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أحدث معدات قوات
العمليات الخاصة
الموقف الدفاعي في األردن والعراق
طائرات القتال في الشرق األوسط
دول الخليج تعزز قواتها البحرية

البحرين تطور
سالحها الجوي

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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 SOFEXال � ��ذي ي�ن�ع�ق��د يف ال �ع �ق �ب��ة م ��ا ب�ي�ن  31ت ���شري��ن الأول�/أك � �ت� ��وب� ��ر
و  4ت� ���ش�ري ��ن ث ��اين/ن ��وف� �م�ب�ر  2022ب ��رع ��اي ��ة ال� �ع ��اه ��ل الأردين امل �ل��ك
عبد اهلل الثاين ،كما �سيوزّع خالل معر�ض البحرين اجلوّي ما بني  9و  11ت�رشين
الثاين/نوفمرب يف قاعدة ال�صخري اجلوية برعاية عاهل البحرين امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة.
يت�ضمّن ال �ع��دد تغطية �شاملة ملعر�ض «ال��دف��اع ال�ع��امل��ي »Eurosatory
ال��ذي انعقد يف مدينة فيل ب��ان ق��رب العا�صمة الفرن�سية باري�س ما بني  12و 17

حزيران/يونيو برعاية الرئي�س �إميانويل ماكرون ،حيث عر�ضت ال�رشكات
العاملية املنتجة للأنظمة الدفاعية �أبرز و�أحدث منتجاتها� .إىل ذلك �أدرج يف هذا العدد
�صفحات �إ�ستباقية ملعر�ضي «�سوفك�س» و«البحرين اجلوي».

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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ووف�ق� ًا ملندرجات الربنامج التحريري ،يجد ال�ق��اريء ملف ًا خا�ص ًا بال�صناعات
الدفاعية واجلو ف�ضائية الأمريكية ،وبحث ًا يتعلّق مبعدّات قوات العمليات اخلا�صة،
و�آخ��ر حول طائرات القتال يف ال�رشق الأو�سط� ،إ�ضافة �إىل املوقف الدفاعي يف ك ّل من
الأردن وال�ع��راق .كما يت�ضمّن العدد �صفحات خا�صة بجديد الدفاع و أ�ب��رز العقود
واملقتنيات الدفاعية يف دول ال�رشق الأو�سط حتت عنوان «بانوراما».
�إنه عدد �آخر يتميّز بدقّة املعلومات العائدة �إىل التكنولوجيا الع�سكرية املتطوّرة.
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SAMP T NG
Global Airspace Sovereignty – Country & Forces Protection

The new
European
Long-Range
Ground-Based
Air Defense
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Mission-proven

Interoperability

360° protection

Autonomy

Detection ≥ 350 km - Interception ≥ 150 km

Permanent protection of airspace

Fast deployment on all kind of roads

Easy to integrate into all types of air defense
network - Fitted for IAMD

Rotating radar and missile launched vertically

Preserve sovereign employment in operation

Innovative air defense
eurosam.com
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يعي األمري خالد بن سلمان
امللك سلمان نّ
وزيرًا للدفاع
بتاريخ � 27أيلول�/سبتمرب � 2022أ�صدر
امل �ل��ك �سلمان ب��ن عبد العزيز �آل �سعود
قرارات ملكية ق�ضت بتعيني الأمري حممد بن
�سلمان �آل �سعود و ّيل العهد رئي�س ًا للحكومة،
وت�ع�ي�ين الأم �ي�ر خالد ب��ن �سلمان ب��ن عبد
العزيز �آل �سعود وزير ًا للدفاع.
الأم�ير خالد بن �سلمان �أدى القَ�سَ م بعد
تعيينه �أم��ام امللك ال�سعودي يف مكتبه مبدينة
ج��ده ،بح�ضور الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبد العزيز و ّيل العهد رئي�س احلكومة .وقد
جاء القَ�سَ م كما يلي�« :أق�سم باهلل العظيم �أن
�أك��ون خُمل�ص ًا لديني ،وملكي  ،وب�ل�ادي ،ال
�أف�شي �أيّ من �أ��سرار ال��دول��ة ،و�أح��اف��ظ على
م�صاحلها و�أنظمتها ،و�أن� ّف��ذ واجباتي بك ّل
�أمانة ونزاهة و�إخال�ص».
يف ال � �ي� ��وم ال � �ت� ��ايل �إج� �ت� �م ��ع الأم �ي��ر
حم��م��د ب��ن �سلمان و ّيل ال �ع �ه��د رئ�ي����س
احلكومة يف مق ّر وزارة الدفاع يف جدّه ،مع
الأمري خالد بن �سلمان وزير الدفاع وعدد
من كبار القادة يف ال��وزارة .الأم�ير حممد
و ّيل العهد عبرّ عن �شُ كره وتقديره للجهود
امل ُخل�صة م��ن قبل �أف ��راد وزارة ال��دف��اع،
ول�ل�ت�ق�دّم الكبري ال ��ذي �أح� ��رزوه يف تنفيذ
برامج تطور ال��وزارة ،والتزايد يف الكفاءة
ال��ذات �ي��ة ال��داخ �ل �ي��ة يف جم ��ال ال���ص�ن��اع��ات
الدفاعية التي انتقلت م��ن � % 2إىل ،% 15
كما �أم��ل ب ��أن ت�صل ه��ذه الكفاءة �إىل ن�سبة
 % 50حتت قيادة و�إ��ش�راف وزي��ر الدفاع
وموظفي الوزارة.
و ّيل ال�ع�ه��د �أ� �ش��ار �إىل احل��ال��ة اخلا�صة
التي ي�شعر بها نحو وزارة الدفاع ,والفرتة
ال�ت��ي عمل بها على ر�أ� ��س ال� ��وزارةُ ،م�شري ًا
ب�إجنازاتها ومراحل تقدّمها� ،أم�ل ًا بتحقيق
�إجن ��ازات �إ�ضافية حتت قيادة الأم�ير خالد
بن �سلمان بن عبد العزيز ،وتعاون موظفي
الوزارة لآفاق �أو�سع.
ب� ��دوره الأم�ي�ر خ��ال��د ب��ن �سلمان �أ ّك ��د
ع�ل��ى �أن الإجن� � ��ازات ال �ت��ي حققتها وزارة
الدفاع خ�لال برامج تطويرها ،و�إجنازاتها
امل ُ�ستقبلية �ستكون عرب الإ�ستمرار يف تنفيذ
برامج التطوير التي �أعدّها و ّيل العهد ،ووفق ًا
لتوجيهاته ودعمه.
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األمري خالد يف سطور
الأمري خالد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،مواليد العام  ،1988حائز
على درجة بكالوريو�س يف علوم الطريان من �أكادميية امللك في�صل اجلوية يف
الريا�ض ،وتابع درا�سته يف الواليات املتحدة الأمريكية وح�صل على �شهادة من
جامعة هارفارد يف برامج كبار امل�س�ؤولني عن الأمن الوطني والدويل.
�إىل ذلك ،در�س الأمري خالد �أ�س�س احلرب الإلكرتونية املتقدّمة يف باري�س،
وت�سجّ ل يف جامعة جورج تاون الأمريكية ملتابعة درا�سته العليا واحل�صول
على �شهاد ة ماج�ستري يف العلوم الأمنية.
يُ�شار �أي�ضاً �إىل �أن الأم�ير خالد بعد تخ ّرجه من �أكادميية الأم�ير في�صل
اجلوية� ،إلتحق بالقوات اجلوية امللكية ال�سعودية ،وعمل كطيّار على طائرات T
 - 6و  T - 38يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وبعدها قاد املُقاتالت  F-15Sكطيّار
يف ال�سرب  92يف قاعدة امللك عبد العزيز اجلوية يف الظهران.
الأم�ير خالد حقق ح��وايل � 1000ساعة ط�يران ،ونفّذ مهمات جوّية �ض ّد
املجموعات الإرهابية ،وهو حائز على عدّة �أو�سمة حرب وميداليات.
ريا للمملكة العربية ال�سعودية يف وا�شنطن ،ويف العام
يف العام  2017عينّ �سف ً
 2019نائباً لوزير الدفاع حتى � 27أيلول �/سبتمرب  2022حيث �أ�صبح وزير ًا للدفاع
بقرار ملكي.
الدفاعية � -أيلول � /سبتمرب  -ت�رشين الأول � /أكتوبر 2022

UNPARALLELED AERIAL
TARGETING FLEXIBILITY

MIRACH 40
Mirach 40 is an aerial multiple targeting system, designed for ﬂexibility, unrivalled reliability
and cost-effectiveness. The system enables mission planning and re-tasking during operations, is adaptable
to complex engagement scenarios, provides rehearsal and playback options for training activities and can
be equipped with a large set of optional payload conﬁgurations. Mirach 40 is part of a family of multi-role,
multi-threat aerial target drones designed to test and qualify a wide variety of weapon systems, used
by over 16 Armed Forces worldwide with more than 2,000 launches performed so far.
Visit us at EURONAVAL, Stand M135

leonardo.com
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السعودية تتس ّلم سفينة جاللة امللك «اجلبيل» القتالية
بتاريخ � 24آب� /أغ�سط�س � 2022إ�ستقبلت
القوات البحرية امللكية ال�سعودية �سفينة جاللة
امللك «اجلبيل  »Al -Jubailبح�ضور رئي�س هيئة
الأركان العامة الفريق الأول الركن فيا�ض بن
حامد الرويلي .جاء ذلك بعد و�صول ال�سفينة
�إىل ق��اع��دة امللك في�صل البحرية يف الأ�سطول
الغربي مبدينة جدة على �ساحل البحر الأحمر
قادمة من مق ّر الت�صنيع يف �إ�سبانيا.
�سفينة «اجل �ب �ي��ل» ه��ي ف��رق�ي�ط��ة ط ��راز «
 »Avante 2200وت�ع�ت�بر الأح� ��دث ع��امل �ي � ًا من
ط��رازه��ا القتايل ،وه��ي ب��اك��ورة م�رشوع �سفن
ال ���سراوات التي ت�شمل ت�صنيع وبناء خم�س
قطع حربية ،متتلك ق��درات التعامل مع كافة
التهديدات وت�ض ّم �أحدث الأنظمة القتالية على
متنها.
قائد ال�ق��وات البحرية ال�سعودية الفريق
الركن فهد عبد اهلل الغفيلي ،و�صف و�صول
ال�سفينة ب��احل��دث التاريخي� ،إ�ستغرق بناءها
�أربع �سنوات يف �أحوا�ض بناء ال�سفن ل�رشكة «نافانتيا NAVANTIA
اال�سبانية» ،وهي جمهّزة مبدافع عيار  76,35ملم و�صواريخ م�ضادة

فرقيطة «اجلبيل» انتاج نافانتيا يف ا�سبانيا

لل�سفن و�أخرى م�ضادة للأهداف اجلوية ور�شا�شات عيار  12,7ملم
وطوربيدات عيار  324ملم ،كما �أنها جمهّزة بنظام «حزم» وهو �أول
نظام �سعودي لإدارة القتال البحري.

االمارات العربية املتحدة طلبت صواريخ ثاد THAAD

نظام الدفاع ال�صاروخ � THAADإنتاج «لوكهيد مارتن»
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كما ق �رّرت وزارة اخلارجية الأم�يرك�ي��ة املوافقة على
مبيعات خارجية �إىل دول��ة االم ��ارات العربية املتحدة هي
�أنظمة �صواريخ للدفاع ع��ن مناطق على ارت�ف��اع��ات عالية
ث��اد  ،THAADمع �أنظمة �إدارة النريان وحمطات �إت�صال
ومعدّات عائدة لها بتكلفة حوايل  2.245مليار دوالر.
وك��ال��ة ال�ت�ع��اون ال��دف��اع��ي الأم �ن��ي �سلّمت امل��واف�ق��ة �إىل
الكونغر�س بتاريخ � 2آب� /أغ�سط�س  ،2022مع الإ�شارة �إىل
�أن حكومة دولة االم��ارات العربية املتحدة كانت قد تقدّمت
ب�ط�ل��ب ��ش�راء � � 96ص��اروخ ( ،)THAADحم�ط�ت��ي �إدارة
الإطالق ( ،)LCSحمطتي عمليات تكتيكية (� ،)TOSإ�ضافة
�إىل قِطع الغيار و�أجهزة الإدماج ،ومعدّات الدعم والإختيار،
وم�ستندات التدريب والدعم التقني ،و�أجهزة الإت�صاالت
الآمنة والت�شفري.
املتعاقد الرئي�سي لهذه ال�صفقة ه��ي �رشكة «لوكهيد
م��ارت��ن  »Lockheed Martinال�ت��ي ت�ت��و ّق��ع �إج� ��راء عملية
تبادُل ( )OFFSETمع حكومة دولة االم��ارات لقاء بيع هذه
ال�صواريخ التي �ستن�ض ّم �إىل القوات امل ُ�سلّحة االماراتية
دون �أي��ة �صعوبات ،نظر ًا لكون االم ��ارات متتلك مثل هذه
ال�صواريخ منذ �سنوات.
الدفاعية � -أيلول � /سبتمرب  -ت�رشين الأول � /أكتوبر 2022
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تفاهم مع اهلند للتعاون الدفاعي
مصر توقّع على ُمذ ّكرة ُ
خ�ل�ال �إج��ت��م��اع م��ا ب�ين ال��رئ��ي�����س امل����صري عبد
الفتاح ال�سي�سي ووزي��ر الدفاع الهندي راجناث
�سنغ  Rajinath Singhبتاريخ � 19أيلول �/سبتمرب
ّ ،2022مت ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى مُ���ذكّ���رة ت��ف��اهّ��م للتعاون
الدفاعي ما بني البلدين .الرئي�س ال�سي�سي �أ�شاد
بعمق العالقات التي تربط م�رص والهند ،م�ؤكد ًا على
حر�ص م�رص لتطوير التعاون مع الهند يف املجاالت
الع�سكرية والدفاعية.
ل���ق���د ت���واف���ق ال���ط���رف�ي�ن يف ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون
الع�سكري والرتكيز على التدريب امل ُ�شرتك ،والإنتاج
الدفاعي امل ُ�شرتك و�صيانة املُ��ع��دّات ،كما ّمت الت�أكيد
على احلاجة �إىل التعاون وبحث امل ُقرتحات امل ُتعلّقة
ب��ه ،حيث ع�ّب�رّ ال��وزي��ر الهندي ع��ن تقديره لوقوف
م����صر احل����ازم ���ض�� ّد الإره�����اب ،ك��م��ا ���ش��دّد الرئي�س
وزير الدفاع امل�صري الفريق حممد زكي مع وزير الدفاع الهندي راجناث �سنغ
ال�سي�سي على حاجة ك��ل م��ن الهند وم�رص لتبادل
متتني ال��رواب��ط الدفاعية و�إج���راء التمارين الع�سكرية امل ُ�شرتكة
اخلربات والإ�ستمرار يف مواجهة الإرهاب.
�إىل ذلك� ،إجتمع الوزير الهندي مع وزير الدفاع امل�رصي الفريق وتبادُل الأفراد للتدريب وخا�صة يف جمال مكافحة التمرد� ،إ�ضافة �إىل
حممد زكي يف وزارة ال��دف��اع يف القاهرة ،ومت التطرّق �إىل خطوات التعاون يف برامج ال�صناعات الدفاعية.

الكويت تتس ّلم املُقاتلة اخلامسة والسادسة طراز «يوروفايرت تايفون»
ب��ت��اري��خ � 28أيلول�/سبتمرب  2022هبطت يف
ال��ك��وي��ت املقاتلتني اخلام�سة وال�����س��اد���س��ة ط��راز
 Eurofighter Typhoonل�ل�إن�����ض��م��ام �إىل ال��ق��وات
اجلوية الكويتية ،وهي جزء من طلب �أو�سع حليازة
 28مُقاتلة.
عملية ال��ط�يران الناجحة ح�صلت مب�ساعدة
ال��ق��وات اجل��وي��ة االي��ط��ال��ي��ة ال��ت��ي وفّ����رت ال��ت��زوّد
بالوقود جو ًا با�ستخدام طائرة �صهريج نوع KC-
 ،767Aالتي �ساهمت ب�إي�صال امل ُقاتلتني �إىل قاعدة
�سامل ال�صباح اجلوية اجلديدة.
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ل��ي��ون��اردو  Leonardoلربنامج
يورفايرت غويدو �سيبونا  Guido Sibonaعرب عن
اعتزاز ال�رشكة بت�سليم امل ُقاتالت اجلديدة الكويت،
وه���ي ت�����س��ت��م�� ّر يف ت��ق��دمي ال���دع���م ل��ل��ق��وات اجل��وي��ة
الكويتية م��ن خ�لال مُ��ق��ات�لات ي��وروف��اي��ر تايفون
 Eurofighter Typhoonالأكرث تقدّم ًا واملنتجة وفق ًا
للربنامج الأوروبي.
ُي�����ش��ار �إىل �أن ب��رن��ام��ج ي��وروف��اي��ر للكويت،
ه��و ج��زء م��ن ت��ع��اون أ�ع��م��ق م��ا ب�ين ال��ق��وات اجلوية
االيطالية والقوات اجلوية الكويتية ،ي�شمل العمليات
وت��دري��ب ال��ط�� ّي��اري��ن وت��ق��دمي ال��دع��م اللوج�ستي .و�أن Leonardo
10

احدى مقاتالت يوروفايرت لدى الكويت

تلعب دور ًا حموري ًا يف تطوير  Eurofighterمن خالل رادار ال�صفيف
الإلكرتوين الفعّال ( )AESAالذي يدمج يف مُقاتالت تايفون.
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البحرين تط ّور رامجات الصواريخ MLRS M270
ق��ررت وزارة اخلارجية الأمريكية املوافقة على مبيعات ع�سكرية �إىل
اخل���ارج ،هي تطوير راج��م��ات ال�صواريخ  MLRSيف مملكة البحرين مع
املعدات العائدة لها بتكلفة حوايل  175.98مليون دوالر �أمريكي.
وكالة التعاون الدفاعي الأمني (� )DSCAسلّمت املوافقة �إىل الكونغر�س
بتاريخ � 24آذار/م��ار���س  ،2022مع الإ�شارة �إىل �أن حكومة البحرين كانت
قد تقدّمت بطلب تطوير  9راجمات �صواريخ ( )MLRSط��راز � M270إىل
طراز  .M270A1ت�شمل نظام ادارة النريان امل�شرتك ( ،)CFCSنظام �إطالق
ميكانيكي حم�سن (� ،)ILMSصندوق توزيع �إلكرتوين حم�سن (،)IEDB
�أنظمة �إت�صاالت رقمية (� ،)DCOMMSإ�ضافة �إىل ت�أمني قِطع غيار ملدة
�سنتني مع دعم لوج�ستي ودعم هند�سي من احلكومة الأمريكية.
�إن عملية البيع امل ُقرتحة �سوف حت�سن ق��درات البحرين يف مواجهة
الأخ��ط��ار احلالية وامل ُ�ستقبلية ،كما حت�سن التبادل الت�شغيلي مع �أنظمة
ت�شغلها القوات الأمريكية وغريها من دول اخلليج ،ويف نف�س الوقت تدعم
ال�سيا�سة اخلارجية والأم��ن الوطني للواليات املتحدة الأمريكية من خالل
حت�سني �أمن دولة حليفة من خارج الناتو.
يُ�شار �إىل �أن املتعاقد الرئي�س لهذه ال�صفقة هي �رشكة «لوكهيد مارتن
 Lockheed Martinالأمريكية.

راجمة �صواريخ  MLRSحلظة اطالق �صواريخها
12:53

24/1/22
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املوقف الدفاعي لدى األردن والعراق

الأردن والعراق دولتان عربيتان
من دول اجلامعة العربية ،وكالهما
تقعان يف ال�شرق الأو���س��ط ،قواتهما
ذات ت��دري��ب متطور ،ولديهما عتاد
ح��دي��ث متنوع ،و�سنتناول يف هذه
العجالة تفا�صيل �أ�سلحتهما وقواتهما
الربية والبحرية واجلوية ك ًال على
حده معتمدين على �أح��دث ما تناوله
دليل الدفاع يف هذا املو�ضوع.

الأردن

ت��ب��ل��غ م� ��� �س ��اح ��ة امل� �م� �ل� �ك ��ة الأردن� � �ي � ��ة
ال�ه��ا��ش�م�ي��ة ن�ح��و  91880ك �ل��م و�سواحلها
 26ك�ل��م (  16م �ي�لاً) وع��دي��د ��س�ك��ان�ه��ا حيث
تقديرات ع��ام  2021بلغ  10.3مليون ن�سمة،
وم�ع��دل النمو ال�سنوي � .% 20أم��ا ال��دف��اع
ف��ال�ق��وى الب�رشية الفاعلية نحو 100.000
وال �ق��وات �شبه الع�سكرية  15000ميلي�شيا
مدنية و � 1500رشطة ،ول��دى ال�رشطة جناح
ج��وي ي�ض ّم ط��واف��ات بو  105 -و .CBS - 4
وميزانية الدفاع  2.08مليار دوالر (تقديرات
.)2020
2

القوات الربية

عديد القوات الربية  90.000جنديّ لدى
 4ق�ي��ادات �إقليمية .فمقران لقيادة فرقتني
م��درع�ت�ين ت�ض ّم ك � ّل ف��رق��ة ل��وائ�ين م��درع�ين،
ول � ��واء م �� �ش��اة م�ي�ك��ان�ي�ك��ي ول � ��واء مدفعية
ول��واء دف��اع ج��وي .وم�ق�رّان لقيادتي م�شاة
ميكانيكيتني لدى كل فرقة لواء مدرع ولوائي
مُ�شاة ميكانيكيني ولواء مدفعية ولواء دفاع
ج�وّي .كما هنالك ل��واء احلر�س امللكي ولواء
قوات خا�صة (حممولة جواً) ،ولواء مدفعية
م�ستقل.
�أم��ا امل�ع��دات ،فدبابات القتال الرئي�سية
ت �� �ض � ّم  300احل �� �س�ين ( ت���ش��ال�ن�ج��را) و350
دبابــــة خالــــد  M-60A3مبا فيــــها  50دبابـــة
( M -60ASTTمعظمها خم��زن) ونحو 35
دبابة �سكوربيون (�سحبت).
ول��دي �ه��ا م ��ن ن ��اق�ل�ات اجل �ن��د وع��رب��ات
ال �ق �ت��ال  100ع��رب��ة  ،ACVو  1200ع��رب��ة
 (A2MK1) M-113و 350ع��رب��ة رات �ي��ل،
 120ع ��رب ��ة �� �س� �ك ��ارا�� �س�ي�ن ،و 60ع��رب�ـ�ـ�ـ��ة
12

دبابة �شالنجر يف القوات الربية االردنية

( )ALEV -Bو  150عربة كوغار ولديها من
املدفعية  17مدفع  M-59عيار  155ملم ،و38
مدفع  M -116عيار  155ملم ،و  4مدافع عيار
 203م�ل��م م�ق�ط��ورة ،وع ��دد غ�ير م �ع��روف من
مدافع تورينكو عيار  120ملم هاون/هاوتزر
و  29مدفع  M-44عيار  155ملم ذاتي احلركة
و  110م��داف��ع  M -109ع�ي��ار  155ملم ذات��ي
احلركة و 100مدفع  M -110عيار  203ملم
ذات��ي احلركة ومدافع الهاون عيار  81ملم،
و 107ملم ،و 120ملم.
�أم� ��ا راج� �م ��ات ال �� �ص��واري��خ  12راج�م��ة
هيمار�س.
ول ��دي� �ه ��ا م� ��ن � � �ص� ��واري� ��خ م/د 130
ق ��اذف ت��او م��ع � � 7000ص��اروخ و��ص��واري��خ
م/ط  270رد �آي ،و  14ب��ط��اري��ة ه��وك
امل �ح �� �س��ن (ث ��اب� �ت ��ة) م���ع � �� 532ص ��اروخ� � ًا
، SA - 13و SA-9 ، SA - 14 16
و ��س��ام  8 -و��س��ام  9 -و��س��ام  ،13 -و�سام
 � �14ص��واري��خ ��س�ت��ار ب�ير��س��ت ،SA - 18.SA - 24
ولديها م��داف��ع م/ط  200مدفع M-12
ع �ي��ار  40م �ل��م ذات���ي احل��رك��ة و  100مدفع
ف��ول�ك��ان ،و  16مدفع �شيلكا ZSU - 23 - 4
ذاتي احلركة.

مالحظة :ي�شار �إىل �أن �أع ��داد ًا �إ�ضافية
م��ن ن��اق�لات اجل�ن��د امل��درع��ة  ACVو�أنظمة
مدافع ّ M109مت ت�سلمها ( من فائ�ض اجلي�ش
الرتكي يف �أوائ��ل عام  ،2013كما جرى �رشاء
 60مدفع ًا ذاتي احلركة م�ضاد ًا للطائرات من
الفائ�ض الهولندي وهذه املدافع طراز ت�شيتا
(ج�ي�ب��ارد) .وثمة مفاو�ضات ج��اري��ة ب�ش�أن
�رشاء ما ي�صل �إىل � 141سيارة مدرعة �سنتورو
(مُ�سلّحة مبدافع  105ملم) من فائ�ض اجلي�ش
الإيطايل.

البحرية الأردنية (حر�س ال�سواحل)

العديد  700جنديّ (حتت �أمرة اجلي�ش)
والأ� �س �ط��ول ي�ضم  3زوارق دوري ��ة فئة
احل���س�ين و  4زوارق دوري� ��ة ��س��اح�ل�ي��ة فئة
«في�صل» (ط��راز برترام) و  3زوارق دورية
�ساحلية فئة «الها�شم» ،وزورق��ا دوري��ة فئة
برم�سي (�أملانيان �سابق ًا ) و  3زوارق دورية
�ساحلية �صغرية.

القاعدة البحرية :العقبة.

ومن املقرر �رشاء  4زوارق قتالية فئة
طنا (ط��راز  )AMP - 137وزورق�ين للدورية
بد�أ ت�سلمها عام . 2019
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�سالح اجلو

ع��دي��ده  12.500ج�ن��ديّ وتنظيمه العام:
لديه من طائرات القتال � 3أ��سراب �إعرتا�ض
 /دف��اع ج��وي (ق��اع��دة ال� ��زوارق) :ال�رسب
ي �ت ��أل��ف م ��ن  30ط ��ائ ��رة ،MLUF - 16A
وال�رسب يت�ألف من  30طائرة ،MLUF - 16A
وال ���سرب  2 -ي�ضم  15ط��ائ��رة  F - 16Aو 6
ط��ائ��رات  .F-16 Bوال ���سرب  6 -ي�ضم 17
طائرة .F - 16 A/B
�أم ��ا ج�ن��اح ال�ن�ق��ل اجل ��وي (ق��اع��دة امللك
عبد اهلل) فلديه ال�رسب  3 -وي�ضم طائرتي
كا�سا  C- 212وطائرتي  CN -235وطائرتي
 ،CN - 295و  4طائرات هريكوليز .C-130H
و�رسبا طوافات النقل والإرت�ب��اط وي�ضمان
 10طائرات �سوبر بوما  ،AS -332و�رسب من
 12طوافة .EC - 635
ول��واء ط�يران عمليات خا�صة ي�ض ّم 16+8
طوافة  UH - 60Lبالك هوك و  8طوافات MD -
 .530وي�ض ّم الطريان امللكي طائرتي ت�شالنجر
 ،604وط��ائ��رة تراي�ستار  ،500و  6ط��واف��ات
 S-70Aبالك هوك وطوافة .SA - 316C
مالحظة 3 :ط ��ائ ��رات ط ��راز L-76M
تقوم ت�شغيلها م�ؤ�س�سة نقل جوي مدنية.
�أما طوافات القتال ف�رسبان قتاليان من
 + 30ك��وب��را  ( AH 15Wال���سرب��ان  10و 12
قاعدة امللك عبد اهلل .
�أما للتدريب ف�ست�ستخدم الكلية اجلوية
للتدريب يف قاعدة امللك ح�سني ثالثة �أ��سراب
ه ��ي ال� ���س�رب  11وي� �ت� ��أل ��ف م ��ن  13ط��ائ��رة
�أفيوجت  ،C-101وال�رسب  4ولديه  16طائرة
�سلينغ�سباي  ،T - 67وط��ائ��رت��ان M -260
�سوكاتا .TB - 20
ال �ط��ائ��رات امل �� �س�يرة ن�ظ��ام��ا كامكوبرت
 S-100و � 4أنظمة .FALCO
مالحظة :ي �ج��ري ت�ن��اف����س ع�ل��ى ط��ائ��رة
تدريب �أ�سا�سية جديدة حت� ّل مكان طائرات
 .C101ك �م��ا ّمت حت ��وي ��ل ط��ائ��رت��ي ال�ن�ق��ل
� CN -235إىل ط��ائ��رت�ين ُم���س� ّل�ح�ت�ين لدعم
مهمّات القوات اخلا�صة و أ�ُعيد ت�سليمها.
وم �ن��ذ ال �ع��ام  2018ك��ان ق�ي��د ال�ط�ل��ب 18
طوافة مُ�سلّحة بوينغ  AH - 60ليتــل بيــــرد
(و  6ك �خ �ي��ار ث� ��ان) ل�ت�ج�ه�ي��ز ل� ��واء ط�ي�ران
العمليات اخلا�صة وبالتحديد املجموعة 28
ولكن مل يعرف �إذا كان قد ّمت الت�سليم .وبد�أ
يف �أواخ ��ر ع��ام  2015ت�سلم  15ط��ائ��رة F-16
ا�ضافية من الفائ�ض الهولندي.
القواعد اجلوية :امللك عبد اهلل (عمان)
(النقل الع�سكري) وكلية التدريب الع�سكري
14

لدى االردن طائرات نقل طراز كا�سا C- 235

اجل ��وي والأم �ي��ر ح���س��ن ( ،)H5وال�ع�ق�ب��ة،
والأزرق ،وامللك في�صل (اجلفر).

الر�سمية عربية ملدى املناطق العربية وكردية
لدى الأكراد .

اجلمهورية العراقية:

الدفاع

م�ساحة اجلمهورية العراقية .
ك��ل��م و  % 13م�ن�ه��ا �أرا�� � � ٍ�ض زراع� �ي ��ة وم��ا
تبقى م ��روج وم��راع��ي و أ�ح� ��راج و��س��واه��ا.
وال �� �س��واح��ل  28ك�ل��م (  36م �ي�لاً) .ال�سكان
( 40.222493تقديرات  )2020ومعدل النمو
ال�سنوي ( 2.55ت�ق��دي��رات  .)2013واللغة

434 920

2

احل��رب ال�ت��ي تعر�ضت لها اجلمهورية
العراقية و�أدّت �إىل خ�سارة الرئي�س �صدام
ح�سني ومعظم قواته ومعداته الع�سكرية.
ول �ك��ن �أث ��ر ا� �س �ت �ق��راره وان���س�ح��اب ال �ق��وات
الأمريكية املكونة من  50أ�ل��ف جنديّ  ،وتويل
الرئي�س ج�لال طالياين هيئة �أرك��ان القوات

دبابة ابرامز  Abrams M1A1لدى اجلي�ش العراقي
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امل ُ�سلّحة وت�أليف جلنة الأم��ن الوطني التي
ت���ض� ّم وزراء ال��دف��اع وال��داخ �ل �ي��ة وال �ع��دل
واخل��ارج�ي��ة وامل��ال�ي��ة� ،إ�ضافة �إىل مُ�ست�شار
رئ �ي ����س ال� � ��وزراء لل��أم��ن ال �ق��وم��ي ،وم��دي��ر
امل �خ��اب��رات ،وامل ُ���س�ت���ش��ار الأول ل�ل���ش��ؤون
الع�سكرية ،وت�ض ّم جلنة الأمن الفاعلة رئي�س
�أرك���ان ال �ق��وات امل ُ�سلّحة ال�ع��راق�ي��ة ،وقائد
قوات التحالف ونائب وزير الداخلية ومدير
ال�رشطة العراقية� ،إ�ضافة �إىل قيادة القوات
امل ُ�شرتكة ،وقيادة مكافحة الإره��اب وقيادة
القوات الربية وقيادة الدعم.

القوات الربية

ال يوجد معلومات معتمدة بالن�سبة للعديد.
واجلي�ش احلايل تغري عديده حالي ًا �أثر الهجمات
التي تعر�ض عام  .1914لذلك تعتمد با�ستمرار
الأرق ��ام ال�سابقة ويف الوقت نف�سه �أعلن عن 9
فرق مُ�شاة ي�ضاف �إليها  3فرق كردية.
أ�م��ا امل�ع��دات فدبابات القتال الرئي�سية
 146اب��رام��ز  M1A1و  80دب��اب��ة  T-72و 50
دبابة .T-55
�أما عربات القتال املدرعة فنحو  150عربة
 BMP - 1و � BTML 511إ�ضافة �إىل  115عربة
( BTB -80ال ���شرط��ة اخل��ا� �ص��ة) ون�ح��و 20
فوك�س و  150عربة  BTB - 4و  1026عربة
 M-113وحوايل  1200عربة .MT - LB
�أما املدفعية :فـ  50مدفع M109A4/A5
ذات�ي��ة احل��رك��ة ه��اوت��زر و  128م��دف��ع M198
مقطور ه��اوت��زر ع�ي��ار  155ملم و  18مدفع
 D-20هاوتزر مقطور عيار  152ملم.
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لدى القوات اجلوية العراقية طائرات نقل طراز C-130J

�أما الهاونات  120ملم ( 50بطارية) و
ملم ( 108ف�صائل).
و�� �ص ��واري ��خ �� �س ��ام� 150 :أف �ن �ج��ر و 40
بانت�سري .S/
وق�ي��د الطلب  175دب��اب��ة رئي�سية M-1
ابرامز ولكن ت�سليمها قد يت�أخر ،وكذلك غري
حمدد من دبابات .T-72
81

البحرية العراقية

عديد البحرية � 9000إ�ضافة �إىل  900من
جنود البحرية.
تنظيم البحرية العراقية يف الت�شكيالت
التالية�� :سرب ال��دوري��ة ال�ساحلية ،و��سرب
ال ��زوارق الهجومية ،و��سرب ال��دع��م امل��زود
بقطع دع��م ج��دي��دة .ومهمة البحرية الدفاع
عن مينائي �أم ق�رصـ ،والب�رصة ،وحمطات
حتميل البرتول ،وال�شاطيء العراقي عموماً.
�أم��ا �أ�سطول البحرية فقوامه زورق��ان
�أمريكي ًا ال�صنع فئة «الب�رصة» طول  60مرت ًا
ط��راز  ، OSVو 4زوارق للدورية فئة الفتاح
(�صنع �أحوا�ض فنكانتيريي) طراز SAETT
و  5زوراق دورية فئة «بريدايرت» �إزاحة 140
طن ًا (ا�ست�ؤجرت من تايوان) ،و  6زوارق فئة
الفاو ،و  12زورق ًا للدوريــــة فئــة ،PB - 301
و  26قارب ًا �رسيع ًا طراز ديفاندر.
جنود البحرية قوامهم فوج من كتيبتني
مهمة الكتيبة الأوىل حماية من�ش�آت النفط
واملالحقة والتفتي�ش ،والثانية مهمتها حماية
امل��وان��ىء وال�ق�ي��ام مبهمات �أمنية على الرب
حلماية املن�ش�آت.

