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الفرقاطات متعددة األدوار
في الشرق األوسط
الموقف الدفاعي في مصر

اللواء الركن

عبداهلل السليطي

قائد القوات البحرية االميرية القطرية

تطور الصناعات
الدفاعية
والجوفضائية
األوروبية

يس  390 -ميلينيوم

توليفة
ال تُق َهر

رسعة يف الجو وتح ّوالت أرسع

تقدم الطائرة الثنائية املحركات “يس 390 -ملينيوم”
( )C-390 Millenniumأداءا ً تكتيكياً باهرا ً ذا فعالية
إسرتاتيجية ،وذلك مبا تتمتع به من رسعة انطالق قصوى تبلغ
 0.80ماك ،وحمولة قدرها  26طناً ،وارتفاع أقىص يصل إىل
 36,000قدم .وبالنسبة إىل الطاقم ،فقد خ َُّص بإبتكارات
عدة ،منها أمتتة كاملة تشمل إدارة الشحن ،وكذلك أنظمة
وتحسن اإلنتاجية .وبالنظر إىل
جوية تقلّص من أعباء العمل
ّ
جدارتها املثبتة يف خدمة سالح الجو الربازييل ،وإىل العقود
املوقَّعة من جانب سالح الجو الربتغايل وسالح الجو املجري،
فإن الطائرة املتعددة املهامت  C-390تأخذ الحركية إىل
املستوى التايل يف البيئات الحافلة بأشد التحديات.
#C390UnbeatableCombination
embraerds.com
Photographic record made during
the unpaved runway test campaign.
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 ،2022وت�ك�م��ن أ�ه�م�ي�ت��ه يف ك��ون��ه � �س �ي��وزّع خ�ل�ال �أب� ��رز م�ع��ر��ض نْ�ْيا ع��امل�ي� نْْيي �أي
ي��ورو��س��ات��وري  EUROSATORYالدفاعي يف فرن�سا ،وف��ارن�ب��وره للطريان
Air Show

 Farnboroughيف بريطانيا ،حيث �أدرج لك ّل منهما مو�ضوع مع

ر�ؤية �إ�ستباقية.
�إىل ذلك يت�ضمّن العدد تغطية �شاملة ملعر�ض الدوحة للدفاع البحري «دميدك�س
 » DIMDEXالذي انعقد يف قطر ما بني  21و � 23آذار /مار�س املا�ضي ،ومعر�ض
الأم��ن وال��دف��اع امل��دين «ميليبول قطر  » Milipol Qatarال��ذي انعقد يف مدينة
الدوحة ما بني  24و � 26أيار/مايو  ،2022وقد و ّزع��ت يف املعر�ضني أ�ع��داد جملة
«الدفاعية» والقت �إ�ستح�سان العار�ضني والزوّار.
�أم��ا موا�ضيع ال�ع��دد الأخ ��رى فت�شمل عر�ض ًا لل�صناعات الدفاعية واجل��و

اال�شرتاك ال�سنوي*$ 50 :

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

التوزيع :ال�شركة اللبنانية لتوزيع ال�صحف واملطبوعات
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ف�ضائية الأوروب �ي��ة ،وملحة ح��ول امل��وق��ف الدفاعي يف م�رص� ،إ�ضافة �إىل �أنظمة
االت���ص��االت ،وع��رب��ات النقل الع�سكري ،وت �ط �وّر �أنظمة ال��ر�ؤي��ة للمُ�شاة .كما
يت�ضمّن ال�ع��دد م�ق��ا ًال يتعلّق بتواجد الفرقاطات يف اخلليج ،وبع�ض املوا�ضيع
التحريرية املنوّعة� ،إ�ضافة �إىل ق�سمي «بانوراما» و«جديد ال��دف��اع» حيث يجد
القاريء جمموعة من الأخبار واملعلومات حول �آخر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا
الع�سكرية.
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L3HARRIS.COM

VIPER SHIELD™
Innovative electronic warfare for tomorrow’s F-16
Increase mission success in an increasingly dangerous threat environment. The advanced L3Harris Viper
Shield’s digital EW system is designed to maximize survivability and mission success for the advanced F-16
Block 70/72 aircraft with its advanced AESA radar. Building on a 60-plus-year legacy of success, Viper Shield
continues to secure superiority across the spectrum.
Being developed in partnership with Lockheed Martin and the U.S. Air Force, the new AN/ALQ-254(V)1 Viper
Shield will provide U.S. allies with cutting-edge countermeasures against sophisticated, ever-changing threats.
This advanced EW system will provide a virtual electronic shield around the aircraft, enabling warfighters to complete missions safely in increasingly complex battlespace scenarios. L3Harris record includes providing EW systems
on F-16s for more than 30 years and to international partners for more than 20 years.
Learn more at L3Harris.com/vipershield

L3HARRIS.COM
Image: Lockheed Martin
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فينكانتريي تطلق فرقيطة رابعة لقطر
ب�ت��اري��خ � 29آذار/م ��ار� ��س � 2022أطلقت
الفرقيطة الرابعة م��ن فئة «ال��زوب��رة» والتي
حتمل �إ� �س��م «�سمي�سمه» ،وه��ي الأخ�ي�رة من
جم �م��وع �أرب� ��ع �سفن طلبتها وزارة ال��دف��اع
القطرية من �رشكة «فنكانتريي »Fincantieri
يف اطار برنامج الإ�ستحواذ البحري الوطني.
الإح �ت �ف��ال ح�صل يف ح��و���ض ب�ن��اء ال�سفن
 Muggianoيف  La Speziaااليطالية ،بح�ضور
ك ّل من ال�سيد خالد بن يو�سف ال�صدا ،ال�سفري
القطري يف ايطاليا ،والعميد را�شد القا�شوتي
ممثل رئي�س �أرك��ان القوات امل ُ�سلّحة ،والعميد
ع��ل��ي �أم�ي�ن مم �ث��ل ق��ائ��د ال� �ق���وات ال �ب �ح��ري��ة
ال �ق �ط��ري��ة ،وال� �ل ��واء ال��رك��ن ه�لال املهندي،
امل ُلحق الع�سكري القطري يف روما ،والأمريال
ريكاردو مار�شيو Rear Admiral Riccardo
 Marchioق��ائ��د ال �ق��وة ال�ب�ح��ري��ة االي�ط��ال�ي��ة
 ،MCMوماركو �أكا  Marco Accaنائب مدير
عام ق�سم ال�سفن البحرية يف فينكانتريي.
�إن الفرقيطة فئة «الزوبرة» م�صمّمة وفق ًا لقواعد ،RINAMIL
تتمتّع بليونة عالية وق��ادرة على تنفيذ خمتلف �أن��واع املهمّات ،من

فرقيطة «�سمي�سمة» تن�ضم �إىل القوات البحرية القطرية

امل ُراقبة مع �إمكانيات �إنقاذ بحري و�صو ًال �إىل كونها �سفينة مُقاتلة،
يبلغ طولها � 107أمتار وعر�ضها  14.70مرت ًا ت�ستطيع ا�ستيعاب 112
�شخ�صاً.

و ُتس ّلم قطر فرقيطة ثانية
بتاريخ  28ني�سان/ابريل � 2022سلّمت
�رشكة «فينكانتريي � »Fincantieriإىل دولة قطر
فرقيطة «دم�سة» ،وهي الثانية من �أ�صل �أربع
فرقيطات من فئة «الزوبرة» طلبت من وزارة
ال��دف��اع القطرية يف اط��ار برنامج الإ�ستحواذ
الوطني البحري.
�إحتفال ت�سليم الفرقيطة ح�صل يف �أحوا�ض
بناء ال�سفن  Muggianoيف منطقة La Spezia
االي �ط��ال �ي��ة ،وذل ��ك بح�ضور العميد عبد اهلل
املزروعي نائب قائد القوات البحرية القطرية
وقائد الأ�سطول ،واللواء الركن هالل املهندي
مُلحق الدفاع لدولة قطر يف روم��ا ،والأم�يرال
بيار باولو ريبوفو R.Admiral PierPaolo
 Ribuffoقائد بحرية ال�شمال ،وماركو �أكا
 Marco Accaن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام ق�سم ال�سفن
احلربية يف فينكانتريي.
ُي���ش��ار �إىل �أن فرقيطات فئة «ال��زوب��رة»
م�صممة وفق ًا لقواعد  ،RINAMILتتمتع بليونة عالية وق��درة على
تنفيذ ع�دّة �أن��واع من املهمات ،ب��دء ًا من امل ُراقبة و�إمكانيات الإنقاذ
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فرقيطة «دم�سة» �أثناء ت�سليمها للبحرية القطرية

البحري تو�ص ًال �إىل �سفينة مُقاتلة .يبلغ طولها � 107أمتار وعر�ضها
 14.7وت�ستوعب على متنها  112عن�رص ًا مع كامل عتادهم.
الدفاعية � -أيار  /مايو  -حزيران  /يونيو 2022

DETECTING THE
ALMOST-INVISIBLE

TMMR
Designed to detect, classify and track small and high maneuvering targets, Leonardo’s TMMR-Tactical
Multi-Mission Radar- is equipped to perform challenging missions such as counter-UAS and
counter-rocket, artillery & mortar. Highly effective in support of air defence, battleﬁeld operations,
border surveillance and infrastructure protection, TMMR ensures that Armed Forces are prepared
to face the latest fast-moving, asymmetric threats.
Visit us at EUROSATORY, Hall 6, D301

leonardo.com
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نافانتيا تقطع صفائح الفوالذ ألول فرقاطة فئة F-110

االحتفال مببا�شرة العمل على انتاج الفرقاطة اجلديدة

ب�ت��اري��خ  6ن�ي���س��ان /اب��ري��ل  2022ب��ا��شرت ��شرك��ة «نافانتيا
 »Navantiaعملية ب�ن��اء ال�ف��رق��اط��ة اجل��دي��دة فئة  F-110للبحرية
الإ�سبانية ،وذل��ك م��ع ب��دء قطع �أول �صفيحة ف��والذ خ�لال �إحتفال
ت��ر�أ� �س��ه رئ�ي����س احل�ك��وم��ة الإ��س�ب��ان�ي��ة ب��ادرو �سان�شيز PEDRO

.SANCHEZ
الربنامج ال��ذي وق��ع طلب تنفيذه يف العام
 ،2019يت�ضمّن ب�ن��اء خم�س ف��رق��اط��ات تبلغ
قيمتها  4,320م�ل�ي��ون ي ��ورو ،ع�ل��ى �أن ت�سلم
ال �ف��رق��اط��ة  F - 111يف ال �ع��ام  2027وت�ت��اب��ع
عمليات الت�سليم �سنوياً.
عملية قطع ال �ف��والذ ح�صلت يف �أح��وا���ض
بناء ال�سفن يف � Ferrolإ�سبانيا ،بح�ضور نائب
رئي�س احلكومة ل���ش��ؤون العمل واالقت�صاد
االج�ت�م��اع��ي يولندا دي��از ،Yolanda Diaz
ووزي� ��رة امل��ال�ي��ة ماريا جي�سو�س مونتارو
� ،Maria Jesus Monteroإىلج��ان��ب رئي�س
ن��اف��ان �ت �ي��ا ري��ك��اردو دوم��ي��ن��غ��از Ricardo
 Dominguezومدير �أحوا�ض  Ferrolادواردو
دوب����ارو  Eduardo Dobarroوع� ��دد من
الر�سميني.
يُ�شار �إىل �أن الفرقاطات  F - 110للبحرية الإ�سبانية ،هي متعددة
ا أله� ��داف مل��واك�ب��ة ال�سفن ،م��ع ق ��درات م���ض��ادة ل�ل�ط��ائ��رات و�سفن
ال�سطح ،وم�ضادة للغوا�صات ،بغية تنفيذ إ�ن��زال القوات وواجبات
�إنزال القوة البحرية.

و ُتس ّلم البحرية السعودية أول فرقيطة من فئة «»Avante 2200
ب� �ت ��اري ��خ � 30آذار /م ��ار� ��س �� 2022س� ّل�م��ت
��ش�رك ��ة «ن��اف��ان �ت �ي��ا  »Navantiaاال� �س �ب��ان �ي��ة �إىل
ال �ق��وات البحرية امللكية ال�سعودية (� )RSNFأول
ف��رق�ي�ط��ة ف �ئ��ة « »Avante 2200م��ن �أ� �ص��ل خم�س
ف��رق �ي �ط��ات ي �ت � ّم ب �ن��اءه��ا يف �أح ��وا� ��ض ب �ن��اء ال�سفن
ال �ت��اب��ع ل ���شرك��ة « »Navantiaيف خ�ل�ي��ج  Cadizيف
.San Fernando
�إح �ت �ف��ال ت�سليم ال�ف��رق�ي�ط��ة ج ��رى يف ال �ق��اع��دة
البحرية  ، La Carracaوهي ال�سفينة رقم  645وحتمل
�إ�سم «اجلبيل  ،»HMS AL-JUBALوذلك بح�ضور
ق��ائ��د ال �ق��وات البحرية امللكية ال�سعودية الأم�ي�رال
فهد بن عبد اهلل الغفيلي ،ورئي�س �أرك��ان البحرية
الإ�سبانية ،الأم�ي�رال �أنطونيو مارتوريل الكاف
 ،Admiral Antonio Martorell Lacaveوالرئي�س
التنفيذي لل�رشكة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية
( )SAMIاملهند�س وليد �أبو خالد ،ورئي�س نافانتيا
ري��ك��اردو دومينغاز � ،Ricardo Dominguezإ��ض��اف��ة �إىل وزي��ر
التجارة و�أمني عام وزارة ال�صناعة يف ا�سبانيا.
يُ�شار �إىل �أن فرقيطة اجلبيل ّمت ت�سليمها �إىل القوات البحرية
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فرقيطة «اجلبيل» �سلمت للبحرية ال�سعودية

ال�سعودية بعد ث�لاث �سنوات من مُبا�رشة قطع ال�ف��والذ املخ�ص�ص
لت�صنيعها يف كانو ن ثاين/يناير  ،2019وبعد �إمتام التجارب البحرية
الناجحة يف مياه خليج  Cadisخالل ال�شهر املا�ضي.
الدفاعية � -أيار  /مايو  -حزيران  /يونيو 2022
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م.ب.د.أ  : MBDAأداة للسيادة
بتاريخ  5ني�سان/ابريل  2022ق �دّم الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «
ال�سيد �إريك براجنري  ،Eric Berangerعر�ض ًا ملنجزات ال�رشكة خالل العام
والتحديات امل ُقبلة يف امل ُ�ستقبل القريب ،و�أ�شار مبا يلي:
«�إن مهمّتنا وا�ضحة و��ض��وح ال�شم�س ،لدعم ال�سيادة والإزده� ��ار ال�سلمي
لدولنا ،عرب ت�سليم القدرات الع�سكرية ال�رضورية التي يحتاجونها يف هذه الأوقات
امل�ضطربة ومثل التحوّل ال�رسيع ل�ل�أج��واء ،ال�سيادة وال�ق��درة على التكيف هي
�أف�ضليات �صناعاتنا .يف العام � 2021إ�ستمرّت  MBDAيف الت�سليم وفق ًا ملهمتها
والتزام كبري ،ول��ذا �أري��د �أن �أ�شكر روح ومرونة الفريق ال��ذي ال يتعب يف MBDA
والآن �أكرث من �أيّ وقت م�ضى ،نرى كيف يكون الدفاع احليوي ملجتمعنا».
ال�سيد براجنري ع��دد العقود املحلية التي و ّق�ع��ت خ�لال ال�ع��ام  ،2021والتي
ت�شمل :تطوير النظام ال�صاروخي  SAMP/TNGلكل من فرن�سا وايطاليا ،حتديث
�صواريخ  Asterلربيطانيا وايطاليا� ،إجن��از مرحلة تقييم ال�سالح امل�ضاد لل�سفن
 FC/ASWلفرن�سا وبريطانيا� ،إنتاج ال�صاروخ  MICA N6يف فرن�سا ومي�سرتال
 Mistral 3يف ا�سبانيا ،ه��ذا �إىل ج��ان��ب طلبات ت�صدير خ�لال ال�ع��ام � 2021شملت
حزمة �سالح �إىل اليونان خا�صة مبُقاتالت راف��ال اجلديدة  ،Rafaleوع��دة حزمات
�أ�سلحة بحرية �إىل ك � ّل م��ن ك�ن��دا وم���صر وال�ب�رازي��ل و�أن��دون�ي���س�ي��ا ،م��ع العلم �أن
�صفقة ال�سالح املت�ضمن مُقاتالت راف��ال �إىل دولة االم��ارات العربية املتحدة �سيت ّم
�إجنازها يف العام .2022

»MBDA
2021

ال�سيد اريك براجنر يعر�ض اجنازات ال�شركة

الرئيس األمريكي يطلب إضافات على موازنة الدفاع الوطين
نهاية �شهر �آذار/م��ار���س  2022ق�دّم الرئي�س
الأم�ي�رك��ي جو ب��اي��دن  Joe Bidenم��وازن��ة
الدفاع الوطني �إىل الكونغر�س والبالغة 813
مليار دوالر عن العام  ،2023الأم��ر الذي
اعترب رقم ًا قيا�سي ًا يف وقت ال�سلم.
يت�ضمّن ال�ط�ل��ب تخ�صي�ص 773
م�ل�ي��ار دوالر ل�صالح وزارة ال��دف��اع
الأم�ي�رك��ي��ة �أيّ ب ��زي ��ادة  % 4.1عن
م ��وازن ��ة ال��ع��ام  ،2022ع �ل��ى �أن يتم
ا�ستثمار املبلغ امل�ضاف بقيمة  40مليار
دوالر يف ب��رام��ج ع��ائ��دة لأم ��ور دفاعية
وغريها من الوكاالت.
بع�ض التفا�صيل التي ّمت الإف�صاح عنها
ت�شمل الأمور التالية:
 رف� ��ع روات� � ��ب ال �ع �� �س �ك��ري�ين وامل ��دن� �ي�ي�ن يفم�ؤ�س�سات وزارة الدفاع بن�سبة .% 4.6
 تخ�صي�ص  34.4مليون دوالر لإعادة ر�سملة الثالوث النووي،وحوايل  130مليون دوالر للأبحاث والتطوير.
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 اال�ستثمارات الرئي�سية �سوف ت�شململيار دوالر لإن�ت��اج  61مُقاتلة  ، -و .
 ومليار إلن�ت��اج  24مقاتلة ط��راز
 2.9م�ل�ي��ار الق�ت�ن��اء  15ط��ائ��رة �صهريج
طراز .KC - 46 Peagasus
 تخ�صي�ص مبلغ  1.1مليار دوالرل���شراء  3721عربة تكتيكية مُ�شرتكة
خ�ف�ي�ف��ة  ،JLTVوم �ب �ل��غ  631م�ل�ي��ون
ل�رشاء  74عربة قتال برمائية.
 ا�ستثمار  7.3مليار دوالر لإنتاجغوا�صتني فئة  ،Virginiaو 24.7مليار
لأنظمة الدفاع ال�صاروخي ،و  7.2مليار
لأنظمة النريان بعيدة املدى.
وزير الدفاع الأمريكي لويد �أو�سنت Lloyd
 Austinقال يف املنا�سبة�«:إن طلب هذه املوازنة البالغة
 773مليار دوالر ،تعزّز التزامنا بفكرة الردع املدمج ،وت�سمح
لنا ب ��إدارة عملياتنا حول العامل وفق ًا لأف�ضلياتنا وحتديث القوات
امل ُ�شرتكة».
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الكويت تس ّلمت ثالث ورابع ُمقاتلة يوروفايرت تايفون
مطلع �شهر ني�سان/ابريل  2022هبطت
يف ال�ك��وي��ت امل ُ�ق��ات�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة وال��راب �ع��ة ط��راز
 Eurofighter Typhoonل�صالح القوات اجلوية
الكويتية ،وذلك يف اطار طلب �أ�شمل ي�صل �إىل 28
مُقاتلة �سبق و�أن طلبت �رشائها دولة الكويت.
رحلة ط�يران وعبور مُقاتالت يوروفايرت
الكويتية ،كانت ممكنة نظر ًا للدعم اال�سا�سي
امل�شكور للقوات اجلوية االيطالية التي وفّرت
التزوّد بالوقود جو ًا لهذه امل ُقاتالت ،هذا الأمر
حتقق من خ�لال عمليات معقدة �شاركت فيها
طائرة �صهريج طراز  KC -767Aمن اجلناح
الـ  14لفرقة .Pratica di Mare
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س ب ��رن ��ام ��ج ي ��وروف ��اي�ت�ر يف
ليوناردو  Leonardoال�سيد غويدو �سيبونا
 Guido Sibonaق��ال يف امل�ن��ا��س�ب��ة«:ل�ق��د كنت
ف�خ��ور ًا خ�لال ال�شهر امل ُن�رصم� ،أ�شاهد مُقاتالت يوروفايرت تطري
ف��وق مدينة الكويت خ�لال اح�ت�ف��االت ال�ي��وم ال��وط�ن��ي� ،إن مُقاتالت
 Eurofighter Typhoonالتي طورناها وقدّمت �إىل القوات اجلوية

مقاتلة يوروفايرت تايفون يف �سالح اجلو الكويتي

الكويتية ،هي الأكرث تقدّم ًا من كامل الربامج الأوروبية ،وبالتعاون
مع القوات اجلوية االيطالية ت�سلّم الكويت قدرات دفاع جوّي رائعة».

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن إتفاقية شراكة مع «بوينغ»
بتاريخ  12ني�سان�/أبريل � 2022أعلنت ال�رشكة ال�سعودية
لل�صناعات الع�سكرية  SAMIاململوكة كلي ًا من �صندوق الإ�ستثمار
العام وهيئة توطني الدفاع الوطني يف اململكة ،عن اتفاقية مبدئية
مع �رشكة «بوينغ .»Boeing
وفق ًا لهذه الإتفاقية �ستدخل ال�رشكتني يف �رشاكة مُ�شرتكة يف
اململكة ،و�سوف يعمل الفريقان مع ًا عرب �رشكة حمدودة ال�صالحية
ل �ت��زوي��د ال���ص�ي��ان��ة وا إل�� �ص�ل�اح وال �ع �م��رة ال�ك��ام�ل��ة واخل��دم��ات
امل ُ�ستدامة ،ملن�صات الطوافات الع�سكرية العاملة حالي ًا يف اململكة.
�إع�ل�ان الإت�ف��اق�ي��ة ج��اء يف حفل توقيع خ�لال اف�ت�ت��اح معر�ض
ال��دف��اع العاملي  WDSال��ذي انعقد يف الريا�ض م��ا ب�ين  6و � 9آذار
/مار�س  ،2022بح�ضور كبار امل�س�ؤولني من اجلانبني �أبرزهم
ال�سيد �أحمد اخلطيب وزير ال�سياحة ورئي�س �رشكة «،»SAMI
وال���س�ي��دة ليان كاريت  Leanne Caretن��ائ��ب رئي�س تنفيذي
ومُ�ست�شار رفيع ل�رشكة «بوينغ ،»Boeingوال�سيد تد كولربت
 Ted Colbertوالرئي�س التنفيذي لوحدة بوينغ للدفاع والف�ضاء
والأمن.
ال�سيد �أحمد الطيب رئي�س � SAMIأ�شار �إىل «�أن التحرّك نحو
حتقيق طموح ر�ؤية  2030لتقوية ال�صناعات الدفاعية� ،ستم ّر عالقاتنا
مع القادة ال�صناعيني مثل  Boeingبنجاحا ت ا�ضافية».
�أما املهند�س وليد �أبو خالد الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «،»SAMI
ف�أكد على �أن �صيانة �أ�سطول املن�صات ال��دوارة العاملة يف اململكة من
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ممثل بوينغ  Boeingو SAMIيوقعان االتفاق

قبل القوات املتعددة ،متثل فر�صة رئي�سية لتوطني وتطوير املهارات
اجلديدة.
ب ��دوره نائب رئي�س بوينغ للعالقات احلكومية طوربغورن
�سجوغرن  Torbjorn Sjogrenعرب عن الإعتزاز بالعالقات الطويلة
مدى  77عام ًا ما بني  Boeingواململكة العربية ال�سعودية.
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ذمة اهلل
رئيس دولة االمارات يف ّ
والشيخ حممد بن زايد آل نهيان رئيساً

ب �ت��اري��خ � 13أي��ار/م��اي��و � 2022أع �ل �ن��ت وزارة
�ش�ؤون الرئا�سة لدولة االمارات العربية املتحدة
وف��اة رئي�س ال��دول��ة ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان ،الذي �أر�سى دعائم الدولة احلديثة املتطورة و�أكمل
م�سرية الراحل الكبري املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان.
و ّيل عهد �أبو ظبي ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان نعى
�شقيقه ق��ائ�لاً « :فقدت االم ��ارات �إبنها البار وقائد مرحلة
التمكني و�أمني رحلتها املباركة ،مواقفه و�إجنازاته وحكمته
وعطا�ؤه ومُبادراته يف ك� ّل زاوي��ة من زواي��ا الوطن» .بدوره
حاكم دبي ورئي�س حكومة االمارات ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نعى ال�شيخ خليفة قائالً� «:إنه �إدى �أمانته وخدم
رعيته و�أحبّ �شعبه».
ل�ق��د ك��ان ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان ،رائ ��د ًا
للتحديث على الن�سق الغربي ،و�ساعده �أ�سلوبه املتوا�ضع يف
قيادة �سفينة البالد و�سط أ�م��واج حقبة متوترة يف ال�سيا�سة
الإقليمية من خالل تقريب امل�سافات مع وا�شنطن وحلفائها،
وهو �شغل من�صب حاكم �أغنى امارة وهي �أبو ظبي �إىل جانب
رئا�سة الدولة منذ وف��اة وال��ده ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان �سنة .2004
املجل�س ا ألع �ل��ى الحت ��اد االم� ��ارات ان�ت�خ��ب ب��ا إلج�م��اع
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س ًا لدولة االم��ارات،
و أ�ع�ل��ن املجل�س خ�لال اجتماع بق�رص امل�رشف يف �أب��و ظبي
نهار ال�سبت بتاريخ � 13أيار/مايو ،برئا�سة ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء
ح��اك��م دب��ي� ،إن��ه «مب��وج��ب امل ��ادة  51م��ن الد�ستور انتخب
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ب��الإج�م��اع رئي�س ًا لدولة
االم��ارات ،خَ لَف ًا للمغفور له فقيد الوطن ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان».
ك�م��ا �أ ّك� ��د ال���ش�ي��وخ �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ل�ل�إحت��اد
حر�صهم البالغ على الوفاء ملا �أر�ساه الراحل من قِيم �أ�صيلة
وم �ب��اديء �إ�ستمدّها م��ن امل�ؤ�س�س املغفور ل��ه ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان ،التي ر�سخت مكانة االم ��ارات على
امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،وتعززت �إجنازاتها الوطنية
املختلفة.
�إن فريق عمل جملة «الدفاعية» �إذ يتقدّم من قادة و�شعب
االم��ارات ب�أح ّر التعازي بوفاة ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان ،كما يتوجه بالتهنئة من �سم ّو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،الرئي�س اجلديد لدولة االمارات العربية املتحدة،
متمنني له ول�شعب االمارات دوام الرفعة والتقدّم.
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�أمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين حماطاً بكبار امل�س�ؤولني خالل افتتاح املعر�ض

معرض دميدكس :DIMDEX 2022
منو وتطور القطاع البحري
بتاريخ � 21آذار/مار�س  2022رعى �أمري قطر ال�شيخ متيم
بن حمد �آل ثاين ،حفل افتتاح ال��دورة ال�سابعة من معر�ض
الدوحة الدويل للدفاع البحري «دميدك�س ،»DIMDEX 2022
والذي انعقد حتت �شعار «احلدث الأبرز لتوا�صل خمت�صي
الأم���ن وال��دف��اع ال��ب��ح��ري» ،وذل��ك يف مركز قطر الوطني
للمعار�ض.
ح�ضر الإحتفال رئي�س احلكومة القطرية وزير الداخلية
ال�شيخ خالد بن خليفة �آل ثاين ونائب رئي�س احلكومة وزير
الدولة لل�ش�ؤون الدفاعية الدكتور خالد العطيه وعدد كبري
من الوزراء وامل�شايخ ور�ؤ�ساء الأركان من الدول ال�صديقة،
�إ�ضافة �إىل ال�سفراء املعتمدين يف دولة قطر ،وكبار �ضباط
القوات املُ�سلّحة القطرية.
ب�ع��د ع��ر���ض فيلم وث��ائ�ق��ي ع��ن ت �ط �وّر ال �ق��وات امل ُ���س� ّل�ح��ة،
أ�ل �ق��ى ال��ل��واء ال��رك��ن ب��ح��ري عبد اهلل ال�سليطي ق��ائ��د
ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة ال�ق�ط��ري��ة ك�ل�م��ة ت��رح�ي��ب ب��احل���ض��ور،
�أعقبها جولة لأم�ير قطر على قاعات املعر�ض حيث ا�ستمع �إىل بع�ض
ال�رشوحات حول �أحدث التكنولوجيات التي تو�صلت �إليها �صناعات
الدفاع البحري.
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�أخبار العار�ضني:
�شارك يف دميدك�س حوايل � 200رشكة وم�ؤ�س�سة منتجة للأنظمة ذات
ال�صلة بالقطاع البحري ،فيما يلي موجز عن بع�ض هذه ال�رشكات:

�شركة برزان القاب�ضة

طائرة دون طيّار �إنتاج «برزان» و«بوينغ»

�رشكة برزان القاب�ضة  BARZAN Holdingالتي ت�أ�س�ست خالل
معر�ض دميدك�س  ،Dimdex 2018باتت اليوم ت�شكّل العمود الفِقري
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جلهود دولة قطر بغية تطوير �صناعاتها الدفاعية والأمنية املحلية،
وهي �أحدثت �إهتمام ًا بارز ًا يف معر�ض دميدك�س .Dimdex 2022
التوقعات ح��ول �إمكانيات ب��رزان كبرية ج��داً ،فهي ال�رشكة
اململوكة من الدولة والتي تعمل على تعزيز قدرات القوات امل ُ�سلّحة
القطرية� ،إىل جانب كونها بوابة عبور جتارية لل�صناعات الدفاعية
ال�ق�ط��ري��ة اال��ص�ل�ي��ة .ف�ه��ي م�ن��ذ إ�ن���ش��ائ�ه��ا و��ض�ع��ت خ�ط�ط� ًا لتطوير
ال�صناعات ال��دف��اع�ي��ة املحلية ،و أ�ح��دث��ت ��شراك��ات مُ�شرتكة مع
�رشكات دولية لت�سهيل نقل التكنولوجيا ،كما عملت على ت�أ�سي�س
�رشكات فرعية داخل وخارج قطر.
�أبرز هذه ال�رشكات  Barzan Aeronauticalمقرّها يف الواليات
امل �ت �ح��دة الأم�يرك �ي��ة ،و  Barzan Maintenance Shieldم�ق� ّره��ا
يف ق �ط��ر .وخ�ل�ال م �ع��ر���ض دمي��دك ����س  2018ع �ق��دت ��ش�راك��ات مع
 Rheinmetallالأملانية بحيث ت�صبح  RBATعاملة يف قطر على �إنتاج
�أن��واع متعددة من الذخائر .كما عقد اتفاقات مع �رشكة Nexter
الفرن�سية لت�سليم و��ص�ي��ان��ة ال �ع��رب��ات وال �ت��ي منها ع��رب��ة قتال
امل ُ�شاة .VBCI2 8X8
ُي���ش��ار أ�ي���ض� ًا �إىل �أن ب ��رزان القاب�ضة تلعب دور ًا م�ه�م� ًا مع
ال�رشكات الدفاعية الرتكية مثل  Nurol Makina :و .Aselsan

احل�ضور املميّز لل�شركات الرتكية

�أ� �ش��اد رئي�س ال�صناعات الدفاعية الرتكية  SSBا�سماعيل
دميري  Ismail Demirباحل�ضور القويّ لل�صناعات وال�رشكات
الرتكية يف معر�ض وم�ؤمتر دميدك�س  ،Dimdex 2022الأم��ر الذي
يعك�س م��دى العالقة القوية م��ا ب�ين دول��ة قطر وتركيا خا�صة يف
املجاالت الدفاعية والأمنية.
ع �ب�ر ن� ���ش�رة �إع �ل�ام � �ي� ��ة ع� �ل ��ى ه ��ام� �� ��ش امل � �ع� ��ر�� ��ض� ،أ�� �ش���ار
ال �� �س �ي��د دمي�ي�ر �إىل �أن اجل� �ن ��اح ال�ت�رك ��ي امل �م �ي��ز ي �ع��ر���ض ع��دة
منتجات ع�سكرية وبحرية متعدّدة الوظائف وتتميز بتكنولوجيا
عالية ،و�أن امل�شاركة الرتكية املكثفة تهدف �إىل تعزيز التعاون
ب�ين قطر وت��رك�ي��ا ،وتفتح �أ� �س��واق ج��دي��دة للمنتجات ال�ترك�ي��ة يف
دميدك�س ال��ذي ب��ات يحوز على اهتمام كبري من قِبل ال�صناعات
ال�ترك�ي��ة ال�ت��ي ت�سعى �إىل ت��روي��ج منتجاتها وت�ط��وي��ر جناحها يف

ال�شيخ متيم بن حمد يتفقّد �أجنحة املعر�ض

احلقل الدفاعي.
يُ�شار �إىل �أن معر�ض «دميدك�س � »2022شهد ح�ضور ومُ�شاركة
� 32رشكة وم�ؤ�س�سة تركية منتجة للأنظمة الدفاعية والبحرية،
لع ّل �أبرزها ما يلي:
 �أ�سل�سان  Aselsanلل�صناعات الدفاعية عر�ضت نظام القتالالبحري .Centennial VTZ
 هافل�سان  Havelsanللأنظمة الإلكرتونية واجلو ف�ضائية. روكت�سان  Roketsanملختلف �أنواع ال�صواريخ و�أبرزها �صاروخ.Khan
 �س.ت.م  STMللهند�سة الدفاعية. �أحوا�ض بناء ال�سفن .Anatolian -جمموعة بناء ال�سفن .TAIS

جم�سّ مات �صواريخ منوعة يف جناح روكت�سان الرتكية
الدفاعية � -أيار  /مايو  -حزيران  /يونيو 2022
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فينكانتريي :Fincantieri

ال�رشكة االيطالية ال��رائ��دة يف �إن�ت��اج ال�سفن احلربية ،تعمل على
ا�ستكمال ت�سليم جميع الفرقيطات فئة «الزبارة» �إىل القوات البحرية
الأمريية القطرية .خالل �شهر ت�رشين �أول�/أك�ت��وب��ر املا�ضي �سلّمت
ال�رشكة �أول فرقيطة من �أ�صل �أربع فرقيطات تعاقدت وزارة الدفاع
القطرية على اقتنائها يف اطار �صفقة بقيمة  5مليارات يورو.
فينكانتريي تتوقّع ت�سليم ال�سفينة الثانية التي �أطلق عليها �إ�سم
«دم�سة» والثالثة حتت �إ�سم «اخلور» يف نهاية العام اجلاري� .أما مرا�سم
ب��دء بناء ال�سفينة الرابعة «�سمي�سمة» فقد ج��رت يف �شباط/فرباير
 .2021ومن املتوقع ت�سليمها ك�آخر فرقيطة مع نهاية العام .2023

اجلناح الأمريكي:

�إن حجم امل ُ�شاركة الأمريكية يف دميدك�س م�ؤ�رش ق��ويّ على �أهمية
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للأمن البحري للواليات املتحدة
الأم�يرك�ي��ة� ،إىل جانب ك��ون ه��ذا املعر�ض م��ن أ�ب��رز املن�صات للتجارة
الدفاعية والأمنية.
احل�ضور الأم�يرك��ي متثل بال�رشكات املنتجة للأنظمة الدفاعية
البحرية والتي �أبرزها� :رشكة بوينغ  Boeingل  3هاري�س L3 Harris
 ،Technologiesول��وك�ه�ي��د م��ارت��ن  Lockheed Martinوراي�ث�ي��ون
تكنولوجيز  ،Raytheon Technologiesونورثروب غرومان Northrop
 ،Grummanوجرنال اتوميك�س .General AtomicsASI
�رشكة بوينغ  Boeingعر�ضت جم�سّ مات ط��ائ��رة التدريب T-7
وال�صهريج  KC- 46فيما عر�ضت رايثيون Raytheon Technologies
جمموعة من ال�صواريخ �أبرزها ال�صاروخ � ،AMRAAMأم��ا جرنال
�أتوميك�س  General Atomicsفعر�ضت طائرة امل ُراقبة البحرية دون
طيّار  ،Sea Guardianوعر�ضت  Inverisحلول التدريب االفرتا�ضية مع
نظام  FATSللرماية.

