�ي�ران ال �� �س �ل �ط��اين) ،و
5000
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املقاتلة مرياج  Mirage FDA5 - 2000لدى �سالح اجلو القطري
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للنقل) ،و  10ط��واف��ات (غ��ازي��ل - 342/
جم � ّه��زة ب���ص��واري��خ ه ��ون) ،وط��واف��ة ط��راز
 S-92ل�ن�ق��ل ال���ش�خ���ص�ي��ات ،و  21ط��واف��ة
.AW - 139
وقيد ال�رشاء  24طائرة تدريب ،PC-21
و  24طوافة � AH -64أبات�شي ،و  22طوافة
 ،NH -90و  3طائرات إ�ن��ذار و�سيطرة بوينغ
 ، 737وطائرتي �صهريج �إيربا�ص  ،330وقيد
الطلب �رشاء طائرات � C-17إ�ضافية.
SA

القوات اجلوية الكويتية:

ي �ب �ل��غ ع ��دي ��د �� �س�ل�اح اجل � ��و ال �ك��وي �ت��ي
 2500ج �ن��ديّ  ،ول��دي��ه م��ن ط��ائ��رات ال�ق�ت��ال
 12طائرة هورنت  ،F/A/8Cو  8طائرات
 ،F/A-187Dو  10ط ��ائ ��رات ه� ��وك 64
(للتدريب �أي�ضاً).
أ�م� ��ا ل�ل�ن�ق��ل ف �ل��دى � �س�لاح ج ��و ال�ك��وي��ت
طائرتا  ،C-17و  3طائرات  CK -3031نقل
/خ��زان ،وطائرتا هريكوليز  ،L-100و 30
طائرة طراز �إيربا�ص  319لنقل ال�شخ�صيات،
ولديها للتدريبات  8طائرات توكانو.
�أم� � ��ا ال � �ط� ��واف� ��ات ف �خ �م ����س ط ��واف ��ات
�سوبر ب��وم��ا  ،AS- 312و  5ط��واف��ات بوما
 ،SA - 33Dو  31ط � ��واف � ��ة غ� ��ازي� ��ل
 SA - 34 Kل �ل��دوري��ة و  7ط ��واف ��ات لنقل
ال���ش�خ���ص�ي��ات ،و  16ط��واف��ة قتالية ط��راز
�أبات�شي لونغ بو .AH -64D
واتفقت دول اخلليج (البحرين والكويت
وع� �م ��ان وق �ط��ر وال �� �س �ع��ودي��ة واالم� � ��ارات
العربية) عام  2001على �إقامة نظام مُ�شرتك

ملُ��راق�ب��ة ال�ط��ائ��رات وحت��دي��د هوياتها �سمّي
(حزام الأمان).
و�أو�صت الكويت ل�رشاء  5طائرات للنقل
الع�سكري متعددة الأدوار طراز ،KC - 130J
ك�م��ا ح�صلت للنقل الع�سكري الثقيل على
ط��ائ��رة ط ��راز  ،C-17وجت ��ري مفاو�ضات

طائرة تدريب وقتال  Super Tucanoلدى اجلي�ش اللبناين
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طوافة ابات�شي  Apache AH - 64Dلدى الكويت

ل�رشاء طائرة ثانية .و�أو�صت �أي�ض ًا على
ط��واف��ة ك��اراك��ال  1725م��ع خ�ي��ار  6ط��ائ��رات
ا�ضافية.

20

القوات اجلوية اللبنانية:

يبلغ ع��دي��د ��س�لاح اجل��و ال�ل�ب�ن��اين
ج� �ن ��ديّ  ،ول��دي��ه  4ط ��ائ ��رات ق�ت��ال�ي��ة ق��اذف��ة
ط���راز ه��وك��ر ه�ن�تر  ، 170وط��ائ��رة ك��رف��ان
 AC - 208B3مُ�سلّحة ب�صواريخ ه ْل فاير ،و3
طائرات بولدوغ تدريب و  6طائرات مقاتلة
�سوبر توكانو .Super Tucano
ول��دي��ه  8ط ��واف ��ات يف ��سرب�ين ال�ع��ا��شر
واحل��ادي ع�رش يف (قاعدة القليعات) جمهزة
ب �ـ  28ط��واف��ة  ( UH - 1Hم�سلح بع�ضها)
وال�رسب الثامن يف (قاعدة ب�يروت) لديه 13
ط��واف��ة غ��ازي��ل  SA3421وال ���سرب التا�سع
جمهز بـ  10طوافات بوما ،IAR - 130 SM
وال ���سرب  15يف (ق��اع��دة ري� ��اق) جم � ّه��ز ب �ـ 4
طوافات روبن�سون  R44للتدريب وال�رسب
 16يف (قاعدة بريوت) لديه طوافة AW - 130
لنقل ال�شخ�صيات.
ولدى ال�سالح اجلوي اللبناين  3طوافات
لإخ �م��اد احل��ري��ق ط ��راز  S-61Nن�ي��اب��ة عن
وزارة الداخلية.
2000
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منتجات  EDGEغري االهلة يف املعر�ض

سية ومشبهات التدريب
معرض األنظمة املُ رّ

:UMEX & SimTEX
تطور ُمنتجات الذكاء اإلصطناعي

حتت رعاية ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان و ّيل عهد �أبو ظبي والقائد الأعلى
للقوات املُ�سلحة االماراتية� ،إفتتح ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
احلكومة ووزي��ر ال�ش�ؤون الرئا�سية ،بتاريخ � 21شباط/فرباير  2022الدورة
اخلام�سة من معر�ض  ،UMEX & SimTEXاحلدث الفريد من نوعه واملتخ�ص�ص
يف جماالت الأنظمة غري الآهلة ،وامل�شبهات ،والتدريب ،والروبوت ،والذكاء
اال�صطناعي ،والأنظمة املتعددة الإ�ستعمال للقطاعات الع�سكرية واملدنية.
امل� �ع ��ر� ��ض م� ��ن ت �ن �ظ �ي��م ��شرك��ة
�أب��وظ �ب��ي ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�م�ع��ار���ض
( )ADNECبالتعاون مع وزارة
الدفاع االماراتية� ،إنعقد مب�شاركة م�س�ؤولني
46

من � 134رشكة من  26دول��ة� ،شاهدوا النمو
اال��س�ت�ث�ن��ائ��ي وغ�ي�ر امل���س�ب��وق ل �ه��ذا احل��دث
ال�سرتاتيجي الذي يلعب دور ًا حموري ًا يف دعم
جهود دولة االمارات العربية املتحدة لتعزيز

موقعها الريادي عاملياً ،عرب ا�ستخدام التجدد
لدعم االقت�صادي والإ�ستقرار الإقليمي.
ح ���ضر ح �ف��ل الإف� �ت� �ت ��اح ك � � ّل م ��ن وزي ��ر
الدولة لل�ش�ؤون الدفاعية حممد البواردي،
م���س�ت���ش��ار وزارة ال� ��� �ش� ��ؤون ال��رئ��ا� �س �ي��ة
فار�س املزروعي ،رئي�س الهيئة االحتادية
للربوتوكول وال�ش�ؤون ال�سرتاتيجية حممد
اجلنيبي ،رئي�س �أرك ��ان ال �ق��وات امل ُ�سلّحة
يف دول��ة االم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة الفريق
حمد الرميثي ،قائد �رشطة �أب��و ظبي اللواء
فار�س املزروعي ،واملدير االداري والرئي�س
التنفيذي ل�رشكة «�أدنيك» حُ ميد ال�ضاهري،
الدفاعية � -آذار  /مار�س  -ني�سان � /أبريل 2022

الآهلة من خمتلف الأن��واع ،خا�صة تلك التي
تعمل بالذكاء الإ�صطناعي وباتت ت�ستخدم
يف املجاالت املدنية والأمنية والع�سكرية بر ًا
وبحر ًا وجواً».

