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اإنلله الللعللدد الللثللاين الللذي ي�صدر هللذا الللعللام، واملللتللوّقللع توزيعه خللال معر�ض 

وموؤمتر الدوحة الللدويل للدفاع البحري DIMDEX املُنعقد يف الدوحة يف دورته 

ال�صابعة ما بني 21 و 23 اآذار/مللار�للض 2022، حيث يت�صّمن  بحثًا حللول املوقف 

الدفاعي  يف دولة قطر.

الللدفللاع البحري  الللعللدد على موا�صيع �صتى ت�صمل   اإىل ذللللك، يحتوي هللذا 

يف اخلليج، والللقللوات اجلوية يف ال�رشق الأو�للصللط، والعربات اجلوية غري الآهلة 

والأ�صلحة املُدّمرة لل�صفن، واأهّمية تطّور بناء ال�صفن يف اخلليج. 

هافل�صان  الرتكية  اللل�للرشكللات  الللعللدد �صفحات حتريرية حللول  يت�صّمن  كما 

لة بجديد الدفاع يف جمال التطّور  واأ�صل�صان، بالإ�صافة اإىل اأخبار منوعة على �صِ

التكنولوجي،  واأبرز العقود والتطّورات الدفاعية والأمنية يف �صفحات بانوراما.

 علللللدد ُيللل�لللصلللاف اإىل �لللصلللابلللقلللاتللله مللللن الأعللللللللللداد املُللللمللللّيللللزة الللللتللللي تلللللرز تلللقلللّدم 

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

                                     - الدول العربية 30 $
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التوزيع: ال�صركة اللبنانية لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

ت�صّلمت القوات البحرية القطرية فرقيطة
Fincantieri م�صارب« من فينكانتريي«
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ن��ائ��ب رئي�س  �آل مكتوم،  حت��ت رع��اي��ة  ال�شيخ حممد بن ر��شد 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب����ي، اإ���ش��ت�����ش��اف��ت وزارة 
ال��دف��اع امل��وؤمت��ر ال����دويل لأم���ن التكنولوجيا وال�����ش��ن��اع��ات الدفاعية 
اأدنيك«  للمعار�س»  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  انعقد  ال��ذي   ،IDITSC 

يوم��ي 2 و 3  اآذار/مار�س 2022.
وت�شم قائمة ال�رشكاء ال�شرتاتيجيني للموؤمتر جمموعة جي 42، 
الرائدة يف جمال الذكاء ال�شطناعي واحلو�شبة ال�شحابية يف ال�رشق 
الأو�شط ومقرها الإمارات وجمموعة اإيدج، املتخ�ش�شة يف التكنولوجيا 
املتقدمة وال��دف��اع وغريها من املجالت امل�شنفة بني اأف�شل 25 م��وردًا 
ال�رشكاء  قائمة  اإىل  وين�شم  ما�شيني.  ك�رشيكني  ال��ع��امل،  يف  ع�شكريًا 
 ،ADNEC )ك�رشيك بالتيني مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س )اأدنيك
وك�رشيك ذهبي جمل�س التوازن القت�شادي، اجلهة امل�شوؤولة عن اإدارة 
امل�شلحة  للقوات  والأمنية  الدفاعية  والعقود  وامل�شرتيات  ال�شتحواذ 

الإماراتية و�رشطة اأبوظبي.
ويعد املوؤمتر الدويل لأمن التكنولوجيا وال�شناعات الدفاعية اأول 
فعالية من نوعها يف منطقة ال�رشق الأو�شط ترّكز على الق�شايا امل�شرتكة 
بني قطاعي الدفاع والتقدم التكنولوجي، كما يعترب موؤمترًا ا�شت�رشافيًا 
يتناول اأطر ا�شتخدامات الذكاء ال�شطناعي واأم��ن املعلومات والأمن 
ال�شيرباين مبا يكفل حماية امللكية الفكرية يف قطاع ال�شناعات الدفاعية. 

 وي�شتقطب املوؤمتر نخبة من ق��ادة قطاع الدفاع العاملي و�شّناع 
ال�شيا�شات اإىل جانب باحثني واأكادمييني رائدين يف جمال التكنولوجيا 

والف�شاء، بالإ�شافة اإىل خرباء دوليني يف اأمن تقنيات الدفاع.
ويقّدم املوؤمتر جدول اأعمال متعدد امل�شارات ي�شتعر�س من خالله 
اأحدث الأبحاث والتطورات يف جمالت الروبوتات والأنظمة امل�شتقلة؛ 
وال��ف�����ش��اء؛ وتكنولوجيا ال��ك��م وال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي؛ وغ��ريه��ا من 

التكنولوجيا النا�شئة، ويناق�س اآثارها وتطبيقاتها يف قطاع الدفاع.
وحول املوؤمتر قال معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي، وزير الدولة 
ل�شوؤون الدفاع: »يعترب املوؤمتر الدويل لأمن التكنولوجيا وال�شناعات 

الدفاعية حدثًا ا�شتثنائيًا يجمع املعنيني يف جمال الدفاع 
بالت�رشيعات  املت�شلة  الق�شايا  م��ن  جمموعة  ملناق�شة 
وال���ل���وائ���ح وال���ق���وان���ني امل��ن��ظ��م��ة لأم����ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ودرا�شة  املتقدمة  والتكنولوجيا  الدفاعية  وال�شناعات 
والق��ت�����ش��ادي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة  اجليو�شيا�شية  اآث���اره���ا 
والأمنية. اإن ا�شت�شافة هذا املوؤمتر يف عا�شمة الريادة 
اأب��وظ��ب��ي م��ن ���ش��اأن��ه اأن ي��ع��زز وع���ي اأ���ش��ح��اب امل�شلحة 
واملتخ�ش�شني يف القطاع الدفاعي باأن املعدات والتقنيات 
الع�شكرية التي ت�شنعها اأو ت�شتوردها دول��ة الإم��ارات 
يتم ا�شتخدامها مبا يتما�شى مع اللوائح والإج���راءات 
الوطنية  والقوانني  لالأنظمة  ووف��ق��ًا  الدولية  والقواعد 
التي ت�شمن �رشية املعلومات وحتافظ على حقوق امللكية 
الفكرية للم�شّنعني مبا ير�شخ مكانة الدولة ويعزز الثقة بها 

ك�رشيك ا�شرتاتيجي موثوق«. 
واأ���ش��اف: »اإن دول��ة الإم���ارات اإذ تخطو خطوات جديدة وجريئة 
اإىل العمل م��ع جميع الالعبني  �شمن م��ب��ادئ اخلم�شني، فاإنها تتطلع 
الرئي�شيني من �رشكائنا يف قطاع الت�شنيع الدفاعي من خمتلف دول 
العامل مع اللتزام بالوقوف على م�شافة واحدة من اجلميع مبا يتما�شى 
مع م�شالح الدولة ال�شرتاتيجية والأمنية. اإننا ن�شعى يف دولة الإمارات 
اإىل حتقيق كل ما يتنا�شب مع روؤيتنا ويحقق اأهدافنا ال�شرتاتيجية يف 
كل اخل�شو�شيات  العتبار  بعني  اآخ��ذي��ن  والبعيد  القريب  املنظورين 
وال�����رشوط التي متتلكها ال��دول امل�شنعة. وم��ن هنا، ياأتي ه��ذا املوؤمتر 
كمن�شة دولية مرموقة لتبادل املعلومات واخل��ربات بني وف��ود الدول 
امل�شاركة لتعزيز منظومة التعاون الع�شكري الدويل مبا يخدم تكري�س 

الأمن وال�شالم وال�شتقرار يف كافة اأرجاء العامل.« 
الدفاعية  التكنولوجيا وال�شناعات  ال��دويل لأم��ن  وي�شكل املوؤمتر 
من�شة دولية مرموقة ملناق�شة اآليات احلفاظ على احلقوق التكنولوجية 
للدول وال�رشكات امل�شنعة اأثناء بيع الأنظمة لل�رشكاء ال�شرتاتيجيني 
مع �شمان التوازن بني ا�شتمرار عمليات البيع وحماية حقوق امللكية 

ال�شناعية. 
اللواء الركن الدكتور مبارك �شعيد غافان �جلابري - رئي�س 
اللجنة العليا املنظمة علق ق��ائ��اًل:»اإن دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
تنتهج م�شارًا ثابتًا نحو تاأ�شي�س قدرات م�شتقلة حقيقية وملمو�شة، 
حيث �شي�شهد ه��ذا احل��دث مناق�شة تطورات البتكار التكنولوجي 
الدفاعي عرب ا�شتقطاب قادة قطاع الدفاع الدويل و�شّناع ال�شيا�شات 
واأبرز الباحثني والأكادمييني واخلرباء الأمنيني على م�شتوى العامل، 
ومما ل �شك فيه اأن احت�شان وتنظيم مثل هذه الفعاليات الفكرية تعد 
فر�شة ا�شت�رشافية لتبادل الأفكار وال��روؤى مع الأ�شدقاء والنظراء 
ح��ول م�شتقبل ال��دف��اع، وكيف ميكننا جميعًا التعاون ب�شكل اأوث��ق 
لتطوير قطاع ال�شناعات الع�شكرية عامليًا ب�شكل عام والإمارات ب�شكل 

خا�س««.

 االمارات  تستضيف املؤمتر الدولـي ألمن التكنولوجيا 
والصناعات الدفاعية يف أبوظبـي

�للو�ء �لركن د. مبارك �شعيد غافان �جلابريوزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع حممد بن �أحمد �لبو�ردي
رئي�س �للجنة �لعيا �ملنظمة للموؤمتر
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ق����ّررت  وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة 
املوافقة على مبيعات ع�شكرية اإىل اخلارج، 
هي ت�شميم وبناء جممع املقّر العام اجلديد 
ل�����وزارة ال���دف���اع ال��ك��وي��ت��ي��ة م���ع امل���ع���ّدات 
العائدة له بتكلفة تقّدر بحوايل مليار دولر 
اأم��ريك��ي. وكالة التعاون الدفاعي الأمني 
�شّلمت املوافقة اإىل الكونغر�س بتاريخ 22 
�شباط/فرباير 2022، مع الإ���ش��ارةاإىل اأن 
بطلب  وتقّدمت  �شبق  الكويتية  احلكومة 
ت�شميم وبناء جممع القيادة العامة لوزارة 
الدفاع الكويتية )KMOD( مع امل�شرتيات 
املُرتبطة به، وهذا ي�شمل تكاليف تقدميات 

البناء املادية والُبنية التحتية.
فيلق املهند�شني يف اجلي�س الأمريكي 

�شوف يقّدم ت�شميم دورة احلياة، والبناء، 
الهند�شية،  واخلدمات  امل�رشوع،  واإدارة 
والُبنية  املن�شاأة  وتقييم  التقني،  وال��دع��م 
والتخطيط  امل�����ش��اح��ة  واأع���م���ال  التحتية، 
واإدرة الإن�����ش��اءات وغ��ريه��ا م��ن اخلدمات 

التقنية.
يت�شّمن امل�رشوع اأكرث من 20 من�شاأة، 
للقيادة  الرئي�شي  امل��ق��ّر  من�شاآت  ت�شمل 
امل��دن��ي��ة وال��ع�����ش��ك��ري��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل جميع 
الدرا�شات والت�شاميم الهند�شية وخدمات 
اإدارة الإن�شاءات بغية تقدمي جممع قيادة 
عامة يعمل ب�شكل كامل. اأما التنفيذ فيتطلب 
ممثلني اأو متعاقدين اأمريكيني يف الكويت 

لفرتة �شبع �شنوات حتى  اإجناز الأعمال. 

ن��ه��اي��ة ���ش��ه��ر ك���ان���ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 2022 
وخالل موؤمتر �شحفي عقد يف احلرم التكنولوجي  
رئي�س  اأعلن   ،»HAVELSAN »هافل�شان  ل�رشكة 
ال��رتك��ي��ة الدكتور  ال��دف��اع��ي��ة  رئ��ا���ش��ة ال�شناعات 
اأه���داف   Dr.Ismail Demir دمييير  ��شماعيل 
ال�شناعات الدفاعية الرتكية للعام 2022، واأبرز 
اإجنازات �رشكة »هافل�شان« يف جمال التكنولوجيا 

الع�شكرية، ومنها:
- اأول م��ه��ّم��ة ل��ن��ظ��ام ���ش��ات��ل امل��الح��ة العاملي 
 HAVELSAN   KASK ب���  امل��ع��روف   )GNSS(
الذي طورته هافل�شان مب�شادرها اخلا�شة خلدمة 
ال�شفن واملن�شات البحرية يف القطب للمرة الأوىل.

- ال�����دور احل����رج ل�����رشك��ة »ه��اف��ل�����ش��ان« يف 
الذي   ،)NCA( الوطنية  القتال  طائرة  م�رشوع 
يعترب اأحد امل�شاريع الرتكية لل�شناعات الدفاعية 
 HAVELSAN الأك��رث اأهمية، وال��ذي ت�شاهم فيه

منذ اإطالقه يف العام 2011.
- من����اذج ال��غ��وا���ش��ات اجل���دي���دة �شتجهز 
بنظام قيادة و�شيطرة جديد من هافل�شان يعترب 

عقل الغوا�شة، والذي مّت تطويره لفئة الغوا�شات 
 REIS ب��غ��ي��ة ت��رك��ي��ب��ه ع��ل��ى ال��غ��وا���ش��ة اخل��ام�����ش��ة

.SEYDI  ALI   REIS
- مركز تدريب احل��رب املُ�شرتكة HAVELSAN JWTC، الذي 

تعترب حاًل مثاليًا للتخطيط والت�شميم وبناء برجميات امل�شبهات.
ب��ع��د الإن��ت��ه��اء م��ن امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ف��ي، مّت ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى عقد 

KARASIM م���ا ب���ني رئ���ا����ش���ة ال�����ش��ن��اع��ات ال���دف���اع���ي���ة و���رشك��ة 
HAVELSAN، حيث اأّكد الدكتور ��شماعيل دمير اأن هافل�شان هي 
اإح��دى املوؤ�ش�شات ال��رائ��دة يف تركيا لدرا�شة امل�شبهات يف املجالت 
املُ�شلحة  ال��ق��وات  لتزويد  كارا�شيم  عقد  واأن  وامل��دن��ي��ة،  الع�شكرية 

الرتكية ب� 15 نظام من امل�شبهات.

اإلعالن عن أهداف الصناعات الدفاعية الرتكية للعام 2022

الواليات املتحدة تصّمم وتبين املقّر اجلديد لوزارة الدفاع الكويتية

�لدكتور ��شماعيل دمير يتو�شط ممثل عن» هافل�شان« و»�يربا�س «
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بتاريخ 17 �شباط/فرباير 2022 اأّكدت كّل من بريطانيا وفرن�شا 
ع��ل��ى اإط����الق الأع���م���ال ال��ت��ح�����ش��ريي��ة ل��ربن��ام��ج ال�����ش��اروخ اجل���وال 
اأعقاب  يف  وذل��ك   ،)FC/ASW( لل�شفن  م�شاد  ك�شالح  املُ�شتقبلي 
التوقيع على اتفاقية حكومية وعقود مرتبطة بها، من قبل الهيئة 
العامة للت�شّلح يف فرن�شا )DGA(، وهيئة املعدات والدعم الدفاعية 

.)DE&S( الربيطانية
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة » م.ب.د.اأ MBDA« �إريك بر�جنر 
Eric Beranger، اأ�شار اإىل »اأن الربنامج )FC /ASW(  هو مثال عن 
قيمة الأمنوذج املدمج One MBDA. مع دمج التكنولوجيا والطاقات 
ال�شناعية والتمويل عرب احل��دود، ن�شتطيع ت�شليم ق��درات �شيادية 
 متقّدمة وفريدة من نوعها. بعد اإجناز مرحلة مفهوم فكرة ال�شاروخ
)FC/ASW(، يعترب تاأكيد اإطالق اأعمال التح�شريات ثقة متجددة 

.»MBDA من الدولتني نحو
 ،FC/ASW ُي�شار اإىل اأن م�����رشوع ال�����ش��اروخ امل�شاد لل�شفن
 ي��ه��دف اإىل احل���ل���ول م��ك��ان ال�������ش���اروخ اجل�����وال امل��ط��ل��ق م���ن اجل��و

Strom Shadow / SCALP، واملوجود عمالنيًا يف اخلدمة يف كل من 
لل�شفن يف  امل�شاد   Exocet ���ش��اروخ  اإىل  اإ�شافة  بريطانيا وفرن�شا، 

فرن�شا، وال�شاروخ Harpoon امل�شاد لل�شفن يف بريطانيا.

بريطانيا وفرنسا تطلقان األعمال التحضريية لصاروخ جديد مضاد للسفن

ب��ت��اري��خ 25 ك��ان��ون ث��اين/ي��ن��اي��ر 2022 ق���ررت وزارة 
اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة امل��واف��ق��ة على مبيعات ع�شكرية اإىل 
اخلارج، هي عبارة عن طائرات نقل طراز �شوبر هريكولي�س 
مع  امل�رشية  احلكومة  اإىل   C-130J-30 Super Hercoles

خمتلف املعدات والعتاد التابع لها بقيمة 2.2 مليار دولر.
وك��ال��ة ال��ت��ع��اون ال��دف��اع��ي الأم��ن��ي )DSCA(، �شّلمت 
امل�رشية  احلكومة  اأن  مو�شحة  الكونغر�س،  اإىل  املوافقة 
 C-130 J Super  كانت قد تقّدمت بطلب �رشاء 12 طائرة نقل
تعريف  اأنظمة  مثل  منوعة  واأنظمة  م��ع��دات  م��ع   Hercules
ال��ع��دو وال�����ش��دي��ق )IFF(، واأن��ظ��م��ة الإن����ذار ال�شاروخي  
)AN/AAR-47)MWS،وغ��ريه��ا من م�شتندات ال�شيانة 

والتدريب واأجهزة الت�شالت.
الوليات املتحدة تعترب اأن هذا البيع املُقرتح �شوف يح�شن قدرات 
م�رش ملواجهة الأخطار احلالية واملُ�شتقبلية، من خالل تزويدها بدعم 
النقل اجلّوي لقواتها بغية نقل املعدات والأ�شخا�س واملوؤن. ُي�شار اإىل 
اأن �رشكة »لوكهيد مارتن Lockheed Martin« هي املتعاقد الرئي�شي 

لهذه ال�شفقة.
يف جم��ال اآخ���ر ق���ررت وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة اأي�����ش��ًا بيع 
م�رش اأنظمة رادار للدفاع اجل��وي م��ع امل��ع��دات التابعة لها مببلغ 
اأر���ش��ي��ًا ط��راز ث��الث��ة رادارات مرتكزة  ت�شمل   355 مليون دولر، 

)SPS - 48 )LBR، مع ِقطع الغيار وم��وّل��دات الطاقة الكهربائية، 
امل�شغلة  بالعنا�رش  اخلا�شة  والتدريب  ال�شيانة  و�شائل  وخمتلف 

للرادار.
مبيع ال��رادارات اإىل م�رش يح�ّشن قدراتها يف مواجهة التحديات 
م��ن خ��الل ك�شف امل��خ��اط��ر اجل��وي��ة امل��ن��وع��ة، وب��ال��ت��ايل يح�شن اأم��ن 
دولة حليفة اأ�شا�شية غري تابعة حللف ناتو، الأم��ر الذي يدعم اأي�شًا 

ال�شيا�شة اخلارجية والأمن الوطني للوليات املتحدة الأمريكية.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن املتعاقد الرئي�س لهذه الرادارات هي �رشكة 

.L3Harris Surveillance Systems  ل 3 هاري�س لأنظمة املراقبة

مصر تطلب 12 طائرة نقل C- 130J وحتصل على 3 رادارات أرضية

DE &S وهيئة DGA ل�شيد �ريك بر�جنر حماطاً مبثلني عن هيئة�
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طائرة نقل C-130J تابعة للقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية
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بتاريخ 7 اآذار /م��ار���س 2022 وعلى  هام�س معر�س ال��دف��اع ال��دويل 
WDS املُنعقد يف الريا�س، مّت التوافق ما بني ال�رشكة الإ�شبانية لبناء ال�شفن 
نافانتيا Navantia، و�رشكة زام��ل Zamil ال�شعودية للخدمات البحرية، 
على متتني التعاون فيما بينهما لتزويد خدمات يف اململكة للفرقيطات طراز 

Avante 2200 التابعة للقوات البحرية امللكية ال�شعودية.
لقد مّت اإط��الق التعاون والتوقيع على ُمذّكرة تفاُهم بني الطرفني 
خالل املعر�س، الذي ُت�شارك فيه نافانتيا ب�شكل كبري، كونها �شممت 
ال�شعودية  البحرية  للقوات   Avante 2200 فرقيطات  خم�س  وتبني 
من خ��الل عقد �شامل يت�شّمن تقدمي الدعم م��دى احلياة )TLS( لهذه 
الطواقم  ت��دري��ب  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  ال�شفن 
بتاريخ الأوىل  الفرقيطة  ت�شلم  على  التاأكيد  م��ع  ال�شيانة،   واأع��م��ال 

31 اآذار/مار�س 2022.
مارتينيز  دونيياتييو  واخل��دم��ات  لالأنظمة  نافانتيا  رئي�س  ن��ائ��ب 
Donato Martinez اأ�شار اإىل اأن التعاُون مع زامل هو خطوة اإ�شافية 
يف ال��ت��زام ال�����رشك��ة امل�����ش��اع��دة على ال��ت��وط��ني ل��دع��م ال��ق��وات البحرية 

.KSA  VISION  2030  ال�شعودية، كما الإلتزام بروؤية اململكة
 ب�����������دوره، رئ���ي�������س ال���ع���م���ل���ي���ات يف زام��������ل نييا�ييشيير �ليييهيييز�ين

Nasser Alhazzani، ع��رّب ع��ن ����رشوره بالعمل م��ع نافانتيا على هذه 
الفر�شة القّيمة.

Avante نافانتيا ُتشارك زامل يف خدمة فرقيطات
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�لتوقيع على عقد �لتعاون مابني ممثل ز�مل وممثل نافانتيا
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ن�سمة،  م��ل��ي��ون   2.93 ال�سكان: 
 %  18 و  ع���������رب،   %  40 ب�����ن 
باك�ستانيون، و 18 % هنود، و 10 
% ايرانيون، و 14 % جن�سيات اأخرى، الدين 

95 % م�سلمون.
وُت�ستخدم  ع��رب��ي��ة،  الر�سمية:  اللغة 
املتعلمن  ون�سبة  ث��ان��ي��ة.  كلغة  االن��ك��ل��ي��زي��ة 

.97.3%
ق�����وات ال����دف����اع يف دول�����ة ق��ط��ر ح���وايل 
35000 ج��ن��دي وت�سمل احل��ر���س االأم����ري، 
وال��ق��وات �سبه الع�سكرية احلر�س االأم��ري 
)يتبع ل��وزارة ال��دف��اع(، وال�رشطة. اخلدمة 
االل��زام��ي��ة ن��ظ��ام خمتلط طبق كنظام خدمة 
ني�سان/  ال��رب��ي��ع  اأول  2015 يف  ع��ام  وطنية 
اب��ري��ل ، وه���و ي��ف��ر���س ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��رج��ال 
القطرين باخلدمة بن عمر )18 و 35 عامًا( 

ب��ال��ت��دري��ب ال��ع�����س��ك��ري ل��ل��ج��ام��ع��ي��ن، ث��اث��ة 
اأ���س��ه��ر،  واأرب��ع��ة اأ�سهر مل��ن كانت درا�ستهم 

ثانوية.
ال اأرق����ام مل��ي��زان��ي��ة ال��دف��اع يف ال�سنوات 
االأخ��رة، ولكنها كانت يف العام 2016 ما بن 

4.5 و 5 بليون دوالر اأمركي.
ه���ذا وق���د وّق���ع���ت دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون 
اإتفاقًا دفاعيًا يعترب اأي هجوم على  اخلليجي 
اإحداها هجومًا على جميع دول املجل�س، وقد 
ان�سئت ق��وة رّد فعل ���رشي��ع ق��وام��ه��ا 45000 
جندي بداأت بقوات )درع اجلزيرة( و�ستزداد 
100.000 ج��ن��دي، كما  اإىل  اأن ت�سل  اإىل  تباعًا 
اأعلن يف اأواخ��ر )ع��ام 2012(ع���ن ق��رار باإن�ساء 
اإىل  باالإ�سافة  ه��ذا  ُم�سرتكة.  ع�سكرية  ق��ي��ادة 
اأن القيادة الع�سكرية االأمركية الو�سطى يقع 

مقّرها يف )قاعدة العديد( اجلوية.

القوات الربية:
ي��ب��ل��غ ع���دي���د ق�����وات ق��ط��ر ال���ربي���ة 8500 
ج��ن��دي، وتنظيمها ال��ع��ام يف 3 اأف���واج حر�س 
اأم����ري، وف��وج��ا مدفعية، وكتيبة دب��اب��ات، 
قوات  وكتيبة  ميكانيكيتان،  م�ساة  وكتيبتا 

خا�سة، و�رشيتا �سواريخ موجهة م/د.
الرئي�سية  القتال  فدبابات  امل��ع��دات  اأم��ا 

فيها 62 دبابة ليوبارد )والت�سليم جاٍر(.
اأم����ا ال�����س��ي��ارات امل���درع���ة ف����  30 ���س��ي��ارة 
كا�سكافيل CR01 –XMA-63، و 21 برانيا 

EF -9 )مدافع عيار 90 ملم(.
عربات القتال وناقات اجلندي قوامها 
30 عربة AMX-10P،  و 100 عربة ف��اب، و 
 16 عربة AMX-VTT، و 20 عربة كا�سكافيل
EF -9، و 8 ع��رب��ات ك��وم��ان��دو، و20 عربات 

.AMX-10RC برانيا - و 12 عربة
 اأم���ا املدفعية فت�سم 24 م��دف��ع ه��اوت��زر
SP-12، وم��دف��ع G-5 عيار 155 ملم، و 22 
مدفع MKF-3 عيار 155 ملم. ذاتي احلركة. 
اأم��ا مدافع الهاون فلدى قطر 24 هاونًا عيار 
81 ملم. و15 هاونًا عيار 120 ملم. كما لديها 

وم�ساحتها  الدوحة،  عا�سمتها  الأو�سط  ال�سرق  دول  من  خليجية  دولة  قطر 
11437 كلم2، واأرا�سيها الزراعية 5 % حمدودة جدًا، وفيها 95 % مراٍع ومروج، 
و�سواحلها 563 كلم. ومياهها الإقليمية 22 كلم، واملنطقة القت�سادية احل�سرية 44 

كلم حتى خط اخلليج الو�سطي.

املوقف الدفاعي يف دولة قطر

دبابة طراز Leopard يف تر�سانة اجلي�ش القطري
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.M142 4 راجمات ا�سرتو�س 2، و7 هيمار�س
ولديها م��ن ال�����س��واري��خ املوجهة م/د: 
ه����وت ، وم����ي����ان، وج���اف���ل���ن  ول���دي���ه���ا من 
�سواريخ م/ط: �سام - 7، وبع�س �سواريخ 

�سينغز و�ستار بري�ست.
 ،2A7 - وقيد الطلب 62 دب��اب��ة ليوبارد
155 ملم  PZH2000عيار  و24 مدفع هاوتزر 

والت�سليم جاٍر.
وو�سعت اللم�سات الأخ��رية على �رشاء 
 M142 س��ف��ق��ة اأن��ظ��م��ة م���داف���ع ���س��اروخ��ي��ة���
هيمرا�س مع 60 �ساروخ ATAC –MS بلوك 

.MHAI و160 �ساروخ ،A
القوات البحرية:

يبلغ عديد البحرية القطرية 1500 جندي 
)مبا فيهم ال�رشطة البحرية(. 

اأما الأ�سطول فقوامه: 4 زوارق �سواريخ 
هجومية �رشيعة فئة ب��ارزان )56 مرتًا طراز 
فيتا(، و 3 زوارق �سواريخ هجومية �رشيعة 
ف��ئ��ة دم�����س��ة )ط����راز ك��وم��ب��ان��ي��ت – 1(، و 6 
زوارق دورية �ساحلية طراز تراكر MK2، و 
4 لن�سات دورية �ساحلية طراز DV-13، و12 

زورق دورية �ساحلية طراز �سبري، و 3 زوارق 
دوري��ة �رشيعة فئة ذات ال�سواري، وزورق 
اإن����زال دب���اب���ات، و 4 زوارق اإن����زال )خلفر 

ال�سواحل(.
اأه�����م ال���ق���واع���د ال���ب���ح���ري���ة: ال����دوح����ة ، 

وال�سريج وجزيرة هالول.
الدفاع ال�ساحلي لديه بطاريتا �سواريخ 

ب���ر – ب��ح��ر اأك���زو����س���ت حم��م��ول��ت��ان على 
�ساحنات.

 )Nakilat Damen( هذا وقد منحت �رشكة
القطرية عقدًا لبناء 6 زوارق دوري��ة �رشيعة 
ك��ب��رية ط��ول��ه��ا 50 م����رتًا، ك��م��ا منحت �رشكة 
)Ares( الرتكية عقدًا لبناء 12 زورق دورية 

�رشيعة.

خييال زيييارة اأميير قطر ال�شيخ متيم بن 
حمد اآل ثاين اإىل الوليات املتحدة الأمركية 
ويف   ،2022 ثاين/يناير  كييانييون  �شهر  نهاية 
 Joe اأعقاب اإجتماعه مع الرئي�س جو بايدن
Biden ، �شدر عن وزارة الدفاع الأمركية 

دولة  تر�شيح  على  يوؤكد  بيان  )البنتاغون( 
املتحدة  لييلييوليييات  رئي�شي  كحليف  قطر 
الأطل�شي  �شمال  الأمركية من خارج حلف 
NATO، وباأن هذا الت�شنيف �شيغر الطريقة 

اإذ  البلد،  هييذا  مع  وا�شنطن  بها  تتعامل  التي 
كاملة  جمموعة  �شيفتح  قطر  له  املر�شحة  اجلديد  الو�شع  اأن 
لكت�شاب  وال�شعي  والعمليات  التدريبات  مثل  الفر�س،  من 

القدرات الإ�شافية.
اإىل ذلك اأ�شارت وزارة اخلارجية الأمركية اإىل اأن الت�شنيف 
كحليف رئي�شي من خارج الناتو، اأو ما ُيعرف بي )MNNA( اأي 
Major Non – Nato Ally، يعد مبثابة رمز قوي للعاقة الوثيقة 

التي ت�شرتك فيها الوليات املتحدة  الأمركية مع تلك الدول، 

ويظهر الإحرتام العميق لقادة هذه الدول وقواتها املُ�شّلحة.
الدفاع  وزييير  مييع  ال�شيخ متيم  اإجتمع  وقييت لحييق  ويف 
الأمركي لويد اأو�شنت Lloyd Austin  يف البنتاغون، حيث كان 
بغية  التعاون  اأوا�شر  على  للتاأكيد  للحليفني  منا�شبة  اللقاء 
حت�شني الأمن والرخاء يف منطقة اخلليج وال�شرق الأو�شط، 
قوية  هي  قطر  مع  الدفاعية  املتحدة   الييوليييات  �شراكة  واأن 
اأ�شار  ما  وفق  ال�شرتاتيجية  للعاقات  الزاوية  حجر  وتعترب 

الوزير اأو�شنت.