�سالح اجلو

ع��دي��د  6000ج�ن��ديّ وم �ق �رّه الرئي�سي يف
القبارة وتنظيمه العام :جناح الهجوم 109
(الر�شيد  ABبغداد) ولديه  20 - 15طائرة
 ،SU-25وج��ن��اح ال �ه �ج��وم ( 115ال �ب �ل��د)
ي�ضم  10ط��ائ��رات  ،L-195ASوطائرتني
 L-195S2وج �ن��اح الإ� �س �ت �ط�لاع وي �ت ��أل��ف
من  3أ���س�راب �إ�ستطالع خفيفة هي ال�رسب
الثالث (ك��رك��وك) جمهز بـ  8ط��ائ��رات �ساما
 ،CH2000وال�رسب ( 70الب�رصة) ولديه 6
طائرات �سيكر  ، SB - 71 - 360و  8طائـــــرات
�سامــــا  ، CH 2000وال�رسب ( 87املنت) ولديه
 6طائرات كينغ �إير . 350FR
ال�رسب  52للتدريب (كركوك) ولديه 20
طائرة ال�ستا  ،95و  12طائرة كرفان �سي�سنا
( AC - 208Bملكافحة املتمردين �أي�ضاً) و 15
طائرة تيك�سان .T - 6A
و�رسب النقل لديه  3طائرات ،C-130L
و  6طائرات �آن  ،32 -و  6طائرات C-130J
و�رسب طوافات ي�ض ّم طوافات مي .17 -
م�ل�اح���ظ���ة� :أو�� � �ص � ��ى ال� � �ع � ��راق ع �ل��ى
 16ط��ائ��رة ُم�ق��ات�ل��ة م��ن ط ��راز ) C( F - 16
ب�ل��وك  52و إ�من ��ا �أُجّ � ��ل ت�سلّمها ،و ّمت ت�سلم
ع��دد قليل م��ن ال �ط��ائ��رات الهجومية �سو -
 25م��ن رو��س�ي��ا واي� ��ران �سلّمت يف ح��زي��ران
 .2014وق �ي��د ال �ط �ل��ب  24ط��ائ��رة ه �ج��وم/
ت��دري��ب ط ��راز  KAIT501Qج��رى ت�سلمها
ع��ام  .2016 - 2015وق�ي��د ال�ط�ل��ب ع��دد غري
حم ��دد م��ن ط ��ائ ��رات ال �ت��دري��ب الأ� �س��ا� �س��ي
.PAC Super MUSHSHAK
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رادار  GHOSTEYE® MRﻣﻦ
»رﻳﺜﻴﻮن ﻣﻴﺴﻠﺰ آﻧﺪ دﻳﻔﻴﻨﺲ«
ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﺗﻠﻮ اﺧﺮ

 GhostEye® MRﻫﻮ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ دﻓﺎع ﺟﻮي وﺻﺎروﺧﻲ ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪى ﻳﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ ورﺻﺪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺰواﻳﺎ وﻗﺪرات ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ دﻗﺔ ﻗﺬاﺋﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺪون ﻃﻴﺎر واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﻮﻳﺔ.

ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ »رﻳﺜﻴﻮن ﻣﻴﺴﻠﺰ آﻧﺪ
دﻳﻔﻴﻨﺲ« اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ اﺿﺎﻓﺔ اﺣﺪث ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
رادارات  ،GhostEyeﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﻳﻢ أداء
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﻳﻮاﺻﻞ رادار  GhostEye® MRﻣﻦ »رﻳﺜﻴﻮن ﻣﻴﺴﻠﺰ
آﻧﺪ دﻳﻔﻴﻨﺲ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »رﻳﺜﻴﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺰ«،
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﺗﻠﻮ اﺧﺮ ،ﺣﺎﺻﺪاً اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮاﺳﻊ وذﻟﻚ
ﻣﻨﺬ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ول ﻣﺮة ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮض واﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ .٢٠٢١
وﻓﻲ ﻫﺬا ا¬ﻃﺎر ،ﻗﺎل ﻛﺎرل ﻫﺎرﺗﻔﻮرد ،اﻟﻤﻬﻨﺪس
اول ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺪى »رﻳﺜﻴﻮن ﻣﻴﺴﻠﺰ
آﻧﺪ دﻳﻔﻴﻨﺲ«» :ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺣﺠﻢ ا¬ﻧﺠﺎز
اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺎم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺬ ﻋﺮض
اﻟﺮادار اﻟﺠﺪﻳﺪ ول ﻣﺮة .ﻟﻘﺪ أﺣﺮزﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﺗﻘﺪﻣ ًﺎ ﻻﻓﺘ ًﺎ ،ﺑﺪءاً ﻣﻦ اﺑﺤﺎث اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
ﺗﺘﺒﻊ اﻫﺪاف اﻟﺤﻴﺔ وﺻﻮ ًﻻ إﻟﻰ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ
اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار أﺳﺒﻮع ،ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
ﻗﺪرات اﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻤﻬﺎم«.
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره راداراً ﻣﺘﻘﺪﻣ ًﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي واﻟﺼﺎروﺧﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪى ،ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ GhostEye® MR
ﻻﻛﺘﺸﺎف وﺗﺘﺒﻊ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﺪءاً ﻣﻦ
ﺻﻮارﻳﺦ ﻛﺮوز واﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺪون ﻃﻴﺎر إﻟﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻤﺮوﺣﻴﺎت .وﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻴﺮان اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﺑﺰاوﻳﺔ  ٣٦٠درﺟﺔ ﻗﻮاﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي واﻟﺼﺎروﺧﻲ ذي اﻟﻤﺴﺘﻮى ادﻧﻰ
) ،(LTAMDSواﻟﺬي ﺗﻄﻮره »رﻳﺜﻴﻮن ﻣﻴﺴﻠﺰ آﻧﺪ
دﻳﻔﻴﻨﺲ« ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻴﺶ اﻣﺮﻳﻜﻲ.
اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻨﺬ اﻛﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ أﺟﻬﺰة وﺑﺮاﻣﺞ
 GhostEye® MRﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  ،٢٠٢١ﻗﺎم
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻤﻮذج أوﻟﻲ
ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎم.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎل ﻫﺎرﺗﻔﻮرد» :ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻮ إﻧﺠﻼﻧﺪ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ وﺗﻜﺎﻣﻞ
ﻗﺪرات اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺘﺘﺒﻊ ﻣﻊ اﺟﻬﺰة ،ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻗﺪرة اﻟﺮادار ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ اﻫﺪاف ﺑﻨﺠﺎح .ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺤﺎﻛﺎة اﺟﻬﺰة واﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﺑﺪأ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أداء اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ .وﻧﻈﺮاً ﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺘﻨﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ
ﻟﻌﺮض  GhostEye® MRﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ،وإﺑﺮام ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ¬ﺟﺮاء ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﻬﺎم ﻓﻲ ﻋﺎم
.«٢٠٢٣
وﺧﻼل اﺷﻬﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﺳﻴﻮاﺻﻞ ﻓﺮﻳﻖ »رﻳﺜﻴﻮن
ﻣﻴﺴﻠﺰ آﻧﺪ دﻳﻔﻴﻨﺲ« إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟÒﺟﻬﺰة
واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻫﺪاف ﻣُﺠﻬﺰة ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ دﻗﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻢ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻗﺎل روب ﻟﻴﺴﺎﻧﻴﻚ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وا¬ﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ
واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي ﻟﺪى »رﻳﺜﻴﻮن ﻣﻴﺴﻠﺰ آﻧﺪ دﻳﻔﻴﻨﺲ«:
»ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺧﻢ اﻟﺬي
اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .ﻻﺳﻴﻤﺎ
وأن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻮن
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﻌﻘﺪة ﻣﺘﺰاﻳﺪة ،ﻣﺜﻞ ﺻﻮارﻳﺦ ﻛﺮوز
واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺪون ﻃﻴﺎر .وﻗﺪ
أدت ﻫﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮل
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى«.
 GhostEye® MRرﻛﻴﺰة ﻃﻼق
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻨﻈﺎم )(NASAMS
ﻧﺸﺄت ﻓﻜﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ رادار GhostEye® MR
ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات
ﻧﻈﺎم ﺻﻮارﻳﺦ أرض ﺟﻮ اﻟﻤﺘﻘﺪم )،(NASAMS
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات .وﺗﻀﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ »ﻧﻈﺎم ﺻﻮارﻳﺦ
ﺟﻮ-ﺟﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ذات اﻟﻨﻄﺎق
اوﺳﻊ« ) ،(AMRAAM®-ERوﺑﺪوره ﺳﻴﻌﺰز

ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻧﻈﺎم ﺻﻮارﻳﺦ أرض ﺟﻮ اﻟﻤﺘﻘﺪم ) (NASAMSﻣﻦ ﻗﺒﻞ »رﻳﺜﻴﻮن
ﻣﻴﺴﻠﺰ آﻧﺪ دﻳﻔﻴﻨﺲ« ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻐﺴﺒﺮغ ﻟﻠﺪﻓﺎع واﻟﻔﻀﺎء
اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﺔ .وﻗﺪ دﺧﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ٣٠ﻋﺎﻣ ًﺎ ،وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ  ١١دوﻟﺔ ﺣﻠﻴﻔﺔ) .اﻟﺼﻮرة :ﻛﻮﻧﻐﺴﺒﻴﺮغ ﻟﻠﺪﻓﺎع واﻟﻔﻀﺎء(

رادار  GhostEye® MRﻗﺪرات ﺗﻠﻚ اﻧﻈﻤﺔ
ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ
وﺣﻤﻴﺎﺗﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﺪ »رﻳﺜﻴﻮن ﻣﻴﺴﻠﺰ آﻧﺪ
دﻳﻔﻴﻨﺲ« ¬ﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻟﺬﺧﻴﺮة اﻟﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎم  GhostEye MRاﻟﻤﺪﻣﺞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم
ﺻﻮارﻳﺦ أرض ﺟﻮ اﻟﻤﺘﻘﺪم ).(NASAMS
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ  GhostEyeاﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
اﻟﻤﺮن ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰه ﺑﺘﻘﻨﻴﺘﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮارﻳﺦ أرض ﺟﻮ اﻟﻤﺘﻘﺪم
 NASAMSﻗﺪرات إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻫﻤﺎ :ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ
اﻟﻤﺴﺢ ا¬ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻨﺸﻂ ) (AESAواﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ
دوراً ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ وﺗﺘﺒﻊ
واﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ،وﺗﻘﻨﺔ ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ اﻟﻐﺎﻟﻴﻮم
) (GaNاﻟﻤﺼﻨﻮع ﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻌﺰز
ﻗﻮة إﺷﺎرة اﻟﺮادار ،وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق أﻃﻮل وﺑﺪﻗﺔ أﻋﻠﻰ.
وأﺿﺎف ﻟﻴﺴﺎﻧﻴﻚ» :ﻳﻌﺰز رادار GhostEye MR
ﻗﺪرة ﻧﻈﺎم  NASAMSﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺪى واﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ واﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ .وﻣﻦ ﺷﺄن
ﻫﺬه اﻟﻤﺰاﻳﺎ أن ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ دﻗﺔ وأداء اﻟﻨﻈﺎم
ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﻨﺎوﺋﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺔ
وذﻛﺎء واﻧﺘﺸﺎراً«.
ً
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Integrates with NASAMS.
Delivers next-level defense.
GhostEye® MR leverages commonality with LTAMDS to provide
high-performance, multi-mission, medium range air defense
against evolving missile threats, enemy aircraft and unmanned
systems. Interoperable with other fielded systems, GhostEye
MR boosts the capability of NASAMS and detects, tracks and
identifies threats with unmatched precision.
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سوفكس :Sofex 2022

من�صة عاملية لأنظمة القوات اخلا�صة

امللك عبد اهلل الثاين ي�شهد �إفتتاح معر�ض العام  2018حماطاً ب�أركان الدولة وال�ضيوف

معر�ض �سوفك�س  SOFEXللعمليات اخلا�صة ،هو
معر�ض دويل يُقام مرّة كل �سنتني يف الأردن ،ت�أ�س�س يف العام
 1996وا�ستم ّر يف الإنعقاد يف العا�صمة عمان حتى العام
 ،2018واليوم بعد انقطاع دام �أربع �سنوات ،يعود �سوفك�س
�إىل الإنعقاد يف مدينة العقبة ما بني  31ت�شرين �أول�/أكتوبر
و  3ت�شرين الثاين/نوفمرب  .2022فيما يلي تذكري بفعاليات
املعر�ض ال�سابق:
�صباح يوم الثالثاء يف � 8أيار/مايو  2018افتتح العاهل الأردين
امللك عبد اهلل الثاين فعاليات معر�ض معدّات قوات العمليات
اخلا�صة الذي ا�ستقطب �أكرث من � 350رشكة من  35دولة حول
العامل ،ويع ّد الوحيد يف منطقة ال�رشق الأو���س��ط و�أفريقيا والأك�بر عاملي ًا
املتخ�ص�ص يف ال�صناعات الدفاعية والع�سكرية و�أبرزها معدّات العمليات
اخلا�صة ومقاومة الإرهاب والأمن القومي.
ح�رض حفل الإفتتاح الأمري ح�سني بن عبد اهلل و ّيل العهد ،والأمري
في�صل بن احل�سني رئي�س جمل�س �إدارة معر�ض «�سوفك�س» ،ورئي�س هيئة
الأركان امل�شرتكة الفريق الركن حممود عبد احلليم فريحات �إىل جانب
ح�شد من الوفود الر�سمية وكبار �ضباط القوات امل�سلّحة الأردنية.
املدير العام ملعر�ض «�سوفك�س» عامر الطباع �ألقى كلمة الإفتتاح باللغة
الإنكليزية �أ�شار فيها �إىل فخر الأردن با�ستمرار �سوفك�س بوابة فعالة
للعمليات اخلا�صة والأمن الداخلي ،امل�شهود به كمعيار يف تقومي الأحداث
العاملية .كما أ�كّد على �أن الدفاع والأمن �أمران حيويان جلميع الأمم ،ولهذا
ال�سبب تبذل اجلهود ل�ضمان جتهيز القوات امل�سلّحة الأردن��ي��ة ب�أف�ضل
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يتغي ب�رسعة وا�ستمرار
الو�سائل والتقنيات ،و�أن دور �صناعة الدفاع رّ
ويتطلّب املزيد من التطوّر ملواجهة احلروب احلديثة والهجينة ،ومن هنا
جاء معر�ض «�سوفك�س» ليوفر من�صة لتبادُل املعرفة واخلربات والتكامل
والتعاون متا�شي ًا مع التحدّيات وت�سارع الأحداث.
بدوره قائد جمموعة امللك عبد اهلل الثاين للقوات اخلا�صة امللكية العقيد
الركن �سفيان ال�سليحات �ألقى كلمة قال فيها� «:إن ر�ؤية م�ؤمتر ومعر�ض
«�سوفك�س» هي من قِ�ص�ص النجاح الأردنية التي انبثقت عن ر ؤ�ي��ة ثاقبة

قوات الوحدات اخلا�صة يف عملية متثيل اقتحام مكان �إرهابيني
الدفاعية � -أيلول � /سبتمرب  -ت�رشين الأول � /أكتوبر 2022

ويتفقد �أحد الأجنحة

من جاللتكم �أبان قيادتكم للعمليات اخلا�صة ،حيث �أكّدت على ربط جميع
متطلبات ال�ق��وات امل�سلّحة م��ن ت�أهيل وتطوير بالإعتماد على قدراتها
وت�سويق �صناعاتها الع�سكرية على امل�ستوى الإقليمي والعاملي» .العقيد
�سفيان �أ�شار �إىل �أن القوات امل�سلّحة الأردنية والقوات اخلا�صة على وجه
التحديد ،قد لعبت دور ًا مهم ًا يف الت�صدّي ل�ل�إره��اب والتطرّف من خالل
مُ�شاركتها الفاعلة �ضمن قوات التحالف يف مناطق ال�رصاع.
تخلّل حفل الإفتتاح عر�ض ًا ل�سيناريو مترين ا�شتمل على عمليات �إنزال

الأمري في�صل بن احل�سني يُ�صافح مدير التحرير

مظلليني ،وعمليات عزل وتطويق املنطقة نفّذته قوة فعل الر ّد ال�رسيع من
الوحدة الثانية ملكافحة الإره��اب ت�ساندها الطوافات املُقاتلة والطائرات
احلربية طراز  ،F-16لإخالء رهائن حمتجزين من قِبل جمموعة �إرهابية،
كما ت�ضمّن التمرين عملية �إخ�لاء جريح بوا�سطة طوافة وعمليات �إنزال
باحلبل ال�رسيع .بعد ذلك جال امللك عبد اهلل والوفود املرافقة على �أجنحة
املعر�ض ،حيث توقّف عند بع�ض ال�رشكات وا�ستمع من القائمني عليها
ل�رشوحات حول املنتجات املعرو�ضة من معدّات ع�سكرية و�أنظمة ت�ستخدم
يف جماالت الدفاع الع�سكري والعمليات اخلا�صة ومكافحة الإرهاب.

�أخبار العار�ضني:

لقد �شهد «�سوفك�س  »2018مُ�شاركة �أكرث من � 350رشكة وم�ؤ�س�سة
منتجة للأنظمة الدفاعية امل ُ�ستخدمة من قبل قوات العمليات اخلا�صة،
حيث عر�ضت �آخ��ر م��ا تو�صلت �إل�ي��ه تكنولوجيا الأ�سلحة وامل�ع�دّات
لإجناح مهام القوات اخلا�صة� .أبرز ال�رشكات العار�ضة و�أه ّم املنتجات
ميكن �إدراجها فيما يلي:

مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�صميم والتطوير :KADDB

وزير الدولة لل�ش�ؤون الدفاعية الإماراتية حممد البواردي يتجوّل يف �أجنحة املعر�ض
الدفاعية � -أيلول � /سبتمرب  -ت�رشين الأول � /أكتوبر 2022

ي�س ��تم ّر مرك ��ز كادب ��ي  KADDBبالتط� �وّر عام� � ًا بع ��د ع ��ام ،فق ��د عر�ض مع
ال�رشكات التابعة ملجموعة كادبي الإ�ستثمارية يف «�سوفك�س  » 2018جمموعة
م ��ن الأنظمة الدفاعية اجلديدة ،بهدف الت�س ��ويق مل�ش ��اريع املركز ومنتجات
ال�رشكات التابعة له والتي ت�ص ��بّ يف اهتمام امل�ستثمرين من منتجي الأنظمة
الدفاعية يف العامل� .شمل جناح املركز الذي تبلغ م�ساحته � 4آالف مرت ًا مربعاً،
على معرو�ض ��ات ع�س ��كرية عديدة ،تعك�س مدى التقدّم على قاعدة من التقنية
والكفاءة والقدرة يف ا�ستخدام التكنولوجيا واخلربات وامل�ؤهالت.
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�سالح اجلو امللكي
يعر�ض طوافة عمالقة

����ش���ارك ���س�لاح اجل����و امل��ل��ك��ي
ب��ع��ر���ض ط��واف��ة رو���س��ي��ة حديثة
لأوّل م�رّة يف �سوفك�س هي الطوافة
 Mi 26T2امل��زوّدة مبحرّكني قوة
ك ّل منهما  11,400ح�صان ،وقادرة
على حمل  82جندياً مبعدّاتها وكامل
جتهيزاتهم الع�سكرية ،كما ميكن
ا�ستخدام هذه الطوافة كم�ست�شفى
متنقّل ب�سعة � 60سرير ًا بالإ�ضافة �إىل
الطاقم الطبّي املرافق.

الطوافة Mi26T2

�أو�شكو�ش :Oshkosh

�إ�شتملت معرو�ضات كادبي على جمموعة من الأنظمة الدفاعية
يف جم��ال الآل �ي��ات والأن�ظ�م��ة الأر� �ض �ي��ة ،ال�ت��ي ت�شكل ع��رب��ة «ال�ف��ار���س
�»6x6إحداهاوتع ّد اخليار الأمثل �ضمن قطاع الآليات املدرعة ذات املهام
اخلا�صة .هذا بالإ�ضافة �إىل عربات «اجلواد» و «احلار�س» و«الوح�ش»
املخ�ص�صة للقيادة وال�سيطرة وتتميّز بقدرتها على احلركة و�سعتها
التحميلية الكبرية و�إمكانياتها يف توفري م�ستوى ع��الٍ م��ن احلماية
لطاقمها.
ال �ب��ارز يف م�ع��رو��ض��ات امل��رك��ز متثل يف الأن�ظ�م��ة ال��ذك�ي��ة وم�ع�دّات
اجلندي يف امليدان ،حيث قدّمت كادبي �أجهزة للت�شوي�ش ونظام التحذير
من �أ�شعة اليزر الذي يعترب الأمثل لتحديد التهديدات الليزرية للآليات
الأر�ضية وللك�شف الأويل لأنظمة الإنذار والتدابري امل�ضادة.
يُ�شار �إىل وجود مدفعية ميدان منها املدفع  RUM IIعيار  155ملم
وعربة «املارد  »8x8املتطوّرة ،والطائرات امل�سرية دون طيّار والأ�سلحة
الفردية وامل�سد�سات� ،إ�ضافة �إىل قطاع الإلكرتونيات والب�رصيات
التي تنتجها �رشكة «�أ�سل�سان ال�رشق الأو�سط» �إحدى �رشكة جمموعة
كادبي الإ�ستثمارية.

�أو�شكو�ش الدفاعية  Oshkosh Defenseهي ال�رشكة الأمريكية
الرائدة يف �إنتاج وتزويد العربات التكتيكية املدرعة على عجالت ،ومنذ
عقود تُ�ساهم يف حترّك القوات الع�سكرية والأمنية حول العامل من خالل
تقدمي جمموعة من و�سائل النقل للمهمّات العمالنية واللوج�ستية.
عر�ضت يف «�سوفك�س» العربة اجلديدة للأغرا�ض اخلا�صة ولكافة
الأرا�ضي � .)S-ATV( Special Purpose All - Terrain Vehicleإنها
عربة خفيفة ال��وزن ذات ت�صميم قابل للتعديل لتلبية جمموعة منوّعة
من احتياجات مهمّات القوات امل�سلّحة يف الواليات املتحدة الأمريكية
وال�رشق الأو�سط وحول العامل.
نائب رئي�س ال�رشكة ومدير عام الربامج الدولية لأو�شكو�ش الدفاعي
مايك �أيفي � ،Mike Ivyأكّد على �أن بناء العربة  ،S-ATVجاء يف �سياق جناح
عربات �أو�شكو�ش الع�سكرية املثبتة للعمل خارج الطرق ،ومع هذا امل�ستوى
الرفيع من احلركية والقدرة على املناورة و�إمكانية نقلها داخل الطائرات
بكامل �أ�سلحتها ،ف�إنها �أبرز ما حتتاجه قوات العمليات اخلا�صة.

عربة املارد �أبرز منتجات KADDB

عر�ضت �أو�شكو�ش العربة اجلديدة S-ATV
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ليوناردو :Leonardo

راينميتال :Rheinmetall

عربة قتال امل�شاة � Marder1A3أمام جناح راينميثال

�أجهزة �إلكرتونية منوعة يف جناح «ليوناردو»

�شاركت «ليوناردو» يف معر�ض «�سوفك�س» عرب جمموعة منتجاتها
اخلا�صة باملراقبة والت�صوير التي تنتجها يف اطار عائلة فالكو Falco
امل�ستخدمة عمالني ًا منذ ع�دّة �سنوات يف خم�سة دول� .أب��رز منتجاتها
ن�ظ��ام  MONUSCOمل�ه� ّم��ات حفظ ال���س�لام م��ع ق��وات الأمم املتحدة،
�إ�ضاف ًة �إىل �أجهزة امل ُراقبة والتج�سّ �س التي منها نظام  Falco Evoالذي
ّمت اختياره من قِبل عدّة دول يف منطقة اخلليج.
�إىل ذلك عر�ضت «ليوناردو» جمموعة من املنتجات املحمولة جو ًا
ملهمّات امل ُراقبة والإ�ستطالع وحتديد الأه��داف  ،ISTARوالتي ت�شمل
رادار امل ُراقبة  AESAامل�ستخدم يف طائرات  ،Ospreyورادار الإن��ذار
 ،SEERوعائلة ال��رادار  KRONOSمتعدّدة املهام ،هذا بالإ�ضافة �إىل
نظام  RCIEDامل�ضاد للعبوات النا�سفة والعامل ع��ن بُعد ب�ترددات
راديوية .RF

�أ�سل�سان :Aselsan

هي ال�رشكة الرتكية الرائدة يف �إنتاج الأنظمة التقنية والإلكرتونية
والدفاعية عالية اجلودة .عر�ضت يف �سوفك�س �أحدث �أنظمة الإت�صاالت
الع�سكرية واملهنية ،و�أنظمة ال�صواريخ امل�ضادة للدبابات ونظام
مكافحة ال �ط��ائ��رات دون ط � ّي��ار  ،Anti - Drone Systemsو�أنظمة
الإ�ستطالع وامل ُراقبة املحمولة ج��واً� ،إ�ضاف ًة �إىل معدّات عاملة ب�أ�شعة
اليزر لدقة التوجيه ،و�أنظمة الرادار وامل ُراقبة والت�شوي�ش وغريها.
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن «�أ�سل�سان  »Aselsanمتتلك ال�ق��درة على
املن�صات الأر��ض�ي��ة واجل��وي��ة والبحرية التي تتطلب معرفة
حتديث ّ
وخربة هند�سية نظامية �إحرتافية ،فيما تع ّد خربتها �أ�سا�س ًا ت�ستند عليه
لتحقيق م�شاريع الدمج والتحديث الناجحة.
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هي ال�رشكة الأملانية املنتجة ملختلف الأنظمة الدفاعية والعربات
امل��درع��ة ،عر�ضت يف «�سوفك�س» ع��رب��ة ق�ت��ال امل���ش��اة امل��درع��ة م��اردر
 )AIFV( MARDER 1A5ال �ت��ي مت � ّث��ل �أمن ��وذج� � ًا حم���س�ن� ًا للعربة
 MARDER 1A3امل ُ�ستخدمة حالي ًا بت�رصّف اجلي�ش الأمل��اين ب�أعداد
كبرية� .إحدى �أه ّم التح�سينات التي �أدخلت على هذه العربة ،كانت نظام
احلماية �ض ّد الأل�غ��ام الأك�ثر فعالية من قبل ،وال��ذي ح��از على مُوافقة
ال�سلطات الدفاعية الأملانية.
تزن هذه العربة حوايل  38طن ًا وهي مزوّدة مبدفع �أوتوماتي عيار
 20ملم ور�شا�ش متو�سط عيار  7.62ملم و�صواريخ ميالن MILAN
م�ضادة للدروع ،وبعد ت�سلّم عربات � ،MARDER 1A5سيعمد اجلي�ش
الأملاين �إىل التخلّ�ص من عربات القتال القدمية.

لوكهيد مارتن :Lockheed Martin

عر�ضت «لوكهيد مارتن» ال�صاروخ الإعرتا�ضي ال�صغري ()MHTK

ال�رشكة الأمريكية الرائدة عاملي ًا يف �إنتاج خمتلف �أن��واع الأنظمة
الدفاعية للقوات الربية واجلوية والبحرية ،عر�ضت يف «�سوفك�س»
حمفظتها الوا�سعة من احللول الدفاعية والأمنية على ح ٍد �سواء.
�إىل ج��ان��ب جم�سّ مات ع� �دّة من ��اذج م��ن ال���ص��وراي��خ ،ك��ان الالفت
جم �� �س��م ال� ��� �ص ��اروخ الإع�ت�را�� �ض ��ي ال �� �ص �غ�ير ال� ��ذي ي ���ض�رب ليقتل
 Miniature Hit - To - Kill Interceptorال��ذي �أثبت فعالية وق��درات
كبرية العرتا�ض ال�صواريخ والقذائف ال�صاروخية و�أخطار املدافع
والهواوين� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية اعرتا�ض الطائرات دون طيّار .UAVs
يجهّز ال�صاروخ ( )MHTKبتكنولوجيا ال�رضب للقتل Hit - To -
 Killالتي توفر ابادة �أكيدة للأ�سلحة التي يت ّم اعرتا�ضها �ضمن دائرة
كاف حلماية القوات يف خمتلف الظروف اجلوية.
 360درجة وعلى مدى ٍ
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�إنتهاء فعاليات �سوفك�س Sofex 2018

جم�سمات طائرات نقل ،عملت �أوربيتال على ت�سليحها باملدافع والر�شا�شات

�أوربيتال �أ.ت.ك :Orbital ATK

ال�رشكة الأمريكية الرائدة يف جماالت اجلو ف�ضاء والتكنولوجيات
الدفاعية عر�ضت يف «�سوفك�س» جمموعة م��ن منتجاتها وقدراتها
امل�ت�ق� ّدم��ة يف ح�ق��ل ال�ع�م�ل�ي��ات اخل��ا� �ص��ة .ت ��ؤ ّك��د ال ���شرك��ة �أن معر�ض
«��س��وف�ك����س» ي��وف��ر ل���شرك��ة  Orbital ATKمن�صة رئي�سي لإظ�ه��ار
منتجاتها املنوعة واحللول التي متكن قوات العمليات اخلا�صة من تلبية
احتياجاتها يف مواجهة التحديات امل ُ�ستقبلية حول العامل.
�أب � � ��رز احل� �ل���ول امل� �ع ��رو�� �ض ��ة � �ش �م �ل��ت ط���ائ���رة �أل �ي �م �ي �ن��اي �ت��ور
 AC - 208 Eliminatorال�ت��ي تعترب الأمن� ��وذج الأخ�ي�ر م��ن الطائرة
امل�سلحة كارافان � ،AC - 208B Caravanإذ �أن اليمينايتور قادرة على
ك�شف وحت��دي��د وتعقّب الأه ��داف املهمة والإ��ش�ت�ب��اك معها بوا�سطة
�صاروخني هيل فاير  HellFireحتت كل جناح� ،أو ا�ستخدام القذائف
امل��وجّ �ه��ة ع�ي��ار  2.75ان����ش امل��رك�ب��ة حت��ت ك��ل ج�ن��اح �أي���ض� ًا وذل��ك وفق ًا
الحتياجات املهمة.

�أكادميية الن�سر الذهبي للطريان :GEAA

ه��ي الأك��ادمي�ي��ة الأوىل
يف الأردن امل�ت�خ���ص���ص��ة
بتدريب طيّاري الطوافات،
وق��د ّمت الإع�ل�ان عن �إط�لاق
عملياتها وب��رام��ج تدريب
ال �ط � ّي��اري��ن ال�ع���س�ك��ري�ين
وطالب املعاهد الع�سكرية.
ل� �ق ��د �أع� �ل� �ن ��ت �أك ��ادمي� �ي ��ة
الن�رس الذهبي يف معر�ض
��س��وف�ك����س ع ��ن ال �ت��زام �ه��ا
ال�رشاكة مع القوات اجلوية امللكية الأردنية ،وتعزيز قدراتها لتقدمي
�أف�ضل برامج تدريبية للع�سكريني يف املنطقة مع خطط م�ستقبلية ت�شمل
برامج الطريان املدين �أي�ضاً.
الرئي�س التنفيذي للأكادميية اللواء الطيّار املُتقاعد نبيل �أبابنه
�أ�شار على هام�ش �سوفك�س� ،إىل �أن برامج التدريب �ستحقق نقلة نوعية
يف جمال التدريب على الطريان يف املنطقة ،وتهدف الأكادميية �إىل تخريج
طيّارين مع معارف عميق ومهارات عالية وروح مل�ؤها الثقة بالنف�س.
جتدر الإ�شار ة �إىل �أن  GEAAقد حازت على �شهادة الوكالة الدولية
للنقل اجلوّي  IATAوبالتايل الإجازة للأكادميية كمركز تدريب لربامج
الطريان و�إدارته و�سالمته ،بالإ�ضافة �إىل برامج طريان منوّعة.
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مدير عام �سوفك�س عامر الطباع وعن ميينه العميد عوده ال�شديفات وعن ي�ساره
العقيد الركن �سفيان ال�سليحات
يف ال�ساعات الأخرية النتهاء معر�ض وم�ؤمتر �سوفك�س 2018

عقد مدير عام املعر�ض ال�سيد عامر الطباع م�ؤمتر ًا �صحفياً
بالإ�شرتاك مع مدير التوجيه املعنوي يف القيادة العامة للقوات
امل�سلّحة الأردن��ي��ة العميد الركن ع��وده ال�شديفات ،وقائد
جمموعة امللك عبد اهلل الثاين يف القوات اخلا�صة امللكية العقيد
الركن �سفيان ال�سليحات.
�أعلن الطباع عن انتهاء فعاليات املعر�ض يف دورته الثانية
ع�شرة والذي افتتحه امللك عبد اهلل الثاين القائد الأعلى للقوات
امل�سلّحة و�سط مُ�شاركة وا�سعة �إقليمياً ودولياً وحملياً ،مُ�شري ًا �إىل
�أن معر�ض «�سوفك�س � »2020سيفتتح يف دورته الثالثة ع�شر بتاريخ
� 30آذار/مار�س من العام  .2020كما �أكّد على جناح املعر�ض الذي
يعترب مركز ًا للحوار واكت�ساب املعلومات واخل�برات التي ته ّم
القوات امل�سلّحة الأردنية والعربية والعاملية ،والذي �شارك فيه
خالل هذه الدورة � 352شركة عر�ضت منتجاتها الع�سكرية من 62
دولة �إ�ضافة �إىل وفود ميثلون  53دولة .وبالتايل ف�إن «�سوفك�س»
يتطوّر يف ك� ّل دورة ل��ه ،وا�ستطاع ا�ستقطاب �شركات منتجة
للمعدّات الع�سكرية عالية امل�ستوى واجلودة وبات من�صة لعر�ض
�أحدث ما تطلبه قوات الوحدات اخلا�صة.
�أما العميد عوده ال�شديفات فقد نوّه بفكرة م�ؤمتر ومعر�ض
معدّات قوات العمليات اخلا�صة التي �أطلقها العاهل الأردين
امللك عبد اهلل الثاين يف العام  ،1996و�أ�صبح «�سوفك�س» الذي
ينعقد ك ّل �سنتني من �أبرز الأهداف التي ت�شهدها منطقة ال�شرق
الأو�سط ،خا�صة ما يعر�ضه مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�صميم
والتطوير  KADDBمن �صناعات ع�سكرية متطوّرة� .إىل ذلك
�أ�شار العميد عوده �إىل �أن �سوفك�س �أ�صبح �سوقاً عاملياً لعر�ض
تو�صلت �إليه تكنولوجيا ال�صناعات الدفاعية والأمنية.
�آخر ما ّ
بدوره العقيد الركن �سفيان ال�سليحات قائد جمموعة
امللك عبد اهلل الثاين يف القوات اخلا�صة امللكية ،تناول معر�ض«
�سوفك�س» م��ن حيث �أهميته كحلقة و�صل ب�ين دول العامل
وال�شركات امل�صنّعة للأ�سلحة التي ته ّم ال��ق��وات امل�سلحة
الع�سكرية والأمنية ،وال��ذي منح القوات امل�سلّحة الأردنية
فر�صة اكت�ساب اخلربات والتدريب من دول عاملية مل يكن معها
تعامل يف املجاالت الع�سكرية والتدريبية �سابقاً.

الدفاعية � -أيلول � /سبتمرب  -ت�رشين الأول � /أكتوبر 2022

مؤمتر قادة قوات العمليات اخلاصة :2022

تركيز على مكافحة ا إلرهاب واحلروب الهجينة

الأمري في�صل بن احل�سني يتو�سّ ط قادة قوات العمليات اخلا�صة

�إف� �ت� �ت ��ح الأم��ي��ر ف��ي�����ص��ل بن
احل�سني رئ�ي����س جمل�س �إدارة
م �ع��ر���ض «� �س��وف �ك ����س» ،م ��ؤمت��ر
ق��ادة ق��وات العمليات اخلا�صة ممث ًال العاهل
الأردين امللك عبد اهلل الثاين ،وذلك قبل ظهر
يوم الأثنني يف � 7أيار/مايو  2018مبُ�شاركة
وزراء دف��اع ور�ؤ� �س��اء �أرك��ان وكبار �ضباط
ق��وات العمليات اخل��ا��ص��ة وال �ق��وات الربية
واجل��وي��ة �إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن �صناع ال�ق��رار
وخمطّ طي ووا�ضعي ال�سرتاتيجيات املتعلّقة
ب ��الأم ��ن ال �ق��وم��ي ل�ل�ع�م��ل ع�ل��ى ب �ن��اء ج�سور
التعاون لتوطيد ال�سالم العاملي.