ليوناردو :Leonardo

ال�رشكة االيطالية ال��رائ��دة يف املجاالت الدفاعية والأمنية واجلو
ف�ضائية ،عر�ضت جمموعة من الأنظمة التكنولوجية التي تُ�ساهم يف
حت�سني القدرات الأمنية لدولة قطر وال�رشق الأو�سط .لدى ليوناردو
ح�ضور مُميّز يف قطر خالل برنامج الطوافات  ،NH90والطوافات AW
 ،139ويف دميدك�س عر�ضت نظام الطوافة دون طيّار طراز ،AWHero
و�أن�ظ�م�ت�ه��ا اخل��ا� �ص��ة ب� � ��رادارات ُم��راق �ب��ة ح��رك��ة ال �ط�ي�ران اجل��وي��ة
امل ُ�ستخدمة يف مطار الدوحة الدويل.
�إىل ذلك عر�ضت ال�رشكة �أنظمة خا�صة بالإلكرتونيات الطائرات
وال�ت��ي ت�شمل التج�سّ �س واملُ��راق�ب��ة وح�ي��ازة الأه ��داف والإ�ستطالع
 ،ISTARوجمموعة من التكنولوجيات اخلا�صة بحماية املن�صات مثل
نظام � Miysis DIRCMأو التدابري امل�ضادة من الأ�شعة حتت احلمراء
املوجّ هة.

ت�سلمت القوات البحرية القطرية من � Fincantieriأحدث فرقيطة حتمل �إ�سم «م�شارب»

ت�شغيله قريباً.
كما عر�ضت ال�رشكة جم�سّ م ًا لل�صاروخ  MARTE ERذو املدى
الطويل ال��ذي يعترب �سالح ًا م�ضاد ًا ل�ل�أه��داف ال�سطحية ،وجم�سم ًا
لل�صاروخ �أ��س�تر  ASTER B1 NTم��ن اجليل اجل��دي��د ملهمات الدفاع
اجل� �وّي وال�ب�ح��ري وال�ب�ري وال ��ذي �سي�ستخدم كنظام �أر ���ض  -جو
متو�سط املدى  SAMP/TNGللدفاع اجلوّي.
�إىل ذلك ّمت عر�ض نظام  SIMBAD RCللدفاع الذاتي ق�صري املدى
وامل�ضاد للطائرات والأهداف ال�سطحية ،وقد اثبت فعاليته يف مواجهة
الطائرات التكتيكية ال�صغرية بدون طيّار ،وهو قائم على �أحدث جيل
من �صواريخ مي�سرتال .MISTRAL

ال�سفن احلربية املُ�شاركة:

حتر�ص �إدارة املعر�ض على �إ�رشاك البحريات ال�صديقة عرب تواجد
بع�ض ال�سفن احلربية يف ميناء حمد تعبري ًا عن زيارة ت�ضامن و�رشاكة.
خالل معر�ض «دميدك�س  » 2022ر�ست يف ميناء حمد القطري � 14سفينة
وه��و �أك�ب�ر ع��دد م��ن ال�سفن ذات مهمات وق ��درات منوعة م��ن ال�صني
وايطاليا وفرن�سا و�أملانيا وتركيا والواليات املتحدة الأمريكية وكندا

م.ب.د .أ� :MBDA

� �ش��ارك��ت  MBDAيف دمي��دك ����س ل�ت���س� ّل��ط ال �� �ض��وء ع�ل��ى براعتها
ومنتجاتها ملختلف �أن��واع الأنظمة ال�صاروخية ،حيث عر�ضت �أبرز
الأ�سلحة اخلا�صة بالدفاع البحري والتي منها ال�صاروخ اكزو�سيت
 EXOCET MM40امل�ضاد لل�سفن والغوا�صات ويلعب دور ًا فاع ًال يف
نظام  MCDSالقطري للدفاع ال�ساحلي متعدد الطبقات ال��ذي �سيتم
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�إحدىال�سفن املُ�شاركة من البحريات ال�صديقة
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رئي�س اللجنة املنظّ مة ملعر�ض «دميدك�س»
العميد الركن البحري عبد الباقي الأن�صاري:
هدفنا تعزيز البُنية التحتية لدفاع قطر

رئي�س �أركان اجلي�ش اللبناين اللواء �أمني العرم يزور جناح «الدفاعية»

وبريطانيا وا�سرتاليا وباك�ستان والهند� .أبرز هذه ال�سفن وفق ًا ملا يلي:
 � HMS Middle Tonسفينة م�ضادة للألغام البحرية يف بريطانيا.  ITS Carlo Bergaminiفرقاطة تابعة للبحرية االيطالية.  INS Kolkataم��دم��رة حاملة ��ص��واري��خ موجّ هة م��ن البحريةالهندية.
  BNS Prottashaفرقيطة �شبحية حل��رب ال�سطح م��ن بحريةبنغالد�ش.
  Badr Class Corvetteفرقيطة تابعة للقوات البحرية ال�سعودية.  EL - Moudamirفرقاطة فئة «الرادي» من اجلزائر.  Al Nassirفرقيطة تابعة للبحرية العمانية.  PNS Shamsheerف��رق��اط��ة ف�ئ��ة «ذو ال �ف �ق��ار» م��ن البحريةالباك�ستانية.
 � PNS Azmatسفينة حاملة �صواريخ من البحرية الباك�ستانية � PMSS Kolachiسفينة دوري ��ة ف�ئ��ة «ك���ش�م�ير» م��ن البحريةالباك�ستانية.

�أبرز العقود واالتفاقيات:

بتاريخ � 24آذار/مار�س � 2022أ�سدل ال�سِّ تار على الدورة ال�سابعة
م��ن معر�ض «دميدك�س  ،»DIMDEXحيث ��ش��ارك ح��وايل � 200رشكة
عار�ضة من خمتلف دول العاملّ .مت التوقيع على هام�ش املعر�ض على
�أكرث من  30عقد ًا و ُمذكّرة تفاهُم خالل ثالثة �أيام املعر�ض ،و ّمت الإعالن
عن ع��ودة املعر�ض يف دورت��ه الثامنة ما بني  4و � 6آذار /مار�س .2024
وفيما يلي �أبرز العقود والإتفاقيات التي وقّعت على هام�ش املعر�ض:
 التوقيع على اتفاقيات ومُذكّرات تفاهُم ما بني القوات اجلويةالقطرية و�رشكة  ،CAEيهدف توفري �أنظمة تدريب مُ�شرتكة للقوات
اجلوية ،كما ح�صلت  CAEعلى عقد من الباطن من طوافات ليوناردو
 Leonardo Helicoptersلتزويد القوات اجلوية القطرية بحلول تدريب
�شامل للطوافة طراز  NH90بقيمة  150مليون دوالر كندي ،كما عقدت
ليوناردو �إتفاق ًا خا�ص ًا مع القوات البحرية القطرية لتطوير مركز
العمليات البحرية .NOC
 و ّق �ع��ت ال �ق��وات اجل��وي��ة ال�ق�ط��ري��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ات م��ع �رشكة«راينميتال برزان ( )RBATللتكنولوجيات امل ُتقدّمة.
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يف لقاء مع الإعالميني على هام�ش معر�ض «دميدك�س Dimdex
� ،»2022أ�شار العميد الركن بحري عبد الباقي الأن�صاري� ،إىل �أن

الن�سخة ال�سابعة من املعر�ض تُتيح فر�صة ذهبية لقطاع الدفاع
والأمن الداخلي يف قطر لإظهار براعته املُتنامية ولتعزيز العالقات مع
الالعبني العامليني الرئي�سيني.
العميد الأن�صاري �أكّد على �أهمية ال�شراكة مع الالعبني العامليني،
كونها يف �صميم خطط قطر ل�صناعة الدفاع املحلّية ،واعترب �أن
دميدك�س بال �شك هو �أحد املحفزات الأ�سا�سية للنمو ال�سريع لقطاع
الدفاع والأمن الوطني يف قطر،حيث ال تزال الدولة مُلتزمة ب�شدّة يف
عملية توطني الإنتاج الدفاعي.
حول تطوّر حجم ونطاق دميدك�س ،قال �أنه منا ب�شكل كبري جد ًا
منذ ن�سخته الإفتتاحية يف العام  ،2008وبات حدثاً م�شهور ًا دولياً
كمن�صة �شاملة ملختلف ف��روع اجلي�ش� ،إذ تعرّ�ض خالله �أح��دث
رب والبحر واجل ّو والف�ضاء الإلكرتوين.
املنتجات والتقنيات يف ال ّ
العميد الأن�صاري �أردف قائالً�« :إنّ قطر جاهزة للإ�ستثمار،
ونحن نتطلّع دائماً �إىل طُ رق حتديث �أ�سلحتنا وتكييف قدراتنا مبا
يتنا�سب مع مُتطلّبات �ساحة املعركة احلديثة».

 و ّق�ع��ت �رشكة « »BAE Systemsعلى اتفاقية م��ع درع �صيانةب ��رزان ( )BMSوال �ق��وات البحرية ال�ق�ط��ري��ة ،لتطوير دع��م ال�سفن
احلربية مثل فئة الزوارق الهجومية ال�رسيعة ،وتقدمي خدمات لإدارة
القاعدة البحرية يف �أم الهول.
 يف اليوم الأخري للمعر�ض وقّعت �رشكة «�أ�سل�سان »ASELSANودرع �صيانة برزان ( )BMSعلى عقد ي�شمل قِطع غيار وتدريب ودعم
تقني ل�صيانة و�إ�صالح �أنظمة �رشكة « »ASELSANامل ُدجمة يف عربات
القتال املدرعة املوجودة حالي ًا يف خدمة القوات امل ُ�سلّحة القطرية .ويف
هذا املجال وطّ دت �أ�سل�سان ح�ضورها يف قطر عرب ت�أ�سي�س مركز �صيانة
و�إ�صالح وعمرة كاملة .MRO
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اللواء السليطي قائد القوات البحرية األمريية القطرية:
قواتنا تشهد طفرة غري مسبوقة يف التحديث والتطوير
يف العام  1971بد�أت دولة قطر بناء
قواتها املُ�سلّحة بعد �إعالن �إ�ستقاللها عن
بريطانيا ،ويف العام � 1992شهدت القوات
ت��ط��ور ًا مهماً م��ع بلوغ عديدها 7500
رجل ،من �ضمنها  700عن�صر يف القوات
البحرية .لكن املهام املوكلة �إىل القوات
البحرية نظر ًا المتداد �شواطيء قطر على
م�سافة  563كلم ،جعلت احلكومة تويل
�إهتماماً خا�صة بهذه القوات التي باتت
تعرف ب�إ�سم القوات البحرية الأمريية
القطرية مع عديد و�صل �إىل  2500رجل يف
العام  2022وتوقع �أن ي�صل هذا العدد �إىل
 6000رجل يف العام .2025
ملزيد من الإطالع على تطوّر ومهام
ال��ق��وات البحرية الأم�يري��ة القطرية
�إ�ست�ضافت جملة «الدفاعية» قائد هذه
ال��ق��وات على هام�ش معر�ض دميدك�س
 Dimdex 2022ال��ل��واء الركن بحري
عبد اهلل بن ح�سن ال�سليطي ،الذي تكرم
بالإجابة مع املعلومات التالية:
ت�شهد القوات البحرية القطرية
منو ًا ملحوظاً ي�ؤكد ما جاء يف حديثكم
مطلع �أيلول�/سبتمرب  2018غ��داة
ت�سلمكم قيادة هذه القوات� ،إنها مُقبلة
على مرحلة ج��دي��دة ونقلة نوعية يف
ال�سالح والعتاد .هل ميكن �إلقاء ال�ضوء
على �أبرز �إجنازات القوات البحرية؟
تعترب القوات البحرية �أحد الأعمدة
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ل �ل �ق��وات امل ُ���س� ّل�ح��ة القطرية
والتي ت�شهد طفرة غري م�سبوقة يف جمال
ال�ت�ح��دي��ث وال �ت �ط��وي��ر ،ومن� ��و ًا ملحوظ ًا
وتطور ًا �شام ًال يف الكفاءة القتالية والت�أهيل
والتدريب والبُنية التحتية ،والرتكيز يف
تطور املنظومات القتالية وحتديثها مبا
يتما�شى مع ر�ؤية القوات امل ُ�سلّحة القطرية
وت�ط�وّر الأح� ��داث ،مل�ساعدتها على تنفيذ
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امل�ه��ام وال��واج�ب��ات املنوطة بها يف الدفاع
ع��ن ال��وط��ن و��ص��ون �إ�ستقالله و�سيادته
وم�صاحله.
م��ا ه��ي ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ق��وات
ال��ب��ح��ري��ة حل��م��اي��ة امل��ي��اه الإقليمية
ومناطق منابع البرتول؟
�إن ا�سرتاتيجية ال �ق��وات البحرية

الثابتة على ت�سخري ك ّل قدراتها الع�سكرية،
ل�ضمان �أمن و�سالمة املن�ش�آت الإقت�صادية
واحل �ي��وي��ة ال�ق�ط��ري��ة يف امل �ي��اه الإقليمية،
و�� �س�ل�ام ��ة امل�ل�اح���ة امل �ح �ل �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة
وال�سيطرة على �أي تهديدات مُبا�رشة على
الدولة والتعامل معها بال�شكل املطلوب.
خ�لال معر�ض دمي��دك�����س 2018
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مت التوقيع على عقد م��ا ب�ين القوات
ّ
البحرية القطرية و�شركة Aresالرتكية
لبناء ال�سفن ،ل�شراء  17قارباً حلر�س
ال�����ش��واط��يء و  24ق���ارب دوري���ة .هل
ت�سلّمتم هذه القوارب وما ر�أيكم بها بعد
و�ضعها يف اخلدمة؟
ل�ق��د ّمت ت��وق�ي��ع ع���دد ًا م��ن �إت�ف��اق�ي��ات
ال �ت �ع��اون الأول� �ي ��ة غ�ي�ر الإل��زام��ي��ة خ�لال
معر�ض دميدك�س  ،2018مع �رشكات عاملية
لتنفيذ بع�ض امل�شاريع للقوات البحرية
الأم�يري��ة القطرية ،حيث أ�ن��ه ّمت ا�ستالم
جمموعة من ال�سفن امل ُتفق عليها ،والبع�ض
ما زال يف مرحلة التنفيذ� ،إذ �أن الهدف من
�رشاء هذه النوعية من ال�سفن وبالإمكانات
اىل حتملها لتحقيق الأمن البحري وفر�ض
ال���س�لام وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى م� ��وارد ال��دول��ة
وحماية �سفنها.
ما �أحدث التمارين البحرية التي
ج��رت مع بحريات �صديقة وحليفة،
وه����ل ت�����ض��ي��ف �إىل ك���ف���اءة ق��وات��ك��م
التكتيكية؟
تعترب �أهمية التمارين البحرية ب�أنها
ال�ع��ام��ل الأ��س��ا��س��ي للحفاظ على الكفاءة
القتالية ورف��ع م�ستوى الأط�ق��م البحرية
ونحن حري�صون على تنفيذ هذه التمارين
ب�شكل ُم���س�ت�م� ّر ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ق��وات
ال�صديقة يف املنطقة وتبادُل اخلربات معها.
منذ فرتة وجيزة ت�سلّمت القوات

مدير التحرير العميد �سليم ابو ا�سماعيل واللواء عبداهلل ال�سليطي

البحرية �أول فرقيطة فئة «الزوبرة»
من �شركة «فينكانتريي االيطالية»،
على �أن ت�سلم الفرقيطة الرابعة نهاية
العام  .2022هل لدى قطر النيّة لتعزيز
الفرقيطات بعدد من الفرقاطات يف وقت
الحق؟
خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة امل ُ�ق�ب�ل��ة
�ست�شهد القوات البحرية الأمريية القطرية
ا�ستالم ع��دد كبري م��ن ال�سفن وال ��زوارق
واملنظومات ،لتبد أ� يف تنفيذ مهامها املوكلة
�إليها ،كما �سيت ّم ا�ستالم قاعدة �أم احلول

ال �ب �ح��ري��ة اجل ��دي ��دة وامل �ج �ه��زة ب ��أح��دث
اخل��دم��ات والُبنية التحتية ال�ت��ي ت�ضمن
ت�شغيل �شامل واح �ت��واء جلميع أ�ح�ج��ام
ال �� �س �ف��ن وال� �ق ��وة ال �ب ���شري��ة واخل ��دم ��ات
والأ�سناد والدعم.
ول��ن نقف �إىل ه��ذا احل � ّد بل �سنحر�ص
على �ضمان ا�ستمرارية برامج التدريب
والت�أهيل واحلفاظ على الكفاءة القتالية
وخ�ل��ق خ�ب�رات يف جميع الإخت�صا�صات
لتكون البحرية القطرية مثال يحتذى به
من حيث القوة ...والكفاءة ..والإتقان.

ت�سلمت القوات البحرية االمريية القطرية �سفينة «ال�شمال الثانية» احدث �سفينة تدريب
الدفاعية � -أيار  /مايو  -حزيران  /يونيو 2022
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مؤمتر قادة البحريات يف الشرق األوسط

The Middle East Naval

قادة القوات البحرية يف قاعة امل�ؤمترات

حتت رعاية الدكتور خالد بن حممد العطيه نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ووزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع �إفتتح اللواء
الركن بحري عبد اهلل بن ح�سن ال�سليطي قائد القوات
البحرية الأم�يري��ة القطرية ،ومدير م�ؤتر ق��ادة البحريات يف ال�رشق
الأو� �س��ط  MENCالدكتور اندريا�س كرايك امل��ؤمت��ر حت��ت ع�ن��وان «
امل��رون��ة يف امل �ج��ال ال�ب�ح��ري  -م��واج�ه��ة ال�ت�ه��دي��دات ال�غ�ير متكافئة»
بح�ضور ع��دد كبري م��ن �صناع ال�ق��رار ح��ول ال�ع��امل وك�ب��ار الر�سميني
املت�ضمّن وزراء وقادة قوات بحرية وقادة �أ�ساطيل و�أبرزهم الأمريال
�شارلز كوير قائد ال�ق��وات البحرية الأمريكية املركزية والأ�سطول
اخلام�س Vice Admiral Charles Cooper ،ال��ذي ت�ن��اول مو�ضوع
ليونة القوات البحرية امل ُ�شرتكة يف املجال البحري ومواجهة الأخطار
املتماثلة .كما كانت كلمة للعميد الركن الطيّار فهد ال�سليفي من مركز
الدرا�سات ال�سرتاتيجية يف القوات امل ُ�سلحة القطرية ،الذي بحث دور
ل�م�يرال اجندرا
الذكاء اال�صطناعي يف مُقاتلة الأخ�ط��ار .ت�لاه كلمة ل� أ
�سنغ  Vice Admiral Agendra Singhقائد القيادة البحرية الغربية
للبحرية الهندية ،الذي تناول مو�ضوع الأم��ن البحري من وجهة نظر
18

هندية ،ت�لاه الربوفو�سور رويل ميلرب  Dr. Roly Millerمن جامعة
جورج تاون احلكومية يف قطر الذي عر�ض م�س�ألة التفوق يف البحريات
ال�صغرية مع مُقاربة دول اخلليج يف املجال البحري.
اجلل�سة الثانية من امل��ؤمت��ر حت��دث خاللها كل من الأم�ي�رال جاك
فايارد  Admiral Jacques Fayardقائد القوات البحرية الفرن�سية
يف املحيط الهندي ،عار�ض ًا �أفكاره حول مواجهة الأخطار البحرية ،ثم
كلمة لل�سيد دايفيد دي رو�ش  David Des Rocheالربوف�سور يف مركز
الدرا�سات ال�سرتاتيجية يف ال�رشق الأدنى وجنوب �آ�سيا ،الذي حتدث
حول احلروب احلديثة يف البحر واخلليج.
الكلمة الأخرية كانت للعميد الركن بحري عبد الباقي الأن�صاري
رئي�س جلنة دميدك�س الذي �أ�شار �إىل �أن الأم��ن البحري لي�س بح ّد ذاته
نهاية ،لكنه مهم جد ًا لغريه من ا�شكال الأمن .و�أن م�ؤمتر قادة القوات
البحرية يف ال�رشق الأو�سط  MENCهو �أح��د املظاهر البارزة ملعر�ض
 DIMDEXك��ون��ه ي��وف��ر من�صة لتبادل �أف �ك��ار العقول ال�ك�ب�يرة ،و�أن
املعارف امل�ستقاة من �أبحاث امل�ؤمتر �سوف ت�ساعد يف توفري الإجابة على
التحديات الأمنية البحرية الرئي�سية يف العامل..
الدفاعية � -أيار  /مايو  -حزيران  /يونيو 2022
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أوالق  ULAQأول زورق سطح مسلح غري آهل
( )AUSVأصلي من تركيا

زورق

عم ًال ب��أم��وال حملية يف ال�صناعة
الدفاعية� ،أطلقت �أحوا�ض �أري�س
 ARES Shipyardوميتك�سان
الدفاعية  METEKSAN Defenseبرنامج
�أول زورق �سطح مُ�سلح غري �آه��ل ()AUSV
ت��رك��ي ،كنتيجة لأن���ش�ط��ة أ�ب �ح��اث وتطوير
مكثفة ج��رت خ�ل�ال ع��دة ��س�ن��وات ما�ضية.
زورق ال�سطح امل ُ�سلّح غري الآه��ل ()AUSV
ه��و من�صة الأمن ��وذج الأول م��ن عائلة �أوالق
« »ULAQالذي دمر بنجاح هدف ًا ب�صواريخ
م��وج�ه��ة �أط�ل�ق��ت م��ن زورق �سطح غ�ير �آه��ل
للمرّة الأوىل يف العامل ،كما �أمت  ULAQبنجاح
كافة التجارب التي �شملت نظام ال�سالح عيار
 12.7ملم.
يجلب  ULAQف��وائ��د ك�ب�يرة أ�ع�ل��ى من
املن�صات الآهلة التقليدية نظر ًا لتكلفة دورة
حياته املنخف�ضة .وبطريقة مماثلة هو �أخف
وزن� ًا من ال��زوارق التقليدية ،ويوفر حتم ًال
�أك�بر مع نف�س امل�ستو ى من امل ��ؤن� .إ�ضافة
�إىل ذلك �أن � ULAQأك�ثر تقدّم ًا يف املن�صات
الآه �ل��ة م��ن حيث ك�شف الأخ �ط��ار ،وتوليد
يقظة ظرفية �أف�ضل كنتيجة مل ُ�ست�شعراته
املتطورة جداً.
�إن م �ف �ع��ول ال� �ق ��وة امل �� �ض��اع �ف��ة الأك�ث�ر
20

 ULAQم�سلح وغري �آهل انتاج ARES Shipyard

�أهمية ل��زوارق  ULAQغري الآه�ل��ة ،يكمن يف
جم��االت الإ��س�ت�ط�لاع ،واملُ��راق �ب��ة ،وال�ن�ق��ل ،
وال��دوري��ة البحرية ،والبحث والإن �ق��اذ� ،إذ
ميكن �إ�ستخدامها يف �سيناريوات هجومية،
�إنها كفاءة �أخرى لي�س فقط بتوفري املعلومات
وال�ت�ج���س����س ،ول �ك��ن �أي �� �ض � ًا تنفيذ وظ��ائ��ف
ومهمات مهمة ج��داً ،مثل حتديد الأه��داف،
والك�شف ،وال ��ردع ،وت��دم�ير �سفن ال�سطح
وم ��ا حت��ت ال���س�ط��ح  ،وت��وف�ير دف ��اع متقدم
للمن�صات الوطنية وال�سرتاتيجية .وبالتايل
ف�إن زوارق ال�سطح غري الآهلة ULAQ UAVs
ق��ادرة على تنفيذ ع��دة وظائف ا�ضافية �أكرث
فاعلية وبتكلفة منخف�ضة.
الأمن � � ��وذج الأول م ��ن �� ULAQسري��ع
وحامل �صواريخ موجّ هة ،ولديه مدى �إبحار
�أط ��ول و��سرع��ة ت�ف��وق  35ع�ق��دة ،م��ع ق��درات
ر�ؤي��ة نهار ًا وليالً ،وبنية �إت�صاالت م�شفّرة
وحممية من احل��رب الإلكرتونية ،مما ميكنه
م��ن تنفيذ م�ه�م��ات الإ� �س �ت �ط�لاع واملُ��راق �ب��ة
والتج�س�س ،وح��رب ال�سطح ،واحل��رب غري
امل ُتماثلة ،واملواكبة امل ُ�سلّحة وحماية القوات
�إ�ضافة �إىل كونه من�ش�أة �أمنية �سرتاتيجية،
�أم ��ا الأمن � ��وذج ال �ث��اين ال ��ذي �أجن ��ز يف ال�ع��ام
 ،2021ف�ه��و جم � ّه��ز ب�ن�ظ��ام � �س�لاح ي ��دار عن

بُعد عيار  12.7ملم للإ�ستعماالت احلرجة،
ومهمات �أمن املرايفء� ،إ�ضافة �إىل اال�ستطالع
والدوريات.
�سوف يلي الأمن ��وذج احل ��ايل ،ال��ذي هو
املرحلة الأوىل من امل�رشوع الذي ا�ستحدثته
�أحوا�ض �أري�س  ARES Shipyardومتيك�سان
الدفاعية  ،METEKSAN Defenceيف حقل
زوارق ال�سطح غ�ير الآه�ل��ة USVsحيث متّت
ب�ن�ج��اح جت� ��ارب رم��اي��ات��ه ،ي�ت��م ال�ع�م��ل على
�إنتاج مت�سل�سل ل��زوارق  ULAQلتطبيقات
 ISRو  ،SARو  ،ASWو  ،MSMو ،Fi - Fi
وذل��ك كنتيجة للمعارف املكت�سبة مع جتارب
الأمنوذج الأول.
�إ��ض��اف��ة �إىل �أمن ��وذج احل��رب �ضد �سفن
ال �� �س �ط��ح ،وال � ��ذي ه��و يف �إن� �ت ��اج مت�سل�سل
للبحرية الرتكية ،هناك �أمن��وذج�ين جديدين
م��ن ع��ائ�ل��ة  ULAQيف خ��ط الإن� �ت ��اج ل�صالح
م�ستخدمني �آخرين ل��زوارق  SARغري �آهلة،
ومناذج للحرب امل�ضادة للغوا�صات� .أمنوذج
 ULAQجم � ّه��ز ب �� �ص��واري��خ ب �ع �ي��دة امل��دى
م�ضادة ل�سفن ال�سطح ي�صل مداها �إىل 150
كلم ،وهو حالي ًا يف مرحلة الت�صميم املو�سّ ع
وخم �ط��ط ل��ه ل�ي�ك��ون ج��اه��ز ًا ل �ت �ج��ارب رم��ي
ال�صواريخ مع نهاية العام .2022
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الفرقاطات والفرقيطات يف الشرق األوسط

وهذا ويبنى  5فرقيطات فئة «البينونة» يف �أحوا�ض �أبو ظبي.
وتوجد خيارات لبناء زورق دورية ثانٍ فئة «�أبو ظبي» ،وزورقني
�آخرين للدورية فئة «غنطوط» يبنى جميعها يف �أحوا�ض حملية ،هذا
و�ست�صنع �سل�سلة جديدة من  12زورق � ًا �رسيع ًا للدورية فئة «غناتا»
حيث تزود �إما مبدافع �أو �صواريخ �ضد ال�سفن طراز «مارتييه MK2N
�أو برج هاون عيار  120ملم ،وقد �أكمل الربنامج.
وقيد الطلب  34لن�ش ًا �رسيع ًا طول الواحد  16مرتاً ،مل�صلحة حر�س
ال�سواحل .و�أعلن عن طلب ق��وارب ع�سكرية �ستبنى يف أ�ح��وا���ض �أبو
ظبي لبناء ال�سفن.
�أهم القواعد البحرية :ميناء جبل علي (دبي) وميناء را�شد (دبي)
وميناء زايد (�أبو ظبي) وفجرية (بجدة).

قوات البحرين البحرية

فرقيطة البينونة تابعة للقوات البحرية الإماراتية

�أ�صبحت الأ�ساطيل البحرية يف معظم دول ال�شرق
الأو�سط واخلليج العربي وال �سيما الغنية منها تعمل على
تطور م�ستم ّر حيث تقتني الفرقاطات ال�صاروخية والدول
العاجزة عن ذلك تعمد �إىل تطوير زوارق ال�صواريخ م�ؤخر ًا
�إىل فرقيطات ق��ادرة بنريان �أ�سلحتها القوية التغلب على
ال�سفن والغوا�صات والطوافات التي تطري على ارتفاعات
منخف�ضة وتدمريها.
�أم��ا دول ال�رشق الأو��س��ط واخلليج التي تعجز عن اقتناء
الفرقاطات لغالء �أثمانها� ،أخذت تلج�أ �إىل تزويد بحرياتها
بفرقيطات ال�صواريخ مع ما لديها من �أ�سلحة �صاروخية
�أخرى .و�ستعمل فيما يلي على تناول دول ال�رشق الأو�سط واخلليج كال
على حدة متناولني ما لديها من معدات مبا فيها الفرقاطات والفرقيطات
والزوارق ال�صاروخية و�سواها من الأ�سلحة الفعالة.

يبلغ عديد �سالح بحرية البحرين  1100جندي ،ي�ضاف �إليها
جندي يف حر�س ال�سواحل.
ولدى �أ�سطول دولة البحرين فرقاطة فئة «�صبحا» (�أمريكية �سابق ًا
طراز ( .)FFG-7كما ي�ضم فرقيطتني فئة «املنامة» ت�صميم (لور�سن)
ط��ول ال��واح��دة  62م�ت�راً ،ول��دي��ه �أي�ض ًا  4زوارق �صاروخية هجومية
��سري�ع��ة ف�ئ��ة (ال �ف��احت) (ل��ور��س��ن  )TNC - 45وزورق �ي�ن هجوميني
�رسيعيني م�سلحني باملدافع فئة (الريفة) طراز (لور�سن )TNC - 38
 ،وزورقني فئة (اجلارم) طراز �سويفت.
ولدى حر�س ال�سواحل  30زورق دورية �ساحلية ،و  6زوارق دورية
ط��راز «�أري����س  ،»58وزورق�ي�ن ل�ل�إن��زال  16م�تر ًا فئة (�سي كيرب) ،و 4
زوارق إ�ن��زال �صغرية ،وحوامة ( هوفر كرافت) واح��دة ،و  5لن�شات
م�سلّحة.
أ�م��ا ط�يران البحرية فلديه طوافتان ط��راز( دوف��ان ) SA-365F
وهناك نية لإح�لال بع�ض الفرقيطات اجلديدة مكان الفرقاطة �صبحة
فئة (املنامة).
�أهم القواعد البحرية :املنامة ،وميناء �سلمان.
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القوات البحرية االماراتية

عديد قوات دولة االم��ارات العربية املتحدة البحرية  2000جندي،
وهي ال متلك فرقاطات ،بينما لديها  6فرقيطات فئة (البينونة) �صنع
 ،GMN70وفرقيطتان فئة (املريجب) ت�صميم (لور�سن) بطول 62
مرتاً ،وقوات االم��ارات اخلفيفة ت�ضم زورقني هجوميني �صاروخيني
�رسيعني فئة (م�يرز) ت�صميم لور�سن ،و  4زوارق فئة (غنطوط) ،و
 6زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة (بانيا�س) ت�صميم (لور�سن
 )TNC45و 6زوارق هجومية كبرية فئة (�أر�ضنا) و  3زوارق دورية
كبرية فئة (كوكب).
ولديها م��ن ق��وات ح��رب الأل�غ��ام �صائدتان �أملانيتان �سابق ًا (فئة
.)332
�أم��ا القوات الربمائية فلديها زورق��ا �إن��زال فئة (جنانة) وزورق��ا
�إنزال فئة ( )L-41وزورق �إنزال ميكانيكي.
وميلك حر�س ال�سواحل  45زورق ًا خمتلفة الأنواع جميعها للدورية
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لدى البحرين فرقيطة «املنامة»
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�إحدى فرقاطات فئة «املدينة» تابعة للقوات البحرية امللكية ال�سعودية

القوات البحرية ال�سعودية:
يبلغ عديد قوات اململكة العربية ال�سعودية البحرية  13500جندي
مبا فيه  3000جنديّ من مُ�شاة البحرية ،ومق ّر قيادة �سالح البحرية لدى
اململكة العربية ال�سعودية الريا�ض ،ولديها قيادتان عمليتان هما قيادة
الأ�سطول ال�رشقي يف اجلبيل ،وقيادة الأ�سطول الغربي يف ج��دة� ،إىل
جانب قيادة مُ�شاة البحرية.
وقوام �أ�سطول البحرية ال�سعودي فرقاطتان فئة «الريا�ض» ،و 4
فرقاطات فئة «املدينة»� ،إ�ضافة �إىل  4فرقيطات فئة (بدر).
�أم��ا ال�ق��وات البحرية اخلفيفة فلديها  9زوارق هجومية �رسيعة
�صاروخية فئة (ال�صديق)  ،و  39زورق دورية �رسيعة طراز (ناجا) ،و
 17زورق دورية �ساحلية ( وليز).
�أما قوات حرب الألغام فقوامها  3كا�سحات �ألغام فئة (اجلوف ،و 4
كا�سحات فئة «�صفوة» طراز (ديوران�س).
القوات الربمائية ت�ض ّم  4زوارق إ�ن��زال فئة (عفيف) ،و  4زوارق
�إن��زال ميكانيكية ،كما لديها �سفينتان م�ساعدتان للدعم فئة (بريدة)
طراز (ديوران�س).
�أما �أ�سطول حر�س ال�سواحل فقوامه زورقان للدورية فئة «�سلوى
» ط��راز  ،)5A26و  4زوارق دوري��ة كبرية فئة (اجل��وف) و  10زوارق
دوري��ة �ساحلية طراز �سكوربيون ،و 6زوارق دوري��ة فئة «الظهران»،
و  12زورق دورية �ساحلية طراز «رابيري» ،و  40زورق دورية �ساحلية
طراز  ،R33x1و  3زوارق حوامة (هوفر كرافت) .SAH -2200
ولدى الدفاع ال�ساحلي  4بطاريات �صواريخ �أوتومات مثبتة على
�شاحنات.
أ�م��ا ط�ي�ران البحرية في�ض ّم  81ط��واف��ات دوق ��ان ( 14منها �ضد
الغوا�صات) ،ول�رضب ال�سفن ت�ستخدم �صواريخ  ،AS -15TTو 6
طوافات ( )AS 532للنقل جمهزة ب�صواريخ م�ضادة لل�سفن طراز (AM
 )-39ي�ستخدمها احلر�س الوطني وحر�س ال�سواحل مُ�شرتكني .
وو��ض�ع��ت خطط ل���شراء ف��رق��اط��ات حديثة م�ت�ع��ددة امل�ه��ام لتح ّل
حم ّل فرقاطات املدينة ،وكذلك و�ضعت �أي�ض ًا خطط ل�رشاء فرقيطات
�صواريخ ت�أخذ مكان فرقيطات (بدر) .وقيد الطلب  40زورق دورية من
مت طلب  30زورق دورية DKV
ا�سبانيا مل�صلحة حر�س ال�سواحل .كما ّ
من الطلب الأول من الواليات املتحدة ،ولكن املتوقع �إمتامه.
�أم��ا م�شاة البحرية فكتيبتان جمهزتان بـ  140ناقلة جند مدرعة
طراز .BMR - 600
أ�ه��م القواعد البحرية ال�سعودية :ج��دة ،وجبيل ور�أ���س تنورة،
والدمام ور�أ�س امل�شاب.

في�صل (فئة بريزام) ،وزورقا دورية فئة (بري�سي) ،و  3زوارق دورية
�ساحلية فئة «الها�شم» ،و  3زوارق دورية �ساحلية �صغرية.
وق��ررت البحرية الأردن �ي��ة ��شراء  4زوارق قتالية فئة  250طنا،
وزورقني للدورية ال�ساحلية بطول  35مرت ًا (ومن املتوقع �أن تكون قد
�سُ لمت) ،كما تنوي �رشاء بع�ض الفرقيطات وهي قيد الدرا�سة اجلدية.