�أهم ال�شركات العار�ضة:

التوقيع على عقد ما بني توازن و L3Harrisخالل املعر�ض

وع� � ��دد ك� �ب�ي�ر م� ��ن امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن وال � �ق� ��ادة
الع�سكريني والأمنيني.
يف ال� �ي ��وم ال� �ث ��اين � �ص �ب��اح �� 22ش�ب��اط/
فرباير ،وحتت رعاية ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،اف�ت�ت��ح وزي ��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون
الدفاعية ال�سيد حممد ال��ب��واردي امل�ؤمتر
اخلا�ص مبعر�ض  UMEX & SimTEXالذي
�إنعقد حتت ِ�شعار�« :إدراك وع��د الثورة غري
الآه �ل��ة» ،لبحث احل�ل��ول امل ُ�ب��دع��ة للتحديات
احل��ال �ي��ة وامل ُ�ستقبلية يف ع ��امل م��ن ال�ت�ط�وّر
ال�رسيع والتجدّد الدائم ،والإعتماد املتزايد

على الأنظمة غري الآهلة والذكار الإ�صطناعي.
ال��وزي��ر البواردي �ألقى كلمة الإفتتاح
م��رحّ �ب� ًا باحل�ضور وامل ُ���ش��ارك�ين م��ن وزراء
وك� �ب ��ار ال �ع �� �س �ك��ري�ين امل �ح �ل �ي�ين وم� ��ن دول
� �ص��دي �ق��ة ،ح �ي��ث ع�ب�ر ع��ن � �س �ع��ادت��ه ب ��إق��ام��ة
م �ع��ر���ض  UMEX & SimTEXيف دول ��ة
االم��ارات العربية املتحدة ،موطن االرادات
وال �ط �م��وح ،وال �ت �ق �دّم والإب� � ��دع ،وال �ع �ل��وم
وال���س�لام وا إلن �ف �ت��اح .ال��ب��واردي �أ� �ش��ار �إىل
«�أننا اليوم ن�سعى �إىل تعريف الدور الإن�ساين
يف كيفية تعامله م��ع الآالت والأن �ظ �م��ة غري

عر�ضت  Leonardoطوافة دون طيار AWHERO
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 مما ال �شك به �أن جمموعة  EDGEكانتمن أ�ب��رز العار�ضني املحلّيني حيث عر�ضت
يف جناحها جمموعة من الأنظمة امل ُ�سيرّ ة عن
بُعد وغري الآهلة .هذا بالإ�ضافة �إىل �رشكات
 TAWZUNو ،ADASIو ،IGGوع ��دة
م�ؤ�س�سات حملية� ،إىل جانب �رشطة �أبو ظبي
وهيئة الدفاع املدين.
 م��ن ال ���شرك��ات الأوروب� �ي ��ة� ،شاركت NEXTERو ,Naval GroupوDCI
و CILASو ECAم��ن ف��رن���س��ا� ،إىل ج��ان��ب
ك��ل م��ن  Leonardoاالي�ط��ال�ي��ة ،ث��م  SAABو
 SCHIEBELوغريها من ال�رشكات املنتجة
للأنظمة امل ُ�سيرّ ة عن بُعد.
 �أم��ا م��ن ال��والي��ات املتحدة الأمريكيةف� �ق ��د �� �ش ��ارك ��ت ك� � � ّل م � ��نL 3 HARRIS :
و GA - ASIوLockheed Martin
و  US Task Force Unmannedو .INSITU
 كما ��ش��ارك��ت ك � ّل م��ن ال�صني وك��وري��ااجلنوبية عرب بع�ض ال�رشكات املتخ�ص�صة يف
جمال الذكاء الإ�صطناعي.

�أبرز العقود املوقعة:

وقّعت وزارة الدفاع الإماراتية ثالثة عقود
يف اليوم االول بلغت قيمتها الإجمالية 654.6
مليون درهم� ،شملت املجموعة الذهبية الدولية
 IGGل ���شراء �أن�ظ�م��ة درون مببلغ  10ماليني
درهم وعقد اّخر مع ال�رشكة اللوج�ستية اجلو
ف�ضائية العاملية  ،GALلتزويد الدعم التقني
وال�صيانة والإ� �ص�لاح وخ��دم��ات ِقطع الغيار
بقيمة  639مليون دره��م ،ت�شمل العقد املوقع
مع �رشكة «دنيل  »Denel Dynamicsيف جنوب
�أفريقيا لتقدمي الدعم التقني لأنظمة الطائرات
بقيمة  5.597مليون درهم.
ك �م��ا و ّق� �ع ��ت يف ال� �ي ��وم ال� �ث ��اين ��شرك��ة
«ت � � � � ��وازن  »Tawazunع � �ق� ��ود م �ن��وع��ه
ب �ق �ي �م��ة  966م �ل �ي��ون دره� � ��م �أب� ��رزه� ��ا م��ع
 L3HarrisTechnologieإلن �� �ش��اء م��راك��ز
تكنولوجية و ُم��راق �ب��ة  .ويف ال �ي��وم الثالث
�أعلنت وزارة ال��دف��اع ع��ن توقيع �ستة عقود
جديدة بلغت قيمتها حوايل  455مليون درهم
ل�رشاء م�شبهات التدريب من �رشكة Thales
و�رشكة . CAE
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� Sky Guardianأو حار�س ال�سماء انتاج جرنال اتوميك�س

العربات اجلوية دون ط ّيار:
للمهمات التكتيكية وأمن املعابر واحلدود
تطلق ت�سمية  Droneعلى خمتلف �أنواع العربات اجلوية
دون طيّار ( ،)UAVsوالأنظمة امل�سرية عن بُعد (،)UAS
والتي يت ّم التحكّم بها بو�سائل و�أ�ساليب ذاتية متنوّعة� ،إما
من خالل م�شغَّل عن بُعد يتواجد على الأر�ض ،و�إما ب�إدارة
ذاتية كاملة عرب كمبيوتر حممول على متنها ،ب�شكل عام
يوكل �إىل هذا النوع من الأنظمة مهمات ي�صعب على الطائرات
امل�أهولة تنفيذها ،وحالياً يت ّم �إ�ستخدام الطائرات دون طيّار
لأغرا�ض ع�سكرية ومدنية على ح ٍد �سواء �أبرزها املراقبة
والإ�ستطالع والت�صوير اجل �وّي ،وكان جديدها يف جتهيز
بع�ضها ب�صواريخ جو � -أر���ض ،وا�ستخدامها يف عمليات
قتالية ،حيث باتت تُعرف بالعربات اجلوية املُقاتلة دون
طيّار  ،UCAVوقد نفّذت مهمات عدّة يف �أفغان�ستان واليمن.
ت� ��� �ص� �ن ��ف ال � �ع� ��رب� ��ات اجل � ��وي � ��ة غ �ي��ر الآه � � �ل� � ��ة وف� �ق� � ًا
لوظائفها وامل�ه�م��ات امل��وك�ل��ة �إل�ي�ه��ا �إىل �ست ف�ئ��ات عملية
هي التالية:
 امل ُ�ستخدمة ك�أهداف للرمايات اجلوية �أو للتمويه واخلداع. القيام مبهمّات املراقبة والإ�ستطالع. العربات اجلوية امل ُقاتلة . العربات امل�صممة ملهمّات النقل والعمليات اللوج�ستية. العربات امل ُ�ستخدمة يف عمليات البحث والإنقاذ.48

 العربات اجلوية املدنية والتجارية.كما وميكن ت�صنيفها وفق ًا ملدى عملها والإرتفاعات التي ت�صل �إليها
على النحو التايل:
 املحمولة يدوياً ،وتعمل حتى ارتفاع  600م ومدى  2كلم. القريبة �أيّ حتى ارتفاع  1,500م ومدى  10كلم. �أن�ظ�م��ة ح�ل��ف ن��ات��و،و ي�صل �إرت �ف��اع �ه��ا �إىل  3,000م ،وم��دىعملها  50كلم
 الأنظمة التكتية التي تعمل حتى ارتفاع  5,500م ومدى  160كلم. �أنظمة الإرت�ف��اع املتو�سط والتحمل الطويل ( ،)MALEوهيترتفع حتى 9,000م ،وي�صل مداها �أكرث من  200كلم.
 �أنظمة الإرتفاع العايل والتحمل الطويل ( )HALEترتفع فوق9,100م ومداها غري حمدد بامل�سافة.
 �أنظمة فائقة ال�رسعة و أ�ع�ل��ى م��ن �رسعة ال�صوت ترتفع حتى 15,200م وي�صل مداها �إىل �أكرث من  200كلم.