امل� ��ؤمت ��ر ال � ��ذي � �ش � ّك��ل �أوىل ف�ع��ال�ي��ات
«� �س��وف �ك ����س  ،»2018ع �ق��د حت���ت ع �ن��وان
«احل � ��روب ال�ه�ج�ي�ن��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ال��رم��ادي��ة
ال��دول �ي��ة -ال�ب�ي�ئ��ة ال�ع�م�ل�ي��ات�ي��ة امل �ت �غ� رّّي�ة»،
بح�ضور �أك�ثر من  600مُ�شارك وب��ات ملتقى
للحوار والت�شاور والتعاون وتبادُل الأفكار
والآراء حول �أجنح ال�سُ بل يف مكافحة الإرهاب
باعتباره التحدّي الأكرب الذي يواجه العامل يف
القرن احلادي والع�رشين.
رئي�س هيئة الأرك ��ان امل ُ�شرتكة الفريق
الركن حممود عبد احلليم فريحات ،رحّ ب
باحل�ضور و�أ ّك��د على ��ضرورة �إج��راء حتليل

الفريق الركن حممود فريحات يلقي كلمة الإفتتاح

اجلرنال رميوند طوما�س General Raymond
 Thomasقائد العمليات اخلا�صة الأمريكية
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دقيق لتحديد البيئة اخل�صبة التي تُ�ساعد على
ظهور وتطوّر ما يعرف بال�رصاعات الرمادية،
�إذ �أن ع��دم ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت���صرّف احلا�سم
يف ه��ذه ال ���صراع��ات ��س�ي��ؤدي �إىل ا�ستنزاف
ال�ق��درات ،وع��دم �أخ��ذ زم��ام امل ُ�ب��ادرة قد ي��ؤدي
�إىل اخل���س��ارة يف ال ���صراع .الفريق فريحات
�أ�شار �إىل �أن القيادة العامة للقوات امل�سلّحة
الأردنية وبتوجيهات من امللك عبد اهلل القائد
الأعلى عكفت على و�ضع وتنفيذ خطط �إع��ادة
هيكلة رئي�سية لت�شكيالت ال�ق��وات امل�سلّحة
�ضمن ف�ت�رة خم�س � �س �ن��وات ،وه ��ذه اخلطط
ت�ضمن ل�ل�ق��وات امل�سلّحة ال �ق��درة والفعالية
وال �ك �ف��اءة يف م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات الأم �ن �ي��ة
احلالية وامل ُ�ستقبلية وتعزّز القدرات الدفاعية
يف م��واج �ه��ة ال ���صراع��ات وحت��دي��د احل ��روب
الهجينة و�رصاعات املناطق الرمادية.
مدير �رشكة «�سيغما» املنظمة للم�ؤمتر
ريا�ض قهوجي ق �دّم املتحدّثني يف اجلل�سة
الأوىل وكانوا على التوايل ك ّل من :
العقيد ال��رك��ن �سفيان ال�سليحات
ق��ائ��د جم �م��وع��ة امل��ل��ك ع �ب��د اهلل يف ال��ق��وات
اخل��ا� �ص��ة الأردن� �ي ��ة ال ��ذي ت �ن��اول مو�ضوع
�أخطار احلروب الهجينة يف ال�رشق الأو�سط
و�� ُ�س� ُب��ل تطوير ال �ق��وات امل�سلّحة الأردن �ي��ة،
م��و��ض�ح� ًا م��راح��ل احل ��رب ال�ه�ج�ي�ن��ة ب� أ�ن�ه��ا
ت�شمل التح�ضري والتنفيذ والتقييم ،وذلك
وفق ًا للبيئة والظروف ال�سرتاتيجية علم ًا �أن
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لدى قيادة ق��وات العمليات اخلا�صة مهام يف
مناطق وجم��االت متعدّدة �أب��رزه��ا مواجهة
�أخطار الهجمات الإرهابية.
اجل��ن�رال رمي��ون��د ط��وم��ا���س Gen.
 Raymond Thomasقائد العمليات اخلا�صة
الأمريكية كانت له الكلمة الثانية حيث تطرّق
�إىل بناء ق ��درات �شبكة العمليات اخلا�صة،
شريا �إىل �أن ال�ق��وات اخلا�صة تلعب دور ًا
مُ� ً
م�ت�م� ّي��ز ًا وت�ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ح��ول عمليات
حمتملة يف امل�ستقبل ،وعليها ا�ستمرار التدرّب
مع ق��وات حليفة و�صديقة الكت�ساب خربات
قتالية يف مواجهة الإرهاب.
ن��ائ��ب ق��ائ��د ق ��وات ال�ع�م�ل�ي��ات اخل��ا��ص��ة
يف دول��ة االم� ��ارات العربية املتحدة العقيد
الركن حممد ال�ساملي �إ�ستعر�ض خ�برات
ال� �ق ��وات اخل��ا� �ص��ة االم ��ارات� �ي ��ة يف م�ق��ات�ل��ة
الإرهابيني والدرو�س امل ُ�ستقاة من مواجهة
الإره��اب ب�شكل ع��ام .العقيد ال�ساملي �أ�شار
�إىل ا�ستمرار العمليات يف اليمن حيث تتبدّل
ب �� �ص��ورة دائ �م��ة ،و�أن �إي � ��ران ه��ي امل ��ؤث��رة
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ل �ه��ذه احل � ��رب ك��ون �ه��ا راع �ي��ة
الإرهاب ،و�أن قوات العمليات اخلا�صة توفر
م�ساندة ع�سكرية لقوات العمليات احلربية
ب�شكل عام.
اجلل�سة الثانية :كانت ب ��إدارة العميد
ال��رك��ن عبد اهلل هنيتي م��دي��ر التخطيط
ال�سرتاتيجي يف اجلي�ش الأردين وتعاقب على
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عدد من املتحدّثني يف حوار مع احل�ضور

الكالم فيها كل من:
الفريق الأول الركن طالب الكناين
قائد القوات اخلا�صة العراقية ال��ذي تناول
احلرب �ض ّد م�سلّحي داع�ش يف العراق وكيفية
الت�صدّي لهذا التنظيم الإره��اب��ي ،م�ؤكد ًا �أن
احلرب الهجينة تختلف عن احلرب التقليدية،
�إذ �أن عنا�رص داع�ش كانوا يتجنبوا القتال
امل ُبا�رش حيث قوات متفوقة عدّة وعدد ًا تقاتل
عنا�رص م�سلّحة قليلة العدد.
امل��دي��ر ال�ع��ام لتحديث ال �ق��وات اخلا�صة
الأ�سرتالية العميد الركن تيموتي بايلي�س
 ،Brig.Gen.Timothy Baylissت �ط �رّق
�إىل �أهمية اليقظة الظرفية يف حقل املعركة
ودور امل ُ�ست�شعرات امل ُ�ستخدمة بت�رصّف
ق��وات العمليات اخلا�صة املنت�رشة عمالنياً.
اجل �ن��رال ب��اي�ل�ي����س ��ش�رح خ �ب�رات ال �ق��وات
الأ�سرتالية يف ال�ع��راق واكرانيا والعمليات
امل�ضادة مل�سلّحي داع�ش يف العراق و�سوريا،
م�ؤكد ًا على �أهمية الإدارة اللوج�ستية وت�أثري
ال�سرتاتيجية املعتمدة يف احلروب الهجينة.
ق��ائ��د ق��وات ال�صاعقة امل�رصية اللواء
الركن م�صطفى �شوكت م�صطفى كانت له
الكلمة الثالثة يف هذه اجلل�سة ،حيث تطرّق �إىل
و�سائل حت�ضري ال�ق��وات اخلا�صة ملواجهة
�أخ �ط��ار الإره��اب �ي�ين احل��ال�ي��ة وامل�ستقبلية،
م ��ؤك��د ًا على �أن ال�ق��وات اخلا�صة ه��ي طليعة
ال �ق��وات امل�سلحة جلميع دول ال �ع��امل ،وهي

ت�ل�ع��ب دور ًا ه��ام � ًا يف ال �ت �� �ص �دّي للتحدّيات
والتهديدات ومقاومة النزاعات الإنفعالية
وت�سلّل العنا�رص امل�سلّحة وعمليات تهريب
الأ� �س �ل �ح��ة وال �ع �ن��ا��صر امل �ت �ط � ّرف��ة .ال��ل��واء
م�صطفى �أ�شار �إىل �أهمية التدريب وانتقاء
امل ُقاتلني ال�ب��ارزي��ن واي�ف��اد ال�ضباط ملتابعة
دورات تدريبية يف اخل��ارج وتبادُل الزيارات
م��ع ال �ق��وات امل�سلّحة ال���ص��دي�ق��ة ،لتح�سني
القدرة على تنفيذ �رضبات �إ�ستباقية.
اجلل�سة الثالثة :ك��ان ب� ��إدارة العميد
الركن �أحمد ملحم مدير الأم��ن ال�سيرباين
وتكولوجيا املعلومات يف اجلي�ش الأردين،
و�شملت ك�ل�م��ات ل�ك� ّل م��ن :العميد الطيّار
فيليب مورالي�س Air Brig.Phillippe
 Moralesنائب قائد القوات اخلا�صة يف فرن�سا
ال ��ذي ت �ن��اول حت��دي��ات احل ��رب امل ُ�ستقبلية
والتعقيدات التي تواجه الوحدات اخلا�صة
م�ؤكد ًا على �أهمية التدريب وتبادُل التعاون.
الفريق �أري���ك بفيفر LT. Gen. Eric
 Pfefferق��ائ��د ق��وات العمليات امل ُ�شرتكة يف
�أملانيا ال��ذي ت�ط�رّق �إىل مو�ضوع التج�سّ �س
ال �� �س �ي�براين اجل��دي��د يف �أوروب � ��ا وال �ت��داب�ير
ال�ه�ج��وم�ي��ة امل �� �ض��ادة مل��واج �ه��ة ه ��ذا اخلطر
ال��ذي يتناول البيانات واملعلومات و�أنظمة
شريا
�إدارة ال�سالح والربيد الإل �ك�تروين ،مُ� ً
�إىل �أن العامل اليوم �أ�صبح رقمي ًا يف خمتلف
املجاالت.
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الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون يفتتح املعر�ض

يوروساتوري EUROSATORY 2022

تعزيز الصناعات الدفاعية األوروبية

بتاريخ  13حزيران /يونيو � 2022إفتتح الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون  Emmanuel Macronمعر�ض الدفاع
والأمن العاملي يورو�ساتوري  EUROSATORYبعد غياب
مل�دّة �أرب��ع �سنوات فر�ضتها �إج��راءات الوقاية من الوباء
العاملي  .COVID - 19الرئي�س ماكرون هو �أوّل رئي�س فرن�سي
يفتتح يورو�ساتوري �ألقى يف املنا�سبة كلمة ذات �أهمية عالية،
حيث أ�كّد على ال�شراكة الأوروبية مُ�شري ًا �إىل �ضرورة متتني
ال�صناعات والتكنولوجيا الدفاعية الأوروبية لت�صبح �أقوى
مما هي عليه اليوم ،حيث �أن الو�ضع اجليو �سيا�سي املعقد
ال��ذي فر�ضته احل��رب يف �أوكرانيا �أدخ��ل فرن�سا يف جمال
اقت�صاديات احلرب وبات عليها �إعادة تنظيم �ش�ؤونها� ،إذ
�أن العامل ب�أكمله قد �أ�صبح يف حالٍ من عدم التوازن .كما أ�كّد
الرئي�س الفرن�سي على �أهمية بقاء فرن�سا قوية للحفاظ على
ال�سلم وبالتايل احلفاظ على �أوروبا.

بعد كلمته �أم��ام ح�شد من القادة الع�سكريني الفرن�سيني ور�ؤ�ساء
ال��وف��ود ،ق� �دّم التهنئة ملنظّ مي م�ع��ر���ض ال �ع��ام  2022ال ��ذي يت�ضمّن
ح��وايل � 1700رشكة عار�ضة م��ن  62دول��ة ح��ول ال�ع��امل ،منوه ًا بكون
يورو�ساتوري ب��ات خمترب ًا ع�سكرياً ،وه��ذه �إ��ش��ارة �إىل «طموحاتنا
ال�سرتاتيجية و�سيادتنا الوطنية والأوروبية».
ب��دوره مدير معر�ض «يورو�ساتوري» اللواء امل ُتقاعد من اجلي�ش
الفرن�سي �شارلز بودوان  ،Charles Beaudouinويف كلمة ترحيبية
وزّعت على امل ُ�شاركني� ،أ�شار �إىل عودة يورو�ساتوري بعد �أربع �سنوات
�أق��وى م��ن قبل ،وه��و يبقى املعر�ض الدفاعي والأم�ن��ي ال��رائ��د عاملياً،
الفت ًا �إىل �أن املعر�ض ينعقد هذا العام يف ظ ّل ن��زاع بني دول على �أب��واب
�أوروبا الأمر الذي ي�ؤكد على �أهمية تطوير االحتياجات الدفاعية و�أن
حدود العوملة بات يتطلب �إعتماد ًا على مُعدّات متقدمة �أبرزها الأجهزة
الإلكرتونية.
ب��ودوان رحّ ��ب بامل ُ�شاركني حيث بلغ ع��دد ال���شرك��ات العار�ضة
ملختلف الأنظمة الربية والرب  -جوية حوايل  1726م�ؤ�س�سة من  63دولة
حول العامل ،و  171خبري ًا دولي ًا يف �أنظمة ال�سالح املتطوّر.

ماكرون �أع�ل��ن يف ي��ورو��س��ات��وري ع��ن �إع ��ادة تقييم قانون
الربجمة الع�سكرية ( )LPMاملحدد للفرتة ما بني  2019و
 ،2025حيث طلب من وزير القوات امل ُ�سلّحة ورئي�س �أركان
اجلي�ش و�ضع درا�سة جمددة لل�ش�ؤون الدفاعية لرفع املوازنة اخلا�صة
بالعام  2022والبالغة  40.9مليار يورو� ،إىل حدود  50مليار يف العام .2025

�أخبار العار�ضني:
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�إن حجم امل ُ�شاركة الفرن�سية والأوروب �ي��ة والعاملية يف معر�ض
«يورو�ساتوري  »2022ي�ؤكد بال �شك �أنه من �أكرب املعار�ض ،لذا �سيت ّم
�إ��س�ت�ع��را���ض ال���شرك��ات ال�ع��ار��ض��ة وف �ق � ًا لأه�م�ي��ة منتجاتها يف جمال
التكنولوجيا الع�سكرية كما يلي:
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نافانتيا :NAVANTIA

جو ( )FSAFوه��ي مملوكة اليوم من قِبل �رشكتي  MBDAيف فرن�سا
وايطاليا بن�سبة  % 66وجمموعة  Thalesبن�سبة .% 33
لقد ت��واف�ق��ت ك � ّل م��ن فرن�سا وايطاليا على تطوير عائلة �أنظمة
ال�صواريخ بتكلفة مُت�ساوية بني الدولتني بن�سبة  % 50لك ّل منهما ،وهي
ال�صواريخ التالية:
 الأنظمة البحرية �أو ال�صواريخ �سطح  -جو امل�ضادة لل�صواريخ SAAMو  SAAM ADو  ،PAAMSوذل��ك حلماية ال�سفن احلربية
با�ستخدام ال�صواريخ املوجهة طراز  Aster -Tو .Aster 30
 ال�صواريخ املطلقة من الأر�ض ذات املدى املتو�سط .SAMP - Tخ�لال معر�ض يورو�ساتوري عر�ضت � Eurosamأن�شطة منوّعة
�أب��رزه��ا اجليل اجل��دي��د م��ن نظام ال��دف��اع اجل �وّي املنطلق م��ن االر���ض
.SAMP /TNG

نك�سرت :NEXTER

عر�ضت  NAVANTIAبرج للمراقبة واال�ستطالع الربي S.E.R.T

ال�رشكة الإ�سبانية الرائدة يف �إنتاج مخُ تلف �أنواع ال�سفن التجارية
واحل��رب�ي��ة ،وال�ت��ي ت ��زوّد ال �ق��وات البحرية ال�سعودية بالفرقيطات
ح�رضت يف يورو�ساتوري ك�رشكة منتجة للأنظمة الربية �أي�ضاً ،وهي
عر�ضت ن�ظ��ام املُ��راق�ب��ة والإ��س�ت�ط�لاع ال�ب�ري  ،S.E.R.Tال��ذي ميكن
�إدماجه يف �أيّ نوع من العربات وذلك يف اطار نظام �إدارة املعارك اجلديد
�أو املتوفّر يف العربات.

يورو�سام :EUROSAM

نظام املدفع  CAESARانتاج NEXTER

جم�سمات �صواريخ يف جناح EUROSAM

هي ال�رشكة الفرن�سية  -االيطالية يف �أوروب��ا التي ت�صمم وتنتج
وتبيع �أنظمة الدفاع اجل �وّي بعيدة امل��دى وامل ُرتكزة �إىل الأر���ض و�إىل
البحر .ت�أ�س�ست ال�رشكة يف العام  1989لتطوير عائلة امل ُ�ستقبل �سطح
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ال�رشكة الفرن�سية الرائدة يف �إنتاج العربات املدرعة ومدافع امليدان
والذخائر املنوعة ،عر�ضت يف يورو�ساتوري جمموعة من منتجاتها،
وكان البارز فيها نظام املدفعية  CAESARعيار  155ملم املرتكز على
أخف وزن ًا مُقارنة
عربة ل�سهولة التنقّل واحلركية .يعترب مدفع قي�رص ال ّ
مع املدافع من فئته ،وقد �أظهر حركية تكتيكية وعمالنية غري م�سبوقة.
ميكن نقله يف طائرات خا�صة بالنقل الع�سكري الثقيل مثل A400M :من
ايربا�ص ،و  C130من لوكهيد مارتن.
من الناحية العمالنية يوفر �سهولة يف الإ�شتغال حيث ميكن حتميله
خ�لال  45ثانية ،و�إط�ل�اق  6ق��ذائ��ف يف الدقيقة ال��واح��دة على �أه��داف
بعيدة املدى ت�صل �إىل  40كلم مع النظام اجلديد  CAESAR 8X8عيار
.155mm52
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م.ب.د�.أ:MBDA .

ال�صاروخ اجلديد  Akeronمن  MBDAعلى عرية مدرعة

هي �أب��رز ال�رشكات االوروبية املنتجة ملختلف �أن��واع ال�صواريخ
�أر���ض  -جو وجو � -أر���ض ،وجو  -جو ،وهي امل��زود الوحيد مل ُقاتالت
رافال الفرن�سية من ال�صواريخ املنوعة .كما �أن دول عدة �إقتنت �أنظمة
�صواريخ  MBDAلقواتها اجلوية.
يف ي � ��ورو�� � �س � ��ات � ��وري ع ��ر�� �ض ��ت جم� �� � ّ�س� �م ��ات جم� �م ��وع ��ة م��ن
ال �� �ص��واري��خ� ،أب ��رزه ��ا ال �� �ص��اروخ اجل��دي��د �أك � ��رون Akeron - LP
م��ن اجل �ي��ل اخل��ام ����س ب�ع�ي��د امل� ��دى وم �ت �ع��دد الأدوار ،وامل �ت��وق��ع �أن
ي �ح � ّل م �ك��ان ال �� �ص��اروخ  MMPامل�ت��و��س��ط امل� ��دى ،لت�سليح ط��واف��ات
ال �ق �ت��ال ط � ��راز ت��اي �غ��ر  Tigreوغ�ي�ره ��ا م ��ن ال� �ط ��واف ��ات� .إىل ذل��ك
ع��ر��ض��ت ال���شرك��ة ن�ظ��ام ال �� �ص��اروخ امل �ح �م��ول  MANPADSللدفاع
اجل� �وّي م��ن ع��ائ�ل��ة م�ي���س�ترال  Mistralوال�ع��ام��ل مب �ب��د�أ �إر ِم وان��� َ�س��ى
.Fire - and - Forget

املظاهر الأ�سا�سية يف يورو�ساتوري
�شهد معر�ض «يورو�ساتوري � »2022إجتاهات ومظاهر �أ�سا�سية
ذات �صلة ب�أربعة جماالت هي التالية:
� - 1أنظمة الروبوت املُرتبطة بالذكاء الإ�صطناعي مع وجود حوايل
 50نوعاً من الروبوت للقتال ،والإ�ستطالع ،وك�شف املُتفجرات ،وعربات
�إطفاء النريان.
 - 2الأجهزة ال�سيربانية املمثّلة عرب �أكرث من � 100شركة لإنتاج
تكنولوجيا املعلومات الآمنة.
� - 3أنظمة الدرونز اخلا�صة بتطورات قطاع اجلو ف�ضاء والعائدة
للقوات الربية ،حيث تواجد يف املعر�ض مئات ال�شركات الأوروبية
العار�ضة لأنظمة الدرونز بدء ًا من مُنتجي الطائرات �إىل منتجي املعدات.
 - 4املجال الرابع الذي برز بقوة �أي�ضاً يف املعر�ض ،يعود �إىل �أنظمة
االت�صاالت البعدية واحلرب الإلكرتونية .ويف هذا املجال عر�ضت 150
�شركة �أحدث الأنظمة ملنع الت�شوي�ش و�ش ّل �إت�صاالت العدو و�إ�سقاط
الطائرات دون طيّار.
�إىل ذلك متيّز يورو�ساتوري هذا العام مبا يلي:
 ح�ضور قويّ لل�صناعات الدفاعية الأمريكية تو�سع ملحوظ للجناح الإ�سرائيلي غياب كامل لل�شركات الرو�سية28

�أركو�س :ARQUUS

عر�ضت  ARQUUSجمموعة من العربات ابرزها عربة SCARABEE

ال�رشكة ال��رائ��دة يف �إن�ت��اج العربات امل��درع��ة ،وال�لاع��ب الأوروب��ي
الأب��رز ،تقدّم لزبائنها يف فرن�سا وغريها من ال��دول احللول املطلوبة
لتلبية احتياجات قواتها امل ُ�سلحة� ،آخ��ذة يف الإع�ت�ب��ار مهمة حماية
الإن �� �س��ان امل�ستخدم ل�ه��ذه ال �ع��رب��ات ،واحل �ف��اظ ع�ل��ى ك��ون�ه��ا �إح��دى
ال���شرك��ات ال��دف��اع�ي��ة املُ��دجم��ة وامل ُ�ن�ت�ج��ة للعربات م��ع ت�ق��دمي خدمات
ال�صيانة الدائمة.
لقد عر�ضت �أرك��و���س يف جناحها الكبري ع �دّة �أن��واع م��ن العربات
املدرعة املتميّزة بتكنولوجيات عالية �أبرزها عربة �شريبا SHERPA
وعربة �سكارابي  Arquus Scarabee 4x4املجهّزة مبحطة �سالح تُدار
عن بُعد حتمل مدفع ر�شا�س عيار 12.7ونظام ال�صاروخ متو�سط املدى
 ،Akeron MPوتعترب عربة  Scarabeeمبثابة عربة ك�شّ اف متقدّم قادرة
على �رضب و�شل عمل الدبابات على م�سافة تفوق ال  4كلم.

وزارة الدفاع الفرن�سية

عربات منوعة يف جناح اجلي�ش الفرن�سي

لقد احتلّت امل�ع��دات احلربية العائدة ل ��وزارة ال��دف��اع الفرن�سية
امل�ساحات الأك�بر من املعر�ض ،وهذا �أمر طبيعي لكون يورو�ساتوري
يُقام على الأرا�ضي الفرن�سية .معرو�ضات وجم�سّ مات القوات امل�سلّحة
الفرن�سية �شملت الأ�سلحة واملعدّات التالية:
 العربات املدرعة و�أبرزها عربات برنامج .SCORPION مدفعية امليدان �إنتاج  NEXTERمثل نظام CAESAR الأنظمة ال�صاروخية للدفاع اجلوّي �إنتاج EUROSAM طائرات النقل الع�سكري AIRBUS M 400الدفاعية � -أيلول � /سبتمرب  -ت�رشين الأول � /أكتوبر 2022

 طوافات القتال على �أنواعها و�أبرزها اخلا�صة بالتدخل ال�رسيع �أنظمة الروبوت امل ُ�ستخدمة يف القتال -خمتلف �أنواع الذخائر

روكت�سان :ROKETSAN

يف معر�ض «يو�ساتوري» عر�ضت بع�ض منتجاتها الدفاعية مثل
نظام  MEROPSللمُراقبة وحتديد الأه��داف الذي ميكنه العمل ب�شكل
طبيعي يف ظ ��روف ت�ك��ون ال���ض�ب��اب وال ��دخ ��ان .ل�ك��ن ال �ب��ارز يف جناح
«�أ�سل�سان» كان برج حمطة ال�سالح التي ُتدار عن بُعد  Korhanاملزوّدة
مبدفع عيار  35ملم ،وق��د خ�ضع لتجربة رماية ناجحة من على عربة
مدرعة نوع  ARMA 8X8من �أوتوكار  ،Otokarوهو يعترب من املدافع
امل�ضادة للطائرات.

ل  3هاري�س :L3 HARRIS

�صاروخ  ATMACAم�ضاد لل�سفن انتاج ROKETSAN

ال���شرك��ة ال�ترك�ي��ة ال��رائ��دة يف �إن �ت��اج خمتلف �أن���واع ال�صواريخ
واملدفاع ،عر�ضت يف يورو�ساتوري جم�سّ مات عدّة �صواريخ� ،أبرزها
ال�صاروخ  Atmacaامل�ضاد لل�سفن ،ال��ذي ب��د�أ تطويره يف العام 2009
وبو�رش �إنتاجه يف العام  2018بعد توقيع عقد ما بني روكت�سان وجمعية
الدفاع الرتكية � .SSBإنه �صاروخ جوال طويل املدى م�ضاد لل�سفن يف
جميع الأحوال اجلوية.
مدير العالقات العامة يف ال�رشكة ال�سيد م�صطفى �أودوبا�س
� Mustafa Odabasأ�شار �إل��ى �أن � Atmacaسيدخل الخدمة في �سالح
البحرية الرتكية ليح ّل تدريجي ًا مكان املخزون احل��ايل من �صواريخ
 ،Harpoonو�أن هذا ال�صاروخ �أثبت دقته وفعاليته خالل جتربة �إطالقه
من فرقيطة يف البحر الأ��س��ود وح��از على اختبار ال�شهادة يف متوز/
يوليو .2021

�أ�سل�سان :ASELSAN

انظمة روبوت ملختلف اال�ستخدامات يف جناح L3 HARRIS

ال�رشكة الأم�يرك�ي��ة ال�ت��ي ت�ق�دّم �إم�ك��ان�ي��ات ف��ري��دة م��ن نوعها عرب
الأنظمة الربية واجلوية والبحرية والف�ضائية وال�سيربانية� ،إىل �صنّاع
القرار الع�سكريني واحلكوميني يف الواليات املتحدة ودول عدّة حول
العامل.
يف يورو�ساتوري عر�ضت جمموعة من �أنظمة ال��روب��وت وحلول
املُ��راق �ب��ة واحل ��رب الإل �ك�ترون �ي��ة ،وك���ش��ف ال �� �ص��واري��خ� ،إ��ض��اف��ة �إىل
تكنولوجيا الأ�شعة ما حتت احلمراء الف�ضائية� ،أبرز نظام روبوت من
�إنتاج ال�رشكة هو  T4 Robotالذي ميكنه تنفيذ عدّة مهام مثل التخلّ�ص
م��ن الذخائر غ�ير املنفجرة ( ،)EODوك�شف املناطق امللوّثة باملواد
( ،)CBRNEوتنظيف الأماكن من املواد اخلطرة (.)HAZMAT

رود �أند �شوارز

عر�ضت ا�سل�سان نظام  KORHANللدفاع اجلوي

تعترب ��شرك��ة «�أ�سل�سان» ال�ت��ي ت�أ�س�ست يف ال�ع��ام  1975املتعاقد
الأ�سا�سي للقوات امل ُ�سلّحة الرتكية� ،أبرز �إهتماماتها الأبحاث والتطوير
وت�صنيع امل�ن�ت�ج��ات الع�سكرية امل �ت �ط��ورة ل�ل�ق��وات ال�بري��ة واجل��وي��ة
والبحرية ،وت�شمل �أنظمة ال�سالح والإلكرتونيات والربجميات.
الدفاعية � -أيلول � /سبتمرب  -ت�رشين الأول � /أكتوبر 2022

:ROHDE & SCHWARZ

ال�رشكة الأمل��ان�ي��ة ال��رائ��دة يف �إن�ت��اج �أنظمة االت���ص��االت ،عر�ضت
يف يور�ساتوري حلول االت���ص��االت الع�سكرية الذكية ()COMINT
واج��راءات دعم االت�صاالت الإلكرتونية (� ،)CESMأو حلول مُراقبة
االت �� �ص��االت ال�ع���س�ك��ري��ة .وذل ��ك ع�بر اجل �ه��از خ�ف�ي��ف ال � ��وزن R&S
 UMS 400ذو ه��وائ �ي��ات لتحديد االجت��اه��ات وب��رجم �ي��ات رادي��وي��ة
.R& S CEPTOR
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توفر تكنولوجيات ال�رشكة دع�م� ًا خا�ص ًا الت�صاالت التج�سّ �س
واالت���ص��االت الإلكرتونية بوا�سطة �أجهز ة امل ُراقبة اجل��دي��دة R &S
 ADD557SRو R&S ADD597وه��وائ�ي��ات حت��دي��د االجت ��اه وتعترب
بالتايل �أجهزة مثالية للمن�صات املتحرّكة بغية توفري الوعي الظريف.

رايثيون لل�صواريخ والدفاع

:RAYTHEON MISSILES & DEFENSE

ت�صنيف املعرو�ضات:

و�ضعت �إدارة يورو�ساتوري ت�صنيفاً دقيقاً ملختلف �أن��واع
املعرو�ضات وفقاً لوجهة ا�ستعمالها كما يلي:

 - 1العرب��ات الربي��ة واجلوي��ة والبحري��ة ،الطائ��رات والق��وارب
وت�شمل:
 العربات املدرعة على �أنواعها ال�شاحنات واملقطورات والعربات اللوج�ستية عربات مكافحة احلرائق ومقاومة ال�شغب العربات الربية غري الآهلة ()UGV عربات الإ�سعاف والنقل ال�صحّ ي طائرات الإ�ستطالع واملُراقبة  ،والطوافات الأنظمة اجلوية دون طيّار UASD - UAV -قوارب الدورية وعربات ال�سطح غري الآهلة  USVوحتت املاء.

 - 2الأ�سلحة والذخائر وت�شمل:

 �أنظمة الدفاع اجلوّي واملدافع والهاونات �أنظمة الدفاع ال�ساحلي والأ�سلحة امل�ضادة لل�صواريخ مدفعية امليدان وخمتلف �أنواع الذخائر الأ�سلحة امل�ضادة للدروع واملدافع امل�ضادة للطائرات �أ�سلحة الطاقة املوجّ هة ،والأ�سلحة غري القاتلة -الألغام واملُتفجّ رات و�أ�سلحة الدفاع القريب

� - 3أنظمة االت�صاالت واملعلومات وت�شمل:
تنتج  RAYTHEONال�صاروخ  NASAMSللدفاع اجلوي

ال�رشكة الأمريكية الرائدة يف �إنتاج ال�صواريخ املنوعة عر�ضت يف
يورو�ساتوري جم�سّ مات بع�ض الأنظمة و�أبرزها ال��رادار غو�ست �أي
 ،Ghost Eye MRالذي يمكن �إدماجه مع النظام ال�صاروخي الوطني
املتقدّم �سطح  -جو �أو  .NASAMSتكمن �أهمية ال��رادار غو�ست �أي
يف قدرته على زي��ادة مدى وارتفاع ال�صاروخ ،حيث �أثبت NASAMS
فعاليته كنظام دفاع جوّي.

�أوتوكار :OTOKAR

ال� ���ش�رك ��ة ال�ت�رك� �ي ��ة ال� ��رائ� ��دة يف �إن � �ت� ��اج ال� �ع ��رب ��ات امل ��درع ��ة،
ع��ر���ض��ت جم��م��وع��ة م� ��ن م �ن �ت �ج��ات �ه��ا يف ي� ��ورو� � �س� ��ات� ��وري ،م�ن�ه��ا
دب���اب���ة  Tulparامل �ت��و� �س �ط��ة امل� �ج� � ّه ��زة مب ��دف ��ع ع� �ي ��ار  105م �ل��م،
وع ��رب ��ة ق� �ت ��ال امل�����ش��اة �أي� ��� �ض� � ًا  Tulpar IFVذات م ��دف ��ع ع �ي��ار
 30م �ل��م ُي � ��دار ع ��ن ُب� �ع ��د� ،إىل ج��ان��ب ع ��رب ��ات ن �ق��ل اجل� �ن ��ود امل��درع��ة
 ARMA 8x8و  ARMA 6x6و � COBRAإ�ضافة �إىل  COBRAاملقاومة
للألغام والتي توفر حماية لطاقمها من الكمائن .MRAP
ليوناردو :LEONARDO

ال�رشكة االيطالية امل ُنتجة ملختلف الأنظمة الدفاعية والإلكرتونيات
للقوات الربية والبحرية واجلوية ،عر�ضت يف يورو�ساتوري قدراتها
حلماية القوات امل ُ�سلّحة يف امليدان �إ�ضافة �إىل جمموعة من منتجاتها
املتمثلة بحلول القيادة وال�سيطرة والإت�صاالت والكمبيوتر والتج�سّ �س
( ،)C4Iو�أنظمة خا�صة بالأمن ال�سيرباين والدفاع الأر�ضي واجلوّي
حلماية القوات الربية.
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C4I

� -أنظمة القيادة وال�سيطرة واالت�صاالت والكمبيوتر والتج�س�س

 �أجهزة �إدارة الأ�سطول ،واالت�صاالت عرب ال�سواتل �أجهزة الراديو والربجميات وحلول البيانات الأمن ال�سيرباين والدفاع ال�سيرباين الرادارات و�أجهزة املُراقبة -الب�صريات  ،والب�صريات الكهربائية.

