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Photographic record made during  
the unpaved runway test campaign.

يس - 390 ميلينيوم

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

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

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

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

املستوى التايل يف  البيئات الحافلة بأشد التحديات.
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اإن���������ه  ال�����ع�����دد اخل����ام���������س ال�������ذي ي�������ص���در خ������ال ه������ذا ال�����ع�����ام، وت��ك��م��ن 
اأه���م���ي���ت���ه يف اأن������ه �����ص����ي����وّزع خ������ال  م���ع���ر����س ق������وات ال���ع���م���ل���ي���ات اخل��ا���ص��ة 
SOFEX  ال�����ذي ي��ن��ع��ق��د يف ال��ع��ق��ب��ة م���ا ب���ن 31 ت�����ري��ن الأول/اأك����ت����وب����ر 

امل��ل��ك  الأردين  ال���ع���اه���ل  ب���رع���اي���ة   2022 ث����اين/ن����وف����م����ر  ت�������ري���ن   4  و 
عبد اهلل الثاين، كما �صيوّزع خال معر�س البحرين اجلّوي ما بن 9 و 11 ت�رين 

الثاين/نوفمر يف قاعدة ال�صخري اجلوية برعاية عاهل البحرين امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة.

 »Eurosatory ال��ع��امل��ي  »ال��دف��اع  ملعر�س  �صاملة  تغطية  ال��ع��دد  يت�صّمن 
 ال��ذي انعقد يف مدينة فيل ب��ان ق��رب العا�صمة الفرن�صية باري�س ما بن 12 و 17 
ال�ركات  عر�صت  حيث  ماكرون،  اإميانويل  الرئي�س  برعاية  حزيران/يونيو 
العاملية املنتجة لاأنظمة الدفاعية اأبرز واأحدث منتجاتها. اإىل ذلك اأدرج يف هذا العدد 

�صفحات اإ�صتباقية ملعر�صي »�صوفك�س«  و»البحرين اجلوي«.
بال�صناعات  ملفًا خا�صًا  ال��ق��اريء  التحريري، يجد  الرنامج  ملندرجات  ووف��ق��ًا 
الدفاعية واجلو ف�صائية الأمريكية، وبحثًا يتعّلق مبعّدات قوات العمليات اخلا�صة، 
واآخ��ر حول طائرات القتال يف ال�رق الأو�صط، اإ�صافة اإىل املوقف الدفاعي يف كّل من 
الأردن وال��ع��راق. كما يت�صّمن العدد �صفحات خا�صة بجديد الدفاع واأب��رز العقود 

واملقتنيات  الدفاعية  يف دول ال�رق الأو�صط حتت عنوان »بانوراما«.
اإنه عدد اآخر يتمّيز بدّقة املعلومات العائدة اإىل التكنولوجيا الع�صكرية املتطّورة.
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ت�سدر عن �سركة الدفاعية للن�سر �ش.م.ل
بالتعاون مع جمموعة االقت�ساد واالعمال

وجمموعة مون�ش االملانية للن�سر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدير العام رئي�ش التحرير:
خـالـد زحـالن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
املدير امل�سوؤول: حياة طليع امل�سفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االخراج الفني:
زياد عبداهلل

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

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

*  وت�ساف اليه كلفة الربيد بح�سب الدول:
- لبنان: من دون كلفة بريد اإ�سافية

                                     - الدول العربية 30 $
                                     - الدول االوروبية  70 $

                                     - الدول االمريكية وغريها 100 $
                                    )ي�سمل اال�سرتاك دليل الدفاع العاملي(

اال�سرتاك ال�سنوي: 50 $*

التوزيع: ال�سركة اللبنانية لتوزيع ال�سحف واملطبوعات

ُتنتج ARES قوارب ُم�سّلحة غري اآهلة طراز 
»ULAQ«
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eurosam.com
Innovative air defense

OR

SCAN THIS CODE
TO D O W N LOA D
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WEBSITE

The new  
European  
Long-Range 
Ground-Based 
Air DefenseGlobal Airspace Sovereignty – Country & Forces Protection

SAMP   T NG

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

Mobility
Fast deployment on all kind of roads

Autonomy
Preserve sovereign employment in operation

Range
Detection ≥ 350 km - Interception ≥ 150 km

360° protection
Rotating radar and missile launched vertically

Mission-proven
Permanent protection of airspace
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بتاريخ  27 �أيلول/�صبتمرب 2022 �أ�صدر 
�سعود   �آل  �لعزيز  عبد  ب��ن  �سلمان  �مل��ل��ك 
قر�ر�ت ملكية ق�صت بتعيني �لأمري حممد بن 
�سلمان �آل �سعود ويّل �لعهد رئي�صًا للحكومة، 
وت��ع��ي��ني �لأم����ري خالد ب��ن �سلمان ب��ن عبد 

�لعزيز �آل �سعود  وزيرً� للدفاع.
�لأم��ري خالد بن �سلمان �أدى �لَق�َصم بعد 
تعيينه �أم��ام �مللك �ل�صعودي يف مكتبه مبدينة 
ج��ده، بح�صور �لأم��ري حممد بن �سلمان بن 
عبد �لعزيز ويّل �لعهد رئي�س �حلكومة. وقد 
جاء �لَق�َصم كما يلي: »�أق�صم باهلل �لعظيم �أن 
ل�صًا لديني، وملكي ، وب���ادي،  ل  �أك��ون مخُ
�أف�صي �أّي من �أ���ر�ر �ل��دول��ة، و�أح��اف��ظ على 
م�صاحلها و�أنظمتها، و�أن��ّف��ذ  و�جباتي بكّل 

�أمانة ونز�هة و�إخا�س«.
 يف �ل����ي����وم �ل����ت����ايل �إج���ت���م���ع �لأم�����ري 
رئ��ي�����س  �ل��ع��ه��د  ويّل  �سلمان  ب��ن  حم��م��د 
�حلكومة يف مقّر وز�رة �لدفاع يف جّده، مع 
�لأمري خالد بن �سلمان وزير �لدفاع وعدد 
من كبار �لقادة يف �ل���وز�رة. �لأم��ري حممد 
كره وتقديره للجهود  ويّل �لعهد عرّب عن �صخُ
�ملخُخل�صة م��ن قبل �أف���ر�د وز�رة �ل��دف��اع، 
ول��ل��ت��ق��ّدم �لكبري �ل���ذي �أح����رزوه يف تنفيذ 
بر�مج تطور �ل��وز�رة، و�لتز�يد يف �لكفاءة 
�ل��ذ�ت��ي��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة يف جم���ال �ل�����ص��ن��اع��ات 
�لدفاعية �لتي �نتقلت م��ن 2 % �إىل 15 %، 
كما �أم��ل ب��اأن ت�صل ه��ذه �لكفاءة �إىل ن�صبة 
50 % حتت قيادة و�إ����ر�ف وزي��ر �لدفاع 

وموظفي �لوز�رة.
ويّل  �ل��ع��ه��د �أ���ص��ار �إىل �حل��ال��ة �خلا�صة 
�لتي ي�صعر بها نحو وز�رة �لدفاع، و�لفرتة 
�صريً�  �ل��ت��ي عمل بها على ر�أ����س �ل�����وز�رة، مخُ
باإجناز�تها ومر�حل تقّدمها، �أم��ًا  بتحقيق 
�إجن���از�ت �إ�صافية حتت قيادة �لأم��ر خالد 
بن �سلمان بن عبد �لعزيز، وتعاون موظفي 

�لوز�رة لآفاق �أو�صع.
ب����دوره �لأم���ر خ��ال��د ب��ن �سلمان �أّك���د 
وز�رة  �ل��ت��ي حققتها  �لإجن������از�ت  �أن  ع��ل��ى 
و�إجناز�تها  تطويرها،  بر�مج  خ��ال  �لدفاع 
تنفيذ  يف  �لإ�صتمر�ر  عرب  �صتكون  �ملخُ�صتقبلية 
بر�مج �لتطوير �لتي �أعّدها ويّل �لعهد، ووفقًا 

لتوجيهاته ودعمه.

امللك سلمان يعينّ األمري خالد بن سلمان 
وزيرًا للدفاع

األمري خالد يف سطور
�لأمر خالد بن �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود، مو�ليد �لعام 1988، حائز 
على درجة بكالوريو�س يف علوم �لطر�ن من �أكادميية �مللك في�سل �جلوية يف 
�لريا�س، وتابع در��سته يف �لوليات �ملتحدة �لأمركية وح�سل على �سهادة من 

جامعة هارفارد يف بر�مج كبار �مل�سوؤولني عن �لأمن �لوطني و�لدويل.
�إىل ذلك، در�س �لأمر خالد �أ�س�س �حلرب �لإلكرتونية �ملتقّدمة يف باري�س، 
وت�سّجل يف جامعة جورج تاون �لأمركية ملتابعة در��سته �لعليا و�حل�سول 

على �سهاد ة ماج�ستر يف �لعلوم �لأمنية.
�إىل �أن �لأم��ر خالد بعد تخّرجه من �أكادميية �لأم��ر في�سل  ُي�سار �أي�ساً 
 T جلوية، �إلتحق بالقو�ت �جلوية �مللكية �ل�سعودية، وعمل كطّيار على طائر�ت�
6 - و T - 38 يف �لوليات �ملتحدة �لأمركية، وبعدها قاد �ملُقاتالت F-15S كطّيار 

يف �ل�سرب 92 يف قاعدة �مللك عبد �لعزيز �جلوية يف �لظهر�ن.
1000 �ساعة ط��ر�ن، ونّفذ مهمات جّوية �سّد  �لأم��ر خالد حقق ح��و�يل 

�ملجموعات �لإرهابية، وهو حائز على عّدة �أو�سمة حرب وميد�ليات.
يف �لعام 2017 عنّي �سفرً� للمملكة �لعربية �ل�سعودية يف و��سنطن، ويف �لعام 
2019  نائباً لوزير �لدفاع حتى 27 �أيلول /�سبتمرب 2022 حيث �أ�سبح وزيرً� للدفاع 

بقر�ر ملكي.
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UNPARALLELED AERIAL 
TARGETING FLEXIBILITY

MIRACH 40
Mirach 40 is an aerial multiple targeting system, designed for fl exibility, 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 confi gurations. 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
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بتاريخ 24 �آب/ �أغ�سط�س 2022 �إ�ستقبلت 
�لقو�ت �لبحرية �مللكية �ل�سعودية �سفينة جاللة 
�مللك »�جلبيل Al -Jubail« بح�سور رئي�س هيئة 
�لأركان �لعامة �لفريق �لأول �لركن فيا�ض بن 
حامد الرويلي. جاء ذلك بعد و�سول �ل�سفينة 
�لأ�سطول  �لبحرية يف  �مللك في�سل  ق��اع��دة  �إىل 
�لغربي مبدينة جدة على �ساحل �لبحر �لأحمر 

قادمة من مقّر  �لت�سنيع يف �إ�سبانيا.
�سفينة »�جل��ب��ي��ل« ه��ي ف��رق��ي��ط��ة ط����ر�ز » 
Avante 2200« وت��ع��ت��ر �لأح�����دث ع��امل��ي��ًا من 
ط��ر�زه��ا �لقتايل، وه��ي ب��اك��ورة م�رشوع �سفن 
�ل�����رش�و�ت �لتي ت�سمل ت�سنيع وبناء خم�س 
قطع حربية، متتلك ق��در�ت �لتعامل مع كافة 
�لتهديد�ت وت�سّم �أحدث �لأنظمة �لقتالية على 

متنها.
�لفريق  �ل�سعودية  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  قائد 
�لركن فهد عبد اهلل الغفيلي، و�سف و�سول 

بناءها  �إ�ستغرق  �لتاريخي،  ب��احل��دث  �ل�سفينة 
  NAVANTIA أربع �سنو�ت يف �أحو��س بناء �ل�سفن ل�رشكة »نافانتيا�
�ل�سبانية«، وهي  جمّهزة مبد�فع عيار 76,35 ملم و�سو�ريخ م�سادة 

لل�سفن و�أخرى م�سادة لالأهد�ف �جلوية ور�سا�سات عيار 12,7  ملم 
وطوربيد�ت عيار 324 ملم، كما �أنها جمّهزة بنظام »حزم« وهو �أول 

نظام �سعودي لإد�رة �لقتال �لبحري.