الرئي�س جو بايدن ي�شتقبل ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين

قطر �سابع دولة عربية حليفة 
لوا�سطن من خارج حلف »ناتو«

فرقيطة »دم�شة لدى« البحرية القطرية
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القوات اجلوية: 
تاأ�س�ست يف العام 1974 يف قاعدة العديد 
وي��ب��ل��غ ع���دد ���س��اح ج���و ق��ط��ر 2500 ج��ن��دي 
وتنظيمه العام جناح قتال  وجناح طوافات، 

وج����ن����اح ن���ق���ل ع�����س��ك��ري اأم����ا 
ط��ائ��رات ال��ق��ت��ال ف��ق��وام��ه��ا 9 ط��ائ��رات 
 F-15QA و 4 طائرات ، EDA5 -2000 مرياج
و 27 مقاتلة راف��ال Rafale ، كما لديه �رشب 
 Eurofighter ق��ت��ال/ه��ج��وم ط���راز ت��اي��ف��ون

.Typhoon
اأم��ا للنقل فلديه 4 )+ 4( ط��ائ��رات للنقل 
 ،C-17 الع�سكرية الثقيل ط��راز غلومبا�سرت

و�رشب لنقل ال�سخ�سيات يتاألف من طائرتي 
اأ – 140  وط���ائ���رة 1 - 120، و 4 ط��ائ��رات 
الفاجت )ت�ستخدم اي�سًا للتدريب(. كما لدى 

.PC-21 قطر للتدريب 24 بياتو�س
اأم�����ا ال���ط���واف���ات ف���ال�������رشب ال�����س��اد���س 
)ال�����دوح�����ة( ي�����س��م 12 ط���واف���ة ك��وم��ان��دو 
 )6 م��ن��ه��ا جم���ه���زة ب�������س���واري���خ اك��زو���س��ت

4 ط��واف��ات  و  لل�سفن،  امل�����س��ادة   AM -39
 SA-3421 ل��ل��ن��ق��ل، و 10 ط���واف���ات غ���ازي���ل
)جمهزة ب�سواريخ ه��ون(، وط��واف��ة طراز 

 .AW 139لنقل ال�سخ�سيات، 2 طوافة S-92
ولديها من �سواريخ م/ط بطارية هوك 
املح�سن، وبطارية رابيري ) 18 نظامًا(، و 6 

رولند - 1.
اأهييييم الييقييواعييد اجليييويييية: ال���دوح���ة 

والغازية.
 ،PC-21 وقيد الطلب 24 طائرة تدريب
وك��ذل��ك 12 ط��واف��ة ابات�سي اأAH-64، و 22 
ط��واف��ة NH190، و 3 ط��ائ��رات اإن����ذار مبكر 
و���س��ي��ط��رة ب��وي��ن��غ 727، وط��ائ��رت��ا �سهريج 
اي��رب��ا���س MRTT 330، وق��ي��د الطلب ���رشاء 
ط���ائ���رات C-17 اإ���س��اف��ي��ة، ك��م��ا مّت ����رشاء 
وح������دات ن�����ريان ����س���واري���خ ���س��ط��ح – جو 
THAADع����دد 21 ق��اذف��ًا )م��ع 246 ���س��اروخ 

.PAC-1 و768 �ساروخ ،GDM-1
ال��ق��ول ح�سلت قطر م��وؤخ��رًا  وخا�سة 
على مقاتات م��رياج Mirage 2000، وراف��ال 
 ،C136 و   C-17 ن��ق��ل  وط���ائ���رات   ،Rafale
 ،AH -64 Apache وطوافات قتال ابات�سي
وغازيل SAG. كما ح�سلت على اأنظمة دفاع 
 .Patriot جوي بطاريات �سواريخ باتريوت
ومدفعية ميدان ذاتية الدفع عيار 155 ملم. 
ودب��اب��ات قتال رئي�سية وع��رب��ات نقل جنود 
م��درع��ة، وق���وارب �رشيعة حاملة �سواريخ. 
وقطر يف موقف دف��اع��ي على اأمت الإ�ستعداد 
مل��واج��ه��ة امل��ع��ت��دي��ن وال����دف����اع ع���ن ال�سعب 
وامل��ن��اط��ق الآه��ل��ة وال����ذود ع��ن ال��وط��ن. وهي 
الو�سائل  لخ��ت��ي��ار  جهدها  بكل  تلك  ت�سعى 
مع  ع��ام  ب�سكل  القتالية  للمهمات  الإجن����اح 
العناية ال��ك��رى ب��ت��دري��ب اجل��ن��ود ول �سيما 

القوات اخلا�سة.

فينكانتريي ت�سّلم قطر اأوّل �سفينة فئة »م�سارب«

خييارج  دوريييية  �شفينة  اأول  قطر  ت�شّلمت   2022 ثاين/يناير  كييانييون   31 بتاريخ 
الدفاع  وزارة  طلبتها  والتي   ،»Musherib »م�شارب  فئة  من   OPV ال�شواطيء 
القطرية من ال�شركة اليطالية لبناء ال�شفن فينكانتر ي Fincantieri، يف اطار برنامج 
 La Muggiano يف منطقة  الإ�شتحواذ البحري الوطني، وذلك يف اأحوا�س موجيانو 

.Spezia

 OPV تبلغ تكلفة الربنامج حوايل 4 مليارات يورو بغية حتقيق �شفينتني طراز
مربجمة للت�شّلم خال العام 2022، و 4 فرقيطات بطول اأكرث من 100 مرت، و�شفينة 

.LPD برمائية كمن�شة اإنزال بحري
ح�شر احتفال الت�شليم �شفر دولة قطر يف ايطاليا ال�شيد خالد بن يو�شف ال�شدا، 
وقائد   املييزورعييي،  اهلل  عبد  الركن  العميد  القطرية  البحرية  الييقييوات  قائد  ونائب 
 Vice Admiral Giuseppe العمليات اللوج�شتية يف �شاح البحرية اليطالية الأمرال
 Marco ونائب مدير عام ق�شم ال�شفن يف فينكانتري ال�شيد ماركو اأكا ،Abbamonte

.Acca

مقاتلة يوروفايرت تايفون يف �شاح اجلو القطري



أجرت شركة “ريثيون إنتليجنس آند سبيس“ مؤخرًا تدريبًا بالذخيرة الحية في 
القاعدة الصاروخية وايت ساندرز، باستخدام تقنية تحديد الهدف آليًا 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 1 والمجموعة 2 وتضم 

كل منها تسع طائرات.

قالت أنابيل فلوريس، رئيسة قسم تطوير معدات الحرب اإللكترونية في 
“ريثيون إنتليجنس آند سبيس“: “تشكل طائرات الدرونز تهديدًا من نوع خاص، 
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. 

RTX.com/HEL

نظام ريثيون تكنولوجيز المضاد للطائرات المسّيرة بدون طيار يتجاوب للتهديدات بسرعة فائقة

©2022 Raytheon Company, a Raytheon Technologies company

 شركة ”ريثيون إنتليجنس آند سبيس” تدمج
 األسلحة الليزرية مع أنظمة الدفاع الجوي

لتدمير أسراب من طائرات الدرونز

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

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

المعقدة في أي بيئٍة كانت.

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

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

نيو مكسيكو األمريكية.

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 

شيوعًا بفضل الهندسة المعمارية المفتوحة وتقنيات التصميم الحديثة، وذلك 
في غضون أسابيع، إن لم يكن أيامًا. ويسمح لنا ذلك بتعزيز االستثمارات 

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 برًا وبحرًا وجوًا، ويوفر تغطية بزاوية 360 درجة تمّكن من حماية القواعد، 

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.
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برعاية �ل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر ينعقد 
دورته  يف  �لبحري  للدفاع  �ل��دويل  �لدوحة  وم�ؤمتر  معر�ض 
2022، حتت عن��ن  �آذ�ر/م��ار���ض   23 21 و  �ل�شابعة ما بني 
»�حل��دث �ل��دويل �لأب��رز لت���شل خمت�شي �لأم��ن و�لدفاع 

�لبحري«.
لل�ش�ؤون  �لدولة  وزي��ر  �ل����زر�ء،  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
�لدفاعية �لدكت�ر خالد بن حممد �لعطيه، وّجه ر�شالة ترحيب 
 »DIMDEX 2022 يف هذه �ملنا�شبة �أ�شار فيها �إىل �أن »دميدك�ض
مهمة من جمتمع  �شخ�شيات  ديناميكية جلمع  من�شة  ميثل 
�لدفاع و�لأمن �لبحري، ويتخلله فعاليات من�عة �إىل جانب 
�لق��ت  قادة  م�ؤمتر  �إىل  بالإ�شافة  هذ�  �لرئي�شي.  �ملعر�ض 
�لبحرية يف �ل�شرق �لأو�شط )MENC(، حيث يلتقي �شناع 
�لقر�ر و�لقادة �لع�شكريني و�لأكادمييني، لتباُدل �ملعل�مات 

وبحث �آخر ُم�شتجد�ت وحل�ل �لأمن �لبحري.
�لأن�شاري  �لباقي  عبد  �لبحري  �لركن  �لعميد  ب��دوره 
رئي�ض �للجنة �لد�ئمة ملعر�ض »دميدك�ض DIMDEX«، عّب عن 

�شروره با�شتقبال �ملُ�شاركني يف �لدورة �ل�شابعة من معر�ض 
ت�شت�شيفه  �ل��ذي  �لبحري  للدفاع  �ل��دويل  �لدوحة  وم�ؤمتر 
وتنّظمه �لق��ت �مل�شلحة �لقطرية، لتاأمني �لت���شل ما بني 
�لأن�شاري  �لعميد  �لعاملي.  �لبحري  و�لأمن  �لدفاع  جمتمع 
�أ�شار �إىل �أن جناح DIMDEX  خالل �ل�شن��ت �ملا�شية، دللة 
و��شحة على �ملكانة �لر�ئدة �لتي يتمّيز بها عاملياً يف جمال 
�لأمن و�لدفاع �لبحرين، و�لي�م بات من �أحد�ث �ل�شناعات 

�لبحرية �جلديرة باحل�ش�ر.
ُي�شار �إىل �أن �لدورة �ل�شاد�شة �لتي �نعقدت يف �لعام 2018 
كانت مبنا�شبة م�شي ع�شر �شن��ت على �نطالقة �ملعر�ض يف 
�لعام 2008، �لذي بات من�شة عاملية لأنظمة �لدفاع و�لأمن 
�لبحري. ونظرً� جلائحةCOVID - 19 �لغيت �لدورة �ل�شابعة 
�لتي كانت مقّررة يف �لعام 2020، وتاأجل �نعقادها �إىل �آذ�ر /

مار�ض 2022.
DIMDEX 2018 بح�ش�ر  �أّي  �ل�شاد�شة  �لدورة  متّيزت 

مكثف وفيما يلي �أبرز فعاليتها:

:DIMDEX 2022 دميدكس
احلدث الدويل الأبرز لتوا�صل خمت�صي الأمن والدفاع البحري

حفل �فتتاح �ملعر�ض يف �لعام 2018
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برعاية �ل�شيخ متيم بن حمد �آل ث��اين �أم���ر دول���ة قطر، 
�إف��ت��ت��ح �ل�شيخ عبد �هلل بن حمد �آل ث��اين ن��ائ��ب �لأم���ر، 
�لن�سخة �ل�ساد�سة م��ن معر�ض وم���ؤمت��ر �ل��دوح��ة �ل��دويل 
للدفاع �لبحري » دميدك�ض DIMDEX 2018 « يف مركز قطر �ل�طني 
جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  �لعطيه  خالد  �لدكت�ر  بح�س�ر  ل��ل��م���ؤمت��ر�ت 
�ل�����زر�ء ووزي���ر �ل��دول��ة ل�����س���ؤون �ل���دف���اع،  و�ل��ل����ء �لركن بحري 
عبد �هلل ح�شن �ل�شليطي قائد �لق��ت �لبحرية �لقطرية وع��دد كبر 
و�مللحقني  �ملعتمدين  و�ل�سفر�ء  �لر�سمية  و�ل���ف���د  �ل�سخ�سيات  من 
�لع�سكريني يف �لبعثات �لدبل�ما�سية، �إىل جانب كبار م�س�ؤويل �ل�رشكات 
�لعار�سة وح�سد من �سباط �لق��ت �مل�سّلحة و�لق��ت �لبحرية �لأمرية 

�لقطري.
�لإف��ت��ت��اح  كلمة  �أل��ق��ى  �ل�شليطي  �هلل  عبد  بحري  �لركن  �لل��ء 
قائاًل:»�ن معر�ض وم�ؤمتر �لدوحة �لدويل للدفاع �لبحري ياأتي نتيجة 
ل��روؤي��ة قيادتنا �لر�سيدة وليعك�ض دور قطر �مل�ستمّر يف تعزيز �لأم��ن 
و�لإ�ستقر�ر يف �ملنطقة، ولت�حيد �جله�د بني �لبحريات ملا يف ذلك من 
�أهّمية كبرة وتاأثر بالغ على �لأمن �لإقليمي و�لعاملي، و�أن ما ن�سهده 
�ل��ي���م م��ن ظ���روف و����س��ط��ر�ب��ات يف ه��ذه �ملنطقة �حل��ي���ي��ة م��ن �لعامل 
يدع�نا بالتاأكيد �إىل تظافر �جله�د وتعزيز �لتن�سيق وتباُدل �ملعل�مات 

و�خلرب�ت لتحّقق �لأهد�ف �لتي نتطّلع �إليها جميعًا«.
ب���دوره �مل��دي��ر �ل��ع��ام ل�����رشك��ة  »ب����رز�ن �لقاب�سة« �ل�شيد نا�شر 
�ل�رشيك  تعترب  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �مل�ؤ�س�سة  ه��ذه  كلمة  �أل��ق��ى  �لنعيمي 
م��ن ثالث  تتاألف  �أن��ه��ا  �إىل  ُم�سرً�   » »دميدك�ض  ملعر�ض  �ل�سرت�تيجي 
ركائز هي �لإ�ستثمار يف �رشكات �لدفاع و�لأم��ن، و�لبحث و�لتط�ير، 

و�ملُ�ساركة يف �ملُ�سرتيات �ل�سرت�تيجية للق��ت �مل�سّلحة.
�ل�شيد �لنعيمي �أع��ل��ن �أن �ل�رشكة ق��د تاأ�ّس�ست م��ن قبل �لق��ت 
�مل�سّلحة �لقطرية ك�رشكة متخ�س�سة بالإ�ستثمار�ت �لع�سكرية بهدف 
دعم تعزيز م�قع قطر كمركز لتط�ير  �ملنتجات �لدفاعية �حلديثة، وذلك 
من خالل �لعمل على تعزيز دعم �لتنمية �ملُ�ستد�مة ونقل �ملعرفة وتط�ير 

ر�أ�ض �ملال يف قطاع �لدفاع و�لأمن.
�لعميد �لركن بحري  رئي�ض �للجنة �ملنّظمة ملعر�ض »دميدك�ض« 
عبد �لباقي �لأن�شاري ق��ال:»�ن �للجنة ح�سلت على ��سادة بالتنظيم 
م��ن ك��اف��ة �ل�����زّو�ر و�ل����ف����د وه��ن��اك 60 دول���ة ُم�����س��ارك��ة ب��امل��ع��ر���ض و 
83 وف��دً� ر�سميًا فيما تخطى ع��دد �ل�رشكات �لعار�سة �ل��� 180 �رشكة 

وم�ؤ�س�سة منتجة لأنظمة �ل��دف��اع �لبحري �إىل جانب م��ع��ّد�ت �أخ��رى 
متنّ�عة برية وج�ية ودفاع جّ�ي ومعد�ت �إلكرتونية وخا�سة بالأمن 
�ل�سيرب�ين، �لأمر �لذي ي�سر �إىل �أن �ملعر�ض بات متن�عًا ولي�ض معر�سًا 

بحريًافقط«.
�ل�شركات �لعار�شة:

عام بعد عام يتز�يد �لإقبال على معر�ض دميدك�ض كاأف�سل من�سة 
�أب���رز �ل�رشكات  لل�سناعات �لبحرية يف �ل�����رشق �لأو���س��ط، فيما يلي 

�لعار�سة وفقًا لدولها:
- �أملانيا: خم�ض ���رشك��ات �أب��رزه��ا ك��رو���ض م��ايف  وغ���ن KMW و  

.MAN
.NAVANTIA شبانيا: نافانتيا�� -

- فرن�شا: �ساركت من خالل 15 �رشكة وم�ؤ�س�سة �أهّمها: �يربا�ض 
ر�ف��ال   Thales طالي�ض   ،Nexter نك�سرت   ،MBDA م.ب.د.�أ    Airbus

.Lacroix  �لكرو ،Safran سافر�ن� ،Rafale
 11 �لربيطانية  �ل��ت��ج��ارة  �ط���ار وز�رة  ���س��ارك��ت يف  بريطانيا:   -
 ،Cobham وك�بهام BAE  Systems رشكة �أبرزها:  ب.�أ.�إي �سي�ستمر�
و�نزباير Inzpire وكلفني هاف�ض Kelvin Hughes وجرن�ل ديناميك�ض 

.General Dynamics
�أ�سل�سان  �أه��ّم��ه��ا:  وم�ؤ�س�سة  ���رشك��ة   37 منها  ح�����رشت  تركيا: 
 STM Havelsan  �ض ت م  Roketsan، هافل�سان  Aselsan، روكت�سان 
ميتك�سان Meteksan، ن���رول NUROL، �ض �ض م SSM ي�نكا �أون���ك 

.Yonca - Onuk
- �ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية: �ساركت منها 14 �رشكة �أبرزها: 
�أ.ث.ك  و�أورب��ي��ت��ال   ،L3 و�أل   ،Raytheon Boeing ور�ي��ث��ي���ن  ب�ينغ 
 Lockheed م��ارت��ن  ول�كهيد   ،Textron وتك�سرتون   ،Orbital ATK

.Martin
قطر: �ل��دول��ة �مل�سيفة �ساركت منها ح����يل 40 �رشكة وم�ؤ�س�سة 
�أب��رزه��ا م��الح��ة، ن��اق��الت قطر - ب���رز�ن �لقاب�سة، �أري�����ض Ares لبناء 

.BQ  Solutions ،ل�سفن�
�أما �أن�سطة بع�ض هذه �ل�رشكات فيمكن �يجازها مبا يلي:

 :Boeing ب�ينغ

عر�ست جم�ّسمات بع�ض �لطائر�ت ومنها طائرة  �لنقل �سين�ك  
Chinook وطائرة �ل�سهريج للتزّود بال�ق�د ج�ً�  KC-46 مع م�سبه 
لعملية �لتزّود. �إىل ذلك دعت �ل�رشكة �لإعالميني �إىل ندوة حتّدث فيها كّل 
من جني كاننغهام Gene Cunningham نائب رئي�ض �ل�رشكة للمبيعات 
Howard Berry مدير �لت�س�يق و�خلدمات  �لدفاعية وه����رد بريي 

�ل�شيخ عبد �هلل بن حمد نائب �لأمري يتج�ل يف قاعات �ملعر�ض

»Boeing جم�ّشم طائرة �شين�ك يف جناح  »ب�ينغ
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�حلك�مية �لدولية و�شك�ت د�ي Scott Day م�س�ؤول عن �لإت�سالت 
�لدفاعية و�لأمنية.

حيث عر�ست خ��دم��ات ب�ينغ يف �ل�����رشق �لأو���س��ط و�ل�����رش�ك��ات 
�لتي عقدتها يف �سبيل نقل �لتكن�ل�جيا وتقدمي �لدعم �لتقني، �إ�سافة 
�إىل �رشح تناول ق��در�ت �لطائر�ت �لتي متتلكها قطر مثل طائرة �لنقل 
�لقتال  وط����ف��ات   F-15 و   F-18 و�ملُ��ق��ات��الت   C-17 �ل�سرت�تيجي 
�أبات�سي Apache، كما مّت �لتطّرق �إىل طائرة V -22 Osprey ذ�ت �لإقالع 
�إح��دى    Insitu تنتجها  �لتي  �مل�سرة  �لعم�دي و�لطائر�ت  و�لهب�ط 

�رشكات «ب�ينغ«.
:Leonardo لي�ناردو

�ل�����رشك��ة �لي��ط��ال��ي��ة �ملنتجة ملختلف �لأن��ظ��م��ة �ل��ب��ح��ري��ة و�ل��ربي��ة 
و�جل���ي��ة و�لتي لها ح�س�ر متمّيز يف قطر منذ ع�رشين ع��ام��ًا، و�أب��رز 
منتجاتها ط��فات AW 139 �لتي طلبت منها قطر 21 ط��فة من �جليل 
�جلديد، لعدد من �لتطبيقات �لع�سكرية. يف دميدك�ض عر�ست لي�ناردو 
�أحدث قدر�تها يف قطاعات �لدفاع و�لأمن و�لطر�ن لتاأمني قطر و�ملنطقة 
�لتحتية �ملدنية يف �خلليج مثل:  �لُبنية  �ملحيطة بها، ف�ساًل عن حماية 

�ملطار�ت و�مل��نىء و�ملالعب ومن�سات �لغا ز و�لنفط. وب�سفتها و�حدة 
من �أكرب �ل�رشكات �مل�سّنعة للمد�فع �لبحرية ذ�ت �لعيار �ل�سغر فقد 
عر�ست �أحدث منتجاتها يف هذ� �ملجال  �أّي �ملدفع �لبحري �أوت� مارلني 
OTO Marlin 40 �لذي ي�ؤمن �أد�ًء متفّ�قًا للمهّمات �ملنّ�عة مثل �لدفاع    
�مل�ساد لل�س��ريخ  و�حلرب �مل�سادة للطائر�ت و�لإ�ستباك ما بني �سفن 

�ل�سطح. �ملدفع عيار 40 ملم ويزن 2100 كلغ وميكن �إد�رته عن ُبعد.
:NEXTER نك�شرت

�ل�رشكة �لفرن�سية �ملُنتجة للمد�فع و�لدبابات و�لعربات �ملدرعة 
كان لها ح�س�ر لفت يف معر�ض »دميدك�ض« حيث وّقعت مذّكر�ت تفاُهم 
مع وز�رة �لدفاع �لقطرية عرب �رشكة »ب��رز�ن �لقاب�سة« وذلك لتزويد 
�إىل  �إ�سافة   ،VBCI �لقطرية بعربات مدرعة ط��ر�ز  �مل�سّلحة  �ل��ق����ت 

�رش�كة �سناعية لتنفيذ بر�مج وم�ساريع دفاعية �أخرى.
ُي�سار �إىل �أن »نك�سرت«  �إح���دى ���رشك��ات جمم�عة KNDS لإنتاج 
�لذخائر، تنتج عربات Aravis و TITUS �إ�سافة �إىل �لعربات �ملدرعة 
.105LGI و TRAJAN و CAESAR و�أنظمة �ملد�فع VBCI لنقل �جلن�د

»Nexter Barzan عربات مدرعة يف جناح  »نك�شرت برز�ن

عر�شت لي�ناردو �ملدفع �لبحري �أوت� مارلني OTO Marlin عيار 40 ملم

ال�صفن احلربية املُ�صاركة
�شباح ي�م 11 �آذ�ر/مار�ض 2018 وقبل ي�م و�حد على �فتتاح معر�ض« دميدك�ض« و�شلت �إىل ميناء 

حمد �ل�شفن �حلربية �لتابعة لبع�ض �لدول �ملُ�شاركة و�لتي �شملت: 
USS  SAMPSON  (DDG - 102 (   ملدمرة �لأمريكية �شامب�ش�ن� -

MK V1    لفرقاطة �لأمريكية� -
RFA CARDIGAN  BAY   لفرقاطة �لبيطانية كارديغان� -

HMS    MIDDLETON   ل�شفينة �حلربية �لبيطانية ميديلت�ن� -
CARLO  MARGOTTINI     لفرقاطة �ليطالية كارل� مارغ�تيني� -

 INS  KOLKATA   ل�شفينة �حلربية �لهندية ك�لكاتا� -
PNS   HIMMAT   ل�شفينة �حلربية �لباك�شتانية هيمات� -
PMSS    BASOL   لفرطاطة �لباك�شتانية با�ش�ل� -

BNS    BANGABANDHU   فرقاطة �ل�ش��ريخ �مل�ّجهة �لبنغالية -
KASSAB - �شفينة �لهج�م �ل�شريع �لعمانية ك�شاب  

HUAWR (Q05 (   ل�شفينة �حلربية �لقطرية ه��ر� -
و�شباح ي�م 13 �آذ�ر /مار�ض �فتتح �لل��ء �لركن بحري عبد �هلل �ل�شليطي قائد �لق��ت �لبحرية �لأمريية 
�لقطرية نيابة عن �لفريق �لركن طيار غامن بن �شاهني �لغامن رئي�ض �أركان �لق��ت �مل�شّلحة �لقطرية، يف مينا 

حمد عر�ض هذه �ل�شفن �حلربية �لز�ئرة ملدة ثالثة �أيام حيث ز�رها عدد كبري من �ل�شي�ف.

Middleton ل�شفينة �حلربية �لبيطانية ميديلت�ن�

USS Sampson ملدمرة �لأمريكية �شامب�ش�ن�



     

.
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رو�س اأوبورون اك�سبورت
:Rosoboron export 

عر�ست يف »دميدك�س« مناذج عن خمتلف اأنواع الأ�سلحة الرو�سية 
 Tigr مع الرتكيز على اأ�سلحة ال��دف��اع  البحري مثل �سفينة احلرا�سة
20382  و�سفينة الدرويات البحرية Guepard 5.1 و�سفينة ال�سواريخ 
Sarsar 21635 اإىل جانب عدد من الأنظمة اخلا�سة بالدفاع البحري مثل 

الطوربيدات امل�سادة للغوا�سات واملوّجهة عن ُبعد.
:Airbus اأيربا�س

ال�رشكة الرائدة عامليًا يف جمال الطريان والف�ساء واملنتجة ملختلف 
والع�سكرية  امل��دن��ي��ة  وال��ط��واف��ات  والع�سكرية  التجارية  ال��ط��ائ��رات 
وطائرات ال�سهريج. عر�ست جم�ّسمات لطائرة النقل C295 وطائرة 
اإىل  ت�سعى  حيث  امل��ه��ام  امل��ت��ع��ّددة   A330 MRTT وال�سهريج  النقل 

ت�سويقها يف دول اخلليج.
:MBDA م.ب.د.اأ

ال�����رشك��ة املنتجة ملختلف اأن����واع الأن��ظ��م��ة ال�����س��اروخ��ي��ة لتلبية 
احتياجات القوات الربية واجلوية والبحرية، عر�ست يف »دميدك�س « 
جم�ّسمات عّدة �سواريخ، ووّقعت على مذّكرة تفاُهم مع �رشكة »برزان 

القاب�سة« لتقدمي الدعم للقوات امل�سّلحة القطرية.

:Aselsan اأ�سل�سان

اأب��رز ال�رشكات الرتكية املنتجة للأنظمة الدفاعية بتكنولوجيات 
عالية لتلبية اإحتياجات القوات امل�سّلحة واأجهزة الأمن الرتكية، عر�ست 
يف دميدك�س جمموعة من ال�سواريخ واملدافع البحرية كما وّقعت على 

.»BARQ» مذّكرة تفاُهم مع �رشكة «برزان و»روكت�سان« حتت اإ�سم
:Fincantieri فينكانتريي

اإح��دى اأك��رب �رشكات بناء ال�سفن يف العامل عرب 20 حو�سًا يف اأربع 
ق��ارات، فهي ت��زّود القوات البحرية اليطالية بال�سفن احلربية على 
اأنواعها اإ�سافة اإىل قوارب الدورية البحرية لقوات حر�س ال�سواطىء. 
يف »دميدك�س « كانت الراعي املا�سي وعر�ست جم�ّسمات بع�س ال�سفن 

وكان اأبرزها فرقاطة بني عبا�س التي باعتها اإىل اجلزائر.
:Navantia نافانتيا

اخلا�سة  احلربية  ال�سفن  اإن��ت��اج  يف  ال��رائ��دة  الإ�سبانية  ال�رشكة 
التجارية  ال�سفن  اإىل  اإ�سافة  ال�سواطىء  وحر�س  البحرية  بالقوات 
واأن��ظ��م��ة اإن��ت��اج ال��ط��اق��ة وح��ل��ول دع��م ح��ي��اة ال�سفن على اأن��واع��ه��ا. يف 
«دميدك�س« عر�ست نافانتيا ت�ساميم م�ساريع بحرية ملختلف  الزبائن 

حول العامل ت�سمل ا�سرتاليا والرنوج وتركيا وا�سبانيا.

»MBDA« سواريخ منّوعة يف جناح�

جم�سم طائرة املُراقبة البحرية C295 MPA اإنتاج  »ايربا�س«

عر�ست »اأ�سل�سان« اإلكرتونيات بحرية متطّورة

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

عر�ست »نافانتيا «  جم�ّسم حاملة  طوافات
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�سهدت فعاليات معر�س «دميدك�س« Dimdex 2018 يف يومه الثاين 
انعقاد موؤمتر قادة البحريات يف ال�رشق الأو�سط MENC  الذي �سارك 
فيه م�سوؤولو الدفاع والأكادمييني حتت عنوان »بناء القدرات يف بيئة 
ال��دويل  للتعاون والإت�سال  ُم�ستقبلية  التحّديات من خ��لل نظرة  من 
الع�سكري«، وذلك حتت رعاية الدكتور خالد بن حمد  العطية، وزير 

الدولة ل�سوؤون الدفاع.
اإفتتح املوؤمتر اللواء الركن بحري عبد اهلل بن ح�سن ال�سليطي، 
ق��ائ��د ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة الأم���ريي���ة ال��ق��ط��ري��ة، ال���ذي رّح���ب باحل�سور 
 .MENC واملُ�ساركني يف م��وؤمت��ر ق��ادة البحريات يف ال�����رشق الأو���س��ط
املن�سة التي جتمع حتت مظلتها من جديد نخبة من القادة البحريني 
من املنطقة ونظرائهم يف دول حول العامل لتباُدل الأفكار القيادية حول 
تعاون الدول يف تذليل التحّديات وحتقيق الإت�سال الدويل الع�سكري من 

خلل الإ�ستفادة من �سناعة الدفاع البحري يف املنطقة.
بالقوات  الع�سكري  التعاون  هيئة  لرئي�س  كانت  التالية  الكلمة 
امل�سّلحة القطرية ومدير موؤمتر قادة البحريات العميد الركن بحري 
طارق خالد العبيديل، الذي اأ�سار اإىل اأهمية هذا املوؤمتر بحيث يعك�س 
هذا العام جهود قطر الرامية لت�سبح املركز الرئي�سي لإقامة فعاليات 
وبرامج تعزيز القدرات البحرية الرائدة يف العامل، كما اأنه يوّفر املن�سة 

املثلى ل�سناع القرار الدوليني يف جمال الدفاع والأمن البحري ملناق�سة 
العوامل الرئي�سية التي توؤثر على القوات البحرية والع�سكرية الدولية.