� - 4أجهزة الك�شف وحتديد املوقع وحيازة الأهداف
 - 5املعدات ال�شخ�صية واحلماية من عوامل CBRNE
 - 6حماية البنية التحتية وحاالت الطواريء
 - 7املعدات الطبية للإنقاذ والتعقيم
� - 8أنظمة الر�ؤية و�أجهزة القيا�س واملُ�ست�شعرات
 - 9حت�ضري امليدان والتخلّ�ص من املتفجرات
� - 10أجهزة احلماية من الكوارث والأمن الوطني
 - 11اجل�سور والعوائق وتر �صني الأرا�ضي
 - 12الطاقة والإنارة والتدفئة والتربيد

ليوناردو �سلّطت ال�ضوء على التكنولوجيا امل�ضادة للدرونز والتي
ميكن �إ�ستعمالها كرادار ق�صري املدى للدفاع اجلوّي� ،إ�ضافة �إىل �أنظمة
االت�صاالت الع�سكرية والرادارات  TMMRاملرتبط بكامريا ب�رصية -
حرارية .MERIO
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معدات قوات العمليات
اخلاصة احلديثة

جمموعة �أنظمة مدجمة لر�أ�س املقاتل

يف �ضوء متطلبات طيف متزايد من املهمات ،تُلقى يف ما يلي نظر ٌة على كيفية
موا�صلة �أو�ساط قوات العمليات اخلا�صة تقييم �أن��واع متعددة من جتهيزات
وملحقات فردية معيارية ،ومن ثم �إدخالها اخلدمة بعد التحقق من متتعها بالقدرة
على تعزيز فعالية م�ستخدميها �إبان ت�أديتهم املهمات.
ت��راوح احللول امل�سخَّ رة لقوات
العمليات اخلا�صة بني جتهيزات
نقل �أحمال وجتهيزات طوارئ،
و� �ص��و ًال �إىل �أنظمة ق�ي��ادة وحت� ّك��م وات�صال
وكمبيوتر ( ،)C4وهي كلها توجب �إدماجها
يف نظام �أو��س��ع مل�شغِّلي �أج�ه��زة فردية هم يف
الأ�سا�س مثقَلني ب�أجهزة حماية من �أ�سلحة
مميتة.
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ع �ل�اوة ع �ل��ى ذل� ��ك ،ي�ن�ب�غ��ي �ألاّ تعرقل
امللحقات والتجهيزات حركة امل�شغِّلني يف ما
يكون يف بع�ض الأح�ي��ان مواقع قتال �ضيقة
ضال عن حتقيق متطلبات ت�أمني غر�ض
جداً ،ف� ً
عملي وجم �دٍ ،من غري �أن ينجم عنه �أي قيود
مادية �أو معرفية �أو �أحمال زائدة.
ه ��ذا ال �ت��وجّ ��ه امل�ل�ائ��م لإمت � ��ام ق ��درات
امل�شغِّلني يف امل �ي��دان م�ع� رََّّبرَ ع�ن��ه ب��و��ض��وح يف

جتهيزات كاملة للمُقاتل

ت�شكيلة متنوعة من برامج جندي امل�ستقبل،
مب��ا فيها برنامج ق�ي��ادة العمليات اخلا�صة
الأم �ي�رك � �ي� ��ة ( )USSOCOMامل �� �س � ّم��ى
برنامج «بذلة امل�شغِّل الهجومية اخلفيفة»
( ،)TALOSالتي ت�شتمل على تكنولوجيا
ت���س��اع��د ع�ل��ى ق�ي��ا���س ح��ال��ة امل���ش� ِّغ��ل البدنية
وامل �ع��رف �ي��ة ،وت �ع��زي��ز ه ��ذه احل��ال��ة .وه�ن��اك
ت��وجّ ��ه مم��اث��ل ل��دى ق �ي��ادة ق ��وات العمليات
اخل��ا� �ص��ة ال �ك �ن��دي��ة (،)CANSOFCOM
ي�سعى ال�ستك�شاف «اب �ت �ك��ارات يف ميادين
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وامل �ع��رف��ة وح ��ل امل���ش�ك�لات
لتمكني ك�ن��دا وحلفائها م��ن درء ت�ه��دي��دات
جديدة ،والبقاء يف موقع متقدم على خ�صوم
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حمتملني ،و�سد حاجات دفاعية و�أمنية ت�شهد
تطوراً ،مع توليد فوائد اقت�صادية من �أجل
الكنديني».
م��ا زال ه �ن��اك أ�ن� ��واع م��ن تكنولوجيا
اجل�ي��ل ال �ت��ايل ت�ستلزم م��وا��ص�ل��ة ال��وك��االت
احل�ك��وم�ي��ة يف اق�ت�ن��اء جت�ه�ي��زات ذات �صلة
مب �ه �م��ات م �ك��اف �ح��ة الإره � � � ��اب وح ��رك ��ات
التمرد .وقد �أ�صدرت الوكاالت امل�شار �إليها
الئ�ح��ة مب��ا ت��رغ��ب فيه م��ن جت�ه�ي��زات يجري
تطويرها واق�ت�ن��ا�ؤه��ا يف امل�ستقبل ،ابتغاء
م � � ��ؤازرة ع �ن��ا��صر ق� ��وات ع�م�ل�ي��ات خ��ا��ص��ة
تت�ضمن جم�م��وع��ات ق��وات عمليات خا�صة
تابعة للجي�ش و�أُخ��رى تابعة للبحرية (فِرق
بحرية وج��وي��ة وب��ري��ة –  ،)SEALوذل��ك يف
جم��االت �شتى ،منها احل�م��اي��ة ال�شخ�صية،
وا ألم � � � ��ن اجل� ��� �س���دي ،ودع� � ��م ال �ع �م �ل �ي��ات
التكتيكية ،واحلرب الكيميائية والبيولوجية
والإ�شعاعية والنووية والأ�سلحة التقليدية
املح�سّ نة ( )CBRNEواحل��رب غري النظامية
(.)IW

عام��ل �ش��كل الهات��ف الذك��ي واحلماي��ة
ال�شخ�صية

من الأمثلة يف م�ضمار القيادة والتحكّم
واالت� ��� �ص ��ال وال �ك �م �ب �ي��وت��ر وامل �ع �ل��وم��ات
وامل��راق �ب��ة وح��ي��ازة ال �ه��دف واال��س�ت�ط�لاع
( )C4ISTARط�ل��ب أ�ج �ه��زة ذك �ي��ة ت�شتمل
على معاجلة �شخ�صية مدجمة يف عامل �شكل
هاتف ذكي (�أي حجم هذا الهاتف و�شكله).
وم��ن املتطلبات الإ�ضافية جتهيزات حماية
�شخ�صية متخ�ص�صة .وعلى احلد التكتيكي،
مييل م�شغّلو ق��وات العمليات اخلا�صة �إىل
ت�شغيل ما يو�صف بـ»مقاربة حقيبة الغولف»
يف م��ا يتعلق ب��ال�ت�ج�ه�ي��زات ،ح�ي��ث ي�ت��اح لكل
جندي �أو بحار �أو عن�رص من م�شاة البحرية
اختيار �أدوات تتالءم للمهمة املنوي ت�أديتها،
وه��ي متنوعة ل��دى وح��دات ق��وات العمليات
اخل��ا� �ص��ة ال �ت��ي مي�ك��ن ا� �س �ت��دع��ا�ؤه��ا لتنفيذ
جمموعات متعددة م��ن املهمات ت��راوح بني
العمل املبا�رش واال�ستطالع اخلا�ص يف البيئة
الربية وتنفيذ �أعمال تفجري حتتمائية يف البيئة
القريبة من �سطح املاء ،وكذلك يف ت�أدية مهمات
يف عمليات حممولة جواً.
وبالتايل ،ف�إن ال�سوق ت�ستمر يف االعتماد
على حت�سينات يف التجهيزات ،بحيث يقوم
م���ش� ِّغ�ل��ون يف ب�ع����ض الأح� �ي ��ان ب��ا��س�ت�خ��دام
جمموعات التجهيزات الأخف وزن ًا والأر�شق
ع �م�ل ًا م��ن أ�ج� ��ل حت�ق�ي��ق ح��رك�ي��ة ق���ص��وى يف
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عربة خفيفة ال�ستخدام قوات الوحدات اخلا�صة

طول حيز القتال وعر�ضه؛ حيز ميكن غالب ًا
ا�ستدعاء م�شغلي قوات عمليات خا�صة �إليه
لنقل �أح �م��ال ثقيلة لفريق خمت�ص �أو لنقل
جتهيزات دوري��ة� ،سواء م�شي ًا �أو بوا�سطة
عربات �أو مظالت.

نقل الأحمال

تبقى �إمكانية نقل م�ستويات مطلوبة من
التجهيزات ب�صورة مريحة �رشط ًا م�سبق ًا
ألف� ��راد ق ��وات ال�ع�م�ل�ي��ات اخل��ا� �ص��ة ،ال��ذي��ن
ميكن ،يف حالة ح��دوث عمل مبا�رش ومهمات
ا� �س �ت �ط�لاع خ��ا� �ص��ة �� �س�ي�ر ًا ع �ل��ى الأق� � ��دام،
ا�ستدعا�ؤهم جلر قِطَ ع ثقيلة
وم �ت � ِع �ب��ة م ��ن ال �ت �ج �ه �ي��زات،
ت �ت �� �ض �م��ن جت� �ه� �ي ��زات ح��رب

�إلكرتونية ثقيلة و�أنظمة �أ�سلحة دع��م ناري
من مثل ذخائر م�ضادة للدبابات ور�شا�شات
ثقيلة ،كما �أ�شارت م�صادر دفاعية.
ترتكز �أغلبية التجهيزات التي يحملها
جنود القتال التالحمي الراجلون ()DCC
على �أنظمة نقل �أحمال ،مبا فيها نظام اجلي�ش
الأمريكي «مول» (� ،MOLLEأي «التجهيزات
اخلفيفة امل�ع�ي��اري��ة لنقل الأح� �م ��ال») ،ال��ذي
يتميز ب�سرتات ( )vestsو�أح��زم��ة وحمّاالت
( )suspendersوحقائب ظهر ،م��ع �إمكانية
رب��ط �أج��رب��ة (ج�م��ع ج��راب:
 )pouchم� �ع� �ي ��اري ��ة
�إ�ضافية بها وكذلك
�أكيا�س غ�شائية

بندقية  FELINجمهّزة
مبناظري ر�ؤية ليليلة
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(�أو «خزانات»  )hydration bladdersلتمكني
اجلنود من ��شرب �سوائل من غري ا�ستخدام
�أي��دي �ه��م ،وجت �ه �ي��زات أُ�خ � ��رى ت�ستوجبها
مقت�ضياتاملهمة.
وك��م��ا أ�ظ� �ه ��ر ن��ظ��ام وزارة ال��دف��اع
الربيطانية اجلديد «فريتو�س» ()VIRTUS
ب�ش�أن جمموعة حلول تتعلق بحماية اجلندي،
وه��و م��ن تطوير «��س��ور���س» (،)SOURCE
ف�إنه ينبغي �أن يكون �إدم��اج �أنظمة MOLLE
يف ح� ��ام �ل�ات � �ص �ف��ائ��ح درع � �ي� ��ة و أ�ح� ��زم� ��ة
خا�صة باجلندي أ�م ��ر ًا �سهالً .والنظام هذا
ي���س�ت�خ��دم �أح� ��دث امل � ��واد ،وي �ق��دم احل�م��اي��ة
ذاتها التي تقدمها دروع البدن «�أو��س�بري»
( ،)OSPREYغري أ�ن��ه أ�خ��ف منها �إىل بعيد،
ويتحرك مع البدن على نحو �أ�سهل ،ويُظهر
�شك ًال �أكرث �ض�آلة.
بالعودة �إىل اجلي�ش ا ألم�يرك��ي ،ي�شار
�إىل �أن لواء م�ساعدة القوة الأمنية ()SFAB
الأول جُ هِّز بـ»نظام ال�سرتة القابل للتكيف»
( ،)AVSوهو من �إنتاج «ك��راي بري�سيجِ ن»
( ،)Crye Precisionمبا ي�ؤمّن للجنود نظام ًا
م��رك��زي� ًا للحماية ونقل �أح �م��ال .ع�لاوة على
ذلك ،ميد  AVSاجلندي بقدرة على دمج �أنواع
متعددة من التجهيزات ،ت��راوح بني �أحزمة
قتال ورب��اط ل�ّي�نّ مبطّ ن ورُزم هجومية .كما
�أن ال�رشكة تقوم ب�صنع أ�ن��واع خمتلفة من
اجل �ي��وب امل�ن��ا��س�ب��ة حل�ف��ظ أ�ج �ه��زة ال�سلكي
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غرفة

عمليات ملتابعة القيادة والتحكّم C4I STAR

وخم ��ازن ذخ�يرة وذخ��ائ��ر و�أو��ش�ح��ة نحيفة
للخ�رص.
ت�ضاف �إىل م��ا ت �ق �دّم جت�ه�ي��زات خا�صة
ب�ن�ق��ل �أح� �م ��ال وت��ت��زود ب�ه��ا ح��ال �ي � ًا ق��وات
ع �م �ل �ي��ات خ��ا� �ص��ة يف �أن� �ح ��اء ��ش�ت��ى من
ال� �ع ��امل .وه ��ي جت �ه �ي��زات ق � ��ادرة على
دع��م م�شغِّلني يف ميادين العمل اجلوية
وال �ب�ري� ��ة وال� �ب� �ح ��ري ��ة ،وم� ��ن �ضمنها
«ال��رزم��ة الهجومية» ( )ASAPامل�صمَّمة
لأق�رص املهمات وقت ًا من جملة العمليات
اخل��ا� �ص��ة .وال��رزم��ة ه��ذه ت�شتمل على
ت�صميم ثالثي ال�سحابات يي�رس النفاذ
�إىل احلقيبة ال�ت��ي ميكن ا�ستخدامها
لنقل ذخ��ائ��ر ،و ُع��دد خمت�صة ،منها
ضال عن �أ�شكال
و�سائل ات�صال ،ف� ً
متعددة للتزويد باملاء.
بع�ض ال�رشكات قامت بتطوير
عدد من احللول الذكية لت�سهيل �إب��دال
�أدوات ع�بر م��دخ�لات حِ رفية و�سل�سلة
م��ن ف �ح��و� �ص��ات ع�م�ل�ي��ة .ك �م��ا �سيجري
تقدمي «حقيبة انت�شار» مثالية جديدة بحجم
 200ل�ي�تر ت�ق��ري�ب�اً ،وت��و��ص��ف ب��أن�ه��ا حقيبة
نقل ع�سكرية ( )Mil Transporterتت�سم
با�شتمالها على  4ج�ي��وب داخلية قابلة
ل�ل�إزال��ة وذات �أ��ش�ك��ال خمتلفة ،بحيث
يتي�رس للجندي �أف�ضل خيارات ممكنة
لتخزين �أدوات .ول�ه��ا �أي���ض� ًا جيب

جانبي لتعليق وحمل �أ�سلحلة نارية ميكن �أن
ي�صل الواحد منها �إىل � 95سم.
وبالن�سبة �إىل مفهوم املعيارية،
ف ��إن��ه ��س��وف ُي�ج��� َّ�س��د ،على �سبيل
امل �ث��ال ،بحقيبة ظ�ه��ر ج��دي��دة
خا�صة بالقنا�صة يف خط �إنتاج
�رشكة  Tasmanian Tigerيف

عتاد منوع يحمل
على ظهر املُقاتلني
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العام اجلاري ،فيما جرت �أي�ض ًا �إ�ضافة حقيبة
�سفر وحقيبة كتف �صغرية �إىل «ال�سل�سلة
التكتيكية» ( )Tac Seriesالتي �سبق �أن �أثبتت
ج��دارت�ه��ا يف اال��س�ت�خ��دام امل ��دين ع�ل�اوة على
اال�ستخدام يف عمليات �رسية تقت�ضي �أن يعمل
�أف ��راد العمليات اخلا�صة يف ح��االت إ���ض��اءة
خفيفة جد ًا ويحظّ ر فيها ا�ستعمال م�شاعل� ،أي
م�صابيح يدوية .ويف اال�ستخدام املدين.
ي �� �ض��اف �إىل ه� ��ذا ك �ل��ه �أن احل� ��ل ال ��ذي
تقدمه ��شرك��ة  Mystery Ranchعلى �صعيد
 ASAPينطوي على فتحة علوية ذات غطاء
ت�سمح ب��إدخ��ال واح�ت��واء هوائيات وكابالت
ضال على �أنابيب رزمة تعوي�ض
 ،C4ISTARف� ً
ال�سوائل التي يفقدها البدن .كما �أن الغطاء
العلوي يتميز ب� ��أداة رب��ط تت�ألف م��ن ك� اّّلاب
و�أن�شوطة ( )hook and loopمن �أجل الدمج
الإ� �ض��ايف ل� ُرق��ع متييز ،مثل � �ش��ارات � DZأو
«منطقة ال�ه�ب��وط» ،التي ميكن ا�ستخدامها
لتمييز ق ��وات �صديقة م��ن ق ��وات م�ع��ادي��ة يف
ميدان القتال.
عالوة على ذلك ،وفرت Mystery Ranch
لأو�ساط العمليات اخلا�صة احلقيبة امل�سمّاة
«جَ مْب �أوف��رل��ود» ( ،)Jump Overloadالتي
تُ�ستخدم يف عمليات اقتحام ج��وي جموقل،
مب ��ا ف �ي �ه��ا م �ه �م��ات � �س �ق��وط ح ��ر ع���س�ك��ري��ة
( .)MFFه ��ذا ب�ي�ن�م��ا وف� ��رت CamelBak
عن�رص ًا ح�سا�س ًا بالن�سبة �إىل جتهيزات نقل
الأح �م��ال و�إىل �أداء احل�ن��ود ال�ع��ام يف ميدان
القتال ،وه��و حلول تتعلق بتعوي�ض فقدان
امل��اء يف البدن ،مبا فيها النظام «ثريموباك 3
ل» ( ،)THERMOBAK 3lال ��ذي يت�ضمن
�� ُ�س �ي��ور ًا �أو مقاب�ض جلدية للكتفني بحيث
ي�سهل خلعه وتخزينه ،وي�شتمل على حجرة

�أقنعة تُ�ستخدم يف حاالت التلوّث الكيميائي

خ� ��زان م �ع��زول��ة مت��ام � ًا وذات تكنولوجيا
 hook-and –loopو�إم�ك��ان�ي��ة �إع� ��ادة ملئه
ب�رسعة من دون اال�ضطرار �إىل �إزالة اخلزان
م��ن رزم�ت��ه ال��واق�ي��ة امل�صنوعة م��ن ن�سيج الـ
 .Corduraوتقوم � CamelBakأي�ض ًا ب�صنع
ال�شكل املختلف من حقائبها امل�سمّى CBR
 ،Xوامل�صمَّم لال�ستخدام يف احلرب الكيميائية
والبيولوجية.

جتهيزات احلماية ال�شخ�صية

يف ما يتعدى جتهيزات حماية �شخ�صية
(� )PPEأك�ث�ر ت�ق�ل�ي��دي�ةً ،م�ث��ل خُ ���وذ ال�ق�ت��ال
وال�سرتات امل�صفحة ،تتابع �أو�ساط الـDCC
القتال القريب الراجل �أي�ض ًا متطلبات معنية
ب�أنظمة ر�صف طبقات من �أدوات احلماية،
من مثل الأغطية ال�صوفية للر�ؤو�س والرقاب
والقفازات امل�صنوعة من م��ادة «نوميك�س»
( ،)Nomexالتي حتمي من �أخطار الومي�ض
واللهب ،مع تطلّع �إىل تطوير و�سيلة حماية من
جعبة حلمل الذخائر
و�أجهزة الإت�صاالت

ح��رارة حرائق ت�صل �شدتها �إىل  800درجة
فرنهايت.
ه��ذا ،وميكن دع��م و�سيلة احلماية التي
توفرها  Nomexللر�أ�س والرقبة بنظارات
واق�ي��ة ،م��ع خ�ي��ارات تقدمها «واي�ل��ي �إك�س»
( )Wiley Xال��ت��ي ت �� �ص �ن��ع جم �م��وع��ة من
ال �ن �ظ��ارات ال�شم�سية التكتيكية املتميزة
باحلماية من �أن��واع �شتى من املقذوفات ،من
قبيل �سل�سلة نظارات «بالك �أوب�س» (Black
 ،)Opsوم��ن بينها النظارة «�سن�سور بول»
( )Censor Polذات الإط � ��ار ا أل�� �س ��ود غري
ال�براق ( )matte blackوالعد�سة ذات اللون
الرمادي الدخاين وامل�ستقطبة لل�ضوء .ومن
أي�ضا نظام
املناظري التي تنتجها ً � Wiley X
املنظار «�سبري �آب��ل» ( )SPEAR APELالتي
تتميز كذلك بعد�سات ال�سِ لِينيت (��ضرب من
اجل�ص ال�صايف ال لون له) املتعدد الكربونات
( ،)Selenite Polycarbonateال�ت��ي تقاوم
ال���ض�ب��اب ،م��ع �إم �ك��ان ت��زوي��د ه��ذه املناظري
بعد�سات جلية لتعمل يف ح��االت قتالية يكون
ال�ضوء فيها خافتاً .وي�ضاف �إىل ذلك ما تنتجه
ال�رشكة من �أنظمة حلماية ال��ر�أ���س ،من مثل
النظام «كيمان» ( )CAIMANالذي هو كناية
ع��ن خ��وذة م�صممة ل�ت� أ�م�ين حماية فعلية يف
خمتلف �رضوب العمليات اخلا�صة.

املالب�س

ما زال��ت ق��وات عمليات خا�صة يف �أنحاء
خمتلفة م��ن ال�ع��امل جت��ري تقييمها لت�شكيلة
املالب�س  XPRTالتي تنتجها �رشكة «5.11
تاكتيكال» ( ،)Tactical 5.11والتي ي�شمل
ت�صميمها ا�ستخدام مزيج من القطن ونايلون
ال �ـ» ك��وردي��ورا» ( )Corduraيُ�سمّى NYCO
 ،Tacticalلتزويد امل�شغّلني يف ميدان القتال
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مبالب�س «ال حترتق/ال ترْ�شح» (
.)melt/no drip
ه� ��ذه امل�ل�اب� �� ��س ،امل��ت��واف��رة
ب ��أ� �ش �ك��ال م �ت �ع��ددة م��ن ال�ت�م��وي��ه
( )Multicamوب�� أ�ل��وان �أُخ ��رى
م �ت �ع��ددة �أي�����ض��اً ،ت�ت���ص��ف ك��ذل��ك
ب��ا� �ش �ت �م��ال �ه��ا ع �ل��ى ي���اق���ات م�ب�ط�ن��ة
مب ��ادة «ك�ي�ف�لار» ( )Kevlarل��رف��ع م�ستوى
احلماية ،وح�شوات من م��ادة «�أورث��والي��ت»
( )Ortholiteحلماية الأك �ت��اف م��ن ت� أ�ث�يرات
حركة ال�سرتات امل�صفحة وزي ��ادة ال�شعور
ب��ال��راح��ة ،ول ��وح م�ط��اط حت��ت القمي�ص مبا
ميكّن ال�شخ�ص من التنف�س بي�رس كلما حرك
ذراعيه .كما �أن الذراعني مو�سعتان على نح ٍو
يوفر تهوئة �إ�ضافية عرب اجل��زء اخللفي من
القمي�ص.
�أ ّم� ��ا ��س�راوي��ل  ،XPRTفتتميز �أي���ض� ًا
بقدرات امت�صا�ص الرطوبة ،وكذلك ب�أدوات
�إغ�ل��اق مغنطي�سية يف اجل �ي��وب ال �ت��ي يبلغ
جمموعها �سبعة ج�ي��وب ،ف�ض ًال ع��ن مت�سع
داخ �ل��ي حل�م��ل خم��زن�ين ل� �ـ 30طلقة م��ن عيار
 5.56ملم بطريقة خفية .كما �أن ال�رساويل
تزوَّد بح�شوات للرُّكب م�صنوعة بتكنولوجيا
( D30م��ادة متت�ص الطاقة) ،وبزوايا مبطنة
بـ«كيفالر» لت�أمني مزيد من احلماية واملتانة
ت��وا��ص��ل ��شرك��ة  UF PROالك�شف عن
خ �ط��وط �إن� �ت ��اج م�لاب ����س م�لائ �م��ة للمهمات
ال���سري��ة ،ت�ستخدم يف �صنعها تكنولوجيا
طبقات الـ«غور تك�س» ( )Gore-Texالرقيقة،
و�أف�ضل املن�سوجات التي ت�ؤمّن راحة حقيقية
فيما ت�صمد يف مواجه املتاعب والأعباء التي
تنجم عن العمليات امليدانية يف ظروف الطق�س
كافة.
no

م�صباح للعمليات الليلية

مم � � � � ��ا ك �� �ش �ف��ت
و ّ
ال�رشكة عنه م�ؤخر ًا خط املالب�س
الذي يت�ألف من �رساويل و�سرتات وقم�صان
(تي �شريت) و�رساويل ق�صرية ،وه��ذه كلها
م�صنوعة من من�سوجات قطنية ناعمة لكنها
تتحمل ن�ت��ائ��ج عمليات ع�سكرية م�ط��ول��ة يف
الأح��وال اجلوية املاطرة �أو الباردة ،بح�سب
قول ال�رشكة.
وهناك �أي�ض ًا منتوجات �رشكة «هليكون
تك�س» ( )Helikon-Texالتي جعلت لنف�سها
�صيت ًا طيب ًا وتفوقت على منتوجات مماثلة يف
جميع �أنحاء �أوروبا؛ فهي ت�صنع  -تقريب ًا -
كل نوع من املالب�س والأدوات التكتيكية التي
تو�ضع يف ت�رصف اجلنود ومطبّقي القانون
وامل �ق��اول�ين الع�سكريني اخل��ا��ص�ين وق��وات
العمليات اخلا�صة.

امل�صابيح اليدوية التكتيكية

على الرغم من �رضورة �أن تنفَّذ العمليات
ال ���سري��ة يف ح� ��االت خ��اف �ت��ة ال �� �ض��وء ،ف� ��إن
الإ�ضاءة تبقى عن�رص ًا �أ�سا�سي ًا بالن�سبة �إىل
�أح�م��ال عن�رص ق��وات العمليات اخلا�صة من
التجهيزات� ،إن جلهة غر�ض تعيني الهدف
�أو جل�ه��ة �أغ ��را� ��ض اال� �س �ت �ط�لاع والإدارة
ال�شخ�صية.
يف هذا املجال ،ت�ستمر �رشكة «�شورفاير»
( )Surefireيف ت��زوي��د �أو�� �س ��اط العمليات
اخل��ا��ص��ة ال��دول �ي��ة ب�سل�سلة م��ن امل�صابيح

م�سد�س جمهّز مب�صباح كهربائي تكتيكي
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ال�ي��دوي��ة التكتيكية ال�ت��ي ميكن
دجمها يف �أنظمة �أ�سلحة فردية
وخُ وذ قتال ،وت�شغيلها يدوياً.
م� ��ن ه � ��ذه امل �� �ص��اب �ي��ح ال �ت��ي
ت�سوّقها ال ���شرك��ة امل���ص�ب��اح HL1-A
املتميز ب ��أن له ثالثة �صمامات ثنائية م�شعة
( ،)LEDاثنان ي�شعان �ضوءًا �أزرق (من �أجل
العمل وف��ق ب�صمة خافتة) وواح��د ح��راري
( أ���ش�ع��ة حت��ت ح �م��راء) يُ�ستخدم لأغ��را���ض
ال�ت�م�ي�ي��ز ال �ق �ت��ايل .ه ��ذا امل���ص�ب��اح م�صنوع
م��ن م� ��ادة ال �ب��ول �ي �م��ر ،ومي �ك��ن و� �ض �ع��ه على
ركوبة دوارة تُلحق بخوذة معيارية مدجمة
لالت�صاالت ( ،)MICHكما �أو�ضحت م�صادر
يف .Surefire
وه � � � �ن� � � ��اك امل� � ��� � �ص� � �ب � ��اح ال� � � �ي � � ��دوي
«�سرتمياليت �سايدنوندر» (Streamlight
 )SIDEWINDERال ��ذي ي �ج��ذب االه�ت�م��ام
أ�ك�ثر من �سائر م�صابيح ال�رشكة ال�صانعة
«مون�ش غريبوك�س» (.)MONS Gearbox
وهو م�صباح تكتيكي متني يف قيد اال�ستخدام
ل��دى وح� ��دات خ��ا��ص��ة يف ب �ل��دان خمتلفة من
العامل ،وذو ر�أ���س قابل لالنحناء بحيث ميكن
ربط امل�صباح بجيب من جيوب حقيبة ظهر،
ثم �إمالة الر�أ�س �إىل �أ�سفل وت�شغيل امل�صباح
وحتريره من اليد لت ُْ�صدر �صماماته الثنائية
امل�شعة ( )LEDsبالتدريج ال�ضوء باللون
الأخ����ض�ر �أو الأزرق �أو الأب �ي ����ض (��ض��وء
ال�ن�ه��ار) �أو الأ��ش�ع��ة حت��ت احل �م��راء ،فتكون
ن�سبة ال�ضوء يف البداية  ،% 5ثم يزداد توهج ًا
�شيئ ًا ف�شيئ ًا حتى يبلغ ن�سبة الـ.% 100
وم��ن امل�صابيح اليدوية �أي�ض ًا امل�صباح
«بليكان  ،)Pelican 7600 »7600ال��ذي ُي َع ّد
واح��د ًا من �أف�ضل امل�صابيح املتوافرة بقوة
 900ل��وم��ن (ال�ل��وم��ن – lumen -ه��ي وح��دة
ق�ي��ا���س ال�ف�ي����ض ال �� �ض��وئ��ي) ،وه ��و م�ق��رون
ببطارية ليثيوم قابلة لل�شحن بـ»مو�صل
ت�سل�سلي ع��ام» («ي��و �أ���س ب��ي»  .)USBويبث
ال�ضوء باللون الأحمر والأخ�رض ،بالإ�ضافة
�إىل ال�ضوء الأبي�ض ال�ساطع .وي�شار �أي�ض ًا
�إىل اجليل الثالث م��ن م�صباح �رشكة «ك��ور
��سرف��اي �ف��ل» ( )Core Survivalامل���س� ّم��ى
«هِ � ��ل � �س �ت��ار  )HEL-STAR 6( »6ال��ذي
يت�ضمن مزيج ًا من خيارات ال�ضوء الأبي�ض
والأ�� �ض ��واء امل�ل��ون��ة م��ع ح��زم��ة �أ��ش�ع��ة حتت
ح�م��راء ،وم�ع��دالت �سطوع �أو �شدّة متغرية،
ال��س�ت�خ��دام��ه يف دور التمييز ب�ين ال�صديق
وال�ع��دو حتى م��دى ب�رصي ق��دره  1600مرت.
وهو مقاوم �أي�ض ًا لل�صدمة واالهتزاز وملياه
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البحر حتى عمق  300قدم.
وت�ق��دم  Core Survivalمل�ك��ون��ات ق��وات
العمليات اخلا�صة نظام إ���ض��اءة يركّب على
مظلة لتحديد موقع مظليني يف �أثناء هبوطهم
�أو م��وق��ع �أح� �م ��ال ج��وي��ة ل �ت �ف��ادي ح ��وادث
ا�صطدام و�/أو تتبّعها يف �أثناء عمليات تدريب
�أو يف �أثناء عمليات تكتيكية.

الأحذية

فيما مكونات قوات
ال �ع �م �ل �ي��ات اخل��ا� �ص��ة
ت�ستمر يف االنت�شار قُدم ًا
يف ط��ول مزيد م��ن بيئات
احل� �م�ل�ات ال �ع �� �س �ك��ري��ة
وعر�ضها ،يبقى متطلب
�إدارة مهمات ��س�ير ًا على
الأق� � � � ��دام ق� � ��درة م�ه�م��ة
ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ع�ن��ا��صر
القوة ،وال �سيما �أولئك
الذين يعملون عرب جبال
ت�ضاري�س ا�ستوائية
�أحذية لل�سري يف الأدغال �شاقة.
يف � 27أي �ل��ول� �/س �ب �ت �م�بر ،2017منحت
قيادة احلرب اخلا�صة يف البحرية الأمريكية
�رشكة «دليربيت دايناميك�س» (Deliberate
 )Dynamicsعقد ًا لتزويد ِف��رق بحرية جوية
ب��ري��ة ( )SEAL Teamsب ��أح��ذي��ة خمت�صة
وم� ��ؤه� �ل ��ة ل�لا� �س �ت �خ��دام يف �أح � � ��وال ج��وي��ة
ب��اردة وبيئات جبلية .ويف ه��ذا املجال ،تبقى
الأح ��ذي ��ة «� �س��ول��وم��ون» ()SOLOMON
القطعة «الأ��س��ا��س�ي��ة» م��ن التجهيزات التي
ت�صلح للعمل يف �أثناء التدريبات على النجاة
م ��ن م �� �ش �ق��ات ال �ط �ق ����س ال� �ب ��ارد وال��ب��راري
والت�ضاري�س الربية الأخرى.
وباملثل ،منحت قيادة ال�ق��وات اخلا�صة
ا ألم�يرك �ي��ة ��شرك��ة «ب��ات��ري��وت أ�َوت �ف �ي�ترز»
( )Patriot Outfittersعقد ًا يف � 26أيار/مايو
 2017من �أجل ت�سليم �أحذية الأدغ��ال «نايكه»
( ،)Nike SFB Jungle Bootsال�ت��ي تتميز
بخفة ال��وزن واملرونة والثبات يف التدريبات
والعمليات يف املناطق اال�ستوائية.
يدخل يف �صناعة ه��ذا النوع من الأحذية
النيلون والكنفا ( )canvasاللذان ي�سمحان
بدخول ال�ه��واء ،ا ألم��ر ال��ذي يتيح للم�شغّلني
جت�ف�ي��ف �أق��دام �ه��م ب�ط��ري�ق��ة �أ��س��رع يف إ�ث��ر
«انغما�س كلي» يف بيئات ذات رطوبة عالية،
حيث ي�سود كثري ًا خطر «الأمرا�ض اجللدية يف
الأقدام» (.(immersion foot
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جهاز �إت�صال خفيف
من �أنفيزيو Invisio

وم�� ��ن الأح� ��ذي� ��ة
الأخ � � � � � � � ��رى يف ه � ��ذا
امل �� �ض �م��ارُ ،ت ��ذك ��ر �أح ��ذي ��ة
النخبة التكتيكية  XPRT 2.0من
�رشكة « ،»5.11وهي خفيفة ومريحة ومتينة
وم �� �ض��ادة ل�ل�م��اء وت���س�م��ح ب��دخ��ول ال �ه��واء
( ،)breathableو ُت��ذك��ر �أي�ض ًا �أح��ذي��ة �رشكة
« ُلوَا» ( )LOWAامل�سمّاة «زفري» (ZEPHYR
 )GTX MID TFوالتي ي�ستخدمها اجلي�ش
الربيطاين يف خالل مهمات بالغة الق�سوة.

�آالت الت�صوير

�إن تكنولوجيا �آالت الت�صوير الفردية
ال��وا� �س �ع��ة االن �ت �� �ش��ار ت �ق��دم �إىل امل���ش� ّغ�ل�ين
ال�ع���س�ك��ري�ين م��زي��ة �إج� ��راء م��راج�ع��ة �أع�م��ق
ملجريات عمليات ع�سكرية يف �إث��ر تنفيذها،
ف�ض ًال عن �إمكانية معاجلة بيانات ا�ستخبار
وم ��راق� �ب ��ة وح� �ي ��ازة �أه� � ��داف وا� �س �ت �ط�لاع
( )ISTARوا�ستغاللها ون���شره��ا يف البيئة
التكنيكية �إبان ت�أدية مهمة ما.
من اخل�ي��ارات املتوافرة يف ه��ذا ال�صدد،
�آل � ��ة ال �ت �� �ص��وي��ر «م� ��وه� ��وك» ()MOHOC
امل�سمّاة كذلك تيمن ًا با�سم ال�رشكة ال�صانعة
 ،MOHOCوامل�صمّمة لدجمها ف��وق خ��وذة
قتال �أو جتهيزات تنقل �أحما ًال �أو لال�ستخدام
كجهاز م�ستقل بذاته.
ت�شتمل م��زاي��ا آ�ل ��ة الت�صوير ه��ذه على
�أن �ه��ا م �� �ض��ادة ل�ل�م��اء ع�ل��ى ع�م��ق  33ق��دم �اً،
وق��ادرة على حتمل �صدمات �سقوط من
ع�ل��و م�تري��ن ،وميكنها ت�سجيل �صور
ف�ي��دوي��ة وف��وت��وغ��راف�ي��ة ب��ال�غ��ة النقاء
يف ح��االت وج��ود ��ض��وء ظ��اه��ر و�ضوء
خافت و�ضوء �أبي�ض (ك�ضوء النهار).
كما �أن م��ن امل��زاي��ا وج��ود ط��راز يعمل
بالأ�شعة حتت احلمراء ،مع خيار �إ�ضايف
لنقل �صور فيدوية متحركة عرب و�صيلة
«واي فاي» (.)WiFi

لالت�صاالت التكتيكية ،بهدف تعزيز عن�رص
�إدراك الو�ضع وعن�رصي القيادة والتحكم يف
ميدان القتال.
يف ه��ذا امل �ق��ام ،وخ�ل�ال فعاليات معر�ض
«�أو��س��ا  ،)AUSA( »2017ك�شفت «ريفيجن
م�ي�ل�ي�تري» ( )Revision Militaryالنقاب
عن نظام �سماعات ر�أ���س تكتيكية حتت ا�سم
«كوم�سنرت  ،)ComCentr2( »2مب�ساعدة
كبرية من �أو�ساط العمليات اخلا�صة.
ي�ستطيع ه��ذا ال�ن�ظ��ام ،ال��ذي �سيتوافر
للأو�ساط امل�شار �إليها يف العام اجل��اري� ،أن
يكون على �صلة ب�أي خوذة ات�صاالت مدجمة
ومعيارية ( ،)MICHموفر ًا ارتباط ب�أجهزة
رادي ��و ذات ب��رجم�ي��ات و�أج �ه��زة ات���ص��االت
أ�ُخرى ،مبا فيها �أجهزة الراديو ذات ال�شبكة
ال�ن�ق��ال��ة امل�ن���ش��أة ل �ه��ذا ال�غ��ر���ض (MANET
.)radios

جراب ملياه ال�شرب
عند احلاجة

�سمّاعات الر�أ�س

مت���ض��ي ق� ��وات ال�ع�م�ل�ي��ات اخل��ا� �ص��ة يف
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن �أع �م��ال ال�ت�ح��دي��ث يف ك � ٍّل من
جمال حماية الأذن وجم��ال �سماعات الر�أ�س
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مكونة من ق�ضيب وفر�شاة ،وثاقبة لتفكيك
ال�سالح .ي�ضاف �إىل ذلك �أن هذه الوحدة من
الأدوات ميكن �أن ي�ستخدمها اجل�ن��دي بيد
واح��دة ،خ�صو�ص ًا يف حال تعر�ضه للإ�صابة
يف القتال ،بح�سب ت�أكيد ال�رشكة.