السعودية تتسّلم سفينة جاللة امللك »اجلبيل« القتالية

كما ق���ّررت وز�رة �خلارجية �لأم��رك��ي��ة �ملو�فقة على 
�إىل دول��ة �لم���ار�ت �لعربية �ملتحدة هي  مبيعات خارجية 
عالية  �رت��ف��اع��ات  ع��ن مناطق على  للدفاع  �أنظمة �سو�ريخ 
ث��اد THAAD، مع �أنظمة �إد�رة �لنر�ن وحمطات �إت�سال 

ومعّد�ت عائدة لها بتكلفة حو�يل 2.245 مليار دولر.
وك��ال��ة �ل��ت��ع��اون �ل��دف��اع��ي �لأم��ن��ي �سّلمت �مل��و�ف��ق��ة �إىل 
�لكونغر�س بتاريخ 2 �آب/ �أغ�سط�س 2022، مع �لإ�سارة �إىل 
�أن حكومة دولة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة كانت قد تقّدمت 
96 ����س���اروخ )THAAD(، حم��ط��ت��ي �إد�رة  ب��ط��ل��ب �����رش�ء 
�لإطالق )LCS(، حمطتي عمليات تكتيكية )TOS(، �إ�سافة 
�إىل ِقطع �لغيار و�أجهزة �لإدماج، ومعّد�ت �لدعم و�لإختيار، 
�لإت�سالت  و�أجهزة  �لتقني،  و�لدعم  �لتدريب  وم�ستند�ت 

�لآمنة  و�لت�سفر.
»لوكهيد  �رشكة  ه��ي  �ل�سفقة  لهذه  �لرئي�سي  �ملتعاقد 
�إج����ر�ء عملية  ت��ت��وّق��ع  �ل��ت��ي   »Lockheed Martin م��ارت��ن 
تباُدل )OFFSET( مع حكومة دولة �لم��ار�ت لقاء بيع هذه 
�لمار�تية  �ملُ�سّلحة  �لقو�ت  �إىل  �ستن�سّم   �لتي  �ل�سو�ريخ 
دون �أي��ة �سعوبات، نظرً� لكون �لم���ار�ت متتلك مثل هذه 

�ل�سو�ريخ  منذ �سنو�ت.

THAAD االمارات العربية املتحدة طلبت صواريخ ثاد

 نظام الدفاع ال�صاروخ THAAD اإنتاج »لوكهيد مارتن«

فرقيطة »اجلبيل« انتاج نافانتيا يف ا�صبانيا
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خصصصال اإجصصتصصمصصاع مصصا بصصن الصصرئصصيصص�صصس املصص�صصري عبد 
راجناث  الهندي  الدفاع  ال�سي�سي ووزيصصر  الفتاح 
اأيلول /�سبتمرب   19 Rajinath Singh بتاريخ  �سنغ 
2022، مّت الصصتصصوقصصيصصع عصصلصصى ُمصصصذّكصصصرة تصصفصصاّهصصم للتعاون 
اأ�ساد  ال�سي�سي  الرئي�س  البلدين.  بن  ما  الدفاعي 
بعمق العاقات التي تربط م�ر والهند، موؤكدًا على 
حر�س م�ر لتطوير التعاون مع الهند يف املجاالت 

الع�سكرية والدفاعية.
لصصصقصصصد  تصصصوافصصصق الصصصطصصصرفصصصن يف تصصطصصويصصر الصصتصصعصصاون 
الع�سكري والرتكيز على التدريب املُ�سرتك، واالإنتاج 
الدفاعي املُ�سرتك و�سيانة املُصصعصصّدات، كما مّت التاأكيد 
على احلاجة اإىل التعاون وبحث املُقرتحات املُتعّلقة 
بصصه، حيث عصصرّب الصصوزيصصر الهندي عصصن تقديره لوقوف 
مصص�صصر احلصصصصازم �صصسصصّد االإرهصصصصصاب، كصصمصصا �صصسصصّدد الرئي�س 
ال�سي�سي على حاجة كصصل مصصن الهند وم�ر لتبادل 

اخلربات واالإ�ستمرار يف مواجهة االإرهاب.
اإىل ذلك، اإجتمع الوزير الهندي مع وزير الدفاع امل�ري الفريق 
حممد زكي يف وزارة الصصدفصصاع يف القاهرة، ومت التطّرق اإىل خطوات 

املُ�سرتكة  الع�سكرية  التمارين  واإجصصصراء  الدفاعية  الصصروابصصط  متتن 
وتباُدل االأفراد للتدريب وخا�سة يف جمال مكافحة التمرد، اإ�سافة اإىل 

التعاون يف برامج ال�سناعات الدفاعية.

وزير الدفاع امل�سري الفريق حممد زكي مع وزير الدفاع الهندي  راجناث �سنغ

مصر  توّقع على ُمذّكرة تفاُهم مع اهلند للتعاون الدفاعي

يف  هبطت   2022 اأيلول/�سبتمرب   28 بصصتصصاريصصخ 
طصصراز  والصص�صصسصصاد�صصسصصة  اخلام�سة  املقاتلتن  الصصكصصويصصت 
الصصقصصوات  اإىل  لصصاإنصص�صصسصصمصصام   Eurofighter Typhoon
اجلوية الكويتية، وهي جزء من طلب اأو�سع حليازة 

28 ُمقاتلة.
مب�ساعدة  ح�سلت  الناجحة  الصصطصصران  عملية 
الصصقصصوات اجلصصويصصة االيصصطصصالصصيصصة الصصتصصي وّفصصصصرت الصصتصصزّود 
KC- بالوقود جوًا با�ستخدام طائرة �سهريج نوع
767A، التي �ساهمت باإي�سال املُقاتلتن اإىل قاعدة 

�سامل ال�سباح اجلوية اجلديدة.
Leonardo لربنامج  لصصيصصونصصاردو  نصصائصصب رئصصيصص�صصس 
يورفايرت غويدو �سيبونا Guido Sibona عرب عن 
اعتزاز ال�ركة بت�سليم املُقاتات اجلديدة الكويت، 
وهصصصي تصص�صصسصصتصصمصصّر يف تصصقصصدمي الصصصدعصصصم لصصلصصقصصوات اجلصصويصصة  
الكويتية مصصن خصصال ُمصصقصصاتصصات يصصوروفصصايصصر تايفون 
Eurofighter Typhoon االأكرث تقّدمًا واملنتجة وفقًا 

للربنامج االأوروبي.
ُيصص�صصسصصار اإىل اأن بصصرنصصامصصج يصصوروفصصايصصر للكويت، 
هصصو جصصزء مصصن تصصعصصاون اأعصصمصصق مصصا بصصن الصصقصصوات اجلوية 

االيطالية والقوات اجلوية الكويتية، ي�سمل العمليات 
 Leonardo وتصصدريصصب الصصطصصّيصصاريصصن وتصصقصصدمي الصصدعصصم اللوج�ستي.  واأن

تلعب دورًا حموريًا يف تطوير Eurofighter   من خالل رادار ال�سفيف 
االإلكرتوين الفّعال )AESA( الذي يدمج يف ُمقاتات تايفون.

الكويت تتسّلم امُلقاتلة اخلامسة والسادسة طراز  »يوروفايرت تايفون«

احدى مقاتالت يوروفايرت لدى الكويت
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قصصررت وزارة اخلارجية االأمركية املوافقة على مبيعات ع�سكرية اإىل 
اخلصصصارج، هي تطوير  راجصصمصصات ال�سواريخ MLRS يف مملكة البحرين مع 

املعدات العائدة لها بتكلفة حوايل 175.98 مليون دوالر اأمركي.
وكالة التعاون الدفاعي االأمني )DSCA( �سّلمت املوافقة اإىل الكونغر�س 
بتاريخ 24 اآذار/مصصار�صصس 2022، مع االإ�سارة اإىل اأن حكومة البحرين كانت 
قد تقّدمت بطلب تطوير 9 راجمات �سواريخ )MLRS( طصصراز M270 اإىل 
طراز M270A1. ت�سمل نظام ادارة النران امل�سرتك )CFCS(، نظام اإطاق 
 ،)IEDB( سندوق توزيع اإلكرتوين حم�سن� ،)ILMS( ميكانيكي حم�سن
اإىل تاأمن ِقطع غيار ملدة  اإ�سافة   ،)DCOMMS( اإت�ساالت رقمية اأنظمة 

�سنتن مع دعم لوج�ستي ودعم هند�سي من احلكومة االأمركية.
اإن عملية البيع املُقرتحة �سوف حت�سن قصصدرات البحرين يف مواجهة 
اأنظمة  الت�سغيلي مع  التبادل  واملُ�ستقبلية، كما حت�سن  االأخصصطصصار احلالية 
ت�سغلها القوات االأمركية وغرها من دول اخلليج، ويف نف�س الوقت تدعم 
ال�سيا�سة اخلارجية واالأمصصن الوطني للواليات املتحدة االأمركية من خال 

حت�سن اأمن دولة حليفة من خارج الناتو.
ُي�سار اإىل اأن املتعاقد الرئي�س لهذه ال�سفقة هي �ركة »لوكهيد مارتن 

Lockheed Martin االأمركية.