�سارك يف املوؤمتر ت�سعة متحّدثني هم على التوايل:
 Vice Admiral Valter ف��ال��رت ج����ريارديل  ب��ح��ري  ال��ف��ري��ق   -
Girardelli رئي�س هيئة الأرك��ان البحرية اليطالية الذي تناول م�ساألة 

الأمن البحري عرب ال�رشاكة والتعاون والتباُدل الت�سغيلي.
 -ال�������ف�������ري�������ق ب�������ح�������ري ج�����������ون اأك�����ول�����ي�����ن�����و
Vice Admiral John Aquilino قائد القوات البحرية  الأمريكية املركزية 
والأ���س��ط��ول اخلام�س وال��ق��وات البحرية املُ�����س��رتك��ة، ال���ذي حت���ّدث يف 

مو�سوع بناء ال�رشاكات الدائمة لتاأمني الأمن البحري.
ل�����وث�����را ب�������ح�������ري ج�����ريي�����������س  ال������ف������ري������ق   - 
 Vice Admiral Girish Luthra قائد املنطقة الغربية للقوات البحرية 
الهندية، وتناول م�ساألة بناء القدرات يف ظروف التحديات عرب التعاون 

الع�سكري الدويل.
التعاون  رئي�س هيئة  العبيديل  الركن بحري ط��ارق  العميد   -
الع�سكري يف قطر الذي حتّدث يف مو�سوع حتقيق الردع من خلل القوة 

الناعمة والفّعالة ومدى تاأثري التج�س�س والإ�ستخبار.
- الدكت���ور اأندرو دورمان Dr. Andrew Dorman   بروف�سو ر يف 
ق�سم الدرا�سات الأمنية والدفاعية الدولية يف كلية امللك يف لندن، وتناول 

م�ساألة التعاون الع�سكري الدويل والإنخراط الدفاعي.
- اللواء بحري ديديا بياثونRear Admiral DidierPiation قائد 
القوات الفرن�سية املُ�سرتكة يف املحيط الهندي الذي حتّدث يف كيفية بناء 

القدرات عرب التعاون الع�سكري الدويل.
- اللواء بحري ريو �ساكاي Rear Admiral Ryo Sakai مدير عام 
ق�سم العمليات والتخطيط البحري اليابانية، وتناول مو�سوع الأمن يف 

املحيط الهادىء.
 Rear Admiral Jaimie Hatcherاللواء بحري جيمي هات�سر -
قائد قوة املهام املُ�سرتكة TF633  مكررًا احلديث حول بناء القدرات يف 

ظروف من التحديات الدولية.
- اللواء بحري يافوز كيلي�س Rear Admiral Yavuz Kilic  رئي�س 
الدفاع  ال�سيا�سية يف تركيا، وتناول م�ساألة  التخطيط والإدارة  ق�سم 

البحري واأ�ساليب بناء القدرات الع�سكرية. 

مؤمتر قادة البحريات يف الشرق األوسط

قادة القوات البحرية اللواء الركن بحري عبد اهلل ال�سليطي ي�ستقبل العميد  
د.�سليم اأبو ا�سماعيل مدير حترير »الدفاعية«

قادة القوات البحرية يتو�سطهم اللواء الركن بحري عبد اهلل ال�سليطي قائد القوات البحرية القطرية
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  BARAZAN القاب�سة  اإن�ساء �سركات »ب��رزان  جاء الإع��ان عن 
ك��اأب��رز  ح��دث يف   »2018 « خ��ال معر�س »دميدك�س   HOLDINGS
فعاليات هذا املعر�س، فقد د�ّسن الدكتور خالد بن حممد العطيه نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع ورئي�س جمل�س ادارة 
برزان القاب�سة، ر�سمياً �سركة »برزان القاب�سة« اأول �سركة متخ�س�سة 
يف جمالت الدفاع والأمن يف دولة قطر من اأجل تعزيز القدرات الع�سكرية 
للقوات امل�سّلحة القطرية. الوزير العطيه اأ�سار اإىل اأن الهدف  الرئي�سي 
ل� »برزان القاب�سة« هو تلبية اإحتياجات الدولة يف جمال الدفاع والأمن 
على املدى الطويل اإذ  تعمل ال�سركة على تعزيز ُم�ستقبل قطر عرب و�سع 
خارطة طريق مل�ستقبل ال�سناعات الع�سكرية والأمنية، كما اأكد على اأن 
قطر توا�سل م�ساعيها احلثيثة يف �سبيل رفع م�ستوى جاهزية القطاعات 
القاب�سة  ب��رزان  تاأ�سي�س  مّت  ذلك  ولتحقيق  م�ستمّر،  ب�سكل  الع�سكرية 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  بعقد  تقوم  التي  الر�سمية  اجلهة  باعتبارها 
مع املوؤ�س�سات ذات اخلربة يف املجال الع�سكري من خمتلف دول العامل. 
ترّكز  التي  امل�ساريع  من  جمموعة  تنطلق  �سوف  ال�سراكات  هذه  ومن 
على الإ�ستثمار يف راأ�س املال الب�سري والتكنولوجيا بالإ�سافة اإىل جمال 
املُ�سرتيات  يخ�ّس  ما  يف  امل�سورة  بتقدمي  وانتهاًء  والتطوير  البحوث 

ال�سرتاتيجية التي تقوم بها خمتلف القطاعا الع�سكرية يف الدولة.
بدوره قال ال�سيد نا�سر ح�سن النعيمي املدير العام ل� »برزان 
اإذ مّت  القاب�سة«: »تعترب »برزان القاب�سة « منوذجاً فريدًا من نوعه 
القدرة  اأ�سا�س  على  فقط  لي�س  املُ�سرتكة  امل�ساريع  يف  �سركائنا  اختيار 
على تلبية احتياجات قطر يف جمال الدفاع والأمن، بل كذلك  على اأ�سا�س 
قدرتهم على حتقيق مكا�سب جتارية لكا  الطرفني وخلق م�سادر جديدة 

للعائدات يف دولة قطر«.
اأما الرئي�س التنفيذي لل�سركة ال�سيد حممد مبارك اخلاطر فاأكد 
على اأن  »برزان القاب�سة« هي ال�سريك ال�سرتاتيجي  ملعر�س »دميدك�س« 
الذي ُيعترب من اأهّم املعار�س الدولية على م�ستوى العامل، وياأتي تد�سني 
»برزان« يف هذا الوقت بعد اأن اكتملت املامح الرئي�سية للم�سروع، حيث 
جنحت »برزان« يف فتح باب املحادثات مع ال�سركات الرائدة عاملياً يف 

جمال ال�سناعات الع�سكرية والأمنية.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن ال�سركة وّقعت على عدد قيا�سي من الإتفاقيات 
خال معر�س هذا العام فاقت ال� 20 اإتفاقية مع �سركات الدفاع الإقليمية 

والدولية لعّل اأبرزها ما يلي:

Raytheon    سركة رايثيون الأمريكية� -
Rheinmetall  سركة راينميثال الأملانية� -

Nexter  سركة نك�سرت الفرن�سية� -
Qinetiq - �سركة كايناتيك الربيطانية 

ال��ب��ن��ادق  ل��ت�����س��ن��ي��ع     Beretta - �سركة بريتا اليطاليا 
وامل�سد�سات حتت اإ�سم  Binding يف قطر.

- �سركة كونغزبرغ الرنوجية Kongsberg لإن�ساء م�سروع م�سرتك 
باإ�سم BK Systems لإدارة اأنظمة الإت�سالت الع�سكرية واأنظمة املاحة 

وت�سنيع الأ�سلحة.
- �سركة »اأ�سل�سان الرتكية Aselsan« التي �ستعمل يف اطار م�سروع 

Barq مع �سركة »SStech « لتطوير واإنتاج معّدات كهربائية ب�سرية.
على  وقع  حيث   SSM الدفاعية  لل�سناعات  الرتكية  املوؤ�س�سة   -
مذّكرة التفاُهم الأمني العام ال�سيد ا�سماعيل دميري، للعمل على م�ساريع 

البحث والتطوير املُ�سرتكة بني قطر وتركيا لتباُدل املعرفة.
القوات  وّقعت  فقد  القاب�سة«،  »ب��رزان  وّقعته  ما  اإىل  بالإ�سافة 
اخلا�سة املُ�سرتكة على 4 اإتفاقيات للت�سليح واإن�ساء قاعدة بحرية، اللواء 
الركن حمد بن عبد اهلل املري قائد القوات اخلا�سة املُ�سرتكة اأّكد اأن القوات 
اخلا�سة التي �سّكلت يف العام 2016 �ست�سم اليوم حتت مظّلتها »القوات 
اخلا�سة البحرية والقوات املحمولة والقوات الأمريية اخلا�سة«، وهي 
بالتايل اأ�سبحت بحاجة اإىل معّدات واأنظمة جديدة متطّورة مّت الإتفاق 

على �سرائها وجتهيزها وفقاً ملا يلي:
العامل  يف  الع�سكرية  الآليات  اأف�سل  من  مدرعة  اآلية   556 �سراء   -
جمّهزة بالأ�سلحة وال�سواريخ امل�سادة للدروع وال�سواريخ امل�سادة 

للطائرات.
منطقة  يف  البحرية  اخلا�سة  للعمليات  »ب��روج«  قاعدة  اإن�ساء   -
ال�سمال تت�سّمن مركزًا للتدريب والتجهيز بكل ما حتتاجه القاعدة من 

معدات، وقد فازت تركيا مبناق�سة هذا امل�سروع.
املطاردة  وعمليات  ال�سريع  لاإقتحام  حربية  زوارق   6 �سراء   -
 United ومكافحة القر�سنة، من �سركة »يونايتد اأجنينرينغ �سي�ستمز

Engineering Systems« العمانية.
- �سراء 4 زوارق عمليات خا�سة مع املعّدات املرتبطة بها من �سركة 
يونكا - اأونوك Yonca - Onuk الرتكية، اإىل جانب اإتفاقية نوايا ل�سراء 4 

زوارق حربية �سريعة حتمل �سواريخ م�سادة للطائرات.

برزان القاب�سة: م�ستقبل ال�سناعات الع�سكرية الوطنية

وال�سيد حممد اخلاطر الرئي�س التنفيذي خال توقيع العقودمدير عام برزان ال�سيد نا�سر النعيمي
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يف هذه �لناحية، تفت�ش �أ�سل�سان 
عن  ب��ا���س��ت��م��ر�ر   ASELSAN
�بتكار فّعال ومدَرك الحتياجات 
�ل��زب��ائ��ن، ب��ه��دف ب��ن��اء ق����در�ت ُم�ستد�مة 
لتقوية �لثقة �ملتينة �ملُتبادلة، ودع��م �لطاقة 
�لعمالنية �ملُ��ت��ز�ي��دة، وت��زوي��د �أف�����س��ل ما  
للُم�ستخدمني  �لدفاعية  �حل��ل��ول  م��ن  وج��د 

�لنهائيني يف قطر.
يف ه���ذه �الإ����س���ارة م��ع ُم��ق��ارب��ة »�مل��ح��ل��ي 
ح�سورها   ASELSAN ر�سخت  ل��الأع��م��ال«، 
لل�سيانة،  �إقليمي  �إن�ساء مركز  �لبلد عرب  يف 
 )MRO( و�الإ�����س����الح، و�ل��ع��م��رة �ل��ك��ام��ل��ة
 »ASELSAN QSTP-B �إ�سم:»مكتب  حتت 
 يف �ل�����دوح�����ة - ق����ط����ر. ����س���ي���ك���ون  م��رك��ز
»ASELSAN MRO« خم�س�سًا لتنفيذ �أعمال 
�لكاملة،  و�ل��ع��م��رة  و�الإ����س���الح،  �ل�سيانة، 

و�ملكتب  �لتقنية.  �لعمليات  على  و�ل��ت��دري��ب 
ي���ردد ���س��د�ه م��ع ط��م��وح �أ���س��ل�����س��ان لتقدمي 
�لهند�سية  �إمكانياتها  يف  �لعميقة  خربتها 
�ل�����س��ام��ل��ة، �إىل زب��ائ��ن��ه��ا، ف��ي��م��ا ت��وف��ر دع��م��ًا 
مع  �حتياجاتهم  لتلبية  �ل�ساعة  م���د�ر  على 

�أف�سليات عليا.
ت�����س��ت��م��ّر �أ����س���ل�������س���ان يف �ل���ت���ع���اون م��ع 
�ل�����س��ل��ط��ات �ل��ق��ط��ري��ة بغية ح��ي��ازة وتطوير 
�أكرث �لتكنولوجيات �ملُبدعة، لتاأمني �الإكتفاء 
�ل��ذ�ت��ي يف �حل��م��اي��ة �لوطنية. يف ه��ذ� �ملجال 
بالنمّو  �ملحّلية  �الإ�ستثمار�ت  ت�ستمّر  �سوف 
و�لتمّدد  عرب �إن�ساء موؤ�س�سات �سناعية، ونقل 
�لتكنولوجيا و�ملعارف و�خلرب�ت لدعم �لُبنية 

�لتحتية �ملحّلية �لع�سكرية و�ل�سناعية.
يف حم���اول���ة الإع������ادة ت��اأك��ي��د �إل��ت��ز�م��ه��ا، 
م��ّرة ج��دي��دة يف معر�ش  �أ�سل�سان  �سُت�سارك 

يعقد  �ل����ذي   »DIMDEX 2022 »دمي��دك�����ش 
م���ا ب���ني 21 و 23 �آذ�ر/م�����ار������ش 2022  يف 
�لدوحة - قطر. �إن �أ�سل�سان ASELSAN يف 
بحث ُم�ستمّر عن ُط��رق وو�سائل خللق قيمة 
ُم�ستد�مة وزي��ادة �أثرها يف �ملنطقة. ويف هذ� 
�الإط��ار �ست�ستمّر يف تزويد منتجاتها �لر�قية 
و�حللول �لفريدة من نوعها ملتطلبات حمددة 
م��ن زب��ائ��ن��ه��ا و���رك��ائ��ه��ا �ل��ث��م��ي��ن��ني. يف ه��ذ� 
�ل�سياق �ستعر�ش �أ�سل�سان قدر�تها �ملُتطّورة 
يف جم��ال ح��ل��ول �الأن��ظ��م��ة �لبحرية، و�أنظمة 
�ل�سالح  وحم��ط��ات  �لع�سكرية،  �الت�����س��االت 
�مل����د�رة ع��ن ُب��ع��د، و�الإل���ك���رو - ب�����ري��ات، 
ومناظري �الأ�سلحة، وعدة �لتوجيه، و�أجهزة 
�ل��ت�����س��وي�����ش، و�ل����������ر�د�ر�ت وح���ل���ول �أم���ن 

�ل�سو�طيء.
ك�����رك��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ودف�������اع، ت��ويل 
للتكنولوجيا  ك���ب���ريً�  �إه��ت��م��ام��ًا  �أ���س��ل�����س��ان 
�ملُ��ب��ت��ك��رة، و�الأب���ح���اث و�ل��ت��ط��وي��ر، وجن��اح 
�ملُ�ستخدم �الأخ��ري. وعرب هذ� �لنهج �لثالثي، 
ت�ستمّر �أ�سل�سان يف خدمة روؤية قطر الأحد�ث 
ثورة يف �لقطاع �لدفاعي و�الأمني للدولة وفقًا 
»لروؤية قطر �لوطنية 2030«. فيما حتمي ِقيم 

و�أ�سول قطر.

أسلسان تستمّر يف خدمة ِقيم وأصول قطر

ت�ستثمر اأ�سل�سان يف جمالت الأبحاث والتطوير ذات التكنولوجيا العالية
مع  عالقات طويلة الأمد منذ عقود، توؤكد تركيا وقطر على اإرادتهما لتقوية 
اإ�سافية لعالقتهما، يف �سبيل املنفعة املُتبادلة يف املُ�ستقبل ك�سركاء �سرتاتيجيني 

واأقوياء يف خمتلف املجالت.
ما بني  يتزعزع  الذي ل  ال�سداقة والدعم  العميقة من  الروابط ذات اجلذور 
ُطرق  عن  للتفتي�ش  الدفاعي  املجال  يف  والإلتزام  الرتكيز  عن  اأ�سفرت  الدولتني، 

وو�سائل حلماية م�سالح وحقوق الدولتني.
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منطقة  يف  البحري  والأم���ن  البحري  ال��دف��اع  اأهمية  ت��رز  
اخلليج العربي، مرتافقة مع املخاطر والتهديدات التي تظهرها 
ايران على خطوط الإمداد البحري وناقالت البرتول عر املعر 
ال�شرتاتيجي يف م�شيق هرموز. هذا الواقع اأدى اإىل اإن�شاء قوى 
حليفة للحفاظ على الأمن البحري واملمرات املائية التي ل تزال 

غري اآمنة.
البحرين،  العملية« يف  اإ�شم »حار�س  الدويل حتت  التحالف 
واملوؤلف من قوات بحرية من دولة المارات العربية املتحدة، 
والكويت،  وقطر،  والبحرين،  ال�شعودية،  العربية  واململكة 
بناًء  ال�شفن«  على  »العني  مهمة  اأعطي  وبريطانيا،  وا�شرتاليا 
ناقالت  اإ�شتهدفت  متتالية  هجمات  اأعقاب  يف  اأمريكية  لتو�شية 
الأمريكية  مياه اخلليج، واعتر وزارة اخلارجية  البرتول يف 

اإيران م�شوؤولة عن هذه الهجمات.
�شعار:  اأوروب��ي��ة حت��ت  دول  ت��ق��وده  اآخ��ر  اأن حتالف  كما 
البحرية الأوروبية يف م�شيق هرموز،  اليقظة  اأو   »EMASOH«
واليونان  والدمنرك  وبلجيكا  واأملانيا  فرن�شا  دول  من  واملوؤلف 
وايطاليا وهولندا والرتغال ومركزه القاعدة البحرية الفرن�شية 
يف اأبو ظبي، قد  اأعطي مهمة تاأمني املالحة واحلفاظ على اأمن 

امل�شيق ال�شرتاتيجي.
منطقة  يف  البحريني  التحالفني  اأه���داف  اأن  الوا�شح  م��ن 
ب�شكل خا�س  اخلليج تعتر ر�شائل ردع واحتواء، وت�شتهدف 
ايران واأعمالها الإ�شتفزازية يف مياه اخلليج. وعلى رغم القوات 
البحرية العاملة يف اطار التحالفني، ل تزال هنالك مناطق بحرية 
اأخبار الإعتداءات الإيرانية  اآمنة وغري م�شتقّرة، توؤكدها  غري 
مواجهات  تولد  قد  والتي  اآخر  اإىل  وقت  من  ال�شفن  بع�س  على 

ع�شكرية.

ازاء هذا الواقع، ل تزال الوليات املتحدة الأمريكية تنتهج 
�شرتاتيجية  واتباع  باملُراقبة  والإكتفاء  النف�س  �شبط  �شيا�شة 
عدم الإجنرار اإىل �شدام ُم�شّلح مع ايران، وكما هو معروف اليوم 
ت�شتمّر املفاو�شات يف فيينا للتو�شل اإىل اتفاق جديد حول برنامج 
ايران النووي علها تقف عند حدود التحدي واملكابرة �شّد دول 

العامل اأجمع.
يف غ�شون ذلك، وّقع جمل�س التعاون اخلليجي GCC على عقود 
لدعم اأ�شاطيله البحرية، فاململكة العربية ال�شعودية وّقعت على 
 Lockheed عقد ل�شراء اأربع �شفن حربية من �شركة »لوكهيد مارتن
Martin« بقيمة 2 مليار دولر، ت�شاف اإىل اأ�شطول قواتها البحرية 
املكّون من 11 فرقاطة و 4 فرقيطات و 9 �شفن دورية م�شّلحة، فيما 
دولة المارات العربية املتحدة وّقعت عقدًا مع �شركة »نافال 
غروب Naval Group« الفرن�شية ل�شراء فرقيطتني طراز غوويند 
مليارات   5 بقيمة  فرقيطات  على  اأو�شت  قطر  ودول��ة   ،Gowind
دولر من �شركة »فينكانتريي Fincantieri اليطالية، كما ترغب 

ب�شراء غوا�شات يف وقت لحق.
ي�شتدّل ما تقّدم اأن الدفاع البحري والأمن البحري يف اخلليج 
هو اأف�شلية ُمطلقة لدول اخلليج ال�شاعية اإىل بناء قوات بحرية 
ال�شفن  ا�شتهداف  من  منعها  وبالتايل  اي��ران،  ردع  على  ق��ادرة 
اإىل  ال�شربات  توجيه  عن  وردعها  اخلليج،  مياه  يف  التجارية 
املن�شاآت احليوية يف دول اخلليج، كما ح�شل يف اأيلول/�شبتمر 
2019 عندما ا�شتهدفت من�شاأة برتولية �شعودية يف منطقة اأبقيق، 
اأمريكية  طائرة  وا�شقطت  بريطانية  برتول  حاملة  واحتجزت 

دون طّيار.
بعد هذه املقّدمة �شيتم ا�شتعرا�س القوات البحرية يف دول 

اخلليج على النحو التايل:

الدفاع البحري واألمن
 البحري يف اخلليج

متتلك القوات البحرية القطرية زوارق 
�شريعة �شاروخية فئة »بارزان«
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يتناول مو�ضوع بحريات دول 
وتطّوراتها  ن�ضاأتها  اخلليج، 
واأح���������دث ُم�������ض���ري���ات���ه���ا م��ن 
املعّدات والأ�ضلحة، وملا كانت دول اخلليج 
تعتمد على  التي  مبجملها غنية برثواتها 
ال��ب��رول وال���غ���از، الأم����ر ال���ذي عّر�ضها 
حل���روب ع���ّدة ن��ذك��ر م��ن��ه��ا: ح���رب ال��ع��راق 
الأخ���رة التي ق�ضت على �ضدام ح�ضني، 
وح����رب ال���ع���راق ع��ل��ى ال��ك��وي��ت، وح���رب 
عا�ضفة ال�ضحراء وحرب ال�ضعودية على 
احلوثيني يف اليمن والتي ل تزال م�ضتمّرة 
وحت�ضد امل��ئ��ات. ك��ّل ه��ذه الأخ��ط��ار جعلت 
ُت��ب��ادر اإىل حت�ضني مرافقها  دول اخلليج 
الربية والبحرية بقوات دفاعية قادرة على 
حماية حدودها، ومن�ضاآتها �ضّد املعتدين 
وال��ق��را���ض��ن��ة ال��ط��ام��ع��ني، وت���وؤم���ن حياة 
اآمنة ُم�ضتقّرة ل�ضعوبها، ومع اأن �ضيا�ضة 
دول اخلليج ع��ام��ة الإب��ت��ع��اد ع��ن الإع��ت��داء 
وجتّنب الفو�ضى، فلذلك ل مينعها من اأن 
حيا�ضها.  حلماية  وُم�ضتعدة  قوية  تكون 
وه���ذا م��ا جعل دول اخلليج ال�ضت وه��ي: 
املتحدة ودول���ة قطر،  العربية  الم����ارات 
ودولة الكويت واململكة العربية ال�ضعودية 
و���ض��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ، وال���ب���ح���ري���ن جتتمع 
وت��ت�����ض��اور يف امل��ن��ام��ة ع��ا���ض��م��ة البحرين 
اإتفاقًا اأمنيًا وتقيم جمل�س تعاون  وتوّقع 
املُ�ضتقلة  �ضيا�ضته  ل��ه   )GCC( خليجي 
ورئي�ضه واأع�ضاوؤه، وله جي�س ب��داأ باألف 
تدريجيًا  وجت���ري  عتادهم  بكامل  ج��ن��دي 
زيادته اإىل 100.000 جندّي، وهذا املجل�س 
منظومة فاعلة تلعب دورها اإقليميًا ودوليًا 
والتعاون  املنطقة  يف  الإ�ضتقرار  لتحقيق 
مع احلر�س على اأن تكون ج��زء ل يتجّزاأ 
من العامل العربي والإ���ض��ام��ي. فيما يلي 

ا�ضتعرا�س لبحريات دول اخلليج:
بحرية دولة قطر:

بحرية دول��ة قطر عديدها 1500 جندّي 
واأ�ضطولها  البحرية،  ال�رشطة  ذل��ك  يف  مبا 
ع���ب���ارة ع���ن 4 زوارق ه��ج��وم��ي��ة ���رشي��ع��ة 
���ض��اروخ��ي��ة فئة ب����ارزان ) 56 م���رًا ط��راز 
هجومية  ���ض��واري��خ  زوارق   3 و   ،)VITA
�رشيعة فئة دم�ضه )طراز كومباتت - 3(، و 
 ،MK2 6 زوارق دورية �ضاحلية طراز تراكر
و 4 لن�ضات دوري��ة �ضاحلية فئة DV15 و 12 
زورق دوري��ة �ضاحلية من ن��وع �ضبر، و 3 
زوارق دورية �ضاحلية فئة ذات ال�ضواري، 
وزورق اإن���زال دب��اب��ات، و 4 زوارق اإن��زال 

)خفر ال�ضواحل(. ولدى الدفاع ال�ضاحلي 
بطاريتا ���ض��واري��خ ب��ر - ب��ح��ر  اأك��زو���ض��ت 
ومنحت �رشكة  �ضاحنات.  على  حممولتان 
 6 لبناء  عقدًا  القطرية   )Nakilat Damen(
زوارق دوري��ة �رشيعة كبرة طول 50 مرًا  
كما منحت �رشكة Ares الركية عقدًا لبناء  

17 زورق دورية �رشيعة.
اأه�����م ال���ق���واع���د ال��ب��ح��ري��ة ال��ق��ط��ري��ة: 

الدوحة، وجزيرة هالول وال�ضرج.

بحرية المارات العربية املتحدة:
عديد القوات البحرية لدولة الإم��ارات 
واأ�ضطولها  جندّي   2000 املتحدة  العربية 
عمانية  دوري����ة  زورق  )1؟(   1+ ق��وام��ه 
فئة اأب��و ظبي و 6 فرقياطات فئة البينونة 
ت�ضميم CMN70، وفرقيطتان فئة مريجب 
4 زوارق ف��ئ��ة غ��ن��ط��وط،  )62 م�����رًا( ، و 
وزورق��ان هجوميان �ضاروخيان �رشيعان 
FPB38( و  ف��ئ��ة م���ربز )ت�ضميم ل��ور���ض��ن 
6 زوارق ه��ج��وم��ي��ة ���رشي��ع��ة ف��ئ��ة بانيا�س 
زوارق   6 و   ،TNC 45 ل��ور���ض��ن  )ت�ضميم 

دوري����ة ف��ئ��ة اأر���ض��ن��ا )�ضيتم ���ض��ح��ب��ه��ا(، و 
3 زوارق دوري��ة كبرة فئة كوكب. ه��ذا اإىل 
فئة  �ضابقًا  اأملانيتان  األغام  جانب �ضائدتي 
332. اأم��ا القوات الربمائية فلديها زورق��ا 
اإنزال دبابات فئة جنانة، وزورقا اإنزال فئة 
L-41، و�ضفينة اإن��زال لوج�ضتية، وزورق 
ال�ضواحل  حر�س  بينما  ميكانيكي.  اإن���زال 
لديه جمموعة من 45 زورق دوري��ة موّزعة 
ك��الآت��ي:  زورق���ان ط��راز FMB بروتكنور  
)33م��������رًا(، و12 زورق�����ًا ف��ئ��ة ع�ضا�ضة 
CB40(، وواح��د طراز  �ضويدي  )ت�ضميم 
بو�ضيلييو، و 9 ووت��ر ك��راف��ت MK2، و17 
ووت���رك���راف���ت، و 6 ف��ئ��ة ظ��اف��ر، و 6 ط��راز 
�ضبر، و 5 ط��راز  كامكرافت )جمارك( و 2 

فئة العقاب )جمارك(.
وق��ي��د ال��ط��ل��ب 34 ل��ن�����ض��ًا ���رشي��ع��ًا ط��ول 
الواحد 16 م��رًا مل�ضلحة حر�س ال�ضواحل 
ومت ّ ت��اأ���ض��ي�����س ���ض��اح وط��ل��ب ل��ه 8 ق���وارب 

ع�ضكرية �ضتبنى يف الأحوا�س املحلية.
اأهم القواعد البحرية: ميناء جبل علي 
)دبي( وميناء را�ضد )دبي( وقاعدة فجرة 

)فجرة(.

فرقيطة »البينونة« اأبرز ما لدى القوات البحرية الإماراتية
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بحرية البحرين:
عديد بحرية البحرين 1100 جندّي اإ�ضافة 
250 ج��ن��دّي م��ن حر�س ال�ضواحل. ومياه  اإىل 
قواعدها  واأه���ّم  ك��ل��م،   22 الإقليمية  البحرين 
املنامة وميناء �ضلمان وي�ضم اأ�ضطولها فرقاطة  
 )FFG-7( فئة �ضبحة اأمركية �ضابقًا ط��راز
وف��رق��ي��ط��ت��ني ف��ئ��ة امل��ن��ام��ة ت�ضميم ل��ور���ض��ن، 
ط��ول ال��واح��دة 62 م��رًا، و 4 زوارق هجومية 
�ضاروخية �رشيعة فئة الفاحت ط��راز )لور�ضن 
TNC 45( ، وزورق�����ني ه��ج��وم��ي��ني �رشيعني 
م�ضّلحني باملدافع فئة الريفة ط��راز )لور�ضن 
TNC 38(، وزورق�����ني ف��ئ��ة اجل�����ارم )ط���راز 
�ضويفت( و 30 زورق دوري��ة �ضاحلية )حر�س 
ال�����ض��واح��ل(، و 6 زوار ق و30 زورق دوري��ة 
�ضاحلية )حر�س ال�ضواحل(، و 6 زوارق دورية 
نوع اأري�س 58 )حلر�س ال�ضواحل( والت�ضليم 
جاٍر، وزورق��ني لاإنزال طول 16 مرًا فئة �ضي 
ك��ي��رب، و 4 زوارق اإن����زال ���ض��غ��رة، وح��وام��ة 
ه��وف��ر ك��راف��ت واح���دة، و 5 لن�ضات م�ضّلحة. 
بينما ط��ران البحرية قوامه طوافتان طراز 

.BO-105 وطوافتان طراز ،SA365F دوفان
وهناك خطط اأجن��زت لإح��ال فئة جديدة 
م���ن ال��ف��رق��ي��ط��ات م��ك��ان ال��ف��رق��اط��ة �ضبحه، 

والفرقيطتني فئة املنامة.
بحرية اململكة العربية ال�شعودية

 امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������ض���ع���ودي���ة اأك����رب 
ب��ل��دان اخلليج م��ن حيث امل�ضاحة التي تبلغ 
�ضحراوية  اأرا����ٍس  ن�ضفها  كلم2   2149690
ولكنها غنّية بالغاز والبرول. اأما �ضواحلها 
فتبلغ 2510 كلم، ومياهها الإقليمية 22 كلم، 
اأما عديد بحريتها فيبلغ 13500 جندّي، )منهم 
3000 جندّي ُم�ضاة بحرية(. وتتمركز قيادة 
�ضاح البحرية يف الريا�س العا�ضمة، ولديها 
ق��ي��ادت��ان عمانيتان ه��م��ا: ق��ي��ادة الأ���ض��ط��ول 
الغربي يف جّدة، وقيادة الأ�ضطول ال�رشقي يف 

اجلبيل، اإ�ضافًة اإىل قيادة ُم�ضاة البحرية.
ق����وام اأ���ض��ط��ول��ه��ا ال��ب��ح��ري ف��رق��اط��ت��ان 
فئة ال��ري��ا���س، و 4 ف��رق��اط��ات فئة امل��دي��ن��ة، و 
4 فرقيطات فئة ب���در. اأم���ا ق���وات اأ�ضطولها 
اخلفيفة فت�ضّم 9 زوارق هجومية �ضاروخية 
���رشي��ع��ة ف��ئ��ة ال�����ض��دي��ق، و 39 زورق دوري���ة 
���رشي��ع��ًا ط����راز ن���اج���ا، و 17 زورق دوري����ة 
�ضاحلية ط���راز )ه���ال���ر(. اأم���ا ق���وات ح��رب 
الألغام فت�ضم 3 كا�ضحات األغام فئة اجلوف، 
4 كا�ضحات فئة �ضفوة )اأم��رك��ي��ة �ضابقًا  و 
طراز بلوبرد(. وقواتها الربمائية 4 زوارق 
اإن����زال ع��ام��ة فئة عفيف، و 4 زوارق اإن���زال 

فئة  للدعم  �ضفينتان  لديها  كما  ميكانيكية. 
بريدة )طراز ديوران�س(.