الإ�ستخدام الع�سكري:

جتمع اجليو�ش على �أن الطائرات دون طيّار على �أنواعها لها
فوائد جمة خالل العمليات التكتيكية ،كونها توفّر للقوى املنت�رشة
على اخلطوط الأمامية معلومات �إ�ستخبارية عن العدو ،تُ�ساهم يف
حتقيق النجاح لعملياتها .واليوم �أ�صبحت الطائرات دون طيّار
حتمل يف حقيبة الظهر ،ومل تَع ْد عبئ ًا على امل ُقاتلني ،ومنها ما ميكن
و�ضعه داخل العربات املخ�ص�صة لنقل اجلنود مبا فيها من�صات
الإطالق.
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الطائرة ال�صغرية

 Scan Eagleانتاج Insitu

كثرية هي ال�رشكات املنتجة للطائرات امل�سرية عن بُعد واملخ�ص�صة
ملهمات ع�سكرية ،ويف هذا املجال تذكر طائرة �سكان ايغل
ال�ت��ي تنتجها ��شرك��ة � Insituإح ��دى ��شرك��ات  .Boeingوال �ت��ي ميكن
�إطالقها من ال ّرب �أو من على ال�سفن احلربية بحيث ت�ستطيع التحليق
على ارتفاع  600م وميكنها البقاء يف اجل� ّو ح��وايل � 16ساعة متوا�صلة
ب�رسعة حدّها الأق�صى  140كلم�/ساعة .توفر« �سكان �إيغل» �صور ًا عرب
الفيديو والكامريا التي حتملها ،ميكن الإ�ستفادة من معلوماتها بكل
�سهولة ودقة ،ويت ّم �إ�ستعادة هذه الطائرة عرب نظام .Skyhook
ليوناردو  Leonardoال�رشكة االيطالية �أنتجت الطوافة دون طيّار
 AWHeroللإ�ستخدام املدين والع�سكري� ،إنها من اجليل اجلديد ذات
مدى ق�صري حتمل �إ�سم عني يف ال�سماء وميكنها تنفيذ عدة مهمات برية
وبحرية ت�شمل امل ُراقبة والتج�س�س والإ�ستطالع وحيازة الأه��داف،
واحل��رب امل�ضادة للغوا�صات و�سفن ال�سطح وعمليات دع��م القتال،
كما تنا�سب عمليات ال�سيطرة على ال�شغب وامل�ضادة لأعمال القر�صنة
وحماية القوات.

Scan Eagle

تنتج  Leonardoالطوافة امل�سرية

AW Hero

ال�صناعات اجلو ف�ضائية الرتكية � ،TAIأنتجت الطائرة دون طيّار
طراز �أنكا  Ankaلتلبية �إحتياجات القوات امل ُ�سلّحة الرتكية يف مهمّات
امل ُراقبة والإ�ستطالع على ارتفاعات متو�سطة ومع قدرة على التحمل
خالل � 18ساعة طريان ومل�سافة  200كلم.
�رشكة � Honeywellأنتجت طائرة  T - Hawkك�إحدى الطائرات
دون طيّار ذات الإق�لاع والهبوط العمودي  ،VTOLو�صمّمت لتلبّي
�إحتياجات الوحدات الراجلة يف امليدان .ميكن �إ�ستخدام T - Hawk
يف عمليات مراقبة احل��دود والإ�ستطالع اجل�وّي والبحث عن العبوات
النا�سفة والقنابل على جوانب الطرق ،كما يمُ كن �إ�ستخدامها مل�سح
الطرقات وت�أمني احلماية .تو�ضب هذه الطائرة يف حقيبة الظهر كونها
تزن  8كلغ ،و يت ّم ن�رشها خالل  10دقائق ويُ�شغلها عن�رص واحد.
ال� �ط ��ائ ��رة غ�ي�ر امل� ��أه ��ول ��ة � RQ - 11- Ravenإن� �ت���اج ��شرك��ة
 AeroVironmentمن الطائرات دون طيّار ال�صغرية التي تُطلق يدوياً،
م�صمّمة للإنت�شار ال�رسيع واحلركية العالية للعمليات الع�سكرية
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والأمنية .تبلغ تكلفة النظام كام ًال حوايل � 25ألف دوالر �أمريكي وهي
تزن حوايل  2كلغ ،وميكنها التحليق يف اجلو ملدّة  80دقيقة على ارتفاع
حتى  150م�تراً ،ومن ث ّم تهبط �آلي ًا عرب القيادة الذاتية على �أيّ ف�سحة
�أر�ض قريبة ،و ال تتطلب مدارج معدّة مُ�سبقاً.
يف جم ��ال �آخ ��ر ب� ��د�أت ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة امل �ت �ط �وّرة ت �ق � ّر ب�ف��وائ��د
وايجابيات الطائرات دون طيّار  UAVsوالأنظمة امل�سرية  ،UASوتعمل
لتحقيق التكنولوجيا الأحدث يف هذا املجال .فعدّة دول �أ�صدرت طلبات
للتزوّد بطائرات دون طيّار خم�ص�صة ل�سالح البحرية من ال�رشكات
الكربى امل ُنتجة للأنظمة الدفاعية.
ف�رشكة «ن��ورث��روب غ��روم��ان»  Northrop Grummanتنتج ع�دّة
أ�ن��واع من الطائرات دون طيّار لع ّل �أب��رزه��ا النظام RQ - 4B Global
 Hawkال��ذي يعمل على امل�ستوى ال�سرتاتيجي ل��دىال�ق��وات البحرية
الأمريكية كونه يطري على ارتفاعات عالية مع حتمّل طويل الأمد ،HALE
وي��ؤم��ن دع�م� ًا ك�ب�ير ًا ل�ط��ائ��رات ال��دوري��ة البحرية الآه �ل��ة .أ�م��ا برنامج
الطائرة دون طيّار  MQ-8B Fire Scoutفيُعترب �أ�سا�سي ًا يف جتهيزات
البحرية الأمريكية ،التي اختارت هذا النظام كونه مركبة جوية دون
طيّار ذات �إقالع عمودي (� )VTUAVأو Vertical Take -off Unmanned
 .Aerial Vehicleلقد �صمم نظام  Fire Scoutللعمل �أي�ض ًا على منت
�سفن ق��ادرة على حمل الطائرات مع ن�رش �أويل على منت فرقاطة حاملة
لل�صواريخ امل��وجّ �ه��ة ،يتبعه دم��ج نهائي واختبار على �سفينة القتال
ال�ساحلي ) Littoral Combat Ship (LCSالتابعة للبحرية الأمريكية
حيث �ست�شكّل تلك الطائرات امل ُ�ست�شعرات الأ�سا�سية لل�سفينة.