MLRS M270 البحرين تطّور رامجات الصواريخ

راجمة �سواريخ MLRS حلظة اطالق �سواريخها
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الأردن
ت���ب���ل���غ م�������س���اح���ة امل���م���ل���ك���ة الأردن�����ي�����ة 
و�سواحلها  ك��ل��م2   91880 ن��ح��و  ال��ه��ا���س��م��ي��ة 
26 ك��ل��م ) 16 م��ي��ًا( وع��دي��د ���س��ك��ان��ه��ا حيث 
 تقديرات ع��ام 2021 بلغ 10.3  مليون ن�سمة،

 وم��ع��دل النمو ال�سنوي  20 %. اأم���ا ال��دف��اع 
 100.000 نحو  الفاعلية  الب�رشية  ف��ال��ق��وى 
ميلي�سيا   15000 الع�سكرية  �سبه  وال��ق��وات 
مدنية و 1500 �رشطة، ول��دى ال�رشطة جناح 
 .CBS - 4 ج��وي ي�سّم ط��واف��ات بو - 105 و
وميزانية الدفاع 2.08 مليار دولر )تقديرات 

.)2020

القوات الربية
عديد القوات الربية 90.000 جندّي لدى 
فرقتني  لقيادة  فمقران  اإقليمية.  ق��ي��ادات   4
م��درع��ت��ني ت�سّم ك��ّل ف��رق��ة ل��وائ��ني م��درع��ني، 
ول�����واء م�����س��اة م��ي��ك��ان��ي��ك��ي ول�����واء مدفعية 
ول��واء دف��اع ج��وي. وم��ق��ّران لقيادتي م�ساة 
ميكانيكيتني لدى كل فرقة لواء مدرع ولوائي 
ُم�ساة ميكانيكيني ولواء مدفعية  ولواء دفاع 
ج��ّوي. كما هنالك ل��واء احلر�س امللكي ولواء 
قوات خا�سة )حممولة جوًا(، ولواء مدفعية 

م�ستقل.
اأم��ا امل��ع��دات، فدبابات القتال الرئي�سية 
ت�����س��ّم 300 احل�����س��ني ) ت�����س��ال��ن��ج��را( و350 
دباب����ة خال����د M-60A3 مبا في����ها 50 دباب���ة 
M -60ASTT )معظمها خم��زن( ونحو 35 

دبابة �سكوربيون )�سحبت(.
ول���دي���ه���ا م���ن ن���اق���ات اجل���ن���د وع���رب���ات 
ع��رب��ة  1200 و   ،ACV ع���رب���ة   100  ال��ق��ت��ال 

رات��ي��ل،  ع��رب��ة  و350   )A2MK1( M-113
ع��رب�����������ة و60  ����س���ك���ارا����س���ني،  ع���رب���ة   120 

)ALEV -B( و 150 عربة  كوغار ولديها من 
املدفعية 17 مدفع M-59 عيار 155 ملم، و38 
مدفع M -116 عيار 155 ملم، و 4 مدافع عيار 
203 م��ل��م م��ق��ط��ورة، وع���دد غ��ر م��ع��روف من 
مدافع تورينكو عيار 120 ملم هاون/هاوتزر 
و 29 مدفع M-44 عيار 155 ملم ذاتي احلركة 
و 110 م��داف��ع M -109 ع��ي��ار 155 ملم ذات��ي 
احلركة و 100مدفع M -110 عيار 203 ملم 
ذات��ي احلركة ومدافع الهاون عيار 81 ملم، 

و107 ملم، و120 ملم.
اأم����ا راج���م���ات ال�����س��واري��خ 12 راج��م��ة 

هيمار�س.
 130 �����س����واري����خ م/د  م����ن  ول����دي����ه����ا 
ق���اذف ت���او م��ع 7000 ����س���اروخ و���س��واري��خ 
ه��وك  ب���ط���اري���ة   14 و  اآي،  رد   270 م/ط 
 امل��ح�����س��ن )ث���اب���ت���ة( م����ع 532 ����س���اروخ���ًا 
  SA-9    ،  SA - 14   16 ،و   SA - 13 
و ���س��ام - 8 و���س��ام - 9 و���س��ام - 13، و�سام 
،SA - 18 14���س��واري��خ  ���س��ت��ار ب��ر���س��ت - 

.SA - 24
 M-12 ولديها م��داف��ع م/ط 200  مدفع
ع��ي��ار  40 م��ل��م  ذات����ي احل��رك��ة و 100 مدفع 
   ZSU - 23 - 4 ف��ول��ك��ان، و 16 مدفع �سيلكا

ذاتي احلركة.

مالحظة: ي�سار اإىل اأن اأع���دادًا اإ�سافية 
م��ن ن��اق��ات اجل��ن��د امل��درع��ة    ACV واأنظمة 
مدافع M109 مّت ت�سلمها ) من فائ�س اجلي�س 
الرتكي يف اأوائ��ل عام 2013، كما جرى �رشاء 
60 مدفعًا ذاتي احلركة م�سادًا للطائرات من 
الفائ�س الهولندي وهذه املدافع طراز ت�سيتا 
)ج��ي��ب��ارد(. وثمة مفاو�سات ج��اري��ة ب�ساأن 
�رشاء ما ي�سل اإىل 141 �سيارة مدرعة �سنتورو 
)ُم�سّلحة مبدافع 105 ملم( من فائ�س اجلي�س 

الإيطايل.
البحرية الأردنية )حر�س ال�سواحل(

العديد 700 جندّي )حتت اأمرة اجلي�س(
والأ���س��ط��ول ي�سم 3 زوارق دوري���ة فئة 
احل�����س��ني و 4 زوارق دوري����ة ���س��اح��ل��ي��ة فئة 
»في�سل« )ط��راز برترام( و 3 زوارق دورية 
�ساحلية فئة »الها�سم«، وزورق��ا دوري��ة فئة 
برم�سي )اأملانيان �سابقًا ( و 3 زوارق دورية 

�ساحلية �سغرة.
القاعدة البحرية: العقبة.

ومن املقرر �رشاء 4 زوارق قتالية فئة 250 
طنا )ط��راز AMP - 137( وزورق��ني للدورية 

بداأ ت�سلمها عام 2019 .

دبابة �سالنجر يف القوات الربية الردنية

عربيتان  دولتان  والعراق  الأردن 
وكالهما  العربية،  اجلامعة  دول  من 
قواتهما  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  تقعان 
عتاد  ولديهما  متطور،  ت��دري��ب  ذات 
هذه  يف  و�سنتناول  متنوع،  ح��دي��ث 
اأ�سلحتهما وقواتهما  العجالة تفا�سيل 
على  كاًل  واجلوية  والبحرية  الربية 
تناوله  ما  اأح��دث  حده معتمدين على 

دليل الدفاع يف هذا املو�سوع.

املوقف الدفاعي لدى األردن والعراق
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�سالح اجلو
العام:  12.500 ج��ن��دّي وتنظيمه  ع��دي��ده 
لديه من طائرات القتال 3 اأ���راب اإعرتا�ض 
/ دف��اع ج��وي )ق��اع��دة ال����زوارق(: ال�رب 
 ،MLUF - 16A ط���ائ���رة   30 م���ن  ي���ت���األ���ف 
 ،MLUF - 16A وال�رب يتاألف من 30 طائرة
وال�����رب - 2 ي�ضم 15 ط��ائ��رة F - 16A و 6 
ط��ائ��رات F-16 B. وال�����رب - 6 ي�ضم 17 

.F - 16 A/B طائرة
اأم���ا ج��ن��اح ال��ن��ق��ل اجل���وي )ق��اع��دة امللك 
عبد اهلل( فلديه ال�رب - 3 وي�ضم طائرتي 
كا�ضا C- 212 وطائرتي CN -235  وطائرتي 
 .C-130H و 4 طائرات هريكوليز ،CN - 295
و�ربا طوافات النقل والإرت��ب��اط وي�ضمان 
10 طائرات �ضوبر بوما AS -332، و�رب من 

.EC - 635 12 طوافة
ول��واء ط��ريان عمليات خا�ضة ي�ضّم  16+8 
 MD - بالك هوك و 8 طوافات UH - 60L طوافة
530. وي�ضّم الطريان امللكي طائرتي ت�ضالنجر 
ط��واف��ات   6 و   ،500 تراي�ضتار  604، وط��ائ��رة 

.SA - 316C بالك هوك وطوافة S-70A
 L-76M ط����راز  ط���ائ���رات   3 مالحظة: 

تقوم ت�ضغيلها موؤ�ض�ضة نقل جوي مدنية.
اأما طوافات القتال ف�ربان قتاليان من 
30 + ك��وب��را AH 15W ) ال�����رب��ان 10 و 12 

قاعدة امللك عبد اهلل .
اأما للتدريب ف�ضت�ضتخدم الكلية اجلوية 
للتدريب يف قاعدة امللك ح�ضني ثالثة اأ���راب 
ه���ي ال�������رب 11 وي���ت���األ���ف م���ن 13 ط��ائ��رة 
اأفيوجت C-101، وال�رب 4 ولديه 16 طائرة 
 M -260 وط��ائ��رت��ان ،T - 67 ضلينغ�ضباي�

.TB - 20 ضوكاتا�
ال��ط��ائ��رات امل�����ض��رية ن��ظ��ام��ا كامكوبرت 

.FALCO و 4 اأنظمة S-100
مالحظة: ي��ج��ري ت��ن��اف�����ض ع��ل��ى ط��ائ��رة 
تدريب اأ�ضا�ضية جديدة حت��ّل مكان طائرات 
ال��ن��ق��ل  C101. ك���م���ا مّت حت���وي���ل ط���ائ���رت���ي 
لدعم  ُم�����ض��ّل��ح��ت��ني  ط��ائ��رت��ني  اإىل   CN -235

مهّمات القوات اخلا�ضة واأُعيد ت�ضليمها.
وم��ن��ذ ال��ع��ام 2018  ك���ان ق��ي��د ال��ط��ل��ب 18 
طوافة ُم�ضّلحة بوينغ AH - 60 ليت��ل بي����رد 
)و 6 ك��خ��ي��ار ث����ان( ل��ت��ج��ه��ي��ز ل����واء ط���ريان 
 28 املجموعة  وبالتحديد  اخلا�ضة  العمليات 
ولكن مل يعرف اإذا كان قد مّت الت�ضليم. وبداأ 
 F-16 يف اأواخ���ر ع��ام 2015 ت�ضلم 15 ط��ائ��رة

ا�ضافية من الفائ�ض الهولندي.
القواعد اجلوية: امللك عبد اهلل )عمان(  
)النقل الع�ضكري( وكلية التدريب الع�ضكري 

اجل����وي والأم�����ري ح�����ض��ن )H5(، وال��ع��ق��ب��ة، 
والأزرق، وامللك في�ضل )اجلفر(.

اجلمهورية العراقية:
 434.920 العراقية  اجلمهورية  م�ضاحة 
ك���ل���م2  و 13 % م��ن��ه��ا اأرا��������ٍض زراع���ي���ة وم��ا 
تبقى م���روج وم��راع��ي واأح�����راج و���ض��واه��ا. 
وال�����ض��واح��ل 28 ك��ل��م ) 36 م��ي��اًل(. ال�ضكان 
40.222493  )تقديرات 2020( ومعدل النمو 
واللغة   .)2013 )ت��ق��دي��رات   2.55 ال�ضنوي 

الر�ضمية عربية ملدى املناطق العربية وكردية 
لدى الأكراد .