ك��م��ا ل����دى ح��ر���س ال�����ض��واح��ل زورق����ان 
للدورية فئة �ضلوى )طراز SA26( و 4 زوارق 
دورية كبرة فئة اجلوف، و 10 زوارق دورية 
�ضاحلية طراز �ضكوربيون، و 6 زوارق دورية 
فئة ال��ظ��ه��ران، و 12 زورق دوري���ة �ضاحلية 
ط���راز راب��ي��ر، و 40 زورق دوري���ة �ضاحلية 
3 زوارق ح��وام��ة )هوفر  R33x1، و  ط���راز 

.SAH - 2200 )كرافت
اأم��ا ال��دف��اع ال�ضاحلي فلديه 4 بطاريات 
����ض���واري���خ ط�����راز اأوت����وم����ات م��رك��ب��ة على 

�ضاحنات. وطران البحرية ي�ضتمل 18 طوافة 
دوف��ان )14 �ضد الغوا�ضات  و�رشب ال�ضفن 
ملهمات   4 و   AS15TT ���ض��واري��خ  ت�ضتخدم 
AS- البحث والإن���ق���اذ(، و 12 �ضوبر ب��وم��ا
للنقل جمّهزة ب�ضواريخ م�ضادة   5324 ) 6
لل�ضفن ط��راز AM -39( ي�ضتخدمها كل من 
حر�س ال�ضواحل واحلر�س الوطني على نحو 

م�ضرك.
واأجن��زت خطط لقتناء فرقاطات حديثة 
متعّددة املهام لتحّل مكان فرقاطات املدينة، 
�ضواريخ  فرقيطات  لق��ت��ن��اء  خطط  وك��ذل��ك 
ل��ت��اأخ��ذ م���ك���ان ال��ف��رق��ي��ط��ات ب����در وزوارق 

لدى �شالح البحرية ال�شعودي فرقاطات فئة »الريا�س«

فرقيطة »املنامة« يف �شالح البحرية البحرينية



29 الدفاعية - �آذ�ر / مار�س - ني�سان / �أبريل 2022

ال�����ض��دي��ق. وق��ي��د ال��ط��ل��ب 40 زورق دوري���ة 
ال�ضواح���ل،  ح��ر���س  مل�ضلحة  ا�ضبانيا  م��ن 
و30 زورق دوري���ة MKV تبنى يف ال��ولي��ات 
املتحدة ول زالت مل ُت�ضّلم. اأما ُم�ضاة البحرية 
فقوامها كتيبتان جمّهزتان ب� 140 ناقلة جند 

.BMB - 600 مدرعة
اأهم القواعد البحرية : جبيل، وجدة، 

والدمام، وراأ�س تنورة، وراأ�س امل�ضاب.
بحرية �شلطنة عمان

م���ي���اه ���ض��ل��ط��ة ع���م���ان الإق��ل��ي��م��ي��ة 22 كلم 
وم��ن��ط��ق��ت��ه��ا الق��ت�����ض��ادي��ة احل�����رشي��ة 370 
ك��ل��م، وع��دي��د بحريتها 4500 ج��ن��دّي. وي�ضّم 
اأ���ض��ط��ول��ه��ا 3 ف��رق��ي��ط��ات ف��ئ��ة ال�����ض��ام��خ، و 4 
فرقيطات فئة ال�ضيب، و 2 فئة قاهر الأم��واج، 
وي��خ��ت ���ض��ل��ط��اين/ �ضفينة ل��ل��ت��دري��ب ُي��ع��رف 
باإ�ضم املربوكة. اأم��ا قواتها اخلفيفة فقوامها 
���رشي��ع��ة  ����ض���اروخ���ي���ة  ه��ج��وم��ي��ة  4 زوارق 
ف��ئ��ة ظ��ف��ار، و 3 زوارق دوري����ة ���رشي��ع��ة فئة 
ال��ب�����رشى )ط���راز F - 400(. على اأن ق��وات 
عمان الربمائية زورق���ان فئة املب�رش )ط��راز 
وزورق  البحر  ن�رش  فئة  وزورق   ،)HSSV
فئة ال��ن��م��ران، و 3 زوارق اإن���زال ميكانيكية، 
وزورق����ا اإن����زال ل��اأغ��را���س ال��ع��ام��ة. اأم���ا لدى 
�رشكة حر�س ال�ضواحل فهناك زورق دوري��ة 
�ضاحلي فئة ذئ��ب البحار، و 5 زوارق دوري��ة 
�ضاحلية ط���راز ف��و���ض��رب، و 3 زوارق دوري���ة 
�ضاحلية )ط���راز CG29(، و 8 زوارق دوري��ة 
�ضاحلية �ضغرة، وزورقا اإنزال ميكانيكيان، 
وزورق اإن����زال ب��ط��ول 62 م����رًا، و 5 زوارق 
اإن��زال طراز كاترمان )3 منها للنقل ال�رشيع، 
واثنان للبحث والإنقاذ( وقيد الطلب 3 زوارق 
دوري��ة حديثة من ن��وع فر�س مّت ���رشاوؤه��ا من 
�ضنغافورة ودعيت الأفق، ورمبا تكون �ضّلمت.

ق���واع���د ع���م���ان ال���ب���ح���ري���ة:  ���ض��ي��ب 
وراب�ضون، ودام، وعلوي وغنام.

بحرية الكويت:
ال��ك��وي��ت دول�����ة ���ض��غ��رة م�����ض��اح��ت��ه��ا ل 
ت��ت��ع��دى 17820  ك���ل���م2، وم��ع��ظ��م��ه��ا اأرا������سٍ 
كلم،   499 تبلغ  �ضواحلها  بينما  �ضحراوية 
وم��ي��اه��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة 22 ك��ل��م. وك��ون��ه��ا دول��ة 
غنية ج��دًا ُيطمع ب��رثائ��ه��ا، عمدت اإىل توقيع 
م���ع���اه���دات دف��اع��ي��ة م���ع ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 
الأم��رك��ي��ة، وب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����ض��ا وال�ضني 
ورو����ض���ي���ا، ك��م��ا حت��ت��ف��ظ ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
بوجود ع�ضكري دائم يف الكويت يف مع�ضكرات 
���ض��ت��ة. ع��دي��د ب��ح��ري��ة ال��ك��وي��ت 1500 ج��ن��ّدي 

مب��ا يف ذل��ك ال�����رشط��ة. اأم��ا اأ�ضطولها فقوامه 
ال�ضنبوك  ف��ئ��ة  زورق ه��ج��وم��ي ���ض��اروخ��ي 
ه��ج��وم��ي  وزورق   ،)TNC 15 )ط���������راز  
���ض��اروخ��ي ���رشي��ع ف��ئ��ة الإ���ض��ت��ق��ال ط���راز 
8 زوارق هجومية �ضاروخية  و   ،)FPB57(
 CMN  PB-37( اأم امل������رادم ���رشي��ع��ة ف��ئ��ة 
 BRL(، وزورق�����ان ك��ب��ران ل��ل��دوري��ة ط��راز
اإع��را���ض��ي��ة  زوارق   10 و   ،)AS1 315(
���رشي��ع��ة م���ن ن���وع MKV-C، و 12 زورق���ا 
�ضاربًا �رشيعًا فئة ناجا - 12 )�ضُت�ضحب من 
اخلدمة( و 4  زوارق  دوري��ة  )ط��راز �ضي غل( 
و 57 زورق دورية لل�ضواطىء، وزورقا اإنزال 

ميكانيكيان فئة التحّدي. وزورق لاإنزال فئة 
نوتيلو�س.  ط��راز  للدعم  و�ضفينتان  الهدية، 
وقيد الطلب �ضل�ضلة من زوارق اإن��زال جديدة 
من ADSB يف اأبو ظبي. اأما حر�س ال�ضواحل 
فيعمل ب��اأم��رة وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، ول��دي��ه 10 
زوارق فئ�����ة ال�ضهي������ر )نوع FPB 110( و 3 
زوارق فئة اأو�ضتال )طول ال��زورق  22 مرًا( 
و 10  لن�ضات فئة P46. ه��ذا ويجري طلب 29 
زورقًا �ضاربًا �رشيعًا طول 14.4 م، و 4 زوارق 
للدعم اللوج�ضتي )ط��راز  AL Zour( يجري 
اأه��م  ال�ضعودية.  العربية  اململكة  يف  ب��ن��اوؤه��ا 

القواعد البحرية: راأ�س القليعة وال�ضويخ.

لدى الكويت زوارق هجومية فئة »اأم املرادم«

زورق �شريع فئة »الب�شرى« لدى بحرية عمان
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ح��ت��ى ه���ذا ال��وق��ت ط���ور املكتب 
خ���ط���ًا ل��ت�����س��دي��ر ال�������س���ف���ن م��ن 
اإزاح������ات م��ت��ع��ددة م���ا ب���ن 600 
و 4500 ط���ن. غ��ال��ب��ي��ة ه���ذه ال�����س��ف��ن ك��ان��ت 
املعايري  على  واأّك���دت  ت�سل�سلي،  لبناء  وفقًا 
ال��ع��م��ان��ي��ة امل��ع��ت��م��دة يف اخل���دم���ة ال��ف��ع��ل��ي��ة 
ل��ل��ب��ح��ري��ة. م�����روع ال��ف��رق��اط��ات 11356، 
وم�����روع ال��ف��رق��اط��ات م��ت��ع��ددة الأه����داف 

22350، وم�روع �سفن الدورية 22160 هي 
من اهتمام هذه ال�سفن.

م�����روع ال��ف��رق��اط��ة م��ت��ع��ددة الأه���داف 
22350 هو �سفينة امل�سمم الأ�سا�سي للمكتب 
يف ال��وق��ت احل���ايل، اإن��ه��ا م��ن ال�سفن املحلية 
مّت تطوير م�ستندات  اأجلها  التي من  الأوىل 
الأب��ع��اد  مثلث  الت�سميم  واأدخ���ل  الت�سميم 

.3D الأوتوماتي

الفرقاطة  مل�روع  الأ�سا�سية  ال�سفينة 
م��ت��ع��ددة الأه�����داف 22350 ه��ي ال��ف��رق��اط��ة 
ال��ت��ي حتمل اإ���س��م اأم���ريال اأ���س��ط��ول الحت��اد 
اإع��ت��م��دت��ه��ا  ال��ت��ي   Gorshkov ال�����س��وف��ي��ات��ي 
ال��ب��ح��ري��ة ال��رو���س��ي��ة يف ال���ع���ام 2018، اأم���ا 
ال�سفينة الأوىل يف �سل�سلة م�روع الأمريال 
Fleet Kasatonov  والتي اعتمدت يف  كانت 
 Admiral العام 2020، فيما ال�سفينة الثانية
Golovko فهي اأول �سفينة يف امل�روع التي 

لديها نظام دفع CODOG �سناعة رو�سية.
 Admiral يف العام 2019 نّفذت الفرقاطة
Gorshkov رحلة ح��ول ال��ع��امل مل�سافة اأك��ر 
 م���ن 40 األ����ف م��ي��ل ب���ح���ري، ف��ي��م��ا ف��رق��اط��ة
البحرية  خ��دم��ة  يف   Admiral Kasatonov
ال��رو���س��ي��ة، وح��ال��ي��ًا ت��ع��م��ل اأح���وا����ض ب��ن��اء 
�سل�سلة  بناء  على   Severnaya Verf ال�سفن 

من هذه ال�سفن.

أفضل تصاميم السفن الروسية 
للبحريات اإلقليمية

Admiral Gorshkov  للبحرية الرو�سية �سميت باإ�سم اأمريال اأ�سطول االحتاد ال�سوفياتي Project 22350 ال�سفية الرائدة يف م�سروع الفرقاطة

�سيفرينوي ت�سميم  مكتب  نف�سه  اأث��ب��ت  ت��اري��خ��ه  م��ن  ع��ام��اً   75  خ���ال 
 Severnoye Design Bureau كم�سمم لل�سفن التي مب�ستوى احللول التقنية املُبدعة، 
�سفن  ت�سميم  من  �سيفرينوي،  ت�سميم  مكتب  ي�ستطيع  وقتها.  عن  متقّدمة  كانت 
ال�سطح املُقاتلة من غالبية الفئات واأية اإزاحة - من �سفن الدورية حتى طرادات 
ال�سواريخ النووية. حوايل 550 �سفينة حربية وجتارية مّت بناءها وفقاً لت�ساميم 
املكتب خال �سنوات عمله، التي  خدمت وت�ستمر يف خدمة البحرية الرو�سية ويف 

قوات بحرية لدول اأخرى �سركاء رو�سيا يف تعاون تقني وع�سكري.
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متعددة  الفرقاطة  ت�سدير  اأمن���وذج  اإن 
22350، ت��ط��ور  الأه��������داف م���ن م�������روع 
وح�سل على ت�سمية م�روع 22356 ، وهي 
ت�سميتها  ميكن  ج��دي��دة  نوعية  ذات  �سفينة 
بفخر �سفينة القرن ال� 21. اإنها �سفينة ذات 
فعالية يف ا�ستخدام الطاقة ولديها مميزات 
جديرة بالبحار واملُ��ن��اورة، جمّهزة باأنظمة  
م��ت��ق��ّدم��ة م��ن ال�����س��اح ت��وف��ر ح��ل��وًل فعالة 
اإذ  القتالية،  امل��ه��ّم��ات  م��ن  وا�سعة  ملجموعة 
لديها اأن��ظ��م��ة ���س��اروخ��ي��ة ���س��ارب��ة م�سادة 
الأدوار  متعددة  مدفعية  واأنظمة  للطائرات 
م�����س��ادة ل��ل��ط��ائ��رات، واأ���س��ل��ح��ة م�����س��ادة 
للغوا�سات، اإىل جانب رادارات الإ�ستطاع 

والإخماد.
ت�سميم اآخر جديد من ال�سفينة الذي مّت 
اعتماده من قبل القوات البحرية الرو�سية، 
ه��و �سفينة ال���دوري���ة يف امل��ي��اه ال���زرق���اء من 

الرو�سية  ال�سفينة  اإن��ه��ا   22160 م�����روع 
الأوىل امل�����س��م��م��ة م���ع ت��ط��ب��ي��ق��ات م��ع��ّدل��ة 
لاأ�سلحة، التي يتّم تركيزها يف مرحلة البناء 
اأن  ول تتغري خ��ال خ��دم��ات ال�سفينة، كما 
بغية  حتديثها  ميكن  والف�سحات  امل�ساحات 
ثاث  ال��ي��وم  حتى  ا�سافية.  اأ�سلحة  تركيز 
�سفن من هذه ال�سل�سلة مّت ت�سغيلها وغريها 

يف مراحل منوعة من البناء.
اإن �سفينة ال��دوري��ة 22160 ذات اإزاح��ة 
1800 ط��ن ه��ي خم�س�سة ل��ل��ق��وات البحرية 
ال��رو���س��ي��ة، ل��ك��ن ب��ع��د درا����س���ة ���س��ام��ل��ة ح��ول 
للبحريات  تقدميها  اأم��ك��ن  ال�سفينة  مهمات 

الغربية.
مل�ساريع  العظيمة  التحديث  ق���درات  اإن 
مكتب ت�سميم �سيفرينوي متكنها من التبني 
بليونة مطالب حمددة من الزبائن. هذا الأمر 
حتقق ع��ر تغيري وح���دة الأ���س��ل��ح��ة وتطوير 

ال�سفن لعدة اأهداف على املن�سة املوّحدة وفقًا 
للوظائف  واحتياجات ال�����س��وق، م��ع الأخ��ذ 
اأنظمة  لرتكيز  الزبائن  متطلبات  بالإعتبار 
���س��اح وم���ع���ّدات ُم��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا ذات �سناعة 

اأجنبية تكون ممكنة.
 م����ك����ت����ب ت���������س����م����ي����م �����س����ي����ف����رين����وي
عاليًا  ي��ق��ّدر   Severnoye Design Bureau
اآف��اق التطوير مع دول يف ال�رق الأو�سط 
واخل��ل��ي��ج يف اط���ار ت�سميم وب��ن��اء وت�سليم 
�سفن ذات اأغرا�ض واإزاحة منوعة اإىل جانب 

حتديث ال�سفن امل�سلمة �سابقًا.

المشروع ذو التقنية العالية Project 22160 هو أفضل خيار لتأمين اإلمتثال لمصالح الدولة في البحار الكبيرة والمحيطات
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املعتمدة  التكنولوجيا  تطّور  مع 
املنّوعة  ال�سالح  اأنظمة  اإن��ت��اج  يف 
ومت����ا�����س����ي����ًا م�����ع م���وا����س���ف���ات  
وخ�سائ�ص ال�سفن احلربية، ك��ان ال ب��ّد من 
اإب��ت��ك��ار االأ���س��ل��ح��ة امل�����س��ادة املُ�����س��ت��خ��دم��ة يف 
املعارك لتدمري اأو �سّل عمل ال�سفن احلربية 
وال����غ����وا�����س����ات، ويف ه�����ذا امل����ج����ال جت��م��ع 
ال�����س��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة ب�سكل ع���ام ع��ل��ى اأن 
يف  و�سعها  ميكن  لل�سفن  امل�سادة  االأ�سلحة 

فئات ثالث هي:
- ال�سواريخ املُ�سادة لل�سفن

- االألغام البحرية
- اأنظمة الطوربيد

1 - ال�سواريخ  امل�سادة لل�سفن: 
ُت��ع��ت��ر ال�����س��واري��خ املُ�����س��ادة لل�سفن، 
احلمراء،  حتت  باالأ�سعة  موّجهة  �سواريخ 
وال��ق��وارب  ال�سطح  �سفن  وم�سممة ل�رضب 
ال��ك��ب��رية، وه��ي تطلق م��ن البحر اأو م��ن ال��ّر 
ب��ح��ي��ث ي���ك���ون م�����س��اره��ا ف����وق ���س��ط��ح امل���اء 
اأنها تعمل وف��ق توجيه بدئي  ُمبا�رضة، كما 
ورادار فّعال يقود اإىل نقطة الهدف ُمبا�رضة،  
يف بع�ص احل��االت تطلق من ال��ّر عند اق��راب 

ال�سفن من ال�سواطىء.
ت�سّكل ه���ذه ال�����س��واري��خ ت��ه��دي��دًا ج��ّدي��ًا 
كبرية  رادارات  لديها  ال��ت��ي  ال�سطح  ل�سفن 
واأج���ه���زة رادي����و وب�سمة ح��راري��ة ال ميكن 
اإخ��ف��اوؤه��ا، وه��ي ال ت�ستطيع رّد ال�سواريخ 
املوّجهة اليها، والتي حتمل روؤو���س��ًا حربية 
يراوح وزنها ما بني 30 و 750 كلغ من املواد 
املتفجرة، والقادرة على اإحل��اق �رضر موؤكد 
يف ه��ي��اك��ل ال�سفن املُ�����س��اب��ة. مل��واج��ه��ة خطر 
هذه ال�سواريخ تعمد �سفن ال�سطح احلديثة 

اإىل جتنب اكت�سافها م��ن ِق��ب��ل ال��ع��دو، اأواىل 
ت��دم��ري من�سات ���س��واري��خ��ه��ا اإث���ر اإط��الق��ه��ا 
اأو ا���س��ت��خ��دام اأن��ظ��م��ة ال��ت�����س��ل��ي��ل وتفجري 
ال�����س��واري��خ امل���وّج���ه���ة ق��ب��ل و���س��ول��ه��ا اإىل 

اأهدافها.
تعمل ال��ب��ح��ري��ات احل��دي��ث��ة ع��ل��ى تطوير 
اأن��ظ��م��ة ل�سّد اأخ��ط��ار ال�����س��واري��خ املُ�����س��ادة 
لل�سفن، وقد اأول��ت ال�سفن املواكبة حلامالت 

األسلحة املدمرة للسفن 
والتدابري امُلضادة

MBDA اإنتاج م.ب.د.اأ Exocet ساروخ اأكزو�ست�

USS Badger اإنتاج »بوينغ« حلظة اإطالقه من الفرقاطة Harpoon ال�ساروخ
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إطالق صواريخ Tomahawk من سفن حربية

ال��ط��ائ��رات ه��ذا االأم���ر اإه��ت��م��ام��ًا ج��دي��ًا بحيث 
وال�سراتيجية  التكتيكية  احل��ل��ول  اأجمعت 

على اعتماد االأ�ساليب التالية:
- اإن�ساء طبقة اأوىل من ال��دف��اع املُ�ساد 
ب�سواريخ  ال�سفن  جتهيز  ع��ر  لل�سواريخ 

�سطح - جو بعيدة املدى.
- ت��ن��ف��ي��ذ م��ه��ّم��ات ع��ل��ى م���دى 24 �ساعة 
باأنظمة  املجّهزة  اجلوية  ال��دوري��ة  لطائرات 
رادار متطّورة، لر�سد االأجواء على ُبعد مئات 

االأميال.
- تنفيذ طّلعات جوية للطائرات املُقاتلة 
املنطلقة ِمن على حامالت الطائرات، والتي 
عليها اإعرا�ص الطائرات املُعادية قبل اإطالق 
���س��واري��خ��ه��ا ن��ح��و ال�����س��ف��ن ال�����س��دي��ق��ة، ويف 
حال اأطلقت هذه ال�سواريخ ُتطلق املقاتالت 
�سواريخها جو - ج��و  الإع��را���ص �سواريخ 
 AEGIS اأن نظام ايجي�ص  اإىل  ُي�سار  ال��ع��دّو. 
للدفاع اجل���ّوي م��ن البحر ه��و اأف�سل نظام 
اأم���ريك���ي ُت��ن��ت��ج��ه ���رضك��ة »ل��وك��ه��ي��د م��ارت��ن« 

Lockheed Martin ، وهو ُم�ستخدم من ِقبل 
القوات البحرية يف اليابان وا�سبانيا والرنوج 
وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، كما اأن���ه ب��ات ُم��دجم��ًا يف 
لثالث مدمرات  امل��وّج��ه  ال�ساروخي  النظام 

نظام  �سّمم  لقد  االأ�سرالية،  للبحرية  تابعة 
AEGIS  ل��ل��دف��اع ���س��ّد ه��ج��م��ات �ساروخية 

مكّثفة من ِقبل ال�سفن والطائرات املُعادية.
لقد ب��ات يف حكم امل��وؤّك��د اأن ال�سواريخ 

اأبرز اأنواع ال�سواريخ املُ�ساّدة لل�سفن

تاريخ الإنتاجالدولة املنتجة املدى وزن الراأ�س احلربياإ�سم ال�ساروخ

P-700 Granit 19805رو�سيا625 كلم750 كلغغرانيت

Harpoon 19772الوليات املتحدة280 كلم220  كلغهاربون

Maverick AGM - 65F 19721الوليات املتحدة30 كلم140 كلغمافريك

Toma hawk BGM - 109B 19836الوليات املتحدة450 كلم400 كلغتوماهوك

Martel 6 مكرر1984فرن�سا /بريطانيا60 كلم150 كلغمارتل

Exocet 19794فرن�سا180 كلم165 كلغاأكزو�ست

Otomat 19773ايطاليا180 كلم210 كلغأوتومات

RBS-15 19857ال�سويد200 كلم200 كلغر.ب.�س

Sea Eagle 19858بريطانيا110 كلم230 كلغ�سي ايغل

3M -54E Klub 20069رو�سيا220 كلم200 كلغكلوب

SOM 200610تركيا185 كلم185 كلغ�س.و.م

Brah Mos 200611رو�سيا/الهند290 كلم300 كلغبراهمو�س

Naval Strike Missile 200912الرنوج185 كلم125 كلغنافال �سرتايك
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املُ�سادة لل�سفن ُت�سغل بال ال��دول، والقوات 
ال��ب��ح��ري��ة ب�����س��ك��ل خ���ا����ص، ويف ه���ذا امل��ج��ال 
ُي��ذك��ر اأن وك��ال��ة ال��دف��اع االأم��ريك��ي��ة لالأبحاث 
DARPA   ت��ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ب��ح��ري��ة 
االأمريكية على اإن��ت��اج ���س��اروخ متطّور بعيد 
LRASM امل���دى ُم�����س��اد لل�سفن حت��ت اإ���س��م 

.)Long Range Anti Ship Missle(
 انه برنامج ُت�سارك فيه �رضكة ب.اأ.اإي 
ت��ق��ّدم  ال���ت���ي     BAE Systems ���س��ي�����س��ت��م��ز 
مارتن«   »لوكهيد  �رضكة  فيما  امل�ست�سعرات 
الرنامج  تنفيذ  على  رئي�سي  كمتعاقد  تعمل 

واإنتاجه عمالنيًا يف العام 2018.
2 - الألغام البحرية:

هي اأج��ه��زة ذاتية التفجري ت��زرع يف املاء 
لتدمري �سفن ال�سطح  اأو الغوا�سات.  ترك 
االألغام عائمة اأو غاط�سة على اأعماق خمتلفة، 
اأو مالم�سة  اق����راب  ول���دى  وي��ت��ّم �سليها، 
�سفينة ُمعادية تنفجر تلقائيًا وتلحق ال�رضر 
باملن�سة املائية املُقربة منها. ت�ستخدم االألغام 
البحرية دفاعيًا الإعاقة حتّرك ال�سفن املُعادية 
اأو منعها من دخول مرفاأ معنّي، كما ُت�ستخدم 
يف اأعمال هجومية حلماية ال�سفن ال�سديقة، 
اآمنة. يتّم زرع االألغام  واإقامة مناطق مائية 
بوا�سطة ُط��رق واأ�ساليب منّوعة مثل ال�سفن 
امل��خ�����س�����س��ة ل����زرع االأل���غ���ام وال��غ��وا���س��ات 
وال��ط��ائ��رات ال��ت��ي تلقي بها على ارت��ف��اع��ات 
م��ن��خ��ف�����س��ة ف����وق ���س��ط��ح امل������اء، ك��م��ا ميكن 
اإ�سقاطها يدويًا حول املوانىء البحرية عند 

احلاجة.
تختلف اأن��واع ت�سنيع االأل��غ��ام البحرية 
وتكلفتها وفقًا للغاية من ا�ستخدامها، فهنالك 
األغام عادية ال يتجاوز ثمن الواحد منها األف 
دوالر ، فيما هنالك  األغام متطّورة تكنولوجيًا 
قد تكلف ماليني الدوالرات اذا ما مّت جتهيزها 
ب��ع��ّدة اأن���واع م��ن املُ�ست�سعرات واأدم���ج فيها 
راأ����ص حربي يف ���س��اروخ اأو ط��ورب��ي��د. ميكن 

اإدراج اأنواع االألغام كما يلي:
- اللغم املُل�سق ال��ذي يتّم اإل�ساقه بقعر 
الغّطا�سني  بوا�سطة  مغناطي�سيًا  ال�سفينة 
ويكون ع��ادًة جمّهزًا ب�ساعق يعمل بعد وقت 

حمدد.
- اللغم العامل لدى االإحتكاك باأّي هدف 

بحري حيث ينفجر فورًا.
- اللغم الغاط�ص حتت �سطح املاء ويحمل 
ق���راب���ة 80 ك��ل��غ م���ن م����واد TNT  امل��ت��ف��ّج��رة 
واملُ�����س��ت��خ��دم ���س��ّد ال��غ��وا���س��ات وح��ام��الت 

الطائرات.

- اللغم امل�سري عن ُبعد  واملُ�ستخدم عادًة 
الإغ���الق  ال�ساحلية  امل��دف��ع��ي��ة  م��ع  بالتن�سيق 

ممّرات بحرية مهّمة.
- ال��ل��غ��م ال��ع��ام��ل حت���ت ت���اأث���ري ال�سفن 
اأو ال���غ���وا����س���ات املُ���ق���رب���ة م��ن��ه وامل��ج��ّه��ز 

مب�ست�سعرات اإلكرونية.
ُي�سار اإىل اأن االألغام البحرية ا�ستخدمت 
خالل احل��روب والعمليات الع�سكرية يف عّدة 
مناطق من العامل لعّل اأبرزها ما ح�سل ابان 

مرحلة احلرب الباردة ومنها ما يلي:
- م��ن��ذ احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة وحتى 
اليوم اأُ�سيبت 14 �سفينة حربية تابعة ل�سالح 
ومنها  ج�سيمة  باأ�رضار  االأمريكية  البحرية 
ما دّم��ر كليًا بوا�سطة االألغام البحرية، فيما 
اأ�سابت الهجمات ال�ساروخية اجلوية اأربع 

�سفن فقط.
- خ����الل  ح���رب ك���وري���ا ت�سببت األ��غ��ام 
زرعتها ق��وات كوريا ال�سمالية بن�سبة 70 % 
م��ن اال���س��اب��ات ال��ت��ي حلقت ب�سفن البحرية 

االأمريكية واأّدت اإىل غرق اأربع منها.
- خ��الل احل���رب االي��ران��ي��ة - العراقية 
ما بني 1980 و1988 زرع املتحاربون األغامًا 
العربي، وبتاريخ  ع��ّدة مناطق يف اخلليج  يف 
اإح��دى  اإ�سطدمت   1988 ني�سان/اأبريل   14
ال�سفن االأمريكية بلغم اإيراين اأّدى اإىل اإ�سابة 

ع�رضة جنود بجروح بالغة.
- خ��الل ح��رب اخلليج الثانية دّم���ر لغم 
البحرية  ل�سالح  تابعتني  �سفينتني  ع��راق��ي 
االأمريكية، وبعد انتهاء احلرب عملت ثماين 

دول على اإزالة االألغام من مياه اخلليج.