الطائرة  RQ - 4B Global Hawkانتاج نورثروب غرومان

�رشكة  Schiebelالنم�ساوية تنتج الطائرة دون طيّار
 S-100التي برهن �أدا�ؤه��ا متيز ًا �أبان العمليات البحرية حتى يف حالة
هياج البحر وارت�ف��اع الأم ��واج .تنفّذ الطائرة خ�لال طريانها �أدوار
متعدّدة ت�شمل التج�س�س واملراقبة وح�ي��ازة الأه ��داف والإ�ستطالع
( ،)ISTARوه��ي تعمل حالي ًا يف ع �دّة ق��وات م�سلّحة ل��دى دول فرن�سا
و�أملانيا والهند وباك�ستان واالمارات العربية املتحدة وقيادة العمليات
اخلا�صة الأمريكية.
ميكن �إ�ستخدام الطائرة لنقل ح�م��والت ت�صل �إىل  50كلغ ،وهي
مزوّدة بربج مُ�ست�شعرات � AGILE 2إنتاج �رشكة  ،THALESو�أنظمة
مراقبة وكامريات �إنتاج � ،FLIR Systemsإ�ضاف ًة �إىل رادار متطور،
وه��ي ق��ادرة على التحليق املتوا�صل مل��دة � 6ساعات ب�رسعة تبلغ 120
عقدة.
��شرك��ة «ب��وي �ن��غ»  Boeingوع�ب�ر � INSITUإح � ��دى ��شرك��ات�ه��ا
املتخ�ص�صة يف إ�ن �ت��اج ال �ط��ائ��رات دون ط � ّي��ار� ،أن�ت�ج��ت �أي �� �ض � ًا نظام
CamCopter
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 Integratorال��ذي لقي جناح ًا متميّز ًا خ�لال العمليات البحرية .هذه
ال�ط��ائ��رة �أك�ب�ر و�أ��ض�خ��م م��ن من�صة �سكان اي�غ��ل �إذ يبلغ وزن �ه��ا عند
الإط�ل�اق ح��وايل  61كلغ وميكّنها البقاء يف اجل � ّو لأك�ثر م��ن � 24ساعة
كونها جم� ّه��زة منوذجي ًا ب�أجهزة ت�صوير �إلكرتوب�رصية ،و�أخ��رى
تعمل بالأ�شعة حتت احلمراء على املوجة املتو�سطة �أو املوجة الطويلة
(.)MWIR or LWIR

 ��ش�رك��ة «� �س��وخ��وي  »Sukhoiال��رو� �س �ي��ة �أط �ل �ق��ت يف ال �ع��ام� 2019أول ع ��رب ��ة ُم �ق��ات �ل��ة دون ط� � ّي���ار ( )UCAVحت���ت �إ� �س��م
� ،Sukhoi S- 70 Okhotnikأو  .Hunter - Bلقد ّمت تطويرها لت�صبح
�شبحية بالتعاون م��ع �رشكة «ميغ  »Migكربنامج ط��ائ��رة م��ن اجليل
ال�ساد�س املقرر �إنتاجها يف العام  ،2024املدى القتايل لهذه الطائرة ي�صل
�إىل  4000كلم ،وهي حتمل  2000كلغ من الذخائر املوجهة وغري املوجهة.

�أبرز �أنواع الطائرات دون طيّار املُقاتلة

 �� � � �ش� � � ��رك� � � � � � � ��ة ج� � � � � � �ن � � � � � ��رال �أت � � � ��وم� � � � �ي� � � � �ك� � � � �� � � � ��س General Atomicsالأمريكية �أنتجت النظام ريبري MQ - 9 Reaper
و�أح�ي��ان��ا ي�سمى  Predatorال��ذي يحتوي على معظم �أنظمة الطريان
مثل حمطة ال�سيطرة الأر��ض�ي��ة وم�ع��دات �أج�ه��زة الإت���ص��االت وقِطع
ال�صيانة ،كطائرة مقاتلة دون طيّار حتمل �صواريخ  HellFireوقنابل
موجّ هة ب�أ�شعة اليزر .القدرة على التحمل يف مهمات التج�س�س واملراقبة
والإ�ستطالع ت�صل �إىل � 30ساعة وم��دى حتى  1850كلم .ال�رشكة تنتج
اليوم نظام للمُراقبة البحرية  Sea Guardianو�آخ��ر للمُراقبة اجلوية
.Sky Guardian

الطائرة املقاتلة دون طيار  Sukhoi S-70 Okhotnikانتاج �سوخوي

 تركيا دخلت على خط �إنتاج الطائرة امل ُقاتلة دون طيّار ،حيث�أنتجت يف العام  2019الطائرة بريق طار  Bayraktar Akinciذات قدرة
على التحمّل مل��دة � 24ساعة وم��دى  5000كلم مع ذخائر منوعة ت�شمل
�صواريخ وقنابل.

تنتج جرنال �أتوميك�س الطائرة املقاتلة دون طيار

MQ - 9 Reaper

 �رشكة «بوينغ  »Boeingوبالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية�أنتجت العربة اجلوية امل ُقاتلة دون طيّار  X- 45 Aذات مدى  2400كلم،
وهي حتمل ذخائر الهجوم املبا�رش امل ُ�شرتكة  JDAMوقنابل �صغرية
القطر  .SDBال�رشكة ط��ورت ه��ذه الطائرة و�أنتجت النظام X-45B
والحق ًا  X - 45Cالذي ميكن تزويده بالوقود جواً.

بريق طار  Bayraktarطائرة تركية دون طيار

�أهمية الطائرات دون طيّار الأمنية:

تعترب الطائرة  X- 45 Aاول مقاتلة دون طيار من �شركة Boeing
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�إ�ستكما ًال لدور الطائرات دون طيّار يف املجاالت الع�سكرية كافة،
بدت اليوم حمور �إهتمام ال��دول لدورها الأمني يف مراقبة ال�شواطيء
واحلدود واملعابر بني الدول.
�إن ا�ستخدام الأنظمة اجلوية غري الآهلة  UAVللحفاظ على �أمن
املعابر احل��دودي��ة ي��و ّف��ر التكاليف املالية وج�ه��ود العنا�رص املوجلة
مبراقبة احلدود ،وذلك للأ�سباب التالية:
 �سهولة الطريان والتحليق فوق املناطق احلدودية. �إ�ستمرارية العمل با�ستخدام عدّة �أنظمة م�سرية عن بُعد. تخفي�ض عدد العنا�رص العاملة على املعابر احلدودية. التن�سيق الدائم مع امل ُ�ست�شعرات الأر�ضية.الدفاعية � -آذار  /مار�س  -ني�سان � /أبريل 2022

�أنواع احلدود:

ح��دود ال��دول قد تكون طبيعية ذات مظاهر جغرافية متنوّعة� ،أو
�إ�صطناعية من اجل��دران والأ� �س��وار واحل��دود الطبيعية التي ت�شكّل
عوائق طبيعية للإت�صال والتنقّل ميكن �إبرازها مبا يلي:
 املحيطات التي ت�شكّل حدود ًا طبيعية للدول ذات امل�صادر الغنيّة. الأنهر املتوفّرة يف معظم ال�ق��ارات وت�شكّل ح��دود ًا طبيعية بنيالدول �أو الواليات �ضمن �إحتاد فدرايل.
 البحريات ت�شكّل �أحيان ًا حدود ًا طبيعية بني الدول. الغابات الكثيفة ذات امل�ساحات ال�شا�سعة. �سل�سلة اجلبال التي يُكرث �إعتمادها كحدود طبيعية يف �أوروب��او�آ�سيا.
�أما احلدود الإ�صطناعية فهي التي تر�سم بنا ًء لإتفاقيات بني الدول
وتُعرف باحلدود اجليومرتية التي ت�أخذ �أ�شكال اجل��دران والأ�سوار
والتي تُبنى بطرُق منوّعة.