الدفاع
لها اجلمهورية  ال��ت��ي تعر�ضت  احل���رب 
�ضدام  الرئي�ض  خ�ضارة  اإىل  واأّدت  العراقية 
الع�ضكرية.  ومعداته  قواته  ومعظم  ح�ضني 
ول��ك��ن اأث���ر ا���ض��ت��ق��راره وان�����ض��ح��اب ال��ق��وات 
الأمريكية املكونة من 50 األ��ف جندّي، وتويل 
الرئي�ض ج��الل طالياين هيئة اأرك���ان القوات 

C- 235 لدى االردن طائرات نقل طراز كا�سا

دبابة ابرامز Abrams M1A1 لدى اجلي�ش العراقي
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التي  الوطني  الأم��ن  جلنة  وتاأليف  املُ�ضّلحة 
ت�����ض��ّم وزراء ال���دف���اع وال��داخ��ل��ي��ة وال��ع��دل 
اإىل ُم�ضت�ضار  اإ�ضافة  واخل��ارج��ي��ة وامل��ال��ي��ة، 
رئ��ي�����ض ال������وزراء ل���الأم���ن ال��ق��وم��ي، وم��دي��ر 
امل��خ��اب��رات، واملُ�����ض��ت�����ض��ار الأول ل��ل�����ض��وؤون 
الع�ضكرية، وت�ضّم جلنة الأمن الفاعلة رئي�ض 
اأرك����ان ال��ق��وات املُ�ضّلحة ال��ع��راق��ي��ة، وقائد 
قوات التحالف ونائب وزير الداخلية ومدير 
ال�رطة العراقية، اإ�ضافة اإىل قيادة القوات 
املُ�ضرتكة، وقيادة مكافحة الإره��اب وقيادة 

القوات الربية وقيادة الدعم.
القوات الربية

ل يوجد معلومات معتمدة بالن�ضبة للعديد. 
واجلي�ض احلايل تغري عديده حاليًا اأثر الهجمات 
التي تعر�ض عام 1914. لذلك تعتمد با�ضتمرار 
الأرق���ام ال�ضابقة ويف الوقت نف�ضه اأعلن عن 9 

فرق ُم�ضاة ي�ضاف اإليها 3 فرق كردية.
الرئي�ضية  القتال  فدبابات  امل��ع��دات  اأم��ا 
146 اب��رام��ز M1A1 و 80 دب��اب��ة T-72 و 50 

.T-55 دبابة
اأما عربات القتال املدرعة فنحو 150 عربة 
BMP - 1 و BTML 511 اإ�ضافة اإىل 115 عربة 
BTB -80 )ال�����رط��ة اخل��ا���ض��ة( ون��ح��و 20 
فوك�ض و 150 عربة BTB - 4 و 1026 عربة 

.MT - LB وحوايل 1200 عربة  M-113
 M109A4/A5 اأما املدفعية: ف� 50 مدفع
 M198 ذات��ي��ة احل��رك��ة ه��اوت��زر و 128 م��دف��ع
مقطور ه��اوت��زر ع��ي��ار 155 ملم و 18 مدفع 

D-20 هاوتزر مقطور عيار 152 ملم. 

اأما الهاونات 120 ملم )50 بطارية( و 81 
ملم )108 ف�ضائل(.

و����ض���واري���خ ����ض���ام: 150 اأف��ن��ج��ر و 40 
.S/ بانت�ضري

 M-1 175 دب��اب��ة رئي�ضية  وق��ي��د الطلب 
ابرامز ولكن ت�ضليمها قد يتاأخر، وكذلك غري 

.T-72 حمدد من دبابات
البحرية العراقية

عديد البحرية 9000 اإ�ضافة اإىل 900 من 
جنود البحرية.

الت�ضكيالت  يف  العراقية  البحرية  تنظيم 
التالية: ���رب ال��دوري��ة ال�ضاحلية، و���رب 
ال����زوارق الهجومية، و���رب ال��دع��م امل��زود 
بقطع دع��م ج��دي��دة. ومهمة البحرية الدفاع 
اأم ق�ر�، والب�رة، وحمطات   عن مينائي 
حتميل البرتول، وال�ضاطيء العراقي عمومًا. 
زورق��ان  فقوامه  البحرية  اأ�ضطول  اأم��ا 
اأمريكيًا ال�ضنع فئة »الب�رة« طول 60 مرتًا 
ط��راز OSV ، و4 زوارق للدورية فئة الفتاح 
 SAETT ضنع اأحوا�ض فنكانتيريي( طراز�(
و 5 زوراق دورية فئة »بريدايرت« اإزاحة 140 
طنًا )ا�ضتوؤجرت من تايوان(، و 6 زوارق فئة 
 ،PB - 301 الفاو، و 12 زورقًا للدوري����ة فئ��ة

و 26 قاربًا �ريعًا طراز ديفاندر.
جنود البحرية قوامهم فوج من كتيبتني 
النفط  من�ضاآت  حماية  الأوىل  الكتيبة  مهمة 
واملالحقة والتفتي�ض، والثانية مهمتها حماية 
امل��وان��ىء وال��ق��ي��ام مبهمات  اأمنية على الرب 

حلماية املن�ضاآت.

�سالح اجلو
ع��دي��د 6000 ج��ن��دّي وم��ق��ّره الرئي�ضي يف 
 109 الهجوم  العام: جناح  القبارة وتنظيمه 
)الر�ضيد AB  بغداد( ولديه 15 - 20 طائرة 
)ال��ب��ل��د(   115 ال��ه��ج��وم  وج���ن���اح   ،SU-25
وطائرتني   ،L-195AS ط��ائ��رات    10 ي�ضم 
الإ���ض��ت��ط��الع وي��ت��األ��ف  L-195S2 وج���ن���اح 
من 3 اأ����راب اإ�ضتطالع خفيفة هي ال�رب 
الثالث )ك��رك��وك( جمهز ب� 8 ط��ائ��رات �ضاما 
CH2000، وال�رب 70 )الب�رة( ولديه 6 
طائرات �ضيكر SB - 71 - 360 ، و 8 طائ�����رات 
�ضام����ا CH 2000 ، وال�رب 87 )املنت( ولديه 

. 350FR  6 طائرات كينغ اإير
ال�رب 52 للتدريب )كركوك( ولديه 20 
طائرة ل�ضتا 95،  و 12 طائرة كرفان �ضي�ضنا 
AC - 208B )ملكافحة املتمردين اأي�ضًا( و 15 

.T - 6A طائرة تيك�ضان
 ،C-130L و�رب النقل لديه 3 طائرات
 C-130J و 6 طائرات اآن - 32، و 6 طائرات

و�رب طوافات ي�ضّم طوافات مي - 17.
م���الح���ظ���ة: اأو������ض�����ى ال�����ع�����راق ع��ل��ى 
 ) C( F - 16 16 ط��ائ��رة ُم��ق��ات��ل��ة م��ن ط����راز 
ت�ضلم  ت�ضّلمها، ومّت  اأُّج����ل  52 واإمن����ا  ب��ل��وك 
ع��دد قليل م��ن ال��ط��ائ��رات الهجومية �ضو - 
25 م��ن رو���ض��ي��ا واي����ران �ضّلمت يف ح��زي��ران 
2014. وق��ي��د ال��ط��ل��ب 24 ط���ائ���رة ه��ج��وم/
ت��دري��ب ط���راز  KAIT501Q ج��رى ت�ضلمها 
 ع���ام 2015 - 2016. وق��ي��د ال��ط��ل��ب ع���دد غري 
 حم����دد م���ن ط���ائ���رات ال���ت���دري���ب الأ���ض��ا���ض��ي 

.PAC Super MUSHSHAK

C-130J لدى القوات اجلوية العراقية طائرات نقل طراز



بعد مرور عام على كشف «ريثيون ميسلز آند 
ديفينس» النقاب عن ا�ضافة ا�حدث لمجموعة 
GhostEye، يواصل البرنامج تقديم أداء  رادارات

استثنائي في االختبارات والعروض التقديمية

يواصل رادار  GhostEye® MR من «ريثيون ميسلز 
آند ديفينس» التابعة لشركة «ريثيون تكنولوجيز»، 

تحقيق النجاح تلو ا�خر، حاصداً التقدير الواسع وذلك 
منذ الكشف عنه �ول مرة خالل المعرض واالجتماع 
السنوي لجمعية الجيش ا�مريكي في أكتوبر ٢٠٢١. 

وفي هذا ا¬طار، قال كارل هارتفورد، المهندس 
ا�ول 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 
تقدمًا الفتًا، بدءاً من ا�بحاث المتقدمة والقدرة على 

تتبع ا�هداف الحية وصوًال إلى العرض التوضيحي 
الذي تم تقديمه للحكومة ا�مريكية واستمر على 

مدار أسبوع، حيث قمنا خالله بتسليط الضوء على 
قدرات المستشعر متعدد المهام».

باعتباره راداراً متقدمًا للدفاع الجوي والصاروخي 
GhostEye® MR متوسط المدى، تم تصميم

الكتشاف 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 ٣٦٠ درجة قواسم مشتركة مع مستشعر 
الدفاع الجوي والصاروخي ذي المستوى ا�دنى
 (LTAMDS)، والذي تطوره «ريثيون ميسلز آند 

ديفينس» لصالح الجيش ا�مريكي.

االختبارات والتكامل مع ا�نظمة الحالية

منذ اكتمال عمليات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج 
GhostEye® MR في منتصف عام ٢٠٢١، قام 

الفريق المسؤول عن البرنامج بتطوير نموذج أولي 
كامل للنظام. 

وفي هذا الصدد، قال هارتفورد: «عملنا في منشأة 
االختبار الخارجي في نيو إنجالند على دمج وتكامل 
قدرات الكشف والتتبع مع ا�جهزة، ما ساهم بتعزيز 

قدرة الرادار على تتبع ا�هداف بنجاح. من خالل 
محاكاة ا�جهزة 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® MR على مزيد من العمالء 
المحتملين، وإبرام شراكة مع حكومة الواليات 
المتحدة ¬جراء تجارب متعددة المهام في عام 

.«٢٠٢٣

وخالل ا�شهر القادمة، سيواصل فريق «ريثيون 
ميسلز آند ديفينس» إجراء اختبارات إضافية لÒجهزة 
والبرامج باستخدام أهداف ُمجهزة 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 خالل الفترة الماضية. السيما 
وأن الواليات 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® MR ركيزة �طالق
(NASAMS) الجيل التالي لنظام 

GhostEye® MR نشأت فكرة تطوير رادار
في أوائل عام ٢٠٢٠ باعتباره فرصة لتعزيز قدرات 

 ،(NASAMS) نظام صواريخ أرض جو المتقدم
لمواجهة الجيل الجديد من التهديدات. وتضم 

مجموعة أنظمة االستجابة «نظام صواريخ 
جو-جو متوسطة المدى المتقدمة ذات النطاق 

ا�وسع» (AMRAAM®-ER)، وبدوره سيعزز 

®GhostEye قدرات تلك ا�نظمة  MR رادار
عبر توسيع المساحات التي يمكنها تغطيتها 

وحمياتها. كما تستعد «ريثيون ميسلز آند 
ديفينس» ¬جراء اختبارات بالذخيرة الحية على 

نظام GhostEye MR المدمج مع نظام 
.(NASAMS) صواريخ أرض جو المتقدم

الهندسي  GhostEye وعالوة على تصميم
المرن، فقد تم تعزيزه بتقنيتين أساسيتين من 

شأنهما منح نظام الصواريخ أرض جو المتقدم
NASAMS قدرات إضافية وهما: تقنية مصفوفة 
المسح ا¬لكتروني النشط (AESA) والتي تلعب 

دوراً في تعزيز قدرة النظام على كشف وتتبع 
واستهداف التهديدات، وتقنة نيتريد الغاليوم 

(GaN) المصنوع �غراض عسكرية، والذي يعزز 
قوة إشارة الرادار، ويزيد من قدرته على اكتشاف 

التهديدات ضمن نطاق أطول وبدقة أعلى.