ال�سكاكني و�أحزمة اجللد

خوذة مع �سمّاعة ر�أ�س

ه� � ��ذا ،وي � �ج� ��ري رف � ��ع م �� �س �ت��وى
 ،ComCentr2امل�ت�م�ي��ز بتكنولوجيا
رق�م�ي��ة ن�شطة خلف�ض ال�ضجيج ،يف �سبيل
زيادة معدل و�ضوح الكالم يف بيئات مزدحمة
مب�صادر ت�شوي�ش ،ف�ض ًال عن تزويد امل�شغِّلني
ب�ع�ن��ا��صر ح�م��اي��ة ال���س�م��ع �إب� ��ان ا�شتباكات
��ص��اخ�ب��ة ،خ�صو�ص ًا يف م��واق��ع حم�صورة
�أو �ضيقة ،حيث جت��ري عمليات يف جم��االت
مدينية.
ويف ال �ع��ام  ،2017و�� ّ�س �ع��ت «�إن �ف �ي��زي��و»
( )Invisioنطاق �سل�سلة منتوجاتها ب�إ�ضافة
وح� ��دة حت � ّك��م ج��دي��دة م��ن �أج� ��ل ات �� �ص��االت
تكتيكية وح �م��اي��ة ال���س�م��ع .ه ��ذه ال��وح��دة،
امل���س� ّم��اة  ،INVISIO V50م�صمَّمة لتلبية
حاجات عمالء يف م�ضماري ال��دف��اع وا ألم��ن
تتمثّل يف احل���ص��ول على ن�ظ��ام ذي �إمكانية
للتزود بالطاقة بوا�سطة بطارية.
أ� ّم� ��ا حم �ت��وي��ات ال �ن �ط��اق امل �� �ش��ار إ�ل �ي��ه،
فمنها �أن�ظ�م��ة ات �� �ص��االت تكتيكية وحماية
�سمع يف ت�رصف م�ستخدمني حمرتفني ،من
بينها وح ��دات حت�ك��م ات �� �ص��االت INVISIO
 V20الأح��ادي��ة و  INVISIO V50الثنائية
التي ت�ستمد طاقتها من بطارية و INVISIO
 60ال �ث�لاث �ي��ة ،وه� ��ي ك �ل �ه��ا ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ب��دي��ل
( )interchangeableوت�ت���ض�م��ن م��رون��ة
الت�شغيل مبا يتيح ترابط ًا بني �سماعات ر�أ�س
و�أجهزة راديو خمتلفة.

عدّة احلرب والأحزمة

ك �م��ا ُذك� ��ر م��ن ق �ب��ل� ،إن ا ألم � ��ر ال��دق�ي��ق
واحل��ا� �س��م ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ح �م��ل ال�شخ�ص
للتجهيزات ه��و تكنولوجيا م �ع��دات حمل
الأثقال �أو  ،MOLLEالتي اعتمدت ب�صورة
تقليدية على �شبكة (� )meshأفقية – عمودية
م��ن جت�ه�ي��ز ( )materialمي �ك��ن �أن ُت��رك��ب
عليه أ�ج��رب��ة ف��ردي��ة .على �أي ح��ال� ،أطلقت
ال���شرك��ة املخت�صة باملالب�س والتجهزيات
ال �ت �ك �ت �ي �ك �ي��ة ،ن �ظ��ام �ه��ا امل �خ �� �ص ����ص حل�م��ل
الأح �م��ال «هيك�سغريد» ( )HEXGRIDيف
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معر�ض «�سوفيك» ( ،)SOFIC 2017مانحة
امل�شغِّلني مرونة �أك�بر يف زاوي��ة ربط الأجربة
ب��ال���س�ترات واحل�ق��ائ��ب التكتيكية و�أح��زم��ة
القتال ،التي تُربط �أغطية هذا النظام بها من
طريق ا�ستعمال تكنولوجيا  Velcroللتعليق
والأربطة وحتى �إمكانية دجمه يف عربات برية
تكتيكية ومن�صات غ�ير ظ��اه��رة ،مب��ا ي�سمح
بربط �أجربة �أ�سلحة فردية وخمازن وذخرية
ب�ج��وان��ب �أب� ��واب ال���س�ي��ارة وحت��ت امل�ق��اع��د،
على �سبيل املثال .كما �أن م�صدر ًا يف ال�رشكة
�أو�ضح �أن ثمة تفكري ًا يف دمج  HEXGRIDعلى
مالب�س قتال �أي�ضاً ،بحيث تت�ضاءل احلاجة
�إىل روابط � MOLLEإ�ضافية يف �أ�شكال �أحزمة
قتال.

تكنولوجيا الأداة املتعددة اال�ستعماالت

ثمة حاجة �شديدة ا إلحل��اح �أك�ثر من �أي
وق��ت م�ضى تتمثّل يف جتهيز ج�ن��دي القتال
ال�ت�لاح�م��ي ال��راج��ل ( ،)DCCال ��ذي يحمل
كثري ًا من التجهيزات التقنية اليوم ،ب�أدوات
خمت�صة ب��أع�م��ال تثبيت وت�صليح ()fixes
��سري�ع��ة .وم��ن اخل �ي��ارات امل�ط��روح��ة يف هذا
ال�صدد «الأداة املتعددة اال�ستعماالت باور
�أ�� ِّ�س �� �س��ت» ()PowerAssist Multi-Tool
ت�شتمل على �أداة �رسيعة الفتح ()flip-open
وتت�ضمن ن�صا ًال متعددة ،ون�ص ًال م�سنَّناً،
وك�م��ا��ش��ة م�ت�ي�ن��ة ،وم �ف��ك ب��راغ��ي ،وق��اط�ع��ة
ومغ�ضنة (الوي��ة)
�إ�سفينية (على �شكل ،)V
ّ
ومغ�ضنة �صاعق
�أ��س�لاك (،)wire crimper
ّ
( ،)blasting cap crimperوقاطعة �أ�سالك.
وهناك �أي�ض ًا �رشكة «ليذرمان ت��ول غ��روب»
( )LeathermanTool Groupال�ت��ي ت�صنع
الأداة  MUTامل�صمَّمة لدعم �إج��راءات �صيانة
ب �ن��ادق ال �ن��وع امل���س� ّم��ى  ،AR-15مب��ا فيها
البندقيتان «�أم »-16و�أم .»4 -ومن قِطع هذه
الأداة كما�شات عادية و�أُخرى مدببة الر�أ�س،
وق��اط �ع��ات �أ�� �س�ل�اك ،وم�غ�� ّ��ض�ن��ة كهربائية،
و�سكني ،ومن�شار ،وك�ّلااّ ب قطع ،ومطرقة،
ومك�شطة كربون برونزية ،و�أداة للتنظيف

ل �ل �ت �ج �ه �ي��زات امل �ع �ن �ي��ة
ب�سالمة ال �ف��رد وب��احل��االت
ال� �ط ��ارئ ��ة أ�ه �م �ي��ة ق���ص��وى
ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل ال �ع �م �ل �ي��ات
اخلا�صة ال�ت��ي تت�ضمن زج
ق � ��وات يف م ��واق ��ف ق�ت��ال�ي��ة
وا�ستطالعية ث��م �إخراجها
منها؛ �إذ ملّ��ا ك��ان��ت مكونات
ق��وات العمليات اخلا�صة
ت�ع�ت�م��د �أك�ث��ر ف� ��أك�ث�ر على
ع��رب��ات ITVمي �ك��ن نقلها
ب�ط��واف��ات م��ن مثل CH-
 47وط � ��ائ � ��رات ذوات
أ�ج �ن �ح��ة م �ي��ال��ة م��ن مثل
،CV-22 OSPREY
ف ��إن امل�شغِّلني (العاملني
الع�سكريني) يكونون بحاجة
�إىل الو�سائل التي متكّنهم من
إ�خ��راج �أنف�سهم من العربات
على نح ٍو �رسيع عقب وقوع
ح��ادث حتطم �أو ح��ادث �سري.
وتنطبق ح��اج��ة مم��اث�ل��ة على
�أفراد يكلفون مبهمة تت�ضمن
ال �ه �ب��وط مب �ظ�لات يف �سقوط
ح��ر وم��واج�ه��ة ح��االت طارئة
�سكني خا�ص
من قبيل الهبوط على �أ�شجار،
للوحدات القتالية
علي �سبيل املثال.
يف ه � � ��ذا الإط � � � � � ��ار ،ت � �ق� ��دم ��ش�رك ��ة
«ب�لاك�ه��وك» ( )BlackHawkح��زام� ًا طوقي ًا
( )strap slasherم��ن ط� ��راز «ه��وك �ه��وك»
( )HawkHookيحمله اجلندي يف مو�ضع على
�سرتته امل�صفحة ب�شكل ي�سهل الو�صول �إليه،
�أو على مو�ضع على احل��زام� ،أو حتى ربطه
مبو�ضع قريب من ح��زام مقعد العربة بغية
ت�سهيل اخل��روج م��ن العربة عند ال���ضرورة
حفاظ ًا على �سالمة اجلندي.
ي�شتمل الـ  HawkHookعلى ن�صل قابل
للطي وفيه حد قاطع غائر لقطع �أحزمة مقاعد
وحبال مظلة و�أ�رشطة نقل �أحمال ،ف�ض ًال عن
كا�رس زج��اج لته�شيم نوافذ خالل حماوالت
اخلروج من عربة.
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معرض البحرين الدولــي للطريان :BIAS 2022
مهمة على خريطة معار�ض الطريان
حمطة
ّ

ال�شيخ عبد اهلل بن حمد �آل خليفة رئي�س اللجنة العليا املنظمة مُفتتحاً

معر�ض العام 2018

ت�أ�س�س معر�ض البحرين ال��دويل للطريان يف العام  2010يف اط��ار �شراكة
ما بني �ش�ؤون الطريان املدين ،و�شركة فارنبورو �أنرتنا�شيونال الربيطانية املنظّ مة
للمعر�ض.
�إنعقد املعر�ض يف دورته اخلام�سة والأخرية بتاريخ  14ت�شرين الثاين /نوفمرب
 ،2018واليوم بعد غياب �أرب��ع �سنوات �سيعود املعر�ض �إىل الإنعقاد يف دورته
ال�ساد�سة ما بني  9و  11ت�شرين الثاين/نوفمرب  2022يف قاعدة ال�صخري اجلوية.
فيما يلي تذكري بفعاليات معر�ض العام :2018
ن �ي��اب � ًة ع ��ن ع��اه��ل ال�ب�ح��ري��ن امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة� ،إفتتح
املعر�ض ال�شيخ عبد اهلل بن حمد
�آل خليفة ،املمثل ال�شخ�صي ورئي�س اللجنة
العليا املنظمة ملعر�ض البحرين الدويل للطريان
يف دورت��ه اخلام�سة بتاريخ  14ت�رشين الثاين/
نوفمرب  ،2018وذل��ك بح�ضور ح�شد م��ن كبار
امل���س��ؤول�ين وال � ��وزراء وال �ق��ادة الع�سكريني
وممثلي ال�رشكات العار�ضة والوفود والبعثات
الر�سمية.
ال�شيخ عبد اهلل جا َل على �أرجاء و�ساحات
امل� �ع ��ر� ��ض ،واط� �ل ��ع ع �ل��ى �أح� � ��دث ال �ط��ائ��رات
الع�سكرية وامل��دن�ي��ة و�أج �ه��زة امل�لاح��ة اجلوية
والأن�ظ�م��ة اجل��دي��دة امل�ت�ط�وّرة يف ع��امل الطريان
واخل��دم��ات امل�ساندة .كما ت��وجّ ��ه بال�شكر �إىل
ال���شرك��ات العار�ضة واملنظّ مني ال��ذي��ن قاموا
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بعمل مميّز لإجناح هذا املعر�ض.
ب ��دوره امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
زار قاعدة ال�صخري اجلوية حيث يُقام املعر�ض،
وا�ستقبل ر�ؤو�ساء الوفود الر�سمية من مدنيني
وع�رسيني ور ؤ���س��اء وممثلي �رشكات الطريان
العاملية ،و�شاهد العرو�ض اجلوية املُ�صاحبة
للمعر�ض والتي �شارك فيها عدد من الطائرات
العربية والعاملية .كما نوّه ب�أهمية عقد مثل هذه
امللتقيات العاملية التي ت��و ّف��ر فر�ص ًا النطالق
��شراك��ات ج��دي��دة يف جم��ال �صناعة ال �ط�يران،
باعتبارها من�صات لتبادُل اخلربات واملعلومات
حول التقنيات املالحية اجلديدة ،مُ�شري ًا �إىل �أن
معر�ض البحرين ال��دويل للطريان �أ�صبح من
الأنظمة الإقت�صادية والتجارية التي تُ�سهم يف
تعزيز م�سرية الإقت�صاد الوطني ،وم�ؤكد ًا على
�أن اململكة ت�سري بخطى ثابتة نحو حتقيق املزيد

من املنجزات واملكت�سبات التنموية.
�إىل ذل��ك� ،أ��ش��اد املهند�س كمال بن �أحمد
حممد وزي��ر امل��وا� �ص�لات والإت �� �ص��االت نائب
رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�ض ،بنجاح
ت�ن�ظ��م ف �ع��ال �ي��ات امل �ع��ر���ض ال� ��ذي ُي �� �ض��اف �إىل
�إجنازات مملكة البحرين ،والذي �أ�صبح مو�ضع
�إ�شادة وتقدير على امل�ستويني الإقليمي والدويل
ب�شهادة جميع املُ�شاركني والزوّار ،كما يُ�ساهم
يف دعم الإقت�صاد الوطني ب�شكل فعّال.
جُت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن وزارة املوا�صالت
والإت���ص��االت هي اجلهة املنظّ مة للمعر�ض �إىل
جانب �سالح اجلو امللكي البحريني.
املُ�� �ش��ارك��ة الأم�ي�رك �ي��ة يف امل �ع��ر���ض ك��ان��ت
الفتة م��ن خ�لال الأ��س�ط��ول اخلام�س الأم�يرك��ي
ال � ��ذي ي �ت �م��رك��ز يف ال �ب �ح��ري��ن ،وع �ب�ر وج ��ود
ق��واع��د جوية أ�م�يرك�ي��ة ،ويف ه��ذا الإط ��ار ��صرّح
اجل �ن�رال ج��وزي��ف غا�ستيال LT. General
 JosephGaustellaق��ائ��د ال� �ق ��وات اجل��وي��ة
الأم�يرك �ي��ة ب� ��أن م�ع��ر���ض ال�ب�ح��ري��ن ل�ل�ط�يران
ي �ع � ّد م��ن أ�جن ��ح و أ�ب �ه��ر امل �ع��ار���ض يف املنطقة،
منوّه ًا �إىل �أن مثل ه��ذه املعار�ض ال تع ّد فر�صة
ال��س�ت�ع��را���ض ال�ع���ض�لات وال �ق��وة الع�سكرية
لكل دول��ة ،بل لتبادل اخل�برات وعر�ض فر�ص
التعاون املُتبادلة بني القوات املختلفة .اجلرنال
غا�ستيال �أ�ضاف �أن ال�سبب الرئي�س للمُ�شاركة
يف هذا املعر�ض هو �أنه يجمع �أ�صدقاءنا من دول
اخلليج وق��وات التحالف الدولية ،م�ؤكد ًا على
متانة العالقات البحرينية الأمريكية يف جمال
التعاون الع�سكري حيث يت ّم تبادُل التكنولوجيا
والأن �ظ �م��ة احل��دي �ث��ة ،والأه � � � ّم ه��ي الأه� ��داف
املُ�شرتكة يف �ضبط الأمن والإ�ستقرار يف املنطقة.

�أبرز العار�ضني و�أخبار املعر�ض:

حقق معر�ض البحرين للطريان يف دورته
اخلام�سة منو ًا ملحوظ ًا بلغ  % 70كما ت�ؤكد
اللجنة املنظمة  ،فقد جت��اوز ع��دد ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة بالأنظمة اجلوية
حدود الـ � 130رشكة �أبزرها ما يلي:
AIRBUS
 �أيربا�ص -ب�.أ�.إي �سي�ستمزBAE Systems
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 بِل للطوافات بوينغ غولف �سرتمي هاري�س	 ليوناردو لوكهيدمارتن �أوتوكار روكت�سان رو���������س �أب������������ورون اك�������س���ب���ورتBell Helicopters
Boeing
Gulf Stream
Harris
Leonardo
Lockheed Martin
Otokar
Roketsan

Rosoboronexport

 ال�����ش��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة لل�صناعاتالع�سكرية
Saudi Arabian Military Industries

 -ال�شركات الدفاعية املن�ضوية

يف ج������ن������اح دول�����������ة االم�������������ارات
UAE Pavilion
العربية املتحدة
Thales
 طالي�س	 ال�صناعات اجلوية الرتكية TAIUAC
 -الطوافات الرو�سية

�أه ��م م�ع��رو��ض��ات ه��ذه ال���شرك��ات التي
تعترب الأك�ثر من نوعها يف معر�ض البحرين
ميكن �إدراجها على النحو التايل:
�أيربا�ص  Airbusكان لها طائرة A380
من ط�يران االم��ارات وطائرة  A320 neoمن

وامللك حمد بن عي�سى �آل خليفة زائر ًا

«رو�س �أوبورون �إك�سبورت » Rosoboronexport
يف معر�ض البحرين الدويل للطريان :2018

الأ�سلحة الرو�سية ت�ستقطب �إهتماما ً متزايدا ً يف ال�رشق الأو�سط

نظّ مت �شركة « رو�س �أوبورون �إك�سبورت» الرو�سية عر�ضاً رو�سياً
موحد ًا يف الن�سخة اخلام�سة من معر�ض البحرين الدويل للطريان 2018
الذي جرى يف مملكة البحرين بقاعدة ال�صخري اجلوية ما بني  14و 16
ت�شرين الثاين/نوفمرب.
ويف ه��ذا ال�صدد ق��ال ال�سيد �ألك�سندر ميخييف Alexander
 Mikheevاملدير العام ل�شركة «رو�س �أوب��ورون �إك�سبورت» «:يتيح
معر�ض البحرين الدويل للطريان ل�شركتنا فر�صة ثمينة لعر�ض �أحدث
تطويرات ع�سكرية لل�صناعات الدفاعية الرو�سية والتعريف مبوا�صفاتها
الفريدة يف نوعها .والكثري من املعدّات املعرو�ضة املخ�ص�صة للقوات
اجلوية وق��وات الدفاع اجل��وي ال يوجد لها مثيل يف العامل �أو تتفوق
مناف�سيها الأجانب من حيث اخلوا�ص الرئي�سية».ال�سيد ميخييف
�أ�ضاف� «:إن دول اخلليج تبدي اهتماماً كبري ًا �إزاء الأنظمة الرو�سية
للدفاع اجلوّي ذات املديات املختلفة والطائرات واملروحيات والطائرات
غري امل�أهولة .وتعر�ض �شركة «رو�س �أوبورون �إك�سبورت» يف معر�ض
البحرين ما يزيد عن  250منوذجاً من الأ�سلحة واملعدّات الع�سكرية،
والكثري منها �أثبتت خوا�صها املتميّزة يف �سوريا .ومن املتوقع �أن تبدي
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وفود دول املنطقة �أكرب اهتمام جتاه طائرات اجلبهة املُقاتلة متعددة
الوظائف من نوع .»SU - 35
كما قدّمت �شركة «رو�س �أوبورون �إك�سبورت» يف املعر�ض املنتجات
احلديثة مثل طائرة التزويد بالوقود يف اجلو من نوع II-76MD - 90A
) (Eوطائرة التدريب  Yak - 130وطائرات والتدريب Mig 6 - 29 M/M2
وطائرة النقل الع�سكري .II-78MK - 90A
ويف �أيام املعر�ض قدّم طيارو الفرقة الأ�سطورية « الفر �سان الرو�س»
للإ�ستعرا�ضات اجلوية والأل��ع��اب البهلوانية ومهاراتهم على منت
الطائرات املُقاتلة ذات القدرة الفائقة على املناورة .SU-30SM
يخ�ص املروحيات فت�ستقطب �إهتماماً خا�صاً لدى امل�شرتين
وفيما ّ
الأجانب ك ّل من الطائرة العمودية للقتال من نوع  Mi - 26 T2والطائرة
العمودية للنقل والقتال من نوع  Ka-52والطائرة العمودية ال�ضاربة
للقتال والإ�ستطالع من ن��وع  ،Mi -28NEكما عر�ضت �شركة «رو���س
�أوبورون �إك�سبورت» الطائرة  Ka - 226Tوالطائرة العمودية اخلفيفة
متعدّدة املهام من نوع  MI- 35 Mوالطائرة العمودية الثقيلة للنقل من
نوع «.»Ansat
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ط�ي�ران اخل�ل�ي��ج ،وط��واف��ة  Airbus H145من
�رشكة «�أرامكو».
بوينغ  Boeingع��ر���ض �أم ��ام جناحها
طائرة  B787 - 200من طريان اخلليج وطائرة
 B777 - 200م��ن ط�ي�ران اخلليج وطائـــــــرة
 B777 - 700م��ن اخل�ط��وط اجل��وي��ة الكويتية،
وق ��د �ساهمــــــت ك� � ّل م�ن�ه�م��ا بالعــــــرو�ض
اجلويـــــة ،ثم طائرتــــــــني  B767 - 281تابعة
ل�رشكة النقل العاملي  DHLيف البحرين.
�أم ��ا ال �ط��ائ��رات الع�سكرية ال�ت��ي تنتجها
بوينغ فقد عر�ضت عرب �سالح اجل��و الأمريكي
وق��وات املارينز مثل  F - 15و  MV - 22ث � ّم B
.- 1B
لوكهيد مارتن  Lockheed Martinكان
لها الن�صيب الأك�بر من العرو�ض اجلوية عرب
املُقاتالت  F - 35و  F - 16من اجلي�ش الأمريكي
ومن �سالح اجلو الإماراتي .
بِل للطوافات � Bell Helicoptersشاركت
بالطوافة  Bell 42 9EMSعلى الأر�ض.
غولف �سرتمي  Gulf Streamكان لها على
الأر�ض طائرتني  G500و .G650ER
ي��وروف��اي�تر ت��اي��ف��ون Eurofighter
� Typhoonشاركت بالعرو�ض اجلوية من قِبل
�سالح اجلو امللكي الربيطاين.
رو�سيا ح ���ضرت م��ن خ�ل�ال ُم�ق��ات�لات
 Russia Knightsال�ت��ي ��ش��ارك��ت يف العرو�ض
اجلوية مع طائرات  ، SU-27وطائرة جاثمة
طراز � SU95إنتاج �سوخوي.
ليوناردو � Leonardoشاركت عرب طوافة
 Agusta 139وط��ائ��رات فرقة الأل ��وان الثالثة
 Frecce Tricoloriطراز  MB 339الإيطالية.
فرقة الفر�سان الإم��ارات��ي��ة ل�ل�أل�ع��اب
البهلوانية بوا�سطة طائرات .MB 339 NAT
القوات اجلوية االماراتية �شاركت
يف العرو�ض اجلوية �أي�ض ًا بوا�سطة مُقاتالت

امل�ؤمتر ال�صحفي للإعالن عن �صفقة طوافات بِل Bell AH-1Z

البحرين تعزّز �سالحها اجلوي

�أعلن قائد �سالح اجلو امللكي البحريني اللواء طيّار الركن ال�شيخ حمد بن عبد اهلل �آل خليفة،
عن ا�ستعداد اململكة لإر�سال عدد من كبار ال�ضباط والطيّارين والفنّيني �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية ،وذلك لتدريبهم على �أحدث املُقاتالت احلربية يف العامل  F - 16 Block 70التي �ستمتلكها
البحرين مع و�صول  4طائرات مع نهاية العام .2022
اللواء حمد �أ�شار �إىل �أن مملكة البحرين �أ�صبحت ر�سمياً �أول دولة ت�شرتي املُقاتالت F-16
 Block 70املتقدّمة ،وهي الأحدث �ضمن طائرات  F-16التي تنتجها �شركة «لوكهيد مارتن» .يُ�شار
�إىل �أن العقد مع ال�شركة املُنتجة وقع نهاية العام  2017مع احلكومة الأمريكية ل�شراء  16مُقاتلة من
طراز  F-16 Block 70بقيمة  1.12مليار دوالر ،بهدف تدعيم �أ�سطول مملكة البحرين اجلوّي الذي
بات من �أوائل القوات اجلوية اخلليجية الذي ميتلك هذا اجليل من املُقاتالت.
يف جمال �آخر وعلى هام�ش املعر�ض وخالل م�ؤمتر �صحفي مع مدير عام �شركة «بل للطوافات
 Bell Helicoptersميت�ش �سنايدر  Mitch Snyderيف ح�ضور ال�سفري الأمريكية يف البحرين جو�سنت
�سيبرييل  Justin Siberellومدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي ( )DSCAاجلرنال
�شارلز هوبر .Lt.Gen.Charles Hooper
�أعلن قائد �سالح اجلو اللواء حمد بن عبد اهلل �آل خليفة ،عن �إبرام �إتفاقية مع حكومة الواليات
املتحدة الأمريكية ل�شراء  12طوافة من طراز «كوبرا زول��و »Cobra 7010ت�صل قيمتها �إىل 912
مليون دوالر ،وهي ت�شكّل �إ�ضافة نوعية وكبرية ل�سالح اجلو امللكي البحريني� ،إذ �أن هذا الطراز
من الطائرات العمودية يعترب �أحدث �أنواع الطوافات املُقاتلة.

مرياج  Mirageو .F - 16
روكت�سان  Roketsanعر�ضت جمموعة
من الأنظمة ال�صاروخية املُ�ستخدمة من قبل
املُ�ق��ات�لات مثل CIRIT :و  UMTASو  SOMو
.MAM
�أوتوكار  Otokarعر�ضت ثالث عربات
مدرعة على عجالت  8x8و  6x6و .4x4
ال �ط��ائ��رات ال �ت��ي � �ش��ارك��ت يف ال �ع��رو���ض
اجلوية:
 ط��ائ��رة �إن� ��زال م�ظ� ّل�ي�ين م��ن ق ��وة دف��اعالبحرين

جناح ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية SAMI
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 مُقاتلة مرياج  Mirage 2000من الإماراتالعربية املتحدة
 طائرة درمي اليرن  B 787 - 9من طرياناخلليج.
 مُقاتلة  F-16من �سالح اجلو الإماراتي. ف��رق��ة الأل �ع��اب اجل��وي��ة ت��ري ك��ول��وري Tricoloriمن �إيطاليا.
 مُقاتلة  MV - 22تابعة لقوات املارينزالأمريكية.
 ُم �ق��ات �ل��ة  B - 1Bت��اب �ع��ة ل �� �س�لاح اجل��والأمريكي.
 فرقة الألعاب اجلوي الرو�سية Russian.Knights
 طائرة  Eclipse 550من طريان مايل. ط ��ائ ��رة  B 777م ��ن ط�ي��ران اخل �ط��وطاجلوية الكويتية.
 طائرة  B767من �رشكة «.»DHL مُقاتلة تايفون  Typhoonمن �سالح اجلوامللكي الربيطاين
 ُم�ق��ات�ل��ة  F-35ت��اب�ع��ة ل �ق��وات امل��اري�ن��زالأمريكية.
 ُم �ق��ات �ل��ة  F - 16ت��اب �ع��ة ل �� �س�لاح اجل��والأمريكي.
 فريق الفر�سان الإماراتي.الدفاعية � -أيلول � /سبتمرب  -ت�رشين الأول � /أكتوبر 2022

Abu Dhabi, UAE 2023

لدى االردن مقاتالت F - 16A

ومرياج  Mirage 2000 - 9لدى �سالح اجلو االماراتي

طائرات القتال يف الشرق األوسط
ي�سجّ ل التاريخ القدمي �أن دول ال�شرق الأو�سط كانت
مطموعا بقوافلها التجارية من ال�شرق وال��غ��رب ،حيث
تعرّ�ضت للحروب ال�صليبية فرتة طويلة ،ثم تلتها احلروب
الإ�ستعمارية من الدولة العثمانية وال �سيما �إث��ر ظهور
البرتول يف دول اخلليج ،فحرمتها من الإ�ستقرار والتطور
والنمو .لذا �شرعت �إىل امتالك �أ�سلحة دفاعية متطورة حر�صاً
على �أمنها وا�ستقرارها ومنوّها .وال �سيما بعد �أن �أ�صبح
لديها املال ال�ضروري لل�شراء .وهكذا اجتمعت الدول العربية
ال�ست وهي  /االمارات العربية املتحدة ،واململكة العربية
ال�سعودية وعمان ،والكويت والبحرين وقطر ،و�أ�س�ست فيما
بينها جمل�س تعاون خليجي ،يعترب �أي هجوم �أو تعرّ�ض
�إحداها للخطر ،هجوماً عليها جميعاً .و�أ�س�ست لها قوة رد
فعل �سريع قوامها  20.000جندي بد�أت بـ  5000جندي على
�أن تتطور مع الوقت �إىل الرقم امل�ستهدف ب�سرعة ق�صوى.
ويف ه��ذه العجالة �سنتناول ال�ق��وات اجلوية يف جميع دول
ال�رشق الأو�سط مبا فيها الأردن ولبنان و�سوريا ،ودول
اخلليج ال�سابقة الذكر بتف�صي ٍل ودقة.
و�سيكون تركيزنا على طائرات القتال احلديثة التي ّمت اقتنا�ؤها.
ومل تلتفت دول ال�رشق الأو�سط �إىل الت�صنيع �إال م�ؤخراً .وكان ال ب ّد لها
�أن تعتمد على ال�رشاء من الدول الكربى للأ�سلحة واملعدّات والطائرات.
كما ك��ان ال بد للدول ال�رشق �أو�سطية طلب تدريب العن�رص الب�رشي
لديها على الأ�سلحة احلديثة لت�صبح ب�إمكانها �إ�ستخدامها وال�سيطرة
عليها باحرتاف ودقة وتقنية.

�سالح جو اململكة الأردنية الها�شمية

عديد �سالح جو اململكة الأردنية الها�شمية  13.500جندي ،ويت�ألف
��س�لاح ال �ط�يران م��ن ث�لاث��ة �أ� �س�راب �إع�ترا���ض ودف ��اع ج� �وّي (ق��اع��دة
الأزرق) ال�رسب الأول قوامه  30مقاتلة  ،F - 16Aوال�رسب الثاين ي�ضم
 15مُقاتلة  ، F - 16 ABMو  6طائرات  ،F-16Bوال�رسب الثالث قوامه
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 17مُقاتلة .F -16 A/B
كما ي�ض ّم �رسبي مُقاتالت /هجوم �أر�ضي( ،ال�رسب  17يف قاعدة
امللك في�صل اجل��وي��ة ،وال���سرب  9يف ( ق��اع��دة الأم�ي�ر ح�سني اجلوية)
ولديهما  29مُقاتلة . MLUF -16 A/B
�أما الطوافات القتالية ف�رسبان قتاليان يف  21كوبرا ،AH - 1SW
والطائرات امل�سرية نظام ًا كامكوبرت .S- 100

�سالح جو االمارات العربية املتحدة

رئي�س االم��ارات هو القائد الأعلى للقوات امل ُ�سلّحة ويقوم بربامج
حتديث ل�سالح اجل��و للو�صول ب��ه �إىل درج��ات الإ�ستعداد والفعالية
القتالية لت�أخذ مكانها املرموق بني ال��دول الراقية .ويبلغ عديد �سالح
اجل��و  4500جندي ولديه قيادتان جويتان وقيادة مُ�شرتكة .وقيادة
عمليات خا�صة وقيادة طريان اجلي�ش.
ال �ق �ي��ادة اجل��وي��ة ال�غ��رب�ي��ة (�أب ��و ظ�ب��ي) ج�ن��اح ُم �ق��ات�لات (ق��اع��دة
الظفرة)ت�ض ّم � 3أ�رساب قتال /هجوم �أر�ضي .الأ�رساب  71و  76و86
(ق��اع��دة ال�صفران) تت�ألف موجوداتها من ط��ائ��رات م�يراج - 2000
 ،9و � 3أ��سراب قتال ( الأول والثاين والثالث) �شاهني ت�ضم طائرات
 F - 16C/Fدي��زرت والقيادة اجلوية الو�سطى ( دب��ي� :رسب هجوم
خفيف/تدريب (ال�رسب  102قاعدة مندهات) ي�ضم طائرات هوك .102
ق� �ي ��ادة ال �ع �م �ل �ي��ات اخل��ا� �ص��ة (�أب�� ��و ظ� �ب ��ي)� � :س�رب ال�ع�م�ل�ي��ات
اخل��ا� �ص��ة (ق��اع��دة ال�ن�خ�ي��ل) وق��وام��ه ط��واف��ات ت�شينوك ،AW139
و � CH -47 C/Dسي�سا .208B
ق�ي��ادة ط�يران اجلي�ش (�أب��و ظبي) ل��واء ط�يران اجلي�ش العا�رش
(الظفرة) ولديه طوافات �أبات�شي  AH -64Aالقتالية وطوافات فينيك
.AS - 550
�أكادميية خليفة بن زاي��د اجلوية (العني) ال�رسب  63ويت�ألف من
طائرات هوك  ،MK63ال�رسب الثاين فريق الفر�سان للألعاب اجلوية
وي�ضم  10طائرات  ،MB 339وال�رسب الرابع ولديه طائرات غروب
.GH5TA
جمموع طائرات القتال ( الفئات الرئي�سية)  62مرياج  9-2000و
 80ديزرت فالكون  ،F -16Bوت�ض ّم طائرات النقل  6طائرات  C-17و
 21طائرة . C-130H30
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مقاتلة F - 16 Block 70
تابعة ل�سالح اجلو البحراين

�أما طائرات ال�صهاريج فلديها  8طائرات  KE - 3Aو
طائرات .KC - 130
ول��دي �ه��ا م ��ن ال� �ط ��واف ��ات ��س�رب ��ان ي �� �ض �م��ان 28
ج�تراي �ن �ج��ر  ،AB - 206و  24ط��واف��ة
 ،AB - 205و � 6ألويت  ،3 -و  18طوافة
 ،KV - 107Hو  20ط��واف��ة  ،AB-212و
( AB -413للبحث والإن �ق��اذ) ،و  16طوافة طبية /
18ط��واف��ة
�إخالء ٍ ،S-70و  11طوافة كوغار  MK-2للقيادة والبحث والإنقاذ.
وقيد الطلب  72طائرة تايفون مبوجب برنامج ال�سالم كما جرى
طلب  84طائرة  F -15SAويتوقع �أنه مت ت�سليمها ،و�ستطور  68طائرة
 F-15عاجلة يف �سالح اجل��و امللكي مبوجب �صيغة  ،SAوب��د�أ �إع��اد ة
ت�سليمها منذ العام .2020 - 2016
7

امل�سح البحري ي�ض ّم طائرتي دا�س � ،315 - 8أما الإنذار امل ُبكر فلديه
� 2سات � 340أيري �آي.
أ�م��ا ال�ط��واف��ات فعبارة ع��ن  12ط��واف��ة  CH - 47C/Pوطوافتني
 ،CH 0 47Fو  30ط��واف��ة  ،AH -64Aو  40ط��واف��ة  CH -60Mبالك
ه� � ��وك ،و  8ط� ��واف� ��ات  ،AM - 319و  6ط ��واف ��ات
 ،1AB -90و  12ف �ي �ن �ي��ك ،AS-550
و  4طوافات .A13 -412
وق �ي��د ال �ط �ل��ب  3ط ��ائ ��رات اي��رب��ا���ص
� MRH 340صهريج نقل و�ست�سلم قريباً.