مهام املعابر احلدودية:

لقد ّمت الإت �ف��اق عاملي ًا على �إق��ام��ة املعابر احل��دودي��ة لتنفيذ املهام
التالية:
 تنظيم ح��رك��ة امل��واط �ن�ين ال��داخ �ل�ين واخل��ارج�ي�ن ع�بر دوائ��راجلوازات.
 �ضبط �أعمال وحركات الهجرة. تنفيذ م�ه��ام اجل �م��ارك ،وال�ت��ي ت�شمل جباية ال���ضرائ��ب ومنعتهريب املخدرات والأ�سلحة واملواد اخلطرة وغريها من املواد املحظور
�إدخالها ،و�ضبط منع �إنت�شار الأمرا�ض والأوبئة.

الأنظمة امل�ضادة للدرونز

نظر ًا لتعدد ال�رشكات املنتجة لأنظمة ال��درون��ز ،ب��رزت يف املقابل
�أه�م�ي��ة اي�ج��اد ال��و��س��ائ��ل امل���ض��ادة لها  ،ويف ه��ذا امل �ج��ال ميكن �إدراج
ال�رشكات التالية:
 ت� � � �ك� � � �ن � � ��ول � � ��وج� � � �ي � � ��ات م� � � � ��� � � � �ض � � � ��ادة ل � � � �ل� � � ��درون� � � ��ز Anti - Drone Technologiesال �ت��ي ق � ّدم��ت جم�م��وع��ة م��ن الأن�ظ�م��ة
والأج�ه��زة امل�ضادة للدرونز وفق ًا لنوعها و�أحجامها ،ولع ّل �أبرزها
نظام  Sky Wall 100الذي يطلق قذيفة بازوكا نحو الدرونز ،ثم العربة
احلاملة جهاز �أ�شعة اليزر ذو قوة عالية.

نظام  Sky Wall 100م�ضاد للدرونز
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 �أنظمــــــــة رادارات روبيــــــن Robin Radar Systemsالتــــي�أنتجـــــــت نظامـــــــــي  IRISو  ELVIRAلك�شف وتعقب الدرونز وبالتايل
�إعطاء �إنذار مبكر عن قدوم خطر درونز.
 � �ش��رك � ��ة إ�ن� � � � ��درا� INDRAإح��دى ال�رشكات
ال � � � � ��رائ � � � � ��دة يف جم�� ��ال
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال��دف��اع �ي��ة
والإت���ص��االت وال ��رادارات
و�أنظمة القيادة وال�سيطرة
والأن� �ظ� �م���ة الإل� � �ك �ت��رو -
ب� ���ص�ري ��ة ،ت �ن �ت��ج ح� �ل ��و ًال
م �� �ض��ادة لأن �ظ �م��ة درون���ز
أ�ب � ��رزه � ��ا  ARMSال� ��ذي
ي �� �س �ت �خ��دم يف امل � �ط� ��ارات
 IRISلك�شف وتعقب الدرونز
ب �ح �ي��ث ي ��دم ��ج يف �إدارة
امل�ل�اح ��ة اجل ��وي ��ة و�أن �ظ �م��ة
الدفاع اجلوي.
�أع � � � � � �ل � � � � � �ن� � � � � ��ت ت � � � �ك � � � �ن� � � ��ول� � � ��وج � � � �ي� � � ��ات ف � � ��ورت� � � �ي � � ��م Fortem Technologiesال���شرك��ة ال��رائ��دة يف جم��ال احل�ل��ول الأمنية
والدفاعية امل�ضادة لأنظمة الدرونز امل�سرية عن بُعد � ،إنها بتاريخ 20
ني�سان/ابريل  2020با�رشت �شحن �صياد الدرونز AI - Enabled F700
 Drone Hunterاجلديد.
�إن �أنظمة ال��درون��ز التي تطلق من الأر���ض ملهمّات الت�شوي�ش مل
تعد فعّالة بعد �إنتاج ال�صياد  F 700الذي يعترب �آمن ًا ورادع � ًا فعا ًال �ض ّد
عدد متزايد من �أنظمة الدرونز ،فالتطور الكبري لل�صياد  F 700يكمن
يف حمولته اللينة التي توفر تدابري م�ضادة لأنظمة الدرونز املنفردة
واملتعددة ،فهي ت�صنع من �ألياف جديدة خفيفة ال��وزن لزيادة ليونة
عملها و�رسعتها ،وهي حتمل عدة �أنواع من التدابري امل�ضادة للدرونز
وتن�رشها يف الوقت املطلوب وفق ًا للخطر الديناميكي املكت�شف قبل
عدّة �أميال من املنطقة امل��راد حمايتها ،كونها جمهزة ب��رادار و�أجهزة
ب�رصية.
�إن  Drone Hunter F700م�صمم وم�ن�ت��ج يف ال��والي��ات املتحدة
الأم�يرك�ي��ة ،وه��و ق��ادر على �إط�ل�اق �أيّ ذخ��ائ��ر ��ضروري��ة ملنع درون��ز
م�ع��ادي ،وت��أم�ين حماية املالعب الريا�ضية وم�صايف ال�ب�ترول وحرم
اجلامعات وحمطات املرتو ،وبالتايل يعترب AI - Enabled Interceptor
�أول درونز معرت�ض يف العامل.

�صياد الدرونز Drone Hunter F700
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معرض ميليبول قطر يعود بدورته الرابعة عشرة
إىل الدوحة بني  24وحتى  26أيار/مايو 2022

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتفقد المعرض في دورته السابقة

يعود معر�ض ميليبول قطر  MILIPOL Qatarالفعالية الدولية الرائدة يف
جمال الأمن الداخلي والدفاع املدين على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط ،هذا العام
بدورته الـ � 14إىل مركز الدوحة للمعار�ض وامل�ؤمترات بني  24و� 26أيار/مايو .2022
وينطلق املعر�ض و�سط تنامي الطلب على احللول املبتكرة و�أنظمة الدفاع املتقدمة
والالزمة ملعاجلة التحديات املعقدة التي تواجه قطاع الأمن الداخلي.
و ُي �ق��ام ميليبول ق�ط��ر برعاية
ك��رمي��ة م ��ن � �ص��اح��ب ال���س�م��و
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
�أمري قطر ،ويفتتح معايل ال�شيخ خالد بن
خليفة بن عبد العزيز �آل ث��اين ،رئي�س
ال� ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة يف دول ��ة قطر،
امل �ع��ر���ض ر� �س �م �ي �اً .وي �ت �� �ش��ارك يف تنظيم
الفعالية الفريدة ك ّل من وزارة الداخلية
ال �ق �ط��ري��ة و��ش�رك ��ة ك��وم �ي �ك �� �س �ب��وزي��وم
الفرن�سية املتخ�ص�صة بتنظيم الفعاليات
ال��دول �ي��ة مم � ِث �ل � ًة ع��ن ائ �ت�لاف ج��ي �آي �إي
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ميليبول ب�ق�ي��ادة ��س�ي�ف�ي�ب��ول ،امل�ؤ�س�سة
امل�س�ؤولة عن تنفيذ جهود التعاون التابعة
لوزارة الداخلية الفرن�سية.
وم� � � ��ن امل�� �ت� ��وق� ��ع �أن ي �� �س �ت �ق �ط��ب
م�ي�ل�ي�ب��ول ق �ط��ر � 2022أك �ث�ر م��ن  240من
الوفود وكبار ال�شخ�صيات من  30دولة من
خمتلف �أنحاء العامل ،مبا ي�شمل وزراء من
العراق ولبنان ومولدوفا و�أوكرانيا.
وت � � � �ع � � � �ل � � � �ي � � � �ق � � � � ًا ع� � � � �ل � � � ��ى ه � � � ��ذا
امل� � ��و� � � �ض� � ��وع ،ق� � � ��ال ي�����ان ج���ون���وت
 ،Yann Jounotال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي

ل ���شرك��ة � �س �ي �ف �ي �ب��ول ورئ �ي ����س ف �ع��ال �ي��ات
م� �ي� �ل� �ي� �ب ��ول« :ت� � � ��وازي � � � � ًا م � ��ع ت��ن��ام��ي
ال��ت��ح��دي��ات الأم� �ن� �ي ��ة ،مب ��ا ف �ي �ه��ا �أزم� ��ة
ك��وف �ي��د  COVID 19وارت � �ف� ��اع م �ع��دل
التهديدات ال�سيربانية وع��دم اال�ستقرار
اجل�ي��و��س�ي��ا��س��ي ،ي�ب�ح��ث � �ص � ّن��اع ال �ق��رار
وق ��وات الأم ��ن وج �ه��ات التنفيذ التقنية
ومطورو البنى التحتية واملواطنون عن
حلول جديدة ملواجهة التحديات الأمنية
املتنامية ب�رسعة .ل��ذا متثّل ن�سخة العام
احلايل من ميليبول من�صة فريدة لالبتكار
يف هذا املجال.
وب� � ��دوره ،ق ��ال ف��ران�����س��وا جوليني
 ،François Jullienم��دي��ر ف �ع��ال �ي��ات
ميليبول« :ي�ق�دّم ميليبول قطر برناجم ًا
رف �ي��ع امل���س�ت��وى م��ن ف�ع��ال�ي��ات م���ش��ارك��ة
امل��ع��رف��ة،وال��ت��ي ت �ت �ي��ح ل � ��رواد ال �ق �ط��اع
ا�ستعرا�ض ابتكاراتهم �أم��ام امل�شرتين
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رئيس اللجنة المنظّ مة للمعرض اللواء ناصر بن فهد آل ثاني

وق��ادة ال��ر�أي ،بالإ�ضافة �إىل لقاء الوفود
ال��دول �ي��ة الر�سمية وت�ط��وي��ر �أع�م��ال�ه��م يف
منطقة ال���شرق الأو� �س��ط وال�ت��وا��ص��ل مع
خرباء الأمن».
جتدر الإ�شارة �إىل �أن معر�ض ميليبول
ه��و احل��دث العاملي املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون
الأم��ن الوطني ،عقد للمرّة الأوىل يف العام
 1984يف باري�س ،ويف العام ّ 1996مت اختياره
م��ن قِبل دول��ة قطر ليكون عالمة ف��ارق��ة يف

املخ�ص�ص للأمن الوطني
ال�رشق الأو�سط
ّ
والدفاع املدين وبات يعقد يف مدينة الدوحة
كل عامني برعاية �أمري البالد.
رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة امل �ن��ظّ �م��ة ل�ل�م�ع��ر���ض
اللواء نا�صر بن فهد �آل ثاين �أ�شار �إىل �أن
ميليبول قطر حقق تطور ًا ملمو�س ًا خالل
الأعوام املا�ضية ،ومن املتوقّع �أن ي�ستم ّر
يف النمو بن�سبة � % 14.5سنوي ًا حتى العام
� .2025إذ �أن املوقع ال�سرتاتيجي لدولة

ق �ط��ر يف ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ي�ج�ع��ل م�ن�ه��ا نقطة
�إلتقاء مثالية لتحقيق الأع �م��ال امل ُحتملة
وامل ُرتبطة بنمو قطاع الأمن.
ك�م��ا أ�ك ��د ال �ل��واء نا�صر بن فهد على
�أن ه��ذا احل��دث �سوف ي�ستقطب �رشكات
�صناعية عاملية ،تت�شوّق لعر�ض مُنتجاتها
امل ُ� �ت� �ط� �وّرة ،ول� �ق ��اء ال �ب �ع �ث��ات ال��دول �ي��ة
الر�سمية الراغبة يف الإطالع على �أحدث ما
تو�صلت �إليه التكنولوجيا.
ّ

عربة  Fortressاملدرعة لنقل اجلنود
يف جناح ARQUUS
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جديد الدفاع

التوقيع على عقد إلنتاج درون أوروبي Eurodrone

نهاية �شهر ��ش�ب��اط/ف�براي��ر  2022و ّق�ع��ت ��شرك��ة «�أي��رب��ا���ص
 »Airbusوجمموعة تعاون الت�سلّح امل ُ�شرتك( ،)OCCARعلى عقد
�شامل لإنتاج ال��درون الأوروب��ي  ،Eurodroneال��ذي ي�شمل تطوير
و�إن �ت��اج  20نظام ًا وت�ق��دمي دع��م خدمة مل��دة خم�س �سنوات .الرائد
ال�صناعي �أيربا�ص للدفاع والف�ضاء Airbus Defence & Space
يف �أملانيا وقّعت العقد يف ح�ضور ثالثة �رشكاء متعاقدين ثانويني
( )MSCهم �أيربا�ص  Airbus Defence & Spaceيف ا�سبانيا ،ودا�سو
للطريان  Dassault Aviationيف فرن�سا ،وليوناردو  Leonardoيف
�إيطاليا ،فيما وقّعت  OCCARنيابة عن الدول الأربع مطلقة امل�رشوع
�أي �أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا وا�سبانيا.
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «�أيربا�ص للدفاع والف�ضاء» مايك
�سكولهورن � Mike Schoelhornأ��ش��ار �إىل �أن هذ التوقيع يطلق
تطوير �أح��د �أك�ث�ر ال�برام��ج الدفاعية الطموحة يف �أوروب� ��ا� ،إذ �أن
 Eurodroneهو نتيجة العمل التعاوين ما بني ال�صناعة و OCCAR
والدول الأوروبية.
�أم��ا الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «دا�سو للطريان» �إريك ترابييه
 Eric Trappierفقال«:هذا العقد ي�ؤ�رش �إىل ت�صميم الدول الأوروبية
وال���شرك��اء ال�صناعيني على حتقيق الأه� ��داف ال�سيا�سية وتلبية

ت�صميم الدرون الأوروبي Eurodrone

التحديات التكنولوجية الهادفة نحو �سيادة �أوروبا الدفاعية».
ب� � ��دوره ،م��دي��ر ع� ��ام ل� �ي ��ون ��اردو لو�شيو ف��ال�يري��و �شيويف
� Lucio Valerio Cioffiأ�شار �إىل �أن �إع�لان اليوم هو عالمة �أ�سا�سية
للدولة الأوروب�ي��ة التي ت�ؤكد عزمها و�إجن��ازه��ا برنامج دف��اع و�أمن
�أوروبي معقد وا�سرتاتيجي.