GhostEye MR وأضاف ليسانيك: «يعزز رادار
قدرة نظام NASAMS على اتخاذ القرارات 

الحاسمة وتوسيع المدى واالرتفاعات التي يمكن 
للنظام الوصول إليها واستهدافها. ومن شأن 

هذه المزايا أن تسهم بتحسين دقة وأداء النظام 
في ساحة المعركة، وهو أمر بالغ ا�همية في ظل 

تطور التهديدات المناوئة لتصبح أكثر سرعة 
وذكاًء وانتشاراً».

©2022 Raytheon Company, 
 a Raytheon Technologies company.

RTX.com/ghosteyeMR

®GhostEye  هو 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  MR
التهديدات الجوية السيما الطائرات بدون طيار والدفاع عن البنى التحتية الحيوية، مثل القواعد الجوية.

تم تصنيع نظام صواريخ أرض جو المتقدم (NASAMS) من 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 ٣٠ عامًا، وتستخدمه حاليًا الواليات المتحدة ا�مريكية إلى 

جانب ١١ دولة حليفة. (الصورة: كونغسبيرغ للدفاع والفضاء)

GHOSTEYE® MR  من رادار
«ريثيون ميسلز آند ديفينس» 

يواصل تحقيق النجاح تلو ا�خر
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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 � elded systems, GhostEye 
MR boosts the capability of NASAMS and detects, tracks and 
identi� es threats with unmatched precision.
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�صباح يوم الثالثاء يف 8 اأيار/مايو 2018 افتتح العاهل الأردين 
امللك عبد اهلل الثاين فعاليات معر�ض معّدات قوات العمليات 
اخلا�صة الذي ا�صتقطب اأكرث من 350 �رشكة من 35 دولة حول 
العامل، ويعّد الوحيد يف منطقة ال�رشق الأو�ببصببط واأفريقيا والأكببر عامليًا 
املتخ�ص�ض يف ال�صناعات الدفاعية والع�صكرية واأبرزها معّدات العمليات 

اخلا�صة ومقاومة الإرهاب والأمن القومي.
ح�رش حفل الإفتتاح الأمري ح�سني بن عبد اهلل ويّل العهد، والأمري 
في�سل بن احل�سني رئي�ض جمل�ض اإدارة معر�ض »�صوفك�ض«، ورئي�ض هيئة 
الأركان امل�صرتكة الفريق الركن حممود عبد احلليم فريحات اإىل جانب 

ح�صد من الوفود الر�صمية وكبار �صباط القوات امل�صّلحة الأردنية.
املدير العام ملعر�ض »�صوفك�ض« عامر الطباع األقى كلمة الإفتتاح باللغة 
فعالة  بوابة  �صوفك�ض  با�صتمرار  الأردن  اإىل فخر  فيها  اأ�صار  الإنكليزية 
للعمليات اخلا�صة والأمن الداخلي، امل�صهود به كمعيار يف تقومي الأحداث 
العاملية. كما اأّكد على اأن الدفاع والأمن اأمران حيويان جلميع الأمم، ولهذا 
ال�صبب تبذل اجلهود ل�صمان جتهيز القوات امل�صّلحة الأردنببيببة باأف�صل 

يتغّي ب�رشعة وا�صتمرار  الدفاع  الو�صائل والتقنيات، واأن دور �صناعة 
ويتطّلب املزيد من التطّور ملواجهة احلروب احلديثة والهجينة، ومن هنا 
جاء معر�ض  »�صوفك�ض« ليوفر من�صة لتباُدل املعرفة واخلرات والتكامل 

والتعاون  متا�صيًا مع التحّديات وت�صارع الأحداث.
بدوره قائد جمموعة امللك عبد اهلل الثاين للقوات اخلا�صة امللكية العقيد 
الركن �سفيان ال�سليحات األقى كلمة قال فيها:» اإن روؤية موؤمتر ومعر�ض 
»�صوفك�ض« هي من ِق�ص�ض النجاح الأردنية التي انبثقت عن روؤيببة ثاقبة 

امللك عبد اهلل الثاين ي�سهد اإفتتاح معر�ض العام 2018 حماطاً باأركان الدولة وال�سيوف

قوات الوحدات اخلا�سة يف عملية متثيل اقتحام مكان اإرهابيني

:Sofex 2022 سوفكس
من�صة عاملية لأنظمة القوات اخلا�صة

هو  اخلا�سة،  للعمليات   SOFEX �سوفك�ض  معر�ض 
معر�ض دويل ُيقام مّرة كل �سنتني يف الأردن، تاأ�س�ض يف العام 
العام  حتى  عمان  العا�سمة  يف  الإنعقاد  يف  وا�ستمّر   1996
2018، واليوم بعد انقطاع دام  اأربع �سنوات، يعود �سوفك�ض 
اإىل الإنعقاد يف مدينة العقبة ما بني 31 ت�سرين اأول/اأكتوبر 
2022. فيما يلي تذكري بفعاليات  3 ت�سرين الثاين/نوفمرب  و 

املعر�ض ال�سابق:
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من جاللتكم �أبان قيادتكم للعمليات �خلا�صة، حيث �أّكدت على ربط جميع 
قدر�تها  على  بالإعتماد  وتطوير  تاأهيل  م��ن  �مل�صّلحة   �ل��ق��و�ت  متطلبات 
وت�صويق �صناعاتها �لع�صكرية على �مل�صتوى �لإقليمي و�لعاملي«. العقيد 
�سفيان �أ�صار �إىل �أن �لقو�ت �مل�صّلحة �لأردنية و�لقو�ت �خلا�صة على وجه 
�لتحديد، قد لعبت دورً� مهمًا يف �لت�صّدي ل��الإره��اب و�لتطّرف من خالل 

ُم�صاركتها �لفاعلة �صمن قو�ت �لتحالف يف مناطق �ل�رص�ع.
تخّلل حفل �لإفتتاح عر�صًا ل�صيناريو مترين ��صتمل على عمليات �إنز�ل 

مظلليني، وعمليات عزل وتطويق �ملنطقة نّفذته قوة فعل �لرّد �ل�رصيع من 
�لوحدة �لثانية ملكافحة �لإره��اب ت�صاندها �لطو�فات �ملُقاتلة و�لطائر�ت 
�حلربية طر�ز F-16، لإخالء رهائن حمتجزين من ِقبل جمموعة �إرهابية، 
كما ت�صّمن �لتمرين عملية �إخ��الء جريح بو��صطة طو�فة وعمليات �إنز�ل 
باحلبل �ل�رصيع. بعد ذلك جال �مللك عبد �هلل و�لوفود �ملر�فقة على �أجنحة 
�ملعر�ض، حيث توّقف عند بع�ض �ل�رصكات و��صتمع من �لقائمني عليها 
ل�رصوحات حول �ملنتجات �ملعرو�صة من معّد�ت ع�صكرية و�أنظمة ت�صتخدم 

يف جمالت �لدفاع �لع�صكري و�لعمليات �خلا�صة ومكافحة �لإرهاب.
اأخبار العار�سني:

لقد �صهد »�صوفك�ض 2018« ُم�صاركة �أكرث من 350 �رصكة وموؤ�ص�صة 
منتجة لالأنظمة �لدفاعية �ملُ�صتخدمة من قبل قو�ت �لعمليات �خلا�صة، 
حيث عر�صت �آخ��ر م��ا تو�صلت �إل��ي��ه تكنولوجيا �لأ�صلحة و�مل��ع��ّد�ت 
لإجناح مهام �لقو�ت �خلا�صة. �أبرز �ل�رصكات �لعار�صة و�أهّم �ملنتجات 

ميكن �إدر�جها فيما يلي:
:KADDB مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�سميم والتطوير

ي�ص����تمّر مرك����ز  كادب����ي KADDB بالتط����ّور عام����ًا بع����د ع����ام، فق����د عر�ض مع 
�ل�رصكات �لتابعة ملجموعة كادبي �لإ�صتثمارية يف »�صوفك�ض 2018 « جمموعة 
م����ن �لأنظمة �لدفاعية �جلديدة، بهدف �لت�ص����ويق مل�ص����اريع �ملركز ومنتجات 
�ل�رصكات �لتابعة له و�لتي ت�ص����ّب يف �هتمام �مل�صتثمرين من منتجي �لأنظمة 
�لدفاعية يف �لعامل. �صمل جناح �ملركز �لذي تبلغ م�صاحته 4 �آلف مرتً� مربعًا، 
على معرو�ص����ات ع�ص����كرية عديدة، تعك�ض مدى �لتقّدم على قاعدة من �لتقنية 

و�لكفاءة و�لقدرة يف ��صتخد�م �لتكنولوجيا و�خلرب�ت و�ملوؤهالت.

الأمري في�سل بن احل�سني ُي�سافح مدير التحريرويتفقد اأحد الأجنحة

وزير الدولة لل�سوؤون الدفاعية الإماراتية حممد البواردي يتجّول يف اأجنحة املعر�ض
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�لدفاعية  �لأنظمة  من  جمموعة  على  كادبي  معرو�صات  �إ�صتملت 
يف جم��ال �لآل��ي��ات و�لأن��ظ��م��ة �لأر���ص��ي��ة، �ل��ت��ي ت�صكل ع��رب��ة »�ل��ف��ار���ض 
6x6«�إحد�هاوتعّد �خليار �لأمثل �صمن قطاع �لآليات �ملدرعة ذ�ت �ملهام 
�خلا�صة. هذ� بالإ�صافة �إىل عربات »�جلو�د« و »�حلار�ض« و»�لوح�ض« 
�ملخ�ص�صة للقيادة و�ل�صيطرة وتتمّيز بقدرتها على �حلركة و�صعتها 
�حلماية  م��ن  ع��اٍل  م�صتوى  توفري  يف  و�إمكانياتها  �لكبرية  �لتحميلية 

لطاقمها.
�ل��ب��ارز يف م��ع��رو���ص��ات �مل��رك��ز متثل يف �لأن��ظ��م��ة �ل��ذك��ي��ة وم��ع��ّد�ت 
�جلندي يف �مليد�ن، حيث قّدمت كادبي �أجهزة للت�صوي�ض ونظام �لتحذير 
من �أ�صعة ليزر �لذي يعترب �لأمثل لتحديد �لتهديد�ت �لليزرية لالآليات 

�لأر�صية وللك�صف �لأويل لأنظمة �لإنذ�ر و�لتد�بري �مل�صادة.
ُي�صار �إىل وجود مدفعية ميد�ن منها �ملدفع RUM II  عيار 155 ملم 
وعربة »�ملارد  8x8« �ملتطّورة، و�لطائر�ت �مل�صرية دون طّيار و�لأ�صلحة 
و�لب�رصيات  �لإلكرتونيات  قطاع  �إىل  �إ�صافة  و�مل�صد�صات،  �لفردية 
�لتي تنتجها �رصكة »�أ�صل�صان �ل�رصق �لأو�صط« �إحدى �رصكة جمموعة 

كادبي �لإ�صتثمارية.