ومقاتلة �سو 22/20

لدى �سوريا

طريان مملكة البحرين

ع��دي��د � �س�ل�اح ج ��و مم �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ة  1000ج� �ن ��دي ،ول��دي �ه��ا
� 3أ� �س�راب م��ن امل ُ �ق��ات�لات�� ،سرب��ان ل��دى ك��ل منهما � 7إىل  8ط��ائ��رات
 F -16Cو  4ط ��ائ ��رات  ،F-16Dب�ي�ن�م��ا ال ���س�رب ال �ث��ال��ث ي���ض��م 12
ط��ائ��رة  . F -5E/Fكما �ستن�ضم �إىل ال �ق��وات البحرينية  16مقاتلة
 .F - 16 Block 70ولديها �أي�ض ًا ��سرب ط��واف��ات هجومية مكون من
 14طوافة  AH - 1Eكوبرا ،و�رسب طوافات هجومية لديه  14طوافة
 AH - 1Eكوبرا ،وطائرة افرو  ،1385وطائرتان طراز غالف �سرتمي،
وطائرة بوينغ .717

�سالح اجلو ال�سعودي

ال�سعودية هي �أكرب دول ال�رشق الأو�سط م�ساحة �إذ تبلغ م�ساحتها
 2190600كلم  ،و�أكرثها �إنتاج ًا حملي ًا يتعدى  687مليار دوالر �أمريكي.
ويبلغ ت �ع��داد �سالحها اجل ��وي  20.000ج �ن��دي ،وه��و ��س�لاح ح�سن
التدريب وله �إمل��ا ٌم جيد بالتكنولوجيا .وطائراته الهجومية تت�ألف من
� 5أ��سراب ت�ض ّم  88تورنيدو  ،IDSيف حني طائراته القاذفة مكون من
ثالثة �أ�رساب من  68طائرة  .F - 15Sو�رسب قوامه  3طائرات تورنيدو
 ،ADVو�رسبان لديهما  14طائرة تايفون.
وت�ضم طائرات الإن��ذار امل ُبكر  5طائرة �أواك�س  F - 3Aوطائرتني
 R - 3Aللإ�ستخبار الإلكرتوين.
2

�أ�سلحة اجلو ال�سورية

تعد اجلمهورية العربية ال�سورية ثاين قوة ع�سكرية بعد اململكة
العربية ال�سعودية ولكن ما تعر�ضت له من الأح��داث واملعارك جعهال
تخ�رس الكثري من �أ�سلحتها وذخائرها ولكنها تبقي لها ح�ساب كبريتني
ق��وات ال�رشق الأو��س��ط وال �سيما �سالحها اجل��وي ال��ذي يبلغ تعداده
 20.000جندي.
ولديه من طائرات القتال �رسبان �ضاربان م�ؤلفا ن من � 21سو ،24 -
و � 18رسب مُقاتالت� 9 ،أ�رساب منها ت�ضم حوايل  150ميغ  ،F21 5-و
� 5أ��سراب ت�ض ّم  20ميغ  ،23 -و�رسبان لديهما  40ميغ  ،29 -و�رسبان
ي�ضمان  30ميغ  ،25 -و � 8أ�رساب قتال/هجوم �أر�ضي منها � 5أ�رساب
ت�ضم  40ميغ  BN23و � 3أ�رساب ت�ضم  40طائرة �سو  ،22/20 -و�رسب
�إ�ستطالع م�ؤلف من  6طائرات ميغ .R25
ال�ط��واف��ات � 3أ��س�راب هجومية ت�ض ّم  36ط��واف��ة م��ي  ، 24 -و 55
طوافة غ��ازي��ل/ه��ون ،و  100م��ي  8 -و  5ط��واف��ات كا  25 -هورمون
ملكافحة الغوا�صات و�رضب ال�سفن.
ولدى �سوريا قيادة دفاع جوي قوامها  60.000جندي وجمهّزة بـ
� 400سام  3/2و � 200سام  9 -و�أكد ر�سمي ًا ح�صول عقد خا�ص للتزود بـ
 16طائرة  130للتدريب املتقدم.

لدى �سالح اجلوال�سعودي ا�سراب
من مقلتالت  F -15SAاملتطورة
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�سالح جو العراق

عديد �سالح جو اجلمهورية العراقية  6500جندي ومقرّه
الرئي�سي القبارة .وجناح الهجوم ( 109الر�شيد  ABبو لديه
 20 - 15طائرة  ،SU - 25وجناح الهجوم ( 115البلد) ي�ضم  10طائرات
 L -195و  ،L-195S2وطائرتان  L-195B2و  9مُقاتالت (البلد I7T-
.)16C/D
جناح الإ�ستطالع ي�ض ّم � 3أ��سراب طائرات �إ�ستطالع خفيفة هي
ال�رسب الثالث (كركوك) لديه  8طائرات �ساما  CH2000وال�رسب 70
(الب�رصة) لديه  6طائرات �سيكر  ،SB - 7L -360و  8طائرات �ساما CH
 ،-2000وال�رسب ( 87املثنى) ي�ضم  6طائرات كينغ اير .350ER
هذا وقد �أو�صى العراق على  36طائرة مُقاتلة من طراز F-16(C
) بلوك ( 52وت�سليمها مت�أخر) ،كما ن�سلم ع��دد ًا قلي ًال من الطائرات
الهجومية �سو  25من رو�سيا .وقيد الطلب  24طائرة هجوم (تدريب
طراز  T500Q - KA1جرى ت�سلمها.

لدى عمان  20طوافة NH90

�سالح جو عمان

عديد �سالح ج��و �سلطنة عمان  5000ج�ن��دي ،ول��دي��ه م��ن طائرات
القتال �رسبا مُقاتالت/هجوم �أر�ضي .ال�رسب الثامن يف ثمران وقد
�أعيد ت�سليحه بـ  10ط��ائ��رات  F-16Cبلوك  ،50وطائرتي .F - 16D
وال���سرب  18ي�ضم  10ط��ائ��رات ه��وك  F -16Cبلوك  50و  4طائرات
.F - 16D
��س�رب ُم �ق��ات�لات ه �ج��وم �أر� �ض��ي وا��س�ت�ط�لاع (ال �� �س��اد���س مطار
م�صرية) ويت�ألف من  12طائرة هوك  200و  4هوك � .100رسب ملكافحة
م�ت�م��ردي ال �ت��دري��ب (ال ���سرب الأول يف م���ص�يرة) وي���ض��م  12ط��ائ��رة
بيالتو�س  PC-9و � 7شهبار (� MF1 -17سفاري) ،و  5طائرات �سوبر
م�ش�شاك.
الطوافات �رسبان (ال�رسب الثالث �صاللة والـ  14ال�سيب) ولديهما
 20طوافة  ،NH -90و 10طوافات بيل  ،B/A3214و  3طوافات AB212
بوما.
ج� � �ن � ��اح اجل�� � ��و اخل� � ��ا�� � ��ص ب� ��ال � �� �ش�رط� ��ة ل ��دي ��ه
ط ��ائ ��رت�ي�ن ط � � ��راز  D -228وط� ��ائ� ��رت�ي��ن ط� ��راز
 ،DHC-5و  3م�ي��رل�ي��ن ،و  5ط � ��ائ � ��رات ط� ��راز
 ،AB - 205و  2طراز  ،AB -206و و  2طراز .CN -253
ومت ط�ل��ب دف �ع��ة م��ن  12ط��ائ��رة  F - 16ب �ل��وك .50كما
طلبت ال�سلطنة �أي�ض ًا  8طائرات  ،C - 295و  3طائرات دورية
بحرينية ،و  12طائرة يوروفايرت تايفون ،و  8هوك  ATTومت
ت�سليم  20طوافة  ،NH90وقيد الطلب نظام دف��اع جوي
با�سما�س.
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مقاتلة عراقية طراز SU- 25

�سالح جو قطر
ع��دي��د � �س�لاح ج��و دول���ة ق�ط��ر  4500ج �ن��دي ول��دي �ه��ا ج �ن��اح ق�ت��ال
رق ��م ( 1ال �ق��ري��ة) .ول��دي �ه��ا م��ن ط��ائ��رات ال �ق �ت��ال  9ط��ائ��رات م�يراج
 ، FDA - 2000و  3طائرات مرياج  DDA 2000 - 5من مقعدين للقتال
والتدريب.
كما لديها �رسب قتال/هجوم �أر�ضي قوامه  11مُقاتلة و  6طائرات
الفاجت.
الطوافات :ال���سرب ال�ساد�س (ال��دوح��ة) يت�ألف م��ن  12طوافة
كوماندو (منها جمهزة ب�صواريخ �أكزو�ست  AM - 39امل�ضادة لل�سفن
و  4طوافات للنقل) و  10طوافات غازيل  SA-342جمهزة ب�صواريخ
هوب.
وقيد الطلب  24طوافة � AH - 64Eأبات�شي و  22طوافة ،NH90
و  3ط��ائ��رات �إن���ذار مُبكر و�سيطرة بوينغ  737وط��ائ��رت��ا �صهريج
ايربا�ص .330

مقاتلة مرياج تابعة ل�سالح
اجلو القطري
Mirage DDA 2000 - 5
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مقاتلة هورنت  F/A-18Cيف �سالح اجلو الكويتي

�سالح جو الكويت:

عديده  2500جنديّ ولديه من ط��ائ��رات القتال  32طائرة هورنت
 ،F/A-18Cو  8طائرات  E/A-381Dو  10طائرات هوك .64
ال �ط��واف��ات � 5سوبر ب��وم��ا  ،AS - 332و  5ط��واف��ات ب��وم��ا SA -
 ،330و  31طوافة غازيل ،و  16طوافة قتالية ط��راز �أبات�شي لونغ بو
.AH - 64D
و�أو� �ص��ت الكويت على  24ط��واف��ة ك��اراك��ال  H723م��ع خيار �ست
طائرات �إ�ضافية.

�سالح اجلو اللبناين

عديده  3600يف  3قواعد بحرية  ،ولديه من طائرات القتال  4طائرات
مُقاتلة/قاذفة طراز هوكر هنرت  F-70وطائرة كرفان - 208B3
مُ�سلحة ب�صواريخ هلفاتــر ،و  6مقاتالت �سوبرتوكانو.
ال � �ط� ��واف� ��ات � 8أ� � �س� ��راب ال� ���س�رب���ان ال� �ع ��ا��ش�ر وال� ��� �س ��اد� ��س
ع� ���ش�ر (ق� � ��اع� � ��دة ب� � �ي� ��روت) وال � � ��� �س��رب ( 12ق� � ��اع� � ��دة ري � � ��اق)
وال� � �� �س��رب ( 14ق � ��اع � ��دة ال� �ق� �ل� �ي� �ع ��ات) جم � �ه� ��زة ب � �ـ  28ط ��واف ��ة

AC

 ( UH - 1Hبع�ضها ُم���س�ل��ح) ال�ث��ام��ن (ق��اع��دة ري� ��اق) جم�ه��ز ب �ـ
طوافة غازيل  SA-342Lال�رسب التا�سع جمهز بـ  10طوافات بوما
 ،AB -330ال�رسب ( 15قاعدة ري��اق) جمهز بـ  4طوافات روبن�سون
 )44وال���سرب ( 16ق��اع��دة ب�ي�روت) جمهز بطوافة  AW - 139ينقل
ال�شخ�صيات.
ولدى جهاز اجلو اللبناين  3طوافات لإطفاء احلريق طراز S-61N
( بالنيابة عن وزارة الداخلية).
13

اليمن

اجل�م�ه��وري��ة اليمنية يف ح��ال��ة ح��رب ق��وات ال�ن�ظ��ام وامليلي�شيات
احلوثية ،ل��ذا ال يوجد حالي ًا جي�ش ر�سمي ،وال ميكن تقدمي تقديرات
�صحيحة بالن�سبة ل�سالح جوها وقواتها و�أ�سلحتها.
بقي �أن نقول �أن دول ال�رشق الأو�سط غري العربية غري م�شمول
يف ه��ذه العجالة وه��ي �إ��سرائ�ي��ل وباك�ستان و�إي ��ران و�أفغان�ستان ،
وكذلك دول �شمال �أفريقيا العربية مبا فيها م�رص وال�سودان واملغرب
واجلزائر وليبيا.

لدى القوات اجلوية اللبنانية  28طوافة طراز UH - 1H
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خالل �شهر ايلول � /سبتمرب  2022ت�سلمت القوات البحرية
القطرية فرقيطة «الزبارة»

الدفاع واألمن
البحري يف اخلليج
ت�برز �أهمية ال��دف��اع البحري والأم���ن البحري يف منطقة
اخلليج العربي ،مرتافقة مع املخاطر والتهديدات التي تظهرها
ايران على خطوط الإمداد البحري وناقالت البرتول عرب املعرب
ال�سرتاتيجي يف م�ضيق هرموز .هذا الواقع �أدى �إىل �إن�شاء قوى
حليفة للحفاظ على الأمن البحري واملمرات املائية التي ال تزال
غري �آمنة.
التحالف الدويل حتت �إ�سم «حار�س العملية» يف البحرين،
وامل�ؤلف من قوات بحرية من دولة االمارات العربية املتحدة،
واململكة العربية ال�سعودية ،والبحرين ،وقطر ،والكويت،
وا�سرتاليا وبريطانيا� ،أعطي مهمة «العني على ال�سفن» بنا ًء
لتو�صية �أمريكية يف �أعقاب هجمات متتالية �إ�ستهدفت ناقالت
البرتول يف مياه اخلليج ،واعترب وزارة اخلارجية الأمريكية
�إيران م�س�ؤولة عن هذه الهجمات.
كما �أن حتالف �آخ��ر ت��ق��وده دول �أوروب��ي��ة حت��ت �شعار:
«� »EMASOHأو اليقظة البحرية الأوروبية يف م�ضيق هرموز،
وامل�ؤلف من دول فرن�سا و�أملانيا وبلجيكا والدمنرك واليونان
وايطاليا وهولندا والربتغال ومركزه القاعدة البحرية الفرن�سية
يف �أبو ظبي ،قد �أعطي مهمة ت�أمني املالحة واحلفاظ على �أمن
امل�ضيق ال�سرتاتيجي.
م��ن الوا�ضح �أن �أه���داف التحالفني البحريني يف منطقة
اخلليج تعترب ر�سائل ردع واحتواء ،وت�ستهدف ب�شكل خا�ص
ايران و�أعمالها الإ�ستفزازية يف مياه اخلليج .وعلى رغم القوات
البحرية العاملة يف اطار التحالفني ،ال تزال هنالك مناطق بحرية
غري �آمنة وغري م�ستقرّة ،ت�ؤكدها �أخبار الإعتداءات الإيرانية
على بع�ض ال�سفن من وقت �إىل �آخر والتي قد تولد مواجهات
ع�سكرية.
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ازاء هذا الواقع ،ال تزال الواليات املتحدة الأمريكية تنتهج
�سيا�سة �ضبط النف�س والإكتفاء باملُراقبة واتباع �سرتاتيجية
عدم الإجنرار �إىل �صدام مُ�سلّح مع ايران ،وكما هو معروف اليوم
ت�ستم ّر املفاو�ضات يف فيينا للتو�صل �إىل اتفاق جديد حول برنامج
ايران النووي علها تقف عند حدود التحدي واملكابرة �ض ّد دول
العامل �أجمع.
يف غ�ضون ذلك ،وقّع جمل�س التعاون اخلليجي  GCCعلى عقود
لدعم �أ�ساطيله البحرية ،فاململكة العربية ال�سعودية وقّعت على
عقد ل�شراء �أربع �سفن حربية من �شركة «لوكهيد مارتن Lockheed
 »Martinبقيمة  2مليار دوالر ،ت�ضاف �إىل �أ�سطول قواتها البحرية
املكوّن من  11فرقاطة و  4فرقيطات و � 9سفن دورية م�سلّحة ،فيما
دولة االمارات العربية املتحدة وقّعت عقد ًا مع �شركة «نافال
غروب  »Naval Groupالفرن�سية ل�شراء فرقيطتني طراز غوويند
 ،Gowindودول��ة قطر �أو�صت على فرقيطات بقيمة  5مليارات
دوالر من �شركة «فينكانتريي  Fincantieriااليطالية ،كما ترغب
ب�شراء غوا�صات يف وقت الحق.
ي�ستد ّل ما تقدّم �أن الدفاع البحري والأمن البحري يف اخلليج
هو �أف�ضلية مُطلقة لدول اخلليج ال�ساعية �إىل بناء قوات بحرية
ق��ادرة على ردع اي��ران ،وبالتايل منعها من ا�ستهداف ال�سفن
التجارية يف مياه اخلليج ،وردعها عن توجيه ال�ضربات �إىل
املن�ش�آت احليوية يف دول اخلليج ،كما ح�صل يف �أيلول�/سبتمرب
 2019عندما ا�ستهدفت من�ش�أة برتولية �سعودية يف منطقة �أبقيق،
واحتجزت حاملة برتول بريطانية وا�سقطت طائرة �أمريكية
دون طيّار.
بعد هذه املقدّمة �سيتم ا�ستعرا�ض القوات البحرية يف دول
اخلليج على النحو التايل:
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يتناول مو�ضوع بحريات دول
اخلليج ،ن�ش�أتها وتطوّراتها
و أ�ح � � � ��دث ُم�����ش�ت�ري��ات��ه��ا م��ن
املعدّات والأ�سلحة ،وملا كانت دول اخلليج
مبجملها غنية برثواتها التي تعتمد على
ال �ب�ترول وال��غ��از ،الأم� ��ر ال ��ذي عرّ�ضها
حل ��روب ع� �دّة ن��ذك��ر م�ن�ه��ا :ح��رب ال�ع��راق
الأخ�ي�رة التي ق�ضت على �صدام ح�سني،
وح� ��رب ال� �ع ��راق ع �ل��ى ال �ك��وي��ت ،وح��رب
عا�صفة ال�صحراء وحرب ال�سعودية على
احلوثيني يف اليمن والتي ال تزال م�ستمرّة
وحت�صد امل�ئ��ات .ك� ّل ه��ذه الأخ�ط��ار جعلت
دول اخلليج ُت�ب��ادر �إىل حت�صني مرافقها
الربية والبحرية بقوات دفاعية قادرة على
حماية حدودها ،ومن�ش�آتها �ض ّد املعتدين
وال�ق��را��ص�ن��ة ال�ط��ام�ع�ين ،وت ��ؤم��ن حياة
�آمنة مُ�ستقرّة ل�شعوبها ،ومع �أن �سيا�سة
دول اخلليج ع��ام��ة الإب�ت�ع��اد ع��ن الإع �ت��داء
وجتنّب الفو�ضى ،فلذلك ال مينعها من �أن
تكون قوية ومُ�ستعدة حلماية حيا�ضها.
وه��ذا م��ا جعل دول اخلليج ال�ست وه��ي:
االم���ارات العربية املتحدة ودول ��ة قطر،
ودولة الكويت واململكة العربية ال�سعودية
و� �س �ل �ط �ن��ة ع��م��ان  ،وال �ب �ح��ري��ن جتتمع
وت�ت���ش��اور يف امل �ن��ام��ة ع��ا��ص�م��ة البحرين
وتوقّع �إتفاق ًا �أمني ًا وتقيم جمل�س تعاون
خليجي ( )GCCل��ه �سيا�سته امل ُ�ستقلة
ورئي�سه و�أع�ضا�ؤه ،وله جي�ش ب��د�أ ب�ألف
ج�ن��دي بكامل عتادهم وجت��ري تدريجي ًا
زيادته �إىل  100.000جنديّ  ،وهذا املجل�س
منظومة فاعلة تلعب دورها �إقليمي ًا ودولي ًا
لتحقيق الإ�ستقرار يف املنطقة والتعاون
مع احلر�ص على �أن تكون ج��زء ال يتج ّز أ�
من العامل العربي والإ��س�لام��ي .فيما يلي
ا�ستعرا�ض لبحريات دول اخلليج:

بحرية دولة قطر:

بحرية دول��ة قطر عديدها  1500جنديّ
مبا يف ذل��ك ال�رشطة البحرية ،و�أ�سطولها
ع� �ب ��ارة ع ��ن  4زوارق ه �ج��وم �ي��ة ��سري�ع��ة
��ص��اروخ�ي��ة فئة ب� ��ارزان (  56م�ت�ر ًا ط��راز
 ،)VITAو  3زوارق ��ص��واري��خ هجومية
�رسيعة فئة دم�سه (طراز كومباتت  ،)3 -و
 6زوارق دورية �ساحلية طراز تراكر ،MK2
و  4لن�شات دوري��ة �ساحلية فئة  DV15و 12
زورق دوري��ة �ساحلية من ن��وع �سبري ،و 3
زوارق دورية �ساحلية فئة ذات ال�صواري،
وزورق �إن��زال دب��اب��ات ،و  4زوارق �إن��زال
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فرقيطة «البينونة» �أبرز ما لدى القوات البحرية الإماراتية

(خفر ال�سواحل) .ولدى الدفاع ال�ساحلي
بطاريتا ��ص��واري��خ ب��ر  -ب�ح��ر أ�ك��زو��س��ت
حممولتان على �شاحنات .ومنحت �رشكة
( )Nakilat Damenالقطرية عقد ًا لبناء 6
زوارق دوري��ة �رسيعة كبرية طول  50مرت ًا
كما منحت �رشكة  Aresالرتكية عقد ًا لبناء
 17زورق دورية �رسيعة.
أ�ه � ��م ال� �ق ��واع ��د ال �ب �ح��ري��ة ال �ق �ط��ري��ة:
الدوحة ،وجزيرة هالول وال�شريج.

بحرية االمارات العربية املتحدة:

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

دوري� ��ة ف�ئ��ة �أر� �ض �ن��ا (�سيتم ��س�ح�ب�ه��ا) ،و
 3زوارق دوري��ة كبرية فئة كوكب .ه��ذا �إىل
جانب �صائدتي �ألغام �أملانيتان �سابق ًا فئة
 .332أ�م��ا القوات الربمائية فلديها زورق��ا
�إنزال دبابات فئة جنانة ،وزورقا �إنزال فئة
 ،L-41و�سفينة �إن��زال لوج�ستية ،وزورق
�إن��زال ميكانيكي .بينما حر�س ال�سواحل
لديه جمموعة من  45زورق دوري��ة موزّعة
ك��الآت��ي :زورق ��ان ط��راز  FMBبروتكنور
(33م� �ت ��راً) ،و 12زورق� � � ًا ف �ئ��ة ع�ضا�ضة
(ت�صميم �سويدي  ،)CB40وواح��د طراز
بو�سيلييو ،و  9ووت��ر ك��راف��ت  ،MK2و17
ووت��رك��راف��ت ،و  6ف�ئ��ة ظ��اف��ر ،و  6ط��راز
�سبري ،و  5ط��راز كامكرافت (جمارك) و 2
فئة العقاب (جمارك).
وق �ي��د ال�ط�ل��ب  34ل�ن���ش� ًا ��سري �ع � ًا ط��ول
الواحد  16م�تر ًا مل�صلحة حر�س ال�سواحل
ومت ّ ت� أ���س�ي����س � �س�لاح وط �ل��ب ل��ه  8ق��وارب
ع�سكرية �ستبنى يف الأحوا�ض املحلية.
�أهم القواعد البحرية :ميناء جبل علي
(دبي) وميناء را�شد (دبي) وقاعدة فجرية
(فجرية).
47

بحرية البحرين:

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

بحرية اململكة العربية ال�سعودية

امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة �أك�ب�ر
ب�ل��دان اخلليج م��ن حيث امل�ساحة التي تبلغ
 2149690كلم 2ن�صفها �أرا� � ٍ�ض �صحراوية
ولكنها غنيّة بالغاز والبرتول� .أما �سواحلها
فتبلغ  2510كلم ،ومياهها الإقليمية  22كلم،
�أما عديد بحريتها فيبلغ  13500جنديّ ( ،منهم
 3000جنديّ مُ�شاة بحرية) .وتتمركز قيادة
�سالح البحرية يف الريا�ض العا�صمة ،ولديها
ق�ي��ادت��ان عمالنيتان ه�م��ا :ق �ي��ادة الأ��س�ط��ول
الغربي يف جدّة ،وقيادة الأ�سطول ال�رشقي يف
اجلبيل� ،إ�ضاف ًة �إىل قيادة مُ�شاة البحرية.
ق ��وام �أ��س�ط��ول�ه��ا ال �ب �ح��ري ف��رق��اط�ت��ان
فئة ال��ري��ا���ض ،و  4ف��رق��اط��ات فئة امل��دي�ن��ة ،و
 4فرقيطات فئة ب��در� .أم��ا ق��وات �أ�سطولها
اخلفيفة فت�ض ّم  9زوارق هجومية �صاروخية
��سري�ع��ة ف�ئ��ة ال���ص��دي��ق ،و  39زورق دوري��ة
��سري �ع � ًا ط� ��راز ن��اج��ا ،و  17زورق دوري ��ة
�ساحلية ط ��راز (ه��ال�ت�ر)� .أم ��ا ق ��وات ح��رب
الألغام فت�ضم  3كا�سحات �ألغام فئة اجلوف،
و  4كا�سحات فئة �صفوة ( أ�م�يرك�ي��ة �سابق ًا
طراز بلوبريد) .وقواتها الربمائية  4زوارق
�إن���زال ع��ام��ة فئة عفيف ،و  4زوارق �إن ��زال
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فرقيطة «املنامة» يف �سالح البحرية البحرينية

ميكانيكية .كما لديها �سفينتان للدعم فئة
بريدة (طراز ديوران�س).
ك �م��ا ل ��دى ح��ر���س ال �� �س��واح��ل زورق� ��ان
للدورية فئة �سلوى (طراز  )SA26و  4زوارق
دورية كبرية فئة اجلوف ،و  10زوارق دورية
�ساحلية طراز �سكوربيون ،و  6زوارق دورية
فئة ال�ظ�ه��ران ،و  12زورق دوري ��ة �ساحلية
ط��راز راب �ي�ير ،و  40زورق دوري ��ة �ساحلية
ط ��راز  ،R33x1و  3زوارق ح��وام��ة (هوفر
كرافت) .SAH - 2200
�أم��ا ال��دف��اع ال�ساحلي فلديه  4بطاريات
���ص��واري��خ ط� ��راز �أوت� ��وم� ��ات م��رك �ب��ة على

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

فرقيطة جاللة امللك «اجلبيل» القتالية �سلمت اىل القوات البحرية ال�سعودية �صيف العام
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ال �� �ص��دي��ق .وق �ي��د ال�ط�ل��ب  40زورق دوري ��ة
م��ن ا�سبانيا مل�صلحة ح��ر���س ال�سواحـــل،
و 30زورق دوري ��ة  MKVتبنى يف ال��والي��ات
املتحدة وال زالت مل تُ�سلّم� .أما مُ�شاة البحرية
فقوامها كتيبتان جمهّزتان بـ  140ناقلة جند
مدرعة .BMB - 600
�أهم القواعد البحرية  :جبيل ،وجدة،
والدمام ،ور�أ�س تنورة ،ور�أ�س امل�شاب.

بحرية �سلطنة عمان

م �ي��اه ��س�ل�ط��ة ع �م��ان الإق �ل �ي �م �ي��ة كلم
وم�ن�ط�ق�ت�ه��ا االق �ت �� �ص��ادي��ة احل ���صري��ة
ك�ل��م ،وع��دي��د بحريتها  4500ج �ن��ديّ  .وي�ض ّم
�أ� �س �ط��ول �ه��ا  3ف��رق �ي �ط��ات ف �ئ��ة ال �� �ش��ام��خ ،و 4
فرقيطات فئة ال�سيب ،و  2فئة قاهر الأم��واج،
وي �خ��ت ��س�ل�ط��اين� /سفينة ل�ل�ت��دري��ب ُي�ع��رف
ب�إ�سم املربوكة� .أم��ا قواتها اخلفيفة فقوامها
 4زوارق ه �ج��وم �ي��ة � �ص��اروخ �ي��ة ��سري�ع��ة
ف�ئ��ة ظ �ف��ار ،و  3زوارق دوري� ��ة ��سري�ع��ة فئة
ال�ب���شرى (ط ��راز  .)F - 400على �أن ق��وات
عمان الربمائية زورق ��ان فئة املب�رش (ط��راز
 ،)HSSVوزورق فئة ن�رص البحر وزورق
فئة ال�ن�م��ران ،و  3زوارق إ�ن ��زال ميكانيكية،
وزورق ��ا �إن ��زال ل� أل�غ��را���ض ال�ع��ام��ة .أ�م��ا لدى
�رشكة حر�س ال�سواحل فهناك زورق دوري��ة
�ساحلي فئة ذئ��ب البحار ،و  5زوارق دوري��ة
�ساحلية ط ��راز ف��و��س�بر ،و  3زوارق دوري��ة
�ساحلية (ط��راز  ،)CG29و  8زوارق دوري��ة
�ساحلية �صغرية ،وزورقا �إنزال ميكانيكيان،
وزورق إ�ن� ��زال ب�ط��ول  62م�ت�راً ،و  5زوارق
�إن��زال طراز كاترمان ( 3منها للنقل ال�رسيع،
واثنان للبحث والإنقاذ) وقيد الطلب  3زوارق
دوري��ة حديثة من ن��وع فري�س ّمت ��شرا ؤ�ه��ا من
�سنغافورة ودعيت الأفق ،ورمبا تكون �سلّمت.
ق���واع���د ع���م���ان ال���ب���ح���ري���ة�� :س�ي��ب
وراب�سون ،ودام ،وعلوي وغنام.
22
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زورق �سريع فئة «الب�شرى» لدى بحرية عمان

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

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

بحرية الكويت:

ال �ك��وي��ت دول� ��ة � �ص �غ�يرة م���س��اح�ت�ه��ا ال
ت �ت �ع��دى  17820ك �ل��م  ،وم�ع�ظ�م�ه��ا �أرا� � ٍ��ض
�صحراوية بينما �سواحلها تبلغ  499كلم،
وم�ي��اه�ه��ا الإق�ل�ي�م�ي��ة  22ك�ل��م .وك��ون�ه��ا دول��ة
غنية ج��د ًا يُطمع ب�ثرائ�ه��ا ،عمدت �إىل توقيع
م �ع��اه��دات دف��اع �ي��ة م��ع ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأم�يرك �ي��ة ،وب��ري�ط��ان�ي��ا وف��رن���س��ا وال�صني
ورو� �س �ي��ا ،ك �م��ا حت�ت�ف��ظ ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
بوجود ع�سكري دائم يف الكويت يف مع�سكرات
��س�ت��ة .ع��دي��د ب�ح��ري��ة ال �ك��وي��ت  1500ج�ن�دّي
2
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لدى الكويت زوارق هجومية فئة «�أم املرادم»
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أفكا ٌر لألزرق الكبرية...
�أري�����س  ARESهي حو�ض لبناء
ال�سفن! لكننا نرغب يف متييز �أنف�سنا
عن �أحوا�ض بناء ال�سفن التقليدية،
ن��ح��ن ج���اه���زون دائ���م���اً ل��ل��ت��ح�دّي��ات
ومتحمّ�سون ب�سهولة عندما نكون
لتزويد حلولٍ مُبدعة «ل�ل�أزرق الكبري
.»Big Blue

�� �ش� �ك ��ر ًا ل� ��وف� ��رة م �ه �ن��د� �س �ي �ن��ا
ل� �ل� �ت� ��� �ص� �م� �ي ��م وال � �ت � �ط� ��وي� ��ر،
والإخ � �ت � �� � �ص� ��ا� � �ص � �ي �ي�ن ذوي
اخل�برة العالية يف العمليات البحرية و�شبه
الع�سكرية وال�ت�ج��اري��ة وق���وارب النزهة،
ونحن ل�سنا مقيّدين بتزويد حلول الت�صميم
والإن �ت��اج .نحن أ�ك�ثر م��ن ذل��ك :ن ��زوّد دعم ًا
لوج�ستي ًا حم ��دد ًا م��دجم � ًا ( ،)ILSي�شمل
إ�ح �ت �ي��اج��ات م ��دى احل��ي��اة ،ع��ائ��دة للدعم
وال���ص�ي��ان��ة وال �ت��وف��ر .ب��اخ�ت���ص��ار� ،أري����س
« »ARESلي�ست حو�ض ًا لبناء ال�سفن ،و�إمنا
م���زوّد ك��ام��ل ل�ل�أن�ظ�م��ة واخل��دم��ات جلميع
�أنواع املن�صات امل�أهولة وغري امل�أهولة فوق
وحتت املاء.
خ �ل�ال ال �� �س �ن��وات ال �� �س �ب��ع امل��ا� �ض �ي��ة،
� �س � ّل �م��ت �أري� �����س � � 106س �ف��ن م ��ن خمتلف
الأن��واع والأح�ج��ام ،غالبيتها ّمت ت�صديرها
وهي حالي ًا يف عمليات ناجحة حول العامل.
يف ال �ع��ام ُ 2017م�ن�ح��ت ل�ق��ب أ���س�رع �رشكة
ن��ام �ي��ة يف ت��رك �ي��ا ،م��ن ق �ب��ل إ�حت� ��اد ال �غ��رف
التجارية وت�ب��ادُل ال�سلع الرتكية ،TOBB
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�إذ �أن  ARESكانت �أك�بر مُ�صدِّرة لل�سفن يف
تركيا خ�لال ال�ف�ترة الزمنية ذات �ه��ا .قطر،
ع��م��ان ،ال �ب �ح��ري��ن ،ن �ي �ج�يري��ا ،ج��ورج �ي��ا،
تنزانيا ،اجلهورية الرتكية �شمايل قرب�ص
وتركمان�ستان ،هي من بني الدول التي متّت
تلبية �إحتياجاتها بنجاح.
خ�ل�ال  16ع��ام � ًا م�ن��ذ ت�أ�سي�سها ،وم��ع
ك � ّل قر�ش ربحته ،حققت كميات هائلة من
الإ��س�ت�ث�م��ار يف � �ش ��ؤون امل��وظ�ف�ين ،والبُنية
التحتية ،وتكنولوجيات الت�صنيع امل ُبدعة
يف منطقة �أنتاليا  ،Antalyaوال�ي��وم تفاخر
مب�ساحة  40,000م�تر ًا مربعاً ،ت�شتمل على
منطقة ت�صنيع ،وم�صنع جتهيز بحري،
وخ �ط��وط إ�ن �ت��اج م��ن ال� �ف ��والذ والأمل �ن �ي��وم
وال �ك �م �ب��وزي��ت .ن �ق �ط��ة م �ه � ّم��ة ب �ع �ي��د ًا عن
الت�صدير واملبيعات وحتقيق الأرباح ،تكمن
يف امل�س�ؤولية الإجتماعية �أي�ضاً ،نحن نهت ّم
بالأ�شخا�ص والبيئة .الإجن ��از النهائي يف
ه��ذا املجال من الإن�ت��اج ،يكمن يف احل�صول
على �شهادة نفايات �صفر �أو «،»Zero Waste
ال �ت��ي ُم�ن�ح��ت �إىل  ARESال �ع��ام امل��ا��ض��ي.
�إ�ضافة لذلك ،هناك خطة ا�ستثمار جديدة
ملن�ش�أتنا الإنتاجية يف �أنطاليا ،بغية جتهيز
كافة الأ��س�ق��ف امل ُ�سطّ حة ب ��أل��واح �شم�سية
لتوليد الطاقة �إذ �أن املنطقة حتظى ب�أ�شعة
ال�شم�س طيلة ال�سنة تقريباً.
�أري� �� ��س  ARESت �ف��اخ��ر أ�ي �� �ض � ًا بعقد
ال�ت���ص��دي��ر ال�ع���س�ك��ري الأك �ب�ر ل�ترك�ي��ا من
حيث ع��دد ال�سفن يف ال�ع��ام  ،2014منها 31