القوات البحرية ال�سورية

يبلغ عديد �سالح بحرية اجلمهورية العربية ال�سورية  4000جنديّ
م�ضاف ًا �إليهم  3500جندي يف االحتياط .ولديه فرقاطتان (�سوفييتان
�سابقاً) فئة (بيتيا � .)2أما قواتها اخلفيفة فقوامها  8زوارق هجومية
�صاروخية �رسيعة فئة (�أو�سا �( )2/1سوفياتية �سابقاً) ،و  8زوارق
دوري��ة فئة (ج��وك) (�سوفيات �سابق ًا �أي�ضاً)� .أم��ا القوات الربمائية
فلديها  3زوارق (بولنو�شي )�سوفياتية �سابقاً.
الدفاع ال�ساحلي قوامه كتيبة م�سح ،وكتيبتا مدفعية مع  30مدفع ًا
عيار  130ملم ،و 12مدفع ًا عيار  100ملم ،ولواء �صواريخ لديه بطاريات
�صواريخ ( ،)C802وبا�رش ت�شغيل نظام (با�ستون) مع � 72صاروخ ًا
طراز (باخونت .)P800
�أما طريان البحرية فلديه  122طوافة مي  ،4 -و  4طوافات طراز
كا  ،25 -و  20طوافة طراز (مي  )14 -ويقا ل �أن الأ�سطول يعاين من
قدم �سفنه ومعدّاته.
�أه��م ال�ق��واع��د ال�ب�ح��ري��ة :ال�لاذق�ي��ة  ،وب��ان�ي��ا���س ،وم�ي�ن��اء البي�ضة
وطرطو�س.

القوات البحرية العمانية:

�سلطنة ع �م��ان يبلغ ع��دي��د ج �ن��ود بحريتها  4500ج �ن��ديّ ول��دى
�أ�سطولها من الفرقيطات  3فئة (ال�شامخ) و  4فئة (ال�سيب) طراز
( .)OPVsكما لديه فرقيطتان فئة «قاهرة الأم��واج» .كما لديه اليخت
ال�سلطاين «املربوكة» وي�ستخدم �أي�ض ًا «�سفينة للتدريب».
وت�ضم القوات اخلفيفة  4زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة

البحرية الأردنية

اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية قليلة ال�سواحل وعديد جتربتها
جندي ،حتت �أمرة اجلي�ش ،كما لديها قاعدة بحرية وحيدة هي العقبة،
وه��ي ال متلك فرقاطات وال فرقيطات ،و�إمن��ا ل��دى �أ�سطولها البحري
 3زوارق دوري ��ة فئة «احل �� �س�ين» ،و 4زوارق دوري ��ة �ساحلية ط��راز
900

الدفاعية � -أيار  /مايو  -حزيران  /يونيو 2022

لدى البحرية العمانية  3فرقيطات فئة «ال�شامخ»
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(ظفار) ،و 3زوارق دورية �رسيعة فئة «الب�رشى» طراز «.»P400
�أما القوات الربمائية فلديها زورقان فئة «املب�رش» طراز «،»H5SV
وزورق فئة «ن�رص البحر» ،و زورق فئة «النمران»  .كما لديها زورقا
�إنزال للأعرا�ض العامة و  3زوارق �إنزال ميكانيكية.
أ�م ��ا ح��ر���س ال���س��واح��ل فلديهم  5زوارق دوري ��ة �ساحلية ط��راز
«ف��و��س�بر» ،وزورق دورت ��ه �ساحلي فئة «ذئ��ب ال�ب�ح��ار» و  3زوارق
دورية �ساحلية طراز «  ،»CG 29و  8زوارق دورية �ساحلية �صغرية .و 5
زوارق �إنزال كاترمان (للنقل ال�رسيع) وزورقا �إنزال بطول  62مرتاً،
وزورقان للبحث والإنقاذ.
�أهم القواعد البحرية :راب�سون ،و�سيب وعطوي ودام وغنام.

القوات البحرية القطرية:

ع��دي��د ق��وات بحرية دول��ة قطر  1500ج�ن��دي (مب��ا فيهم ال�رشطة
البحرية) .أ�م��ا �أ�سطولها فلديه  4زوارق �صواريخ هجومية �رسيعة
فئة «م��ارزان»  56م�تر ًا ط��راز « ،»VIIAو  3زوارق �صواريخ هجومية
�رسيعة فئة «دم�سة» ط��راز (كومباتنت) ،و 5زوارق دوري��ة �ساحلية
ط��راز (تراكر  )MK2و  4لن�شات بحرية �ساحلية فئة « ،»DV - 15و
 12زورق دوري��ة �ساحلية من نوع «�سبري» ،و  3زوارق دوري��ة �رسيعة
فئة (ذات ال�صواري) وزورق �إنزال دبابات ،و  4زوارق �إنزال (اخلفر
ال�سواحل).
�أم� ��ا ال ��دف ��اع ال���س��اح�ل��ي ف �ل��دي��ه ب �ط��اري �ت��ا � �ص��واري��خ ب��ر  -بحر
«اكزو�ست» منقولتان على �شاحنات.
ه��ذا وق��د منحت �رشكة ( )Nakilat Damenالقطرية عقد ًا لبناء 6
زوارق دورية �رسيعة كبرية طول  50مرتاً .كما جرى منح �رشكة ()Ares
الرتكية عقد ًا لبناء  17زورق دورية �رسيعة.
�أهم القواعد البحرية :جزيرة هالول والدوحة و�سريج.

القوات البحرية الكويتية

يبلغ ع��دي��د ق ��وات دول ��ة ال�ك��وي��ت ال�ب�ح��ري��ة  1500ج �ن��ديّ والآم ��ر
(الأعلى جلميع القوات الكويتية الأمري)� .أما �أ�سطولها فقوامه زورق
هجومي ��ص��اروخ��ي ��سري��ع فئة «ال���س�ي�ن��وك» ط��راز ( )TW45وهي
لي�س لديها فرقاطات وال فرقيطات ،بينما لديها �أي�ض ًا زورق هجومي
«��ص��اروخ��ي ��سري��ع فئة «الإ� �س �ت �ق�لال» ط��راز ( )FFP57و  8زوارق
هجومية �رسيعة �صاروخية «�أم امل��رادم» ( )CMNPB - 37 BRLو 19
زورق اعرتا�ض �رسيعة طراز ( ،)MKV-6وزورق��ان كبريان للدورية
ط��راز ( .)AS315ولديها  12زورق� ًا �ضارب ًا �رسيع ًا فئة (ناجا ،)12 -

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

و  4زوارق دوري��ة ط��راز (�سي  -غ��ل) ،و 53زورق دوري��ة لل�شواطيء،
وزورقا �إنزال ميكانيكان فئة (النجدي) ،وزورقا �إنزال «�شعار» طول
 64م�تراً ،وزورق��ان للإنزال فئة «اجلهوزية» و�سفينتان للدعم طراز
«فونيلو�س».
وقيد الطلب �سل�سلة زوارق �إن��زال ج��دي��دة �إن�ت��اج �أب��و ظبي لبناء
ال�سفن  ،ADSBكما يجري طلب  29زورق � ًا �رسيع ًا بطول 4.14م .و4
زوارق للدعم اللوج�ستي ط��راز ( )AP.Zourتبنى يف اململكة العربية
ال�سعودية.
�أما حر�س ال�سواحل فيعمل ب�أمرة وزارة الداخلية ولديه  3زوارق
فئة (�أو��س�ت��ار) ،ط��ول ال��زورق  22م�تراً ،و  10زوارق فئة «ال�شهيد»
(طراز  ،)PBMOو16لن�ش ًا فئة «.»P46
�أهم القواعد البحرية :ال�شويخ ور�أ�س القلية.

القوات البحرية العراقية

يبلغ عديد بحرية ال�ق��وات العراقية  4000جندي مع  800جندي
�آخرين �إحتياط وت�شكيالت البحرية العراقية� :رسب زوارق هجومية،
و�رسب دورية �ساحلية ،و�رسب دعم ي�ضم معدات ونظم جديدة ،ومهمة
البحرية العراقية الدفاع عن عموم ال�شاطىء العراقي مبا فيه ميناء
ق�رص ،وميناء الب�رصي وحمطات حتميل البرتول.
وق��وام �أ�سطول ال�ق��وات البحرية العراقية ،زورق��ان �أمريكيان
ال�صنع فئة «الب�رصة» بطول  60م�تر ًا ط��راز  ،VSOو  4زوارق دورية
فئة «الفتاح» �صنع (�أحوا�ض فينكانتيريي) طراز ،SAETTIA MKV
و 5زوارق دورية «بريدايرت» �إزاجة  140طن ًا (م�ست�أجرة من تايوان) ،و
 12زورق ًا للدورية فئة ( ،)PB-301و 6زوارق فئة «�ألفاو» ،و  26زورق ًا
�رسيع ًا طراز (ديفندر).
جنود البحرية ف��وج م��ن كتيبتني:الكتيبة الأوىل مهمّتها حماية
من�ش�آت النفط ،والتفتي�ش واملالحقة� ،أما الكتيبة الثانية فمهمتها حماية
املوانىء ،وتنفيذ املهمات الأمنية على الرب العراقي واملناطق امل�سكونة.

القوات البحرية اللبنانية:

زورق هجوم �سريع فئة «�أم املرادم» طراز ( )CMNPB - 37 BRLتابع للبحرية الكويتية
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يبلغ عديد بحرية اجلمهورية اللبنانية  2000جندي ،و�أ�سطوله
لي�س لديه فرقاطات وال فرقيطات ،و�إمن��ا لديه زورق �أم��ن �ساحلي
«طرابل�س» ،وزورق للدورية والبحث والإنقاذ فئة (طربجا) ( أ�مل��اين
��س��اب�ق� ًا ط ��راز ب�يرغ��ن) ،وزورق ف�ئ��ة ال�ق�ل�م��ون (ف��رن���س��ي ��س��اب�ق�اً)،
وزورق��ان للدورية فئة «عم�شيت» (�أملانيان �سابق ًا طراز برمين) ،و 7
زوارق للدورية فئة «نرتاك�س» ،و  8زوارق للدعم وزورقان للإنزال فئة
( )FD/Cو  15زورق ًا �رسيع ًا للدورية.
�أهم القواعد البحرية :بريوت وجونية.
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ميليبول قطر :2022
تركيز على حت ّديات األمن الوطين

ال�شيخ خالد بن خليفة �آل ثاين يتفقد اجنحة ال�شركات العار�ضة

برعاية ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر� ،إفتتح
ال�شيخ خالد بن خليفة �آل ثاين رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية ،بتاريخ � 24أيار/مايو  2022املعر�ض الدويل للأمن
الداخلي والدفاع املدين (ميليبول قطر) يف دورته الرابعة
ع�شرة ،وذل��ك بح�ضور ح�شد من وزراء الداخلية العرب
والأجانب وكبار �ضباط قوى الأمن الداخلي يف قطر وم�س�ؤويل
ال�شركات العار�ضة والإعالميني والبعثات الر�سمية.
�شارك يف املعر�ض �أكرث من � 220شركة وم�ؤ�س�سة حملية
وعاملية ،عر�ضت �أح��دث �إبتكاراتها التي ت�شمل خمتلف
القطاعات الأمنية والدفاع املدين واحللول واملعدات الدفاعية
و�أمن وتقنية الإت�صاالت والإنقاذ واملنتجات اخلا�صة ب�إنفاذ
القانون وبرجميات الإت�صاالت وغريها.
يُ�شار �إىل �أن معر�ض «ميليبول قطر» الذي ينظّ م كل �سنتني
مرّة وي�شكّل مع معر�ض «ميليبول باري�س» �رشاكة دولية
رائدة من املعار�ض املتخ�ص�صة يف تقدمي خدمات وتقنيات
26

القطاع الأم�ن��ي ،ب��ات اليوم من�صة رئي�سية لأ��س��واق الأم��ن يف ال�رشق
الأو�سط ،ويهدف �إىل تنفيذ ر�ؤية قطر الوطنية للعام  2030القا�ضية بنقل
قطر كدولة متقدمة قادرة على حتقيق التطوّر امل ُ�ستدام� ،إىل ذلك ويف هذه
الظروف العاملية والإقليمية املعقدة ،تعترب دورة ميليبول قطر 2022
املن�صة املثالية للتغلب على التحديات الأمنية احلالية.
رئي�س جلنة ميليبول قطر اللواء نا�صر بن فهد �آل ثاين رحّ ب عرب
الن�رشة اليومية الأوىل للمعر�ض ،بامل�شاركني يف املعر�ض وامل ُ�ساهمني
يف �إجن��اح��ه كمن�صة مثالية ل�ل�ت�ع�رّف ع�ل��ى ك � ّل م��ا ه��و ج��دي��د يف جم��ال
التكنولوجيا الأمنية والأمن الداخلي والدفاع املدين.
يف �أع� �ق ��اب االف �ت �ت��اح �أدىل ع ��دد م��ن م �� �س ��ؤويل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
بت�رصيحات �صحفية حول معر�ض ميليبول قطر و�أهميته.
 وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد العزيز بن في�صل �آل ثاين� ،أكدعلى �أن هذا املعر�ض ال��دويل للأمن والدفاع امل��دين ،ميثل من�صة دولية
وب�صمة قطرية يف جم��ال ال�صناعات واملعار�ض الأمنية على م�ستوى
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،كما �أ�شاد مب�ستوى احل�ضور وتطور
العار�ضني الذين يُ�شاركون ب�أحدث و�أف�ضل املنتجات� ،إذ �أن دولة قطر
هي اليوم واحدة من �أكرث دول العامل �أمن ًا و�أمان ًا وفق ًا مل�ؤ�رشات ومعايري
الدفاعية � -أيار  /مايو  -حزيران  /يونيو 2022

امل�ؤ�س�سات الدولية واملعنية ،ووفق ًا للواقع الذي ت�شهده البالد بف�ضل
الر�ؤية الثاقبة لل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري البالد .اللواء عبد
العزيز �أ�شار �إىل �أن وزارة الداخلية تعمل وفق منظومة عمل متكاملة
ور�ؤي ��ة �سرتاتيجية ت�ضع �أع�ل��ى معايري الأم ��ن وال�سالمة وتطبقها
بحرفية عالية امل�ستوى.
 ب� ��دوره م��دي��ر الأم� ��ن ال �ع��ام ال��ل��واء ال��رك��ن �سعد ب��ن جا�سماخلليفي� ،أ�شاد بح�سن تنظيم املعر�ض الدويل للأمن الداخلي والدفاع
املدين ميليبول قطر  2022يف ن�سخته الرابعة ع�رشة ،والذي يعد �إ�ضافة
حقيقية مل � ّد �أج�ه��زة الأم��ن على م�ستوى املنطقة والإق�ل�ي��م بالأجهزة
وامل�ع�دّات احلديثة يف جم��ال الأم��ن الداخلي والتي ت�ساعد يف مكافحة
اجل��رمي��ة .كما �أ��ش��ار مدير الأم��ن العام �إىل �أن ميليبول قطر هو نتاج
��شراك��ة متميّزة ورائ ��دة م��ع ميليبول فرن�سا ،حيث يخطو املعر�ض
خطوات متقدّمة نحو العاملية والتطوّر النوعي.

تتوقع  Aresالتوقيع على عقد آ�خ��ر مع خفر ال�سواحل القطري
لثالث طائرات  Ares 25 FiFiقادرة على التدخل ال�رسيع يف حال �إندالع
احلرائق يف البحر على من�صات النفط والغاز �أو على منت �سفينة �سياحية
للركاب �أو يف امليناء.
�أخ�صائي تطوير الأع�م��ال يف �أري�س ياغمور�أكا ،Yagmur Akca
�أ�شارت �إىل «�أن قطر هي مبثابة وطن ثان بالن�سبة لنا� ،إنها �أكرب عمالئنا،
ونحن دائم ًا نناق�ش معها امل�شاريع.

ال�شركات الفرن�سية

�أبرز العار�ضني:

�شارك يف ميليبول قطر  2022حوايل � 220رشكة وم�ؤ�س�سة منتجة
للأنظمة اخلا�صة با�ستخدام قوات حفظ الأمن والدفاع املدين ومكافحة
الإره��اب .لقد ّمت �إختيار بع�ض هذه ال�رشكات للتو�سع يف كيفية ونوعية
مُ�شاركتها يف الدورة الـ  14مليليبول قطر ،وهي التالية:

�أري�س :ARES

اجلناح الفرن�سي ت�ضمن � 23شركة

نظر ًا لكون معر�ض ميليبول قطر ينعقد بالتعاون مع �رشكة
وميليبول باري�س ،فقد كان اجلناح الفرن�سي يف الدوحة متميز ًا من حيث
عدد ال�رشكات الفرن�سية امل ُ�شاركة يف ميليبول قطر التي و�صل عددها �إىل
� 23رشكة وم�ؤ�س�سة منتجة للأنظمة الأمنية والدفاع املدين� ،أبرزهاما
يلي:

Civipol

نك�سرت :NEXTER

�أري�س لبناء ال�سفن عر�ضت جم�سمات عدة �سفن

ه ��ي م ��ن �أب� � ��رز ال� ���ش�رك ��ات ال�ت�رك� �ي ��ة ال �ع��ام �ل��ة يف ق� �ط ��اع ب �ن��اء
ال�سفن ول�ه��ا ت��اري��خ وع�لاق��ات وط �ي��دة م��ع دول ��ة ق�ط��ر ،ك��ون�ه��ا تبني
ال �� �س �ف��ن وال� � � ��زوارق امل �ن��وع��ة ل �ل �ق��وات ال �ب �ح��ري��ة ال �ق �ط��ري��ة وخ�ف��ر
ال �� �س��واح��ل .ل �ق��د ف� ��ازت  Aresمب�ن��اق���ص��ة ل �ت��زوي��د خ �ف��ر ال���س��واح��ل
ب� �ق ��وارب ج ��دي ��دة وف� �ق� � ًا مل��وا� �ص �ف��ات �ه��م� ،إذ ّمت ت���ص�م�ي��م ال��ق��ارب
 Ares 40 FRCاجلديد ،وهو عبارة عن مركب بطول  12مرت ًا وذو �رسعة
ق�صوى ت�صل �إىل  55عقدة.
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ال�رشكة الفرن�سية ال��رائ��دة يف �إنتاج خمتلف �أن��واع العربات
امل��درع��ة و�أنظمة املدفعية� ،شاركت يف ميليبول قطر وعر�ضت �أن
�أنظمتها م��ن ال��روب��وت ملختلف امل �ه � ّم��ات ،ح�ي��ث ك��ان ال��روب��وت
ال�صغري ال��ذي يحمل �إ�سم «نريفا ل ج  NERVA LGمن الأنظمة
املخ�ص�صة لعمليات �إن�ق��اذ القانون ومكافحة الإره ��اب و�إح��دى
�أدوات القوات اخلا�صة� ،إذ �أنها ت�ستخدم منذ ت�سع �سنوات من قبل
القوات الأمريكية ،وق��وات مكافحة احلرائق ،ووح��دات ال�رشطة
الفرن�سية ،يبلغ طولها � 35سنم وعر�ضها � 31سنم وارتفاعها 15
�سنم.
�أثبتت نريفا ل ج عن فعالية ل��دى ا�ستخدامها ملهمات امل ُراقبة
ع��ن ُب �ع��د ،وك���ش��ف الأه� � ��داف ،وت��دم�ير ال �ع �ب��وات ال�ن��ا��س�ف��ة� .إن�ه��ا
جمهزة بنظام �صوتي ومعطل للعبوات ،وك��ام�يرا تعمل بالأ�شعة
حتت احل�م��راء ،وكا�شف كيميائي وبيولوجي و�إ�شعاعي ون��ووي
(.)CBRN
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�أركو�س :ARQUUS

عر�ضت �أركو�س عربة  VABاملدرعة

�أرك��و���س ه��ي امل� ��زود ال��رئ�ي���س��ي للجي�ش الفرن�ســــــي و��شري��ك
لعـــــدّة قوى حكوميـــــــة يف ال�رشق الأو�سط منها دول قطرArquus ،
(امل�ع��روف�ـ�ـ�ـ�ـ��ة ��س��اب�ق� ًا ب � إ�� �س��م ري �ن��و تراكــــ�س الدفاعيــــة Renault
و  Acmatو ،)Panhardح�رضت يف معر�ض ميليبول قطر ،املعر�ض
التجاري يف الدوحة.
عر�ضت ال�رشكة العربات املدرعة  VABو  VBLامل ُ�ستخدمة حالي ًا
من قبل القوات امل ُ�سلحة وق��وى الأم��ن الداخلي ( ،)Lewkuyaوناقلة
اجلند  ،Sherpa APCو�سلم الأطباق  Sherpa Assault Ladderامل�ستخدم
يف عمليات �إنقاذ القانون.
�إىل ذلك تعر�ض �أركو�س يف ميليبول قطر عربة  VABمطورة كجزء
من عقد حتديث �أ�سطول عربات  VABلدى اجلي�ش القطري ،كما تهدف
 Arquusحالي ًا على حت�سني وجودها يف قطر من خ�لال متتني عالقتها
مع القوات امل ُ�سلّحة القطرية و�رشكة برزان القاب�ضة ،وبالتايل تطوير
�رشاكات جديد غنيّة بالتبادُل امل ُ�شرتك.

برزان القاب�ضة :Burzan Holdings

تنتج برازان انظمة جوية م�سرية

ت�أ�س�ست �رشكة برزان القاب�ضة لتكون بوابة ال�صناعات الع�سكرية
والدفاعية والأمنية يف دولة قطر ،وتقوم برزان بدور حموري يف تلبية
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املتطلبات والإم��ددات ال�سرتاتيجية ل��وزارة الدفاع والقوات امل ُ�سلّحة
القطرية ،كما ت�سعى �إىل امل ُ�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية قطر الوطنية ،2030
ال�ت��ي تطمح �إىل ب�ن��اء جمتمع مُ�ستقبلي مُ�ستق ّر وم�ستدام ومتمتع
بالإكتفاء الذاتي.
ب�صفتها �رشكة قاب�ضة� ،أن�ش�أت برزان �رشكات تابعة لها ذات ِ�صلة
مبجال �أعمالها ب�شكل مُ�ستمرّ ،ويجري تطوير تلك ال�رشكات لتلبي
�إحتياجات حمددة ولتعود بالنفع املايل وال�سرتاتيجي على دولة قطر.
ت�شمل �رشاكات ب��رزان �أكرب املنظّ مات و�أكرثها قوة يف قطاعيْ الدفاع
والأمن ،وتُتيح الكت�ساب �أف�ضل التكنولوجيا امل ُبتكرة وتطويرها.
ال�رشكات وال�صناعات الدفاعية العاملية �أبدت التعاون مع برزان
وب��ات��ت يف ��شراك��ة معها يف قطر مثل «نك�سرت  »Nexterو «راينميتال
 »Rheinmetalو «بوينغ  »Boeingوغريها من ال�رشكات العاملية.
يف ميليبول قطر عر�ضت بع�ض منتجاتها يف اط��ار ب��رزان للطريان
التي تعترب �رشكة �إ�ستخبارات جوية و�أنظمة مراقبة وا�ستطالع،
وه��ي مملوكة ل ��وزارة ال��دف��اع القطرية م�ق� ّره��ا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف
ت�شارل�ستون.

الندوات ذات الطابع الأمني:

ق� � ّدم ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل�ن��ظّ �م��ة
ب ��رام ��ج خ��ا� �ص��ة ب ��ال� �ن ��دوات
ع���ر�� �ض���ت خ� �ل ��ال ال� �ي ��وم�ي�ن
الأخريين من املعر�ض� ،شملت
املوا�ضيع التالية:
� - 1إدارة �أم ��ن الأح ��داث
ال �ك �ب�يرة ،ع�ب�ر جل �ن��ة عمليات
ال�سالمة والأم��ن وقد ت�ضمّنت
العناوين التالية:
 م� � �� �ش��روع م �ك��اف �ح��ةاللواء مارك بوجيه من الدرك الفرن�سي يلقي كلمته
الطائرات دون طيّار.
 �أه� � ّم� �ي ��ة ع � ��دم امل �ع��رف��ةباحلدث ال�ضخم ب�سبب احتجاز املواهب.
 دور وحدة ال�ش�ؤون الفنية واالت�صاالت. م�رشوع الأ�شعة ال�سينية. - 2الأمن ال�سيرباين والتهديدات الإلكرتونية ،حيث ّمت عر�ض عدّة
موا�ضيع �أبرزها ما يلي:
 ر ّد ق��وات ال��درك الفرن�سي على اجلرائم الإلكرتونية التي متّتمالحظتها.
 الدبلوما�سية ال�سيربانية الفعّالة. �إدارة خماطر الأمن ال�سيرباين يف عامل �شديد الرتابط. هزمية احللول الأمنية النا�ضجة. �إدارة املدى العمري للأمن ال�سيرباين.ي�شار �إىل �أن خرباء مدنيني وع�سكريني من عدة دول تولوا حت�ضري
و�إلقاء هذه الندوات ،وكان �أبرزهم اللواء مارك بوجيه Marc Bojet
من قوات الدرك الفرن�سي التي تناول مو�ضوع الهجمات ال�سيربانية
املحرتفة وت��زاي��د �أع��داده��ا يف ظ � ّل نق�ص ال��وع��ي بها يف املجتمع وبني
امل�ؤ�س�سات وال�رشكات .كما بني دور قوات الدرك الوطني يف التفاو�ض
على الدعم الإقليمي الذي ي�شتمل على حماية امل�س�ؤولني احلكوميني،
و�إنقاذ الرهائن والتواجد يف حاالت الكوارث.
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اللواء نا�رص بن فهد �آل ثاين
رئي�س جلنة ميليبول قطر :ن�ستطيع �إقامة
و�إجناح املعار�ض وامل�ؤمترات

العقود وال�صفقات املوقعة خالل املعر�ض:

العميد �سعود را�شد �آل �شايف يتلو ال�صفقات والعقود املوقعة

�أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن توقيع عقود ب�أكرث من
م�لاي�ين ري ��ال ق�ط��ري خ�لال ميليبول قطر � ،2022أب��رزه��ا اخل��دم��ات
امل ُرتبطة بك�أ�س ال�ع��امل  FIFAال��ذي ينطلق يف �شهر ت�رشين الثاين/
نوفمرب.
�أب ��رز ال�ع�ق��ود ال�ت��ي �أعلنها العميد �سعود ال�شايف م��دي��ر ادارة
اللوج�ستيات يف وزارة الداخلية وع�ضو جلنة ميليبول قطر ميكن
�إدراجها مبا يلي:
 ثالثة عقود بقيمة  97.7مليون ري��ال قطري مع �رشكة املناعيللتجارة ،وهي تتعلق ب�أمن املعلومات اخلا�صة بك�أ�س العامل لكرة القدم
و�سيا�سة �أمن املعلومات يف �أنظمة الك�أ�س� .أما القيمة الأكرب والبالغة 80
مليون ريال فهي خم�ص�صة لت�صميم وتوريد وتركيب وت�شغيل غرفة
البيانات.
 عقد ًا مع �رشكة توزيع ال�سيارات عبد اهلل عبد الغني بقيمة 25.4مليون ريال ،و�آخر مع �رشكة �صالح احلمد املانع بقيمة  9.36مليون
ريال ال�سترياد �سيارات خمتلفة لدوائر وزارة الداخلية.
 عقد مع �رشكة بناء ال�سفن الرتكية  Ares Shipyardلتوريد ثالث�سفن �إعرتا�ض �رسيعة جديدة بقيمة  13.8مليون ريال قطري ل�صالح
�إدارة خفر ال�سواحل.
 عقد م��ع ��شرك��ة ح�ل��ول تكنولوجيا املعلومات القطرية Ideal Solutionsلتزويد و�صيانة الأجهزة الأمنية لتبيع املركبات بقيمة 5.6
مليون ريال.
 عقد مع �رشكة  Global Technologiesبقيمة  21.5مليون رياللتوريد املواد واملنتجات و�صيانة الطابعات لرخ�ص القيادة.
 عقد مع �رشكة  Nuctechال�صنية بقية  10.9مليون ريال ل�صيانة�أجهزة الأ�شعة ليمناء �أبو �سمرة الواقع يف الريان على بعد  90كلم من
الدوحة.
 �صفقات ما بني قوة خلويا وعدد من ال�رشكات بقيمة  28.8مليونريال لأمن �سالمة ك�أ�س العامل.
 �صفقة ما بني وزارة الداخلية و�رشكة املناعي لتطوير وحتديث�أنظمة وبرامج �شبكات البُنية التحتية للوزارة ،وتوريد ت�شغيل غرفة
عمليات ب�إدارة الفرزعة ،و�صيانة املوقع الإلكرتوين للوزارة بقيمة 80
مليون ريال.
العميد �سعود را�شد �آل �شايف �أع�ل��ن �أن جممل قيمة ال�صفقات
املنعقدة على هام�ش معر�ض ميليبول قطر  2022بلغت 276,003,530
ريال قطري.
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مدير التحرير مع اللواء نا�صر بن فهد �آل ثاين

يف حوار مع الإعالميني على هام�ش املعر�ض �أجاب اللواء
نا�صر بن فهد �آل ثاين على �أ�سئلتهم التي ميكن �إيجازها مبا يلي:
 معر�ض ميليبول تنظّ مه وزارة الداخلية القطريةبالتعاون مع �شركة « Comexposiomالفرن�سية» لتنظيم
املعار�ض ،و�شركة « Civipolالإ�ست�شارية واخلدماتية ل�صالح
وزارة الداخلية الفرن�سية .وبالتايل ف�إن ميليبول قطر هو نتاج
تعاون ما بني قطر وفرن�سا.
 لدى املعر�ض العديد من ال�شركات العار�ضة املحليةوالعاملية .واحلمد هلل احل�ضور جيّد هذا العام.
 قطر قادرة على تنظيم و�إقامة هكذا م�ؤمترات و�إجناحها،وقد �أثبتت نف�سها على ال�ساحة الدولية.
 لكي نحمي �أمننا ومعلوماتنا �أن�ش�أنا �إدارة للأمن ال�سيرباينوالأمن الإ�صطناعي.
 �أهمية ال�شراكة مع فرن�سا بد�أت منذ العام  ،1965ونحننُ�شارك يف معر�ض « »Milipol Parisللإ�ستفادة من ح�ضور
ال�شركات الدولية كونه بات معر�ض عاملي ي�ستقطب معظم
ال�شركات الأمنية.
 نحن ن��زور املعار�ض العاملية للإطالع على �أيّ جديدوتطوّر تكنولوجي.
 ال�شركات تدر�س م�صلحتها يف انتقاء املعار�ض التيتُ�شارك فيها.
 �أب��رز داعمني للمعر�ض هما وزارة الداخلية القطريةوجمموعة برزان.
 الأم��ن الداخلي �أ�صبح مطلباً �ضرورياً جلميع ال��دولوميليبول يُ�ساهم يف تلبية طلبات حتقيق الأمن.
 ال�صفقات �إجما ًال مع وزارة الداخلية ،لكن ميكن لأيّ وفد�صديق اجراء مُباحثات مع العار�ضني ل�شراء ما يلزمه.
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األوضاع الدفاعية يف مجهورية
مصر العربية وتطوراتها

الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي يف حفل افتتاح معر�ض  EDEXعام 2021

تقع جمهورية م�صر العربية يف الركن ال�شمايل ال�شرقي من
قارة �أفريقيا ولديها �إمتداد �آ�سيوي �إىل حيث تقع �شبه جزيرة
�سيناء داخ��ل ق��ارة �آ�سيا ،وهي دول��ة عابرة للقارات تبلغ
م�ساحتها  1,001,500كلم ،2و�سواحلها  2450كلم ،ومياهها
الإقليمية  22كلم ،واملنطقة املتاخمة  44كلم� ،أما املنطقة

الدفاع

القوى الع�سكرية العاملة نحو .
(مبا يف ذلك  252,000يف اخلدمة الإجبارية� ،أما
القوات �شبه الع�سكرية فتبلغ نحو 300.000
ق� ��وات ال ���شرط��ة الأم� ��ن امل ��رك ��زي (ب � أ�م��رة
وزارة الداخلية) وحر�س احل��دود ،وحر�س
ال�سواحل.
ميزانية ال��دف��اع 2.66 :م�ل�ي��ار دوالر،
350 000
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�سكانها 101,490,000

االقت�صادية احل�صرية  370كلم ،عدد
ن�سمة (تقديرات مت��وز  ،)2020و  % 99من ال�سكان من
�أ�صل �سامي �شرقي ،واللغة العربية هي الر�سمية ،واللغتان
الإنكليزية والفرن�سية م�ستخدمتان لدى الطبقات املثقفة،
ون�سبة املتعلمني .%37.8

وامل�ساعدة الأمريكي ال�سنوية الع�سكرية .
مليار دوالر.
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القوات الربية

العديد  300.000جندي (ي�شمل
جمند) �إ�ضافة �إىل  320.000يف الإحتياط.
�أم ��ا التنظيم ال �ع��ام ف�ع�ب��ارة ع��ن م�ق�رّي
قيادة جلي�شني ميدانيني (اجلي�ش الثاين يف

240.000

الإ�سماعيلية ،واجلي�ش الثالث يف ال�سوي�س،
وه� �ن ��اك  3م �ن��اط��ق ع �� �ش �ك��ري��ة (ال���ش�م��ال�ي��ة
واجلنوبية والغربية ) و  4فرق مدرعة (ت�ضم
ك� ّل منها ل��واءي دب��اب��ات ،ول��واء ميكانيكي،
ول � ��واء م��دف �ع �ي��ة ،ول � ��واء دف� ��اع ج� � �وّي) و3
ف��رق مدرعة (قوامها ل��واءا دب��اب��ات ،ول��واء
ميكانيكي ،ولواء مدفعية ،ولواء دفاع جوّي
و 3ف��رق م�شاة ميكانيكية ( تت�ألف ك� ّل منها
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من لواءي م�شاة ميكانيكيني ،ولواء دبابات،
ول��واء مدفعية ،ول��واء دف��اع ج �وّي) .وفرقة
م�شاة ت�ض ّم (� 3ألوية م�شاة ،ول��واء مدفعية،
ول���واء دف ��اع ج ��وي) و � 4أل��وي��ة ميكانيكية
م�ستقلة (ت�شمل ل ��واءي ح��ر���س جمهوري،
و � 3ألوية م�شاة م�ستقلة) و � 3ألوية منقولة
جو ًا (  1مظالت و  2قوات خا�صة) و 14لواء
مدفعية (يت�ألف كل منها  3كتائب مدفعية،
و��س ّ�ري ��ة ه ��ان ث �ق �ي��ل�� ،سري��ة دف ��ا ع ج��وي)
ولواء ا �صواريخ �سطح � -سطح (�سكاد) ،و9
جمموعات قوات خا�صة.

��س�ك��اد ،و �� 36ص�ق��ر ،وم��ن � �ص��واري��خ م/ط
ال�صقر (�سام  )7 -و  75نظام �أفنجر.
وي�ج��ري ال �ت��داول م��ع ال��والي��ات املتحدة
لتقوم م�رص ب�إنتاج دبابات � M1A1إ�ضافية.
كما ج��رى ��ش�راء  762دب��اب��ة ( MRAPع��دة
�أن� � ��واع) م��ن ف��ائ����ض  2016ل ��دى ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية.