:Oshkosh اأو�سكو�ض 
�لأمريكية  �ل�رصكة  هي   Oshkosh Defense �لدفاعية  �أو�صكو�ض 
�لر�ئدة يف �إنتاج وتزويد �لعربات �لتكتيكية �ملدرعة على عجالت، ومنذ 
عقود ُت�صاهم يف حتّرك �لقو�ت �لع�صكرية و�لأمنية حول �لعامل من خالل 

تقدمي جمموعة من و�صائل �لنقل للمهّمات �لعمالنية و�للوج�صتية.
عر�صت يف »�صوفك�ض« �لعربة �جلديدة لالأغر��ض �خلا�صة ولكافة 
�لأر��صي  S-ATV( Special Purpose All - Terrain Vehicle(. �إنها 
عربة خفيفة �ل��وزن ذ�ت ت�صميم قابل للتعديل لتلبية جمموعة منّوعة 
من �حتياجات مهّمات �لقو�ت �مل�صّلحة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

و�ل�رصق �لأو�صط  وحول �لعامل.
نائب رئي�ض �ل�رصكة ومدير عام �لرب�مج �لدولية لأو�صكو�ض �لدفاعي 
مايك اأيفي Mike Ivy، �أّكد على �أن بناء �لعربة S-ATV، جاء يف �صياق جناح 
عربات �أو�صكو�ض �لع�صكرية �ملثبتة للعمل خارج �لطرق، ومع هذ� �مل�صتوى 
�لرفيع من �حلركية و�لقدرة على �ملناورة و�إمكانية نقلها د�خل �لطائر�ت 

بكامل �أ�صلحتها، فاإنها �أبرز ما حتتاجه قو�ت �لعمليات �خلا�صة.

�سالح اجلو امللكي 
يعر�ض طوافة عمالقة

����س���ارك ���س��اح اجل����و امل��ل��ك��ي 
ب��ع��ر���ض ط��واف��ة رو���س��ي��ة حديثة 
 لأّول م��ّرة يف �سوفك�ض هي الطوافة
 Mi 26T2  امل��زّودة مبحّركني قوة 
وقادرة  ح�سان،   11,400 منهما  كّل 
على حمل 82 جندياً مبعّداتها وكامل 
ميكن  كما  الع�سكرية،  جتهيزاتهم 
كم�ست�سفى  الطوافة  هذه  ا�ستخدام 
متنّقل ب�سعة 60 �سريرًا بالإ�سافة اإىل 

الطاقم الطّبي املرافق.
Mi26T2 الطوافة

KADDB عربة املارد اأبرز منتجاتS-ATV عر�ست اأو�سكو�ض العربة اجلديدة
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:Leonardo ليوناردو

�صاركت »ليوناردو«  يف معر�ض »�صوفك�ض« عرب جمموعة منتجاتها 
 Falco خلا�صة باملر�قبة و�لت�صوير �لتي تنتجها يف �طار عائلة فالكو�
�مل�صتخدمة عمالنيًا منذ ع��ّدة �صنو�ت يف خم�صة دول. �أب��رز منتجاتها 
ن��ظ��ام MONUSCO مل��ه��ّم��ات حفظ �ل�����ص��الم م��ع ق���و�ت �لأمم �ملتحدة، 
�إ�صافًة �إىل �أجهزة �ملُر�قبة و�لتج�ّص�ض �لتي منها نظام Falco Evo �لذي 

مّت  �ختياره من ِقبل عّدة دول يف منطقة �خلليج.
�إىل ذلك عر�صت »ليوناردو« جمموعة من �ملنتجات �ملحمولة جوً� 
ملهّمات �ملُر�قبة و�لإ�صتطالع وحتديد �لأه��د�ف ISTAR، و�لتي ت�صمل 
ر�د�ر �ملُر�قبة AESA �مل�صتخدم يف طائر�ت Osprey، ور�د�ر �لإن��ذ�ر 
SEER، وعائلة �ل��ر�د�ر KRONOS متعّددة �ملهام، هذ� بالإ�صافة �إىل 
ب��رتدد�ت  ُبعد  ع��ن  و�لعامل  �لنا�صفة  للعبو�ت  �مل�صاد   RCIED نظام 

.RF ر�ديوية
:Aselsan اأ�سل�سان

هي �ل�رصكة �لرتكية �لر�ئدة يف �إنتاج �لأنظمة �لتقنية و�لإلكرتونية 
و�لدفاعية عالية �جلودة. عر�صت يف �صوفك�ض �أحدث �أنظمة �لإت�صالت 
ونظام  للدبابات  �مل�صادة  �ل�صو�ريخ  و�أنظمة  و�ملهنية،  �لع�صكرية 
و�أنظمة   ،Anti - Drone  Systems ط��ّي��ار  دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  مكافحة 
�لإ�صتطالع و�ملُر�قبة �ملحمولة ج��وً�، �إ�صافًة �إىل معّد�ت عاملة باأ�صعة 

ليزر لدقة �لتوجيه، و�أنظمة �لر�د�ر و�ملُر�قبة و�لت�صوي�ض وغريها. 
جت��در �لإ���ص��ارة �إىل �أن »�أ�صل�صان  Aselsan« متتلك �ل��ق��درة على 
�لتي تتطلب معرفة  �لأر���ص��ي��ة و�جل��وي��ة و�لبحرية  �ملن�ّصات  حتديث 
وخربة هند�صية نظامية �إحرت�فية، فيما تعّد خربتها �أ�صا�صًا ت�صتند عليه 

لتحقيق م�صاريع �لدمج و�لتحديث �لناجحة.

:Rheinmetall راينميتال

هي �ل�رصكة �لأملانية �ملنتجة ملختلف �لأنظمة �لدفاعية و�لعربات 
�مل��درع��ة، عر�صت يف »�صوفك�ض« ع��رب��ة ق��ت��ال �مل�����ص��اة �مل��درع��ة م��اردر  
للعربة  �أمن���وذج���ًا حم�����ص��ن��ًا  �ل��ت��ي مت��ّث��ل   )AIFV(  MARDER 1A5
MARDER 1A3 �ملُ�صتخدمة حاليًا بت�رّصف �جلي�ض �لأمل��اين باأعد�د 
كبرية. �إحدى �أهّم �لتح�صينات �لتي �أدخلت على هذه �لعربة، كانت نظام 
�حلماية �صّد �لأل��غ��ام �لأك��رث فعالية من قبل، و�ل��ذي ح��از على ُمو�فقة 

�ل�صلطات �لدفاعية �لأملانية.
تزن هذه �لعربة حو�يل 38 طنًا وهي مزّودة مبدفع �أوتوماتي عيار 
  MILAN 20 ملم ور�صا�ض متو�صط عيار 7.62  ملم و�صو�ريخ ميالن
م�صادة للدروع، وبعد ت�صّلم عربات MARDER   1A5، �صيعمد �جلي�ض 

�لأملاين �إىل �لتخّل�ض من عربات �لقتال �لقدمية.
:Lockheed  Martin لوكهيد مارتن

�ل�رصكة �لأمريكية �لر�ئدة عامليًا يف �إنتاج خمتلف �أن��و�ع �لأنظمة 
�لدفاعية للقو�ت �لربية و�جلوية و�لبحرية، عر�صت يف  »�صوفك�ض«  

حمفظتها �لو��صعة من �حللول �لدفاعية و�لأمنية على حٍد �صو�ء.
�إىل ج��ان��ب جم�ّصمات ع���ّدة من���اذج م��ن �ل�����ص��ور�ي��خ، ك��ان �لالفت 
 جم�����ص��م �ل�������ص���اروخ �لإع���رت�����ص���ي �ل�����ص��غ��ري �ل�����ذي ي�������رصب ليقتل
Miniature Hit - To - Kill Interceptor �ل��ذي �أثبت فعالية وق��در�ت 
كبرية لعرت��ض �ل�صو�ريخ و�لقذ�ئف �ل�صاروخية و�أخطار �ملد�فع 

.UAVs و�لهو�وين، �إ�صافة �إىل �إمكانية �عرت��ض �لطائر�ت دون طّيار
 Hit - To - بتكنولوجيا �ل�رصب للقتل )MHTK( يجّهز �ل�صاروخ 
Kill �لتي توفر �بادة �أكيدة لالأ�صلحة �لتي يتّم �عرت��صها �صمن د�ئرة 

360 درجة وعلى مدى كاٍف حلماية �لقو�ت يف خمتلف �لظروف �جلوية.

اأجهزة اإلكرتونية منوعة يف جناح »ليوناردو«

عربة قتال امل�ساة Marder1A3 اأمام جناح راينميثال

)MHTK( عر�ست »لوكهيد مارتن« ال�ساروخ الإعرتا�سي ال�سغري
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:Orbital ATK اأوربيتال اأ.ت.ك
�ل�رصكة �لأمريكية �لر�ئدة  يف جمالت  �جلو ف�صاء و�لتكنولوجيات 
وقدر�تها  منتجاتها  م��ن  جمموعة  »�صوفك�ض«  يف  عر�صت  �لدفاعية 
�مل��ت��ق��ّدم��ة يف ح��ق��ل �ل��ع��م��ل��ي��ات �خل��ا���ص��ة. ت���وؤّك���د �ل�����رصك��ة �أن معر�ض 
Orbital  ATK من�صة رئي�صي لإظ��ه��ار  ل�����رصك��ة  ي��وف��ر  »���ص��وف��ك�����ض« 
منتجاتها �ملنوعة و�حللول �لتي متكن قو�ت �لعمليات �خلا�صة من تلبية 

�حتياجاتها يف مو�جهة �لتحديات �ملُ�صتقبلية حول �لعامل.
 �أب�������رز �حل����ل����ول �مل���ع���رو����ص���ة ���ص��م��ل��ت ط����ائ����رة �أل��ي��م��ي��ن��اي��ت��ور
AC - 208 Eliminator �ل��ت��ي تعترب �لأمن����وذج �لأخ���ري م��ن �لطائرة 
�مل�صلحة كار�فان AC - 208B Caravan، �إذ �أن �ليمينايتور قادرة على 
ك�صف وحت��دي��د  وتعّقب �لأه���د�ف �ملهمة و�لإ���ص��ت��ب��اك معها بو��صطة 
�صاروخني هيل فاير HellFire حتت كل جناح، �أو ��صتخد�م �لقذ�ئف 
�مل��وّج��ه��ة ع��ي��ار 2.75 �ن�����ض �مل��رك��ب��ة حت��ت ك��ل ج��ن��اح �أي�����ص��ًا وذل���ك وفقًا 

لحتياجات �ملهمة.
:GEAA اأكادميية  الن�سر الذهبي للطريان

ه��ي �لأك��ادمي��ي��ة �لأوىل 
�مل��ت��خ�����ص�����ص��ة  �لأردن  يف 
بتدريب طّياري �لطو�فات، 
وق��د مّت �لإع���الن عن �إط��الق 
تدريب  وب��ر�م��ج  عملياتها 
�ل���ط���ّي���اري���ن �ل��ع�����ص��ك��ري��ني 
وطالب �ملعاهد �لع�صكرية. 
ل���ق���د �أع����ل����ن����ت �أك����ادمي����ي����ة 
معر�ض  يف  �لذهبي  �لن�رص 
���ص��وف��ك�����ض ع���ن �ل��ت��ز�م��ه��ا 
�ل�رص�كة مع �لقو�ت �جلوية �مللكية �لأردنية، وتعزيز قدر�تها لتقدمي 
�أف�صل بر�مج تدريبية للع�صكريني يف �ملنطقة مع خطط م�صتقبلية ت�صمل 

بر�مج �لطري�ن �ملدين �أي�صًا.
�لرئي�ض �لتنفيذي لالأكادميية اللواء الطّيار املُتقاعد نبيل اأبابنه 
�أ�صار على هام�ض �صوفك�ض، �إىل �أن بر�مج �لتدريب �صتحقق نقلة نوعية 
يف جمال �لتدريب على �لطري�ن يف �ملنطقة، وتهدف �لأكادميية �إىل تخريج 

طّيارين مع معارف عميق ومهار�ت عالية وروح ملوؤها �لثقة بالنف�ض.
جتدر �لإ�صار ة �إىل �أن GEAA  قد حازت على �صهادة �لوكالة �لدولية 
للنقل �جلّوي IATA  وبالتايل �لإجازة لالأكادميية كمركز تدريب لرب�مج 

�لطري�ن  و�إد�رته و�صالمته، بالإ�صافة �إىل بر�مج طري�ن منّوعة.