ق��ارب �رسيع وق ��وارب �إعرتا�ضية حلر�س
ال���ش��واط��ىء القطرية .خ�لال نف�س الفرتة
الزمنية� ،سلّمنا �أي�ض ًا � 9سفن جت��اري��ة �إىل
وزارات ال�سياحة والنقل يف قطر� .إ�ضافة �إىل
حتقيق إ�جن��ازات يف جم��ال الت�صدير ،تبقى
القيمة امل�ضافة الأ�سا�سية من الأهمية ،هي
يف ت�أ�سي�س �أ�سطول يف اجليل اجلديد حلر�س
ال�شواطيء القطرية ،يت�ضمّن تدريب �أكرث
م��ن  400عن�رص م��ن دول��ة �صديقة وحليفة
لنا ،حيث كنا ن�ق�دّم �صيانة ودع��م ت��زوي��د يف
املوقع داخل قاعدة حر�س ال�شواطيء على
م��دار ال�ساعة يومياً .نحن نقف �إىل جانب
مُ�ستخدمي من�صاتنا ،كوننا ن�ؤمن ب�أن ذلك
ه��و القيمة احلقيقية للمُ�ستخدم الأخ�ي�ر،
لأجل  ARESولأجل تركيا.
ما بني عامي  2018و � 2022أجنزنا أ�وّل
برنامج للت�صدير البحري ال��ذي مل ينج ْز
مثي ًال له يف تاريخ اجلمهورية الرتكية� ،إىل
�سلطنة عمان ويغطّ ي � 14سفينة هي الأ�رسع
عاملي ًا يف فئتها .ت�ؤكد  ARESب�أن الإنتاج �أو
الت�سليم ،مل يت أ�ثّر يوم ًا حتى خ�لال فرتات
ذروة ال��وب��اء ،و�شمل أ�ع �م��ال ال�صيانة يف
املوقع والدعم وكذلك التدريب.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الت�صدير ،نحن حالي ًا
نبني حلر�س ال�شواطيء الرتكية ،وال�رشطة
البحرية  165ق��ارب دوري ��ة ��سري��ع ،وه��ذا
ي�شكّل �أكرب برنامج ل�سل�سلة بناء ال�سفن يف
العامل .ت�سليم  6قوارب كل �شهرين ،مبعنى
ح��رف�ي� ًا جتهيز ق��ارب ك � ّل ع���شرة �أي ��ام ،هو
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قيمة القدرات امل ُبتكرة يف �صناعة بناء ال�سفن
الرتكية.
م�ن��ذ خم�س ��س�ن��وات نحلم يف ت�صميم
وب� �ن ��اء أ�وّل ��س�ف�ي�ن��ة ��س�ط��ح غ�ي�ر م � أ�ه��ول��ة
� USVأ�صلية والأك�ث�ر ق��درة ع��امل�ي�اً .يف يوم
اجلمهورية ع��ام � ،2020أعلنت  ARESعن
�إط�ل�اق برنامج  ULAQال��ذي ي�شمل �سفن
�سطح �أ�صلية غ�ير م� أ�ه��ول��ة  USVsو�سفن
��س�ط��ح ُم �� �س � ّل �ح��ة غ�ي�ر م ��أه��ول��ة ،AUSVs
ب�رشاكة متينة مع �رشكة «METEKSAN

قارب دورية �سريع  ARES 85 Boldحلر�س ال�شواطيء العمانية

الدفاعية» .خالل �أ�شهر قليلة بعد الإع�لان،
ب��د أ�ن��ا التجارُب البحرية لأمن��وذج
املبدئي مطلع العام  .2021ويف �أيار/مايو
 ،2021ك��ان��ت � ULAQأوّل �سفينة �سطح
مُ�سلّحة غري م�أهولة ( ،)AUSVتُ�شارك يف
�أكرب مترين �سنوي للقوات البحرية الرتكية
«ذئ ��ب البحر  ،»Sea Wolfوتطلق بنجاح
�� 3ص��واري��خ م��وجّ �ه��ة ب��أ��ش�ع��ة الي ��زر �إن�ت��اج
« .»ROKETSANلقد كان ذلك �أول �آخ��ر يف
تاريخ العامل .ي�ستم ّر برنامج  ULAQلل�سفن
ULAQ

 USV/AUSVبخطى �رسيعة وبالتعاقد
م��ع البحرية الرتكية ،وقريب ًا التعاقد مع
حلفائنا �أي�ضاً .لقد ّمت تطوير ع��دد كبري من
�أ�شكال عائلة  ULAQاملتغرية لأمن املرايفء،
واحل� � ��رب �� �ض� � ّد ال� �غ ��وا�� �ص ��ات (،)ASW
واحل ��رب الإل�ك�ترون�ي��ة ( ،)EWوالتدابري
امل�����ض��ادة ل�ل��أل��غ��ام ( ،)MCMوال �ب �ح��ث
والإن�ق��اذ ( ،)SARو�إط�ف��اء احل��رائ��ق ،التي
تع ّد ب�آفاق عظيمة لربامج ت�صدير مُ�ستقبلية
حللفائنا �أي�ضاً.

قارب دورية �سريع  ARES 75 Boldحلر�س ال�شواطيء القطرية
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الصناعات الدفاعية واجلو فضائية األمريكية:

تبقي الواليات املتحدة يف طليعة الدول املص ّدرة للسالح

تلعب ال�صناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية دور ًا مهماً
يف دعم �أهداف الأمن القومي للواليات املتحدة الأمريكية،
وتعزيز اقت�صاديات البالد .فامل�صنعون واملزوّدون ومقدّمي
اخلدمات ،يجعلون من ال�صناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية
الأمريكية تلعب دور ًا م�ؤثر ًا وحمو ًال يف الواليات املتحدة
واالقت�صاد العاملي والقوى الب�شرية العاملة.
من البديهي �أن ترتبط ال�صناعات الدفاعية واجلو
ف�ضائية بقيمة الإنفاق الع�سكري ،وبالتايل تعترب ال�صناعات
�سبباً مهماً يف حتديد الإن��ف��اق الع�سكري .يف العام 2021
�أ�صدرت م�ؤ�س�سة �ستوكهومل الدولية لأبحاث ال�سالم SIPRI
ج��دو ًال ب�أبرز دول العامل يظهر قيمة الإنفاق الع�سكري،
وكان يف طليعة الدول الواليات املتحدة التي �أنفقت 740.5
مليار دوالر يف العام  ،2021ومطلع العام � 2020أ�صدر موقع
 Global Firepowerج��دو ًال مماث ًال حيث ظهرت الواليات
املتحدة الأمريكية يف املرتبة الأوىل عاملياً من حيث الإنفاق
الدفاعي الذي حدد بـ  750مليار دوالر.
اليوم وبعد تعايف ال�صناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية،
من املتوقع �أن تركز على التجدّد لتطوير تكنولوجيات وحلول
جديدة ،وخلق �أ�سواق جديدة مع تطوير فر�ص منوّها.
تدرك الواليات املتحدة تنامي خماطر الأ�سلحة التقليدية
على جممل القوات امل�سلّحة واحلروب الهجينة والنزاعات
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البحرية والقر�صنة يف �أعايل البحار واحلروب الأهلية ،لكن
اخلطر الأكرب عاملياً اليوم يتمثل بخطر الهجمات ال�سيربانية
التي قد ت�شمل �سرقة بيانات ع�سكرية والت�سبب با�ضطراب
عمل البُنية التحتية الأ�سا�سية� .إذ �أن ك ّل من رو�سيا وال�صني
وايران وكوريا ال�شمالية تقوم باختبار هجمات �سيربانية
مدمرة تهدد ب�شكل رئي�سي الواليات املتحدة الأمريكية
وحلفائها .ل��ذا ف ��إن �أمريكا وحلفائها ي�ستمرون مبالحقة
التج�س�س العدائي وعمليات املراقبة والإ�ستطالع ملواجهة
�أية �أخطار حمتملة ،وقد اختريت الواليات املتحدة الأمريكية
مطلع هذا العام نظام دفاع �صاروخي بال�ستي ،يف وقت تعمل
فيه اليابان على تعزيز قواتها امل�سلحة مبا يتوافق مع
مواجهة الأخطار الأمنية من ال�صني وكوريا ال�شمالية التي
ت�ستم ّر بتهديد الدول املجاورة عرب طموحاتها النووية.
جتد ال�صناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية نف�سها يف حت ٍد
متزايد على الطلب� ،إذ �أن الإنفاق الع�سكري ب�شكل عام �شهد
�ضغوطاً مكثفة من قِبل احلكومات املختلفة حول العامل.
وتظهر الأرقام الإح�صائية �أن الواليات املتحدة الأمريكية
يف طليعة الدول املنتجة وامل�صدّرة للأنظمة الدفاعية نظر ًا
لكرثة وت�شعّب �صناعاتها الدفاعية واجلو ف�ضائية التي
تعترب حجز الأ�سا�س يف االقت�صاد الأمريكي خالل عدّة عقود
ووفّرت فر�ص عمل كبرية لن�سبة عالية من ال�شعب.
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ال�صناعات الدفاعية ب�شكل ع��ام ت�شمل الأب �ح��اث والتطوير
والإن �ت��اج وخ��دم��ة امل�ع�دّات والأج �ه��زة الع�سكرية �إ��ض��اف� ًة �إىل
املن�ش�آت املُ�ستخدمة يف ت�أمني حماية �أيّ دولة �أو منطقة �أو �شعب
�ض ّد �أي إ�ع�ت��داء خارجي  .تت�ضمّن منتجات ال�صناعات الدفاعية املدافع
والذخائر وال�صواريخ والطائرات احلربية وخمتلف �أنواع العربات املدرعة
وغريها من الأنظمة الإلكرتونية املتممة للعتاد احلربي.
�أبرز املُ�ستفيدين من تزايد الطلب على ال�سالح ،هي ال�رشكات الأمريكية
املنتجة ملختلف الأنظمة الدفاعية واجل��و ف�ضائية ،التي تبقي ال��والي��ات
املتحدة يف طليعة الدول امل�صدّرة لل�سالح ،وهذا ما �أكّده تقرير وزارة الدفاع
الأمريكية (البنتاغون) الذي �أفاد ب�أن قيمة ما �صدرته الواليات املتحدة من
ال�سالح خالل العام  2017بلغ  42مليار دوالر ،منها حوايل  10مليارات دوالر
ثمن �أ�سلحة منوّعة لك ّل من اململكة العربية ال�سعودية ودولة االمارات العربية
املتحدة� ،أي �أكرث مما ت�ستورد دول �أوروبا الغربية جمتمعة.
مم��ا ال �ش ّك فيه �أن ذل��ك ي��ؤ��شر �إىل تعاظم ق��درة ال�صناعات الدفاعية
واجلو ف�ضائية الأمريكية على تلبية احتياجات القوات امل�سلّحة الأمريكية
ب�شكل خا�ص والقوات امل�سلّحة للدول احلليفة وال�صديقة ب�شكل عام ،وهذه
ال�صناعاتت�شملالقطاعاتالدفاعيةكافةكمايلي:
 الأ�سلحة ذات الإرت �ك��از ال�ب�رّ ي مثل الأ�سلحة اخلفيفة و��ص��و ًال �إىلاملدفعية الثقيلة مرور ًا بامل�سد�سات والر�شا�شات والعربات املدرعة ودبابات
القتال الرئي�سية وناقالت اجلند وال�شاحنات على �أنواعها ،و�أنظمة الدفاع
اجلويوال�صاروخي.
 الأنظمة اجلو ف�ضائية :وت�شمل الطائرات احلربية وطائرات القواتالبحرية وال�صواريخ وال�سواتل الع�سكرية والطائرات دون طيّار و�أنظمة
الإت�صاالتاملتطوّرة.
 الأن�ظ�م��ة البحرية وتت�ضمّن ال �ق��وارب و�سفن ال�سطح وح��ام�لاتالطائرات والغوا�صات النووية و�أنظمة الدفاع اجلوّي على متون ال�سفن.
تُعترب ال�صناعات الدفاعية واجل��و ف�ضائية الأمريكية أ�ه � ّم �صناعات
الدفاع يف العامل و�أو�سعها �إنت�شاراً� ،إذ �أن دول��ة عظمى بحجم الواليات
املتحدة الأمريكية تعمل ب�شكل متوا�صل على جتهيز قواتها امل�سلّحة ب�آخر
ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا و�أنظمة ال�سالح وبالتايل حت�ضريها للقتال يف
ح��روب مُ�ستقبلية .واليوم مع تنامي م�ؤثرات العوملة على �إنتاج املن�صات
املُ�شرتكة بتقنيات جديدة لتحقيق التبادل الت�شغيلي بني ق��وات الواليات
املتحدة واحللفاء  ،ال ب� ّد من الرتكيز على �إنتاج امل�ع�دّات احلربية و�أنظمة
ال�سالح املختلفة مبا ي�سهم يف �إجناح جماالت القيادة وال�سيطرة واالت�صاالت
والإ�ستخبارات واملراقبة والإ�ستطالع  C3ISRومب��ا ي�ضيق الفجوة بني
الواليات املتحدة والدول الأع�ضاء يف حلف �شمال الأطل�سي .NATO
خ�لال ال�سنوات الع�رش املا�ضية ط��ر أ� تغيري كبري على طريقة �صناعة
املنتجات الدفاعية واجل��و ف�ضائية الأمريكية� ،إذ �أن م�ؤ�س�سة ال�صناعات
الدفاعية الأمريكية  ADIالتي تُ�رشف على �إنتاج خمتلف أ�ن��واع العربات
منذ  28عام ًا نفّذت �أك�ثر من  100عقد دف��اع��ي ،وم�ؤ�س�سات دفاعية �أُخ��رى
مثل م�ؤ�س�سة  MITقامت يف نطاق مُقرتحات لتلبية الإحتياجات الوطنية
الأمريكية ب�رشاء القدرات الإ�ضافية وتطوير �أنظمة ال�سالح اخلا�صة و�إعادة
تقييم موقع احلكومة الفدرالية ازاء �إ�ستمرار وجود مزوّدين على الأق ّل لك ّل
جزء من �أجزاء ال�صناعات الدفاعية.

ال�صناعات الدفاعية وحرب �أوكرانيا:

منذ مبا�رشة رو�سيا عملية اجتياح �أوك��ران�ي��ا بتاريخ � 24شباط
/ف�براي��ر  2022تعهدت حكومة الرئي�س جو بايدن بتقدمي الدعم
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الع�سكري املتوا�صل للجي�ش الأوك��راين املتمثل بالعتاد احلربي واملمكن
ايجازه حتى اليوم مبا يلي:
 بتاريخ � 28آذار /مار�س � 2022أ�صدرت وزارة الدفاع الأمريكيةبيان ًا ح��ول �سرتاتيجية ال��دف��اع الوطني للعام  ،2022ت�ضمّن �إ��ش��ارة �إىل
الأخطار احل��ادة التي ت�شكلها رو�سيا بعد هجومها الوح�شي وغري املربّر
على �أوكرانيا ،وت�أكيد ًا على التعاون املتني مع احللفاء يف الناتو وال�رشكاء
الدوليني لتعزيز قوات رادعة يف وجه الإعتداء الرو�سي.
 ب �ت��اري��خ  15ح��زي��ران/ي��ون �ي��و  2022ق � �رّرت ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دةالأم�يرك �ي��ة ُم���س��اع��دة ع�سكرية ج��دي��دة لأوك��ران �ي��ا بقيمة م�ل�ي��ار دوالر،
وب �ت��اري��خ  23ح ��زي ��ران /ي��ون �ي��و  2022ق� ��ررت ال� � ��وزارة تخ�صي�ص
 450مليون دوالر لإر� �س��ال ُم���س��اع��دات ع�سكرية �إ�ضافية لأوك��ران �ي��ا يف
اط��ار ال�ت�ع��اون الأم �ن��ي م��ا ب�ين ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة و�أوك��ران�ي��ا.
كما �أ�صدرت بيان ًا جديد ًا ُي�شري �إىل تلقي �أوكرانيا مبلغ  6.8مليار دوالر
ك ُم�ساعدات ع�سكرية و�أمنية منذ العام  2021منها  6مليار دوالر منذ مبا�رشة
رو�سيا هجومها غري املربر على �أوكرانيا بتاريخ � 24شباط/فرباير ،2022
وهذه املُ�ساعدات ت�شمل املعدّات الع�سكرية التالية:
 �أكرث من � 1400صاروخ م�ضاد للطائرات نوع .Stinger �أكرث من � 6500صاروخ م�ضاد للدروع نوع .Javelin �أكرث من  20.000قذيفة م�ضادة للدروع. �أكرث من  700نظام جوّي تكتيكي غري �آهل .UAS  108مدافع ميدان عيار  155ملم مع  220.000قذيفة.  90عربة تكتية لقطر املدافع عيار  155ملم. راجمات �صواريخ طراز  HIMARSمع ذخائرها.  20طوافة طراز .Mi - 17 مئات ال�شاحنات والعربات املدولبة.  7000بندقية مع  50.000قذيفة ذات العيار ال�صغري.  200ناقلة جند مدرعة طراز .M113�إ��ض��اف��ة �إىل ع��دد كبري م��ن ال�ع�ت��اد الع�سكري وال � ��رادارات و أ�ج�ه��زة
الإ�ست�شعار واالت�صاالت التكتيكية واملعدّات الطبّية و�أجهزة الت�شوي�ش
الإلكرتوين.
بعد ك� ّل ه��ذا العتاد املر�سل من خم��زون القوات املُ�سلّحة الأمريكية،
بات على ال�رشكات املنتجة للأنظمة الدفاعية �أن ت�سارع �إىل ت�أمني البدائل
وبالتايل تن�شيط عمليات الإن�ت��اج ،وزي��ادة امل��وازن��ات التي �سوف تقرّها
وزارة الدفاع الأمريكية.
ُي �� �ش��ار �أي �� �ض � ًا �إىل �أن ق��ائ��د ال��ق��وات ال�ب�ري��ة الأوك ��ران� �ي ��ة اجل�ن�رال
ك��ار بينكو ،وجّ ��ه ن ��دا ًء �إىل ال�صناعات ال��دف��اع�ي��ة الأم�يرك�ي�ـ��ة بتاريــــخ
 15حزيران/يونيو  2022ي ؤ�كّد فيه احلاجة �إىل �أ�سلحة بعيدة املدى ذات
دقة عالية.
ب �ت��اري��خ  28ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  2022و ّق � ��ع اجل �ي ����ش الأم�ي�رك ��ي
ع� �ق ��د ًا م ��ع ��ش�رك��ة «ج� �ن��رال دي �ن��ام �ي �ك ����س ل�ل�أن �ظ �م��ة ال�ب�ري ��ة ،»GDLS
ب �غ �ي��ة ُم� �ب ��ا��ش�رة الإن � �ت� ��اج مب� �ع� �دّل م�ن�خ�ف����ض  LRIPمل �ن �� �ص��ة ال��دب��اب��ة
اخل �ف �ي �ف��ة ،مب ��وج ��ب ب ��رن ��ام ��ج ال� �ق���وة ال� �ن ��اري ��ة امل �ح �م �ي��ة امل �ت �ح � ّرك��ة
).Mobile Protected Fire Power (MPF
�إن ق��رار اجلي�ش الأم�يرك��ي امل�ضي بربنامج  MPFه��و إ���ش��ارة �إىل
مفعول التحول نحو قيادة مُ�ستقبلية للجي�ش يف اطار الإقتناء الدفاعي
لأنظمة القتال امل ُ�ستقبلية ( .)FCSويتوقــــ ّع اجليـــ�ش �إنفـــاق حوايل 6
مليارات دوالر للح�صول على  504عربات مدرعة ما بني عامي 2022
و.2035
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�أبرز ال�صناعات

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

رايثيون تكنولوجيز Raytheon Technologies

بوينغ Boeing

�أبرز انواع ال�صواريخ التي تنتجها رايثيون

تنتج بوينغ طائرة تدريب الطيارين T-7

هي ال�رشكة ال��رائ��دة عاملي ًا يف املجاالت اجل��و ف�ضائية واملنتج الأك�بر
للطائرات التجارية والطائرات احلربية على ح ٍد �سواء ،كما �أنها ت�صمم
وت�صنع ال �ط��واف��ات والأن �ظ �م��ة الأل �ك�ترون �ي��ة وال��دف��اع�ي��ة وال���ص��واري��خ
وال�سواتل� ،إىل �أنظمة االت�صاالت واملعلومات املتطورة.وكونها تزود
زبائنها مبنتجاتها وخدماتها يف  150دولة حول العامل ،تعترب بوينغ �أكرب
م�صدِّر يف الواليات املتحدة الأمريكية للمنتجات التجارية والع�سكرية ،وهي
باتت يف طليعة ال�رشكات العاملية التي تقدم خدمات لدول ال�رشق الأو�سط
واخلليج ،و ت�شمل عائلة الطائرات التجارية ،و�إدماج املن�صات الع�سكرية
والأنظمة الدفاعية والطائرات املقاتلة يف عمليات �شبكات مركزية ،وتقدم
حلو ًال تكنولوجية متطورة.
تُعترب منطقة ال�رشق الأو�سط �أكرث �أ�سواق ال�رشكة تناف�س ًا يف العامل،
حيث هناك حاجة للطائرات التكتيكية مثل ف 15 -و�سوبر هورنت(Super
 ،)Hornetف�/أ 18 -و�أنظمة احلركية مثل طائرة النقل ال�سرتاتيجي
غلوب ما�سرت �سي ،)Globemaster C-17( 17 -والطوافات املنوعة مثل
ت�شاينوك ( )CH - 47Fواملقاتـــــــلة �أبا�شــــــي (،)AH - 64D Apache
بالإ�ضافة �إىل تكنولوجيات عمليات ال�شبكات املركزية مثل نظام الإن��ذار
املحمول ج��و ًا () AEW &C 737وط��ائ��رة بو�سايدون () P-8 Poseidon
املتعددة الأدوار التي مت تطويرها للعمليات البحرية.
تجُ ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن ��شرك��ة ب��وي�ن��غ ع��ر��ض��ت يف م�ع��ر���ض دب��ي
للطائرات الأخري طائرة ال�صهريج اجلديدة  KC -46املجهّزة ب�أنظمة
متطوّرة .وطائـــــرة التدريب  T - 7وطوافة �أبات�شي امل ُقاتلة.
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منذ ح��وايل � 90سنة ُ ،ع��رف��ت ��شرك��ة راي�ث�ي��ون بتفوقها يف جمال
التكنولوجيا امل �ت �ط��ورة ،وب��ات��ت رائ ��دة يف �إن �ت��اج الأن�ظ�م��ة الدفاعية
والأم �ن �ي��ة ،واكت�سبت �شهرة عاملية يف ت�ق��دمي خمتلف أ�ن�ظ�م��ة الأم��ن
الوطني ذات ال�صلة بالإ�ست�شعار واملراقبة واال�ستعالم والتعقب� ،إىل
�أنظمة القيادة وال�سيطرة واالت�صاالت .لعل �أبرز ما انتجته رايثيون
اليوم على �صعيد الدفاع ال�صاروخي هو نظام باتريوت  Patriotالذي
اقتنته ال�سعودية و االم ��ارات و الكويت ك�أف�ضل نظام متاح للدفاع
اجل��وي وال��ذي �أثبت فعالية ودق��ة يف حماية القوات امل�سلحة واملواقع
احل�سا�سة والبنى التحتية املهمة .ويف حقل ال��رادارات تقدم رايثيون
منذ �أربعينات القرن املا�ضي �أكرب �أنواع ال��رادارات الأر�ضية واجلوية
والبحرية لدعم خمتلف عمليات ومهمات القوات امل�سلحة �أبرزها(ASR
 )- 10SSللمـــــراقبة و ( )AN/TPQ - 36لك�شف م�صادر نريان العدو
و() AN/TPY - 2ملهمات �أنظمة الدفاع ال�صاروخي ثاد (.)THAAD
مع نهاية العام � 2011أطلقت رايثيون النظام ال�صاروخي الوطني
�أر�ض  -جو ( ،)NASAMSالذي يوفر قدرات متزايدة لو�سائل الدفاع
اجلوي لأي دولة تقنية ،كما تعمل ال�رشكة على تطوير ال�صــــــــــــــاروخ
القيـــــــــــــــا�سي ) (Standard Missile SM - 3Block IIAوذلك نتيجة
التعاون الدفاعي بني الواليات املتحدة الأمريكية واليابان وكجزء من
عمل وكالة الدفاع ال�صاروخي.

�أنظمة تك�سترون

Textron Systems

تنتج �أنظمة تك�سرتون الطائرة التكتيكية Scorpion

ت�ستم ّر �أنظمة تك�سرتون الأمريكية منذ  50عام ًا ك��رائ��دة يف ت�صنيع
وتطوير و�إدماج الأنظمة دون طيّار والطائرات املتطوّرة للقوات البحرية
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والعربات املدرعة و�أنظمة املراقبة والإ�ستطالع حلقل املعركة ،كما ت�ضطلع
ب��إن�ت��اج ح�ل��ول ال�برجم�ي��ات ال��ذك�ي��ة وحتليل امل�ع�ل��وم��ات ،و�أ��س�ل�ح��ة الدقة
وو�سائل التدريب وامل�شبهات.
ري��ة ع��رب��ات م��درع��ة �أب��رزه��ا تايغر Tiger
ق� ّدم��ت ال�رشكة للقوات ال�ب ّ
وكوماندو  ،Commandoوللقوات البحرية قوارب �إنزال �رسيعة ()LCAC
برمائية وقوارب مطاطية للمهمات على مقربة من ال�شواطىء ،كما �أنتجت
�أ�سلحة ذكية منوّعة مثل ال�صاروخ  CLAWالذي يطلق من الطائرات على
أ�ه��داف جوّية وبرّية خفيفة ،والقنابل الذكية ( )BLU-108التي حتمل
قنابل عنقودية وتطلق من اجلو على �أه��داف ثقيلة ثابتة �أو متحركة مثل
عربات القتال والقوارب احلربية.
عمدت ال�رشكة �إىل تطوير منتجاتها اجلوية ف�أقامت �رشاكة مع �رشكة
ايرالند ( ،)Airlandو ّمت �إنتاج مُ�شرتك لطائرة تكتيكية �إقت�صادية حتت
�إ�سم �سكوربيون  Scorpionوحتمل �شعار  TEXTRON AIRLANDوذلك
ملهمات التج�س�س وامل��راق�ب��ة والإ�ستطالع ( ،)ISRكما ميكن ت�سليحها
بذخائر موجّ هة ل�رضبات الدقة.
ثمن الطائرة الواحدة ال يتعدى  20مليون دوالر ،وتبلغ تكلفة �ساعة
طريانها حوايل  3000دوالر ،وهي �أ�سعار ال ميكن مُقاربتها مع �أيّ طائرة
�أخرى من فئتها.

و�أب��رزه��ا العربة  RG - 31والعربة املقاومة للألغام و هي من نوع
.MRAP
ت�سعى ال���شرك��ة �إىل ت�ط��وي��ر �أ� �س �ط��ول ع��رب��ات�ه��ا م��ن ن��وع هامفي
( )HMMWVامل�ستخدمة يف عدة جيو�ش حول العامل ،بحيث تتح�سن
حماية العنا�رص بداخلها ،وي�سهل ا�ستخدام �سالحهم يف االجتاهات
ك��اف��ة .جت��در الإ� �ش��ارة ب ��أن ج�نرال دايناميك�س للأنظمة ال�بري��ة تنتج
دب��اب��ة القتال الرئي�سية �أب��رام��ز  ، M1A2 Abramsوع��رب��ات القتال
املدرعة �سرتايكر ( ،)Strykerومدافع امليدان ،و�أن��واع من الذخائر.
كما لل�رشكة الأم منتجات على �صلة ب��الأن�ظ�م��ة البحرية واجل��وي��ة
وتكنولوجيا املعلومات.
لوكهيد مارتن Lockheed Martin

جرنال دايناميك�س General Dynamics

املقاتلة � F-35إنتاج لوكهيد مارتن

العربة املدرعة كوغر � Cougarإنتاج جرنال داينامك�س General Dynamics

هي �إحدى �أكرب ال�رشكات التي تزود اجلي�ش الأمريكي وقوات
املارينز باملعدات الع�سكرية الربية ،وقد بات ق�سم ال�رشكة اخلا�ص
بالأنظمة الربية العب ًا �أ�سا�سي ًا يف ال�سوق العاملية لإنتاج العربات
املقاومة لالنفجارات ،و�أ�صبحت عائلة عرباتها نوع مراب MRAP
(ال �ع��رب��ة املحمية م��ن الأل �غ��ام و امل�ت�ف�ج��رات) مثل ك��وغ��ر Cougar
و  RG - 31ج��زء ًا من �أ�سطول عربات اجلي�ش الأم�يرك��ي واجلي�ش
الربيطاين وقوات دول حلف ناتو ،ودول �رشق �أو�سطية �أخرى .بعد
ظهور العبوات النا�سفة الع�شوائية وكرثة ا�ستخدامها يف احلروب
احلديثة ،عمدت جرنال دايناميك�س �إىل التعاون مع �رشكة ب� .أ� .إي
�سي�ستمز  BAE Systemsواحلكومة الكندية بهدف �إدخ��ال �آخ��ر ما
تو�صلت �إليه تكنولوجيا ت�صميم وحماية وتدريع العربات ،بحيث
باتت تقاوم العبوات النا�سفة وتوفر حماية و�سالمة للطواقم داخل
العربات التي خ�ضعت للتجارب يف �أفغان�ستان و�أثبتت جناحها،
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ه��ي �رشكة عاملية متخ�ص�صة يف تكنولوجيا ال��دف��اع والأم��ن
واملعلومات ،و�أن معظم منتجاتها تذهب لتجهيز القوات امل�سلحة
الأمريكية والوكاالت الفدرالية احلكومية .جماالت �أعمال ال�رشكة
حمدّدة يف �أمور اجلويات والأنظمة الإلكرتونية و�أنظمة املعلومات
واحللول ال�شاملة ،ثم �أنظمة الف�ضاء .و ت�شمل اجلويات الطائرات
التكتيكية ،وطائرات النقل الع�سكري ،و مركز الأبحاث اجلوية ،و
ت�شمل الأنظمة الإلكرتونية ال�صواريخ و�إدارة الرمي والأنظمة
البحرية و�إدم��اج املن�صات وب��رام��ج التدريب وامل�شبهات ،فيما
�أنظمة املعلومات تت�ضمن حلو ًال للقيادة و ال�سيطرة واالت�صاالت
والكمبيوتر واال�ستعالم � ،C4Iأما �أنظمة الف�ضاء فت�شمل ال�سواتل
وو�سائل الإطالق وخطوط �أعمال ال�صواريخ ال�سرتاتيجية.
أ�ب ��رز اجل��وي��ات ال�ط��ائ��رة املقاتلة ف 16 -و راب �ت��ور ف22 -
وط��ائ��رة النقل �سوبر هريكولي�س ،C - 130J Super Hercules
و�أب��رز الأنظمة الألكرتونية هي �صواريخ باتريوت مع ق��درات
متطورة باتريوت  Patriot PAC -3والنظام ال�صاروخي للدفاع
عن مناطق وا�سعة ثاد � ،THAADإىل �صواريخ �أر�ض � -أر�ض مثل
جافلني  Javelinو  JAGMامل�ضادة للدروع والتح�صينات.
ي�شار �إىل �أن لوكهيد مارتن �أعلنت مطلع العام  2012عن توقيع
عقد مع دولة الإمارات العربية املتحدة ت�صل قيمته �إىل  3.4مليارات
دوالر لتجهيزها بنظام ث��اد  THAADب�ه��دف تعزيز ال �ق��درات
ل�م��ارات ،وبذلك تكون هي الدولة الأوىل التي حت�صل
الدفاعية ل� إ
على هذا النظام ال�صاروخي املتطور خارج الواليات املتحدة.
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نورثروب غرومان

Northrop Grumman

طائرة دون طيّار  Global Hawkمن نورثروب غرومان

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

العربة التكتيكية اخلفيفة املُ�شرتكة  JLTVمن �أو�شكو�ش Oshkosh
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موازنة وزارة الدفاع الأمريكية للعام2022
خالل �شهر �أيار/مايو  2021طلب الرئي�س الأمريكي موازنة وزارة
الدفاع للعام  2022ت�صل �إىل  750مليار دوالر.
ورد يف طلب املوافقة على ه��ذه امل��وازن��ة� ،أنها تهدف ال�ستكمال
اجلهوزية القتالية للواليات املتحدة الأمريكية و�أحد اخلطوات البارزة
لإعادة بناء القوات امل�سلّحة التي زادت وترية عملياتها احلربية حول
العامل وخا�صة قتال الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام (داع�ش) .لقد
حددت املوازنة مبادئها الأ�سا�سية مبا يلي:
 احلفاظ على امل�ستوى الرفيع للجي�ش ووحدات املارينز والقواتاجلوية والبحرية.
 توفري الدعم الإ�ضايف للقوات املنخرطة يف عمليات حربية ،وتلبيةمتطلباتها الفورية من اللوج�ستية وال�صيانة والتدريب وقِطع الغيار.
 رفع وترية تدريب الوحدات املُقاتلة. �إ�ستمرارية تزويد �سالح اجلو بالأ�سلحة املتطوّرة والقوة النارية. زيادة التجارب لإنتاج الذخائر الأكرث تطوراً. حت�سني خدمات القوات امل�سلحة ب�شكل عام.كما طلبت �إ�ستثمارات حمددة لتحديث وتطوير القدرات القتالية
للحفاظ على التفوق يف حروب املُ�ستقبل ،وهي ت�شمل:
  10.3مليار الإنتاج  70مُقاتلة �ضاربة طراز .F-35  3.1مليار لإنتاج  15طائرة �صهريج  KC - 46للتزوّد بالوقود جواً.  2.1مليار لتطوير الطائرة القا�صفة .B-21  5.5مليار لبناء غوا�صتني فئة فرجينيا .Virginia  4.1مليار لبناء مدمرتني فئة .DDG - 51  1.1مليار لإنتاج  2647عربة تكتيكية خفيفة م�شرتكة .JLTV رفع رواتب الع�سكريني بن�سبة  % 2.1واملدنيني بن�سبة .% 1.9وخالل �شهر ني�سان /ابريل  2022وقّع الرئي�س جو بايدن على انفاق
�إ�ضايف بقيمة  29مليار دوالر.
�إىل جانب  13.6مليار كمُ�ساعدة ع�سكرية و�إن�سانية عاجلة �إىل
�أوكرانيا نتيجة ال�ستمرار احلرب الرو�سية على هذه الدولة.