لغم بحري غاط�س قبل وبعد تفجريه
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3 - اأنظمة الطوربيد:
ال��ط��ورب��ي��دات احل��دي��ث��ة اأ���س��ل��ح��ة ذات��ي��ة 
��ك��ن  ال��دف��ع م����زّودة ب���روؤو����س م��ت��ف��ّج��رة ويمُ
اإطالقها ف��وق اأو حت��ت �سطح امل��اء لإ�سابة 
لدى  تنفجر  بحيث  الغوا�سات،  اأو  ال�سفن 
��الم�����س��ة ال��ه��دف اأو ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن��ه. لقد  ممُ
تطّورت ال�سفن احلربية من حيث تدريعها 
وت����زوي����ده����ا مب����داف����ع و�����س����واري����خ، ل��ك��ن 
ال��ط��ورب��ي��د ب��ات ق����ادرًا على اإحل���اق ال�رضر 
تدريعها  ك��ان  وال��غ��وا���س��ات مهما  بال�سفن 

وقوتها النارية.
لقد ا�ستعمل ال��ط��ورب��ي��د خ���الل  احل��رب 
الأملانية  البحريات  ِق��ب��ل  م��ن  الأوىل  العاملية 
وال��ري��ط��ان��ي��ة والي��ط��ال��ي��ة، وخ���الل احل��رب 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ع ال��ت��دّخ��ل الأم���رك���ي يف 

الطوربيد  واخ��ت��ب��ار  البا�سيفيكي  امل�����رضح 
ب�سكل وا���س��ع م��ن ِق��ب��ل ال��ي��اب��ان. ويف  العام 
1982 وخالل حرب الفوكالند متّكن طوربيد 
اإن��ك��ل��ي��زي م���ن اإغ�����راق م���دّم���رة اأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة 
وت�سبب مبوت 323 بحارًا، ويف �سهر اآذار/

تابعة  �سفينة حربية  اأمُغ��رق��ت   2010 م��ار���س 
لكوريا اجلنوبية بعد اإ�سابتها بطوربيد من 

غوا�سة لكوريا ال�سمالية.
ت�سّنف الطوربيدات يف فئات ع��ّدة وفقًا 
ل��ط��رق اإط��الق��ه��ا اأو اأح��ج��ام��ه��ا واأوزان���ه���ا. 
ب�سكل ع��ام  تمُطلق عر اأنابيب خا�سة ترّكب 
على متون امل��دّم��رات وال�سفن والغوا�سات 
���ب���ا����رضة، كما  ف���وق اأو حت���ت ���س��ط��ح امل����اء ممُ
ويكن اإطالقها من الطائرات اأو الطوافات 
��ن��خ��ف�����س��ة. اأم����ا بالن�سبة  ع��ل��ى ارت��ف��اع��ات ممُ

لأوزان��ه��ا فقد اّتفقت البحريات على اعتماد 
ك�سالح  اخلفيفة  ال��ط��ورب��ي��دات  وت�سنيف 
ل��ل��ه��ج��وم ال��ق��ري��ب خ��ا���س��ًة م��ن ال��ط��ائ��رات، 
تمُعتر مبثابة  التي  الثقيلة  اأم��ا الطوربيدات 
باعدة، فهي تمُطلق ب�سكل عام من  �سواريخ ممُ

الغوا�سات.
اأم���ا اأب����رز اأن����واع ال��ط��ورب��ي��دات فيمكن 

اإدراجها مبا يلي:
- الطوربيد Mark 48 املمُ�ستخدم من ِقبل 
غ��وا���س��ات ال��ق��وات البحرية الأم��رك��ي��ة اإىل 
وكندا  وا�سرتاليا  ال��رازي��ل  بحريات  جانب 
�ست�سعرات  وهولندا، يحمل هذا الطوربيد ممُ
وب��اح��ث��ًا وراأ����س���ًا ح��رب��ي��ًا، وه���و ذو مفعول 
ت��ف��ج��ري ك��ب��ر ي��ع��م��ل ب�����س��اع��ق ح�����س��ا���س 
����رب، وي���زن ه���ذا ال��ط��ورب��ي��د  وي�ستغل ع��ن قمُ
ح���وايل 300 ك��ل��غ وي�����س��ل م���داه اإىل 100 كلم 

ب�رضعة 55 عقدة بحرية.
تنتجه  ال�����ذي   Type 55 ال��ط��ورب��ي��د   -
رو�سيا لتجهيز غوا�سات البحرية الرو�سية 
وال�سينية، يعمل بالطاقة الكهربائية ويحمل 
265 كلغ من م��ادة TNT، وهو يمُعتر ذا خطر 
كبر على ال�سفن كونه ل ي�ستجيب للتدابر 
 22 م��داه  العادية وي�سل  للطوربيد  املمُ�سادة 

كلم حاماًل راأ�سًا حربيًا زنة حوايل 300 كلغ.
- الطوربيد G7e هو الطوربيد القيا�سي 
الذي ا�ستخدمته اأملانيًا خالل مرحلة احلرب 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ل��ك��ن ال��ت��ط��وي��ر ال���ذي ط��راأ 
اأّدى  لل�سفن  املمُ�����س��ادة  الأنظمة  �سناعة  على 
اإىل اإن��ت��اج طوربيد جديد هو DM2A4  الذي 
ط��ّورت��ه ���رضك��ة اأط��ل�����س اإل��ك��رتون��ي��ك ل�سالح 

القوات البحرية الأملانية. BAE Systems اإنتاج SpearFish طوربيد �سبريف�ش

طوربيد Mark - 46 ُم�ساد للغوا�سات
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ال اإ�شارات من دول اخلليج ت�شي 
بتباط�ؤِ ما ال يزال مي�شي �رسيعًا 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د االإن����ف����اق يف جم��ال 
ج��زءًا  البحري  امل�شمار  ويبقى  االأ���ش��ل��ح��ة. 
وال���دول هذه  الع�شكرية.  النفقات  م��ن  مهّمًا 
على  بعيد،  اإىل حد  ال�طنية،  تق�م براجمها 

اأجنبية، يف ما يتعلق باجلهات  تكن�ل�جيات 
التي ت�ّرد اإليها. لكن هناك بلدان على االأقل - 
اململكة العربية ال�شع�دية واالإمارات العربية 
املتحدة - يريدان اأن يعك�شا هذا الت�جه فيما 
املحلية  �شناعتهما  يف  بق�ة  ي�شتثمران  هما 

املتعلقة ببناء ال�شفن.
م������ع������روف������ة  اخل�������ل�������ي�������ج  دول  اإن 
 ب�������������������رساء م������ن������ت������ج������ات »ج���������اه���������زة«

)off-the-shelf(مب�����ل�����ي�����ارات ال�����دوالرات 
حل�����ش��اب ق���ات��ه��ا امل�����ش��ّل��ح��ة. ب��ي��د اأن �شّناع 
ال��ق��رار ي��درك���ن اأن االإم��ك��ان��ي��ة ال�شناعية 
اأم���ر ج���ه��ري وح��ا���ش��م. وال ���ش��ك يف ان ه��ذا 
امل�شتقبل.  يف  ب��ه  ال�شري  �شي�شتمر  ال��ت���ج��ه 
ويف ال����ق���ت احل����ا�����رس، ت���ت���ب����اأ االإم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ق��ي��ادة بف�شل قاعدتها 
»اأب���  ب�رسكة  املتجلية  ال�طنية،  ال�شناعية 
اأُ�ش�شت  التي   )ADSB( ال�شفن«  لبناء  ظبي 
1996، وتن�شط بانخراطها يف عدد  ال��ع��ام  يف 
ال�شفن،  ببناء  املتعلقة  املهمة  ال��رام��ج  م��ن 
وتقدم زوارق اإن��زال )ط���ل ال�احد منها 64 
 م( وزوارق هج�م )9.5 م(، وزوارق دورية

 �رسيعة )70 م(.
   ثمة مثال اآخر يعّر عن اجله�د املتنامية 
ال��ت��ي تبذلها االإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة يف 
ل�شناعة  »الفّتان  �رسكة  ه�  ال�شفن  �شناعة 
ت�شميم  اأن�شطتها  تت�شّمن  التي  ال�شفن«، 

واإن���ت���اج ق��ط��ع ح��رب��ي��ة ت�����راوح م���ن وح���دات 
���ش��غ��رية، م��ث��ل ال��ق��ط��ع��ة امل��ع��ر���ش��ة العالية 
ال�����رسع��ة، ال��ب��ال��غ ط���ل��ه��ا 11 م، اأوال�����زورق 
القتايل )16 م(، اإىل اإن�شاءات اأكر، مثل قطعة 
تدريب التالمذة ال�شباط البحريني )75 م(، 
م��ع م��ن�����ش��اآت ق����ادرة ع��ل��ى خ��دم��ة ق��ط��ع ي�شل 

الط�ل االإجمايل لكلٍّ منها اإىل 100 م. 
اململكة العربية ال�سعودية

ت���رغ���ب ال���ري���ا����ض يف اأن حت����ذو ح��ذو 
االإمارات العربية املتحدة. ووفق معطيات 
ر�شمية، ف��اإن 2 % فقط م��ن امل��ال املنَفق يف 
االأ�شلحة ميكث يف البلد حاليًا، يف حني اأن 
ال�شع�دية  للروؤية  وتبعًا  تريد،  الريا�ض 
2030، اأن جتعل 50 % من اإجمايل االإنقاق 
ال��ع�����ش��ك��ري اإن��ف��اق��ًا حم��ل��ي��ًا يف ذل���ك ال��ع��ام. 
وب��ه��دف حتقيق ه��ذا امل�����رسوع الطم�ح، 
اإق��ام��ة ال�شناعات   2017 ج���رت يف ال��ع��ام 
)SAMI(.وبح�شب  ال�شع�دية  الع�شكرية 
وث��ي��ق��ة ُن�������رست ع��ل��ى م����ق���ع »ال��ع��رب��ي��ة« 
االإخباري يف 26 �شباط/فراير 2018، فاإن 
»اأك���ر م��ن 50 ���رسك��ة اأوروب��ي��ة واأمريكية 
وتركية وك�رية و�شينية تبدي اهتمامها 
بالت��شل اإىل �شفقات مع م�شانع حملية 
ال�شع�دية«.  الع�شكرية  ال�شناعة  لتط�ير 
ف��ر���ش��ة   5000 ت����ف���ري   SAMI وت���ت����ق���ع 

Avante 2200 ت�سلمت القوات البحرية ال�سعودية خم�س فرقيطات طراز

تطور بناء السفن يف اخلليج
البحر  رك���وب  اخلليجيون  ب���داأ 
م��ن »�سعف  ق����وارب  ب��ا���س��ت��خ��دام 
ت�سمى  وكانت  اجلريد،  اأو  النخيل« 
اجلريد  يثبتون  وك��ان��وا  الب�سيط، 
ي�سمى  ال��ق��ط��ن  م��ن  �سميك  ب��خ��ي��ط 
»اخليط احليطي«، ثم بداأوا �سناعة 
حفر  خ��ال  من  اخل�سب،  من  ال�سفن 
جذع ال�سجرة لت�سبح مركباً �سغريًا 
بعد  »البانو�س«.  اإ�سم  عليه  اأطلق 
ذلك بداأوا اإ�ستخدام األواح اخل�سب يف 
�سناعة ال�سفن والقوارب التقليدية، 
املنطقة  ه��ذه  �سفن  ا�ستطاعت  وق��د 
والهند  اأفريقيا  �سواحل  اإىل  الو�سول 
اخلام�س  ال��ق��رن  وبحلول  وغ��ريه��ا. 
ع�سر كانت منطقة الإمارت متثل قمة 

املعرفة باأ�سرار البحار.
اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  بع�س  ُت�سري 
كانت  والعربية،  الآ�سيوية  ال�سفن 
ال�سفن  15 تفوق  ال�  القرن  اأوائ��ل  يف 
الت�سميم  حيث  من  كثريًا  الأوروبية 
الزمن  م��رور  ومع  والآداء.  والبناء 
وت��ن��ّوع��ت  ال�سفن  اأن����واع  ت��ع��ّددت 
ملهماتها   وطبقاً  منها  الهدف  بح�سب 
الأ�سا�سية، ومع تطّور ال�سفن تطّورت 
اأنواع  ملواكبة  ال�سفن  �سناعة  مهنة 
واأحجام املهمات امللقاة على عاتقها، 
ل �سيما مع تغري الأو�ساع القت�سادية 
يف دول اخلليج العربي ومنو التجارة 
اأهمية  وبالتايل  البحار،  عرب  العاملية 
ال��دول وم��وارده��ا الأمر  حماية هذه 
الذي يفرت�س التوّجه اإىل بناء ال�سفن 

احلربية.
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اأن  كما   .2020 ال��ع��ام  بحل�ل  عمل حملية 
ق��درات �شناعية  تط�ير  تت�خى  الريا�ض 
الع�شكرية  مثل:املعدات  ميادين  يف  وطنية 

وتكن�ل�جيات االت�شاالت واملعل�مات.
حتتل  ال�شع�دية  العربية  اململكة  اإن 
اإقليميًا، وبال منازع، من حيث  ال�شدارة 
تت�شمن  ال��ت��ي  االأ���ش��ل��ح��ة  م��ن  م�شرياتها 
ح��ي��زًا ب��ح��ري��ًا م��ه��م��ًا. ومب���ج��ب »برنامج 
 ،)SNEP II( »الت��شع البحري ال�شع�دي
الذي ت�شل قيمته اإىل 20 مليار دوالر، تريد 
ال��ري��ا���ض ����رساء 4 �شفن ح��رب��ي��ة متعددة 
ل��ل��ط��ائ��رات/م�����ش��ادة  م�����ش��ادة  االأدوار 
لل�ش�اريخ )اإزاح���ة ال���اح��دة منها 3500 
طن(، و20-24 قطعة دورية )40-50 م(، 
و10 ط�افات بحرية من طراز »اأم اأت�ض-

60 اآر« )MH-60R(، و3 طائرات دوري��ة 
ة. واحلالة  بحرية، و30-50 طائرة م�شريرَّ
ال��ق��اع��دة ال�شناعية  ال��ت��ي عليها  ال��راه��ن��ة 
ال�طنية جتعل ه��ذه الرامج معتمدة على 
م�ّردين اأجانب؛ ويف حني اأن دواًل اأوروبية 
ع��دة حتجم ع��ن ت�شدير م��ع��ّدات ع�شكرية 
اإىل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع���دي��ة، فلي�ض 
هناك حتى االآن  اإ���ش��ارات على احتمال اأن 
يك�ن لذلك تاأثري �شلبي على برامج �شناعة 

ال�شفن.
اململكة  �شتتل���قى   ،SNEP-II مب���ج��ب 
م��ن �شفينة  اًل  م��ع��درَّ ن���ع��ًا  ال�شع�دية  العربية 
ال��ق��ت��ال ال�����ش��اح��ل��ي )LCS( ف��ئ��ة »ف��ري��دوم« 
»ل���ك��ه��ي��د  ���ش��ن��ع  م���ن  وه����ي   ،)Freedom(
مارتن« )Lockheed Martin(. ومن املت�ّقع 
اأن جتري عمليات ت�شليم 4 قطع بني العامني 
2025 و 2028، بعد اأن ُينَجز العمل كله )اأو 
معظمه( يف ال�اليات املتحدة. مقارنًة بذلك، 
 )Navantia( »تبدو �شفقة مع �رسكة »نافانتيا
االإ�شبانية اأكر نفعًا لل�شناعة ال�شع�دية؛ ففي 
تاأكيد  ج��رى  الثاين/ن�فمر2018،  ت�رسين 
م���ع��د ت�شليم 5 فرقيطات م��ن فئة »اأف��ان��ت��ي 
 2021 العامني  ب��ني   )Avante 2200(  »2200
و2022، وذلك وفق عقد بقيمة 1.8 مليار ي�رو 
واأُن�شئ   .SAMI م��ع  ���ع  ُوقِّ )ملياري دوالر( 
م�رسوع م�شرك بغية جعل اأكر من 60 % من 
العمل املتعّلق باالأنظمة القتالية لهذه ال�شفن 
يتّم حمليًا، ومن �شمن هذا العمل اإج��راءات 
ال��رك��ي��ب وال��دم��ج. كما اأن SAMI �شتت�ىل 
م�����ش���ؤول��ي��ة اإن���ت���اج ب��ع�����ض م��ك���ن��ات احل��رب 

.)EW( االإلكرونية
���د  يف ك��ان���ن ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 2018، اأُكِّ
اح���ت���م���ال اأن حت�����ش��ل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

لالإن�شاءات  »الن�رماندي  من  ال�شع�دية 
امليكانيكية« )CMN( على 3 زوارق هج�م 
 �رسيعة من طراز »اأف اأ�ض 56 ك�مباتنت«
اإن  اأي�شًا  وي��ق��ال   .)FS56 Combatante(

ال��ري��ا���ض م��ا زال���ت تنتظر ن��ق��ل 30 زورق 
 )Mk V( »5 ك  »اأم  ط�����راز  م���ن  دوري������ة 
قّدمته  اأن  �شبق  لطلب  اإ�شتجابة  اإل��ي��ه��ا، 
اإىل ال���الي��ات امل��ت��ح��دة يف ال��ع��ام 2013. يف 
العربي��ة  اململكة    نف�شه، حت�شل  ال���ق��ت 
 ال�����ش��ع������دي��������������ة ع��ل��ى 35 زورق دوري�����������������ة
»ت اأن �شي - TNC 35( »35( م��ن اإنتاج 
�رسكة »ل�ر�شن« )Lürssen(، وكان اأولها 
قد �ُشلِّم يف العام 2016 اإىل حر�ض احل��دود 
االأول/اأك��ت���ب��ر  ت�رسين  ويف  ال�شع�دي. 
2018، ُمنحت »اأم ب داأ« )MBDA( عقدًا 
ل��ت��ج��دي��د 4 ف���رق���اط���ات م���ن ف��ئ��ة »م��دي��ن��ة« 
)F200S(، م��ع ت��زوي��ده��ا ب��ن��ظ��ام ال��دف��اع 
الذاتي الق�شري املدى »�شيمباد - اآر �شي« 

.)SIMBAD-RC(
الإمارات العربية املتحدة

اإن امل�������رسوع االإم����ارات����ي االأك����ر ه� 
»بين�نة«،  فئة  م��ن  الفرقيطات  م�����رسوع 
التي يبلغ ط�ل ال�احدة منها 72 م. وكانت 
6 �شفن ق��د ���ُش��لِّ��م��ت ب��ني ال��ع��ام��ني 2012 و 
2017، بعد اأن بنت اأواله��ا �رسكة CMN يف 
فرن�شا، بينما بنت اخلم�ض االأخرى �رسكة 
»اأب��� ظبي لبناء ال�شفن«. ي�شاف اإىل ذلك 
اأن اأب� ظبي طلبت يف العام 2017 فرقاطتني 
من فئة »غ�يند« )Gowind(. ومن جديد، 

���ش��ت��ك���ن ال�����ش��ن��اع��ة امل��ح��ل��ي��ة ���ش��ال��ع��ة - 
اأن تتعاون »املجم�عة البحرية«  ع  فاملت�قرَّ
 DCNS التي كانت تدعى ،Naval Group(
���ش��اب��ًق��ا( ت��ع��اون��ًا وث��ي��ق��ًا م��ع ���رسك��ة »اأب���� 

ظبي لبناء ال�����ش��ف��ن«. وق��د واف���ق البلدان 
 - اإ�شافيتني  �شفينتني  ب�شاأن  خيار  على 
اأن »اأب�ظبي لبناء ال�شفن«  ��ح  وم��ن امل��رجرَّ
�شتق�م ببنائهما حمليًا. ويف وق��ت الحق، 
وب��ال��ت��ح��دي��د يف ك��ان���ن االأول/دي�����ش��م��ر 
اأوي« ب�ت�ض  »ب�مرينجر  اأعلنت   ،2017 
)Boomeranger Boats Oy( الفنلندية اأنها 
عت عقدًا مع االإم��ارات العربية املتحدة  وقرَّ
)RHIB( لت�شليم 34 زورق��ًا مطاطيًا متينًا 

يف غ�ش�ن عامني.
   ك���ان���ت »اأب������ ظ��ب��ي ل��ب��ن��اء ال�����ش��ف��ن« 
م�������ش���ارك���ة اأي�������ش���ًا يف م���������رسوع ي��ت��ع��ل��ق 
ب������������زوارق ������ش������اري�����خ �����رسي����ع����ة ف��ئ��ة 
ع��ل��ى  م����رت����ك����زة  م(،   27( »غ����ن����اط����ة« 
 ت�����ش��م��ي��م ل�����ِ»�����ش�����ي����د ����ش���ي���ب م����اري����ن«

)Swede Ship Marine(، وكل واحد منها 
ي��ح��م��ل 4 ���ش���اري��خ م�����ش��ادة لل�شفن من 
MBDA وم��ن ط��راز »اأم ك2/اأن«  �شنع 

 .)Mk2/N(
   وك��ان��ت ال���ح��دات ال��ث��الث االأُوىل قد 
الت�شع  �ُشنعت  بينما  ال�ش�يد،  يف  �ُشنعت 
ال��ب��اق��ي��ة يف االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة.ك��م��ا اأن 
MBDA قامت بتحديث 12 زورقًا اإ�شافيًا، 
ط�ل ال�احد منها 25 م، وحت�يل 6 زوارق 
اإىل زوارق م�����ش��ل��ح��ة مب���داف���ع ه����اون من 
ع��ي��ار 120 ملم وم��ن ط��راز »ب��ات��ري��ا نيم�« 

�سفينة اأريالة تابعة ل�ساح البحرية الماراتية
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اإىل  اأُخ����رى  زوارق  و6   )Patria Nemo(
زوارق ت��دّخ��ل م�����ش��ّل��ح��ة مب��داف��ع »اأم األ 
27 ملم،  ع��ي��ار  م��ن   )MLG27( »27 ج��ي 
 .)Rheimetall( »راينميتال«  �شنع  وم��ن 
وكانت قيمة العقد، الذي ُمنح ل�»اأب� ظبي 
وقامت  ي����رو.  ملي�ن   23 ال�شفن«  لبناء 
 )ADSI( »اأب������ ظ��ب��ي ل���دم���ج االأن���ظ���م���ة«
باأعمال الدمج، وه��ذه االأخ��رية هي �رسكة 
 م�رسوع م�شرك �شّكلتها يف العام 2006 :
»�شيليك�ض  م��ع  ال�شفن«  لبناء  ظبي  »اأب���� 
 Selex Sistemi( اإن��ت��غ��رات��ي«  �شي�شتيمي 

Integrati( االإيطالية.
االأول/دي�������������ش������م������ر  ك������ان�������ن  يف 
�����ف�����ق م����ع »اأب��������� ظ���ب���ي ل��ب��ن��اء  2013، اإتُّ
ال�����ش��ف��ن«، مب���ج��ب ع��ق��د، ع��ل��ى اأن ت��ق���م 
 ب��ت�����ش��ل��ي��م زورَق����������ي دوري���������ة ع��م��الن��ي��ة
كليهما  ت�شنعهما  اأن  على  (OPV)(67 م)، 
»داِم��ن« )Damen( يف بلغاريا، بينما تت�ىل 
دمج  م�ش�ؤولية  ال�شفن«  لبناء  ظبي  »اأب���� 
 .)Thales( »االأنظمة بالتعاون مع »تالي�ض
وجرى اإدخ��ال ال�شفينة االأُوىل )»اأريالة«( 
اخل��دم��ة يف ع��ام 2017، ث��م تبعتها »همني« 
يف العام 2018، و�ُشلِّمتا كلتيهما اإىل وكالة 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة احل�����ش��ا���ش��ة واحل��م��اي��ة 

ال�شاحلية.
قطر

جُت�����ري ه����ذه ال����دول����ة اأي�������ش���ًا حت��دي��ث��ًا 
الأ���ش��ط���ل��ه��ا. ف��ف��ي اأوا����ش���ط ال���ع���ام 2017، 
وّق��ع��ت ���ش��ف��ق��ًة م��ع اإي��ط��ال��ي��ا، بقيمة ح���ايل 
5 م��ل��ي��ارات ي�����رو )5.7 م��ل��ي��ارات دوالر( 
بخ�ش��ض ���رساء 7 �شفن. كما اأن من املقّرر 
من  االأدوار  متعّددة  فرقيطات   4 تت�شّلم  اأن 
فئة »دوح���ة«، ط���ل ك��ّل واح��دة منها 107 م، 
وتبلغ اإزاحتها 3250 طنًا، وزورَق��ي دورية 
م�شّلحة ملهّمات بعيدة عن ال�شاطئ، و�شفينة 
برمائية واحدة �شبيهة، اإىل حّد بعيد، ب�شفن 
من   )San Giorgio( جي�جي�«  »���ش��ان  فئة 
 ،)Fincantieri( »ف��ي��ن��ك��ان��ت��ي��ريي«  اإن���ت���اج 
اأي�����ش��ًا ب��ن��دًا  وذل���ك مبقت�شى ع��ق��د يت�شّمن 
خ��ا���ش��ًا ب��خ��دم��ات دع����م داخ�����ل ال��ب��ل��د على 
م���دى 10 اأع������ام. وج���رى يف مت���ز/ي���ل��ي��� 
steel-( البناء اأع��م��ال  ببدء  االإحتفال   2018
ت�شليم  يتم  اأن  على   ،)cutting ceremony
العام  يف  ع،  مت�قرَّ ه���  كما  االأُوىل،  الفرقيطة 
2021. وقد اأكدت Fincantieri اأن »قطع ل�ح 
ال��ف���الذ« �شيك�ن م���ؤ���رسًا اأي�����ش��ًا لبدء بناء 
زوارق OPV يف العام احل��ايل. واإث��ر مراحل 

�شركز   ،OPV�������وال ال��ف��رق��ي��ط��ات  ت�شميم 
برمائية  �شفينة  ع��ل��ى  اه��ت��م��ام��ه��ا  ال�����رسك��ة 
واح�����دة. وك���ان ق��د ُك�����ش��ف يف وق���ت ���ش��اب��ق، 
اأن  عن   ،2016 اآب/اأغ�شط�ض  يف  وبالتحديد 
 ق��ط��ر ت��ري��د اأي�����ش��ًا 4 زوارق دوري���ة �رسيعة
�شفقة  وف���ق   ،USMI ���رسك��ة  م��ن   )Mk-V(

حمتملة ت�شل قيمتها اإىل 104 ماليني ي�رو.
اأّم�����ا »ن���اق���الت داِم�����ن ���ش��ي��ب��اردز ق��ط��ر« 
)NDSQ(، وه���ي م�����رسوع م�����ش��رك اأُق��ي��م 
و»ن���اق���الت«   Damen ب���ني   2010 ال���ع���ام  يف 
يتعلق  م�رسوع  يف  م�شاركة  فاإنها  القطرية، 
ب� 6 زوارق دوري��ة جديدة. و�شبق اأن ُوّقعت 
ر�شالة ن�ايا من البحرية القطرية بخ�ش��ض 
قطعة بحرية ل��دع��م اأع��م��ال ال��غ������ض، ويبلغ 
ط�لها 52 م، و6 زوارق دورية )50 م(. تبلغ 
ملي�ن   868( ي���رو  ملي�ن   753 العقد  قيمة 
دوالر(، وك��ان من امل��ق��ّرر اأن ُت�شلرَّم ال�حدة 
االأُوىل يف ال��ع��ام 2014، لكن امل�����رسوع عانى 
ت���اأخ���ريات، ومل ي��ج��ِر حت��دي��د م���ع��د نهائي 
ب��ي��ان ر�شمي من  علنية. وبح�شب  ب�����ش���رة 
»�شل�شلة ط�يلة  ف��اإن يف »جعبتها«  ال�رسكة، 
من قطع الدورية واالأمن«، واإنها متخ�ش�شة 
ب�»بناء قطع بحرية ودوري���ة ي��راوح ط�لها 
من 7 م اإىل اأك��ر من 20 م، وتبداأ اأن�اعها من 
قطع بحرية معِر�شة وقطع دوري��ة »�شتان 
دع��م  �شفن  اإىل   )Stan Patrols  ( ب��ات��رول��ز« 
وبحل�ل  م�شاِعدة«.  بحرية  وقطع  برمائية 
NDSQ 40 قطعة  ل���دى  ك���ان   ،2015 ال��ع��ام 
م�شلرَّمة اأو قيد االإن�شاء، وكلها مرتكزة على 

.Damen ت�شميمات
يف العام 2014، ُمنح ح��ض بناء ال�شفن 
ال��رك��ي »اأري�����ض« )Ares( ع��ق��دًا بقيمة 201 

م��ل��ي���ن ي�����رو )231 م��ل��ي���ن دوالر( ل��ق��اء 
حر�ض  حل�����ش��اب  م�شلحة  دوري����ة  زورق   17
ال�����ش���اح��ل ال��ق��ط��ري: 2 ���رسي��ع��ان م��ن ط��راز 
 48(  )Hercules 150(  »150 »هريكي�ليز 
م(، و245 ط���ن���ًا، وذوا  م���داف���ع م���ن ط���راز 
Muhafiz م��ن اإن��ت��اج »اأ�شل�شان«  »حُم��اف��ظ« 
دان بثالث وحدات دفع  ASELSAN(، ومزورَّ
 Hercules 4000، و10 زوارق  MT4 �شل�شلة 
 Hercules 75 110 )711 ط��ن��ًا(، و 5 زوارق
اأي��ل���ل/���ش��ب��ت��م��ر2017،  )58 ط���ن���ًا(. ويف 
القطري  ال�ش�احل  حر�ض  ال�رسكة  �شّلمت 
ال���زورق العا�رس. ويف اآذار/م��ار���ض 2018، 
 Hercules 3 زوارق  ن��ف�����ُش��ه  ط��ل��ب احل��ر���ض 
ُخ��رى، مع تقدمي ق�ى االأم��ن الداخلي  150 اأ
ال��ق��ط��ري��ة يف ال���ق��ت ن��ف�����ش��ه ط��ل��ب 6 زوارق 
م��ع��ِر���ش��ة ���رسي��ع��ة م���ن ط����راز »ه���ارب����ن« 
 Naval 24 م(. ويف حديث مع( )Harpoon(
Ares اأن  Forces، اأّك����د م�����ش���ؤول مم��ّث��ل ل��� 
ال�����رسك��ة ب���دات ف��ع��اًل ببناء زوارق الطلبية 

االإ�شافية ال�9.
البحرين

ل��ي�����ض ل���دى ال��ب��ح��ري��ن ح��ال��ي��ًا ب��رام��ج 
ك��رى معنية ب��ن��اء ال�شفن، وك��ان��ت عملية 
ال�����رساء اجل��دي��دة وال���ح��ي��دة، ت��ل��ك التي 
ج���رت يف اأي��ل���ل/���ش��ب��ت��م��ر 2017، حني 
طلبت البحرين زورق��ي دوري��ة )35 م( من 
 )Swiftships( �شيب�ض«  »�ش�يفت  �رسكة 
ب�����60 ملي�ن  ُق�����ّدرت  االأم���ريك���ي���ة، بتكلفة 
��زان مب��دف��ع »اأم ك  دوالر. وه��م��ا ���ش��ُي��ج��هرَّ
MK38 Mod 3( )25( »38 م��ل��م( وجهاز 
 Sea( »380 اأ�شعة حتت احلمراء »�شي فلري

�سفبنة تدريب فئة  دوحة يف القوات البحرية القطرية
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اأن  فح�اها  �شائعات  وثمة   .)FLIR 380
من املحتمل اأن حت�شل البحرين يف العام 
»روب��رت  االأمريكية  الفرقاطة  على  التايل 
جي. ب��راديل« )Robert G. Bradley(، فئة 
 Oliver Hazard( »اأوليفر ه��ازارد ب��ريي«
Perry( ال���ت���ي اأُخ����رج����ت م���ن اخل���دم���ة يف 
وذلك   ،2014 العام  يف  االأمريكية  البحرية 
لقاء قرابة 70 ملي�ن ي���رو )79.6 ملي�ن 
دوالر(. ه���ذا ول���دى ال��ب��ح��ري��ن يف ال���ق��ت 
احل��ا���رس )وم��ن��ذ ال��ع��ام 2014( فرقاطة 
)»ج��اك  »�شبحة«  تدعى  واح���دة  اأمريكية 

(Jack Williams( �شابقًا، وكانت  وليامز« 
قد اأُخرجت من اخلدمة يف العام 1996. ويف 
مت�ز/ي�لي�2018، اأُعلن اأن ال�شفينة هذه 
�شتتلقى دعمًا تقنيًا اأمريكيًا تبلغ قيمته 62 

ملي�ن ي�رو )70.5 ملي�ن دوالر(.
اأّم���ا امل��ب��ادرة التحديثية  االأه���م، فهي 
تلك املتعلقة ب� 6 فرقيطات/زوارق دورية 
قطعتني   - ��ه��ة  م���جرَّ ب�����ش���اري��خ  م�شّلحة 
من فئة »املنامة« )FPB-62( و4 من فئة 
وجميعها   ،)TNC-45( ال��ف��احت«  »اأح��م��د 
�شّلمتها �رسكة Lürssen  يف ثمانينات القرن 