جم�سمات طائرات نقل، عملت اأوربيتال على ت�سليحها باملدافع والر�سا�سات

Sofex 2018 اإنتهاء فعاليات �سوفك�ض

يف ال�ساعات الأخرية لنتهاء معر�ض وموؤمتر �سوفك�ض 2018 
�سحفياً  موؤمترًا  الطباع  عامر  ال�سيد  املعر�ض  عام  مدير  عقد 
بالإ�سرتاك مع مدير التوجيه املعنوي يف القيادة العامة للقوات 
وقائد  ال�سديفات،  ع��وده  الركن  العميد  الأردن��ي��ة  امل�سّلحة 
جمموعة امللك عبد اهلل الثاين يف القوات اخلا�سة امللكية العقيد 

الركن �سفيان  ال�سليحات.
اأعلن الطباع عن انتهاء فعاليات املعر�ض يف دورته الثانية 
ع�سرة والذي افتتحه امللك عبد اهلل الثاين القائد الأعلى للقوات 
امل�سّلحة و�سط ُم�ساركة وا�سعة اإقليمياً ودولياً وحملياً، ُم�سريًا اإىل 
اأن معر�ض »�سوفك�ض 2020« �سيفتتح يف دورته الثالثة ع�سر بتاريخ 
30 اآذار/مار�ض من العام 2020. كما اأّكد على جناح املعر�ض الذي 
يعتر مركزًا للحوار واكت�ساب املعلومات واخل��رات التي تهّم 
القوات امل�سّلحة الأردنية والعربية والعاملية، والذي �سارك فيه 
خال هذه الدورة 352 �سركة عر�ست منتجاتها الع�سكرية من 62 
دولة اإ�سافة اإىل وفود ميثلون 53 دولة. وبالتايل فاإن »�سوفك�ض« 
منتجة  �سركات  ا�ستقطاب  وا�ستطاع  ل��ه،  دورة  ك��ّل  يف  يتطّور 
للمعّدات الع�سكرية عالية امل�ستوى واجلودة وبات من�سة لعر�ض 

اأحدث ما تطلبه قوات الوحدات اخلا�سة.
اأما العميد عوده ال�سديفات فقد نّوه بفكرة موؤمتر ومعر�ض 
معّدات قوات العمليات اخلا�سة التي اأطلقها العاهل الأردين 
امللك عبد اهلل الثاين يف العام 1996، واأ�سبح »�سوفك�ض« الذي 
ينعقد كّل �سنتني من اأبرز الأهداف التي ت�سهدها منطقة ال�سرق 
الأو�سط، خا�سة ما يعر�سه مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�سميم 
ذلك  اإىل  متطّورة.  ع�سكرية  �سناعات  من   KADDB والتطوير 
اأ�سار العميد عوده اإىل اأن �سوفك�ض اأ�سبح �سوقاً عاملياً لعر�ض 

لت اإليه تكنولوجيا ال�سناعات الدفاعية والأمنية. اآخر ما تو�سّ
بدوره العقيد الركن �سفيان ال�سليحات قائد جمموعة 
امللك عبد اهلل الثاين يف القوات اخلا�سة امللكية، تناول معر�ض» 
العامل  دول  ب��ني  و�سل  كحلقة  اأهميته  حيث  م��ن  �سوفك�ض« 
امل�سلحة  ال��ق��وات  تهّم  التي  لاأ�سلحة  امل�سّنعة  وال�سركات 
الأردنية  امل�سّلحة  القوات  منح  وال��ذي  والأمنية،  الع�سكرية 
فر�سة اكت�ساب اخلرات والتدريب من دول عاملية مل يكن معها 

تعامل يف املجالت الع�سكرية والتدريبية  �سابقاً.

مدير عام �سوفك�ض عامر الطباع وعن ميينه العميد عوده ال�سديفات وعن ي�ساره 
العقيد الركن �سفيان ال�سليحات
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�إف����ت����ت����ح الأم�����ر ف��ي�����ص��ل بن 
�إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  احل�صني 
م��ع��ر���س »���س���ف��ك�����س«، م���ؤمت��ر 
ق��ادة ق����ت �لعمليات �خلا�سة ممثاًل �لعاهل 
�لأردين امللك عبد اهلل الثاين، وذلك قبل ظهر 
ي�م �لأثنني يف 7 �أيار/ماي�  2018 مُب�ساركة 
وزر�ء دف��اع وروؤ���س��اء �أرك���ان وكبار �سباط 
ق�����ت �لعمليات �خل��ا���س��ة و�ل��ق����ت �لربية 
و�جل���ي��ة �إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن �سناع �ل��ق��ر�ر 
وخمّططي وو��سعي �ل�سرت�تيجيات �ملتعّلقة 
ب���الأم���ن �ل��ق���م��ي ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء ج�س�ر 

�لتعاون لت�طيد �ل�سالم �لعاملي. 

�مل�����ؤمت����ر �ل�����ذي ���س��ّك��ل �أوىل ف��ع��ال��ي��ات 
ع���ن�����ن  ع���ق���د حت����ت   ،»2018 »���س���ف��ك�����س 
»�حل������روب �ل��ه��ج��ي��ن��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل��رم��ادي��ة 
�ل���دول���ي���ة- �ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة �مل��ت��غ��ّ�ة«، 
بح�س�ر �أك��ر من 600 ُم�سارك وب��ات ملتقى 
للح��ر و�لت�ساور و�لتعاون وتباُدل �لأفكار 
و�لآر�ء ح�ل �أجنح �ل�ُسبل يف مكافحة �لإرهاب 
باعتباره �لتحّدي �لأكرب �لذي ي��جه �لعامل يف 

�لقرن �حلادي و�لع�رشين.
الفريق  �ملُ�سرتكة  �لأرك����ان  هيئة  رئي�س 
الركن حممود عبد احلليم فريحات، رّحب 
باحل�س�ر و�أّك��د على ���رشورة �إج��ر�ء حتليل 

دقيق لتحديد �لبيئة �خل�سبة �لتي ُت�ساعد على 
ظه�ر وتطّ�ر ما يعرف بال�رش�عات �لرمادية، 
�إذ �أن ع���دم �ل��ق��درة ع��ل��ى �ل��ت�����رّشف �حلا�سم 
يف ه��ذه �ل�����رش�ع��ات  ���س��ي���ؤدي �إىل ��ستنز�ف 
�ل��ق��در�ت، وع��دم �أخ��ذ زم��ام �ملُ��ب��ادرة قد ي���ؤدي 
�إىل �خل�����س��ارة يف �ل�����رش�ع. �لفريق فريحات 
�مل�سّلحة  للق��ت  �لعامة  �لقيادة  �أن  �إىل  �أ�سار 
�لأردنية وبت�جيهات من امللك عبد اهلل �لقائد 
�لأعلى عكفت على و�سع وتنفيذ خطط �إع��ادة 
�مل�سّلحة  �ل��ق����ت  لت�سكيالت  رئي�سية  هيكلة 
�سمن ف���رتة خم�س ���س��ن����ت، وه���ذه �خلطط 
و�لفعالية  �ل��ق��درة  �مل�سّلحة  ل��ل��ق����ت  ت�سمن 
و�ل���ك���ف���اءة يف م����ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات �لأم��ن��ي��ة 
�حلالية و�ملُ�ستقبلية وتعّزز �لقدر�ت �لدفاعية 
يف م����ج��ه��ة �ل�����رش�ع��ات وحت��دي��د �حل���روب 

�لهجينة و�رش�عات �ملناطق �لرمادية.
للم�ؤمتر  �ملنظمة  »�سيغما«  �رشكة  مدير 
�جلل�سة  يف  �ملتحّدثني  ق��ّدم  قهوجي  ريا�ض 

�لأوىل وكان�� على �لت��يل كّل من :
ال�صليحات  �صفيان  ال��رك��ن  العقيد 
ق���ائ���د جم��م���ع��ة �مل���ل���ك ع��ب��د �هلل يف �ل���ق�����ت 
�خل��ا���س��ة �لأردن���ي���ة �ل���ذي ت��ن��اول م��س�ع 
�أخطار �حلروب �لهجينة يف �ل�رشق �لأو�سط 
و���ُس��ُب��ل تط�ير �ل��ق����ت �مل�سّلحة �لأردن��ي��ة، 
م������س��ح��ًا م��ر�ح��ل �حل����رب �ل��ه��ج��ي��ن��ة ب��اأن��ه��ا 
وذلك  و�لتقييم،  و�لتنفيذ  �لتح�س�  ت�سمل 
وفقًا للبيئة و�لظروف �ل�سرت�تيجية علمًا �أن 

الأمر في�صل بن احل�صني يتو�ّصط قادة قوات العمليات اخلا�صة

اجلرنال رميوند طوما�ض General Raymond الفريق الركن حممود فريحات يلقي كلمة الإفتتاح
Thomas قائد العمليات اخلا�صة الأمركية

مؤمتر  قادة قوات العمليات اخلاصة 2022:
تركيز على مكافحة الإرهاب واحلروب الهجينة
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لدى قيادة ق����ت �لعمليات �خلا�سة مهام يف 
�أب��رزه��ا م��جهة  مناطق وجم���الت متعّددة 