هجومية ��ص��اروخ�ي��ة �رسيعة فئة «�أو� �س��ا»
(�سوفياتية �سابقاً) و  12زورق دوري��ة فئة
«مت�ساح» ،و  6زوارق دوري��ة �ساحلية طراز
«ك��ري���س�ت�ي�ت��ال�ي��ا» ،و  6زوارق �إع�ترا��ض�ي��ة
�رسيعة نوع .MRTP-20
�أما القوات الربمائية فقوامها :زورقان
ج �م��ال ع �ب��د ال �ن��ا��صر ف �ئ��ة « ( »LHDط ��راز

املعدات

�أم� ��ا م��ن امل� �ع ��دات ف �ل��دي �ه��ا م��ن دب��اب��ات
للقتال الرئي�سية  1125دبابة �أبرامز ،M1A1
وحوايل  500دبابة  ،T-54/55وحوايل 500
دبابة  T - 62ونحو  450دبابة .M60 A3
�أم��ا م��ن ع��رب��ات ال�ق�ت��ال ون��اق�لات اجلند
املدرعة فلديها القليل من عربات ،BMP-1
و 2401عربة ( YPR-765تت�ضمن الطرازات
اخلا�صة بالقيادة والإ�ستعادة ،ونحو 2300
عربة  ،M-113ونحو  200عربة BMP-600
ونحو  800عربة فهد ،و  762عربة MRAP
و 161ع ��رب ��ة ب��ات �ي�ي�را حل �م��اي��ة ال �ن��اق�لات
(الت�سليم جارٍ).
م��درع��ات ال�ق�ت��ال الأخ� ��رى ق��وام�ه��ا 112
�سيارة مدرعة كوماندو �سكاوت ،و  159عربة
 M-125A2و  M-106 A2جمهّز ة مبدافع
ال�ه��اون ،و  50عربة قيادة ط��راز ،M577A2
وع��دد قليل م��ن ع��رب��ات  MRDM1ون�ح��و 40
عربة  M-901 ITVلتدمري الدبابات ،و 210
عربات برات  YPR-765قان�صة للدبابات ،و
 26عربة .)VISH)M-981
ولديها من املدفعية  1200مدفع عيار 122
و  130و  152و  180ملم ،و  40مدفع عيار 203
ملم مقطور ،ونحو  600مدفع عيار  122ملم،
ولديها من مدافع الهاون  400مدفع عيار 120
ملم ،و  160ملم ،و 180ملم ،و  240ملم �أم��ا
من راجمات ال�صواريخ فلديها  145راجمة
 ،BM -11و 60راجمة طراز  ،BM-21و 571
راج�م��ة ط��راز ( M-88كلها عيار  122ملم)
و 26راجمة  .MLRSولديها من املدافع عدمية
الإرت ��داد  900مدفع عيار  82ملم ،و  107ملم
ومن مدافع م/د  900مدفع عيار  57ملم ،و 76
ملم ،و  100ملم ،ومن مدافع م/ط  350طراز
 4-ZSU -23و  2-ZSU-57ذاتية احلركة
و 66فولكان طراز .M-167A2
ول��دي �ه��ا � �ص��واري��خ �أر�� ��ض � -أر�� ��ض 24
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حاملة طوافات  Mistralان�ضمت اىل القوات البحرية امل�صرية

�سالح البحرية
ال� �ع ��دي ��د ( 16.000ي �� �ش �م��ل .
جم�ن��د) �إ��ض��اف��ة �إىل  2000يف الإح �ت �ي��اط ،أ�م��ا
الأ��س�ط��ول ف�ق��وام��ه :فرقاطة «حت�ي��ا م�رص»
ط��راز  FREMMو  4فرقاطات ��شرم ال�شيخ
(�أمريكية �سابق ًا فئة  ،)PERRYو  2فرقاطات
ف�ئ��ة «ال���س��وي����س» (�إ��س�ب��ان�ي�ت��ان ��س��اب�ق� ًا فئة
«دي�سكو» ب�يرت��ا) ،أ�م��ا ال�غ��وا��ص��ات فت�ض ّم
 4غوا�صات ( 541ط��راز  ،)1400/209و 4
غوا�صات فئة روميو (�صينية �سابقاً).
ول��دي�ه��ا م��ن ال �ق��وات اخلفيفة :فرقيطة
�صاروخية فئة «�أح�م��د فا�ضل» ،و  4زوارق
ف �ئ��ة «ع� ��زت» م���س�ل�ح��ة ب �� �ص��واري��خ �رسيعة
(�أمبا�سادور �سابقاً) ،و  5زوارق هجومية
��ص��اروخ�ي��ة ��سري�ع��ة ف�ئ��ة  23ي��ول�ي��و (�أمل��ان�ي��ة
��س��اب�ق� ًا ت��اي��ب  ،)148و  6زوارق هجومية
�صاروخية �رسيعة فئة «رم�ضان» ،و  4زوارق
10 000

م�سرتال) ،وزورقا �إنزال دبابات بولنو�سني
(ب��ول�ن��دي��ة ��س��اب�ق�اً) ،و  9زوارق �إن ��زال فئة
«فيدرال» (�سوفياتية �سابقاً) طراز ،LCUS
و  4زوارق �إن ��زال فئة � SMB-1سوفياتية
�سابقاً ،و  10زوارق �إنزال ميكانيكية.
�أم� ��ا ق� ��وات ح ��رب الأل� �غ ��ام ف �ع �ب��ارة عن
كا�سحتي �ألغام فئة «ال�شارين» (�أمريكيان
��س��اب�ق� ًا ف�ئ��ة (�أوم �� �س�ت�راي) ،و  4كا�سحات
�أل� �غ ��ام حم�ي�ط�ي��ة ف �ئ��ة ي ��ورك ��ا (��س��وف�ي��ات�ي��ة
�سابقاً) و � 3سفن اج��راء م�ضادة للألغام فئة
«�أ�سيوط» (�سوفياتية �سابق ًا ط��راز )T- 43
فئة  MCMVوكا�سحتا �أل�غ��ام �شاطئية فئة
«�( »T-301سوفياتية �سابقاً) ،و � 6صائدات
�شاطئية فئة �( T - 301سوفياتية �سابقاً)،
و � 6صائدات �ألغام �ساحلية ط��راز «�سويفت
�شيب» ،و  3زارعات �ألغام هوفركرافت طراز
.SRN
�أم ��ا �سفن ال��دع��م فت�ض ّم �سفينة للدعم
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( أ�مل��ان�ي��ة �سابق ًا غلو�سبريغ) و�سفينة لنقل
الذخائر (�أملانية �سابق ًا فئة �أودنفالد).
ومت ط �ل��ب  3ف��رق��اط��ات ال� �ف ��احت ط ��راز
غ��ووي �ن��د  GOWIND 2500ع �ل��ى �أن تبنى
حملياً.
�أما طريان البحرية فلديه  9غازيل SA-
 3421و  10ط��واف��ات �� SH -29س��وب��ر �سي
�سربايت.
�أم��ا ال��دف��اع ال�ساحلي فتقع م�س�ؤولية
امل��داف��ع ال���س��اح�ل�ي��ة ع�ل��ى ع��ات��ق اجل �ي ����ش ،يف
ح�ين ت �ت��وىل ال�ب�ح��ري��ة م���س��ؤول�ي��ة ب�ط��اري��ات
ال�صواريخ ،ويت�ألف ال��دف��اع ال�ساحلي من
ل� ��واءي م��دف�ع�ي��ة ج�ه��ز مب��داف��ع  100م �ل��م ،و
 130ملم و  153ملم و  3بطاريات �صواريخ
�أوت��وم��ات ذات ق ��واذف ثنائية م��ر ّك�ب��ة على
�شاحنات.
�أهم القواعد البحرية :مر�سى مطروح،
وب��ور �سعيد ،والأدب�ي��ة ،ور�أ���س التني ،وبور
�سفاجة.

�سالح اجلو

عديد �سالح جو جمهورية م�رص العربية
 + 25000ج �ن��دي (ي���ش�م��ل  10000جم�ن��د)
�إ�ضافة �إىل  20000يف الإحتياط.
ي�ت��أل��ف ��س�لاح اجل��و امل���صري م��ن قيادة
ال��دف��اع اجل��وي (غ�ير ق��وات ال��دف��اع اجل��وي
�أر� ��ض  -ج��و) وق �ي��ادة امل�ق��ات�لات التكتيكية
وق �ي��ادة �أك��ادمي�ي��ة ال �ق��وات اجل��وي��ة ،وتعمل
ب ��أم��رة ق�ي��ادت��ي ال��دف��اع اجل ��وي وامل�ق��ات�لات
ال �ت �ك �ت �ي �ك �ي��ة ت �� �ش �ك �يل��ات ع� �ل ��ى ال �ط��ري �ق��ة
ال�سوفياتية ،و�أخ��رى على الطريقة الغربية
تتكوّن من �أف��واج و�أ��سراب .وتن�ضوي حتت
قيادة الدفاع اجلوي � 4أفواج طريان هي فوج
امل�ق��ات�لات  102وي�ستخدم ط��ائ��رات F-7/
 FT7وف� ��وج امل �ق��ات�لات ( 104امل �ن �� �ص��ورة)
وي�ستخدم ط��ائ��رات  F-7/F17وط��ائ��رات
م�ي��غ , ،M21 -وف� ��وج امل �ق��ات�لات/ه �ج��وم
�أر�ضي (مر�سي مطروح) وي�ستخدم طائرات
ميغ  ،U/M21 -وف��وج املقاتالت التكتيكية
مر�سي مطروح وي�ستخدم طائرات F7/FT
 -7ومرياج .FM/BM2000
وتت�ألف ق�ي��ادة املقاتالت التكتيكية من
 11ف��وج �اً ،وه �ن��اك ف��وج الإن� ��ذار امل ُ�ب�ك��ر 601
(ال �ق��اه��رة) ي�ض ّم ط��ائ��رات  ، E-2Cوف��وج
الطوافات ( 53كوم �أو�ستيم) وطوافات مي،
وط��واف��ات  CH-17C/Dوه �ن��اك ��سرب��ان
للإ�ستطالع يت أ�لّفان من  14ميغ .R21 -
جم �م��وع ط ��ائ ��رات ال �ق �ت��ال  6م�ق��ات�لات
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الطائرة دون طيّار «� »NUTإنتاج «م�صر»

طوافة �شينوك  CH-17Cيف �سالح اجلو امل�صري
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راف��ال ،و  26فانتوم  ،F-4Eو � 63سينبانغ
( F-6الن�سخة ال�صينية للمُقاتلة الرو�سية
ال �ق��دمي��ة م �ي��غ )19 -و  68م�ي��راج ،43 -
و ،F-16C 138و� � 54س �ي �ن �ي��ان��غ F-7-
(الن�سخة ال�صينية م��ن املقاتلة الرو�سيــــة
ميـــغ ( )2و 84ميـــــــغ  ،21 -و  16ميــــــراج
 ،2000و  6طائرات  E-2Cهوك� /آي ،2000
و  6بيت�ش كرافت  1900الينت.
ول��دي �ه��ا ل�ل�ن�ق��ل  3أ�ف � ��واج ت �ت ��أ ّل��ف م��ن 4
طائرات  ،DH - 50و  91طائرة  C130Hو 20
طائرة  ،C-295وطائرتا فالكون  ،20وطائرة
غالف �سرتمي  3 -و  2غالف �سرتمي  SP4 -و 2
غالف �سرتمي  KG - 400لنقل ال�شخ�صيات،
و � 3آن .TK 74 -
ول��دي �ه��ا ل �ل �ت��دري��ب  70ال �ف��اج��ت ،و 120
طائرة  ،K-85و 54توكانو  ،EMB - 312و
 10طائرات  ،L-39و  84طائرة  ،L - 95Eو14
طائرة �إل  ،14 -و  6طائرات روكويل كوماندو
 ،H413كما لديها  3طائرات �صهريج طراز KC
 ،- 135و  3بوينع � 707صهريج نقل.
أ�م� ��ا م��ن ال��ط��واف��ات ف�ل��دي�ه��ا ف��رق��ة نقل
اق� �ت� �ح ��ام و  4أ�ف� � � ��واج ه � �ج� ��وم ،وجم��م��وع
ال� � �ط � ��واف � ��ات ك � � ��الآت � � ��ي� 46 :أب ��ات� ��� �ش ��ي
 ،AH -64Dو  15كوماندو و  12طوافة مي ،4 -
و  10طوافات مي  ،6 -و  42طوافة اقتحام مي
  ،8و 15طوافة مي  ،8 -و  56طوافــة غازيـــل ،AH-47Dو  18طوافة  ،UH - 12و  44طوافة
(م�سلّحة ب�صواريخ هوت) ،و  18طوافة CA -
 ،47Dوطوافتا  ،AS-61وطوافتا S-70 A21
(لنقل ال�شخ�صيات) وطوافتا بالك هوك UH -
( 601لنقل ال�شخ�صيات) ،وطوافتا AW - 139
للبحث والإنقاذ.
ه��ذا وق��د �أو� �ص��ت م�رص على  20طائرة
 F - 16 C/Dبلوك  50/52لي�صبح جمموع
ما متلكه م�رص  240طائرة  ،F-16وتخ�ضع
ط��ائ��رات الإن�� ��ذار امل�ب�ك��ر ل�ع�م�ل�ي��ات تطوير
لرفعها �إىل م�ستوى هوك �آي  .2000وقد جرى
طلب ع��دد غ�ير حم��دد م��ن نظام Antey 2500
و�صواريخ �سام .BUK - M2E
�أه��م القواعد اجلوية :املاطة ،والقاهرة
غ��رب ،وبيلبي�س ،وبني �سويف ،والأق�رص،
واملنية ،ور�أ�س بنا�س ،والغردقة ،و�أن�شا�ص،
وفايد ،وجيانا كلي�س ،وطنطا ،واملن�صورة،
وجبل البا�صور ،ومر�سى مطروح.

قيادة الدفاع اجلوي

عديدها  80.000جنديّ  ،وتنظيمها العام:
 5فرق دفاع جوّي مناطقية ت�ضم  114كتائب
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�سد النه�ضة يف �أثيوبيا مو�ضوع النزاع مع م�صر

جم� ّه��زة ب�ـ �� 320س��ام  ،2 -و �� 180س��ام ، -
و� 76سام ،و  12بطارية هوك املح�سن،
مع  72نظاماً ،و  4بطاريات باتريوت ،و
بطارية ن�شا ب��ارال (رادارات �سنتيننتال)،
و  14بطارية ك��روت��ال م��ع  36نظام ًا �سكاي
غارد�/أمون.
�أما مدافع م/ط فت�ض ّم  2000مدفع عيار
 20ملم ،و  23ملم ،و  37ملم ثنائي ،و  35ملم
(نظام �أمون) ،و  57ملم و  85ملم و  100ملم.
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التحديات التي تواجه م�صر

يف �أع �ق��اب إ�ت�ف��اق�ي��ة ال���س�لام امل���صري��ة -
الإ��سرائ�ي�ل�ي��ة ع��ام � 1979أ��ص�ب�ح��ت ال�ق��وات
امل�سلّحة امل�رصية م�ؤ�س�سة ذات طابع مهني،
وو ّق�ع��ت حت��ت ت � أ�ث�يرات ال�ضغوط الداخلية
والتحديات املتعددة بدء ًا من تنامي امل�ؤثرات
الدينية التي طالت املجتمع امل�رصي ب�شكل
عام وبع�ض القادة الع�سكريني ب�شكل خا�ص.
وال �ي��وم ي�ق��ع ال�ع���س�ك��ري��ون ووح� ��دات حفظ
الأم��ن حت��ت �ضغط العنا�رص املتطرفة التي
حتدث �إ�ضطرابات بني حني و�آخر يف خمتلف
املناطق امل�رصية والتي ت�أتي منطقة �سيناء يف
مقدّمها.
خ� �ل��ال � �ش �ه��ر مت� ��وز/ي� ��ول � �ي� ��و 2013
ح�صل �إن �ق�لاب بقيادة وزي��ر ال��دف��اع �آن��ذاك
ال�ف��ري��ق عبد ال�ف�ت��اح ال�سي�سي ،وال ��ذي بات

رئي�س ًا جلمهورية م�رص العربية منذ �شهر
حزيران/يونيو  ،2014الرئي�س ال�سي�سي
�أوىل القوات امل�سلّحة اهتمام ًا كبري ًا من حيث
الإعداد والت�سليح املتطور ،و�أوكل �إىل اجلي�ش
امل�رصي �ش�ؤون ًا �إقت�صادية وتنموية �إىل جانب
مهامه الع�سكرية ،لكن التحديات اخلارجية
التي تواجه م�رص باتت يف �أولويات القيادة
امل�رصية والتي �أبرزها �أخطار �س ّد النه�ضة
مع �أثيوبيا والو�ضع الع�سكري امل�ستجد يف
ليبيا.

حتديات �س ّد النه�ضة يف �أثيوبيا

ي�ع�ت�بر ن �ه��ر ال �ن �ي��ل ال�ع�ظ�ي��م ال� ��ذي ينبع
م ��ن ب� �ح�ي�رة ف �ك �ت��وري��ا يف ق �ل��ب الأدغ� � ��ال
الأفريقية ،ق�ضية حياة �أو م��وت بالن�سبة
ل�ل���ش�ع��ب امل� ���ص�ري ،ل �ك��ن �أث �ي��وب �ي��ا ق��ررت
يف ال� �ع ��ام  2011إ�ن� ��� �ش ��اء �� �س� � ّد ع �ل��ى ه��ذا
النهر لتوليد الكهرباء وتعوي�ض النق�ص
احل ��اد يف الطاقة يف أ�ث�ي��وب�ي��ا .ه��ذا ال��واق��ع
�أث ��ار �أزم ��ة م��ع م�رص وال �� �س��ودان خا�صة
م��ع ب��دء عملية امل��لء الأول ل�ل�خ��زان ال�سد
ال ��ذي ُي �ع��رف ب��إ��س��م ��س� ّد النه�ضة ،وبعد
إ�ع�لان احلكومة الأثيوبية� ،إن نهر النيل
�أ�صبح بحرية �أثيوبية حملية وب��ات ملك ًا
لأثيوبيا.
ي �ع �ت�بر ت� ���ص�رف �أث� �ي ��وب� �ي ��ا �إن � �ك� ��ار ًا
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مل �ب��ادىء ال�ق��ان��ون ال��دويل ال�ت��ي تنظم مياه
الأن� �ه ��ار ال��دول �ي��ة ،و�أن حتكمها يف مياه
نهر دويل بطريقة منفردة تهدّد حياة 104
م�لاي�ين م ���صري .ال��رئ�ي����س عبد الفتاح
ال�سي�سي �إلتزم �ضبط النف�س يف مواجهة
ال �ت ���صرف الآث �ي��وب��ي ال ��ذي ي�ع�ت�بر �إع�ل�ان
ح��رب مبفهوم الأم��ن ال�ق��وم��ي ،و�أك��د على
ا� �س �ت �م��رار ال �ت �ف��او���ض ال���س�ل�م��ي ب ��د ًال من
التنديد ب��الإج��راءات الآث�ي��وب�ي��ة املنفردة
وخطورتها على احلياة يف م�رص وتهديدها
ال�سلم والأمن يف الإقليم.
احل �ك��وم��ة امل ���صري��ة وجّ ��ه��ت خ�ط��اب� ًا
�إىل جم�ل����س الأم � ��ن� ،أ�� �ش ��ارت ف �ي��ه �إىل �أن
انخفا�ض ح�صة م�رص من مياه نهر النيل
مبقدار مليار مرت مكعب فقط �سي�ؤدي �إىل
فقدان  300أ�ل��ف ف��دان من �أخ�صب �أن��واع
الأرا�ضي الزراعية يف العامل ،وفقدان 200
�ألف �أ�رسة مل�صدر رزقها.
بغية التو�صل �إىل ق��وا��س��م مُ�شرتكــة
ما بني م�رص وال�سودان و�أثيوبيا ،جتري
م �ف��او� �ض��ات ح ��ول � �س��د ال�ن�ه���ض��ة� ،إال �أن
الإجتماع الأخ�ير بني فرقاء النزاع خالل
��ش�ه��ر أ�ي ��ار/م ��اي ��و � 2020أدى �إىل تعرث
امل�ف��او��ض��ات وب ��ات امل ���صري��ون يعي�شون
ح��ال��ة م��ن ال�ق�ل��ق ع�ل��ى مُ�ستقبل ح�صتهم
امل��ائ �ي��ة م��ن م �ي��اه ال �ن �ي��ل ،ويف أ�ع��ق��اب ه��ذا
التعرث أ�ك��د الرئي�س ال�سي�سي أ�ن��ه لن يتم
ت�شغيل �س ّد النه�ضة بفر�ض الأمر الواقع،
وب��ال �ت��ايل أ�� �ص �ب��ح خ �ي��ار م���صر امل��واج�ه��ة
واحتماالت الت�صعيد الع�سكري تو�ص ًال
�إىل تهديد م�رص بق�صف ال�س ّد وتفجريه.
ف� �ه ��ل ت �� �ص��ل م� ���ص�ر �إىل ه � ��ذا ال� �ت� �ح� �دّي
امل�صريي؟.

حتديات الو�ضع يف ليبيا:

م �ن��ذ ب��داي��ة ال �ت��دخ��ل ال�ت�رك��ي يف ليبيا
م�ن�ت���ص��ف ال� � �ع � ��ام ،2020ي �ع �م��ل ال��رئ�ي����س
امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي على �إظهار
�إمتعا�ضه عرب متارين ومناورات ع�سكرية
على مقربة من احل��دود امل�رصية  -الليبية،
حمذر ًا من تقدّم القوات املدعومة من تركيا
نحو احل��دود امل�رصية التي تعتربه م�رص
�أم��ر ًا حيوي ًا بالن�سبة لأمنها القومي ،ويف
زيارة �إىل القوات امل�سلّحة خالل حزيران/
ي��ون �ي��و � 2020أع� �ل ��ن ع ��ن اح �ت �م��ال ت��دخّ ��ل
ع�سكري م�رصي يف ليبيا.
ل�ق��د ق � ّدم��ت احل �ك��وم��ة امل ���صري��ة دع�م� ًا
للجي�ش الوطني الليبي ال��ذي يقوده خليفة
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اجلي�ش امل�رصي يتقدّم يف الرتتيب العاملي:
الأول عربيا ً و�أفريقيا ً

م�صر ت�سلمت ابرز الفرقاطات «حتيا م�صر» طراز FREMM

وقريباً حت�صل على مقاتالت رافال

مع بداية ك ّل عام ميالدى ت�صدر منظمة جلوبال فاير باور « »Global Fire Powerتقريرها
ال�سنوي ،الذى ينتظره اجلميع �سواء الدول واحلكومات �أو مراكز الدرا�سات اال�سرتاتيجية،
وال��ذى من خالله يتم عمل التقديرات اال�سرتاتيجية للدول على كافة االجتاهات الإقليمية
والدولية ..وفى �شهر كانون الثاين/يناير � 2022صدر التقرير اجلديد لعام  2022لرتتيب القوى
الع�سكرية فى العامل لي�شمل تقييم القوة الع�سكرية لعدد  140دولة ،جاءت على القمة الواليات
املتحدة الأمريكية لتكون �أقوى جي�ش فى العامل ،ودولة بوتونيا هي الدولة رقم .140
ويحدد هذا التقرير ترتيب اجليو�ش للأ�سلحة التقليدية� ،أما الأ�سلحة النووية للدول الت�سع
ف�إن لها ح�سابات �أخرى ،وهذا العام جاء جي�ش الواليات املتحدة الأمريكية على قمة الرتتيب
العاملي ،تليه فى املركز الثانى رو�سيا ،ثم ال�صني ،ثم الهند فى املركز الرابع ،ثم اليابان ،ثم كوريا
اجلنوبية ،ثم فرن�سا فى املركز ال�سابع ،ثم بريطانيا ،ثم باك�ستان فى املركز التا�سع ،ثم الربازيل
فى املركز العا�شر ،ثم �إيطاليا فى املركز احلادى ع�شر ،وتليها م�صر فى املركز الثانى ع�شر عاملياً،
لتتقدم مركز ًا من املركز الثالث ع�شر العام املا�ضى.
وي�صبح اجلي�ش امل�صرى �أقوى جي�ش على م�ستوى �إفريقيا والدول العربية وعلى م�ستوى
ال�شرق الأو�سط ،حيث ي�أتي بعده اجلي�ش الرتكي فى املركز الثالث ع�شر عاملياً ،ثم �إيران فى املركز
الرابع ع�شر ،ثم �إندوني�سيا ،ثم �أملانيا فى املركز ال�ساد�س ع�شر ،و�أ�سرتاليا فى املركز ال�سابع ع�شر،
ثم �إ�سرائيل فى املركز الثامن ع�شر ،ثم �إ�سبانيا فى املركز التا�سع ع�شر ،وال�سعودية فى املركز
الع�شرين.
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حفرت ،و�أمدته بال�سالح والتدريب والتغطية
ال�سيا�سية منذ أ�ك�ثر من �ستة أ�ع��وام ،وذلك
للحفاظ على �أمن احلدود مع ليبيا وجمابهة
الإرهاب يف املنطقة ال�رشقية الليبية� .إىل ذلك
مكّنت م�رص و�سهّلت العمليات التي تنفذها
ق��وات اماراتية ورو�سية يف ليبيا من خالل
ا�ستخدام القواعد امل�رصية يف غرب البالد
ونقل ال�سالح عرب احل��دود� ،إال �أن احلكومة
امل�رصية مل تلعب دور ًا ع�سكري ًا مبا�رشاً.
ت��راق��ب ال �ق��اه��رة ال��و��ض��ع ال�سيا�سي
وال �ع �� �س �ك��ري يف ل�ي�ب�ي��ا ع��ن ك �ث��ب ،وت�ضع
�سيناريو الحتمال تدخّ لها الع�سكري داخل
الأرا�ضي الليبية على امتداد اخلط الأحمر
ما بني جفرا و�سريت ،الأمر الذي قد ي�ؤدي
�إىل ت�صعيد ع�سكري مع تركيا .ل��ذا تفت�ش
م�رص ع��ن ت��دخ��ل رم��زي لقواتها امل�سلحة
لإج�ب��ار ال�ف��رق��اء الليبيني امل ُتحاربني على
ال��دخ��ول يف مفاو�ضات ب � إ���شراف م�رصي
ب��د ًال م��ن الإن �خ��راط يف قتال حقيقي� .إذ �أن
حت��رك�ه��ا داخ ��ل ليبيا �سيفر�ض حت��دي��ات
لوج�ستية وعمالنية على اجلي�ش والقوات
اجل��وي��ة ،اجل�ن��اح��ان الع�سكريان املتوقع
�إنخراطهما يف ه��ذا ال ��دور البالغ الأهمية
وال � ��ذي ي���س�ت�ت�ب��ع حت��ري��ك ت���ش�ك�ي�لات من
الألوية املدرعة املقاتالت اجلوية وال�سفن
احلربية.
وعلى م��ا يبدو ف ��إن م�رص �سترتك �أم��ر
ال��دف��اع ع��ن � �س�يرت وج �ف��را �إىل حلفائها
الإماراتيني والرو�س الذين يوفرون دعم ًا
للجي�ش الوطني الليبي.

دور القوات امل�سلحة امل�صرية

ه��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م ال�ع���س�ك��ري ل �ل��دف��اع عن
م����ص�ر ،وت� �ت� ��أل ��ف م ��ن اجل �ي ����ش امل ���صري
والقوات البحرية والقوات اجلوية وقوات
ال��دف��اع اجل � �وّي .ي�ت�ن�وّع ت�سليح ال �ق��وات
امل�سلّحة امل�رصية ما بني امل�صادر ال�رشقية
وامل���ص��ادر الغربية ع�بر ت�سلم ال�سالح من
عدة دول �أبرزها الواليات املتحدة الأمريكية
ورو� �س �ي��ا وف��رن �� �س��ا وال �� �ص�ين واي�ط��ال�ي��ا
وب��ري�ط��ان�ي��ا ف�ي�م��ا ع ��دد ك�ب�ير م��ن امل �ع �دّات
الع�سكرية ي�ت��م ت�صنيعه حم�ل�ي� ًا م��ن ِقبل
�صناعات م�رصية.
ل��ق��د ان� �خ ��رط ��ت ال � �ق� ��وات امل �� �س � ّل �ح��ة
امل�رصية احلديثة يف ع��دة �أزم ��ات وح��روب
م�ن��ذ ن�ي��ل م���صر إ���س�ت�ق�لال�ه��ا ،م��ن احل��رب
العربية الإ�رسائيلية عام � ،1948إىل الثورة
امل�رصية عام  ،1952و�أزم��ة قناة ال�سوي�س،
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ث� ّم احل��رب الأهلية يف اليمن ،وح��رب الأي��ام
ال�ستة ،واحلرب الأهلية يف نيجرييا وحرب
الإ�ستنزاف ،وح��رب ي��وم الغفران ،1973
والإ�ضطرابات امل�رصية الداخلية ،واحلرب
ال �ل �ي �ب �ي��ة  -امل����ص�ري��ة ،وح � ��رب اخل �ل �ي��ج،
واحلرب على الإره��اب و�أخريا احلرب �ض ّد
ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة داع ����ش ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
مُقاتلة الإرهابيني يف �سيناء.
�أبرز حمطات القوات امل�سلحة امل�رصية
يف تاريخها احلديث ميكن �إيجازها مبا يلي:
 خ�لال �شهر أ�ي��ار/م��اي��و � 1967أعلنالرئي�س جمال عبد النا�صر �إقفال م�ضائق
تريان ملنع عبور ال�سفن الإ�رسائيلية.
 ب �ت��اري��خ  5ح��زي��ران/ي��ون �ي��و 1967ن�ف��ذت ا��سرائ�ي��ل ع��دوان � ًا ك�ب�ير ًا على م�رص
ح�ي��ث د ّم ��رت ال���س�لاح اجل� �وّي ع�ل��ى �أر���ض
امل �ط��ارات وق��ام��ت ب��اح�ت�لال �شبه ج��زي��رة
�سيناء.
 خالل �شهر متوز/يوليو  1972قرّرالرئي�س �أنور ال�سادات طرد امل�ست�شارين
الع�سكريني ال�سوفيات من م�رص.
 م �ط �ل��ع � �ش �ه��ر ت� ���ش�ري ��ن الأول/�أكتوبر  1972عربت القوات امل�رصية قناة
ال�سوي�سي وحققت �إن�ت���ص��ار ًا �أول �ي � ًا على
اجلي�ش الإ�رسائيلي.
 يف �أيلول�/سبتمرب  1978عقد �إتفاق�صلح ما بني الرئي�س ال�سادات و�إ�رسائيل
يف كامب دايفيد.

وزارة الإنتاج احلربي امل�صري

يف ع��ام � 1951أن���ش��ىء املجل�س الأع�ل��ى
للم�صانع احلربية ليقوم بالدور التخطيطي
امل ��رك ��زي ول �ي �ك��ون م �� �س ��ؤو ًال ع��ن تطوير
ال���ص�ن��اع��ات احل��رب �ي��ة امل ���صري��ة و�إن �� �ش��اء
ال�صناعات املغذية لها ،و�أ�سندت املهمة �إىل
وزارة الإنتاج احلربي.
وزارة الإن �ت��اج احل��رب��ي ه��ي ال ��وزارة
امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن �إدارة وت �ط��وي��ر وت�شغيل
امل �� �ص��ان��ع احل��رب �ي��ة يف ج �م �ه��وري��ة م�رص
ال �ع��رب �ي��ة ،وب ��ال� �ت ��ايل ت�ل�ب�ي��ة �إح �ت �ي��اج��ات
ال �ق��وات امل�سلّحة واحل �ف��اظ على الطاقات
الإن�ت��اج�ي��ة يف جم��ال ال��دف��اع وامل�ساهمة يف
حتقيق التنمية امل�ستدامة وامل ُ���ش��ارك��ة يف
تنفيذ امل���شروع��ات ال�صناعية والتنموية
والقومية.
�شهد ق�ط��اع الإن �ت��اج احل��رب��ي ت�ط��ور ًا
ملحوظ ًا يف ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة ،وحتظى
الوزارة باهتمام كبري من القيادة ال�سيا�سية

وخ��ا� �ص��ة يف جم� ��ال ال�ت���ص�ن�ي��ع امل �� �ش�ترك
بالتعاون مع العديد من ال�رشكات العاملية
المتالك وا�ستيعاب التكنولوجيا احلديثة
وتطبيقاتها امل�ت�ن��وع��ة وخ �ط��وط �إنتاجها
لتوطينها.
ت���ض��م ال � ��وزار ة �� 17شرك��ة �صناعية
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م��رك��ز ل�ن�ظ��م امل �ع �ل��وم��ات
واحل��وا� �س �ي��ب ،وم��رك��ز ل�ل�ت�م�ي��ز العلمي
ل�ن �� �ش��اءات
وال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ،و��ش�رك ��ة ل� إ
والإ�ست�شارات الهند�سية �إىل جانب قطاع
م�ت�ك��ام��ل ل �ل �ت��دري��ب وم��رك��ز ط �ب��ي وق �ط��اع
للميادين امل��رك��زي��ة ي�ق��وم ب��أع�م��ال �إختبار
الأ��س�ل�ح��ة وال��ذخ��ائ��ر املنتجة م��ن �رشكات
الوزارة.
املنتجات احلربية ت�شمل ما يلي:
 املدرعات وت�سليمها نظم ت�سليح ال�صواريخ والهاوناتواملدافع.
 الأ�سلحة ال�صغرية. ال ��ذخ ��ائ ��ر وامل� �ف ��رق� �ع ��ات وامل � ��وادالربوتكتيكية.
 معدّات ومهمّات الوقاية.وزي��ر ال��دول��ة ل�ل�إن�ت��اج احل��رب��ي ال�سيد
حممد �أح��م��د مر�سي �أ� �ش��ار مطلع �شهر
ت�رشين ال�ث��اين /نوفمرب � 2020إىل تعاون
مع �رشكات بريطانية ب�ش�أن م�رشوع لإنتاج
الطاقة م��ن �إع ��ادة ت��دوي��ر النفايات واملياه
امل ُبتذلة ،الأمر الذي ي�ؤكد على دور الوزارة
يف تطوير �سرتاتيجيات ال�صناعة امل�رصية،
والتي منها �صناعة ال�سيارات الكهربائية
وال��دراج��ات الكهربائية ل�صالح الكليات
الع�سكرية وعدد من ال�رشكات� ،إ�ضافة�إىل
م�شاريع حتلية املياه.
ال ��وزي ��ر م��ر���س��ي ك �� �ش��ف ال �ن �ق��اب عن
حت ��� ّ�س��ن ع ��ائ ��دات ال � � ��وزارة ت��و� �ص� ًلا �إىل
ح� ��وايل م �ل �ي��ار دوالر أ�م�ي�رك ��ي خ�ل�ال ع��ام
 ،2020/2019يف تقدّم ملحوظ مقارنة مع
العام  2019/2018وهذا م�ؤ�رش على الدور
الكبري الذي تلعبه وزارة الإنتاج احلربي يف
دعم االقت�صاد امل�رصي.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن وزي ��ر الإن �ت��اج
احل��رب��ي الأ��س�ب��ق الدكتور �سيد م�شعل
�إ�ستقبل مدير التحرير العميد �سليم ابو
ا�سماعيل ب �ت��اري��خ  23ت���شري��ن الأول /
أ�ك �ت��وب��ر  2007ال ��ذي أ�ج� ��رى م�ع��ه ح ��وار ًا
مطو ًال حول ال�صناعات احلربية امل�رصية،
ومت ن���شر امل�ق��اب�ل��ة يف ع��دد جم�ل��ة الدفاعية
رقم .69
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الصناعات الدفاعية واجلو فضائية األوروبية:
من التعاون إىل اإلندماج
خالل ال�سنوات املا�ضية �شهدت ال�صناعات الدفاعية
واجلو ف�ضائية الأوروبية منو ًا معتدالً ،رغم بروز التباط ؤ�
يف بع�ض دول �أوروب��ا الغربية نتيجة لتخفي�ض موازناتها
الدفاعية� .إال �أن الإع��ت��داءات الإرهابية يف ك ّل من فرن�سا
وبلجيكا وبع�ض الدول الأوروبية الأخرى �أعاد لل�صناعات
الدفاعية دورها ال�سابق يف تزويد الأنظمة اخلا�صة بتعزيز
القدرات الدفاعية والأمنية لتلك ال��دول لكي حتافظ على
حدودها وبُنيتها التحتية.
�أم��ر �آخ��ر ال ب ّد من �إنعكا�سه على ال�صناعات الدفاعية
واجلو ف�ضائية الأوروبية ،هو مدى الت�أثر بخروج بريطانيا
من االحت��اد الأوروب���ي خ�لال ال�سنوات املقبلة ،على رغم
الت�صاريح التي ت�صدر عن بع�ض امل�س�ؤولني يف �أوروبا والتي
ت�ؤدي �إىل ا�ستمرار التعاون ما بني بريطانيا ودول االحتاد
الأوروبي.
منذ العام  2016ازداد حجم مبيعات ال�صناعات اجلو
ف�ضائية والدفاعية الأوروبية لأق�سامها الأربعة� ،أي اجلويات
املدنية ،واجلويات الع�سكرية والأنظمة الربية والبحرية.
ويف العام  2019جتاوزت قيمة املبيعات  250مليار يورو.
تهدف �سيا�سة ال�صناعات الدفاعية الأوروبية �إىل تطوير
التناف�س والتجدّد ودعم ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
احلجم ،وتقدمي قاعدة �صناعية تخدم ال�سيا�سة الدفاعية
مت
والأمنية لدول االحت��اد الأوروب��ي ،هذه ال�سيا�سة التي ّ
تبنّيها بتاريخ  24متوز/يوليو  2014حتت عنوان «نحو
قطاع دفاعي و�أمني �أكرث تناف�ساً وفعالية» ،و�ضعت �أ�س�ساً
ومقرتحات لتقوية ومتتني الأ�سواق الداخلية ودعم التناف�س
البناء لل�صناعات الدفاعية والأمنية واجلو ف�ضائية� .أبرز ما
ت�ضمّنته هذه الأ�س�س ي�أتي يف ال�سياق التايل:
 �إن العامل بحاجة �إىل �أوروب��ا قادرة على ن�شر املهماتالع�سكرية للم�ساهمة يف ا�ستقرار الأو���ض��اع حيث تن�ش�أ
الأزمات.
 احلاجة �إىل تعزيز قدرات ال�سيا�سة اخلارجية امل�شرتكة36