ال��ذي جرى  العقد  اأي�شًا  املا�شي. وهناك 
اأ���ض«  اإي  »�شيليك�ض  ���رسك��ة  م��ع  ت�قيعه 
)Selex ES( يف العام 2015، والبالغة قيمته 
دوالر(.  م��ل��ي���ن  ي�رو)56.9  م��ل��ي���ن   50
وق��د ع��ادت ال�شفينة االأوىل، »املنامة«، اإىل 
اخل��دم��ة يف ك��ان���ن ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 2018، 
»املحرق«  الثانية،  ال�شفينة  �ُشّلمت  بينما 
2018. وقامت  يف ت�رسين الثاين/ن�فمر 
ال�رسكة االإيطالية بدمج نظام جديد الإدارة 
ال�قت  ويف  ال�شفينتني.  هاتني  يف  ال�شالح 
 )Vigor( »ذات���ه، ُذك��ر اأن ���رسك��ة »ف��ي��غ���ر
مت��شطة  ا�شتجابة  زوارق   6 ببناء  تق�م 

حل�شاب حر�ض ال�ش�احل البحريني.
الكويت وُعمان

ال���ك����ي���ت،  اأب������دت   ،2015 ال����ع����ام  يف 
العربية  واململكة  العراق  بني  املح�ش�رة 
ال�����ش��ع���دي��ة، رغ��ب��ة يف ����رساء 6 ف��رق��اط��ات 
فئة Gowind، لكن مل ت��رد يف ه��ذا ال�شدد 
 ،2018 ال��ع��ام  ويف  اإ�شافية.  تفا�شيل  اأي 
واف��ق��ت ال���الي��ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى اإمكانية 
بيع 15 زورق دورية �رسيعة تت�ىل بناءها 
لل�شناعات   )Kvichak( »ك��ف��ي��ت�����ش��اك« 
البحرية يف ال�اليات املتحدة. وك��ان اأكر 
برنامج لبناء �شفن من اأجل الك�يت عقدًا 
ُم��ن��ح ل�����رسك��ة »اأب����� ظ��ب��ي ل��ب��ن��اء ال�شفن« 
2015، وواف���ق���ت  االإم���ارات���ي���ة يف ال���ع���ام 
8 زوارق  ت�شليم  ع��ل��ى  ال�����رسك��ةمب���ج��ب��ه 
اإنزال - 5 بط�ل 16 م، و2 بط�ل 64 م، و1 
بط�ل 42 م، وهذه كلها �ُشّلمت بني العامني 

2015 و2018.
اأّما ُعمان، فاإن اآخر اأكر عملية �رساء 
ق��ام��ت ب��ه��ا ك��ان��ت يف ال��ع��ام 2016، عندما 
اأدخ��ل��ت امل��ن��ام��ة اإىل اخل��دم��ة قطعتي دع��م 
عاليتي ال�����رسع��ة م��ن ���رسك��ة »اأو���ش��ت��ال« 
ُعمان  اأمت��ت  العام نف�شه،  )Austal(؛ ويف 
ح��ي��ازة 4 زوارق OPV م��ن ف��ئ��ة »االأف���ق« 
طلبتها  ق���د  ك��ان��ت  م(،   75 ط���ن؛   1100(
 )ST Marine( »م�شقط من »اأ�ض ت مارين
تاريخ  يف  ت�شدير  عقد  اأ�شخم  - مب�جب 
ال�����رسك��ة. ه��ذه ال�شفن ال����4، القائمة على 
ُق�شد   ،)Fearless( »ف��ريل�����ض«  ت�شميم 
ب�رسائها اأن حت��ّل حم��ّل 4 قطع OPV فئة 
»�شيب« كانت قد اأُدخلت اخلدمة يف اأوائل 
ثمانينات القرن املن�رسم. وبحل�ل العام 
2014، اأدخلت ُعمان فرقيطة ثالثة من فئة 
 »خ��ري��ف« )2660 طنًا؛ 99 م( وم��ن �شنع 

  .)BAE Systems( »بي اأ اإي �شي�شتمز«

فرقيطة املنامة بعد جتديدها يف البحرين

Gowind ابدت الكويت رغبة يف اقتناء فرقيطة
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مقّدمها  اخل��ل��ي��ج ويف  دول  �سعت معظم  ل��ق��د 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، اإىل ام��ت��اك 
اأن���ظ���م���ة ف��ع��ال��ة ل���ل���دف���اع اجل������ّوي وح��م��اي��ة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  فلدى  ف�ساءها. 
ق�����وات خ��ا���س��ة ل���ل���دف���اع اجل������ّوي جم��ّه��زة 
مب��داف��ع و���س��واري��خ ورادارات ق���ادرة على 
الت�سّدي لأّي اع��ت��داء ج���ّوي م��ن الطائرات 
البال�ستية  ال�����س��واري��خ  اأو  ال��ط��واف��ات  اأو 
املعادية. لدى هذه القوات املدفعية امل�سادة 
 Oerlikon كونرتافز  اأورل��ي��ك��ون  للطائرات 
Contraves ع��ي��ار 35 م��ل��م ل��ل��دف��اع اجل���ّوي 
 HAWK  ال���ق���ري���ب. ث����م ����س���واري���خ ه������وك
 MIM - 104 املتطّورة، و�سواريخ باتريوت

 Raytheon اإن��ت��اج �رشكة »راي��ث��ي��ون   Patriot
الأمريكية«، كما امتلكت نظام الدفاع اجلّوي 
امل�ساد لل�سواريخ البال�ستية على ارتفاعات 
منتجات  اأح����دث   ،THAAD ت���اد  اأّي  ع��ال��ي��ة 
 »Lokheed Martin م��ارت��ن  »لوكهيد  �رشكة 
للدفاع اجلّوي وال�ساروخي، هذا اإىل جانب 
عدد من ال�سواريخ القدمية والتي ل تزال يف 
خدمة القوات املُ�سّلحة مثل �سواريخ اأر�ض 
- ج���و ط����راز ���س��اه��ن Shahine وك���روت���ال 
Crotale الفرن�سية، و�ستنغر Stinger وريداي 
 Bofors الأم��ريك��ي��ة، وم��داف��ع بوفور Redey

ال�سويدية.
يف دول����ة الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، 

اأُدجم�����ت ال���ق���وات اجل��وي��ة وق����وات ال��دف��اع 
اجل��ّوي معًا، ف��اإىل جانب الرت�سانة املتطّورة 
م����ن ال����ط����ائ����رات احل���رب���ي���ة وال����ط����واف����ات 
املُقاتلة، ل��دى ق��وات ال��دف��اع اجل���ّوي اأنظمة 
���س��اروخ��ي��ة م��ت��ط��ورة ل��ع��ّل اأب���رزه���ا ح��ل��ول 
 ب��ات��ري��وت ال�����س��ام��ل��ة م��ن ���رشك��ة »راي��ث��ي��ون
املت�سّمنة   »Raytheon's Global Patriot
ورادارات،  ج����و   - اأر���������ض  �����س����واري����خ 
وال�سيطرة،  للقيادة  متطّورة  وتكنولوجيا 
اإىل جانب ع��ّدة اأن���واع م��ن اأج��ه��زة اعرتا�ض 
اجل���وي���ات ال���ق���ادرة ع��ل��ى ك�����س��ف وم��اح��ق��ة 
وال�سواريخ  البال�ستية  ال�سواريخ  وتدمري 
اجل���وال���ة وال���ط���ائ���رات احل��رب��ي��ة واأن��ظ��م��ة 
ال��درون��ز وغ��ريه��ا م��ن ال��ت��ه��دي��دات، ويف هذا 
امل��ج��ال ُي�����س��ار اإىل اأن دول���ة الم�����ارات تنتج 
 Talon س��واري��خ ل��ل��دف��اع اجل���ّوي مثل ت��ال��و���
وه��ال��ك��و Halcon ب��ال��ت��ع��اون م���ع راي��ث��ي��ون 

وغريها من ال�رشكات العاملية.
اأم��ا يف دول��ة قطر، فقد ب��داأت تت�سلم نظام 
ال��دف��اع ال�����س��اروخ��ي ب��ات��ري��وث م��ع ق��درات 
متقّدمة )PAC - 3( يف العام 2018، يف اطار 
2.4 م��ل��ي��ار دولر م��ع ك���ّل من  �سفقة بقيمة 
و���رشك��ة   »Raytheon »راي���ث���ي���ون  ����رشك���ة 
»لوكهيد مارتن Lockheed Martin« كمتعاقد 
رئ��ي�����س��ي، ب��الإ���س��اف��ة اإىل اح��ت��م��ال ت��زوي��ده��ا 
بنظام ال��دف��اع اجل���ّوي على ارت��ف��اع��ات عالية 

�أهمية  �لدفاع �جلّوي ذ�ت  �أ�سبحت م�ساألة  مع تقّدم وتطّور �لطري�ن، 
�أ�سا�سياً  جزءً�   )IADS( �ملدجمة  �جلّوي  �لدفاع  �أنظمة  وباتت  كربى، 
من �أج��ه��زة �ل��دف��اع عن �ل��دول وف�ساءها �جل��وي. و�ل��ي��وم مع ظهور 
�لتكنولوجيا �ملتطّورة للأنظمة �ل�ساروخية مل يعْد �لدفاع �جلّوي مقت�سرً� على 
�سلح �لطري�ن و�لقوة �جلوية بل �أدخلت �إليه �لأنظمة �ل�ساروخية و�أ�سبح �لدفاع 
�جلّوي و�ل�ساروخي معاً )AMD( ذو �أهمية بالغة للدول �لتي متتلك �ل�سو�ريخ  

�مل�سادة للجويات و�لر�د�ر�ت �ملتممة  لها.
خلل �لنز�عات �مل�سّلحة �حلديثة، تدرك �لقو�ت �جلوية وقو�ت �لدفاع �جلّوي 
�لتاأثري�ت �ل�سرت�تيجية من خلل عملياتهم �ملُ�سرتكة و�لتاأثري �حلاز م على نتائج 
�لنز�عات �ملُ�سّلحة، ففي وقت �ل�سلم تكون هذه �لقو�ت �لعامل �لرئي�سي يف حتويل 

و�إبعاد �أخطار غري متماثلة من �لف�ساء �جلوي. 

القوات اجلوية والدفاع اجلوي 
يف الشرق األوسط

يعترب تاد  THAAD �أف�سل نظام للدفاع �ل�ساروخي
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البال�ستية،  لل�سواريخ  امل�ساد   )THAAD(
اإىل ذل���ك تنظر ح��ك��وم��ة ق��ط��ر ب��خ��ي��ارات ع��ّدة 
ق�سرية  ارتفاعات  على  ال�ساروخي  للدفاع 
)SHORAD( من دول اأوروبية يف اإطار حلف 

.»NATO«
يف ال��ك��وي��ت ي��ت��اأّل��ف ال��دف��اع اجل����ّوي من 
ع���ّدة اأن��ظ��م��ة ���س��اروخ��ي��ة وم��دف��ع��ي��ة م�سادة 
 ل���ل���ط���ائ���رات، اأب�������رز الأن���ظ���م���ة ب���ات���ري���وت
ه���وك و�����س����واري����خ   Patriot/PAC - 2 
 ،Spada 2000 و�سبادا  MIM - 23 HAWK
للدفاع   Skyshield 35 امل��دف��ع��ي��ة  ج��ان��ب  اإىل 
اجل��ّوي على ارتفاعات ق�سرية، ُي�سار اإىل اأن 
ال��ولي��ات املتحدة العمل  الكويت طلبت م��ن 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام ب��ات��ري��وت ل��دي��ه��ا، وذل��ك 
مبوجب �سفقة بقيمة 1.4 مليار دولر وّقعت 

يف منت�سف العام 2020.
اإىل ذل��ك، ف��اإن مملكة البحرين اإخ��ت��ارت 
باتريوت   ال�ساروخي  ال��دف��اع  نظام  اأي�����س��ًا 
Patriot، واأب��دت وزارة اخلارجية الأمريكية 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب ال��ب��ح��ري��ن مب��وج��ب عقد 

بقيمة 2.5 مليار دولر.
ه��ذه اأب���رز اأنظمة ق��وات ال��دف��اع اجل��ّوي  
املتوفرة يف بع�ض الدول العربية، اأما القوات 
اجلوية بحّد ذاتها، ف�سيتّم  اإدراجها فيما يلي:

�لقو�ت �جلوية �لأردنية:
ع���دي���د ����س���اح ج���و امل��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة 
الها�سمية 13.500 جندّي، ومقاتاته ثاثة 
اأ����رشاب اإع��رتا���ض/ دف��اع ج��ّوي يف قاعدة  

الأزرق، ال�رشب 1 ي�سّم 30 مقاتلة  مرياج 
MVF - 16A، وال�رشب 2 قوامه 15 طائرة 
F-16B، وال�������رشب ال�����س��اد���ض ي�����س��ّم 17 

.F - 16A/B ُمقاتلة
اأم����ا ج��ن��اح ال��ن��ق��ل اجل�����ّوي يف )ق��اع��دة 
3 طائرتي  ال�����رشب  امل��ل��ك عبد اهلل( في�سم 
 ،CN - 235 وط���ائ���رت���ي   ،C-212 ك���ام���ا 

وط��ائ��رة C - 295 و4 ط��ائ��رات هريكوليز 
ل��ل��ن��ق��ل  ط����واف����ات  و�����رشب����ي   ،C-130H
والإرت�������ب�������اط ق���وام���ه���م���ا 10 ط����ائ����رات 
AS - 312، و������رشب م��ن  ����س���وب���ر ب���وم���ا 
ط���ريان  ول������واء   ،FC - 615 ط���واف���ة   12
 ع��م��ل��ي��ات خ���ا����س���ة ي�������س���ّم 8+16 ط���واف���ة
8 ط���واف���ات ه�����وك، و  ب����اك   CH - 60L 

MD - 530. اأم���ا ال��ط��ريان امل��ل��ك��ي في�سّم 
 ،500 وك���ري�������س���ت���ال   604 ت�����س��ال��ن��ج��ر   8 
ه����وك  ب������اك    S-70A ط������واف������ات   6  و 
وط���واف���ة M-316. اأم���ا ط���واف���ات ال��ق��ت��ال 
 AS - كوبرا   30 لديهما  قتاليان  ف�رشبان 
15W )ال�����رشب��ان 10 و 12 ق��اع��دة امللك عبد 

اهلل(.
اأم����ا ط���ائ���رات ال��ت��دري��ب يف ك��ل��ي��ة امل��ل��ك 
 11 ال�����رشب  اأ�����رشاب،   3 ح�سن، فقوامها 
لديه 13 طائرة اأفيوجت  C101، وال�رشب 
 T-67 4 ل��دي��ه 16 ط���ائ���رة ���س��ل��ي��ن��غ�����س��ب��اي
وف��اي��ر ف���اي 260، وط��ائ��رت��ي ���س��وك��وت��ا، 
  CN - 235 وي��ت��م حت��وي��ل ط��ائ��رت��ي ال��ن��ق��ل 
اخلا�سة،  للقوات  م�سّلحتن  طائرتن  اإىل 
ُم�سّلحة  18 ط��واف��ة   ،2118 ومّت ط��ل��ب ع���ام 
AH-60 ليتل ب��ريد لتجهيز ل��واء  »ب��وي��ن��غ 
ت�سّلم  مّت  كما  اخل��ا���س��ة،  للعمليات  ط���ريان 
15 ط��ائ��رة F-16 اإ���س��اف��ي��ة م��ن ال��ف��ائ�����ض 

الهولندي.

F - 16A/B  لدى �لردن مقاتلت

وحدة �سو�ريخ باتريوت Patriot جاهزة للطلق
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�لقو�ت �جلوية �لمار�تية:
ي��ب��ل��غ ع���دي���د ����س���اح ج����و الم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 4500 ج���ن���دّي، ول��دي��ه 
قيادتان جّويتان، وقيادة جوية ُم�سرتكة. 
ف��ال��ق��ي��ادة اجل��وي��ة الغربية يف )اأب���و ظبي( 
لديها ج��ن��اح ُم��ق��ات��ات )ال��ظ��ف��رة( وت�سّم 
3 اأ��������رشاب ق���ت���ال/ه���ج���وم اأر�����س����ي هي 
ق���اع���دة  يف   86 و   76 و   71 )الأ������������رشاب 
 ال����ظ����ف����ران( ول���دي���ه���ا ط�����ائ�����رات م����رياج
)الأول  ق���ت���ال  اأ�������رشاب   3 و   ،9  -  2000  
ولديها طائرات  �ساهن  والثالث(  والثاين 

F-16E/F ديزرت فالكون.
اأم���ا ����رشب ال��ن��ق��ل يف )ق��اع��دة ال��ب��اط��ن( 
فقوامه 3 اأ���رشاب طائرات  6 �رشب قوامه 
ط���ائ���رات واآخ�������ر   ،C-130H  ط����ائ����رات 

.C-17 وثالث لديه 6 طائرات ،CN-235
اأما القيادة اجلوية الو�سطى يف )دبي( 
ف��ت�����س��ّم �����رشب ه���ج���وم خ��ف��ي��ف /ت���دري���ب 
ه���و ال�������رشب 102 يف )ق���اع���دة م��ن��ده��ات( 
وق����وام����ه ط����ائ����رات ه����وك 102. و����رشب 
 للنقل ي�سم 30 ط��ائ��رة  C-130H وبوينغ
422 - 747 لنقل ال�سخ�سيات، وكينغ اإير 

لنقل ال�سخ�سيات.
اأما قيادة طريان اجلي�ض يف )اأبو ظبي( 
فلديها ل��واء ط��ريان العا�رش يف )الظفرة( 
  AH - 64A وي�����س��ّم ط���واف���ات  اأب��ات�����س��ي

القتالية، وطوافات A3   550 فينيك.
اأم��ا ق��ي��ادة العمليات اخلا�سة يف )اأب��و 
ظبي( فت�سّم ���رشب العمليات اخلا�سة يف 
قاعدة )النخيل( وقوامه طوافات ت�سينوك 
و�سي�سنا   CH - 47C/D و   AW-139

.208B
اأك���ادمي���ي���ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د اجل��وي��ة 
)ال����ع����ن( ف��ل��دي��ه��ا ال�������رشب 63 وق���وام���ه 
ط��ائ��رات ه��وك MK -63. وال�����رشب الثاين 
فريق الفر�سان لاألعاب اجلوية وي�سّم 10 
ط��ائ��رات MB 139، وال�����رشب ال��راب��ع لديه 
ال��ط��ائ��رات PC-7 ت��ريب��و ت��ري��ر . و���رشب 
 GH الأك��ادمي��ي��ة اجل��وي��ة وط��ائ��رات��ه غ��روب

.-15TA
جمموع الطائرات )الفئات الرئي�سية( 
للقتال 30 ط��ائ��رة م���رياج 2000 - 9، و 20 
ديزرت فالكون F - 16E وللنقل 8 طائرات. 
 ،MK - 102 ول��ل��ت��دري��ب 15 ط��ائ��رة ه���وك
 و30 ط��ائ��رة ه��وك MK -63، و 82 طوافة

AH -64D و 42 ط��واف��ة AW - 319 و 6 
.SAB طوافات بوما

وق��ي��د ال��ط��ل��ب ط��ائ��رت��ا دوري����ة متعددة 

اأف��ان��ت��ي.   P - 160 الأدوار ط���راز بياجيو 
 ك��م��ا ي��ج��ري ت�سليم 6 ط���واف���ات  ت�سينوك

CH - 74F، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 10 ط��واف��ات 
ك��خ��ي��ار ث�����اٍن، وق��ي��د ال��ط��ل��ب اأي�����س��ًا ن��ظ��ام 
ب��ري��داي��رت امل�����س��رّي، و 17 رادار ُم��راق��ب��ة 
جوية GH 200 من �رشكة طالي�ض، واثنان 
م��ن ���س��وات��ل امل�����س��ح ال��ع�����س��ك��ري م��ن ط��راز 
هيليو�ض، و 10 حمطات اإ�ستباك و�سيطرة 

و 17 قاذفًا.
�لقو�ت �جلوية �لبحرينية:

1300 جندّي،  البحرين  عديد �ساح جو 
وط��ائ��رات القتال 3 اأ����رشاب ُمقاتات ت�سم 
كّل منها 7-8 طائرات F - 16e، و 4 طائرات 
 F - 16D، و�����رشب ث��ال��ث ل��دي��ه 12 ط��ائ��رة

.F - 5E/F 
وق�����������وام ���������رشب ط�������واف�������ات ال���ن���ق���ل 
ط����واف����ات  3 و   ،AB -212 ط����واف����ة   12 
ال�سخ�سيات  لنقل  BU - 105، وط��واف��ت��ان 
 ط����راز S-70A، و 9 ط���واف���ات ب���اك ه��وك

 UH -60M، وط���واف���ة ط����راز S -92 لنقل 
هجومية  ط��واف��ات  و����رشب  ال�سخ�سيات، 
ق��وام��ه 14 ط��واف��ة AH - 1E ك��وب��را، ولديه 
اأي�سًا طائرة اأفرو T185، و 3 طائرات غالف 
���س��رتمي، وط��ائ��رة ط���راز بوينغ 727 للنقل، 
 اأم��ا جناح ط��ائ��رات ال��ت��دري��ب  فت�سّم 6 هوك

MK 129، و 3 ط��ائ��رات �سلينغ �سباي فاير 
فاي للتدريب الأويل.

وهناك نية ل�رشاء 19 طائرة F-16 يجري 
التفاو�ض عليها.

طائرة �لنقل �ل�سرت�تيجي C-17 يف دولة �لمار�ت

طو�فة نقل UH -60M  لدى �لبحرين
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القوات اجلوية ال�سعودية:
ي��ب��ل��غ  ع��دي��د ���س��اح ج��و اململكة العربية 
20000 ج���ن���دّي ول���دي���ه خم�س  ال�����س��ع��ودي��ة 
وح����دات قتالية يف 9 اأج��ن��ح��ة م��وّزع��ة ع��ل��ى 7 
قواعد بحرية. اأما مقاتاته الهجومية فثاثة 
 .H2S 88 تورنيدو  اأ����راب �ساربة قوامها 
وطائراته املُقاتلة القاذفة 3 اأ�راب لديها 68 

.F-15S طائرة
الطائرات املعرت�سة �ستة اأ���راب ت�سّم 
68 ُمقاتلة F - 15S، و���رب��ن قوامهما 24 

تايفون.
اأم��ا طائرات النقل فثاثة اأ���راب لديها 
20 ط��ائ��رة هريكولي�س C - 130 E/H، و 5 
طائرات CN - 235، و 53 طائرة C-212، و 
200 طائرة بوينغ 707-320 وطائرتي ج�ستان 

وطائرتي فالكون.
ولديها �ربان من الطوافات قوامها 25 
جرناينجر AB - 206، و AB-205 ،42، و 
KV-  6 ط��واف��ات األ��وي��ت - 3، و 18 ط��واف��ة
 107 و 92 ط��واف��ة AB - 212، و 61 طوافة
AB - 412 )للبحث  والإن��ق��اذ(، و 16 طوافة 
طبية /اإخ��اء S-70 باك هوك، و 11 طوافة 

كوغار، و MK2  للقيادة والبحث والإنقاذ.
ول��دى اململكة ال�سعودية ل��اإن��ذار املُبكر 
  R-3A وطائرتان ،A330MRTT 6 طائرات

.)ELINT( لاإ�ستخبار الإلكرتوين
اأم�����ا ط���ائ���رات ال���ت���دري���ب و 15 ط��ائ��رة 
F-5B، و 51 ط���ائ���رة،F-15D، و 21 طائرة 
T - 4/A، و 50 طائرة PC -9، و82 طائرة  
هوك، وطائرتا جت �سرتمي - 31، و 12 طائرة 
�سوبرما�ساك،  ط��ائ��رة   29 و    ،172 �سي�سنا 

ولدى اأكادميية امللك في�سل 28 هوك.
 A330 اأما طائرات ال�سهريج و 6 طائرات

.KC - 130 و MRTT
وق���ي���د ال��ط��ل��ب 72 ط���ائ���رة ي��وروف��اي��رت 
مب��وج��ب ب��رن��ام��ج ال�����س��ام،  ك��م��ا مّت ط��ل��ب 84 
طائرة F - 15SA، ومّت ت�سليمها. و�سيجري 
تطوير  68 طائرة F-15 من �ساح اجل��و اإىل 

طراز SA  وت�سليمها.
ومنحت BAE Systems عقدًا بقيمة 1.6 
مليار جنيه ل�راء رزمة تدريب كاملة �سملت 
53 ط��ائ��رة بياتو�س PC - 21 مّت ت�سليمها. 
و 25 ط��ائ��رة ت��دري��ب اأ���س��ا���س��ي، وق��ي��د الطلب 

.C-130J طائرتا �سهريج  طراز
  AW-139 ط��واف��ات  اأي�سًا  الطلب  وقيد 
ل��اإخ��اء الطبي الت�سليم ج���اٍر وال��ع��دد غري 

معروف.

القوات اجلوية ال�سورية:
ع��دي��د ���س��اح اجل����و  ال�����س��وري 20.000 
جندّي، وطائرات القتال لديه �ربان ي�سمان 
21 طائرة طراز �سو - 24، كما لديه 18 �رب 
ُمقاتات،  9 اأ���راب منها ت�سّم 150 ُمقاتلة 
ميغ - 5 طرازها F-25، و 5 اأ���راب قوامها 
70 ميغ - 23 و���رب��ان لديهما 40 ميغ 29، 

و�ربان من 30 ميغ 25.
ول��دي��ه اأي�����س��ا 8 اأ�����راب ق��ت��ال/ه��ج��وم 
 ،BN 23 اأر�سي، خم�س منها لديها 40 ميغ و
و 3 اأ�����راب لديها 40 �سو 22/20 و���رب 

.R-25 اإ�ستطاع ي�سّم 9 طائرات ميغ
طائرات النقل �ربان ي�سمان 4 طائرات 
اإل - 70، و 6 طائرات اآن - 26، و 6 اآن- 12، 

و12 اآن 26، و 8 اإل - 14، و4 تو - 134.

 ،U-21 وت�سّم طائرات التدريب 20 ميغ
 و 80 اإل - 39 األباترو�س، و 60 طائرة دلفن
L -29، و 30 طائرة MBB-225 فامنغو، و 
80 طائرة ميغ - 17، و 6 طائرات باك �ساهباز.

ول��دى �سوريا م��ن ال��ط��واف��ات 3 اأ���راب  
هجومية قوامها 16 مي - 25، و 15 غازيل/

هاون، و 100 مي 8.
اأم���ا ط��واف��ات النقل فلديها ح���وايل 100 
م��ي - 17 و م��ي - 8، و 10 ط���واف���ات م��ي - 
2، و50 ط��واف��ة م��ي - 25 وح���وايل 16 طوافة  
مي 14 هيرثو، و5 طوافات كا - 25 هورمون 

ملكافحات الغوا�سات و�رب ال�سفن.
ومت ال�����������راء ع�����ر ع���ق���د خ����ا�����س 36 
 ط��ائ��رة ب��اك للتدريب امل��ت��ق��ّدم، و 12 طائرة

.2M/M29 - ميغ

  F-15S جددت ال�سعودية ا�سطول املقاتالت

مقاتلة طراز 2M/M29 لدى �سالح اجلو ال�سوري
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القوات اجلوية العراقية:
ع��دي��د ���س��اح اجل��و ال��ع��راق��ي 6000 جندّي 
ومقّره الرئي�سي يف القيارة. وجناح الهجوم 100 
لدى )الر�سيد AB  بغداد( ي�سّم 15 - 20  طائرة 

.SU -25
اأم��ا جناح الهجوم 115 )البلد( قوامه 10 
ط��ائ��رات L195A، و L195B29، و 9 ُمقاتات 

.ITT - 16C/D )لدى )البلد
اأم���ا ج��ن��اح الإ���س��ت��ط��اع ف��ل��دي��ه 3 اأ����راب 
اإ�ستطاع خفيفة هي ال�رب الثالث يف كركوك 
وال�رب   ،CH2000 �ساما  ط��ائ��رات   8 وي�سم 
70 )ال���ب�������رة( وق���وام���ه 6 ط���ائ���رات �سبكر 
 ،CH2000 ���س��ام��ا  ط���ائ���رات   8 و   ،3605B7L
وال�����رب  87 )املثنى( وي�سم 6 ط��ائ��رات  كينغ 

.350ER اإير
و����رب ال��ت��دري��ب يف )ك���رك���وك( ي�����س��ّم 20 
ط��ائ��رة ل�ستا 95، و 12 ط��ائ��رة ك��رف��ان �سي�سنا 
AC - 208B )ملكافحة املتمردين( و 15 طائرة 

.T-6A تيك�سان
ول��دى �رب النقل 3 طائرات C-13E، و6 
طائرات اآن - 32، و 6 طائرات C - 130J، ولديه 

�رب طوافات مي - 12.
وط���ل���ب ال����ع����راق 36 ط���ائ���رة ُم��ق��ات��ل��ة من 
ط���راز  F-16 C بتلوك  52 )ت��اأّج��ل ت�سليمها(، 
كما �سّلم 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 24 ط���ائ���رة ه���ج���وم/ت���دري���ب ط���راز 
T50IQ مت ت�����س��ل��ي��م��ه��ا، وم���ط���ل���وب ع����دد غري 
 حم�����ّدد م���ن ط����ائ����رات ال���ت���دري���ب الأ���س��ا���س��ي

.PAC Super Mushak 
القوات اجلوية العمانية:

يبلغ عدد �ساح �سلطنة عمان اجلّوي 5000 
جندّي ولديه �ربا ُمقاتات/هجوم اأر�سي 
ه��م��ا ال�����رب ال��ث��ام��ن��ي )مت����رات( وق���د ت�سّلم 
10 ط��ائ��رات F - 16C بلوك 50، و6 طائرات 

.C-16D
و��������رب ُم����ق����ات����ات ه����ج����وم اأر�����س����ي 
وا�ستطاع ال�ساد�س )مطار م�سرية( وقوامه 
 MF/ و 7  �سهباز ،PC-9 12 طائرة بياتو�س

�سقاري، و 5 طائرات �سوبر مو�س�ساك.
اأما  جناح النقل في�سّم 4 اأ�راب. ال�رب 
الرابع قوامه طائرتا اإيربا�س A320 بر�ستيج 
لنقل ال�سخ�سيات، و���رب��ان الثاين يف �سيب 
فان  �سكاي   8 ولديهما  �سالة  يف  واخل��ام�����س 
)املهام الدورية البحرية(، وال�رب رقم 16 
)�سيب( لديه 3 ط��ائ��رات C-130H، وطائرة 
ب��وي��ن��غ SP747 )ال���ط���ريان ال�����س��ل��ط��اين(، و 

.C-130I2
ال��ط��واف��ات ���رب��ان )ال�����رب ال��ث��ال��ث يف 
 20 14 يف ال�سيب( ولديهما  �سالة وال�����رب 
طوافة NH -90 و 3 طوافات AB - 206 و10 
AB- و 3 طوافات ،A/B 3214 طوافات بيل
212، بوما )الطريان ال�سلطاين( و 3 طوافات 
�سوبر بوما )الطريان ال�سلطاين(  و12 طوافة 

�سوبر لينك 360.
ومّت طلب دفعة من 12 طائرة F-16 بلوك 
50، و 12 ط��ائ��رة ي��وروف��اي��رت ت��اي��ف��ون، و 8 
طائرات هوك AH، كما جرى ت�سليم 20 طوافة 
NH90TTH، ليحّل حمّل معظم طوافات النقل 
والإرت��ب��اط، عدا طوافات الطريان ال�سلطاين 
وط��واف��ات ال�سوبر لينك�س 300. ومت طلب 8 
طائرات C-225 منها 5 طائرات نقل تكتيكي، 

و 3 طائرات دوري��ة بحرية ويجري ت�سليمها، 
يجري اأي�سًا طلب نظا م دفاع جّوي نا�سما�س.