«ايدج» تعرض حلوهلا التقنية املتقدمة خالل معرض الدفاع العاملي
�أعلنت جمموعة ايدج � EDGEرشكة التكنولوجيا املتقدمة الرائدة
يف املنطقة يف قطاع الدفاع وغريه والتي تعد بني �أكرب  25مورد ًا ع�سكري ًا
يف ال�ع��امل ،ع��ن م�شاركتها يف ال ��دورة االفتتاحية م��ن معر�ض الدفاع
العاملي الذي �سيعقد يف العا�صمة ال�سعودية الريا�ض يف الفرتة بني 9 – 6
�آذار/مار�س .2022
وتعتزم «اي��دج» خالل م�شاركتها يف املعر�ض الرتويج ل�رشاكاتها
مع القطاع املحلي وجلهودها الرامية �إىل دعم الإنتاج الدفاعي املحلي يف
اململكة ،ف�ض ًال عن ا�ستعرا�ض قدراتها وحلولها التكنولوجية املتنوعة.
وبهذه املنا�سبة ،قال ال�سيد في�صل البناي ،رئي�س جمل�س الإدارة
التنفيذي يف جمموعة اي��دج« :ي�سعدنا امل�شاركة مع زمالئنا يف اململكة
العربية ال�سعودية خالل معر�ض الدفاع العاملي ،كما نرحب بالفر�ص
التجارية التي �ستتيحها لنا مثل هذه الفعالية الهامة التي ت�شكل من�صة
مثالية ال�ستعرا�ض بع�ض من �أحدث منتجاتنا وحلولنا».
و�أ�ضاف« :تعد ال�سعودية �سوق ًا ا�سرتاتيجية بالن�سبة �إلينا ،حيث
ظهر ذلك جلي ًا خالل معر�ض �آيدك�س يف العام املا�ضي .ونتطلع قدم ًا
�إىل تعزيز تلك العالقة خالل ال��دورة الأوىل من معر�ض الدفاع الدويل
عرب الإع�لان عن منتجات جديدة ومتطورة ،وتكوين �رشاكات قيّمة،
وتوقيع اتفاقيات من �ش�أنها �أن ت�ساعد على حتقيق ر�ؤي��ة الإم��ارات
لتطوير قدرات �سيادية وبناء اقت�صاد املعرفة امل�ستدام مع تركيز كبري
على �صفقات الت�صدير».
وتعتزم �سبع �رشكات تابعة ملجموعة «ايدج» ا�ستعرا�ض حلولها
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انظمة منوعة يف جناح EDGE

ومنتجاتها املتقدمة ،مبا يف ذلك منتجات �رشكة منر التي ت�شمل �آلية
« »AJBAN MK2و�آلية « »JAIS 4x4رباعية الدفع املثبتة يف املعارك؛
ومنتجات �رشكة اجل�سور التي ت�شمل املركبات القتالية املدرعة من
ط ��راز « ،»RABDAN 8x8وال �ط��ائ��رات امل���س�يرة  QX-3وQX-4
وطائرة  GARMOOSHAامل�سرية من �رشكة �أدا�سي.
وم��ن امل�ق��رر �أن ي�ستعر�ض ج�ن��اح اي��دج �أي���ض� ًا �أن�ظ�م��ة التوجيه
ال��دق�ي��ق م��ن ��شرك��ة ه��ال�ك��ن ،مب��ا يف ذل��ك نظامي «»DESRT STING
و« ،»THUNDERوجمموعة « »RASHللتوجيه الدقيق ذات اجلناح
الثابت .كما �سيت�ضمن اجلناح جمموعة ذخائر« »AL TARIQاملوجهة
بدقة ذات املدى البعيد من �رشكة الطارق.
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ليوناردو عرضت أحدث األنظمة غري اآلهلة يف UMEX

ليوناردو  Leonardoال�رشكة االيطالية للدفاع والأم��ن،
عر�ضت يف معر�ض الأن�ظ�م��ة غ�ير الآه �ل��ة وامل ُ�� �س� رّّيعة ع��ن بُعد
 UMEXالذي انعقد يف �أبو ظبي ما بني  21و � 23شباط /فرباير
 ،2022جمموعة كاملة من احللول غري الآهلة للتطبيقات املدنية
والع�سكرية ،مع الت�أكيد على �أمن اجلو ف�ضاء.
املدير العام ل�رشكة «ليوناردو» يف دولة االمارات العربية
املتحدة فين�شنزو رومانو � ،Vicenzo Romanoأ��ش��ار �إىل
�أن االم ��ارات دول��ة تبحث يف جت��دد ك � ّل م��ا تفعله ،ل��ذا ت�ستمر
ليوناردو عرب �أح��دث حلولها التكنولوجية يف دعم العمليات
اليومية التي ت�شمل ادارة الأم��ن والنقل اجل��وي واملن�صات
البحرية .و�أن قطاع الأنظمة غري الآهلة حيث تعمل من�صات
ل �ي��ون��اردو ،ميكن �أن يعبد ال�ط��ري��ق نحو ف��ر���ص ج��دي��دة من
التعاون امل ُتبادل.
خالل املعر�ض عر�ضت ليوناردو النظام اجل��وي ال��دوار
دون ط � ّي��ار ( ،)RUASال ��ذي ُي �ع��رف ب ��إ� �س��م ،AWHERO
كمن�صة مزدوجة الإ�ستعمال لتنفيذ مهمات مدنية وع�سكرية
فوق الرب وفوق البحر .كما عر�ضت جمموعة من ال��رادارات
مثل ) Gabbiano (ULو  Ospreyاملتعدد الأدوار يف جماالت
امل ُراقبة.

النظام اجلوي  AWHEROمن ليوناردو

هنسولت تعزز دور ليوناردو يف رادارات تايفون
�أعلنت �رشكة «ليوناردو
» ع��ن توقيع ع�ق��ود ت�ف��وق قيمتها
م�ل�ي��ون ي� ��ورو ،م��ع ��شرك��ة «هن�سولت
 »HENSOLDTال��ت��ي ت �ل �ع��ب دور ًا
رئ�ي���س�ي� ًا يف ت �ط��وي��ر وت���س�ل�ي��م �أن�ظ�م��ة
ال � ��رادار الأوروب � ��ي امل ُ�� �ش�ترك ECRS
 MK1ل �ط��ائ��رات ي��وروف��اي�تر تايفون
 Eurofighter Typhoonاملطلوبة من قبل
�أملانيا وا�سبانيا.
�سوف تنفذ ليوناردو �أعمال تطوير
ق� ��درات ج��دي��دة ذات ن �ط��اق ع��ري����ض،
وت��زود قطع �أ�سا�سية لهوائي ال��رادار
اجلديد لتزويد وادارة الطاقة APSC
ومعاجلها .وهي اليوم الهيئة امل�صممة
ل�ن�ظ��ام ال � ��رادار الأوروب � ��ي امل�شرتكة
 ECRS MK0للم�سح الإل �ك�تروين E -
 Scanاملطلوب لكل من الكويت وقطر ،كما
�أنها هيئة الت�صميم للرادار  ECRS MK2بقيادة بريطانيا.
يُ�شار �إىل �أن ال ��رادار  ECRS MK1لكل م��ن �أملانيا وا�سبانيا،
جمهّز بالقط رقمي متعدد الأقنية ،ووحدات بث والتقاط ذات نطاق
Leonardo
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مقاتلة يوروفايرت تايفون

عري�ض لتح�سني ق��درات ال ��رادار  .MK0بالإ�ضافة �إىل �إن�ت��اج نواة
الهوائي  APSCوالأجزاء املعاجلة ،ف�إن هن�سولت  HENSOLDTقد
تعاقدت مع ليوناردو  Leonardoلتنفيذ �أعمال تطوير قدرات �أق�سام
الإ�ستقبال والبث بغية تعزيز مدى ودقة ك�شف الرادار .ECRS MK1
الدفاعية � -آذار  /مار�س  -ني�سان � /أبريل 2022

أسلسان ختترب نظام زرغانا املضاد للطوربيد

�أجن��زت �رشكة «�أ�سل�سان  »Aselsanالتجارب يف امل�صنع على
نظام زرغانا  ZARGANAامل�ضاد للطوربيد ،وذلك ل�صالح غوا�صات
فئة « »Agosta 90Bتابعة ل�سالح البحرية الباك�ستانية ،وفق م�رشوع
( )MLUللتطوير.
ح�رض التجارب على نظام زرغانا امل ُلحق الع�سكري الباك�ستاين
يف تركيا ،وممثلني عن ال�ق��وات البحرية الباك�ستانية ،وم�س�ؤولني
من �رشكة « »STMالدفاعية� .رشكة «�أ�سل�سان كانت قد �أعلنت يف
�شهر �أي��ار/م��اي��و  2019عن ت�صدير � Zarganaإىل الباك�ستان ،و�أن
العقد هو ج��زء من برنامج تطوير غوا�صات  Agosta 90 Bللقوات
البحرية الباك�ستانية ،الذي ي�شتمل على حتديث ثالث غوا�صات فئة
« »Agosta 90Bمب��وج��ب ع�ق��د م��و ّق��ع يف ال �ع��ام  2016م��ع �رشكة
 STMالرت كية كمتعاقد رئي�سي.
يُ�شار �إىل �أن  Zarganaي� ؤ�م��ن �إ�ستدامة عمل الغوا�صات �ض ّد
هجمات الطوربيد ،من خالل قدرات ر ّد الفعل ال�رسيع ،وهو ي�ستخدم
�أنظمة  ZOKAللت�شوي�ش ال�صوتي وغريها من و�سائل اخلداع.