نظام الدفاع اجلوي اجلديد  SAMP/Tانتاج EUROSAM

واعتماد مقاربة م�شرتكة للم�سائل الدفاعية وفقاً ملبد�أ التعاون
قوة.
 �إن ال�سرتاتيجية والأح���وال اجليو �سيا�سية تتبدّلب�سرعة دائمة ،وبالتايل ف�إن ت��وازن القوى يف العامل ينتقل
حيثما تعمد الواليات املتحدة الأمريكية �إىل �إعادة التوازن
يف �سرتاتيجيتها املرتكزة حالياً نحو �آ�سيا .ويف هذا املجال
يرتتب على �أوروبا م�س�ؤوليات �أكرب ازاء �أمنها يف الداخل ويف
اخلارج.
 املوازنات الدفاعية ترتاجع فيما ترتفع تكاليف القدراتاحلديثة.
�إن �أهمية ال�صناعات الدفاعية واجل��و ف�ضائية التُقا�س بالوظائف وامل��ردود املايل� ،إذ �أن القاعدة ال�صناعية
والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية تُعترب عن�صر ًا �أ�سا�سياً يف
قدرة �أوروبا على توفري الأمن ل�سكانها وحماية م�صاحلها.
 يجب على �أوروبا �أن تكون قادرة على اتخاذ القراراتوالت�صرّف دون االعتماد على قدرات طرف �آخر ،لتبقى �شريكاً
له م�صداقيته وميكن الإتكال عليه.
 الهدف الأ�سمى لل�صناعات الدفاعية الأوروبية يبقى يفتقويتها ملواجهة حتدّيات القرن احلادي والع�شرين.
الدفاعية � -أيار  /مايو  -حزيران  /يونيو 2022

�أن جممل الأب �ح��اث والت�صاميم وعمليات الإن�ت��اج
التي تنفّذها ال�صناعات التجارية وفق ًا الحتياجات
ومتطلبات احلكومات وال �ق��وات امل�سلّحة يف ال��دول
الأوروب� �ي ��ة ،ت�ق��ع حت��ت ع �ن��وان ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة واجل��و
ف�ضائية الأوروب �ي��ة .وق��د ب��ات ع��رف� ًا حتديد �صناعة الأ�سلحة
بكونها تلك املتخ�ص�صة يف �إنتاج املدافع والدبابات وال�صواريخ
والذخائر والطائرات احلربية وال�سفن والغوا�صات� ،إ�ضافة
�إىل و�سائل دع��م ال�ق��وات امل�سلّحة ب�شكل ع��ام مبختلف �أن��واع
اللوج�ستية واخلدمات والعتاد والرجال.
لقد ط��ر�أ حت��وّل كبري على جم��ري��ات ال�صناعات الدفاعية
الأوروب �ي��ة منذ نهاية احل��رب ال �ب��اردة خ�لال ال�ق��رن املا�ضي،
وم ��ر ّد ه��ذا ال�ت�ح�وّل ال�سيا�سات الوطنية ل�ل��دف��اع والأو� �ض��اع
الأمنية ال�سائدة يف �أوروبا ومعظم دول العامل .فمنذ الت�سعينات
ب��د�أ �إن��دم��اج ال�صناعات الدفاعية يف �أوروب ��ا يف اط��ار م��ا ُع��رف
بال�سيا�سة الأمنية والدفاعية الأوروب�ي��ة ،ويف العام  1994برز
ال�ت���س��ا�ؤل ح��ول م�ستقبل ال�ع�لاق��ات ع�بر الأط�ل���س��ي واح�ت�م��ال
ت��ده��وره��ا وانعكا�سها ع�ل��ى ال���شرك��ات ال�ق��ائ�م��ة م��ع ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية ،وبالتايل احتمال ن�شوء التحدّي لل�سيطرة
الأمريكية على النظام العاملي ،ويف هذا املجال جاء دور العوملة
وم ��دى ت ��أث�يره��ا ع�ل��ى االق�ت���ص��اد ال �ع��امل��ي ال ��ذي ت�ق��ع يف اط��اره
ال�صناعات الدفاعية ،وبالتايل كيفية ت�أثري انت�شار التكنولوجيا
الع�سكرية بني الدول.
عرفت ال�صناعات الدفاعية الأوروبية �أربع حقبات متميزة
منذ مابعد احلرب العاملية الثانية ،ففي احلقبة الأوىل �أعيد ت�سليح
�أوروب��ا مب�ساعدة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،وخ�لال احلقبة
الثانية بو�رشت عملية إ�ع��ادة بناء ق��درات ال�صناعات الدفاعية
الأوروب� �ي ��ة ،ويف احل�ق�ب��ة ال�ث��ال�ث��ة ت��زاي��د ال�ت�ع��اون الأوروب� ��ي -
الأوروب��ي ،ومنذ ت�سعينات القرن املا�ضي بد�أت احلقبة الرابعة
مع تعاظم �إمكانات ال�صناعات الأوروب �ي��ة وت��زاي��د املناف�سة يف
إ�ن �ت��اج ال���س�لاح ،وق��د �شهدت ه��ذه احلقبة الطلب على امل�ع��دات
الع�سكرية ب�صورة مكثفة لت�سليح وتطوير ق��وات حلف ناتو،
وت��راف��ق ذل��ك م��ع تقلي�ص طلبات إ���س�ت�يراد العتاد احل��رب��ي من
خارج �أوروبا واالكتفاء مبا تنتجه ال�صناعات الدفاعية املحلّية.
لقد تعددت وتوزّعت امل�ؤ�س�سات وال�رشكات املنتجة ملختلف
الأنظمة الدفاعية ،وبات التناف�س فيما بينها عامل �ضعف يُطال
ال�صناعات الدفاعية ب�شكل عام و�أدى ذلك �إىل تدخل احلكومات
الأوروب �ي��ة لت�شجيع ال�رشكات على التعاون فيما بينها .ويف
العام  1998ظهرت ب��وادر �إن��دم��اج ال�رشكات وارتفع م�ستوى
التعاون ما بني ال�رشكات املنتجة للأنظمة الدفاعية يف �أوروب��ا،
وقد تزامن ذلك مع تزايد املناف�سة احل��ادة وتعا�ضد ال�رشكات
الدفاعية الأمريكية .هذا الواقع ترافق مع حتوالت وت�سهيالت
كربى يف �سيا�سات احلكومات الأوروبية الهادفة �إىل خ�صخ�صة
ال�صناعات يف ك��ل م��ن فرن�سا وايطاليا وا�سبانيا حيث كانت
ال�صناعات الدفاعية مملوكة من الدول مبا فيها القطاع اجلو -
ف�ضائي وقطاع ال�صناعات الدفاعية الأخرى.
الدفاعية � -أيار  /مايو  -حزيران  /يونيو 2022

دور الوكالة الأوروبية للدفاع

يف �إطار تعزيز قدرات ال�صناعات الدفاعية الأوروبية ت�ألفت يف العام
 2004الوكالة الأوروبية للدفاع ،)EDA( European Defence Agency
بهدف �صيانة وا�ستمرارية ال�سيا�سة الأمنية والدفاعية الأوروبية
وت�ط��وي��ر م�ستقبلها ،ت�شمل ال��وك��ال��ة امل��ؤل�ف��ة م��ن  26دول��ة ممثلة يف
الغالب من وزراء دفاع يف اطار جمل�س ادارة موحّ د ،وقد حدد مقرّها
بروك�سل عا�صمة بلجيكا ،وحت��ددت مهماتها �ضمن �أربعة جماالت
هي التالية:
 تطوير القدرات الدفاعية الأوروبية. تعزيز �إمكانات الأبحاث والتكنولوجيا الدفاعية. حتفيز التعاون يف �إنتاج ال�سالح. ايجاد �سوق معدات دفاعية تناف�سية يف �أوروباتلعب الوكالة الأوروب�ي��ة للدفاع دور ًا قيادي ًا يف جمال ال�صناعات
الدفاعية ،كونها مت�سك بادارة حوايل  40ملف ًا للأبحاث والتكنولوجيا
ال �ع �� �س �ك��ري��ة ،ح �ي��ث ي �ق��وم وزراء دف� ��اع دول االحت � ��اد الأوروب� � ��ي
ب��الإ��شراف على ه��ذه ال�برام��ج وو��ض��ع الأ�س�س واملعايري التي تتوىل
ال�صناعات الدفاعية تنفيذها بدقة متناهية .وعلى �سبيل املثال فقد
واف��ق مندوبو  20دول��ة يف العام  2006على تخ�صي�ص مبلغ  55مليون
ي��ورو لتطوير تكنولوجيا دفاعية م��ن �ش�أنها ت��أم�ين حماية ال�ق��وات
امل�سلّحة الأوروب�ي��ة وتعزيز قدراتها الدفاعية للفرتة الواقعة ما بني
 2020و ،2030وم��ن الطبيعي �أن يحفّز ذل��ك ال�رشكات الدفاعية على
العمل على تعزيز تعاونها وحت�سني �إنتاجها.
�إن �أب��رز الربامج التي و�ضعتها الوكالة الأوروب�ي��ة للدفاع EDA
 ،وحثت ال�صناعات الدفاعية على مبا�رشة درا�ستها وو�ضع احللول
املمكنة لها كانت التالية:
 �سيناريو عمل عربات غري �آهلة يف العام .2009 درا�سة حتديث �أ�سطول النقل اجلوّي. ت�ط��وي��ر ال�ت��داب�ير ال��وق��ائ�ي��ة م��ن �أخ �ط��ار الأ��س�ل�ح��ة الكيميائيةواجلرثومية وامل�شعة والنووية  CBRNيف العام .2009
 تطوير الو�سائل امل�ضادة لأنظمة الدفاع اجلوي التي تطلق منعلى الكتف  MANPADSيف العام .2011
 تطوير التدابري امل�ضادة للعبوات النا�سفة  IEDيف العام .2010 قواعد وتعليمات ادارة االت�صاالت امل�شفرة يف العام .2010 دعم وتطوير الدرا�سات ال�سرتاتيجية يف العام .2010بتاريخ � 30آذار/مار�س � 2021أ�صدرت الوكالة تقريرها ال�سنوي
مع الإ� �ش��ارة �إىل �أن  COVID - 19ت��رك �آث ��ار ًا ج�سيمة يف دول االحت��اد
الأوروبي ،وبالتايل على �سري مهمّات الوكالة الأروبية للدفاع.
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�أبرز ال�شركات:

ان ال�رشكات الأوروبية املنخرطة يف �إنتاج الأنظمة الدفاعية واجلو
ف�ضائية متعددة ومتنوعة ،لكن ال�رشكات التي اكت�سبت �شهرة عاملية
لتو�سّ ع �إمكاناتها يف ع��امل التكنولوجيا ،ميكن �إدراج�ه��ا على الوجه
التايل:
يوروسام :EUROSAM

ت�ألفت ه��ذه ال�رشكة يف حزيران/يونيو  1989عرب حتالف ثالث
�رشكات جو ف�ضائية �أوروبية فرن�سية و�إيطاليــة هــــي
و  Aleniaو  ،Thomsonوذلك لت�صميم و�إنتاج وت�صدير و�صيانة �أنظمة
دفاع جوي بعيدة املدى �أر�ضية وبحرية ،حتت �إ�سم (� )FSAFأو عائلة
ال�صواريخ �أر�ض  -جو امل ُ�ستقبلية ،وباتت ال�رشاكة ما بني  MBDAو

Aerospatiale

.Thales

يف العام  1996تو�سع التعاون لي�شمل بريطانيا بغية �إنتاج نظام
(� )PAAMSأو النظام ال�صاروخي الرئي�سي ال�ضاد للجويات ،ويف
العام  2015جتدد التعاون لتطوير برنامج .FSAF
تعترب يورو�سام  Eurosamرائ��دة عاملي ًا و�أوروبي ًا يف �إنتاج �أنظمة
ال�صواريخ امل�ضادة للجويات والدفاع اجل�وّي ،وهذه الأنظمة قادرة
على مواجهة وتدمري الأخطار اجلوية احلالية وامل ُ�ستقبلية.
يف العام  2021وخ�لال معر�ض دب��ي للطائرات ك�شفت يورو�سام
عن النظام اجلديد للدفاع اجل�وّي  SAMP/Tوال��ذي دخل اخلدمة يف
تر�سانة اجلي�ش االيطايل والقوات اجلوية والف�ضائية الفرن�سية.

�رشاكة �أوروبية لإنتاج العربات املدرعة والدبابات ومدافع امليدان
وراجمات ال�صواريخ وغريها من الأنظمة الدفاعية.
خالل �شهر حزيران /يونيو  ،2018وقّعت ك ّل من �أملانيا وفرن�سا
ع�ل��ى ر��س��ال��ة م��وجّ �ه��ة �إىل ��شرك��ة  ،KNDSيطلب مبوجبها تطوير
�أنظمة القتال الربية الأ�سا�سية مثل دبابة القتال ليوبارد Leopard
 2ولوكلري  Leclercوامل��داف��ع ذاتية احلركة عيار  155ملم .وخالل
معر�ض الدفاع الدويل يورو�ساتوري  EUROSATORYالذي انعقد
�شهر حزيران/يونيو  2018يف باري�س ك�شفت  KNDSالنقاب عن
دبابة القتال الرئي�سية الأوروبية ( )EMBTالتي ت�ض ّم تكنولوجيات
متط ّورة يف ب��دن دبابة ليوبارد  Leopard 2A7وب��رج دبابة لوكلري
 Leclercل�شخ�صني.
الرئي�س التنفيذ ل�رشكة « »KMWورئي�س جتمّع  KNDSفرانك
هون � Frank Haunأ�شار �إىل �أهمية �إ�ستمرار التعاون يف القطاع
الدفاعي الأوروب��ي� ،إذ �أن �أوروب��ا بحاجة �إىل �رشاء من�سق للأنظمة
الدفاعية ،و�أن �أوروب��ا �ستكون ق��ادرة للدفاع عن نف�سها عند توطيد
عالقات ال�صناعات الدفاعية.
�أيربا�ص :AIRBUS

KNDS

ك.م .دبليو  +نك�سرت للأنظمة الدفاعية
:KMW + Nexter Defense Systems

الطائرة ال�صهريج  A330 MRTTانتاج ايربا�ص

تعمل جمموعة  KNDSعلى انتاج دبابة القتال الرئي�سية االوروبية EMBT

منت�صف ال�ع��ام � 2015أعلنت ك � ّل م��ن ال�رشكة الأمل��ان�ي��ة
وال ���شرك��ة الفرن�سية  Nexter Systemsع��ن ان��دم��اج ال�رشكتني
املنتجتني للأنظمة الدفاعية حت��ت �إ��س��م  KNDSال�ت��ي ب��ات��ت �أك�بر

KMW
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�إنها ال�رشكة الأوروبية الرائدة يف قطاع اجلو ف�ضاء ،كونها ت�صمم
وتنتج وت�سلّم �أبرز الطائرات التجارية والطوافات املدنية والع�سكرية
على ح ٍد �سواء .عرفت ال�رشكة ما بني عامي  2000و  2014ب�إ�سم ال�رشكة
الأوروب �ي��ة اجل��وي��ة للدفاع والف�ضاء  ،EADSوحت��ول��ت فيما بعد �إىل
ايربا�ص اململوكة من فرن�سا و�أملانيا وا�سبانيا .ت�شمل منتجات ال�رشكة
جمموعة من الطائرات التجارية والطوافات على �أنواعها والطائرات
الع�سكرية للنقل والقتال والطائرات دون طيّار .كما ت�شارك يف �إنتاج
ال�سواتل الأوروب�ي��ة ملراقبة الأر���ض وكمحطات للإت�صاالت البعدية
وت�سهيل املالحة اجلوية.
ل��دى ال�رشكة اليوم ثالثة �أق�سام رئي�سية هي الطائرات التجارية
 Commercial Aircraftوال��دف��اع والف�ضاء Airbus Defence & Space
والطوافات  Airbus Helicoptersوباتت حتمل �إ�سم ال�رشكة الأوروبية
 .Airbus SEمما ال �شك فيه �أن ق�سم الدفاع والف�ضاء هو �أهم الأق�سام.
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دا�سو للطريان

:DASSAULT AVIATION

تعترب رافال  Rafaleابرز املقاتالت االوروبية

هي ال�رشكة اجل��و ف�ضائية الفرن�سية التي ت�ست�رشف امل�ستقبل
عرب ت�صميم وبناء الطائرات احلربية والطائرات التجارية والأنظمة
اجلوية ،فهي ت�صمم وتطور امل ُقاتلة راف��ال  Rafaleاملتعددة الأدوار،
التي تنفذ خمتلف املهمّات القتالية اخلا�صة بالقوات اجلوية والقوات
البحرية .كما ت�صمم الطائرة املقاتلة دون طيار  NEURONالتي يقوم
ببنائها فريق عمل �أوروب��ي لتكون العب ًا رائ��د ًا يف �أنظمة القتال اجلوي
امل ُ�ستقبلي يف �أوروبا.
�إىل ذل��ك ت�صمم دا�سو وتبني عائلة الطائرات التجارية فالكون
 Falconالتي �أثبتت �أداءه��ا وليونتها العمالنية وانخفا�ض �إ�ستهالكها
للوقود� ،إ�ضاف ًة �إىل كونها ق��ادرة على تنفيذ مهمات امل ُراقبة البحرية
والتج�س�س والإخالء الطبي وبع�ض املهمّات اخلا�صة.
م.ب.د�.أ :MBDA

ع�م�لاين م�شرتك م��ن قبل فرن�سا و أ�مل��ان�ي��ا وايطاليا وبريطانيا،
وه��ي ت�ق�دّم للزبائن ح��ول ال�ع��امل ح�ل��و ًال ت�لائ��م ق��وات�ه��ا امل�سلحّ ة
واحتياجاتها الدفاعية من الأنظمة ال�صاروخية املتطوّرة ،كما
ب��ا��شرت �إنتاجها يف ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة بالتعاون مع
بع�ض ال�رشكات املحلية.
يف جم ��ال ال ��دف ��اع اجل� ��وي م��ن الأر��� ��ض ق��دم��ت ح��ل��و ًال ع��دة
ت�ن��ا��س��ب خم�ت�ل��ف اجل �ي��و���ش م��ن ح�ي��ث ال�ف�ع��ال�ي��ة وال�ت�ك�ل�ف��ة ،مثل
� �ص��واري��خ أ�� �س�ت�ر  Asterوم �ي �ك��ا  Micaوم �ي �� �س�ترال  Mistralو
ميد�س  .MEADSول�سالح الطريان وال�سيطرة اجلوية �أنتجت
� �ص��واري��خ ج��وال��ة ب�ع�ي��دة امل ��دى م�ث��ل � �س �ت��ورم ��ش��ادو��/س�ك��ال��ب
 Storm Shadow/Scalpوط ��ورو� ��س  TAURUSوم�ي�ت�ي��ور
 Meteorو� �س �ب �ك�ترا � ،Spectraأم ��ا ال��ش�ت�ب��اك��ات ح�ق��ل امل�ع��رك��ة
واملواجهة امليدانية فقد قدّمت  MBDAجمموعة من ال�صواريخ
خ��ارج خط النظر ،حممولة على عربات �أو مركّزة على الأر���ض،
م �ن �ه��ا اجل��ي��ل اجل ��دي ��د ل �� �ص��واري��خ م��ي�ل�ان ذات امل� ��دى الأب��ع��د
 MILAN ADT - ERامل�ضاد للدروع والتح�صينات ،و�صورايخ
برمي�ستون  ،Brimstoneواريك�س  .Eryxولدعم القوات البحرية
�أنتجت ال�رشكة �صواريخ �سطح  -جو �أب��رزه��ا نظام الباترو�س
 Albatrosو�أ�سبايد  Aspideال��ذي ي�ؤمن الدفاع اجل �وّي القريب
عن ال�سفن �ض ّد هجمات الطائرات املعادية ،و�صواريخ �أكزو�ست
� Exocetسطح � -سطح ل�رضب ال�سفن احلربية.
جديد م.ب.د .أ� التعاون مع �رشكة �أيربا�ص الع�سكرية
 Militaryلت�سليح طائرة النقل املتو�سط  ،C295وذلك ب�إدماج نظام
إ�ط�ل�اق ��ص��واري��خ م�ضاد لل�سفن ن��وع م��ارت MARTE MK2/s
حت��ت �أج�ن�ح��ة ال�ط��ائ��رة ،وق��د أ�ث�ب�ت��ت �أوىل ال�ت�ج��ارب جن��اح عملية
الإدماج واختبار دقة ال�صاروخ.
Airbus

طالي�س :THALES

هي ال�رشكة املتخ�ص�صة يف �إن�ت��اج الأنظمة الدفاعية وتقدمي
منتجات ذات تقنيات ع��ال�ي��ة لتلبية اح�ت�ي��اج��ات ال �ق��وات ال�بري��ة
وال�ب�ح��ري��ة واجل��وي��ة ،م��ن أ�ب ��رز ح�ل��ول ال�ت�ب��ادل الت�شغيلي التي
ت�ضعها طالي�س بت�رصّف اجليو�ش هي نظام  C4ISTARللقيادة
وال�سيطرة واالت �� �ص��االت والكمبيوتر والإ��س�ت�خ�ب��ار وامل��راق�ب��ة
وحيازة الأه��داف والإ�ستطالع � ،إىل �أنظمة الطائرات امل�سرية عن
بُعد  UAVsامل�صممة ملقاومة التهديدات والأخطار الطارئة.

تزود  MBDAكافة انواع ال�صواريخ للمقاتلة رافال

ل�ق��د جن�ح��ت ه��ذه ال���شرك��ة الأوروب� �ي ��ة يف �إث �ب��ات نف�سها على
امل ���سرح ال ��دويل خ�صو�ص ًا يف ت�صميم و�إن �ت��اج �أن�ظ�م��ة ال�سالح
املوجّ هة وخمتلف �أنواع ال�صواريخ وفق ًا الحتياجات ومتطلبات
اجل�ي��و���ش وال �ق��وات اجل��وي��ة وال�ب�ح��ري��ة .تعمل ال���شرك��ة يف اط��ار
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تعمل طالي�س على ت�صميم الأنظمة ملختلف �أن��واع الطائرات
وال�سفن واملن�صات الأر��ض�ي��ة ،وه��ذه الأنظمة امل�ت�ط�وّرة تك�شف
الأخطار وت��وزع املعلومات ،وتدعم ق��رارات القيادات ،وت�سيطر
على الإ�شتباكات احلا�صلة يف الوقت املالئم ،وبالتايل ف��إن �أنظمة
طالي�س وحلولها تُ�سهم يف زي��ادة فعالية العمليات الع�سكرية من
خالل تن�سيق عمل الأجهزة واملعدات التي تن�رشها قوات التحالف
والقوات امل�شرتكة يف عمليات حربية.
ل �ق��د أ�ط� �ل� �ق ��ت ال� ���ش�رك ��ة م � � ؤ�خ� ��ر ًا جم �م��وع��ة م ��ن رادارات
ال��دف��اع اجل ��وي م�ث��ل رادار غ��راون��د م��ا��س�تر ،Ground Master
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وك�شفت النقاب عن منتجات اجليل اجلديد من أ�ج�ه��زة الراديو
والربجميات� ،إىل م�ساهمتها يف برنامج الدفاع اجلوي الأوروب��ي
 ،SAMPTكما ّمت اختيار ال�رشكة لتجهيز مراكز العمليات الأمنية
اجل��وي��ة يف ك� ّل م��ن م�ط��ارات دب��ي وال��دوح��ة ،كما ف��ازت بعقد نظام
ادارة القطارات املزمع �إقامته يف املناطق ال�شمالية اجلنوبية يف
اململكة العربية ال�سعودية.
يف إ�ط��ار التعاون مع �رشكة م.ب.د�.أ )MBDA( ،ت�ألف فريق
عمل م�شرتك لتطوير برنامج �صاروخي للدفاع اجلوي امل�ستقبلي
حتت �إ�سم � CAMMأو ال�صاروخ امل�شرتك املعدل للدفاع اجلوي،
ويُعترب هذا الربنامج يف اط��ار العالقات التجارية اجلديدة ما بني
 THALES UKو .MBDA

ب � .أ� .إي� .سي�ستمز
:BAE Systems

والرادارات والروبوتات� .أما للقوات اجلوية فتُ�سهم ال�رشكة يف �إنتاج
الطائرات املقاتلة تورنيدو  Tornadoويوروفايرت تايفون Eurofighter
 Typhoonوال �ط��ائ��رات دون ط � ّي��ار  UAVsوال �ت��ي �أب��رزه��ا مانتي�س
� ،MANTISإ�ضافة �إىل النظام ال�صاروخي  Apkwsالدقيق امل�ضاد
للطائرات ،كما ت�شارك يف �إنتاج املقاتلة ال�ضاربة امل�شــــــرتكة F - 35
 Lightning IIوغريها من الربامج الدفاعية.
ال���شرك��ة ف��اع�ل��ة أ�ي���ض� ًا يف إ�ن �ت��اج الأن�ظ�م��ة ال�ب�ح��ري��ة امل�ن� ّوع��ة مثل
برنامج ايرجي�س  AERGISللدفاع ال�صاروخي واجل��وي من البحر،
وامل��داف��ع البحرية ب��وف��ورز  BOFORS 40 MK3ومن�صات الإن��زال
الربية و�صواريخ الإط�لاق العمودي  ،VLS MK41و�أنظمة ال�سونار
ال�ستطالع ما حتت امل��اء ،وغريها من الأنظمة االلكرتونية والب�رصية
املتطوّرة ل�صالح الأمن الوطني.
م��ن �آخ��ر االجن ��ازات االل�ك�ترو  -ب�رصية� ،أنتجت ال�رشكة نظام
ه��ام��ر  HAMMERاجل��دي��د للتهديف ال��دق�ي��ق ،ل��زي��ادة فعالية ك�شف
ال �ت �ه��دي��دات والأخ� �ط ��ار ،وق ��د ف ��ازت ب�ع�ق��د قيمته  15م�ل�ي��ون دوالر
لتزويد اجلي�ش الأمريكي بهذا النظام املتطور.
ليوناردو :Leonardo

تنتج ليوناردو  Leonardoطوافة AW Hero

تعمل  BAE Systemsعلى انتاج عربة مدرعة حديثة للجي�ش االمريكي

حتوّلت ه��ذه ال�رشكة الربيطانية �إىل العمل على امل�رسح العاملي،
وه��ي تعمل ال�ي��وم يف جم��االت ال��دف��اع والأم ��ن واجل��و ف�ضاء ،وتنتج
جمموعة من الأنظمة واخلدمات للقوات الربية والبحرية واجلوية،
�إىل جانب االلكرتونيات واحللول الأمنية وتكنولوجيا املعلومات ودعم
الزبائن بعد ت�سليم املعدات اىل قواتهم امل�سلّحة .يف العام � 2009صنفت
ال�رشكة يف املرتبة الثانية عاملياً� ،إذ بلغت قيمة مبيعاتها  22.4مليار جنيه
ا�سرتليني .ولل�رشكة زبائن يف �أك�ثر من مائة دول��ة ويعمل فيها حوايل
 107000موظف وعامل يتقنون خمتلف الأعمال االداري��ة والت�صميم
والإنتاج.
تلبّي ب�.أ�.إي� .سي�ستمز احتياجات خمتلف �صنوف ال�ق��وات
امل�سلحة ،فهي ت�ق�دّم للقوات ال�بري��ة امل��داف��ع وال�ه��واوي��ن والذخائر
والعربات امل��درع��ة والربمائية و�أنظمة ادارة امل�ع��ارك وتقدمي الدعم
ال�ن��اري .كما تنتج خمتلف �أن��واع الإلكرتونيات وم�شبهات التدريب
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هي املجموعة ال�صناعية الرئي�سية يف ايطاليا ،التي تعمل يف الدفاع
والأم��ن واجل��و  -ف�ضاء ،كما �أنها �إح��دى املجموعات العاملية املنتجة
للطوافات وااللكرتونيات الدفاعية ،وم�ساهمة �أوروب�ي��ة يف خدمات
ال�سواتل والف�ضاء والطاقة والنقل الع�سكري.
تُعترب �إلينيا �أيرماكي  Alenia Aermacchiو�ألينيا ايرونوتيكا
 Alenia Aeronauticaمن �أبرز ال�رشكات املن�ضوية يف اطار ليوناردو،
و�أه��م منتجاتها طائرة النقل الع�سكري  C - 27Jوطائـــــرة التدريب
� .M - 346أم ��ا ��شرك��ة أ�غ��و��س�ت��ا و�ستالند  Agusta Westlandفهي
منتجة للطوافات �ضمن املجموعة ،و�رشكة �سيليك�س  SELEXاملنتجة
لنظام ال�سواتل واجل��و ف�ضائيات مثل غاليليو  Galileoوتلي�سبازيو
 Telespazioاملنتج بالتعاون مع �رشكة طالي�س  .THALESيف جمال
ال��دف��اع تنتج امل��داف��ع البحرية وامل��داف��ع الر�شا�شة املركبة على متون
ال�سفن احلربية وال �ت��ي �أب��رزه��ا م��دف��ع �سرتالي�س ال�ب�ح��ري Strales
 76/62واملدفع اخلفيف فولكانو .Volcano 127 / 64 LW
جت��در اال� �ش��ارة �إىل �أن ل�ي��ون��اردو م�ساهمة قوية يف ع��دة م�شاريع
وب ��رام ��ج دول� �ي ��ة م �ن �ه��ا امل �ق��ات �ل��ة  Eurofighterوط ��ائ ��رة الأح�ل��ام
من بوينغ  B 787 Dreamlinerوطائرة النقل  ATRو�سوبرجت Super Jet
 100وال�ساتل غاليليو  Galileoوحمطة الف�ضاء الدولية.
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عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة
يف دول الشرق األوسط واخلليج

ناقلة جند  Saracenلدى الجيش االردني

الدول الكربى املنتجة لعربات القتال
وناقالت اجلند �أنتجت العربات الثقيلة
 8x8ذات احلمولة الأكرب �إال �أنها بطيئة يف
�سريها وميكن ا�صطيادها ب�سهولة ،لذا جند
معظم الدول وال �سيما دول ال�شرق الأو�سط
واخلليج ترغب باقتناء العربات املدرعة
 6x6و  4x4وال �سيما املدولبة كونها �أ�صغر
حجماً و�سريعة ب�سريها وميكن �إ�ستخدامها
يف خمتلف الت�ضاري�س الأر�ضية ،وعالوة
على ذلك ميكن �شحنها ب�سهولة يف طائرات
النقل والقطارات ،ولكن مهما كان حجم
العربات ينبغي �أن تكون حممية جيد ًا
وذات تدريع قوي �ضد الألغام والعبوات
النا�سفة ،وهيكلها ت�صميمه على �شكل
 Vمن الأ�سفل لتحويل العبوات النا�سفة
�إىل اخل��ارج حماية للمركبة وطاقمها وما
حتمله من جنود يف الداخل.

ويف هذه العجالة �سرنكز على عربات القتال وناقالت اجلند
امل��درع��ة يف دول ال�رشق الأو��س��ط واخلليج العربي ومدى
تواجدها يف كل دولة على حدة.

اململكة الأردنية الها�شمية:

لدى اململكة الأردنية الها�شمية من ناقالت اجلند والعربات املدرعة
�أكرث من  100عربة  ،ACVو  1200عربة  ،M-113و 340عربة راتيل ،و
 100عربة �سبارتان ،و  120عربة �سارا�سني ،و  60عربة ،ALFV - BS
و 175عربة  TARSو  150عربة  SCIMكوغار.

االمارات:

ل��دى االم ��ارات العربية املتحدة م��ن ال�سيارات امل��درع��ة  60عربة
مدرعة طراز .AML-90
ولديها من عربات القتال وناقالت اجلند  450عربة  ،BMP - 3و 331
عربة من خمتلف الإ�شتقاقات ،و  60عربة  ،BRG-31و  32عربة فوك�س
الإ�ستطالعية لك�شف �أ�سلحة نووية وكيماوية وبيولوجية ،MBC ،و 51
عربة �( AMVأبراج  )BMP-3و  75عربـــة .M - ATV
هذا ،وقيد الطلب  34ناقلة مدافع عيار  120ملم طراز عقرب مثبــــت
على عربــــــة  ،BG - 31بد�أ الت�سليم منذ عام  2014من خالل �إنتاج حملي،
42

لدى االمارات  51عربة  AMVمدرعة

كما �أو�صت االم��ارات على عدد غري حمدد من باتريا املدولبة
�إمنا اقت�رص العدد على  5عربات فقط .و�أطلقت مناف�سة على
جند مدولبة ،و  135عربة  BMB-3قيد التطوير والتحديث.

AFV 8x8
600

ناقلة
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مملكة البحرين

ل��دي �ه��ا ع ��رب ��ات ال� �ق� �ت ��ال ون� ��اق �ل�ات اجل� �ن ��د امل� ��درع� ��ة  25ع��رب��ة
 ،YPR - 765و 110ع� ��رب� ��ات  ،M-113A2و  100ع��رب��ة
� �س��اك �� �س��ون  6x6 ABMASوال� ��� �س� �ي���ارات امل� ��درع� ��ة  22ع��رب��ة
.AML - 90
مالحظة :بد أ� جتهيز احلر�س الوطني بعربات في�صل املحمية من
الألغام.

جمهورية ال�سودان:

ال�سيارات امل��درع��ة ل��دى ال���س��ودان � 14صالح ال��دي��ن ،و  30كوماندو
 ،V-150و 40فرييت ،و  6عربات  ،AML-90و � 30سيارة مدرعة .BR1M-2
أ�م��ا عربات القتال املدرعة وناقالت اجلند 6 :عربات  BMP - 2و 53
عربة  ،OT - 64و  40عربة  ،M-U3و  90عربة وليد ونحو  30عربة .BTR80

ناقلة جند  BTR80مع الجيش السوداني

عربة  AML 90في البحرين

اململكة العربية ال�سعودية:

لديها ال�سيارات امل��درع��ة و  140بريانيا ( 90ملم) و � 350سيارة
موزعة  .AM -60/-90بينما عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة
فقوامها  400عربة ب��راديل  ،M2و  1600عربة  ،M-113و  500عربة
 AMX - 10Pوبع�ض عربات �أروت��و  ،EF - 11و 160عربة بريانيا 8x8
و  50ع��رب��ة ال�ف�ه��د ،و  40ع��رب��ة  ،MATV - 8و  650ع��رب��ة )FO (8x8
.HMMWV
هذا ويت ّم تطوير  20من الناقالت املدرعة لتحل حمل املدرعات التي
فقدت يف حرب اليمن.

اجلمهورية العربية ال�سورية:

البيانات �أدناه تقريبية بفعل ما يجري من قتال يف �سوريا حالياً.
ال�سيارات املدرعة  400طراز  ،BRDM-1و  600طراز .BRDM-2
عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة 2300 :عربة  ،HMP - 1ونحو
 1500ناقلة جند  RTB-50 /60وعدد من عربات .64-TO

لدى الجيش السوري عربات مدرعة BMP

اجلمهورية اللبنانية

لدى اجلمهورية اللبنانية من ناقالت اجلند املدرعة  16عربة -
 ،C25ونحو  1150عربة مدرعة  ،M113و  68عربة  ،LAVو 40عربة فاب،
و  1400عربة همفي م�سمى ت�سليمها.