القوات اجلوية القطرية:
عديد �ساح جو دول��ة قطر 2500 جندّي، 
وقوامه جناح قتال رقم 1 يف )القرية( ي�سم 9 
طائرات م��رياج FDA5 - 2000، و 3 طائرات 
DDA5 -2000 من مقعدين للتدريب والقتال، 
و�رب قتال/هجوم اأر�سي ي�سّم 11 ُمقاتلة 
مع 6 طائرات للتدريب. كما لديه للتدريب 24 

.PC - 24 طائرة بياتو�س
اأم�����ا ال���ط���واف���ات ف���ال�������رب ال�����س��اد���س 
)ال��دوح��ه( لديه 12 طوافة كوماندو )8 منها 
 AM - 39 جم���ّه���زة ب�����س��واري��خ اأك���زو����س���ت
طوافات   4 و  وال�سفن،  للغوا�سات  امل�سادة 

  NH90TTH لدى عمان طوافات

املقاتلة مرياج Mirage FDA5 - 2000 لدى �سالح اجلو القطري
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 SA - 342/ للنقل(، و 10 ط��واف��ات )غ��ازي��ل
جم��ّه��زة ب�����س��واري��خ ه���ون(، وط��واف��ة ط��راز 
 S-92 ل��ن��ق��ل ال�����س��خ�����س��ي��ات، و 21 ط��واف��ة

.AW - 139
 ،PC-21 وقيد ال�راء 24 طائرة تدريب
و 24 طوافة AH -64 اأبات�سي، و 22 طوافة 
NH -90، و 3 طائرات اإن��ذار  و�سيطرة بوينغ 
737 ، وطائرتي �سهريج اإيربا�س 330، وقيد 

الطلب �راء طائرات C-17 اإ�سافية.
القوات اجلوية الكويتية:

ي���ب���ل���غ ع����دي����د �����س����اح اجل�����و ال��ك��وي��ت��ي 
2500 ج���ن���دّي، ول��دي��ه م��ن ط���ائ���رات ال��ق��ت��ال 
 12 طائرة هورنت F/A/8C، و 8 طائرات
 64 ه����وك  ط����ائ����رات   10 و   ،F/A-187D

)للتدريب اأي�سًا(.
اأم����ا ل��ل��ن��ق��ل ف��ل��دى ���س��اح ج���و ال��ك��وي��ت 
طائرتا C-17، و 3 طائرات CK -3031 نقل 
/خ��زان، وطائرتا هريكوليز L-100، و 30 
طائرة طراز اإيربا�س 319 لنقل ال�سخ�سيات، 

ولديها للتدريبات 8 طائرات توكانو.
اأم������ا ال����ط����واف����ات ف��خ��م�����س ط���واف���ات 
 �سوبر ب��وم��ا AS- 312، و 5 ط��واف��ات بوما
غ����ازي����ل ط������واف������ة   31 و   ،SA - 33D 

SA - 34 K ل���ل���دوري���ة و 7 ط���واف���ات لنقل 
ال�����س��خ�����س��ي��ات،  و 16 ط��واف��ة قتالية ط��راز 

.AH -64D  اأبات�سي لونغ بو
واتفقت دول اخلليج )البحرين والكويت 
وع���م���ان وق���ط���ر وال�����س��ع��ودي��ة والم������ارات 
العربية( عام 2001 على اإقامة نظام ُم�سرتك 

ملُ��راق��ب��ة ال��ط��ائ��رات وحت��دي��د هوياتها �سّمي 
)حزام الأمان(.

واأو�ست الكويت ل�راء 5 طائرات للنقل 
 ،KC - 130J الع�سكري متعددة الأدوار طراز
على  الثقيل  الع�سكري  للنقل  ح�سلت  ك��م��ا 
C-17، وجت���ري مفاو�سات  ط��ائ��رة ط���راز 

ل�راء طائرة ثانية. واأو�ست اأي�سًا على 20 
ط��واف��ة ك��اراك��ال 1725 م��ع خ��ي��ار 6 ط��ائ��رات 

ا�سافية.
القوات اجلوية اللبنانية:

يبلغ ع��دي��د ���س��اح اجل���و ال��ل��ب��ن��اين 2000 
ج���ن���دّي، ول���دي���ه 4 ط���ائ���رات ق��ت��ال��ي��ة ق��اذف��ة 
 ط����راز ه��وك��ر ه��ن��رت 170 ، وط���ائ���رة ك��رف��ان 
AC - 208B3 ُم�سّلحة ب�سواريخ هْل فاير، و3 
طائرات بولدوغ تدريب و 6 طائرات مقاتلة 

.Super Tucano سوبر توكانو�
ول���دي���ه 8 ط���واف���ات يف ���رب��ن ال��ع��ا���ر 
واحل��ادي ع�ر يف )قاعدة القليعات( جمهزة 
ب��� 28 ط��واف��ة UH - 1H ) م�سلح بع�سها( 
وال�رب الثامن يف )قاعدة ب��ريوت( لديه 13 
ط��واف��ة غ��ازي��ل SA3421 وال�����رب التا�سع 
 ،IAR - 130 SM جمهز ب� 10 طوافات بوما
وال�����رب 15 يف )ق��اع��دة ري����اق( جم��ّه��ز ب��� 4 
طوافات روبن�سون  R44 للتدريب وال�رب 
 AW - 130 16 يف )قاعدة بريوت( لديه طوافة

لنقل ال�سخ�سيات.
ولدى ال�ساح اجلوي اللبناين 3 طوافات 
لإخ���م���اد احل��ري��ق ط����راز S-61N ن��ي��اب��ة عن 

وزارة الداخلية.

طوافة ابات�سي Apache AH - 64D لدى الكويت

طائرة تدريب وقتال Super Tucano لدى اجلي�ش اللبناين
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امل���ع���ر����ض م����ن ت��ن��ظ��ي��م ���رك��ة 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ع��ار���ض 
)ADNEC( بالتعاون مع وزارة 
الدفاع االماراتية، اإنعقد مب�ساركة م�سوؤولني 

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

موقعها الريادي عامليًا، عرب ا�ستخدام التجدد   
لدعم االقت�سادي واالإ�ستقرار االإقليمي. 

ح�����ر ح��ف��ل االإف���ت���ت���اح ك����ّل م���ن وزي���ر 
الدولة لل�سوؤون الدفاعية حممد البواردي، 
ال��رئ��ا���س��ي��ة  ال�������س���وؤون  م�����س��ت�����س��ار وزارة 
االحتادية  الهيئة  رئي�ض  املزروعي،  فار�س 
للربوتوكول وال�سوؤون ال�سرتاتيجية حممد 
املُ�سّلحة  ال��ق��وات  اأرك���ان  رئي�ض  اجلنيبي، 
يف دول���ة االم����ارات العربية امل��ت��ح��دة الفريق 
حمد الرميثي، قائد �رطة اأب��و ظبي اللواء 
فار�س املزروعي، واملدير االداري والرئي�ض 
التنفيذي ل�ركة »اأدنيك« ُحميد ال�ضاهري، 

ة ومشبهات التدريب معرض  األنظمة امُلسيرّ
:UMEX & SimTEX 

تطور ُمنتجات الذكاء اإلصطناعي

منتجات EDGE  غري االهلة يف املعر�س

حتت رعاية ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويّل عهد اأبو ظبي والقائد االأعلى 
للقوات املُ�ضلحة االماراتية، اإفتتح ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الدورة    2022 �ضباط/فرباير    21 بتاريخ  الرئا�ضية،  ال�ضوؤون  ووزي��ر  احلكومة 
اخلام�ضة من معر�س UMEX & SimTEX، احلدث الفريد من نوعه واملتخ�ض�س 
والذكاء  والروبوت،  والتدريب،  وامل�ضبهات،  االآهلة،  غري  االأنظمة  جماالت  يف 

اال�ضطناعي، واالأنظمة املتعددة االإ�ضتعمال للقطاعات الع�ضكرية واملدنية.
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وع�������دد ك���ب���ر م����ن امل���������س����وؤول����ني وال����ق����ادة 
الع�سكريني واالأمنيني.

يف ال���ي���وم ال���ث���اين ���س��ب��اح 22 ���س��ب��اط/
فرباير، وحتت  رعاية ال�سيخ حممد بن زايد 
لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  اف��ت��ت��ح  نهيان،  اآل 
املوؤمتر  ال��ب��واردي  حممد  ال�سيد  الدفاعية 
اخلا�ض مبعر�ض UMEX & SimTEX الذي 
اإنعقد حتت �ِسعار: »اإدراك وع��د الثورة غر 
االآه��ل��ة«، لبحث احل��ل��ول املُ��ب��دع��ة للتحديات 
ال��ت��ط��ّور  احل��ال��ي��ة واملُ�ستقبلية يف ع���امل م��ن 
ال�ريع والتجّدد الدائم، واالإعتماد املتزايد 

على االأنظمة غر االآهلة والذكار االإ�سطناعي.
االإفتتاح  كلمة  األقى  البواردي  ال��وزي��ر 
م��رّح��ب��ًا باحل�سور واملُ�����س��ارك��ني م��ن وزراء 
وك���ب���ار ال��ع�����س��ك��ري��ني امل��ح��ل��ي��ني وم����ن دول 
���س��دي��ق��ة، ح��ي��ث ع���رب ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب��اإق��ام��ة 
دول����ة  يف   UMEX & SimTEX م���ع���ر����ض 
االم��ارات العربية املتحدة، موطن االرادات 
وال���ط���م���وح، وال���ت���ق���ّدم واالإب�������دع، وال��ع��ل��وم 
وال�����س��ام واالإن��ف��ت��اح. ال��ب��واردي اأ���س��ار اإىل 
»اأننا اليوم ن�سعى اإىل تعريف الدور االإن�ساين 
واالأن��ظ��م��ة غر  االآالت  م��ع  تعامله  كيفية  يف 

االآهلة من خمتلف االأن��واع، خا�سة تلك التي 
ت�ستخدم  وباتت  االإ�سطناعي  بالذكاء  تعمل 
يف املجاالت املدنية واالأمنية والع�سكرية برًا 

وبحرًا وجوًا«.
اأهم ال�ضركات العار�ضة:

- مما ال �سك به اأن جمموعة EDGE  كانت 
اأب��رز العار�سني املحّليني حيث عر�ست  من 
يف جناحها جمموعة من االأنظمة املُ�سّرة عن 
ُبعد وغر االآهلة. هذا باالإ�سافة اإىل �ركات 
وع����دة   ،IGGو  ،ADASIو  TAWZUN
موؤ�س�سات حملية، اإىل جانب �رطة اأبو ظبي 

وهيئة الدفاع املدين.
- م��ن ال�����رك��ات االأوروب���ي���ة، �ساركت 
DCIو  ،Naval Groupو  NEXTER 
ج��ان��ب  اإىل  ف��رن�����س��ا،  م���ن   ECAو  CILASو
ك��ل م��ن Leonardo  االي��ط��ال��ي��ة، ث��م SAAB و 
املنتجة  ال�ركات  من  SCHIEBEL وغرها 

لاأنظمة املُ�سّرة عن ُبعد.
- اأم���ا م��ن ال��والي��ات املتحدة االأمركية 
 L 3 HARRIS ����س���ارك���ت ك�����ّل م�����ن:  ف���ق���د 
 Lockheed Martinو  GA - ASIو 

.INSITU و   US Task Force Unmanned و
- كما ���س��ارك��ت ك��ّل م��ن ال�سني وك��وري��ا 
اجلنوبية عرب بع�ض ال�ركات املتخ�س�سة يف 

جمال الذكاء االإ�سطناعي.
اأبرز العقود املوقعة:

وّقعت وزارة الدفاع االإماراتية ثاثة عقود 
يف اليوم االول بلغت قيمتها االإجمالية  654.6 
مليون درهم، �سملت املجموعة الذهبية الدولية 
IGG  ل�����راء اأن��ظ��م��ة درون مببلغ 10 مايني 
درهم وعقد ّاخر مع ال�ركة اللوج�ستية اجلو 
التقني  الدعم  لتزويد   ،GAL العاملية  ف�سائية 
الغيار  وال�سيانة واالإ���س��اح وخ��دم��ات ِقطع 
بقيمة 639 مليون دره��م، ت�سمل العقد املوقع 
مع �ركة »دنيل Denel Dynamics« يف جنوب 
اأفريقيا لتقدمي الدعم التقني الأنظمة الطائرات 

بقيمة 5.597 مليون درهم.
ك��م��ا وّق���ع���ت يف ال���ي���وم ال���ث���اين ���رك��ة 
م���ن���وع���ه  ع����ق����ود   »Tawazun »ت�����������وازن 
 ب��ق��ي��م��ة 966 م���ل���ي���ون دره������م اأب�����رزه�����ا م��ع
م��راك��ز  الإن�����س��اء   L3HarrisTechnologie
الثالث  ال��ي��وم  ويف   . وُم��راق��ب��ة  تكنولوجية 
اأعلنت وزارة ال��دف��اع ع��ن توقيع �ستة عقود 
جديدة بلغت قيمتها حوايل 455 مليون درهم 
 Thales  ل�راء م�سبهات التدريب من �ركة 

. CAE و�ركة

التوقيع على عقد ما بني توازن وL3Harris خالل املعر�س

  AWHERO طوافة دون طيار Leonardo عر�ضت
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 ت�������ص���ن���ف ال�����ع�����رب�����ات اجل�����وي�����ة غ�����ر الآه������ل������ة وف����ق����ًا 
 لوظائفها وامل��ه��م��ات امل��وك��ل��ة اإل��ي��ه��ا اإىل �صت ف��ئ��ات عملية 

هي التالية:
- املُ�صتخدمة كاأهداف للرمايات اجلوية اأو للتمويه واخلداع.

- القيام  مبهّمات املراقبة والإ�صتطالع.
- العربات اجلوية املُقاتلة .

- العربات امل�صممة ملهّمات النقل والعمليات اللوج�صتية.
- العربات املُ�صتخدمة يف عمليات البحث والإنقاذ.

- العربات اجلوية املدنية والتجارية.
كما وميكن ت�صنيفها وفقًا ملدى عملها والإرتفاعات التي ت�صل اإليها 

على النحو التايل:
- املحمولة يدويًا، وتعمل حتى ارتفاع 600 م ومدى 2 كلم.

- القريبة اأّي حتى ارتفاع 1,500 م ومدى 10 كلم.
 - اأن��ظ��م��ة ح��ل��ف ن���ات���و،و ي�صل اإرت��ف��اع��ه��ا اإىل 3,000 م،  وم��دى 

عملها 50 كلم
- الأنظمة التكتية التي تعمل حتى ارتفاع 5,500 م ومدى 160 كلم.

اأنظمة الإرت��ف��اع املتو�صط والتحمل الطويل )MALE(، وهي   -
ترتفع حتى 9,000م، وي�صل مداها اأكرث من 200 كلم.

- اأنظمة الإرتفاع العايل والتحمل الطويل )HALE( ترتفع  فوق 
9,100م ومداها غر حمدد بامل�صافة.

- اأنظمة فائقة ال�رسعة واأع��ل��ى م��ن �رسعة ال�صوت ترتفع حتى 
15,200 م  وي�صل مداها اإىل اأكرث من 200 كلم.

الإ�ستخدام الع�سكري:
جتمع اجليو�ش على اأن الطائرات دون طّيار على اأنواعها لها 
فوائد جمة خالل العمليات التكتيكية، كونها توّفر للقوى املنت�رسة 
على اخلطوط الأمامية معلومات اإ�صتخبارية عن العدو، ُت�صاهم يف 
الطائرات دون طّيار  اأ�صبحت  لعملياتها. واليوم  النجاح  حتقيق 
حتمل يف حقيبة الظهر، ومل َتعْد عبئًا على املُقاتلني، ومنها ما ميكن 
و�صعه داخل العربات املخ�ص�صة لنقل اجلنود مبا فيها من�صات 

الإطالق.

العربات اجلوية دون طّيار:
للمهمات التكتيكية وأمن املعابر واحلدود

Sky Guardian اأو حار�س ال�سماء انتاج جرنال اتوميك�س  

تطلق ت�سمية Drone على خمتلف اأنواع العربات اجلوية 
 ،)UAS( ُبعد  عن  امل�سرية  والأنظمة   ،)UAVs( طّيار  دون 
والتي يتّم التحّكم بها بو�سائل واأ�ساليب ذاتية متنّوعة، اإما 
ل عن ُبعد يتواجد على الأر�س، واإما باإدارة  من خالل م�سغَّ
عام  ب�سكل  متنها،  على  حممول  كمبيوتر  عرب  كاملة  ذاتية 
يوكل اإىل هذا النوع من الأنظمة مهمات ي�سعب على الطائرات 
املاأهولة تنفيذها، وحالياً يتّم اإ�ستخدام الطائرات دون طّيار 
املراقبة  اأبرزها  �سواء  حٍد  على  ومدنية  ع�سكرية  لأغرا�س 
جتهيز  يف  جديدها  وكان  اجل��ّوي،  والت�سوير  والإ�ستطالع 
عمليات  يف  وا�ستخدامها  اأر���س،   - جو  ب�سواريخ  بع�سها 
دون  املُقاتلة  اجلوية  بالعربات  ُتعرف  باتت  حيث  قتالية، 

طّيار  UCAV، وقد نّفذت مهمات عّدة يف اأفغان�ستان واليمن.
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كثرة هي ال�رسكات املنتجة للطائرات امل�صرة عن ُبعد واملخ�ص�صة 
 Scan Eagle ملهمات ع�صكرية، ويف هذا املجال تذكر طائرة �صكان ايغل
ال��ت��ي تنتجها ���رسك��ة Insitu اإح���دى ���رسك��ات Boeing. وال��ت��ي ميكن 
اإطالقها  من الرّب اأو من على ال�صفن احلربية بحيث ت�صتطيع التحليق 
على ارتفاع 600 م وميكنها البقاء يف اجل��ّو ح��وايل 16 �صاعة متوا�صلة 
ب�رسعة حّدها الأق�صى 140 كلم/�صاعة. توفر» �صكان اإيغل« �صورًا عرب 
الفيديو والكامرا التي حتملها، ميكن الإ�صتفادة من معلوماتها بكل 

.Skyhook صهولة ودقة، ويتّم اإ�صتعادة هذه الطائرة عرب نظام�
ليوناردو Leonardo ال�رسكة اليطالية اأنتجت الطوافة دون طّيار 
AWHero لالإ�صتخدام املدين والع�صكري، اإنها من اجليل اجلديد ذات 
مدى ق�صر حتمل اإ�صم عني يف ال�صماء وميكنها تنفيذ عدة مهمات برية 
الأه��داف،  املُراقبة والتج�ص�ش والإ�صتطالع وحيازة  وبحرية ت�صمل 
القتال،  ال�صطح وعمليات دع��م  للغوا�صات و�صفن  واحل��رب امل�صادة 
كما تنا�صب عمليات ال�صيطرة على ال�صغب وامل�صادة لأعمال القر�صنة 

وحماية القوات.

 ال�صناعات اجلو ف�صائية الرتكية TAI، اأنتجت الطائرة دون طّيار 
طراز اأنكا Anka لتلبية اإحتياجات القوات املُ�صّلحة الرتكية يف مهّمات 
املُراقبة والإ�صتطالع على ارتفاعات متو�صطة ومع قدرة على التحمل 

خالل 18 �صاعة طران ومل�صافة 200 كلم.
�رسكة Honeywell اأنتجت طائرة T - Hawk كاإحدى الطائرات 
دون طّيار ذات الإق��الع والهبوط العمودي VTOL، و�صّممت لتلّبي 
 T - Hawk  اإحتياجات الوحدات الراجلة يف امليدان. ميكن اإ�صتخدام
يف عمليات مراقبة احل��دود والإ�صتطالع اجل��ّوي والبحث عن العبوات 
النا�صفة والقنابل على  جوانب الطرق، كما مُيكن اإ�صتخدامها مل�صح 
الطرقات وتاأمني احلماية. تو�صب هذه الطائرة يف حقيبة الظهر كونها 

تزن 8 كلغ، و يتّم ن�رسها خالل 10 دقائق وُي�صغلها عن�رس واحد.
اإن����ت����اج ���رسك��ة    RQ - 11- Raven امل���اأه���ول���ة  ال���ط���ائ���رة غ���ر 
AeroVironment من الطائرات دون طّيار ال�صغرة التي ُتطلق يدويًا، 
الع�صكرية  للعمليات  العالية  واحلركية  ال�رسيع  لالإنت�صار  م�صّممة 

والأمنية. تبلغ تكلفة النظام كاماًل حوايل 25 األف دولر اأمركي وهي 
تزن حوايل 2 كلغ، وميكنها التحليق يف اجلو ملّدة 80 دقيقة على ارتفاع 
حتى 150 م��رتًا، ومن ثّم تهبط اآليًا عرب القيادة الذاتية على اأّي ف�صحة 

اأر�ش قريبة، و ل تتطلب مدارج معّدة ُم�صبقًا.
يف جم���ال اآخ����ر ب����داأت ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة امل��ت��ط��ّورة ت��ق��ّر ب��ف��وائ��د 
وايجابيات الطائرات دون طّيار UAVs والأنظمة امل�صرة UAS، وتعمل 
لتحقيق التكنولوجيا الأحدث يف هذا املجال. فعّدة دول اأ�صدرت طلبات 
للتزّود بطائرات دون طّيار خم�ص�صة ل�صالح البحرية من ال�رسكات 

الكربى املُنتجة لالأنظمة الدفاعية.
ع��ّدة  Northrop Grumman تنتج  »ن��ورث��روب غ��روم��ان«  ف�رسكة 
 RQ - 4B Global اأن��واع من الطائرات دون طّيار لعّل اأب��رزه��ا   النظام
ل��دىال��ق��وات البحرية  ال��ذي يعمل على امل�صتوى ال�صرتاتيجي   Hawk
 ،HALE الأمركية كونه يطر على ارتفاعات عالية مع حتّمل طويل الأمد
وي��وؤم��ن دع��م��ًا ك��ب��رًا ل��ط��ائ��رات ال��دوري��ة البحرية الآه��ل��ة. اأم��ا برنامج 
الطائرة دون طّيار MQ-8B Fire Scout فُيعترب اأ�صا�صيًا يف جتهيزات 
البحرية الأمركية، التي اختارت هذا النظام كونه مركبة جوية دون 
 Vertical Take -off Unmanned اأو )VTUAV( طّيار ذات اإقالع عمودي
على منت  اأي�صًا  للعمل    Fire Scout نظام  لقد �صمم   .Aerial Vehicle
�صفن ق��ادرة على حمل الطائرات مع ن�رس اأويل على منت فرقاطة حاملة 
القتال  �صفينة  على  نهائي واختبار  دم��ج  يتبعه  امل��وّج��ه��ة،  لل�صواريخ 
ال�صاحلي )Littoral Combat Ship )LCS  التابعة للبحرية الأمركية 

حيث �صت�صّكل تلك الطائرات املُ�صت�صعرات الأ�صا�صية لل�صفينة.

 CamCopter النم�صاوية تنتج الطائرة دون طّيار Schiebel رسكة�
S-100  التي برهن اأداوؤه��ا متيزًا اأبان العمليات البحرية حتى يف حالة 
هياج البحر وارت��ف��اع الأم����واج. تنّفذ الطائرة خ��الل طرانها اأدوار 
والإ�صتطالع  الأه���داف  وح��ي��ازة  واملراقبة  التج�ص�ش  ت�صمل  متعّددة 
)ISTAR(، وه��ي تعمل حاليًا يف ع��ّدة ق��وات م�صّلحة ل��دى دول فرن�صا 
واأملانيا والهند وباك�صتان والمارات العربية املتحدة وقيادة  العمليات 

اخلا�صة الأمركية.
50 كلغ، وهي  اإ�صتخدام الطائرة لنقل ح��م��ولت ت�صل اإىل  ميكن 
مزّودة بربج ُم�صت�صعرات AGILE 2 اإنتاج �رسكة THALES، واأنظمة 
مراقبة وكامرات اإنتاج FLIR  Systems، اإ�صافًة اإىل رادار متطور، 
وه��ي ق��ادرة على التحليق املتوا�صل  مل��دة 6 �صاعات ب�رسعة تبلغ 120 

عقدة.
اإح�����دى ���رسك��ات��ه��ا   INSITU Boeing وع����رب  ���رسك��ة »ب���وي���ن���غ« 
املتخ�ص�صة يف اإن��ت��اج ال��ط��ائ��رات دون ط��ّي��ار، اأن��ت��ج��ت اأي�����ص��ًا نظام 

الطائرة RQ - 4B Global Hawk انتاج  نورثروب غرومان AW Hero  الطوافة امل�سرية Leonardo تنتج

Insitu انتاج Scan Eagle  الطائرة ال�سغرية
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هذه  البحرية.  العمليات  متمّيزًا خ��الل  لقي جناحًا  ال��ذي   Integrator
ال��ط��ائ��رة اأك���رب واأ���ص��خ��م م��ن من�صة �صكان اي��غ��ل اإذ يبلغ وزن��ه��ا عند 
الإط���الق ح��وايل 61 كلغ وميّكنها البقاء يف اجل��ّو لأك��رث م��ن 24 �صاعة 
واأخ��رى  اإلكرتوب�رسية،  ت�صوير  باأجهزة  منوذجيًا  جم��ّه��زة  كونها 
 تعمل بالأ�صعة حتت احلمراء على املوجة املتو�صطة اأو املوجة الطويلة

.)MWIR  or  LWIR(
اأبرز اأنواع الطائرات دون طّيار املُقاتلة

اأت���������وم���������ي���������ك�������������������ش ج���������������������������رال  ������������������رسك�����������������ة    - 
 MQ - 9 Reaper General Atomics الأمركية اأنتجت النظام ريبر 
اأنظمة الطران  ال��ذي يحتوي على معظم   Predator واأح��ي��ان��ا ي�صمى 
مثل حمطة ال�صيطرة الأر���ص��ي��ة وم��ع��دات اأج��ه��زة الإت�����ص��الت وِقطع 
ال�صيانة، كطائرة مقاتلة دون طّيار حتمل �صواريخ HellFire وقنابل 
موّجهة باأ�صعة ليزر. القدرة على التحمل يف مهمات التج�ص�ش واملراقبة 
والإ�صتطالع ت�صل اإىل 30 �صاعة وم��دى  حتى 1850 كلم. ال�رسكة تنتج 
اليوم نظام للُمراقبة البحرية Sea Guardian واآخ��ر للُمراقبة اجلوية 

.Sky Guardian

- �رسكة »بوينغ Boeing« وبالتعاون مع وزارة الدفاع الأمركية 
اأنتجت العربة اجلوية املُقاتلة دون طّيار X- 45 A  ذات مدى 2400 كلم، 
وهي حتمل ذخائر الهجوم املبا�رس املُ�صرتكة JDAM وقنابل �صغرة 
 X-45B ال�رسكة ط��ورت ه��ذه الطائرة واأنتجت النظام .SDB القطر

ولحقًا X - 45C الذي ميكن تزويده بالوقود جوًا.

- ����رسك���ة »����ص���وخ���وي Sukhoi« ال��رو���ص��ي��ة اأط��ل��ق��ت يف ال��ع��ام 
اإ����ص���م حت����ت   )UCAV( ط����ّي����ار  دون  ُم���ق���ات���ل���ة  ع���رب���ة  اأول   2019 
 Sukhoi S- 70 Okhotnik، اأو Hunter - B. لقد مّت تطويرها لت�صبح 
�صبحية بالتعاون م��ع �رسكة »ميغ Mig« كربنامج ط��ائ��رة م��ن اجليل 
ال�صاد�ش املقرر اإنتاجها يف العام 2024، املدى القتايل لهذه الطائرة ي�صل 
اإىل 4000 كلم، وهي حتمل 2000 كلغ من الذخائر املوجهة وغر املوجهة.

- تركيا دخلت على خط اإنتاج الطائرة املُقاتلة دون طّيار، حيث 
اأنتجت يف العام 2019 الطائرة برق طار Bayraktar Akinci ذات قدرة 
على التحّمل مل��دة 24 �صاعة وم��دى 5000 كلم مع ذخائر منوعة ت�صمل 

�صواريخ وقنابل.

اأهمية الطائرات دون طّيار الأمنية:
اإ�صتكماًل لدور الطائرات دون طّيار يف املجالت الع�صكرية كافة، 
بدت اليوم حمور اإهتمام ال��دول لدورها الأمني يف مراقبة ال�صواطيء 

واحلدود واملعابر بني الدول.
اإن ا�صتخدام الأنظمة اجلوية غر الآهلة UAV للحفاظ على اأمن 
العنا�رس املوجلة  املالية وج��ه��ود  التكاليف  ي��وّف��ر  املعابر احل��دودي��ة 

مبراقبة احلدود، وذلك لالأ�صباب التالية:
- �صهولة الطران والتحليق فوق املناطق احلدودية.

- اإ�صتمرارية العمل با�صتخدام عّدة اأنظمة م�صرة عن ُبعد.
- تخفي�ش عدد العنا�رس العاملة على املعابر احلدودية.

- التن�صيق الدائم مع املُ�صت�صعرات الأر�صية.

MQ - 9 Reaper  تنتج جرنال اأتوميك�س الطائرة املقاتلة دون طيار

الطائرة املقاتلة دون طيار Sukhoi S-70 Okhotnik انتاج �سوخوي

بريق طار Bayraktar طائرة تركية دون طيار

Boeing اول مقاتلة دون طيار من �سركة  X- 45 A تعترب الطائرة
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اأنواع احلدود:
ح��دود ال��دول قد تكون طبيعية ذات مظاهر جغرافية متنّوعة، اأو 
اإ�صطناعية من اجل���دران والأ���ص��وار واحل���دود الطبيعية التي ت�صّكل 

عوائق طبيعية لالإت�صال والتنّقل ميكن اإبرازها مبا يلي:
- املحيطات التي ت�صّكل حدودًا طبيعية للدول ذات امل�صادر الغنّية.

- الأنهر املتوّفرة يف معظم ال��ق��ارات وت�صّكل ح��دودًا طبيعية بني 
الدول اأو الوليات �صمن اإحتاد فدرايل.

- البحرات ت�صّكل اأحيانًا حدودًا طبيعية بني الدول.
- الغابات الكثيفة ذات امل�صاحات ال�صا�صعة.

- �صل�صلة اجلبال التي ُيكرث اإعتمادها كحدود طبيعية يف اأوروب��ا 
واآ�صيا.

اأما احلدود الإ�صطناعية فهي التي تر�صم بناًء لإتفاقيات بني الدول 
وُتعرف باحلدود اجليومرتية التي تاأخذ اأ�صكال اجل��دران والأ�صوار 

والتي ُتبنى بطُرق منّوعة.
مهام املعابر احلدودية: 

لقد مّت الإت��ف��اق عامليًا على اإق��ام��ة املعابر احل��دودي��ة لتنفيذ املهام 
التالية:

- تنظيم ح��رك��ة امل��واط��ن��ني ال��داخ��ل��ني  واخل���ارج���ني ع��رب دوائ���ر 
اجلوازات.