رايثيون تطور ميكرووايف بطاقة عالية ضد الدرونز واألسلحة السريعة

ت�ع�م��ل ��شرك��ة «راي �ث �ي��ون ل �ل �� �ص��واري��خ وال ��دف ��اع
 »Missiles& Defenseعلى تطوير ميكرووايف �صلب بطاقة عالية،
كتكنولوجيا م��دم��رة لتغيري ا�ساليب احل ��رب ،م��ع اح�ت�م��ال تقدمي
دفاع جديد م�ضاد لأنظمة الدرونز املعادية والأ�سلحة ذات ال�رسعة
التي تفوق �رسعة ال�صوت (،)Drones and Hypersonic Weapons
Raytheon

الدفاعية � -آذار  /مار�س  -ني�سان � /أبريل 2022

وتعترب كلتاهما من �أك�بر الأخطار
لقوة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
الع�سكرية وحلفائها.
�إح � � ��دى ه � ��ذه الأخ� � �ط � ��ار ه��ي
ال �� �ص��واري��خ ذات ال ���سرع��ة ال�ت��ي
تفوق �رسعة ال�صوت ،التي ت�سري
ب���سرع��ة خ�م���س��ة �أ� �ض �ع��اف ��سرع��ة
ال�صوت ،وت�ستطيع �رضب �أهداف
على م�سافات بعيدة جداً� .أما الثانية
فهي الطائرات امل�سرية �أو العربات
اجلوية غري الآهلة ( ،)UAVخا�صة
امل �ت��وف��ر م�ن�ه��ا ك��أ��س�ل�ح��ة رخي�صة
الثمن وال �ت��ي تتطلب تكلفة عالية
ل�ت��دم�يره��ا� .إن ه��ذه التكنولوجيا
الوحيدة النا�شئة� ،أي امليكرووايف
ذو الطاقة العالية ،ق��ادرة على لعب
دور كبري يف ال��دف��اع �ضد الأخ�ط��ار
الواردة �أعاله.
نائب رئي�س �رشكة «رايثيون
لل�صواريخ وال��دف��اع » كولن هويالن  Colin Whelanق ��ال�«:إن
�أعداءنا ي�أتون بطرق زائدة التطور والإبداع ملهاجمتنا ،ونحن بحاجة
حللول ذات تكلفة منخف�ضة ملواجهتهم ،و�أن هذه التكنولوجيا تتيح
تدمري �رسب كامل من الأخطار الإلكرتونية ب�رضبة واحدة».
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جنرال اتوميكس واجليش األمريكي خيتربان إلكرتونيات غراي إيغل Gray Eagle

خ�ل�ال الأ� �س �ب��وع الأول م��ن �شهر �شباط
/ف�ب�راي ��ر  2022اخ� �ت�ب�رت ��ش�رك��ة «ج �ن�رال
اتوميك�س للأنظمة اجلوية General Atomics
،Aeronautical
)Systems(GA-ASI
بنجاح ق��درات رب��ط البيانات املتقدمة كجزء
م��ن ج �ه��ود ال �ت �ط��وي��ر ال �ت��ي يمُ ��ول �ه��ا اجلي�ش
الأم�يرك��ي لتطوير ن�ظ��ام ال�ط��ائ��رة دون طيار
 UASذات امل ��دى امل �ط��ول ط ��راز غ ��راي �إي�غ��ل
).MQ-1C (GE-ER
لقد �أظ�ه��رت التجارب ال�سابقة امل�شرتكة
م��ا ب�ي�ن اجل �ي ����ش الأم�ي�رك ��ي و��ش�رك��ة ج�ن�رال
�أت��وم�ي�ك����س ،ق���درة ال�ن�ظ��ام ( )GE-ERعلى
احل �ف��اظ على راب ��ط ودع ��م م�ع��دل ب�ي��ان��ات ذات
نطاق عري�ض ،مع �سواتل م��دار الأر���ض الثابت
( )GEOو�سواتل مدار الأر�ض املتو�سط (.)MEO
نائب رئي�س �رشكة «ج�ن�رال �أتوميك�س» ل�برام��ج اجلي�ش دون
كاتيل � ،Don Cattellأ�شار �إىل «�أننا مع فريق عمل اجلي�ش الأمريكي،

نظام الطائرة دون طيّار MQ-1C Gray Eagle

نُحقق تقدّم ًا مهم ًا يف حت�ضري النظام  GE -ERلعمليات ناجحة يف
بيئات متنازع عليها ،و�إن �إمتام حتديث غراي �إيغل � ،GE - ERسوف
يوفر جناح مهمات اجلي�ش وفق �أعلى القدرات».

نافال غروب تبدأ التجارب البحرية على آخر فرقاطة فرنسية

فرقاطة �أوروبية متعددة االدوار

بتاريخ � 22شباط 2022 /بد�أت �رشكة «  » Naval Groupالرائدة
�أوروب �ي � ًا يف �إن�ت��اج ال�سفن احلربية ،التجارب البحرية الأوىل على
فرقاطة  FREMM DAللدفاع اجلوي  ،Lorraineوذلك كخطوة مهمة
قبل ت�سليم الفرقاطة �إىل �سالح البحرية الفرن�سية� .إنها الفرقاطة
الثامنة من نوعها والثانية مع ق��درات حم�سنة للدفاع اجل��وي التي
ت�سلّم �إىل فرن�سا بنا ًء لطلب منظمة  OCCARنيابة عن هيئة الت�سلّح
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ال�ف��رن���س�ي��ة  DGAوال �ق��وات
البحرية الفرن�سية.
ُي �� �ش��ار �إىل �أن ب��رن��ام��ج
الفرقاطة الأوروب �ي��ة متعددة
الأدوار � FREMMإ��س�ت�م��ر
ب�شكل طبيعي وف �ق � ًا لقانون
التخطيط الع�سكري (،)LPM
حيث ّمت ت�سليم �سبع فرقاطات
ل�ل�ب�ح��ري��ة ال�ف��رن���س�ي��ة م��ا بني
�أع� ��وام  2012و  ،2021منها
ف��رق��اط��ة «حم �م��د ال���س��اد���س»
التي �سلّمت �إىل املغرب يف العام
 2014وفرقاطة «حتيا م�رص»
التي �سلّمت �إىل م�رص يف العام
.2015
يبلغ ط��ول الفرقاطة 142
م�تر ًا وعر�ضها  20م�تر ًا تت�سع
رصا مع طاقمها� ،أما ت�سليحها فيتكون من � 8صواريخ
حلوايل  130عن� ً
 Exocet MM40 Block3م�ضادة لل�سفن ،و � 32صاروخ  ASTERذو
الإطالق العمودي للدفاع اجلوّي و  19طوربيد  MU90ومدفع عيار 76
ملم و�أربعة مدافع ر�شا�شة عيار  12.7ملم� ،إ�ضافة �إىل مدفعني يداران
عن بُعد طراز  Narwhalعيار  20ملم.
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