BC

العربة  MATV - 8لدى الجيش السعودي
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اجلمهورية العراقية:

عربة

ع��رب��ات ال �ق �ت��ال امل��درع��ة ون��اق�ل�ات اجل �ن��د ف�ي�ه��ا ن�ح��و
م��درع��ة  ،BMP - 1و 511ع��رب��ة  ،BTMLوبع�ض ع��رب��ات -
(ال�رشطة اخلا�صة ،و  6201عربة  ،M-113وح��وايل  20عربة فوك�س،
و+ 80عربــــــة  ،BTR-4و  6201عربة  ،M-113وح��وايل  1200عربة
.MT - LB
150
BTR 80

دولة قطر

لدى دولة قطر من �سيارات الدفاع املدرعة  20كا�سكافيل  ،XMAو
�سيارة مدرعة  ،CR-01و � 21سيارة  FE -9بريانيا حتمل (مدافع  90ملم).
�أما عربات القتال وناقالت اجلند فت�ضم  30عربة فئة،AMX-10P
و  41عربة  ،AMX - VTTو  16عربة فاب ،و  8عربات كوماندو.

63

لدى قطر عربات  AMX - VTTلنقل الجنود
لدى العراق عربات MT - LB

�سلطنة عمان:
ال�سيارات املدرعة املدولبة طراز �سنتورو جمهّزة مبدافع  120ملم
خا�صة باحلر�س ال�سلطاين ،و � 38سيارة مدرعة ط��راز �صالح الدين
كوماندو .V-150
أ�م��ا ناقالت اجلند امل��درع��ة فلديها بع�ض ناقالت ف��اب ،و  15ناقلة
مدرعة �ساك�سون  ،ST - 105و� 9ستورمر للقيادة ،و 160عربة مدرعة
بريانيا ( ( )8x8ت�شمل ناقالت جند قيادة وا�ستعادة و�إ�سعاف وحامالت
هاون) و  50عربة .WZ-551 6x6

جمهورية م�صر العربية
ل��دى جمهورية م�رص العربية من عربات القتال ون��اق�لات اجلند
املدرعة القليل من عربات  ،BMP-1و 240عربة ( YPR - 765تت�ضمن
الطرازات اخلا�صة بالقيادة والإ�ستعادة) ونحو  2300عربة ،M-113
وحوايل  200عربة  BMR600ونحو  800عربة فهد ،و  762عربة ،MRAP
و  761عربة بانيري حلماية الناقالت والت�سليم جاري.
ول��دي �ه��ا أ�ي �� �ض � ًا � � 112س �ي��ارة م��درع��ة ك��وم��ان��دو � �س �ك��اوت و 159
ع��رب��ة  M-125A2و  M-106A2جم�ه��زة مب��داف��ع ه ��اون ،و  50عربة
ق� �ي ��ادة  ،M571A2وع� ��دد ق�ل�ي��ل م ��ن ع ��رب ��ات  2/BRDM1ون�ح��و
 40ع��رب��ة  M-901TTVل �ت��دم�ير ال��دب��اب��ت ،و  210ع��رب��ات ب��رات
 YPR - 765قان�صة للدبابات ،و  26عربة (.)M-981
مالحظة :ج��رى ا�ستالم  762عربة  MRAPمن فائ�ض ع��ام 2016
لدى الواليات املتحدة الأمريكية.

عربة  WZ-551 6x6لدى الجيش العماني

دولة الكويت
ل��دى دول��ة ال�ك��وي��ت م��ن ع��رب��ات ال�ق�ت��ال ون��اق�لات اجل�ن��د امل��درع��ة:
 254دزرت ووري��ور ( 18منها ملهمات متخ�ص�صة) و  40عربة طراز
 ،BMP-2و 55عربة  ،BMP-3و  140عربة و  60عربة) 4x4( M-113
و � 80سيارة مدرعة طراز فرييت.
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عربة  MRAPمقاومة لاللغام لدى الجيش المصري

اجلمهورية اليمنية

البالد يف حالة حرب وال ميكن تقدير حالتها الدفاعية وال معداتها
القتالية وال مدرعاتها.
الدفاعية � -أيار  /مايو  -حزيران  /يونيو 2022
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معرض الدفاع الدولـي يوروساتوري EUROSATORY

يعود يف العام :2022

أنظمة برية وجو  -برية متط ّورة
يعترب معر�ض يورو�ساتوري من �أبرز املعار�ض الدولية
لتجارة �صناعة الأ�سلحة ،ال��ذي ينعقد يف فرن�سا م�رّة كل
عامني يف �ضاحية فيلبان �شمال العا�صمة باري�س� .إنطلق
هذا احلدث للمرّة الأوىل يف العام  1967يف خميم �ساتوري
 SATORYبتنظيم هيئة الت�سلّح الفرن�سية ،وا�ستمر يعقد يف
هذا املكان حتى العام  1992حني تغري �إ�سمه لي�صبح �أوروبياً
ويتخذ ت�سمية � Eurosatoryأو معر�ض الدفاع الأوروب��ي
وانتقل �إىل مركز لوبورجيه للمعار�ض ،يف العام  1994بد�أت
م�شاركة الواليات املتحدة الأمريكية للمرّة الأوىل �إ�ضافة �إىل
عدة �شركات دفاعية يف دول حلف «ناتو» ،ويف العام 1996
�أ�صبح معر�ضاً دولياً بكل معنى الكلمة مع بدء مُ�شاركة
ال�صناعات الدفاعية الرو�سية .يف العام � 2002أ�صبح يعرف
ب�إ�سم املعر�ض الدويل للدفاع الربي واجل��وي ،وانتقل مق ّر
ك��ان انطالق ما

جديد املعر�ض يف دورت��ه ال�ـ  26ع��ام
ُي �ع��رف مب�خ�ت�بر ي��ورو� �س��ات��وري �أو
املخ�ص�ص لل�رشكات العاملية املنتجة للأنظمة الدفاعية
ّ
والأمنية ،حيث ّمت اختيار � 70رشكة برية لعر�ض منتجاتها وامل�ساهمة
يف �إعطاء املخترب خال�صة جتاربها وخرباتها� ،إ�ضافة �إىل برنامج مكثّف
من امل�ؤمترات عقدت على هام�ش املعر�ض و�شارك فيها نخبة من �ضباط
العمليات احلربية وممثلي �أب��رز ال�صناعات الدفاعية و�أك��ادمي�ي�ين
ومفكّرين وكبار امل�س�ؤولني.
لقد و�ضعت ال�رشكات �أع�لاه يف اط��ار مناطق تبع ًا الخت�صا�ص ك ّل
منها �شملت مناطق الإت�صاالت والأم��ن ال�سيرباين والهند�سة وحماية
البُنية التحتية واللوج�ستية وحركية وحماية املناطق الآهلة بال�سكان،
ثم م�ساحة خا�صة ب�أنظمة الروبوت والأجهزة امل�سرية عن بُعد ،ومنطقة
مل�ستلزمات القوات اخلا�صة و�أخرى ملعدّات التدريب وامل�شبهات.
�أما باقي املعرو�ضات فقد عملت الهيئة املنظمة للمعر�ض على و�ضع
ت�صنيف �شامل ملختلف الأ�سلحة والأنظمة التي عر�ضتها ال�رشكات يف
�أجنحتها �أو الباحات اخلارجية وذلك وفق ًا ملا يلي:
 الأ�سلحة والذخائر والأبراج على �أنواعها. العربات والطائرات دون طيّار. �أنظمة الإت�صاالت واملعلومات وحيازة الأهداف. �أنظمة التدريب وامل�شبهات. الهند�سة الع�سكرية وتر�صني الأرا�ضي.� -أجهزة ك�شف و�إزالة مواد  NBCRو�أ�سلحة الدمار ال�شامل.

2018
Eurosatory LAB
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�إنعقاده �إىل �إىل مركز املعار�ض يف �ضاحية فيلبان �شمال
باري�س .Paris - Nord Villepine
ال��ي��وم يعترب احل��دث الأك�ب�ر عاملياً م��ن نوعه لعر�ض
ال�صناعات الدفاعية الربية واجلو برية مع خمتلف املعدات
املرتبطة بها والتي ت�شمل العربات امل��درع��ة والدبابات
وال�شاحنات ،والأ�سلحة ال�صغرية واملدافع وال�صواريخ،
�إ�ضافة �إىل �أنظمة االت�صاالت واخلدمات اللوج�ستية والطبية
وكيفية الإ�ستجابة حلاالت الطواريء ،و�أجهزة على �صلة
بالأمن والدفاع املدين وغريها من الأنظمة الدفاعية والأمنية.
الدورة الأخرية للمعر�ض كانت يف العام  2018مابني 11
مت �إلغاء دورة العام  2020ب�سبب
و  15حزيران/يونيو وقد ّ
جائحة  ،COVID - 19فيما يلي �سيت ّم التذكري مبجريات دورة
يورو�ساتوري الأخرية:

�أبرز ال�شركات العار�ضة:

بعد مطالعة �أ�سماء ال�رشكات �أمكن �إح�صاءها وفق ًا مل�صادرها �أو
دولها كما يلي:
 فرن�سا :ال��دول��ة امل�ضيفة �شاركت ع�بر � 569رشكة وم�ؤ�س�سةأ�ب��رزه��ا :ايربا�ص � ،Airbusأرك��و���س � ، Arquusإيكا  ،ECAيورو�سام
 ،Eurosamالك ��روا  ،Lacroixم.ب.د�.أ  ،MBDAنك�سرت ،Nexter
�سافران  ،Safranطالي�س .Thales
 ال��والي��ات املتحدة  :ويف اط ��ار اجل �ن��اح الأم�ي�رك��ي �ساهمت�� 142شرك��ة منتجة للأنظمة ال�بري��ة واجل��و ب��ري��ة منها� :أ.م.ج �ن�رال
 AM Generalفلري  ،FLIRهاري�س  ،Harrisك��امل��ان  ،Kallmanل L3
للتكنولوجيا ،لوكهيد مارتن  ،Lockheed Martinميغيت ،Meggitt
�أوربيتال � ،Orbital ATKأو�شكو�ش  ،Oshkoshرايثيون ،Raytheon
�س.ر�.سي .SRC
 �أملانيا� :شاركت من خ�لال � 114رشكة وم�ؤ�س�سة منها :بروكر ،Brukerداميلر  ،Daimlerديهل  ،Diehlك.م.دبليو  ،KMWنورثروب
غ��روم��ان  ،Northrop Grummanراينميتال  ،Rheinmetallرود أ�ن��د
�شوارتز .Rohde & Schwarz
 تركيا :ك��ان لها ح�ضور مميّز حيث �شغلت ال�رشكات الرتكيةم�ساحات كبرية من القاعة الرئي�سية� ،أبرز ال�رشكات العار�ضة كانت/
ف.ن�.س�.س  ،FNSSهافل�سان � ،Havelsanأيدف  ،IDEF 2019نورول
� ،Nurolأوت��وك��ار  ،Otokarروكت�سان �� � ،Roketsanس.ث.م ،STM
في�ستيل .Vestel
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 ال�صني� � :ش��ارك م�ن�ه��ا ح ��وايل �� 53شرك��ة �أب ��رزه ��ا :نورينكو� ،NORINKOشانغهاي .SHANGHAI
 ايطاليا� :ساهمت ب�شكل كبري يف هذا املعر�ض الأوروبي بح�ضور� 48رشكة �أهمها� :أيفيكو  ،IVECOكري�ستانيني  ،Cristaniniليوناردو
 ،Leonardoبريتا ،Berettaبنيلي .Benelli
 ت�شيكا� :شاركت عرب � 42رشكة �أبرزها :اك�سكاليرب ،Excaliburتاترا .Tatra
 بلجيكا� :ساهمت من خالل � 28رشكة منها ،هر�ستال ،Herstalوطالي�س .Thales
 �إ�سبانيا :ح�رض منها � 24رشكة عر�ضت منتجاتها الدفاعية�أبزرها� :أندرا  ،Indraان�ستاالزا  ،Instalazaنافانتيا .Navantia
�إىل هذه ال��دول كان ح�ضور كبري لل�رشكات الإ�رسائيلية وعدد من
ال�رشكات ال�سويدية وال�سوي�رسية والهولندية والرو�سية ،وبع�ض
ال�رشكات من دولة الإم��ارات العربية املتحدة �أبرزها معر�ض �أيدك�س
 IDEX 2019و�رشكة اجل�سور  Al Jasoorل�صناعة العربات املدرعة،
ومن �سلطنة عمان ال�رشكة العمانية لإنتاج الذخائر .OMPC

حوايل  2000عربة.
ُي���ش��ار �إىل �أن ال�ع��رب��ة  JLTVي��و ّف��ر ح�م��اي��ة م��ن ن�ي�ران الأ�سلحة
ال�صغرية وت�شظي ال�ق��ذائ��ف ،وم��ع �إ�ضافة ت��دري��ع � B-Kitست�صبح
العربة ق��ادرة على مُقاومة الألغام وحممية من الكمائن� ،إىل ذلك �أنها
جمهّزة بنظام �إمت�صا�ص ال�صدمات  TAK - 4 iالذي �أنتجته �أو�شكو�ش
لرفع م�ستوى احلركية خارج الطرق.

�س.ر�.سي :SRC

�أخبار العار�ضني:

من البديهي �أن تتناف�س ال�رشكات العار�ضة لإبراز �آخر منتجاتها
من الأنظمة الدفاعية ال�ستخدام القوات الربية ،ويف هذا ال�سياق �سيت ّم
ا�ستعرا�ض ما حملته بع�ض �أبرز ال�رشكات �إىل معر�ض يورو�ساتوري،
كما يلي:

�أو�شكو�ش الدفاعية :Oshkosh Defense

الرادار امل�ضاد للنريان املعادية  AN/TPQ-49انتاج SRC

عر�ضت او�شكو�ش العربة JLTV

هي ال�رشكة الأمريكية الرائدة يف �إنتاج العربات املدرعة ملختلف
أ�ن��واع ال�ط��رق .يف يورو�ساتوري عر�ضت العربة التكتيكية اخلفيفة
امل ُ�شرتكة ( )JLTVذات الأداء املتميّز من حيث احلركية والقدرة على
املناورة يف خمتلف الظروف الطبيعية.
لقد �أح��رزت �أو�شكو�ش ف��وز ًا يف العام  2015بعد مناف�سة قا�سية
لإنتاج  16901عربة  JLTVلتح ّل مكان عربات هامفي  HMMWVالتي
باتت قدمية العهد ،ومن املتوقّع �أن يت�سلّم اجلي�ش الأمريكي الدفعة
الأوىل من هذه العربات خالل العام  2019والتي �أنتج منها حتى اليوم
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ال�رشكة الأمريكية الرائدة يف �إنتاج ال��رادارات القادرة على ك�شف
وحتديد هوية الأه��داف اجلوية ال�صغرية والتي منها الأنظمة اجلوية
امل�سرية عن بُعد  UASوغريها من فئة «درونز» ،وبالتايل توفر �إمكانيات
للت�صدّي وتدمري مثل هذه الأخطار� ،إىل ذلك تقدّم ال�رشكة دعم ًا ملجموعة
م��ن املنظمات احلكومية يف ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،يف املجاالت
الدفاعية والبيئية والتج�س�س ،وهي �أثبتت قدراتها يف تقدمي خدمات
البحث والتطوير �إىل العديد من املنظّ مات الأمريكية والدولية.
�أب��رز منتجاتها رادار  AN/TPQ-49امل�ضاد للنريان املعادية،
ورادار امل ُراقبة الأر�ضية  ،SR Hawkوو�سائل احلرب الإلكرتونية EW
والتج�س�س على الإت�صاالت  SIGINTوغريها.

�أ.م .جرنال :AM General

�إحدى �أبرز ال�رشكات املنتجة للعربات املدرعة الأمريكية ،عر�ضت
يف يورو�ساتوري هامفي  HMMWVاجليل املقبل كعربة تكتيكية خفيفة
حتت �إ�سم « . »NXT 360تعترب ه��ذه العربة تطوير ًا ملن�صة العربات
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 M1151وهي تتميّز بحماية حم�سنة مقاومة للق�صف وجمهّزة بعدة
امت�صا�ص ال�صدمات للم�سافات الطويلة وخارج الطرق.

هاري�س :L3 Harris

 ع��ر� �ض��ت جم �م��وع��ة م ��ن �أج �ه��زةالإت�����ص��االت ال�لا��س�ل�ك�ي��ة ،ك �م��ا �أع�ل�ن��ت
ع � ��ن ف � ��وزه � ��ا ب� �ع� �ق ��د م � ��ع اجل � �م� ��ارك
الأم�ي�رك �ي��ة وح �م��اي��ة احل� ��دود ،CBP
لتزويدها ب�أجهزة �إت�صاالت راديوية
تحُ �م��ل ب��ال �ي��د ط� ��راز ،XL-200P
مدجمة فيها برجميات تكنولوجيات
متطوّرة.
ت �ب �ل��غ ق �ي �م��ة ال �ع �ق��د  26م�ل�ي��ون
دوالر ،وهو �سيوفّر �إت�صاالت �آمنة
ومي �ك��ن الإع �ت �م��اد ع�ل�ي�ه��ا ل��وح��دات
وعنا�رص حماية و ُم��راق�ب��ة املعايري
احلدودية ،وبالتايل متكّن الدوريات
من تغطية �إت�صاالتها على م�ساحات
�شا�سعة.

اجلهاز

XL-200P
انتاج L3Harris

�أوربيتال �أ.ث .ك :Orbital ATK

�أع�ل�ن��ت ��شرك��ة «�أورب �ي �ت��ال �أ.ت.ك ع��ن ان�ضمامها �إىل م�ؤ�س�سة
«ن��ورث��روب غ��روم��ان  ،»Northrop Grummanوع��ن ت�سليم اجلي�ش
الأمريكي وقوات املارينز  25000عدّة توجيه دقيق ( )PGKحتت �إ�سم
« ،»M1156والتي ميكن �إدماجها بقذائف املدفعية عيار  155ملم داخل
�صاعق خا�ص ،الأمر الذي يوفّر دقة متطوّرة ت�ؤدي �إىل �إ�صابة الهدف
مبا�رشة �أو على بُعد  30مرت ًا منه.
ال�رشكة ح�صلت على عقد جديد مع اجلي�ش الأمريكي بقيمة 146
مليون دوالر لت�سليم كميات من ع��دة التوجيه الدقيق M1156 PGK
حتى العام  ،2021وهي تعمل على �إنتاج املطلوب منذ �شباط/فرباير
.2018
ي���ش��ار �إىل �أن ه��ذه ال���ص��واع��ق ت�ستخدم م��ع امل��داف��ع امل�ق�ط��ورة
 M777A2الربيطانية ال�صنع ،واملدافع الأمريكية ذاتية الدفع M109
 A6واملدافع الأملانية  PzH2000ذات العيار  155ملم.

ليوناردو :Leonardo

���ش��ارك��ت ل��ي��ون��اردو
يف ي� ��ورو� � �س� ��ات� ��وري ع�بر
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات وح �ل��ول يف
اط���ار ال��دف��اع الأوروب � ��ي
املُ� ��� �ش�ت�رك ،ح �ي��ث ر ّك� ��زت
على أ�ح ��دث التكنولوجيا
امل�ع�ت�م��دة لتجهيز اجليل
اجل� ��دي� ��د م� ��ن ال� �ع ��رب ��ات
امل��درع��ة امل�ؤللة واملدولبة،
�إ� �ض��اف � ًة �إىل ح �ل��ول نظام
حماية العمليات املتقدّمة
( )FOBال� � ��ذي ي �ت �م � ّي��ز
ب��ال �ل �ي��ون��ة وال� �ق���درة على
التكيف ل�ت��زوي��د القواعد
ال �ع �� �س �ك��ري��ة وامل� �ط ��ارات
احل��رب �ي��ة ب��ق��درات كبرية عر�ضت ليوناردو  LEONARDOكمريات حرارية
وانظمة الكرتو-ب�صرية
للمراقبة وك�شف الأخ�ط��ار
املحتملة.
�إىل ذلك عر�ضت ليوناردو نظام غارديان امل�ضاد للعبوات النا�سفة
 RCIED Guardianوال��ذي ّمت �إختياره من دول ع�دّة� ،إ�ضافة �إىل نظام
الر�ؤية الليلية اخلا�صة بال�سائقني ( ،)DNVSونظام NERTO -ULR
الإلكرتوين  -ب�رصي ،و�أح��دث كامريا  SLX - Super Hawkالعاملة
بالأ�شعة ما حتت احلمراء.

باراتا :BERRETTA

�أيفيكو :IVECO

ه��ي ال�رشكة االيطالية ال��رائ��دة عاملي ًا يف جم��ال �صناعة العربات
الدفاعية واحللول العائدة حلماية الوحدات والع�سكريني وبالتايل تلبية
احتياجات القوات امل�سلّحة ال�صديقة .لقد �أجنزت �أيفيكو تطوير اجليل
اجلديد من العربات اخلفيفة متعدّدة املهام ( )LMV2املجهّزة بنظام
حمطة �سالح ُي��دار عن بُعد � RWSإنتاج �رشكة «ليوناردو »Leonardo
يت�ضمّن مدفع ر�شا�ش عيار  12.7ملم ور�شا�ش متو�سّ ط عيار  7.62ملم
بالإ�ضافة �إىل �أجهزة كاملة ملهمّات القيادة وال�سيطرة والإ�ستطالع
وامل ُراقبة .C4ISR
�أب ��رز م��ا عر�ضت �أيفيكو يف ي��ورو��س��ات��وري ك��ان العربة امل��درع��ة
احلديثة �شنتاورو  Centauro IIامل��زوّدة مبدفع عيار  120ملم ذو نظام
متطوّر لإدارة النريان �إىل جانب جهاز ت�سديد حراري مُ�ستق ّر وقائ�س
م�سافات عامل ب�أ�شعة اليزر.
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ر�شا�شات وبنادق منوعة يف جناح باراتا

BERRETTA

من �أب��رز ال�رشكات العاملية املنتجة للأ�سلحة اخلفيفة وخمتلف
�أنواع الر�شا�شات والبنادق املتو�سطة .عر�ضت براتا يف يورو�ساتوري
جمموعة من امل�سد�سات والبنادق والر�شا�شات اخلا�صة مبهمّات �إنفاذ
القانون ومكافحة الإره ��اب ،ولع ّل �أب��رز املعرو�ضات كا ن الر�شا�ش
 PMX-D7عيار  9ملم (.)9mm Parabellum
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�إ�ستخدمت ال�رشكة يف �إنتاج هذا ال�سالح مزيد من املعادن اخلفيفة
وال�صلبة يف �آنٍ معاً ،وبغية تقليل الإهرتاء وال�صد�أ يت ّم معاجلة ال�سالح
بطالء خا�ص يحافظ على رونقه من جهة وعلى ح�سن ا�شتغال الأق�سام
املتحرّكة وجهازية �إطالق النار.

�أركو�س :ARQUUS

م .ب .د .أ� :MBDA

ال���شرك��ة الفرن�سية ال��رائ��دة يف �إن �ت��اج خمتلف �أن� ��واع الأن�ظ�م��ة
ال�صاروخية عر�ضت يف ي��ورو��س��ات��وري للمرّة الأوىل ن�ظ��ام ال��دف��اع
اجلوّي  EMADS/CAMM-ERذو املدى الأط��ول .يتميّز هذا النظام
ب�إطالقه عمودي ًا حتى مدى  25كلم� ،صواريخ عيار  190ملم تخرج من
حاويتها حتت �ضغط الهواء ،وهي جمهّزة بر�أ�س باحث يوفّر قدرات
كبرية �ض ّد جمموعة من الأهداف اجلوية.
�إىل ذل��ك عر�ضت ال�رشكة يف اط��ار جناح اجلي�ش الفرن�سي نظام
ال�صاروخ امل�ضاد للدبابات واملتو�سط امل��دى (  ،)MMPوه��و النظام
ال��ذي �سيح ّل م�ك��ان ��ص��واري��خ م�ي�لان  MILANو��ص��واري��خ جافلني
 Javelinالأمريكية املتوفرة حالي ًا يف تر�سانة وحدات امل�شاة يف اجلي�ش
الفرن�سي منذ عقود ما�ضية.
ب � .أ� .إي �سي�ستمز :BAE Systems

جم�سم طوافة قتال من ايربا�ص Airbus

بهدف مواجهة التعقيدات اجليو�سرتاتيجية وخدمة زبائها ب�شكل
�أف�ضل ،قدّمت ك ّل من رينو تراك�س الدفاعية
و�أكمات  Acmatوبانهارد � ،Panhardأبرز منتجاتها وخرباتها ب�صورة
متحدة حتت �شعار واحد هو �أركو�س الدفاعية .Arquus Defense
وع�ل��ى هام�ش امل�ع��ر���ض �أع�ل�ن��ت �أرك��و���س �أن�ه��ا دخ�ل��ت يف جتمع مع
ال�رشكات الفرن�سية «نك�سرت  »Nexterو «طالي�س  »Thalesلت�صميم
و�إن �ت��اج ع��رب��ة �إ��س�ت�ط�لاع  6x6ج��دي��د للجي�ش ال�ف��رن���س��ي ،وعر�ضت
الأمن ��وذج الأوّل منها حت��ت �إ��س��م «ج��اك��وار  ،»Jaguarوذل��ك يف جناح
ال�رشكة وعربة �أخرى يف جناح الهيئة العامة للت�سلّح .DGA

Renault Trucks Defense

�أيربا�ص :Airbus

املدفع املقطور  M777عيار  155ملم

من BAE Systems

ال�رشكة الربيطانية املنتجة ملختلف الأنظمة الدفاعية ،عر�ضت يف
يور�ساتوري العربة املدرعة احلديثة  CV90 MKIVاملجهزة ب�أنظمة
�إلكرتونية لتح�سني �أداءه ��ا وقدراتها يف حقل املعركة .لعربة CV90
من��اذج متعدّدة ت�صل �إىل  15عربة منوّعة لتلبية احتياجات القوات
امل�سلّحة.
�إىل ذلك عر�ضت ال�رشكة مدفع امليدان  M777امل ُ�ستخدم مع القوات
الربية والبحرية واجل��وي��ة وال��ذي �أثبت كفاءة عالية خ�لال العمليات
احلربية� .إنه مدفع مقطور عيار  155ملم ،ي�ستخدم ذخائر موجّ هة ذات
دقة عالية ويتمتع بليونة وحركية �رسيعة.
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عر�ضت يف جناحها طوافة متعدّدة الأدوار ط��راز  H160Mالتي
ّمت اختيارها من قِبل وزارة الدفاع الفرن�سية خلدمة القوات اجلوية
والقوات البحرية والقوات الربية ،وقد تقدّمت بطلب �رشاء  169طوافة.
تتميّز هذه الطوافة بكونها من اجليل اجلديد وذات �أمن��وذج ع�سكري
كونها جمهّزة برادار ومدفع ر�شا�ش و�صورايخ جو � -أر�ض ،وبالتايل
ت�صلح ملهمّات اجلي�ش يف تنفيذ عمليات م�ضادة لقوات برية من امل�شاة
والعربات املدرعة.
�إىل جانب الطوافة عر�ضت ايربا�ص للدفاع والف�ضاء Airbus
 Defence & Spaceنظام التدريب التكتيكي الذي يعر�ض للمرّة الأوىل
حتت �إ�سم « »Holographic Tactical Sandboxامل�صمم للتدرب على
كيفية �إتخاذ القرار ال�رسيع وفق ًا خلرائط حقل املعركة على �صندوقة
الرمل.
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نك�سرت :NEXTER

يف العامل ،ثم العربة املدرعة  8x8طراز بوك�رس  Boxer RCT30امل�صممة
للحماية من الألغام والعبوات النا�سفة وجمهّزة مبدفع عيار  30ملم
يوفر ق��وة نارية كبرية و ُي��دار عن بُعد �إىل جانب �صواريخ Spike LR
م�ضادة للدبابات.
يُ�شار �إىل �أن ال�رشكة دخلت يف �رشاكة مع نك�سرت الفرن�سية حتت
�إ�سم «كرو�س» و«نك�سرت للأنظمة الدفاعية»  ،KNDSوتعمل يف اطار
تعاون �أوروبي لإنتاج نظام قتال �أر�ضي رئي�سي .MGCS

راينميتال :Rheinmetall

دبابة لوكلري وعربات مدرعة انتاج نك�سرت ك.م.دبليو

ال�رشكة الفرن�سية الرائدة يف �إنتاج املدافع والدبابات والعربات
املدرعة على �أنواعها ،كان لها ح�ضور مميّز يف معر�ض يورو�ساتوري
حيث عر�ضت �أب ��رز منتجاتها مثل م��داف��ع قي�رص  Caesarعيار 155
ملم ذات�ي��ة ال��دف��ع ،وع��رب��ات م��درع��ة مثل تيتو�س  TITUSوغريفون
 .GRIFFONال�رشكة ك�شفت النقاب للمرّة الأوىل عن ال�برج ARX 25
ال لكي يركب على عربات VAB MK3
الذي ُي��دار عن بُعد وامل�صمّم �أ�ص ً
التي تنتجها �رشكة رينو الدفاعية والتي حتوّل �إ�سمها م�ؤخر ًا �إىل �رشكة
«�أركو�س .»ARQUUS
ل�ق��د ف ��ازت نك�سرت مطلع ال �ع��ام  2018بعقد م��ع ال�ه�ي�ئ��ة العامة
للت�سلّح ( )DGAالقاب�ضة ل� ��وزارة ال��دف��اع الفرن�سية ،لت�صميم
وتطوير و�إنتاج عربة مدرعة خفيفة متعدّدة الأدوار (،)VBMR-L
ع�ل��ى �أن ي �ت � ّم ت�سليم  490ع��رب��ة ح�ت��ى ال �ع��ام � .2025إىل ذل ��ك �أعلنت
ال ���شرك��ة ع��ن دخ��ول�ه��ا يف م���ش��اري��ع �أوروب� �ي ��ة ُم���ش�ترك��ة م��ع ال�رشكة
الأمل��ان �ي��ة  ،KMWب �ه��دف �إن� �ت ��اج ن �ظ��ام ق �ت��ال ب ��ري رئ �ي �� �س��ي Main
 ،)Ground Combat Systems (MGCSونظام النريان غري املبا�رشة
امل ُ�شرتكة ل�صالح مدفعية امليدان Common Indirect Fire Systems
).(CIFS

كرو�س مايف واغون :KMW

ال�رشكة الأملانية الرائدة يف �إنتاج العربات املدرعة ومدافع امليدان،
عر�ضت يف يورو�ساتوري جمموعة من منتجاتها التي �أثبتت كفاءة عالية
مع اجليو�ش التي �إقتنتها� .أب��رز املعرو�ضات كانت الدبابة املتطوّرة
ليوباردو  Leopard2A7التي تعترب إ�ح��دى �أكرث دبابات القتال حداثة
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العربة املدرعة  Lynx KF41يف جناح راينميتال

عر�ضت جمموعة من �أنظمتها الدفاعية ،وك��ان ال�ب��ارز منها
عربة القتال من اجليل امل ُقبل  ،Lynx KF41التي ك�شف النقاب
عنها للمرّة الأوىل ك�أحدث عربة لقتال امل�شاة ( .)IFVتتمتّع هذه
العربة بحركية عالية وليونة خ��ارج الطرق� ،إ�ضافة �إىل برج من
اجليل املقبل طراز  Lanceجمهّز مبدفع  Wotanعيار  35ملم يُدار
كهربائياً.
�إىل ذلك عر�ضت ال�رشكة نظام عربة الروبوت ملهمات نقل الب�ضائع
واحلموالت حيث تُدار عن بُعد كعربة �أر�ضية غري �آهلة (.)UGV
العربة �إنتاج راينميتال كندا  Rheinmetall Canadaحتت �إ�سم «
 »Mission Master Cargoوت�صلح ملهمّات النقل وامل ُراقبة والإخ�لاء
ال���ص��حّ ��ي وك���ش��ف امل� ��واد اخل �ط��رة  CBRNوك��و��س�ي��ط ل�ل�إت���ص��االت
الال�سلكية.
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ال�شركات الرتكية:

 x 45 5.56ملم امل�ستخدمة يف عدة أ�ن��واع من البنادق مثل و
 .ملم،
وبريتا  ،Berettaوالذخائر اخلطاطة  Tracer M196عيار
ثم الذخائر عيار  7.62ملم اخلطاطة واخلارقة للدروع ،والذخائر بال
 Ball M33عيار  12.7x99ملم.
FNC M16
5 56x45

اجلَ�سور :AL Jasoor

مدير عام �شركة  FNSSنايل كورت  Nail Kurtيقدم العربة املدرعة PARS 4X4

لقد كان الفت ًا احل�ضور الرتكي من حيث عدد ال�رشكات العار�ضة
وامل���س��اح��ات ال�شا�سعة ال�ت��ي خ�ص�صت لعر�ض منتجاتها� ،رشكة
«�أوت��وك��ار  »Otokarعر�ضت ع �دّة عربات منها� :أرم��ا ARMA 6X6
وتولبار  ،TULPARث��م �رشكة «�أ�سل�سان  »Aselsanالتي عر�ضت
جمموعة من الأنظمة الإلكرتونية وامل�ست�شعرات مثل نظام �أهتار
 iHTARامل�ضاد للعربات اجل��وي��ة غ�ير ا آله�ل��ة ،ث��م �رشكة روكت�سان
 Roketsanاملنتجة ل�ل�م��داف��ع والأن �ظ �م��ة ال���ص��اروخ�ي��ة وال �ت��ي منها
�صواريخ �أمتا�س  UMTASامل�ضادة للدبابات و�صواريخ �شرييت
 Cirit 2 - 75املوجهة ب�أ�شعة الي��زر ،وال�صاروخ امل ُباعد  SOMجو -
�أر�ض.
�إىل ذلك عر�ضت �رشكة «ف.ن���.س���.س  »FNSSالعربة املتطوّرة
امل�ضادة للدبابات  ،PARS 4x4 ATVالتي �صممت خ�صي�ص ًا لتلبية
�إحتياجات ال�ق��وات الربية الرتكية ،وبهدف ال�تروي��ج لهذه العربة
�أوج��ز الرئي�س التنفيذي لل�رشكة ق��ادر نايل ك��ورت Kadir Nail
� Kurtأمام ح�شد من الإعالميني ،خ�صائ�ص و�إمكانيات العربة التي
ّمت تطويرها منذ � 18شهر ًا وجرى اختبارها يف عمليات برية ناجحة،
وه��ي جم� ّه��زة ب�أنظمة �صاروخية و�أ�سلحة م��ن �رشكة «روكت�سان
 »Roketsanو�أن�ظ�م��ة إ�ل�ك�ترون�ي��ة وات���ص��االت م��ن ��شرك��ة «�أ�سل�سان
 ،»Aselsanكما �أ�شار �إىل �أن العربة برمائية اي�ضاً.