- �صبط اأعمال وحركات الهجرة.
- تنفيذ م��ه��ام اجل��م��ارك، وال��ت��ي ت�صمل جباية ال�����رسائ��ب ومنع 
تهريب املخدرات والأ�صلحة واملواد اخلطرة وغرها من املواد املحظور 

اإدخالها، و�صبط منع اإنت�صار الأمرا�ش والأوبئة.
الأنظمة امل�سادة للدرونز

نظرًا لتعدد ال�رسكات املنتجة لأنظمة ال��درون��ز، ب��رزت يف املقابل 
اأه��م��ي��ة اي��ج��اد ال��و���ص��ائ��ل امل�����ص��ادة لها ، ويف ه��ذا امل��ج��ال ميكن اإدراج 

ال�رسكات التالية:
ل��������ل��������درون��������ز م�������������������ص���������ادة  ت�������ك�������ن�������ول�������وج�������ي�������ات   - 
الأن��ظ��م��ة  م��ن  ق��ّدم��ت جم��م��وع��ة  ال��ت��ي   Anti - Drone Technologies
اأبرزها  لنوعها واأحجامها، ولعّل  للدرونز وفقًا  امل�صادة  والأج��ه��زة 
نظام Sky Wall 100 الذي يطلق قذيفة بازوكا نحو الدرونز، ثم العربة 

احلاملة جهاز اأ�صعة ليزر ذو قوة عالية.

الت����ي   Robin Radar Systemsروبي������ن رادارات  اأنظم��������ة   -
اأنتج�������ت نظام���������ي IRIS و ELVIRA لك�صف وتعقب الدرونز وبالتايل 

اإعطاء اإنذار مبكر عن قدوم خطر درونز.
اإن�����������درا  �������رسك������ة   -
INDRA اإح��دى ال�رسكات 
جم������ال  يف  ال�����������رائ�����������دة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��دف��اع��ي��ة 
والإت�����ص��الت وال���رادارات 
واأنظمة القيادة وال�صيطرة 
والأن����ظ����م����ة الإل�����ك�����رتو - 
ب�������رسي���ة، ت���ن���ت���ج ح���ل���وًل 
م�����ص��ادة لأن��ظ��م��ة درون����ز 
ال����ذي   ARMS اأب�����رزه�����ا 
ي�����ص��ت��خ��دم يف امل����ط����ارات 
اإدارة  يف  ي����دم����ج  ب���ح���ي���ث 

امل���الح���ة اجل���وي���ة واأن��ظ��م��ة 
الدفاع اجلوي.

 -اأع������������ل������������ن������������ت ت��������ك��������ن��������ول��������وج��������ي��������ات ف��������ورت��������ي��������م
Fortem Technologies ال�����رسك��ة ال��رائ��دة يف جم��ال احل��ل��ول الأمنية 
والدفاعية امل�صادة لأنظمة الدرونز امل�صرة عن ُبعد ، اإنها بتاريخ 20 
 AI - Enabled F700 ني�صان/ابريل 2020 با�رست �صحن �صياد الدرونز

Drone Hunter اجلديد.
اإن اأنظمة ال��درون��ز التي تطلق من الأر����ش ملهّمات الت�صوي�ش مل 
تعد فّعالة بعد اإنتاج ال�صياد F 700 الذي يعترب اآمنًا ورادع��ًا فعاًل �صّد 
عدد متزايد من اأنظمة الدرونز، فالتطور الكبر لل�صياد F 700 يكمن 
يف حمولته اللينة التي توفر تدابر م�صادة لأنظمة الدرونز املنفردة 
واملتعددة، فهي ت�صنع من األياف جديدة خفيفة ال��وزن لزيادة ليونة 
عملها و�رسعتها، وهي حتمل عدة اأنواع من التدابر امل�صادة للدرونز 
وتن�رسها يف الوقت  املطلوب وفقًا للخطر الديناميكي املكت�صف قبل 
عّدة اأميال من املنطقة امل��راد حمايتها، كونها جمهزة ب��رادار واأجهزة 

ب�رسية.
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  وم��ن��ت��ج  Drone Hunter F700  م�صمم  اإن 
الأم��رك��ي��ة، وه��و ق���ادر على اإط���الق اأّي ذخ��ائ��ر ���رسوري��ة ملنع درون��ز 
م��ع��ادي، وت��اأم��ني حماية املالعب الريا�صية وم�صايف ال��ب��رتول وحرم 
 AI - Enabled  Interceptor  اجلامعات وحمطات املرتو، وبالتايل يعترب

اأول درونز معرت�ش يف العامل.

�سياد الدرونز Drone Hunter F700نظام Sky Wall 100 م�ساد للدرونز

IRIS لك�سف وتعقب الدرونز
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برعاية  ق��ط��ر  ميليبول  وُي��ق��ام 
ك���رمي���ة م���ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و 
متيم بن حمد �آل ثاين  ال�سيخ 
اأمري قطر، ويفتتح معايل ال�سيخ خالد بن 
رئي�س  ث��اين،  �آل  �لعزيز  عبد  بن  خليفة 
ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة يف دول���ة قطر، 
امل��ع��ر���س ر���س��م��ي��ًا. وي��ت�����س��ارك يف تنظيم 
الداخلية  وزارة  كّل من  الفريدة  الفعالية 
ال��ق��ط��ري��ة و����رك���ة ك��وم��ي��ك�����س��ب��وزي��وم 
الفعاليات  بتنظيم  املتخ�س�سة  الفرن�سية 
ال��دول��ي��ة مم��ِث��ل��ًة ع��ن ائ��ت��اف ج��ي اآي اإي 

املوؤ�س�سة  ���س��ي��ف��ي��ب��ول،  ب��ق��ي��ادة  ميليبول 
امل�سوؤولة عن تنفيذ جهود التعاون التابعة 

لوزارة الداخلية الفرن�سية. 
ي�����س��ت��ق��ط��ب اأن  امل�����ت�����وق�����ع   وم��������ن 

م��ي��ل��ي��ب��ول ق��ط��ر 2022 اأك����ر م���ن 240 من 
الوفود وكبار ال�سخ�سيات من 30 دولة من 
خمتلف اأنحاء العامل، مبا ي�سمل وزراء من 

العراق ولبنان ومولدوفا واأوكرانيا.
وت��������ع��������ل��������ي��������ق��������ًا ع���������ل���������ى ه���������ذا 
 امل������و�������س������وع، ق��������ال ي�����ان ج���ون���وت

ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س   ،Yann Jounot

ل�����رك��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 اأزم����ة

م��ع��دل  وارت����ف����اع   COVID 19 ك���وف���ي���د 
ال�ستقرار  وع��دم  ال�سيربانية  التهديدات 
اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي، ي��ب��ح��ث ���س��ّن��اع ال��ق��رار 
التقنية  التنفيذ  وج��ه��ات  الأم���ن  وق���وات 
عن  واملواطنون  التحتية  البنى  ومطورو 
الأمنية  التحديات  ملواجهة  جديدة  حلول 
العام  ن�سخة  متّثل  ل��ذا  ب�رعة.  املتنامية 
احلايل من ميليبول من�سة فريدة لابتكار 

يف هذا املجال.
وب������دوره، ق���ال ف��ر�ن�����س��و� جوليني 
ف��ع��ال��ي��ات  م���دي���ر   ،François Jullien
برناجمًا  قطر  ميليبول  »ي��ق��ّدم  ميليبول: 
رف��ي��ع امل�����س��ت��وى م��ن ف��ع��ال��ي��ات م�����س��ارك��ة 
امل���ع���رف���ة،وال���ت���ي ت��ت��ي��ح ل�����رواد ال��ق��ط��اع 
امل�سرتين  اأم���ام  ابتكاراتهم  ا�ستعرا�س 

معرض ميليبول قطر يعود بدورته الرابعة عشرة 
إىل الدوحة بني 24 وحتى 26 أيار/مايو 2022

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتفقد المعرض في دورته السابقة

يف  �لر�ئدة  �لدولية  �لفعالية   MILIPOL Qatar قطر  ميليبول  يعود معر�ض   
جمال �لأمن �لد�خلي و�لدفاع �ملدين على م�ستوى منطقة �ل�سرق �لأو�سط، هذ� �لعام 
بدورته �ل� 14 �إىل مركز �لدوحة للمعار�ض و�ملوؤمتر�ت بني 24 و26 �أيار/مايو 2022. 
وينطلق �ملعر�ض و�سط تنامي �لطلب على �حللول �ملبتكرة و�أنظمة �لدفاع �ملتقدمة 

و�لالزمة ملعاجلة �لتحديات �ملعقدة �لتي تو�جه قطاع �لأمن �لد�خلي.
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وق��ادة ال��راأي، بالإ�سافة اإىل لقاء الوفود 
ال��دول��ي��ة الر�سمية وت��ط��وي��ر اأع��م��ال��ه��م يف 
منطقة ال�����رق الأو���س��ط وال��ت��وا���س��ل مع 

خرباء الأمن«. 
جتدر الإ�سارة اإىل اأن معر�س ميليبول 
ه��و احل��دث العاملي املتخ�س�س يف �سوؤون 
الأم��ن الوطني، عقد للمّرة الأوىل يف العام 
1984 يف باري�س، ويف العام 1996 مّت اختياره 
م��ن ِقبل دول��ة قطر ليكون عامة ف��ارق��ة يف 

ال�رق الأو�سط املخ�ّس�س لاأمن الوطني 
والدفاع املدين وبات يعقد يف مدينة الدوحة 

كل عامني برعاية اأمري الباد.
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ّظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���س 
اللواء نا�سر بن فهد �آل ثاين اأ�سار اإىل اأن 
ميليبول قطر حقق تطورًا ملمو�سًا خال 
الأعوام املا�سية، ومن املتوّقع اأن ي�ستمّر 
يف النمو بن�سبة 14.5 % �سنويًا حتى العام 
لدولة  ال�سرتاتيجي  املوقع  اأن  اإذ   .2025

ق��ط��ر يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ي��ج��ع��ل م��ن��ه��ا نقطة 
املُحتملة  الأع��م��ال  لتحقيق  مثالية  اإلتقاء 

واملُرتبطة بنمو قطاع الأمن.
ك��م��ا اأك���د ال��ل��واء نا�سر بن فهد على 
اأن ه��ذا احل��دث �سوف ي�ستقطب �ركات 
�سناعية عاملية، تت�سّوق لعر�س ُمنتجاتها 
املُ����ت����ط����ّورة، ول���ق���اء ال��ب��ع��ث��ات ال��دول��ي��ة 
الر�سمية الراغبة يف الإطاع على اأحدث ما 

تو�ّسلت اإليه التكنولوجيا.

عربة Fortress �ملدرعة لنقل �جلنود 
ARQUUS يف جناح

رئيس اللجنة المنّظمة للمعرض اللواء ناصر بن فهد آل ثاني
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جديد الدفاع

نهاية �شهر ���ش��ب��اط/ف��ر�ي��ر 2022 وّق��ع��ت ���رك��ة »�أي��رب��ا���ص 
Airbus« وجمموعة تعاون �لت�شّلح �ملُ�شرتك)OCCAR(، على عقد 
�شامل لإنتاج �ل��درون �لأوروب���ي Eurodrone، �ل��ذي ي�شمل تطوير 
و�إن��ت��اج 20 نظامًا وت��ق��دمي دع��م خدمة مل��دة خم�ص �شنو�ت. �لر�ئد 
 Airbus Defence & Space و�لف�شاء  للدفاع  �أيربا�ص  �ل�شناعي 
�لعقد يف ح�شور ثالثة �ركاء متعاقدين ثانويني �أملانيا وّقعت   يف 
)MSC(  هم �أيربا�ص Airbus Defence & Space يف ��شبانيا، ود��شو 
يف   Leonardo وليوناردو  فرن�شا،  يف   Dassault Aviation للطري�ن 
�إيطاليا، فيما وّقعت OCCAR نيابة عن �لدول �لأربع مطلقة �مل�روع 

�أي �أملانيا وفرن�شا و�إيطاليا و��شبانيا.
مايك  و�لف�شاء«  للدفاع  »�أيربا�ص  ل�ركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
يطلق  �لتوقيع  هذ  �أن  �إىل  �أ���ش��ار   Mike Schoelhorn �سكولهورن 
تطوير �أح���د �أك���ر �ل��ر�م��ج �لدفاعية �لطموحة يف �أوروب����ا، �إذ �أن 

 OCCAR هو نتيجة �لعمل �لتعاوين ما بني �ل�شناعة و Eurodrone
و�لدول �لأوروبية.

�أم��ا �لرئي�ص �لتنفيذي ل�ركة »د��شو للطري�ن« اإريك ترابييه 
Eric Trappier فقال:»هذ� �لعقد يوؤ�ر �إىل ت�شميم �لدول �لأوروبية 
وتلبية  �ل�شيا�شية  �لأه����د�ف  حتقيق  على  �ل�شناعيني  و�ل�����رك��اء 

�لتحديات �لتكنولوجية �لهادفة نحو  �شيادة �أوروبا  �لدفاعية«.
 ب�������دوره، م���دي���ر ع����ام ل���ي���ون���اردو لو�سيو ف��ال��ري��و �سيويف 
Lucio Valerio Cioffi �أ�شار �إىل �أن �إع��الن �ليوم هو عالمة �أ�شا�شية 
للدولة �لأوروب��ي��ة �لتي توؤكد عزمها و�إجن��ازه��ا برنامج دف��اع و�أمن 

�أوروبي معقد  و��شرت�تيجي.

Eurodrone التوقيع على عقد إلنتاج درون أوروبي

�أعلنت جمموعة �يدج EDGE �ركة �لتكنولوجيا �ملتقدمة �لر�ئدة 
يف �ملنطقة يف قطاع �لدفاع وغريه و�لتي تعد بني �أكر 25 موردً� ع�شكريًا 
يف �ل��ع��امل، ع��ن م�شاركتها يف �ل���دورة �لفتتاحية م��ن معر�ص �لدفاع 
�لعاملي �لذي �شيعقد يف �لعا�شمة �ل�شعودية �لريا�ص يف �لفرتة بني 6 – 9   

�آذ�ر/مار�ص 2022. 
وتعتزم »�ي��دج« خالل م�شاركتها يف �ملعر�ص �لرتويج ل�ر�كاتها 
مع �لقطاع �ملحلي  وجلهودها �لر�مية �إىل دعم �لإنتاج �لدفاعي �ملحلي يف 
�ململكة، ف�شاًل عن ��شتعر��ص قدر�تها وحلولها �لتكنولوجية �ملتنوعة. 
وبهذه �ملنا�شبة، قال �ل�شيد في�سل البناي، رئي�ص جمل�ص �لإد�رة 
�لتنفيذي يف جمموعة �ي��دج: »ي�شعدنا �مل�شاركة مع زمالئنا يف �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية خالل معر�ص �لدفاع �لعاملي، كما نرحب بالفر�ص 
�لتجارية �لتي �شتتيحها لنا مثل هذه �لفعالية �لهامة �لتي ت�شكل من�شة 

مثالية ل�شتعر��ص بع�ص من �أحدث منتجاتنا وحلولنا«. 
و�أ�شاف: »تعد �ل�شعودية �شوقًا ��شرت�تيجية بالن�شبة �إلينا، حيث 
ظهر ذلك جليًا خالل معر�ص �آيدك�ص يف �لعام �ملا�شي. ونتطلع قدمًا 
�إىل تعزيز تلك �لعالقة خالل �ل��دورة �لأوىل من معر�ص �لدفاع �لدويل 
عر �لإع��الن عن منتجات جديدة ومتطورة، وتكوين �ر�كات قّيمة، 
وتوقيع �تفاقيات من �شاأنها �أن ت�شاعد على حتقيق روؤي��ة �لإم��ار�ت 
لتطوير قدر�ت �شيادية وبناء �قت�شاد �ملعرفة �مل�شتد�م مع تركيز كبري 

على �شفقات �لت�شدير«.  
وتعتزم �شبع �ركات تابعة ملجموعة »�يدج« ��شتعر��ص حلولها 

ومنتجاتها �ملتقدمة، مبا يف ذلك منتجات �ركة منر �لتي ت�شمل �آلية 
»AJBAN MK2« و�آلية  »JAIS 4x4« رباعية �لدفع �ملثبتة يف �ملعارك؛ 
ومنتجات �ركة �جل�شور �لتي ت�شمل �ملركبات �لقتالية �ملدرعة من 
 QX-4و QX-3 �مل�����ش��رية  و�ل��ط��ائ��ر�ت   ،»RABDAN 8x8« ط���ر�ز 

وطائرة GARMOOSHA �مل�شرية من �ركة �أد��شي.  
وم��ن �مل��ق��رر �أن ي�شتعر�ص ج��ن��اح �ي���دج �أي�����ش��ًا �أن��ظ��م��ة �لتوجيه 
 »DESRT STING« ل��دق��ي��ق م��ن ���رك��ة ه��ال��ك��ن، مب��ا يف ذل��ك نظامي�
و»THUNDER«، وجمموعة »RASH« للتوجيه �لدقيق ذ�ت �جلناح 
�لثابت. كما �شيت�شمن �جلناح جمموعة ذخائر»AL TARIQ« �ملوجهة 

بدقة ذ�ت �ملدى �لبعيد من �ركة �لطارق.   

»ايدج« تعرض حلوهلا التقنية املتقدمة خالل معرض الدفاع العاملي

Eurodrone ت�سميم الدرون الأوروبي 

EDGE انظمة منوعة يف جناح 
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 Leonardo أعلنت �رشكة »ليوناردو�
« ع��ن توقيع ع��ق��ود ت��ف��وق قيمتها 260 
م��ل��ي��ون ي����ورو، م��ع ���رشك��ة »هن�سولت 
دورً�  ت��ل��ع��ب  �ل���ت���ي   »HENSOLDT
رئ��ي�����س��ي��ًا يف ت��ط��وي��ر  وت�����س��ل��ي��م �أن��ظ��م��ة 
  ECRS ل�����ر�د�ر �لأوروب�����ي �ملُ�����س��رك�
ل��ط��ائ��ر�ت ي��وروف��اي��ر تايفون   MK1
Eurofighter Typhoon �ملطلوبة من قبل 

�أملانيا و��سبانيا.
�سوف تنفذ ليوناردو �أعمال تطوير 
ق�����در�ت ج���دي���دة ذ�ت ن��ط��اق ع��ري�����ض، 
وت��زود قطع �أ�سا�سية لهو�ئي �ل��ر�د�ر 
 APSC �لطاقة  و�د�رة  لتزويد  �جلديد 
ومعاجلها. وهي �ليوم �لهيئة �مل�سممة 
ل��ن��ظ��ام �ل�����ر�د�ر �لأوروب������ي �مل�سركة 
 E - للم�سح �لإل��ك��روين ECRS MK0

Scan �ملطلوب لكل من �لكويت وقطر، كما 
�أنها هيئة �لت�سميم للر�د�ر ECRS  MK2 بقيادة بريطانيا.

�أملانيا و��سبانيا،  م��ن  ECRS MK1 لكل  �ل���ر�د�ر  �أن  �إىل  ُي�سار 
جمّهز بالقط رقمي متعدد �لأقنية، ووحد�ت بث و�لتقاط ذ�ت نطاق 

عري�ض لتح�سني ق��در�ت �ل���ر�د�ر MK0. بالإ�سافة �إىل �إن��ت��اج نو�ة 
�لهو�ئي APSC و�لأجز�ء �ملعاجلة، فاإن هن�سولت HENSOLDT  قد 
تعاقدت مع ليوناردو Leonardo لتنفيذ �أعمال تطوير قدر�ت �أق�سام 
.ECRS  MK1  لإ�ستقبال و�لبث بغية تعزيز مدى ودقة ك�سف �لر�د�ر�

جديد الدفاع

ليوناردو  Leonardo �ل�رشكة �ليطالية للدفاع و�لأم��ن، 
عر�ست يف معر�ض �لأن��ظ��م��ة غ��ع �لآه��ل��ة و�ملُ�����س��ّعة ع��ن ُبعد 
UMEX �لذي �نعقد يف �أبو ظبي ما بني 21 و 23 �سباط /فرب�ير 
2022، جمموعة كاملة من �حللول غع �لآهلة للتطبيقات �ملدنية 

و�لع�سكرية، مع �لتاأكيد على �أمن �جلو ف�ساء.
�ملدير �لعام ل�رشكة »ليوناردو« يف دولة �لمار�ت �لعربية 
�إىل  �أ���س��ار   ،Vicenzo Romano رومانو  فين�شنزو  �ملتحدة 
�أن �لم���ار�ت دول��ة تبحث يف جت��دد ك��ّل م��ا تفعله، ل��ذ� ت�ستمر 
ليوناردو عرب �أح��دث حلولها �لتكنولوجية يف دعم �لعمليات 
�ليومية �لتي ت�سمل �د�رة �لأم��ن و�لنقل �جل��وي و�ملن�سات 
�لبحرية. و�أن قطاع �لأنظمة غع �لآهلة حيث تعمل من�سات 
ل��ي��ون��اردو، ميكن �أن يعبد �ل��ط��ري��ق نحو ف��ر���ض ج��دي��دة من 

�لتعاون �ملُتبادل.
خالل �ملعر�ض عر�ست ليوناردو �لنظام �جل��وي �ل��دو�ر 
 ،AWHERO ب��اإ���س��م  ُي��ع��رف  �ل����ذي   ،)RUAS( دون ط��ّي��ار
كمن�سة مزدوجة �لإ�ستعمال لتنفيذ مهمات مدنية وع�سكرية 
فوق �لرب وفوق �لبحر. كما عر�ست جمموعة من �ل��ر�د�ر�ت 
مثل  )Gabbiano )UL و Osprey �ملتعدد �لأدو�ر يف جمالت 

�ملُر�قبة.

UMEX ليوناردو عرضت أحدث األنظمة غري اآلهلة يف

هنسولت تعزز دور ليوناردو يف رادارات تايفون

 النظام اجلوي AWHERO من ليوناردو

مقاتلة يوروفايرت تايفون
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على  �مل�سنع  يف  �لتجارب   »Aselsan »�أ�سل�سان  �أجن��زت �رشكة 
نظام زرغانا  ZARGANA �مل�ساد للطوربيد، وذلك ل�سالح غو��سات 
فئة »Agosta 90B« تابعة ل�سالح �لبحرية �لباك�ستانية، وفق م�رشوع 

)MLU( للتطوير.
ح�رش �لتجارب على نظام زرغانا �ملُلحق �لع�سكري �لباك�ستاين 
�لباك�ستانية، وم�سوؤولني  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  عن  تركيا، وممثلني  يف 
�أعلنت يف  قد  كانت  »�أ�سل�سان  �لدفاعية. �رشكة   »STM« من �رشكة 
�سهر �أي��ار/م��اي��و 2019 عن ت�سدير Zargana �إىل �لباك�ستان، و�أن 
�لعقد هو ج��زء من برنامج تطوير غو��سات Agosta  90 B للقو�ت 
 �لبحرية �لباك�ستانية، �لذي ي�ستمل على حتديث ثالث غو��سات فئة
 »Agosta  90B«  مب��وج��ب ع��ق��د م��وّق��ع يف �ل��ع��ام 2016  م��ع �رشكة

 STM �لر كية كمتعاقد رئي�سي.
�سّد  �لغو��سات  عمل  �إ�ستد�مة  ي��وؤم��ن   Zargana �أن  �إىل  ُي�سار 
هجمات �لطوربيد، من خالل قدر�ت رّد �لفعل �ل�رشيع، وهو ي�ستخدم  

�أنظمة ZOKA  للت�سوي�ض �ل�سوتي وغعها من و�سائل �خلد�ع.

أسلسان ختترب نظام  زرغانا املضاد للطوربيد

 Raytheon ت��ع��م��ل ���رشك��ة »ر�ي���ث���ي���ون ل��ل�����س��و�ري��خ و�ل���دف���اع
Missiles& Defense« على تطوير ميكروو�يف �سلب بطاقة عالية، 
كتكنولوجيا م��دم��رة لتغيع ��ساليب �حل���رب، م��ع �ح��ت��م��ال تقدمي 
دفاع جديد م�ساد لأنظمة �لدرونز �ملعادية و�لأ�سلحة ذ�ت �ل�رشعة 
 ،)Drones and Hypersonic Weapons( لتي تفوق �رشعة �ل�سوت�

�أك��رب �لأخطار  وتعترب كلتاهما من 
�لأمعكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  لقوة 

�لع�سكرية وحلفائها.
�إح�������دى ه�����ذه �لأخ�����ط�����ار  ه��ي 
�ل�����س��و�ري��خ ذ�ت �ل�����رشع��ة �ل��ت��ي 
ت�سع  �لتي  �ل�سوت،  �رشعة  تفوق 
ب�����رشع��ة خ��م�����س��ة �أ���س��ع��اف ���رشع��ة 
�ل�سوت، وت�ستطيع �رشب �أهد�ف 
على م�سافات بعيدة جدً�. �أما �لثانية 
فهي �لطائر�ت �مل�سعة �أو �لعربات 
�جلوية غع �لآهلة )UAV(، خا�سة 
�مل��ت��وف��ر م��ن��ه��ا ك��اأ���س��ل��ح��ة رخي�سة 
عالية  تكلفة  تتطلب  و�ل��ت��ي  �لثمن 
�لتكنولوجيا  ه���ذه  �إن  ل��ت��دم��عه��ا. 
�لوحيدة �لنا�سئة، �أي �مليكروو�يف 
ذو �لطاقة �لعالية، ق��ادرة على لعب 
دور كبع يف �ل��دف��اع �سد �لأخ��ط��ار 

�لو�ردة �أعاله.
»ر�يثيون  �رشكة  رئي�ض  نائب 
ق���ال:»�إن   Colin Whelan هويالن  كولن   » و�ل��دف��اع  لل�سو�ريخ 
�أعد�ءنا ياأتون بطرق ز�ئدة �لتطور و�لإبد�ع ملهاجمتنا، ونحن بحاجة 
حللول ذ�ت تكلفة منخف�سة ملو�جهتهم، و�أن هذه �لتكنولوجيا تتيح 

تدمع �رشب كامل من �لأخطار �لإلكرونية ب�رشبة و�حدة«.

رايثيون تطور ميكرووايف بطاقة عالية ضد الدرونز واألسلحة السريعة
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خ���الل �لأ���س��ب��وع �لأول م��ن �سهر �سباط 
/ف���رب�ي���ر 2022 �خ���ت���ربت ����رشك���ة »ج����ر�ل 
 General Atomics توميك�ض لالأنظمة �جلوية�
 ،Aeronautical Systems)GA-ASI(
�ملتقدمة كجزء  �لبيانات  رب��ط  ق���در�ت  بنجاح 
م���ن ج��ه��ود �ل��ت��ط��وي��ر �ل��ت��ي مُي��ول��ه��ا �جلي�ض 
�لأم��عك��ي لتطوير ن��ظ��ام �ل��ط��ائ��رة دون طيار 
 UAS ذ�ت �مل���دى �مل��ط��ول ط���ر�ز غ���ر�ي �إي��غ��ل

.MQ-1C )GE-ER( 
�مل�سركة  �ل�سابقة  �لتجارب  �أظ��ه��رت  لقد 
م���ا ب���ني �جل��ي�����ض �لأم���عك���ي و����رشك���ة ج���ر�ل 
�أت��وم��ي��ك�����ض، ق����درة  �ل��ن��ظ��ام )GE-ER( على 
�حل��ف��اظ على ر�ب���ط ودع���م م��ع��دل ب��ي��ان��ات ذ�ت 

نطاق عري�ض، مع �سو�تل م��د�ر �لأر���ض �لثابت 
.)MEO( و�سو�تل مد�ر �لأر�ض �ملتو�سط )GEO(

نائب رئي�ض �رشكة »ج���ر�ل �أتوميك�ض« ل��رب�م��ج �جلي�ض دون 
كاتيل Don Cattell، �أ�سار �إىل »�أننا مع  فريق عمل �جلي�ض �لأمعكي، 

ُنحقق تقّدمًا مهمًا يف حت�سع �لنظام GE -ER لعمليات ناجحة يف 
بيئات متنازع عليها، و�إن �إمتام حتديث غر�ي �إيغل  GE - ER، �سوف 

يوفر جناح مهمات �جلي�ض وفق �أعلى �لقدر�ت«.

Gray Eagle جنرال اتوميكس واجليش األمريكي خيتربان إلكرتونيات غراي إيغل

بتاريخ 22 �سباط/ 2022 بد�أت  �رشكة » Naval Group « �لر�ئدة 
�إن��ت��اج �ل�سفن �حلربية، �لتجارب �لبحرية �لأوىل على  �أوروب��ي��ًا يف 
فرقاطة FREMM  DA للدفاع �جلوي Lorraine، وذلك كخطوة مهمة 
�إنها �لفرقاطة  قبل ت�سليم �لفرقاطة �إىل �سالح �لبحرية �لفرن�سية. 
�لثامنة من نوعها و�لثانية مع ق��در�ت حم�سنة للدفاع �جل��وي �لتي 
ت�سّلم �إىل فرن�سا بناًء لطلب منظمة OCCAR نيابة عن هيئة �لت�سّلح 

�ل��ف��رن�����س��ي��ة DGA  و�ل��ق��و�ت 
�لبحرية �لفرن�سية.

ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  ُي�������س���ار 
متعددة  �لأوروب��ي��ة  �لفرقاطة 
�إ���س��ت��م��ر   FREMM �لأدو�ر 
لقانون  وف��ق��ًا  طبيعي  ب�سكل 
 ،)LPM( لتخطيط �لع�سكري�
حيث مّت ت�سليم �سبع فرقاطات 
ل��ل��ب��ح��ري��ة �ل��ف��رن�����س��ي��ة م���ا بني 
منها   ،2021 و   2012 �أع�����و�م 
ف��رق��اط��ة »حم��م��د �ل�����س��اد���ض« 
�لتي �سّلمت �إىل �ملغرب يف �لعام 
2014 وفرقاطة »حتيا م�رش« 
�لتي �سّلمت �إىل م�رش يف �لعام 

.2015
 142 يبلغ ط��ول �لفرقاطة 
م��رً� وعر�سها 20 م��رً� تت�سع 
 حلو�يل 130 عن�رشً� مع طاقمها، �أما ت�سليحها فيتكون من 8 �سو�ريخ

Exocet MM40 Block3 م�سادة لل�سفن، و 32 �ساروخ ASTER ذو 
�لإطالق �لعمودي للدفاع �جلّوي و 19 طوربيد MU90 ومدفع عيار 76 
ملم و�أربعة مد�فع ر�سا�سة عيار 12.7 ملم، �إ�سافة �إىل مدفعني يد�ر�ن 

عن ُبعد طر�ز Narwhal  عيار 20 ملم.

نافال غروب تبدأ التجارب البحرية على آخر فرقاطة فرنسية

MQ-1C Gray Eagle نظام الطائرة دون طّيار 

 فرقاطة اأوروبية متعددة االدوار
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WWW.NAVAL-GROUP.COM

NAVAL GROUP DESIGNS, BUILDS AND MAINTAINS 
SUBMARINES AND SURFACE SHIPS ALL AROUND  
THE WORLD.

Leveraging this unique expertise and our proven 
track-record in international cooperation, we are 
ready to build and foster partnerships with navies, 
industry and knowledge partners.

Sovereignty, Innovation, Operational excellence : 
our common future will be made of challenges, 
passion & engagement.
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