منذ العام  1917وحتى اليوم� ،أنتجت �رشكة �أو�شكو�ش الدفاعية
�أكرث من  100000عربة مدرعة وتكتيكية �صاحلة لال�ستخدام يف مهمات
على خمتلف الطرقات والأرا�ضي ،وهذه العربات �أثبتت كفاءة عالية مع
عدد كبري من القوات امل�سلحة يف دول عدة.
تعتمد ال�رشكة �آخر ما تو�صلت �إليه تكنولوجيا �صناعة العربات
التي ت�ؤمن �سهولة يف اال�ستعمال وحماية ق�صوى للعنا�رص املنقولة على
متنها من الع�سكريني .وقد و�ضعت منتجاتها التكتيكية يف فئات ثالث:
خفيفة ومتو�سطة وثقيلة� .أب��رز العربات اخلفيفة عربة القتال للطرق
كافة  ، L - ATVوالعربة  .M - ATVوم��ن عائلة العربات املتو�سطة
ال�شاحنات التكتيكية  MTTو  FMTVو � .MTVRأما العربات الثقيلة
ف�أبرزها عربة النقل اللوج�ستي  ،LVSRوعربة نقل املعدات الثقيلة HET
 ،و�شاحنة النقل التكتيكي املطولة .HEMTT
ت��زود �أو��ش�ك��و���ش ال �ق��وات امل�سلحة الأم�يرك�ي��ة مبعظم العربات
وال�شاحنات ،وهي لديها ثالثة مراكز �أ�سا�سية يف الواليات املتحدة لدعم
منتجاتها بعد البيع ،كما تركز ال�رشكة على منطقتي ال�رشق الأو�سط
واخلليج.وقد �أن�ش�أت مركز ًا يف املنطقة احلرة جلبل علي يف �إمارة دبي،
بهدف خدمة مبيعاتها لدول اخلليج.
لقد دخلت �أو�شكو�ش جمال �إنتاج العربات الربية امل�سرية عن بُعد
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 ،UGVوقدمت العربة ترراماك�س  Terra Maxملهمات تنظيف الطرقات
الع�سكرية من العبوات املتفجرة وبالتايل حماية القوات.
هاري�س L3 HARRIS

ب �ت��اري��خ  14ت���شري��ن الأول /أ�ك� �ت ��وب ��ر
ّمت الإع �ل ��ان ر� �س �م �ي � ًا ع ��ن ان ��دم ��اج ��ش�رك��ة «
للتكنولوجيا» مع �رشكة «هاري�س  »Harrisوباتت
�رشكة واحدة حتمل �إ�سم «.»L3 Harris
ه��ي ��شرك��ة دول �ي��ة لتكنولوجيا االت���ص��االت
وامل� �ع� �ل ��وم ��ات ،وت �� �ض��ع خ�ب�رات �ه��ا يف الأ�� �س ��واق
التجارية ،وبت�رصف احلكومات واجليو�ش يف �أكرث
من  150دولة حول العامل .زبائن ال�رشكة ي�ضعون
ثقة ب�أجهزة االت�صاالت التي تنتجها بحيث ت�ساهم
يف دعم العمليات احلربية للقوات امل�سلحة خ�صو�ص ًا
�أج� �ه ��زة ال ��رادي ��و اخل��ا� �ص��ة ب� � أ�م ��ن االت �� �ص��االت
وت�شفريها.
ت�ضع هاري�س منتجاتها يف عدة فئات �أبرزها:
جهاز ال�سلكي يدوي
االت �� �ص��االت ال��رادي��وي��ة ،وال�ب�رام��ج ال��دف��اع�ي��ة،
 AN/PRC- 152من
وب ��رام ��ج اال� �س �ت �خ �ب��ارات ال��وط �ن �ي��ة ،وخ��دم��ات
هاري�س Harris
تكنولوجيا املعلومات �إ�ضافة �إىل الربامج املدنية
وحم�ط��ات الإر� �س��ال .يف طليعة االت���ص��االت ال��رادي��وي��ة ت��أت��ي االت�صاالت
التكتيكية و�أج �ه��زة اال��س�ت�ع�لام وامل��راق �ب��ة واال��س�ت�ط�لاع م�ث��ل أ�ج�ه��زة
 AN/PRC - 117و  AN/PRC - 152امل �ت �ع��ددة الأق �ن �ي��ة ،واجل �ه��از
 RF - 7800Tاليدوي الذي ي�ؤمن يقظة عمالنية متوا�صلة للمقاتلني �إ�ضافة
�إىل عائلة �أجهزة فالكون( .)RF - 5410 Falcon
ال�رشكة رائ��دة �أي�ض ًا يف جمال تكنولوجيا �شبكات العمليات احلربية
وال�شبكات امل��رك��زي��ة ،وق��د و�ضعت بت�رصف ال �ق��ادة النظام الال�سلكي
ب�ق��درات عالية  ، HNRو�أج �ه��زة احل�ل��ول امل��دجم��ة لالت�صاالت ،ومراكز
ال�ق�ي��ادة ال�ت��ي ت� ؤ�م��ن خ��دم��ات �شبكات  ، SIPR NETو  NIPR NETعلى
م�ستوى ف��وج ول��واء ووح��دات دنيا .بتاريخ  5كانون ثاين/يناير 2012
ف ��ازت ه��اري����س بعقد قيمته  6.8مليون دوالر أ�م�يرك��ي لتقدمي خدمات
تكنولوجيا املعلومات �إىل قيادة القوات اجلوية الأمريكية.
بعد ان�ضمام  L3ب��ات��ت ال���شرك��ة متتلك ح�ل��و ًال للف�ضاء والتج�س�س
واملُراقبة والإ�ستطالع � ،ISRإ�ضافة �إىل الإلكرتونيات والأنظمة الإلكرتو
 ب�رصية  EOواحلرارة حتت احلمراء .IR2018
L3

جرنال �أتوميك�س General Atomics

تُنتج جرنال �أتوميك�س  General Atomicsالطائرة دون طيّار Predator

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

أحدث الحلول لشبكة إتصال تكتيكي من كولينز ايروسبايس Collins Aerospace

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

TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER
Büyükçekmece, ‹stanbul / Turkey

أنواع وخماطر األمن السيرباني
الأمن ال�سيرباين هو تطبيقات تكنولوجية ،مع عمليات و�إدارة ،حلماية الأنظمة
وال�شبكات والربامج والأجهزة والبيانات من خطر الهجمات ال�سيربانية .وهو
يهدف �إىل التقليل من خماطر هذه الهجمات ،وت�أمني احلماية �ض ّد �إ�ستغالل غري
م�سموح به للأنظمة وال�شبكات والتكنولوجيات� .إن ك ّل مُ�ستخدم ل�شبكة الأنرتنت هو
بحاجة للأمن ال�سيرباين� ،إذ �أن معظم الهجمات ال�سيربانية حت�صل ب�شكل �أوتوماتي
وتهدف �إىل ا�ستغالل نقاط ال�ضعف ب�شكل عام عو�ضاً عن املواقع الإلكرتونية �أو
التنظيمات.

ع���رف الأم�����ن ال�����س��ي�براين حتى
اليوم خم�سة �أنواع هي التالية:
 - 1الأم��ن ال�سيرباين للبُنية
التحتية احل��رج��ة� ،إذ غ��ال��ب�� ًا ما
تكون ه��ذه البنية من النقاط ال�ضعيفة التي
مي��ك��ن مهاجمتها ب�����س��ه��ول��ة ،وال��ت��ي ت�شمل
م�صادر الطاقة ،واملن�ش�آت ال�صحية وو�سائل
النقل وقطاعات البُنية التحتية الرقميّة.
� - 2أمن ال�شبكات القابلة للإعورار فيما
يتعلّق ب�أنظمة الإ�شتغال وهند�سة ال�شبكات،
وت�شمل �أج��ه��زة الكمبيوتر ومُلحقاتها من
ن��ق��اط ال��و���س��ائ��ل ال�لا���س��ل��ك��ي��ة وب��روت��وك��ول
ال�شبكات.
� - 3أم���ن ال�سحابة ،ال��ت��ي تهت ّم بت�أمني
ال��ب��ي��ان��ات وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات وال�� ُب��ن��ي��ة التحتية
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لل�سحابة.
� - 4أمن �شبكات الأنرتنت التي تت�ضمّن
ت�أمني الأج��ه��زة الذكية وال�شبكات اخلا�صة
املُ��رت��ب��ط��ة ب�شبكات الأن�ت�رن���ت ،والأج��ه��زة
التي تت�صل بالأنرتنت دون تدخّ ل ب�رشيّ ،
مثل �أج��ه��زة الإن���ذار الذكية يف ح��ال ح�صول
حرائق ،و�أجهزة الإن��ارة الكربى ،و�أجهزة
تنظيم احلرارة وغريها من التطبيقات.
 - 5أ�م���ن التطبيقات ،وتت�ضمّن نقاط
ال�ضعف الناجتة عن طريقة تطوير غري �آمنة
يف ت�صميم وت��رم��ي��ز ون����شر ال�برجم��ي��ات �أو
املواقع الإلكرتونية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأم��ن ال�سيرباين
ي��ركّ��ز ع��ل��ى ح��م��اي��ة أ�ج��ه��زة الكمبيوتر من
و���ص��ول غ�ير م����صرّح ب��ه� ،أو ُي��ع��ت�بر م��دم��ر ًا

�أو متعذّر بلوغه .فيما �أم��ن املعلومات هو
ف��ئ��ة �أو����س���ع ،حل��م��اي��ة �أ����ص���ول امل��ع��ل��وم��ات
كافة� ،سواء كانت ن�سخة ورقية �أو ب�شكل
رقميّ .

التطور املُت�سارع للأمن ال�سيرباين:

�إن الإع��ت��م��اد ع��ل��ى �شبكات االت�����ص��االت
املتغيرّ ة واملتطوّرة بات يحتوي على خماطر
وبالتايل يكمنه الإع���ورار .ومع �سعي الدول
�إىل التطلّع يف مُ�ستقبل االت�صاالت ال��ذي هو
عمل ي���ؤ��شر �إىل فوئد تعود �إىل الع�سكريني
يف حروبهم .ف���أي��ن يكمن اخلطر وم��ا حقيقة
الأمن ال�سيرباين وما هي تكنولوجيا ال�سيرب؟
تعرف ال�سيرب تكنولوجي ب�أنها حقل من
التكنولوجيات التي تتناول تطوّر الأجهزة
والآالت الإ���ص��ط��ن��اع��ي��ة ،ال��ت��ي مي��ك��ن زرع��ه��ا
يف أ����ش��ك��ال ب�رشية مثل ال��روب��وت لتح�سني
�أو زي�����ادة ق��درات��ه��ا اجل�����س��دي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة،
وتعرف منتجات ال�سيرب تكنولوجي ب�إ�سم
«الربامج ال�سيربانية  .»Cyberwareتتطور
التكنولوجيا ب�شكل يومي ،لكن القرا�صنة
يتقدّمون عليها بغية الت�صدي لها �أو �إجها�ض
م��ف��اع��ي��ل��ه��ا م���ن خ��ل�ال ال��ه��ج��م��ات امل��ت��ع��ددة
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الأ�ساليب مثل الربجميات اخلبيثة ومهاجمة
ال�ب�رجم���ي���ات ال���ع���ادي���ة� ،أو ت��ه��دي��د أ�ج��ه��زة
الكمبيوتر.
�إن ال����ق����را�����ص����ن����ة �أو امل����ج����رم����ون
ال�سيربانيون ،يهددون الأمن ال�سيرباين عرب
�أ�ساليبهم الذكية ومُقاربة تقنياتهم املمتازة.
ففي كل يوم يتم تطوير الربجميات امل�ضادة
للفريو�سات� ،إال �أن��ه��ا ال ت���زال ق��ا��صرة عن
احتواء الفريو�سات التي ت�شكّل خطر ًا على
الأمن ال�سيرباين.

ما هو الهجوم ال�سيرباين:

ال��ه��ج��و م ال�����س��ي�براين ه��و �أيّ مُ��ن��اورة
عدائية ت�ستهدف �أنظمة معلومات و�شبكات
ك��وم��ب��ي��وت��ر ،و ُب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ،وح��ت��ى �أج��ه��زة
كومبيوتر �شخ�صية .و�أن املهاجم هو �شخ�ص
�أو عملية حتاول الو�صول �إىل بيانات� ،أ�شغال
�أو غريها من املناطق املحظورة دون تفوي�ض
مع احتمال النية اخلبيثة .قد تكون الهجمات
ال�سيربانية ج���زء ًا م��ن ح��رب �سيربانية �أو
�إرهاب �سيرباين ،وميكن تنفيذها من قبل دول
�سيدة� ،أ�شخا�ص وجمموعات� ،أو منظـ ّمات،
و�أن املنتج ال��ذي ي�سهّل الهجوم ال�سيرباين
هو �سالح �سيرباين.
ل��ق��د أ����ص��ب��ح��ت ال��ه��ج��م��ات ال�سيربانية
متطورة وخطرة ،فهي قد ت�ستهدف ال�رسقة
�أو تدمري هدف معينّ من خالل قر�صنة �أنظمة
�رسيعة العطب ،يف ال��ع��ام  2010ع�� ّرف��ت جلنة
�أن��ظ��م��ة الأم���ن ال��وط��ن��ي يف ال��والي��ات املتحدة
الأم�ي�رك���ي���ة ،ع��� َّرف���ت ال��ه��ج��وم ال�����س��ي�براين
ب�أنه ن��وع من الأن�شطة اخلبيثة التي حتاول
جمع �أو تعطيل �أو انحالل �أو تدمري م�صادر
�أن��ظ��م��ة امل��ع��ل��وم��ات �أو امل��ع��ل��وم��ات نف�سها.
ويف العام  2020وم��ع كثافة الأع��م��ال عن بُعد
ب�����س��ب ج��ائ��ح��ة  COVID - 19ال��ع��امل��ي��ةّ ،مت
�إح�صاء تزايد كبري يف قر�صنة بيانات الأمن
ال�سيرباين.

التدابري امل�ضادة لل�سيربانية:

يجمع العلماء على ان الف�ضاء ال�سيرباين
يتّ�سم بتال�شي امل�سافات و�رسعة التفاعل،
والتكلفة املنخف�ضة ،و�صعوبة حتديد الفاعل،
ومع ذلك يقلّل املت�شككون من خطورة املجال
ال�����س��ي�براين م��ق��ارن��ة ب��امل��ج��االت التقليدية
للحرب ،على اعتبار �أن الهجمات الإلكرتونية
مل تت�سبب يف وق��وع قتلى ،بل يف خ�سائر على
���ص��ل��ة ب��ح��ي��اة ال��ب����شر ب�شكل مُ��ب��ا��شر ،مثل
ا�ستهداف امل ُ�ست�شفيات ومنتجي اللقاحات
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م��ن خ�ل�ال ه��ج��م��ات املت�سللني �أب����ان جائحة
 .COVID-19كما ق��د ت����ؤدي الإخ�تراق��ات
ال�سيربانية �إىل ت��ده��ور خ��ط�ير يف ال��ق��درات
ال��دف��اع��ي��ة ل��ل��دول يف ح��ال��ة ا���س��ت��ه��داف البنية
التحتية الع�سكرية.
يف ال���ع���ام � 2015أق������رّت الأمم امل��ت��ح��دة
جم��م��وع��ة م���ن ال��ت��داب�ير ال��ط��وع��ي��ة ك�صون
و�ضمانة ا���س��ت��خ��دام الف�ضاء الإل��ك�تروين،
وقد �ساعدت رو�سيا يف �صياغة هذه املعايري،
لكنها بعد وقت ق�صري من ن�رش هذه التدابري
�شنّت هجوم ًا �إلكرتوني ًا على �شبكة الكهرباء
يف �أوك����ران����ي����ا .ف���ه���ذا احل������ادث وغ��ي��ره من
اجلرائم ال�سيربانية تعك�س فو�ضى الف�ضاء
ال�سيرباين و�صعوبة تطبيق �أيّ قواعد على
الف�ضاء الإلكرتوين �أو �ضمان عدم انتهاكها
من قِبل اجلهات الفاعلة.
جملة «فورين أ�ف��ارز »Foreign Affairs
يف عددها ال�صادر خ�لال �شهر كانون �أول/
دي�سمرب  ،2021تطرقّت �إىل اجلهود الدولية،
ال��ت��ي ت�سعى �إىل و���ض��ع ال��ت��داب�ير والأ���س�����س
امل�����ض��ادة ل��ل�����س��ي�بران��ي��ة .ح��ي��ث �أك�����دت على
التعاوُن ال��دويل لتطوير القيم ال�سيربانية،
وحماوالت دولية لتنظيم الف�ضاء الإلكرتوين

عرب «اللجنة العاملية املعنية با�ستقرار الف�ضاء
ال�سيرباين» ،والتي �أر�ستها م�ؤ�س�سة فكرية
هولندية يف العام .2017
يف جم���ال �آخ���ر تعمل بع�ض ال����دول مثل
ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك��ي��ة ،ذات القدرات
الدفاعية والهجومية ال��ك��ب�يرة ،على اتباع
�سرتاتيجية جتمع بني الردع والدبلوما�سية
لتقوية احل��واج��ز يف ال��ف�����ض��اء الإل���ك�ت�روين،
كونها الأك�ثر عر�ضة للهجمات الإلكرتونية
وعمليات ال��ت���أث�ير ب�سبب �أ���س��واق��ه��ا احل��رّة
وجمتمعها املفتوح .وال��ردع هنا يعني �إبقاء
الهجمات الإلكرتونية �ضمن حدود معقولة،
ول��ي�����س م��ن��ع ح��دوث��ه��ا مثلما ي��ه��دف ال���ردع
النووي على �سبيل املثال ،وبالتايل ف�إن الردع
الإلكرتوين ي�شتمل على عن�رصيني �أ�سا�سيني:
 العن�صر الأول :هو الإنكار عن طريقالدفاع � ،Denial by Defenseأي بناء �أنظمة
م��رن��ة وق��وي��ة مل��واج��ه��ة اق��ت��ح��ام املهاجمني
املحتملني.
 ال��ع��ن�����ص��ر ال���ث���اين :ه����و ال��ت�����ش��اب��ك� ،Entanglementأيّ �إن�شاء روابط �إلكرتونية
مع اخل�صوم املحتملني ،بحيث يرتتب على
�أي هجوم يقومون به �رضر مب�صاحلهم.
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شركة «رايثيون للصواريخ والدفاع »Raytheon Missiles & Defense
تستكمل عمليات حتديث رادارات اإلنذار املب ّكر ()UEWR
�أكملت �رشكة «راي�ث�ي��ون مي�سلز �آن��د ديفين�س
 ،»Missiles & Defenseالتابعة ل�رشكة «رايثيون تكنولوجيز
 ،»Raytheon Technologiesالرتقيات احلا�سوبية وال�سيربانية
والربجمية وال��راداري��ة من اجليل الثاين على خم�سة رادارات
�إن��ذار مبكّر مطورة ( .)UEWRوتلعب ه��ذه ال���رادارات دور ًا
حموري ًا يف تعقّب عدد �أكرب من الأهداف يف وقت واحد ،مبا يف ذلك
ال�صواريخ البالي�ستية ،وك�شف التهديدات احلقيقية ومتييزها
عن اخلاطئة منها ب�شكل �رسيع.
وتتمركز ال� ��رادارات يف ق��اع��دة ث��ول اجل��وي��ة يف جرينالند،
وق��اع��دة بيل اجل��وي��ة يف كاليفورنيا ،وحمطة ال�ق��وة الف�ضائية
ك �ل�ير يف �أال�� �س� �ك ��ا ،وحم �ط��ة ال� �ق ��وة ال�ف���ض��ائ�ي��ة ك��اي��ب ك ��ود يف
ما�سات�شو�ست�س ،وحمطة فالينغدايلز التابعة للقوة اجلوية
امللكية يف اململكة املتحدة.
ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ق ��ال ب��ول ف�ي�رارو ،Paul Ferraro
رئ�ي����س ق�سم ال �ق��وة اجل��وي��ة يف ��شرك��ة «راي �ث �ي��ون مي�سلز �آن��د
ديفين�س»«:توفر رادارات الإن���ذار املبكّر امل �ط��ورة ()UEWR
قدرات دفاعية وطنية و�إقليمية معزّزة .وتربهن التحديثات اجلديدة
 التي تتخطى معايري القرن احلادي والع�رشين  -الت�صميم الفريدوالقوة املعززة والأداء الكبري لراداراتنا .وتتمتع القوة الف�ضائية
الأمريكية ووكالة الدفاع ال�صاروخي اليوم بقدرات معزّزة للك�شف
Raytheon

رادار الإنذار املُبكر ()UEWR

عن التهديدات الأكرث تقدّم ًا يف العامل».
هذا وتعاونت �رشكة «رايثيون  »Raytheonمع القوة الف�ضائية
للواليات املتحدة ووك��ال��ة ال��دف��اع ال�صاروخي وم��واق��ع ك��ل منهما
لإنهاء االختبارات الالزمة مع احلفاظ على قدرات املراقبة الوطنية
للرادارات على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع.

«رايثيون» و «نورثروب غرومان»
تطوران صاروخ جوال لسالح اجلو األمريكي
ب�ت��اري��خ � 22أي �ل��ول �/سبتمرب � 2022أع�ل�ن��ت ال �ق��وات اجل��وي��ة
الأم�ي�رك��ي��ة  USAFع��ن اخ �ت �ي��ار ��شرك��ة «راي��ث��ي��ون ل�ل���ص��واري��خ
وال ��دف ��اع � Raytheon Missiles & Defenseإح � ��دى ��شرك��ات
 ،Raytheon Technologiesب��ال���شراك��ة م��ع «ن��ورث��روب غ��روم��ان
 »Northrop Grummanلتطوير � �ص��اروخ هجومي تفوق �رسعته
��سرع��ة ال���ص��وت � .HACMإن ��ه � �س�لاح ي�ت��م ت�ط��وي��ره ل�ل�م�رّة الأوىل
بالتوافق مع �أبحاث جت��ارب الطريان املدمج  SCIFIREكم�رشوع
ب�إدارة �أمريكية  -ا�سرتالية.
مبوجب هذا العقد يطور فريق عمل رايثيون لل�صواريخ والدفاع
م��ع ن��ورث��روب غ��روم��ان�� ،ص��واري��خ عمالنية ج��اه��زة ل�سالح اجلو
الأمريكي.
رئي�س �رشكة «راي�ث�ي��ون لل�صواريخ وال��دف��اع » و�س كرميري
 Wes Kremerق��ال يف املنا�سبة�«:أن �رشكتنا ت�ستم ّر ب ��أن تكون يف
طليعة التطور التكنولوجي للأ�سلحة التي تفوق �رسعتها �رسعة
ال�صوت ،وم��ع تزايد املخاطر املتقدمة ح��ول العامل ،ف��إن �صواريخ
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�صاروخ الهجوم اجلوال

ذو �سرعة �أعلى من �سرعة ال�صوت HACM

الهجوم اجل��وال��ة ذات ال�رسعة ما ف��وق �رسعة ال�صوت ()HACM
�ستزود مقاتلينا بقدرات هم بحاجة ما�سة لها».
ب��دوره��ا نائب رئي�س «ن��ورث��روب غ��روم��ان» ورئي�سة الأنظمة
ال��دف��اع�ي��ة م��اري برتي�سزن � Mary Petryszynأ� �ش��ارت �إىل �أن
ال�صاروخ � HACMأوجد فئة جديدة من الأ�سلحة ال�سرتاتيجية املهمة
للقوات امل ُ�سلّحة الأمريكية.
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م .ب .د .أ  MBDAتكشف النقاب عن أسلحة برية دقيقة

خ�لال معر�ض ال�صناعات الدفاعية املعروف
«بديناميكية العربات الدفاعية» ( ،)DVDالذي
انعقد يف ميل بروك  UTAC Millbrookالربيطانية
بتاريخ � 21أيلول�/سبتمرب  ،2022عر�ضت MBDA
للمرّة الأوىل قدراتها اجلديدة من نريان الأ�سلحة
�سطح � -سطح للجي�ش الربيطاين.
ت���ت����أل���ف ع��ائ��ل��ة ن��ي��ران ال���دق���ة ال�ب�ري���ة Land
 ،»Precision Fires Familyم���ن ال�������ص���اروخ
 Brimstoneال���ذي يطلق م��ن ال�سطح ،و���ص��اروخ
�رضبات الدقة الربي ( ،)LPSوهي �صواريخ توفر
دق��ة على ع��دة جم���االت ،وتعمل خ�لال  24/7مع
مفاعيل جانبية منخف�ضة عرب �سيناريوات عمالنية
وا�سعة املدى ،من �شبه النزاعات �إىل عمليات كربى
حمدودة .هذه ال�صواريخ �سوف ت�ساعد القادة على
الفوز بالقتال يف العمق وحتديد القتال القريب.
م����������دي����������ر امل��������ب��������ي��������ع��������ات وت�������ط�������وي�������ر
الأع�����������م�����������ال يف ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا م����اي����ك م��ي��و
وملف MBDA
� Mike Mewأعلن �أن احتياجات اجلي�ش وا�ضحة ّ
امل ُ�ستقبلي ،الذي يحتوي على عائلة نريان الدقة الربية ،قد ي�ساهم يف

عربة مدرعة بريطانية مزوّدة ب�صواريخ

Brimstone

متكني التحرك العملياتي للقوات الربيطانية ،وي�رسع تطوير جندي
امل ُ�ستقبل ،ويلبي �أهداف ا�سرتاتيجة ال�صناعات الربية.

االمارات العربية املتحدة حتوز على  20درون بريق طار Bayraktar TB2

الطائرة املُ�سلّحة دون طيّار Bayraktar

بتاريخ � 27أيلول�/سبتمرب � 2022أعلنت �رشكة «بيكار
الدفاعية الرتكية» عن تزويد االمارات العربية املتحدة بطائرات دون
طيّار مُ�سلّحة ،يف �إ�شارة �إىل جتاوز اخل�صومة ال�سابقة وردم الفوارق
بني البلدين.
التطور الأخري جاء بعد تقارير عن �أن االمارات العربية املتحدة
�أجرت مُباحثات ل�رشاء  120درونز  TB2من ال�رشكة الرتكية املنتجة
لهذا النظام  ،Baykarوذلك بعدما ت�صاحلت ك ّل من �أنقرة و�أبو ظبي
و�سط املخاطر الأمنية الإقليمية النا�شئة من ايران و�أتباعها.
خالل �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2021زار ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان رئي�س دولة االمارات العربية املتحدة تركيا ،كخطوة
�أ�سا�سية نحو �إ�صالح الق�ضايا بني البلدين ،وقد تبع هذه اخلطوة

Baykar
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زيارة الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إىل االمارات منت�صف
�شهر �شباط/فرباير املا�ضي.
لقد تزايد الطلب على الطائرات دون طيّار الرتكية يف الأ�سواق
ال��ع��امل��ي��ة ب��ع��د جن���اح �إ���س��ت��خ��دام��ه��ا يف ع���دّة ن���زاع���ات ،ف��ه��ي م�سلّحة
بقذائف خارقة للدروع موجّ هة ب�أ�شعة الي��زر ،و�أثبتت كفاءة خالل
�إ�ستخدامها يف �سوريا و�أوكرانيا وليبيا.
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل����شرك��ة ه��ال��وك ب�ي�رق ط���ار Haluk
� ،Bayraktarأ�شار �إىل �أن �رشكة  Baykarقادرة على �إنتاج  200درونز
يف ال�سنة وتزويد حوايل  24دولة ،منها اململكة العربية ال�سعودية التي
دخلت يف مباحثات مع �أنقره ل�رشاء  ،Bayraktar TB2مع الرغبة يف
ت�أ�سي�س من�ش�أة لت�صنيعه يف اململكة.
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تنضم إىل حتالف نظام إدارة املعارك املتق ّدمة
ل  3هاريس
ّ

ب��ت��اري��خ � 17أيلول�/سبتمرب � 2022إخ��ت��ار ق�سم
ال���ق���وات اجل���وي���ة الأم�ي�رك���ي���ة ��ش�رك���ة «
 ،»Technologiesكواحدة من خم�س �رشكاء �صناعيني
مرخّ �ص لهم ت�صميم وتطوير ون�رش البنية التحتية
ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي ���س��وف ت��ق��وي �إدارة م��ع��ارك متقدّمة
وق���درات ق��ي��ادة و�سيطرة للقوات اجل��وي��ة وال��ق��وات
الف�ضائية.
�إن حتالف نظام �إدارة املعارك املتقدّمة ()ABMS
امل�ؤلّف حديث ًا كبنية حتتية رقمية ،ي�شمل L3 Harris
وغريها من ال�رشكاء ال�صناعيني التناف�سيني� ،سوف
يحدد متطلبات وم�ستويات ت�شري �إىل تطوير البُنية
التحتية الرقمية لنظام �إدارة املعارك املتطورة ABMS
للقوات اجلوية ،ولتحقيق ر�ؤي��ة وزارة الدفاع DOD
لكافة نطاق القيادة وال�سيطرة امل ُ�شرتكة .JADC2
نائب رئي�س  L3 Harrisوالرئي�س التقني الأعلى
رو����س ن��ي�برغ��ال  Ross Nibergallأ�����ش���ار �إىل �أن
التحالف �سوف يتطرّق �إىل املعاجلة الأمنية واالت�صاالت
املرنة ،و�إدارة البيانات ،وموا�صفات ت�صميم الهند�سة املفتوحة التي
L3 Harris

�صورة خمطط نظام �إدارة املعارك املتقدّمة ABMS

ت�ضع الأ�س�س لتمكني نظام �إدارة املعارك املتقدّمة للقوات اجلوية.

كولينز أيروسبايس تفوز بعقد مع اجليش األمريكي
يعترب النظام  MAPS Gen IIاجليل
الأح�����دث ل��دق��ة حت��دي��د امل��وق��ع وامل�لاح��ة
وال��ت��وق��ي��ت ( ،)PNTل��ل��ع��رب��ات ال�بري��ة
الآه���ل���ة وغ�ي�ر الآه���ل���ة .وه���و ي��ت���أل��ف من
نظام التوجه  NavHub - 100وهوائي
م��ت��ع�� ّدد الإ���س��ت�����ش��ع��ار ،MSAS - 100
�إن��ت��اج «كولينز ايرو�سباي�س» ،والنظام
 MAPS Gen IIي���وف���ر �أع���ل���ى درج����ات
احل��م��اي��ة ���ض�� ّد �أك�ث�ر �أخ��ط��ار  PNTبغية
دع��م العمليات متعدّدة الأوج��ه وتخفيف
الأخ���ط���ار الإل��ك�ترون��ي��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة ال��ت��ي
تواجه امل ُقاتلني اليوم ويف امل ُ�ستقبل� .إذ
ب�إمكان امل ُحاربني التوجّ ه خ�لال �أج��واء
عالية املخاطر مع ثقة كاملة مبعرفة مكان
تواجدهم ،و�إىل �أين هم بحاجة �إىل الذهاب
عربة مدرّعة جمهّزة بنظام  MAPS Gen IIلتحديد املوقع واملالحة
يف الوقت املحدّد مع �أ�سلحة على الهدف.
نائب رئي�س  Collins Aerospaceومدير عام االت�صاالت واملالحة
ب����ت����اري����خ � 13أي���ل���ول����/س���ب���ت���م�ب�ر  2022م���ن���ح���ت ��ش�رك���ة
« »Collins Aerospaceع���ق���د ًا م���ع اجل��ي�����ش الأم��ي�رك����ي لإن��ت��اج والتوجيه ريان بنج � ،Ryan Bungeأ�شار �إىل الإختبار احلقيقي
�أن��ظ��م��ة حت���دي���د امل���وق���ع وال���ت���وج���ه امل��ح��م��ول��ة م���ن اجل���ي���ل ال��ث��اين ال��ع��ايل يف مرحلة التناف�س م��ع برنامج � ،MAPSأث��ب��ت ت��ق��دّم النظام
 ،)MAPS(GenIIدون حتديد الكمية ووق��ت الت�سليم ،وذل��ك بقيمة  ،MAPS Gen IIو�أن تاريخ  Collinsيف جمال التوجيه واملالحة �ساهم
يف �إنتاج هذا النظام.
 583مليون دوالر.
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ليوناردو و بوينغ تس ّلمان
طوافات متط ّورة للقوات اجلوية األمريكية
ب���ت���اري���خ � 27آب�/أغ�������س���ط�������س
��� 2022س�� ّل��م��ت ك��� ّل م���ن «ل��ي��ون��اردو
» Leonardoو «ب��وي��ن��غ »Boeing
�أوّل �أرب���ع ط��واف��ات متطوّرة ط��راز
� MH -139A Grey Wolfإىل القوات
اجل���وي���ة الأم�ي�رك���ي���ة ال��ت��ي ع��ل��ى ما
يبدو تعمل على ا�ستبدال �أ�سطولها
ال���ق���دمي م���ن ط���واف���ات .UH - 1N
�إن ال��ط��واف��ة  Grey Wolfم��ت��ع��دّدة
املهمات ترتكز �إىل طوافة ليوناردو
 AW 139م���زدوج���ة الإ���س��ت��ع��م��ال،
وامل�����ص��مّ��م��ة حل��م��اي��ة ال�����ش��واط��يء
والبحث والإن��ق��اذ ونقل امل�س�ؤولني
احلكوميني الأم�يرك��ي�ين وال��ق��وات
الأمنية.
ل��ق��د م��ن��ح��ت ��شرك��ة «»Boeing
خ�لال �شهر أ�ي��ل��ول �/سبتمرب 2018
عقد ًا بقيمة مليار دوالر لت�سليم 80
ط��واف��ة و�أن��ظ��م��ة ت��دري��ب وم��ع��دّات
دعم عائدة لها� .رشكة« » Leonardo
تنتج الطوافات يف من�ش�آتها يف والية فيالدلفيا الأمريكية ،فيما �رشكة
«بوينغ » تتوىل م�س�ؤولية العتاد الع�سكري على منت الطوافة وتقدمي
الدعم بعد الت�سليم.
الرئي�س التنفيذي ل����شرك��ة«ل��ي��ون��ارد للطوافات الأم�يرك��ي��ة »
كاليد ولتمان � Clyde Woltmanأع��رب عن ��سروره لقبول القوات
اجلوية الأمريكية �أول �أربع طوافات طراز  ،MH - 139و�شكر الفرق

الطوافة املتطوّرة MH - 139A Grey Wolf

امل ُ�شرتكة ما بني  Leonardoو  Boeingعلى عملها املتوا�صل لإجناز
هذه الطوافات.
ونائب رئي�س �رشكة «بوينغ» ومدير عام النقل العمودي مارك
�شري � Mark Cherryأ���ش��ار �إىل �أن  Grey Wolfه��ي ط��واف��ة حديثة
متع ّددة امل��ه��ام توفر م��دى أ�ط���ول و��سرع��ة وحتمل �أك�ثر م��ن طوافة
 UH - 1N HUEYالتي �ستحل مكانها.

املهمات املُدجمة
تعي رئيس جديد ألنظمة ّ
ل  3هاريس نّ
بتاريخ � 26أيلول�/سبتمرب � 2022أعلنت �رشكة « »L3 Harrisعن ان�ضمام ال�سيد جون
رامبو � Jon Rambeauإىل ال�رشكة ب�صفة رئي�س جديد لأنظمة املهمّات املدجمة (،)IMS
والتي توفّر حالي ًا عائدات بقيمة حوايل  7مليارات دوالر.
الرئي�س احل��ايل لق�سم � IMSسني �ستاكلي  Sean Stackleyال��ذي يتوىل هذه املهمة منذ
اندماج �رشكتي « » Harrisو «  L3تكنولوجيز» يف العام � ،2019سوف ي�صبح نائب الرئي�س
الأعلى لل�سرتاتيجيا والنم ّو ،ومع هذا ال��دور �سيتعينّ على � Stackleyإدم��اج ال�سرتاتيجيا
وتطوير الأعمال الأمريكية والدولية ،و�أن�شطة الربامج بامتياز لتحقيق النم ّو الع�ضوي وغري
الع�ضوي لل�رشكة.
ب��دوره ،الرئي�س التنفيذي ل�رشكة ل  Harris 3كري�ستوفر كوبا�سيك Christopher E.
� Kubasikأ�شار �إىل «�أن هذا وقت م�شوّق لنا لي�س فقط ب�سبب منو  ،IMSور�ؤيتنا املوثوقة يف
العمل ،ولكن لأننا ن�ستم ّر ليكون �أنا�س بنوعية عالية يبحثون يف كيفية الإن�ضمام �إلينا ».
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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
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