ال�شركة العمانية لإنتاج الذخائر :OMPC

�إنها �رشكة رائ��دة يف �سلطنة عمان ،تنتج ذخائر �صغرية  SAAمنذ
العام  2014وت�شارك للمرّة الأوىل يف يورو�ساتوري .عر�ضت بع�ض
منتجاتها مثل الطلقة بارا  PARAعيار  9x19ملم والطلقة  SS109عيار
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العربة املدرعة رب�ضان انتاج �شركة ج�سور االماراتية

ه��ي ��شرك��ة م�شرتكة م��ا ب�ين ��شرك��ة �صناعات ال�ع��رب��ات الثقيلة
( )HVIاململوكة من جمموعة ت��وازن االماراتية ،و�رشكة «�أوتوكار
 »Otokarالرتكية .عر�ضت اجلَ�سور يف يورو�ساتوري العربة املدرعة
لنقل اجلنود «رب�ضان  »RABDANعلى عجالت  8x8وجمهّزة مبدفع
عيار  100ملم.
على هام�ش معر�ض �أيدك�س  IDEX 2017يف ابو ظبي ّمت التوقيع
على �إتفاقية ما بني توازن و�أوتوكار لإن�شاء ال�رشكة امل ُ�شرتكة حتت
وين�ص الإتفاق على تزويد القوات امل�سلّحة الإماراتية
�إ�سم اجلَ�سورّ ،
بـ  700عربة مدرعة خالل �ست �سنوات ت�صل قيمتها �إىل  661مليون
دوالر.
ُي���ش��ار �إىل �أن �إ� �س��م ال�ع��رب��ة التكتيكية امل��درع��ة « 8X8رب���ض��ان
 »RABDANي�ع��ود �إىل �إ� �س��م احل���ص��ان ال��ذي اق�ت�ن��اه النبي «حممد
�صلى اهلل عليه و��س� ّل��م» ،وه��ي كلمة عربية بحتة تطلق على اجل��واد
العربي الأ�صيل املتميّز بقوته و�رسعته وقدرته على التحمّل والفوز
ب�سباقات اخليل.
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األمان والسرعة في أنظمة اإلتصاالت

المتطورة في خدمة االت�صاالت الآمنة
التكنولوجيا
ّ
�شهد مطلع القرن احل��ادي والع�شرين ثورة
يف عامل التكنولوجيا ،وكانت �أنظمة الإت�صاالت من
�أبرز القطاعات التي �شملها التحوّل ،حيث �أدخلت �إىل
خم��ت��ل��ف الأن��ظ��م��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ،ويف طليعتها
الإت�������ص���االت ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��ي ي��ع��ت��م��د عليها
ب�����ش��ك��ل �أ���س��ا���س��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��وا���ص��ل م���ا بني
ال��ق��ي��ادات وال���وح���دات امل��ي��دان��ي��ة ،وب��ات��ت متثّل
اجلهاز الع�صبي للقوات امل�سلّحة .مل تع ْد و�سائل
الإت�صال تقت�صر على هواتف و�أجهزة ال�سلكية ،بل
�أ�ضحت اليوم �أنظمة معقّدة بحيث ترتبط الهواتف
و�أجهزة الراديو بنظام كمبيوتر متكامل وبال�شبكات
املركزية ،فت�سجّ ل املعلومات وتنقل وت��وزّع �ضمن
حلقة حمددة من القيادات لت�سهيل العمل الع�سكري
يف اط��ار نظام القيادة وال�سيطرة والإت�����ص��االت
والإ�ستعالم املعروف بـ (� )C3Iأو (Command,
.)Control, Communications & Information
�إت�صاالت �آمنة عرب ال�سواتل

ُي���ض��اف �إىل ك � ّل ذل��ك ال �ي��وم دخ ��ول ال���س��وات��ل �أو الأق �م��ار
ال�صناعية على حقل الإت �� �ص��االت ،وال ��دور الكبري ال��ذي
ت�ضطلع به يف جم��ال ح��رب ال�شبكات املركزية (Network
 )Centric Warfareواحل��رب الإلكرتونية (،)Electronic Warfare
و�إم�ك��ان��ات الت�شوي�ش وال�ب��ثّ والإل�ت�ق��اط ،مبا ي�ؤثر ب�شكل فعّال على
جم��ري��ات العمليات احل��رب�ي��ة ،وب��ال�ت��ايل تلعب دور ًا ف �ع��ا ًال يف تقرير
نتائجها.
مل يتوقّف قطاع الإت�صاالت الذي طاوله التطوّر التكنولوجي عند
نقل املعلومات ما بني املت�صلني ،فجاءت تقنيات الإت�صاالت الرقمية،
وب��د�أت معظم اجليو�ش املتقدّمة �أبحاث ًا ح��ول ت�صوير واقعي حلقل
املعركة ،بحيث يرتبط ك ّل جندي بقيادته ،لينقل ب�شكل فوري تفا�صيل
مُ�شاهداته ملجريات القتال وحقل املعركة ،من خالل الت�صوير بالفيديو
ونقل التفا�صيل عرب �أجهزة �إ�ست�شعار يحملها اجلندي �أو العربة التي
ي�ستقلّها �أو الطائرة الآهلة �أو امل�سرية عن بُعد.مُ�شاهدات اجلندي التي
تنقل �إىل مراكز املعلومات والقيادات تُعترب مرتكز ًا مهم ًا ي�سهّل �إتخاذ
القرارات بال�رسعة املطلوبة ومبا يتنا�سب مع تطوّرات حقل املعركة.
يف مُقابل �أهمّية الإت�صاالت ودورها ،ال ب ّد من الإعرتاف به�شا�شتها
واع ��وراره ��ا ،ن�ظ��ر ًا لإم�ك��ان��ات �إخ�تراق�ه��ا م��ن ِق�ب��ل ال �ع��د ّو ل�ل�إ��س�تراق
�أو الت�شوي�ش �أوالتعطيل ،الأم��ر ال��ذي �أظهر احلاجة املا�سة البتكار
و�سائل ت�ضمن حماية الإت�صاالت ال�صديقة من جهة ،و�ش ّل عمل �أنظمة
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الإت���ص��االت امل ُعادية من جهة ثانية ،وذل��ك يف �إط��ار ح��رب املعلومات.
وهنا برز دور الأبحاث التكنولوجية والعلمية لتحقيق �أمن املعلومات
والإت �� �ص��االت ،وب��ات أ�م��ن املعلومات جم��ا ًال رح�ب� ًا لل�رشكات امل ُنتجة
لأنظمة الإت���ص��االت يف �سعيها �إىل ت�صنيع �أج�ه��زة ق��ادرة على ت�شفري
املكاملات والبيانات والأ� �ص��وات ،و�أ�صبحت و�سائل الت�شفري مطلب
العاملني يف م�ؤ�س�سات حكومية ،يُ�ضاهي مطلب القيادات والوحدات
الع�سكرية.

التكنولوجيا و�سالمة االت�صاالت:

تن�صبّ ج�ه��ود الأب �ح��اث التكنولوجية يف حقل الإت �� �ص��االت على
ه��دف �أ�سا�سي هو �سالمة االت�صاالت وتلقّيها يف اللحظات املطلوبة
دون �أيّ حتريف �أو ت�شوي�ش .وتتطلّب املعركة احلديثة عدد ًا كبري ًا من
الإت�صاالت يف الوقت املنا�سب لك ّل منها .فاجلندي يحتاج �إىل �إت�صال
بال�ضابط الذي يقوده ،وال�سائق يحتاج �إىل تعليمات التحرّك بعربته
�أو �ضمن ال�ق��واف��ل ،وق��ائ��د ال��دب��اب��ة �أو العربة يحتاج �إىل ات�صال مع
العربات الأخ��رى ،وال�سفينة احلربية حتتاج �إىل ات�صال مع البوارج
الأخ��رى والطائرات امل ُقاتلة ال�صديقة ومراكز القيادات� .أن جممل
ه��ذه الإت�صاالت توفّرها �أنظمة ع�سكرية متطوّرة قد تكون ثابتة �أو
متحرّكة ،لكنها �ضمن �شبكات ت�سهّل عمل القيادة وال�سيطرة وحتقق
دق��ة �أك�بر يف الأو��ض��اع التكتيكية ،وت��زوّد اجلميع مبعلومات �شاملة.
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�إال �أن الإت�صاالت ب�شكل ع��ام قد تتعرّ�ض ل�رسقة حم�ضرّ ة من العد ّو
�أو لإف�شائها ب�شكل عر�ضي ،فت�ؤدّي �إىل مُ�شكلة �أمنية قد ت�صبح خطر ًا
على �أرواح الع�سكريني �أو الوحدات القائمة مبهمات تكتيكية يف حقل
املعركة ،الأم��ر ال��ذي يفر�ض ت��زوي��د �شبكات الإت���ص��االت الع�سكرية
واحلكومية ب�أنظمة متطوّرة حلمايتها واحلفاظ على �رسّية املعلومات
املتبادلة.
لقد �أدخلت التكنولوجيا احلديثة �إىل خمتلف الأنظمة الدفاعية،
و��ش�ه��د ق �ط��اع الإت �� �ص��االت ث ��ورة يف ت�ق�ن�ي��ات الت�شفري
(� )Encryptionأو الإج��راء الذي يعتمد لتحويل الن�ص
الوا�ضح �إىل ن�ص مرمز باحلروف والأرقام ملنع �أيّ كان
من تلقّي الر�سالة وقراءة م�ضمونها ،با�ستثناء امل ُر�سلة
�إليه �أو ال�شخ�ص امل ُعني بالر�سالة .يرتكز الت�شفري وح ّل
الت�شفري ( )Decryptionعلى نظام علميّ لوغاريثمي
ح�سابي ،لتحويل البيانات ب�ه��دف الت�ضليل و�إخ�ف��اء
امل�ضمون الأ�سا�سي و�إك�ساب الر�سائل طابعها ال�رسّي،
كما ي�ستعمل املزج حلماية الإت�صاالت ال�صوتية بوا�سطة
ال��رادي��و وق �ف��ز ال �ت��ردّدات ()Frequency Hopping
والت�شوي�ش الراديوي ( )Radio Jammingملنع التداخل.

ب�شكل ��سري��ع .ومعظم ال�رشكات املنتجة لأنظمة الإت���ص��االت �أول��ت
�إهتمام ًا كبري ًا بحجم الأج�ه��زة املحمولة التي ت�شكّل عبئ ًا ثقي ًال على
كاهل اجلندي يف حقل املعركة ،وبات التناف�س اليوم قائم ًا على تخفي�ض
�أحجام الأجهزة ،والقدرة على �إدماجها يف نظام املقاتل الفردي �ضمن
خطة �أنظمة القتال امل�ستقبلية ( � )Future Combat Systemsأو (.)FCS
ويف هذا املجال يُ�شار �إىل �أن النظام املتطوّر الذي �أنتجته �رشكة �ساجيم
( )SAGEMالفرن�سية واملعروف ب�إ�سم فيلني (� )Felinأو جنديّ امل ُ�شاة

�أهمية الإت�صاالت الرقمية:

جتهد ال�رشكات الدفاعية امل ُنتجة لأنظمة الإت�صاالت،
وبالتن�سيق مع اجليو�ش يف �أوروب��ا و�أمريكا� ،إىل حتويل
ال �ق��وات ال�بري��ة اىل وح ��دات مُ�تراب�ط��ة بنظم ال�شبكات
امل��رك��زي��ة ال��رق�م�ي��ة م��ن خ�ل�ال رب ��ط امل� �ع� �دّات و�أج �ه��زة
الإت�صاالت ب�شبكة البيانات الرقمية ()Digital Data
وحت� �وّل ال �ق��وات الع�سكرية التقليدية �إىل جمموعات
من الت�شكيالت امل�ؤللة �أو ما يُعرف بـ (Computerized
تنتج رواغ  Ruagنظام  SITTALللتدرب على الرمي بوا�سطة تكنولوجيا ال�سلكية
 )Formationبات ي��ؤدّي �إىل جممل اخلدمات الع�سكرية
ح��ول العمل يف اط��ار التكنولوجيا احلديثة ،و�أ�صبح هذا
الإجت��اه وا�ضح ًا وملمو�س ًا يف جيو�ش االحت��اد الأوروب��ي ،حيث بد�أت مع عنا�رص مُدجمة ،حتتوي �إىل جانب ال�سالح ،على �أجهزة �إت�صال
�سنوات من الأبحاث والتطوير تعطي ثمارها من خالل �أنظمة القيادة ومُراقبة متطوّرة.
�إذ ًا التكنولوجيا امل ُ�ستقبلية لإت�صاالت حقل املعركة ،وا�ستخدام
وال�سيطرة املتطوّرة و�شبكة املعلومات الدقيقة حلقل املعركة املتحرّك.
ان على اجليو�ش الأوروب�ي��ة �أن تكون ق��ادرة على �إدم��اج التكنولوجيا �أجهزة الإت�صال التكتيكية بات من ��ضرورات دعم القوات امل�سلّحة يف
احلديثة يف خمزونها من �أج�ه��زة الإت�صال التقليدية مبا يتطابق مع ال�رصاعات احلديثة ،الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل الإرت�ق��اء ب�أنظمة الإت�صال
�إىل اجليل اخلام�س لتلبية املتطلبات العمالنية لهذه القوات ،وزي��ادة
مبادىء وبروتوكول بيانات الإت�صاالت التابعة حللف ناتو.
ل� � �ق � ��د �إن � � � ��دجم � � � ��ت ال� � � ��� �ش ��رك � � ��ات املُ� � �ن� � �ت� � �ج � ��ة ل �ل��أن � �ظ � �م� ��ة كفاءاتها القتالية .وه��ذا ال��واق��ع تطلب تطوير ًا للأنظمة الراديوية
ال� ��دف� ��اع � �ي� ��ة يف ه� � � ��ذا ال� � �ت� � �ح� � �وّل ،وك � ��ان � ��ت جم� �م ��وع ��ة ط��ال �ي ����س امل ُربجمة وفق تكنولوجيا جديدة ،وتطوير ًا لل�شبكات التكتيكية الدولية
( )THALES GROUPيف م�ق�دّم ال�رشكات ال�سائرة يف ه��ذا امل�سار ،باعتماد مُدمج للحا�سب الآيل ونظام حتديد املوقع اجلغرايف ()GPS
وهي ت�سعى لتكون يف خدمة قوات برّية �أف�ضل� ،إذ يعمل ق�سم الأنظمة مبا ي�سمح للقادة بالتزوّد باملعلومات الالزمة للإطالع با�ستمرار على
الربية با�ستمرار على تطوير �أنظمة القيادة وال�سيطرة والإت�صاالت الو�ضع امليداين وت�سهيل �سري العمليات احلربية.
والكمبيوتر والإ�ستعالم واملراقبة والإ�ستطالع ( ،)C4ISRالتي
كانت �أبرز ال�شركات املُنتجة للإت�صاالت الآمنة:
�سابق ًا تدمج يف املن�صات البحرية ،واملحمولة ج��و ًا ومل تكن تخ�ص�ص
نظر ًا لتحوّل الإت�صاالت الراديوية التكتيكية من ال�سلكية عادية
لوحدات القوات الربية.
املتخ�ص�صة ب��إن�ت��اج �أج�ه��زة
�أم��ا ال�ي��وم فقد ات�خ��ذت �رشكة طالي�س ق ��رار ًا بتخ�صي�ص بع�ض �إىل �شبكات م�شفرة ،جل ��أت ال���شرك��ات
ّ
منتجات ( )C4ISRو�إحلاقها بالأنظمة الربية ،حيث الطلب م�ستم ّر الإت�صال ب�شكل عام� ،إىل �سُ بُل توفّر ال�رسّية امل ُطلقة يف تبادل املعلومات
على معدّات تعمل �ضمن �إطار العمليات امل ُ�شرتكة .فامتالك تكنولوجيا وحتفظ �أمنها ،وهي تقنيات جديدة لإبعاد خطر الت�شوي�ش �أو الإ�سرتاق
سري��ة ود ّق��ة املعلومات امل ُ�ت�ب��ادل��ة ،و أ�ب��رزه��ذه
ال�شبكات امل��رك��زي��ة ق��د دف��ع دو ًال مثل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك�ي��ة وب��ال�ت��ايل احل�ف��اظ على �� ّ
وبريطانيا وفرن�سا واملانيا �إىل تطوير �ألوية قتال رقمية ميكن ن�رشها ال�رشكات هي التالية:
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�أ�سل�سان :ASELSAN

هاريس

:L3 HARRIS

اجلهاز � RF-7800Hإنتاج هاري�س L3 Harris

نظام تا�سمو�س للإت�صاالت �إنتاج �أ�سل�سان

ال�رشكة الرتكية الرائدة يف �إنتاج الأنظمة الإلكرتونية الدفاعية
و�أجهزة الراديو التكتيكية الع�سكرية اخلا�صة باجلي�ش الرتكي ،تعمل
منذ ال�ع��ام � 1979ضمن �أرب�ع��ة �أق�سام تتناول �إىلج��ان��ب االت�صاالت،
�أنظمة دفاعية ورادارات و�أنظمة ح��رب �إلكرتونية و�أنظمة توجيه
و�إلكرتوب�رصيات.
�أبرز ما تقدم �أ�سل�سان �إىل القوات امل�سلّحة الرتكية نظام تا�سمو�س
 TASMUSال��ذي يعترب نظام ًا ثابت ًا ومتحرك ًا لالت�صاالت ال�صوتية
والبيانية والفيديوية ،مبا يحقق �إعطاء �صورة وا�ضحة عن الو�ضع
التكتيكي حلقل املعركة يف الوقت املحدد وامل�ك��ان املطلوب ،وبالتايل
ي�ؤمن قيادة �سليمة للقادة من مراكز القيادة وال�سيطرة بك ّل حرية ودقة
يف املعلومات.
كما تنتج ال�رشكة رادي��و اجلندي  Soldier Radioال�صغري احلجم
واخلفيف ال ��وزن ،ال��ذي ي� ؤ�م��ن �إت���ص��االت �صوتية وبيانية� ،إ�ضافة
�إىل �شبكة ال�سلكية تكتيكية �آم �ن��ة مل�ن��اط��ق حم ��ددة ،م�ع��روف��ة ب�إ�سم
 TS- WLANت�ؤمن �إت�صاالت متحرّكة على م�سافات بعيدة
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�رشكة �أمريكية رائ��دة يف �إنتاج �أنظمة الإت�صاالت للإ�ستخدام
التكتيكي وال�سرتاتيجي ،وه��ي تقدّم حلو ًال لل�سالمة العامة مع
بري��ة املنوّعة لنواحي
�إع�ط��اء �أهمية خا�صة لإت���ص��االت ال�ق��وات ال� ّ
�صنوفها وجم��االت �إ�ستخدامها التكتيكي  ،ويف هذا املجال قدّمت
هاري�س �أج�ه��زة ال�سلكية لل�شبكات التكتيكية و�أنظمة �إ�ست�شعار
�أر��ض�ي��ة غ�ير م��راق�ب��ة وجم�م��وع��ة ك�ب�يرة م��ن ال�ه��وائ�ي��ات وو�سائل
الت�شفري.
لقد اعتمدت ال�رشكة ال�تردّدات العالية ( )HFوالعالية جد ًا
( )VHFوالفائقة ال�ع�ل� ّو ( ،)UHFمب��ا ي�خ��دم ال �ق��وات امل�سلّحة
لت�أمني �إت�صاالتها يف ما بني املقاتلني �أنف�سهم �أو الإرتباط الدائم
مع قياداتهم ،وكانت �سل�سلة �أجهزة عائلة فالكون ()FALCON
يف طليعة هذه الأجهزة� .إنها عائلة متكاملة مع الأجهزة الراديوية
التكتيكية م�صمّمة مع خيارات الت�شفري ( )Encryptionملواجهة
عمليات الت�شوي�ش �أوالإ�سرتاق� ،إ�ضاف ًة �إىل كونها متعدّدة �أوجه
الإ�ستعمال لنواحي حملها ي��دوي�اً� ،أو على ظهور املقاتلني� ،أو
تركيبها على العربات� ،أو تثبيتها كمحطات و�سيطة يف مقرّات
القيادة.
ُي �ع �ت�بر اجل �ه��از ( )AN/PRC- 152م��ن ع��ائ �ل��ة ف��ال�ك��ون
( ،)FALCON IIIأ�ح��د أ�ب��رز الأجهزة اليدوية املتعددة الأقنية
واملتنوعة املهمات وفق ًا لتكنولوجيا �أنظمة ال��رادي��و التكتيكية
امل ُ���ش�ترك��ة ( ،)JTRSال �ت��ي ُت�ت�ي��ح للمقاتلني �إج� ��راء �إت���ص��االت
م�شفرة ،وبالتايل �إكمال مهماتهم يف الوقت املطلوب ،وب�رسّية
ت��ام��ةُ .ي�غ��طّ ��ي ه��ذا اجل �ه��از ال �ت�ردّدات الكاملة م��ا ب�ين  32و 512
ميغاهرتز.
ك� �م ��ا �أن� �ت� �ج ��ت ه ��اري� �� ��س ج� �ه���از ال � ��رادي � ��و ال �� �ش �خ �� �ص��ي
الآم ��ن ( )SPR RF - 300Uال��ذي يعمل ب�شكل �أوت��وم��ات�ي�ك��ي،
وهو ذو حجم �صغري ميكن و�ضعه يف اجليْب .كما يتميّز بقدرته
على تزويد ك ّل مُقاتل يحمله مبعلومات بيانية و�صوتية ورقمية
آ�م �ن��ة ك�ل�ي�اً .امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ت�ب��ثّ ع�بر ه��ذا اجل �ه��از ُت�ع�ت�بر �آم�ن��ة
وف� � �ق� � � ًا ل � �ن � �ظ� ��ام ال� �ت� ��� �ش� �ف�ي�ر الأوت � ��وم � ��ات� � �ي� � �ك � ��ي ال ��رق� �م ��ي
.Digital Encryption Citadel II
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طاليس

:THALES

واملن�ش�آت احليوية ،و�أجهزة الإختبار والقيا�س.
�أبرز منتجات ال�رشكة نظام حتليل املعلومات  R & S FPC 1500الذي
يحلل طيف ًا من املعطيات ويدجمها بحيث ميكن ا�ستخدامها يف �أجهزة
راديوية تعمل بالرتددات .يعمل هذا النظام يف اطار �سلم من الرتددات
ما بني  5كيلوهرتز وواحد جيغاهرتـــــز (.)5KHz - 1GHz
ُي�شار �إىل �أن فريق التكنولوجيا يف �رشكة رود �أند �شوارتز تطوّر
وتنتج وت���س� ّ�وق جمموعة م��ن الأن�ظ�م��ة والتطبيقات ل�ل�إت���ص��االت،
والقيا�س والإختبار والأم��ن ال�سيرباين والإت�صاالت الآمنة لأ�سواق
القطاعات احلكومية والع�سكرية والأمنية.

بيتيوم :Bittium

�أطلقت طالي�س  Thalesجهاز الراديو اخلفيف SquadNet

�إىل ج���ان���ب إ�ه� �ت� �م ��ام ��ات� �ه ��ا مب �خ �ت �ل��ف الأن � �ظ � �م� ��ة ال��دف��اع��ي��ة
والإل�ك�ترون�ي��ات ،فقد �أن�ش�أت طالي�س فرع ًا متخ�ص�ص ًا بالإت�صاالت
وع �م �ل��ت ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ن� �ظ ��ام ال� ��رادي� ��و ال �ت �ك �ت �ي �ك��ي امل ُ�� �ش �ت �ـ �ـ �ـ �ـ��رك
) )Joint Tactical Radio System) (JTRSب�ه��دف -تقدمي حلول
متكاملة للإت�صاالت الآمنة.
ويف هذا املجال �أنتجت جهاز الراديو اليدوي واملحمول على الظهر
( )AN/PRC-154اخل��ا���ص باجلندي ( ،)Rifleman Radioال��ذي
يتميّز بقدرته على ت�شفري املكاملات والتوا�صل عرب نظام حتديد املوقع
اجلغرايف ( .)GPSكما �أنتجت اجلهاز الراديوي()THALES Radio 25
امل ُ�ستخدم كجهاز راديو نقّال يف جماالت الأمن الوطني وال�سالمة ،وهو
ذو نظام رقمي يُ�ساهم يف عمليات فر�ض القانون ومكافحة �أعمال ال�شغب
و�إخماد احلرائق ،وميكن �إج��راء مكاملات م�شفرة من خالله بوا�سطة
نظام الت�شفري (.)AES Encryption
رود أند شوارتز

:Rhode & Schwarz

جهاز التحليل R&S FPC 1500

هي �رشكة �أملانية رائ��دة عاملي ًا يف جم��االت الإلكرتونيات والأم��ن
ال�سيرباين والإت �� �ص��االت ال��رادي��وي��ة على �أن��واع�ه��ا .ت��زوّد ال�رشكة
منتجات الإت�صاالت الال�سلكية و�أجهزة البثّ والإع�لام وال�صناعة
الإل�ك�ترون�ي��ة ذات ال�صلة ب��اجل��و ف�ضاء وال��دف��اع والأم ��ن الوطني
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جهاز للإت�صاالت الراديوية  TACWINمن Bittium

ه��ي ال���شرك��ة الفنلندية ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ع��رف ب �ـ «�إل�ك�تروب�ي��ت»
املتخ�ص�صة يف تطوير �أنظمة الإت�صاالت الال�سلكية� ،إنطالق ًا من �أن
ّ
العمليات الع�سكرية احلديثة التي تتطلّب حركية عالية وبالتايل فال
ب ّد من �شبكات ت�ؤمن الإت�صاالت التكتيكية التي تربط مراكز قيادة
لواء بوحداته العمالنية املتعدّدة ،مثل املدفعية والأف��واج املقاتلة.
توفّر �شبكة القتال الرادوية ( )CNRالإت�صاالت لقوات اخلطوط
الأمامية املجهّزة مبعدّات راديوية حممولة �أو مركّبة على عربات،
الأم��ر ال��ذي ي�سمح بتبادل املعلومات والر�سائل والأوام��ر ما بني
مراكز القيادة وخمتلف الوحدات العمالنية.
ل�ق��د أ�ن �ت �ج��ت ��شرك��ة إ�ل �ك�تروب �ي��ت ح �ل��و ًال م �ت �ط �وّرة ل�شبكات
الإت�صاالت الراديوية ،والتي �أبرزها ال�شبكة التكتيكية الال�سلكية
املعروفة ب�إ�سم � TAC WINأو Tactical Wireless IP Network
والتي ت�ؤمن �إت�صاالت ذات ليونة عالية وقدرة على حتمّل ال�ضغوط
يف مواجهة �أيّ اعرتا�ضات ال�سلكية ،كما تُتيح نقل بيانات  IPعرب
ك��ام��ل ال�شبكة وال�ت��ي تت�ضمّن �أي���ض� ًا نقل ال���ص��وت واملعلومات
املطلوبة.كما انتجت �أجهزة حممولة للمهمات احلرجةواملنتجات
ال���ص��وت�ي��ة ال�صلبة  VOIPال �ت��ي ت��وف��ر عائلتها ات �� �ص��االت ذات
تبادل ت�شغيلي ي�ؤمن التوا�صل الال�سلكي وال�سلكي ب�شكل �آمن
و م�ستمر.
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معرض فارنبوره الدولـي للطريان

يف دورة جديدة عام :2022
إعادة اإلهتمام بعامل الطريان

معر�ض فارنبوره اجلوي املعروف ر�سمياً ب�إ�سم
 ،Farnboroogh International Airshowهو معر�ض
جتاري لل�صناعات اجلو ف�ضائية والدفاعية ،يت ّم
خالله عر�ض الطائرات املدنية والع�سكرية للزبائن املحتملني
وامل�ستثمرين .منذ دورته الأوىل يف العام � 1948شهد معر�ض
فارنبوره �إنطالق عدة طائرات م�شهورة ت�شمل Vickers VC10
وكونكورد  ،Concordeويوروفايرت  Eurofighterوايربا�ص
العمالقة  ،Airbus A380ولوكهيدمارتن Lockheed Martin F -
.35 Lightning II
�إن���ه م��ن �أق���دم امل��ع��ار���ض ال��دول��ي��ة ال���ذي ينعقد م���رّة ك ّل
عامني وي�ستمر مل��دة خم�سة �أي���ام يف حقل ط�يران مدينة
فارنبوره الواقعة على بُعد  50ملم جنوب غ��رب لندن،
وي�أتي يف املرتبة الثانية عاملياً بعد معر�ض باري�س اجلوي
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مت �إل��غ �ا�ؤه للمرّة الأوىل
 .Paris Air Showيف العام ّ 2020
يف تاريخه منذ  72عاماً ب�سبب جائحة «ك��ورون��ا
 »- 19ال��ت��ي اع��ت�برت وب����ا ًء ع��امل��ي �اً ت���رك �آث�����ار ًا �سلبية
على �صحة ال�شعوب واقت�صاديات ال��دول ح��ول العامل
وقطاع الطريان.
�إدارة املعر�ض �ست�ست�أنف عمله يف دورة جديدة ما بني  18و
 22متوز/يوليو  ،2022واتخذت قرار ًا بتعليق مُ�شاركة رو�سيا
ت�ضامناً مع �شعب �أوكرانيا .الرئي�س التنفيذي للمعر�ض
غاريت روجرز � Gareth Rogersأ�شار �إىل �أن معر�ض فارنبوره
اجل��وي العاملي يبقى رائ��د ًا يف توا�صل ع��امل اجل��و ف�ضاء
ودورة العام � 2022ستكون الأف�ضل.
فعاليات ال��دورة الأخ�يرة للمعر�ض يف العام  2018ميكن
التذكري بها وفقاً ملا يلي:

COVID
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ب �ت��اري��خ  16مت��وز/ي��ول �ي��و  2018افتتحت
رئي�سة احلكومة الربيطانية ال�سيدة تريزا
ماي  Theresa Mayمعر�ض الطريان الدويل،
م�ؤكدة على �أن اململكة املتحدة رائدة عاملي ًا يف
جمال اجلو ف�ضاء ،و�أن احتفال اليوم ي�أتي
بعد قرن من الزمن كانت بريطانيا وال تزال
يف مقدّمة ال�ق��وات اجلوية العاملية .ال�سيدة
ماي وجهت حتية �إىل �ضباط و�أف��راد القوات
اجلوية امللكية الذين اثبتوا جدارة يف احلفاظ
على ق��وة بريطانيا اجل��وي��ة ،مُ�شرية �إىل �أن
بريطانيا هي مق ّر بامتياز حلقل اجلو ف�ضاء
امل��دين� ،إذ �أن ح��وايل ن�صف طائرات الركاب
الكبرية واحلديثة يف العامل جمهّزة ب�أجنحة
�صممت وبُنيت يف بريطانيا ،وال�ي��وم تلتزم
احلكومة بدعم تطوير التكنولوجيا اخلا�صة
ب�صناعة الطائرات ،وقد ر�صدت حوايل 3.9
مليار جنيه ا�سرتليني لأبحاث جو ف�ضائية
حتى العام .2026
امل�ع��ر���ض ال��ذي ا�ستم ّر أ���س�ب��وع� ًا كام ًال
حتى  22متوز/يوليو �شارك فيه حوايل 1500
�رشكة وم�ؤ�س�سة من  40دول��ة ح��ول العامل،

رئي�سة احلكومة الربيطانية انذاك تريزا ماي تزور املعر�ض

وقد متيّز هذا العام بحلته اجلديدة مع مدخل
ح��دي��ث وق��اع��ات ذات ت�صاميم خمتلفة كلي ًا
عن الأع��وام ال�سابقة ،وقد كان الفت ًا التنظيم
والتجهيز املتطور للمركز الإع�لام��ي التي

فارنبورو  Farnboroughحدث يتجدد منذ  74عاما ً

يعترب معر�ض فارنبورو من �أعرق املعار�ض اخلا�صة بال�صناعات اجلو ف�ضائية منذ انطالقته
الأوىل يف العام  1948ك�أبرز مطار عاملي تعر�ض فيه عملية بناء الطائرات الربيطانية والتي كان منها
طائرة .Armstrong Aw52
يف العام � 1949شهد املعر�ض الطائرة النفاثة  ،Havilland Cometويف العام  1950بد�أ
ي�أخذ ت�سمية �أر�ض العمالقة عندما عر�ضت للمرّة الأوىل الطائرة العمالقة ،Bristol Brabazon
�أما العام  1952فقد �شهد عر�ض املقاتلة القا�صفة  ،Avro Delta Bomberويف العام 1958خطفت
الأ�ضواء الطوافة احلديثة  Fairey Rotordyneالتي �أقلعت عمودياً و�أده�شت احل�ضور يف �ساحات
فارنبورو .معر�ض العام  1962متيّز بانطالق التقليد الربيطاين للإقالع والهبوط العموديني V/
 ،STOLوذلك مع طائرة هوكرز  Hawker,s P1127التي �سبقت �إنتاج مُقاتلة هاريري .Harrier
العام � 1966إكت�سب معناً جديد ًا حيث �سمح للطائرات الغريبة عن بريطانيا بامل�شاركة يف
معر�ض فارنبور ،ف�شاركت طائرة التدريب �أيرماكي  Aermacchi MB326وطائرة الرتبو فوكر
.Turpo Fokker F27
يف العام � 1970إنطلقت طائرة كونكورد  ،Concordeوذلك متا�شياً مع حترك ال�صناعات اجلو
ف�ضائية نحو طائرات �سريعة وذات حجم �صغري.
�شركة لوكهيد  Lockheedعر�ضت يف العام  1972طائراتها  Tristarعري�ضة البدن ،ويف العام
 1974عر�ضت طائرة  SR -71ذات �سرعة  3ماك.
العام � 1982شهد املعر�ض ح�ضور بوينغ  Boeingو ايربا�ص  Airbusعرب طائرات  B757و
 B767و ،A310وكان ذلك بدء املناف�سة بني العمالقني.
يف العام  1988عر�ضت ماكدونال دوغال�س  Mc Donnell Douglasطائرة  ،MD - 80كما
�شارك االحت��اد ال�سوفياتي عرب الطائرة العمالقة �أنطونوف  Antonov AN - 124ومُقاتلني
ميغ .Mig - 29
معر�ض العام � 1996شهد الإنتاج الأول للمُقاتلة يوروفايرت .Eurofighter
والعام � 2006شهد الطائرة العمالقة � ،A380أما العام  2012فقد متيز بح�ضور مكثف ل�شركة
بوينغ وعر�ضها طائرة الأحالم � ،Dream Liner B787أما املعر�ض ال�سابق  2016فقد �شهد و�صول
املقاتلة � F-35إنتاج لوكهيد مارتن .Lockheed Martin
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ترعاه �رشكة «بوينغ  »Boeingمن كل عام.
ل�ق��د ج�ث�م��ت ع�ل��ى � �س��اح��ات امل �ع��ر���ض
طائرة وطوافة منوعة متثل أ�ب��رز ال�رشكات
اجل��و ف�ضائية العاملية مثل بوينغ Boeing
واي��رب��ا���ص  Airbusوي��وروف��اي�ت�ر ت��اي�ف��ون
 EuroFighter Typhoonوليونارد Leonardo
و�أم �ب�راي� ��ر  Embraerودا�� �س ��و Dassault
وبومبارديه  Bombardierوال�صناعات اجلو
ف�ضائية الرتكية  TAIو�أنطونوف Antonov
وغريها من ال�رشكات ال�صغرية.
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�أما الطائرات التي �شاركت يف العرو�ض
اجل��وي��ة اليومية فكانت � 16شملت طائرات
جت��اري��ة يف الغالب واقت�رص دور الطائرات
امل ُقاتلة على ط��ائ��رة  F-16م��ن ��س�لاح اجلو
ا ألم �ي�رك� ��ي وط���واف���ة ق� �ت ��ال ت��رك �ي��ة ط ��راز
 .T129 ATAKلكن الأم��ر الالفت ك��ان غياب
ال�صناعات اجلو ف�ضائية الرو�سية مبا فيها
ط ��ائ ��رات � �س��وخ��وي  Sukhoiوال �ط��واف��ات
الرو�سية  ،Russian Helicopterوذلك بقرار
من �إدارة معر�ض فارنبوره مينع امل ُ�شاركة
الرو�سية يف عر�ض م�ع�دّات حربية .بلغ عدد
الطائرات التجارية التي طلبت خالل املعر�ض
 1400طائرة منوعة ال�ط��رازات تقدّر قيمتها
بحوايل  154مليار دوالر �أمريكي.

�أبرز �أخبار العار�ضني

لي�س م��ن ال�سهولة مب�ك��ان ا�ستعرا�ض
�أن�شطة ال���شرك��ات العار�ضة مبجملها ،لذا
�سيت ّم التطرّق �إىل �أبرز العار�ضن وفق ًا ملا يلي:
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بوينغ :Boeing

تعترب م��ن �أك�ب�ر ال���شرك��ات امل�ساهمة يف
�إجن��اح معر�ض فارنبورو من حيث الرعاية
واحل� ��� �ض ��ور ،ف �ه��ي ع��ر� �ض��ت جم �م��وع��ة من
طائراتها مثل  B 787و  B737 Maxو P - 8
 Poseidonو  B777ERوامل ُ�ق��ات�ل��ة .F-15E
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة دني�س مولينربغ
 Dennis Muilenburgحت�دّث خ�لال املعر�ض
عن دور ال�رشكة يف تلبية �إحتياجات ال�سوق
العاملية من الطائرات التجارية ،التي ت�صل
�إىل  5000طائرة ط��راز  737وتتوقع ال�رشكة
�أن ت�صل عائداتها خالل ع�رش �سنوات املقبلة
�إىل  7.6مليار دوالر.
ال �� �س �ي��د م��ول��ي��ن�برغ ت � �ن� ��اول ال �ع �ق��د
ال�سرتاتيجي مع �رشكة »امرباير Embraer
الربازيلية املتعلّقة بطائرة النقل وال�صهريج
 KC - 390املتوقّع �إنتاجها ب�شكل مُ�شرتك
ل�صالح القوات امل�سلّحة الربازيلية ،الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة امرباير باولو �سيزار دي
�سوزا � Paulo Cesar de Suzaأ ّك��د على القيمة
ال�سرتاتيجية للعقد الذي �سيوفّر فر�ص عمل
كثرية يف الربازيل.
�إىل ذل��ك� ،أع�ل�ن��ت »ب��وي�ن��غ  » Boeingعن
امل �ب��ا��شرة ب�ب�ن��اء ط��ائ��ر ة ال��دوري��ة البحرية
 P-8 Poseidonل�صالح ال �ق��وات البحرية
الربيطانية ،وهي الأوىل من �أ�صل  4طائرات
طلبتها بريطانيا.

لوكهيد مارتن : Lockheed Martin

ت��رك��زت ج �ه��ود ل��وك�ه�ي��د م��ارت��ن خ�لال
املعر�ض على امل ُقاتلة اجلديدة  F - 35التي
ي�ت� ّم تطويرها ب��ال�ت�ع��اون م��ع ��شرك��ة » ب�.أ.
�إي �سي�ستمز  BAE Systemsون��ورث��روب
غ ��روم ��ان  Northrop Grummanوب ��رات
�أن��د ويتني  Pratt & Whitneyالتي تزودها
ب��امل�ح��رك��ات احل��دي �ث��ة .ال ���شرك��ة تعمل على
ت�سويق ه��ذه املقاتلة ال�شبحية وت� ؤ�ك��د على
حت�سني ق��درات�ه��ا القتالية وتخفي�ض تكلفة
�إن�ت��اج�ه��ا ،وب��ال �ت��ايل ف�ه��ي ال �ط��ائ��رة الفعالة
للقوات اجلوية من اجليل اخلام�س.
ُي �� �ش��ار �إىل �أن إ���س�رائ �ي��ل ك��ان��ت �أول
دول ��ة ت�ستخدم ه ��ذه امل ُ�ق��ات �ل��ة يف عمليات
جوية ل�رضب �أه��داف �إي��ران�ي��ة يف �سوريا،
وف��ق م��ا ن�رشته و�سائل إ�ع�ل�ام املعر�ض.
�إىل ذل� ��ك ت �ع �م��ل ب��ري �ط��ان �ي��ا ع �ل��ى ت��زوي��د
� �س�ل�اح اجل���و امل �ل �ك��ي ال�ب�ري �ط��اين ب���سرب
ك��ام��ل م��ن ُم�ق��ات�لات ال���ضرب��ات امل ُ�شرتكة
.F-35B
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عر�ضت � MBDAصواريخ  Brimstoneجو � -أر�ض

توقعات بوينغ  Boeingل�سوق الطريان التجاري

�أعلنت �رشكة »بوينغ» على هام�ش املعر�ض عن رويتها لتطوّر �سوق الطريان التجاري
خالل  20عام ًا مقبالً ،فتوقعت ارتفاع الطلب على الطائرات اجلديدة بحيث ي�صل �إىل
تقدّر قيمتها بحوايل  6.3تريليون دوالر �أمريكي ،ي�ضاف �إليها خدمات الأ�سطول العاملي
املقدّر قيمتها بحوايل  8.8تريليون لي�صل املبلغ الإجمايل �إىل  15تريليون دوالر حتى العام
 2037بحيث توزّع �أنواع الطائرات كما يلي:
  2320طائرة نفاثة �إقليمية بقيمة  110مليارات  31360طائرة ذات ممر واحد بقيمة  3,480مليار  8070طائرة ذات بدن عري�ض بقيمة 2,480مليار  980طائرة �شحن ذات بدن عري�ض بقيمة  280مليار------------------------------ 42,730طائرة بقيمة �إجمالية  6,350مليار
ي�ضاف �إىل ذلك تكلفة خدمات الطائرات وفق ًا ملناطق توزيعها على النحو التايل:
 �إ�سيا با�سيفيك  16,930طائرة قيمة خدماتها  3,365مليار دوالر 8,800طائرة قيمة خدماتها  1,850مليار
 �أمريكا ال�شمالية 8,490طائرة قيمة خدماتها 1,875مليار
		
 �أوروبا 2,990طائرة قيمة خدماتها  745مليار
 ال�رشق الأو�سط 3,040طائرة قيمة خدماتها  515مليار
 �أمريكا الالتينية 1,290طائرة قيمة خدماتها  265مليار
		
 رو�سيا 1,190طائرة قيمة خدماتها  215مليار
		
 �أفريقيا---------------------		
----املجموع العام  42,730طائرة قيمة خدماتها  8,830مليار دوالر
42700
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رايثيون :Raytheon

ع ��ر�� �ض���ت جم� �م���وع���ة م � ��ن ا ألن� �ظ� �م���ة
ال���ص��اروخ�ي��ة ،ونظمت حلقات للإعالميني
ك��ان ال �ب��ارز منها �أه�م�ي��ة ال�سيطرة اجلوية
 Air Dominanceح�ي��ث ي�ب�رز دور ال�ن�ظ��ام
ال�صاروخي باتريوت  Patriotبالإ�ضافة �إىل
�أهمية التج�سّ �س وا إل��س�ت�ع�لام وا�ستخدام
�أ�سلحة ذات قدرات متطوّرة.
رايثيون تقدّم حلو ًال من امل ُ�ست�شعرات
وا أل��س�ل�ح��ة وو��س��ائ��ل احل��رب الإل�ك�ترون�ي��ة،
و�أب ��رز منتجاتها م��ن ال�صواريخ ج��و  -جو
ه��و ن �ظ��ام �أم � ��رام  AMRAAMامل�ستخدم
يف امل �ق��ات�لات  F-35و  F-16و F/A-18
و  F-15وت ��اي� �ف ��ون  TYphoonوغ��ري�بن
 .Gripenوجديد ال�رشكة هو نظام STORM
 Breakerل���ضرب��ات ال��دق��ة امل���ش�ترك��ة ل��دى
الإق�تراب والهبوط ( )JPALSوال��ذي بو�رش
ا�ستخدامه م��ع امل ُ�ق��ات�لات  F-16و  F-15و
.F/A - 18
�إىل ذل � � ��ك ع � �ق� ��د رئ � �ي � ��� ��س راي � �ث � �ي� ��ون
يف امل � �م � �ل � �ك� ��ة ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة
ك��������ورت �أم�����ان�����د ،Kurt Amend
وم �� �س ��ؤول ال ���شرك��ة يف االم � ��ارات العربية
املتحدة �آالن دايفي�س  ،Alan Davisن��دوة
خ��ا��ص��ة ب���دور راي �ث �ي��ون يف دع ��م ال��دف��اع��ات
اجل��وي��ة للدولتني ،حيث ا�ستعر�ض ال�سيد
�أم��ان��د ال�ع�لاق��ة م��ع ال���ص�ن��اع��ات الع�سكرية
ال�سعودية ( )SAMIوامل�ساهمة يف حتقيق
ر�ؤي� ��ة  2030للمملكة ،ك�م��ا ت �ط��رق ال�سيد
دايفي�س �إىل العالقة مع مُبادلة Mubadala
وتوازن  Tawazunيف �أبو ظبي.

غولف �سرتمي : Gulf Stream

ال� � �� �ش��رك � ��ة ا ألم �ي ��رك � � �ي� � ��ة امل� �ن� �ت� �ج ��ة
ل�ل�ط��ائ��رات ال�ت�ج��اري��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة ع��ر��ض��ت يف
ف ��ارن� �ب ��وره ت���ش�ك�ي�ل��ة م ��ن ط��ائ��رات �ه��ا ذات
أ�ح�ج��ام خمتلفة مثل  G280و  G500و G600
و � ،G650إال أ�ن �ه��ا مل ت �� �ش��ارك يف ال�ع��رو���ض
اجل� ��وي� ��ة .ت �� �س �ع��ى ال� ���ش�رك ��ة �إىل ح �� �ض��ور
دائ� ��م يف ف ��ارن� �ب ��ورو ع�ب�ر م��رك��ز ل�ل�خ��دم��ات
اجل� ��وي� ��ة وامل � � �ط� � ��ارات امل� � �ع � ��روف ب ��إ� �س��م
 ،TAGوذل� ��ك ب �ه��دف دع ��م من ��و �أ��س�ط��ول�ه��ا
يف �أوروب� � ��اُ .ي �� �ش��ار �إىل �أن ال �ط��ائ��رة G600
ه��ي ال�برن��ام��ج اخل��ام ����س ال� ��ذي ّمت جتربته
ب �ن �ج��اح ،و�أن ح� ��وايل  225ط��ائ��رة م�ن� ّوع��ة
م��ن  Gulf streamم�ت�م��رك��زة يف �أوروب � ��ا مع
ا� �س �ت �م��رار م �ن �ط �ق��ة ل��ن��دن امل� �ج ��ال اجل � �وّي
الأ�سا�سي لل�رشكة.
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�صواريخ منوّعة يف جناح »رايثيون »Raytheon

نظام قتال جوي مُ�ستقبلي

ك�شفت بريطانيا النقاب عن خطة لإنتاج نظام قتال جوي مُ�ستقبلي  ،FCASيكون خلفاً للمُقاتلة
يوروفايرت تايفون  EuroFighter Typhoonويحقق تفوقاً جوياً متطوراً .لقد ظهر جم�سم مُقاتلة
جديدة �صمّمت من قبل فريق عمل يحمل �إ�سم متب�ست  ،Team Tempestم�ؤلف من تعا�ضد �شركات
ب�.أ�.إي �سي�ستمز  BAE Systemsوليوناردو  Leonardoو م.ب.د�.أ  MBDAورول�س رويز Rolls
 - Royceبالإ�ضافة �إىل دعم من �سالح اجلو امللكي الربيطاين.
وزير الدفاع الربيطاين غافني وليام�سون � Gavin Williamsonأ�شار �إىل �أن هذه املبادرة تهدف
�إىل و�ضع املهارات الربيطانية العالية بت�صرف الأ�صدقاء الأوروبيني وغريهم حول العامل ،و�أن
 Tempestهي مقاتلة ذات حمرّكني ت�شبه �إىل ح ٍد بعيد طائرة اجليل ال�ساد�س  F-22التي تنتجها
�شركة »لوكهيد مارتن  ،»Lockheed Martinو�سيتم �إنتاجها ب�صورة نهائية خالل العام 2025
مزوّدة ب�أحدث الأنظمة واملُ�ست�شعرات.
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تك�سرتون :Textron

عر�ضت جمموعة ك�برى م��ن منتجاتها
ال�ت��ي ت�شمل ط ��واالف ِب � ْل
وت �ك �� �س�ترون ل �ل �ط�يران ال��دف��اع��ي
 Avuiation Defenseو�أن �ظ �م��ة تك�سرتون
 Textron Systemsواحل� �ل ��ول امل�ح�م��ول��ة
ج��و ًا  Textron Airborne Solutionو�سائل
ال �ت��دري��ب وامل���ش�ب�ه��ات Tru Simulation +
 ،Trainingوكان البارز منها طوافة Bell505
 Jet RangerXو  ،Bell - 280 Valorوطائرات
بيت�ش كرافت  Beechcraft T - 6 Textron IIو
.Beechcraft KingAir 350i
Bell Helicopter
Textron

ايربا�ص :Airbus

ال� ���ش�رك ��ة الأوروب � � �ي� � ��ة ال �ع �م�لاق��ة
وال���رائ���دة يف جم ��ال �إن� �ت ��اج ال �ط��ائ��رات
ال� �ت� �ج���اري���ة ع ��ر�� �ض ��ت جم� �م ��وع ��ة م��ن
م �ن �ت �ج��ات �ه��ا ،و أ�ب � � � ��رزت ال��ع��ق��د ال���ذي
�أبرمته م��ع �رشكة »بومبارديه الكندية
 » Bombardierل�رشاء و�إدم��اج طائراتها
من عائلة  Cseriesيف اطار �أيربا�ص حتت
إ���س��م » .»A220كما �أعلنت ال�رشكة عن
جت��ارب �ه��ا لإن �ت��اج ط��ائ��رة ال�ن�ق��ل الثقيل
املتفرعة من عائلة الناقلة A330- 300F

املُقاتلة »يوروفايرت تايفون» مع كامل �أنظمتها ال�صاروخية

مُقاتالت �سالح اجلو الأمريكي �شاركت يف العر�ض
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حتت �إ�سم »بلوغا  »Beluga XLامل�صممة
لتكون ناقلة عمالقة تفوق زنة حمولتها
ب �ح��وايل  6أ�ط �ن��ان ع��ن ح�م��ول��ة ال�ن��اق�لات
الأخرى.
�إال �أن ال��رئ�ي����س التنفيذي لل�رشكة
طوم �أندر�س  Tom Endersعك�س قلق
اي��رب��ا���ص ح �ي��ال خ� ��روج ب��ري�ط��ان�ي��ا من
االحت��اد الأوروب�ي��ة  ،Brexitوهي الدولة
الرابعة يف جمموعة ايربا�ص� ،إذ اعترب
ذل��ك م��دم��ر ًا ل�ت�ط�وّر �صناعة ال�ط��ائ��رات
الأوروبية.

يوروفايرت :Eurofighter

عر�ضت مقاتلة تايفون  Typhoonمع
ك��ام��ل �أنظمتها ال���ص��اروخ�ي��ة وال��دف��اع�ي��ة،
و�أف�سحت املجال أ�م��ام ال��زوار للجلو�س يف
قمرة ال�ط� ّي��ار .الرئي�س التنفيذي لل�رشكة
فولكر ب��ات��زو� Volker Paltzoأ� �ش��ار خالل
لقاء مع الإعالميني �أن يورفايرت تايفون هي
�أف�ضل من�صة حلمل و إ�ظ�ه��ار التكنولوجيا
احلديثة وبالتايل تقدمي قدرات قتالية بارزة.
كما �أف�صح عن م�شاورات جتري مع الدول
املنتجة للمقاتلة �أيّ �أملانيا وايطاليا وا�سبانيا
وبريطانيا لإنتاج نظام قتال جوّي مُ�ستقبلي
 ،FCSوت�أمل يوروفايرت با�ستكمال اخلطط
إلن �ت��اج ه��ذا ال�ن�ظ��ام اجل��دي��د م��ع ن�ه��اي��ة ه��ذا
العام.

ليوناردو

طائرات مُقاتلة �أمام جناح ليوناردو Leonardo

Leonardo

عر�ضت جمموعة كبرية م��ن الطائرات
وال �ط��واف��ات ،فهي الع��ب ع��امل��ي يف امل�ج��االت
اجل��و ف�ضائية وال��دف��اع�ي��ة ،وت �ط �وّر �أنظمة
م�ت�ق� ّدم��ة وت�ع�م��ل ع�ل��ى �إدم��اج �ه��ا يف خمتلف
امل �ن �� �ص��ات .ك �م��ا و�أن ل��ي��ون��اردو رائ � ��دة يف
ال �ت��دري��ب ع �ل��ى ال �ق �ت��ال وت �ن �ت��ج ال �ط��ائ��رات
احلربية والطوافات على �أنواعها والأنظمة
اجلوية دون طيّار  ،UASه��ذا بالإ�ضافة �إىل
�أن �ظ �م��ة ال�ت�ج��� ّ�س����س والإ� �س �ت �ط�لاع وحت��دي��د
الأهداف و�إدارة القتال .ISTAR
خ�لال معر�ض فارنبوره عر�ضت �أي�ض ًا
منتجات ذات تقنيات ع��ال�ي��ة وح �ل��ول لدعم
حياة امل ُ�ست�شعرات املحمولة جوا�ص و�أنظمة
خا�صة بالأمن ال�سيرباين .و�أب��رز ما عر�ض
�أم��ام اجلمهور والزائرين يف جناح ال�رشكة
الكبري ،كان الأمنوذج الأحدث للطوافة طراز
 AW101اخل��ا���ص ب�سالح اجل��و ال�نروج��ي،
وطائرة امل ُراقبة البحرية  MPAل�سالح اجلو
االيطايل.
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طوافة البحث والإنقاذ البحري � Awlolإنتاج ليوناردو
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جديد الدفاع

اجليش األمريكي مينح عقودًا إلنتاج صواريخ جافلني Javelin

�أع �ل��ن اجل �ي����ش الأم�ي�رك��ي ع��ن م�ن��ح ال ���شراك��ة امل�شرتكة
جلافلني ،عقدين لإنتاج �صواريخ  Javelinامل�ضادة للدبابات مع
املعدات واخلدمات التابعة لها بقيمة  309ماليني دوالر.
تت�ضمّن هذه العقود �إنتاج � 1300صاروخ  Javelinك�سالح
م���ض��اد ل�ل��دب��اب��ات ،وذل��ك بتمويل وف�ق� ًا ل�ق��ان��ون الإع�ت�م��ادات
التكميلية الأوكرانية احلديث ،وطلب عدة زبائن دوليني ت�شمل
الرنوج و�ألبانيا ولتفيا وتايلندا.
يتم تطوير و إ�ن�ت��اج ال�صاروخ  Javelinمن قبل ال�رشاكة
امل ُ�شرتكة جلافلني  Javelin Joint Ventureامل�ؤلفة من رايثيون
لل�صواريخ والدفاع  Raytheon Missiles & Defenseولوكهيد
مارتن  .Lockheed Martinوه��ذا ال�صاروخ املتعدد اجلوانب
والإ�ستعماالت كنظام �صاروخي موجّ ه ،يوفر قدرات «�أطلِقْ
وان�سى» على مدى  4كلم يف معظم الظروف العمالنية.
رئ �ي ����س ��ش�راك��ة ج��اف �ل�ين وم��دي��ر ال�ب�رام ��ج يف راي �ث �ي��ون
لل�صواريخ وال��دف��اع مارك وول��رت � ،Marek Wolertأ�شار
�إىل التزام ال�رشكة بت�سليم هذا النظام من ال�سالح الإ�ستثنائي
للمُحاربني حول العامل ،و�أن رايثيون تعمل بك ّل ن�شاط وفق ًا
ل�سل�سلة الت�سليم ،بغية ت��أم�ين جهوزية ال�رشكة للدعم عند
احلاجة.
ب��دوره نائب رئي�س �رشاكة جافلني ومدير برامج  Javelinلدى
�رشكة «لوكهيد مارتن» ،دايف بانتانو  ،Dave Pantanoأ� ّك��د على
�أن �رشاكة جافلني تعمل بج ّد لتلبية هذه الزيادة من الطلبات ،و�أن

�صاروخ  Javelinحلظة �إطالقه

قدرات جافلني الفريدة من نوعها �أثبتت كونها عالمة فارقة بالن�سبة
مل�شغلينه ،وال�رشكة تتطلع ال�ستمرار العالقة وال�رشاكة مع اجلي�ش
لت�سليم هذا النظام من ال�سالح احلرج.

البحرية األمريكية وشركة «بوينغ  »Boeingتنجزان التجارب على نظام MQ - 25
�أجن��زت القوات البحرية الأمريكية و�رشكة «بوينغ »Boeing
بنجاح التجارب الأوىل على نظام التزود بالوقود ج��و ًا دون طيار
 ،MQ-25وذلك على حاملة طائرات بغية �إدماجه يف مهماتها.
خالل التجارب التي ح�صلت بتاريخ  22كانون �أول/دي�سمرب
 ،2021على منت حاملة الطائرات جورج بو�ش (� ،)CVN77إ�ستخدم
م�شغلي طريان البحرية �إ�شارات يدوية قيا�سية لتوجيه الطائرة التي
�أعطيت رمز  T1م�شابهة لإ�شارات �أي طائرة حربية على منت احلاملة.
وبد ًال من تلقّي الطيّار �إر�شادات الطريان ،كان نظام ت�شغيل النظام
 Boeing MQ - 25الذي يعرف بـ ( )DHOهو امل�ستجيب للإر�شادات.
مدير برامج الطريان غري الآهل على احلاملة ،الكابنت ت�شاد ريد
� Chad Reedأ�شار �إىل �أن التجربة الناجحة هي خطوة مهمة نحو
تدليل �إدماج النظام  MQ - 25يف اجلناح اجلوّي للحاملة وعلى مدرج
طريان �أ�سطول حامالت الطائرات.
ب � ��دوره م��دي��ر ب��رن��ام��ج  Boeing MQ - 25داي���ف بوجولد
� ،Dave Bujoldأكد على تلقي ال�رشكة �إطارين �أ�سا�سيني ل�ل�أداء من
قبل البحرية الأمريكية ،وهما التزويد بالوقود جواً ،والإدم��اج على
منت حاملة الطائرات ،وقد �أثبت نظام  MQ - 25تلبية املطلبني.
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رايثيون للصواريخ والدفاع تنتج رادار للبحرية األمريكية

أ�ع � � �ل � � �ن� � ��ت راي� � � �ث� � � �ي � � ��ون ل� � �ل� � ��� � �ص�� ��واري�� ��خ وال� � � ��دف� � � ��اع
� Raytheon Missiles & Defenseإح � ��دى وح � ��دات راي �ث �ي��ون
تكنولوجيز  ،Raytheon Technologiesع��ن ف��وزه��ا بعقد قيمته
 651م �ل �ي��ون دوالر م ��ع خ� �ي ��ارات ت���ص��ل �إىل  2.5م �ل �ي��ار دوالر،
ل�ن�ت��اج مبعدل كامل لعائلة رادارات
لإن�ت��اج وا�ستمرارية العقد ل� إ
).AN/SPY-6 (v
العقد مع خ�ي��ارات بقيمة �إجمالية  3.2مليار دوالر مل��دة خم�س
�سنوات لإنتاج الرادارات  SPY - 6اخلا�صة بتجهيز � 31سفينة تابعة
للقوات البحرية الأمريكية .ومبوجب هذا العقد �سوف تنتج �رشكة
«رايثيون لل�صواريخ والدفاع  ،»RMDمناذج قوية ثابتة ودوارة من
الرادار  ،SPY - 6القادرة على توفري �إمكانيات مدجمة غري م�سبوقة
ل�ل��دف��اع اجل ��وي وال �� �ص��اروخ��ي ل�سبعة �أن� ��واع م��ن �سفن البحرية
الأمريكية ملدة تفوق  40عاماً .ت�شمل هذه ال�سفن املدمرات اجلديدة
فئة «  ،»Arleigh Burke Flight IIIوح��ام�لات ال�ط��ائ��رات وال�سفن
الربمائية.
رئي�س رايثيون لل�صواريخ والدفاع و�س كرمير Wes Kremer
أ���ش��ار �إىل أ�ن��ه «ال يوجد �أي رادار �آخ��ر مع �إمكانيات �سطح بحرية
م�شابهة للرادار  ،SPY -6الأكرث تقدّم ًا ك��رادار بحري حتى اليوم.
وهو �سيوفر للع�سكريني قفزة نوعية من القدرات لعقود مقبلة».

الرادار  AN/SPY-6قيد النتاج

جمموعة إيكا  ECAوأكس بلو  iXblueيؤلفون بط ًال أوروبياً جديدًا
منت�صف �شهر �آذار /م��ار���س  2022دخ �ل��ت جم�م��وع��ة
و�رشكة  iXblueيف مرحلة مفاو�ضات ح�رصية لو�ضع ال�رشكتني
ال�ف��رن���س�ي�ت�ين م �ع �اً .ال�ع�م�ل�ي��ة امل �ن �ف��ذة م��ن ق �ب��ل جم �م��وع��ة غ��ورج��ه
�� Grap Gorgéس��وف ت�ق��ود اىل نهو�ض بطل �صناعي �أوروب� ��ي ذو
تكنولوجيا عالية يف املجاالت البحرية ،واملالحة بالق�صور الذاتي،
والف�ضاء وال�ضوئيات.
ال�رشاكة طويلة الأم��د مابني  ECA Groupو  ،iXblueا�ستفادت
من ت�ضافر اجلهود التكنولوجية والتجارية القوية ،و�أن و�ضع
ال�رشكتني مع ًا �سوف يخلق العب ًا من الفئة العاملية يف القطاعات املدنية
والع�سكرية ،وت�صبح املجموعة اجلديدة قادرة على توفري اجلزئيات
لأنظمة معقدة ،مع حلول عالية الأداء للمهمات احلرجة يف بيئات
قا�سية.
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة  iXblueفابيان نابوليتانو Fabien
� Napolitanoأ� �ش��ار �إىل �أن «ال�رشكتني تتقا�سمان نف�س الثقافة
واالب� ��داع وال��ر��ش��اق��ة وري ��ادة الأع �م��ال امل��وج��ودة يف قلب احلم�ض
النووي لكل منا».
بدوره الرئي�س التنفيذي ل�رشكة  ECAال�سيد دومينيك جيانوين
 Dominique Giannoniقال «:ان جمع �رشكتينا حيث يعمل �أكرث من
 1500موظف ،تقدم فر�ص ًا عظيمة للنمو ،و�أن خرباتنا التكنولوجية
املنوعة �سوف ت�ساعد بتقوية موقعنا الريادي يف الأ�سواق».
ECA

الدفاعية � -أيار  /مايو  -حزيران  /يونيو 2022

�سفينة خدمة دون طاقم � Drixإنتاج iXblue
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روكتسان تعرض الصاروخ اجلوال اجلديد ÇAKIR

ت�ستمر ��شرك��ة «روك�ت���س��ان »Roketsan
يف اب �ت��داع �أف �ك��ار ج��دي��دة ح��ول ح�ق��ل املعركة
ب��ا� �س �ت �ع �م��ال ت �ك �ن��ول��وج �ي��ات �ه��ا اجل� ��دي� ��دة.
ال � �� � �ص � ��اروخ اجل � � � ��وال اجل � ��دي � ��ة ÇAKIR
�أح � � ��دث م �ن �ت �ج��ات ال� ���ش�رك ��ة ،ال� � ��ذي مي�ك��ن
إ�ط �ل�اق� ��ه م ��ن ط� ��ائ� ��رات ح��رب �ي��ة وط ��واف ��ات
وع� � ��رب� � ��ات ج � ��وي � ��ة دون ط� � � ّي � ��ار UAVs
و � ،UCAVsإ��ض��اف��ة �إىل ال�ع��رب��ات التكتيكية
املدولبة واملن�صات البحرية.
ت�شمل �أه ��داف ال���ص��اروخ  ÇAKIRحتى
م���س��اف��ة  150ك �ل��م� ،أه � ��داف �سطحية وب��ري��ة
و�أه � ��داف ق ��رب ال �� �ش��واط��يء و�أه � ��داف برية
� �س�ترات �ي �ج �ي��ة و�أه � � ��داف م �ي��دان �ي��ة وم��غ��اور
وك �ه��وف .ل��دى ال �� �ص��اروخ ق ��درة ع�ل��ى ��ضرب
�أه��داف��ه بدقة عالية يف خمتلف ظ��روف الأح��وال اجلوية ،وه��و يوفر
ا�ستمرارية عالية ن�سبة �إىل ت�صميمه الفريد من نوعه با�ستخدام مواد
قادرة على امت�صا�ص الرادار.

منا�سبة االعالن عن ال�صاروخ اجلديد

يُ�شار �إىل �أن ال�صاروخ اجلوال �سيتم اختباره خالل العام
على �أن يت ّم �إدماجه يف املن�صات خالل العام  .2023يبلغ مداه كلم
ووزنه  275كلغ بطول � 3.3أمتار ،فيما وزن الر�أ�س احلربي كلغ.

2022
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70

ل  3هاريس تق ّدم دعماً ملُقاتالت  CF - 18الكندية

مقاتلة  CF - 18تابعة ل�سالح اجلو الكندي

وقّعت �رشكة «  »L3Harris Technologiesعلى عقد مع القوات
اجلوية امللكية الكندية ()RCAFبغية تقدمي الدعم واخلدمة لأ�سطول
مُقاتالت هورنيت  CF - 18 Hornetحتى تقاعدها املتوقع يف العام
 .2032تبلغ قيمة العقد حوايل  482مليون دوالر �أمريكي ومدّة العمل
مبوجبه �أربع �سنوات.
وفق ًا لهذا العقد املمدد اداءه (� ،)PBCسوف ت�ستمر L3 Harris
بتوفري �إدارة الربامج وال�صيانة والهند�سة و�إدارة املواد والتطبيقات
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الإلكرتونية وال��دع��م اللوج�ستي والربجميات لأ�سطول امل ُقاتالت،
وذلك يف من�ش�أة مريابيل  Mirabelالتابعة ل�رشكة « � ،»L3 Harrisإ�ضافة
�إىل قاعدة القوات الكندية يف  Cold Lakeويف .Bagotville
مدير عام ال�رشكة �أوغو بانيكوين � Ugo Paniconiأ�شار �إىل «�أن
هذا العقد ي�ؤكد على �أن  L3 Harrisهي املركز الوحيد بامتياز مل ُقاتالت
كندا ،وهو �شهادة على ادائنا امل�ستم ّر و�إلتزامنا مع زبائننا وال�رشاكة
طويلة الأمد مع القوات اجلوية امللكية الكندية .»RCAF
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لشل الدفاعات اجلوية املُعادية
ّ هنسولت تط ّور أنظمة تشويش

) حت��ت �إ�سمJammer( هن�سولت نظام ت�شوي�ش
 ال��ذي ي�شو�ش حتى على،»Kalaetron Attack«
 ويحمي الطائرات �ض ّد،�أحدث الرادارات الرو�سية
.الدفاعات اجلوية امل ُعادية
،ً حديثاKalaetron Attack لقد �أث �ب��ت ن�ظ��ام
فعاليته خ�لال �سيناريوات الأخ �ط��ار احل��ال�ي��ة يف
 �إن��ه ج��زء من منتجات.اختبارات �أر�ضية مكثّفة
» الرقميةKalaetron«  ل�ع��ائ�ل��ةHENSOLDT
 والتي ت�ستخدم يف نظام احلماية الذاتية،بالكامل
 ويف التج�سّ �س على اال�شارات مع،NH90 لطائرات
.القوات املُ�سلّحة الأملانية وغريها
رئي�سة ال�سرتاتيجا وق�سم ال�سيطرة على
Celia Pelaz  �سيليا ب�لاز،الطيف يف هن�سولت
�أ�شارت �إىل �أن منتجات احلرب الإلكرتونية امل ُعا�رصة املحمولة جو ًا
ّ قابل للتطوير يف �أيKalactron Attack  و�أن نظام،متوفرة يف �أملانيا
وقت ي�ستخدم كنظام حماية ذاتية �أو يف �أدوار مواكبة وت�شوي�ش عن
.بُعد

HENSOLDT مُقاتالت �أملانية مزوّدة بنظام ت�شوي�ش من

 » امل � ��زوّدة حللولHENSOLDT ح�ق�ق��ت ��شرك��ة «ه�ن���س��ول��ت
 ق �ف��زة ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة يف ت�ط��وي��ر م�ن�ت�ج��ات احل�م��اي��ة،امل ُ���س�ت���ش�ع��رات
 فمن خالل دمج الذكاء اال�صطناعي والرقمنة.الإلكرتونية للطائرات
 ط�وّرت،)AESA( وتكنولوجيا �صفيف امل�سح الإل�ك�تروين الفعال
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سيف الدهباشي رئيساً تنفيذياً لشركة الطيف التابعة ملجموعة ايدج

بتاريخ  8ني�سان/ابريل � 2022أعلنت اي��دج  EDGEجمموعة
التكنولوجيا املتقدّمة وال��رائ��دة يف املنطقة ،و إ�ح��دى �أك�بر  25م��ورد ًا
ع�سكري ًا يف العامل ،عن تعيني �سيف علي الدهبا�شي يف من�صب الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة «الطيف» التابعة لها واملزود الرائد يف الإمارات لدعم
دورة احلياة للمن�صات والأنظمة الربية الع�سكرية من خالل خدمات
ال�صيانة والإ�صالح والعمرة و�إدارة �سل�سلة التوريد والتدريب الفني
واخلدمات الهند�سية .وتعد «الطيف» جزء ًا من ق�سم العمليات الربية
�ضمن قطاع املن�صات والأنظمة التابع ملجموعة ايدج.
وبهذه املنا�سبة ،ق��ال من�صور املال ،الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي ملجموعة اي��دج« :ي�أتي تعيني �سيف الدهبا�شي يف من�صب
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة الطيف ب�ه��دف اال��س�ت�ف��ادة م��ن خرباته
الوا�سعة ومهاراته القيادية لإدارة أ�ع�م��ال ال�رشكة وحتفيز النمو
متا�شي ًا مع ر�ؤي��ة ال�رشكة و�أهدافها الإجمالية .و�إن من أ�ه � ّم ركائز
تلك اال�سرتاتيجية هو الدعم والتطوير امل�ستمرين للقدرات ال�سيادية
ل�ل�إم��ارات و�سط �سعيها لأن ت�صبح مركز ًا عاملي ًا للتقنيات املتقدمة
واخل��دم��ات الدفاعية .ونتمنى ل�سيف التوفيق والنجاح يف من�صبه
اجلديد».
يُ�شار �إىل �أن �سيف الدهبا�شي كان ي�شغل �سابق ًا من�صب الرئي�س
التنفيذي للعمليات يف ��شرك��ة ال�ط�ي��ف ،وميتلك خ�برة ت�ت�ج��اوز 17

عام ًا يف و�ضع وتطبيق برامج حتولية وا�سعة النطاقة يف بع�ض من
�أهم امل�ؤ�س�سات التجارية ،مبا يف ذلك �رشكات �إماراتية مثل «�سرتاتا
للت�صنيع» و�رشكة ُمبادلة لال�ستثمار.

رايثون تكنولوجيز تعني
بربرا بورغونويف كنائبة رئيس

فينكانتريي تعينّ
رئيساً تنفيذياً جديدًا

ال�سيدة بربرا بورغونويف

ب� � �ت � ��اري � ��خ � 24آذار/
م��ار���س � 2022أع�ل�ن��ت رايثيون
ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ز Raytheon
 Technologiesع ��ن ت�سمية
ال���س�ي��دة ب��رب��را بورغونويف
 Barbara Borgonoviملركز
نائبة رئي�س ال�رشكة للتعاون
ال �� �س�ترات �ي �ج��ي  -وال �ت �ط��وي��ر
وذلك اعتبار ًا من �أول ني�سان/

ابريل .2022
ال�سيدة بورغونويف �ستقدّم تقاريرها �إىل الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة ال�سيد غريغوري هايز  ،Gregory Hayesوتخدم
كع�ضو يف فريق القيادة التنفيذي وت�ك��ون م�س�ؤولة ع��ن تطوير
ال�سرتاتيجيات امل ُ�شرتكة التي حت�سن الربحية والآداء.
ال�سيد هايز � Hayesأ�شار �إىل «�أن بربرا  Barbaraجتلب مع
هذا الدور احلرج �إ�ضافة �إىل عقدين من القيادة يف وحدتنا للدفاع
والتج�س�س والف�ضاء ،جمتمعة مع خربة مهنية قيمة يف الهند�سة
و�إدارة الربامج».
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ب �ت��اري��خ � 16أي ��ار/م ��اي ��و
� 2022إجتمع جمل�س الإدارة
اجل��دي��د ل���شرك��ة فينكانتريي
 FINCANTIERIب��رئ��ا��س��ة
كلوديو غرازيانو Claudio
 Grazianoل �ل �م��واف �ق��ة على
اخل��ط��ط امل��ال �ي��ة ح �ت��ى ن�ه��اي��ة
ال� �ع ��ام  ،2024وق � ��رر تعيني
ال�سيد بياروبرتو فوجليارو
ال�سيد بياروبرتو فوجليارو
 Pierroberto Folgieroرئي�س ًا تنفيذي ًا لل�رشكة .الرئي�س التنفيذي
اجلديد منح �صالحيات وا�سعة تتعلّق بال�ش�ؤون الإداري��ة العادية
وغري العادية لل�رشكة ،وتقدمي خطط الأعمال واملوازنة ال�سنوية
�إىل جمل�س االدارة.
�إىل ذل��ك ت�ق��رر �أن ي���ش��ارك ك � ّل م��ن رئ�ي����س ال���شرك��ة كلوديو
غرازيانو والرئي�س التنفيذي اجلديد بيارو برتو فوجليارو يف
حتديد االت�صاالت و�أن�شطة العالقات امل�ؤ�س�ساتية ،ويف تطوير
ال�سرتاتيجات الوطنية وال��دول�ي��ة نحو ن�شاطات ال�رشكة على
امل�ستوى العاملي.
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