�أخطار �لهجمات �لإرهابية.
 Gen. اجل����رنال رمي��ون��د ط��وم��ا���ض
Raymond Thomas قائد �لعمليات �خلا�سة 
�لأم�كية كانت له �لكلمة �لثانية حيث تطّرق 
�خلا�سة،  �لعمليات  �سبكة  ق���در�ت  بناء  �إىل 
�أن �ل��ق����ت �خلا�سة تلعب دورً�  ُم�س�ً� �إىل 
م��ت��م��ّي��زً� وت��ت��ب��ادل �مل��ع��ل���م��ات ح���ل عمليات 
حمتملة يف �مل�ستقبل، وعليها ��ستمر�ر �لتدّرب 
مع ق����ت حليفة و�سديقة لكت�ساب خرب�ت 

قتالية يف م��جهة �لإرهاب.
ن��ائ��ب ق��ائ��د ق������ت �ل��ع��م��ل��ي��ات �خل��ا���س��ة 
العقيد  �ملتحدة  �لعربية  يف دول���ة �لم����ار�ت 
خ��رب�ت  �إ�ستعر�س  ال�صاملي  حممد  الركن 
�ل���ق�����ت �خل��ا���س��ة �لم���ار�ت���ي���ة يف م��ق��ات��ل��ة 
�ملُ�ستقاة من م��جهة  �لإرهابيني و�لدرو�س 
�لإره��اب ب�سكل ع��ام. العقيد ال�صاملي �أ�سار 
�إىل ��ستمر�ر �لعمليات يف �ليمن حيث تتبّدل 
ب�����س���رة د�ئ���م���ة، و�أن �إي�����ر�ن ه��ي �مل���ؤث��رة 
�لأ���س��ا���س��ي��ة ل���ه���ذه �حل������رب  ك���ن��ه��ا ر�ع��ي��ة 
�لإرهاب، و�أن ق��ت �لعمليات �خلا�سة ت�فر 
�حلربية  �لعمليات  لق��ت  ع�سكرية  م�ساندة 

ب�سكل عام.
ب���اإد�رة �لعميد  اجلل�صة الثانية: كانت 
�لتخطيط  م��دي��ر  هنيتي  اهلل  عبد  �ل���رك���ن 
�ل�سرت�تيجي يف �جلي�س �لأردين وتعاقب على 

�لكالم فيها كل من:
الكناين  طالب  الركن  الأول  الفريق 
قائد �لق��ت �خلا�سة �لعر�قية �ل��ذي تناول 
�حلرب �سّد م�سّلحي د�ع�س يف �لعر�ق وكيفية 
�لت�سّدي لهذ� �لتنظيم �لإره��اب��ي، م�ؤكدً� �أن 
�حلرب �لهجينة تختلف عن �حلرب �لتقليدية، 
�إذ �أن عنا�رش د�ع�س  كان�� يتجنب�� �لقتال 
�ملُبا�رش حيث ق��ت متف�قة عّدة وعددً� تقاتل 

عنا�رش م�سّلحة قليلة �لعدد.
�مل��دي��ر �ل��ع��ام لتحديث �ل��ق����ت �خلا�سة 
 �لأ�سرت�لية العميد الركن تيموتي بايلي�ض

ت��ط��ّرق   ،Brig.Gen.Timothy Bayliss  
�ملعركة  حقل  يف  �لظرفية  �ليقظة  �أهمية  �إىل 
بت�رّشف  �ملُ�ستخدمة  �ملُ�ست�سعر�ت  ودور 
ق����ت �لعمليات �خلا�سة �ملنت�رشة عمالنيًا. 
�جل�����ر�ل ب��اي��ل��ي�����س �����رشح خ����رب�ت �ل��ق����ت 
و�لعمليات  و�كر�نيا  �ل��ع��ر�ق  يف  �لأ�سرت�لية 
�مل�سادة مل�سّلحي د�ع�س يف �لعر�ق و�س�ريا، 
م�ؤكدً� على �أهمية �لإد�رة �لل�ج�ستية وتاأث� 

�ل�سرت�تيجية �ملعتمدة يف �حلروب �لهجينة.
اللواء  �مل�رشية  �ل�ساعقة  ق�����ت  ق��ائ��د 
الركن م�صطفى �صوكت م�صطفى كانت له 
�لكلمة �لثالثة يف هذه �جلل�سة، حيث تطّرق �إىل 
مل��جهة  �خلا�سة  �ل��ق����ت  حت�س�  و�سائل 
�أخ��ط��ار �لإره��اب��ي��ني �حل��ال��ي��ة و�مل�ستقبلية، 
م���ؤك��دً� على �أن �ل��ق����ت �خلا�سة ه��ي طليعة 
�ل��ق����ت �مل�سلحة جلميع دول �ل��ع��امل، وهي 

للتحّديات  �ل��ت�����س��ّدي  يف  ه��ام��ًا  دورً�  ت��ل��ع��ب 
�لإنفعالية  �لنز�عات  ومقاومة  و�لتهديد�ت 
تهريب  وعمليات  �مل�سّلحة  �لعنا�رش  وت�سّلل 
�لأ���س��ل��ح��ة و�ل��ع��ن��ا���رش �مل��ت��ط��ّرف��ة. ال��ل��واء 
و�نتقاء  �لتدريب  �أهمية  �إىل  �أ�سار  م�صطفى 
ملتابعة  �ل�سباط  و�ي��ف��اد  �ل��ب��ارزي��ن  �ملُقاتلني 
دور�ت تدريبية يف �خل��ارج وتباُدل �لزيار�ت 
�ل�����س��دي��ق��ة، لتح�سني  �مل�سّلحة  �ل��ق����ت  م��ع 

�لقدرة على تنفيذ �رشبات �إ�ستباقية.
العميد  ب���اإد�رة  ك��ان  الثالثة:  اجلل�صة 
الركن اأحمد ملحم مدير �لأم��ن �ل�سيرب�ين 
�لأردين،  �جلي�س  يف  �ملعل�مات  وتك�ل�جيا 
الطّيار  العميد  م���ن:  ل��ك��ّل  ك��ل��م��ات  و�سملت 
 Air Brig.Phillippe مورالي�ض  فيليب 
Morales نائب قائد �لق��ت �خلا�سة يف فرن�سا 
�ل����ذي ت��ن��اول حت��دي��ات �حل����رب �ملُ�ستقبلية 
و�لتعقيد�ت �لتي ت��جه �ل�حد�ت �خلا�سة 

م�ؤكدً� على �أهمية �لتدريب وتباُدل �لتعاون.
 LT. Gen. Eric بفيفر  اأري���ك  الفريق 
ق�����ت �لعمليات �ملُ�سرتكة يف  ق��ائ��د    Pfeffer
�لتج�ّس�س  �إىل م��س�ع  ت��ط��ّرق  �ل��ذي  �أملانيا 
�ل�����س��ي��رب�ين �جل��دي��د يف �أوروب�����ا و�ل��ت��د�ب��� 
�ل��ه��ج���م��ي��ة �مل�����س��ادة مل����ج��ه��ة ه���ذ� �خلطر 
و�أنظمة  و�ملعل�مات  �لبيانات  يتناول  �ل��ذي 
ُم�س�ً�  �لإل��ك��رتوين،  �ل�سالح و�لربيد  �إد�رة 
�إىل �أن �لعامل �لي�م �أ�سبح رقميًا يف خمتلف 

�ملجالت.

عدد من املتحّدثني يف حوار مع احل�صور
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ماكرون �أع��ل��ن يف ي��ورو���س��ات��وري ع��ن �إع���ادة تقييم قانون 
�لربجمة �لع�سكرية )LPM( �ملحدد للفرتة ما بني 2019 و 
2025، حيث طلب من وزير �لقو�ت �ملُ�سّلحة ورئي�س �أركان 
�جلي�س و�سع در��سة جمددة لل�سوؤون �لدفاعية لرفع �ملو�زنة �خلا�سة 
بالعام 2022 و�لبالغة 40.9 مليار يورو، �إىل حدود 50 مليار يف �لعام 2025.

بعد كلمته �أم��ام ح�سد من �لقادة �لع�سكريني �لفرن�سيني وروؤ�ساء 
�ل���وف���ود، ق���ّدم �لتهنئة ملنّظمي م��ع��ر���س �ل��ع��ام 2022 �ل���ذي يت�سّمن 
ح��و�يل 1700 �رشكة عار�سة م��ن 62 دول��ة ح��ول �ل��ع��امل، منوهًا بكون 
�إىل »طموحاتنا  �إ���س��ارة  ب��ات خمتربً� ع�سكريًا، وه��ذه  يورو�ساتوري 

�ل�سرت�تيجية و�سيادتنا �لوطنية  و�لأوروبية«.
ب��دوره مدير معر�س  »يورو�ساتوري« �للو�ء �ملُتقاعد من �جلي�س 
�لفرن�سي �شارلز بودوان Charles Beaudouin، ويف كلمة ترحيبية 
وّزعت على �ملُ�ساركني، �أ�سار �إىل عودة يورو�ساتوري بعد �أربع �سنو�ت 
�أق���وى م��ن قبل، وه��و يبقى �ملعر�س �لدفاعي و�لأم��ن��ي �ل��ر�ئ��د عامليًا، 
لفتًا �إىل �أن �ملعر�س ينعقد هذ� �لعام يف ظّل ن��ز�ع بني دول على �أب��و�ب 
�أوروبا �لأمر  �لذي يوؤكد على �أهمية تطوير �لحتياجات �لدفاعية و�أن 
حدود �لعوملة بات يتطلب �إعتمادً� على ُمعّد�ت متقدمة �أبرزها �لأجهزة 

�لإلكرتونية.
ب��ودوان رّح��ب باملُ�ساركني حيث بلغ ع��دد �ل�����رشك��ات �لعار�سة 
ملختلف �لأنظمة �لربية و�لرب  - جوية حو�يل 1726 موؤ�س�سة من 63 دولة 

حول �لعامل، و 171 خبريً� دوليًا يف �أنظمة �ل�سالح �ملتطّور.
اأخبار العار�شني:

معر�س  يف  و�لعاملية  و�لأوروب���ي���ة  �لفرن�سية  �ملُ�ساركة  حجم  �إن 
»يورو�ساتوري 2022« يوؤكد بال �سك �أنه من �أكرب �ملعار�س، لذ� �سيتّم 
�إ���س��ت��ع��ر����س �ل�����رشك��ات �ل��ع��ار���س��ة وف��ق��ًا لأه��م��ي��ة منتجاتها يف جمال 

�لتكنولوجيا �لع�سكرية كما يلي:

الرئي�ض الفرن�شي اميانويل ماكرون يفتتح املعر�ض

بتاريخ 13 حزيران/ يونيو 2022 اإفتتح الرئي�ض الفرن�شي 
الدفاع  معر�ض   Emmanuel Macron ماكرون   اإميانويل 
والأمن العاملي يورو�شاتوري EUROSATORY بعد غياب 
الوباء  من  الوقاية  اإج��راءات  فر�شتها  �شنوات  اأرب��ع  مل��ّدة 
العاملي COVID - 19. الرئي�ض ماكرون هو اأّول رئي�ض فرن�شي 
يفتتح يورو�شاتوري األقى يف املنا�شبة كلمة ذات اأهمية عالية، 
حيث اأّكد على ال�شراكة الأوروبية ُم�شريًا اإىل �شرورة متتني 
ال�شناعات والتكنولوجيا الدفاعية الأوروبية لت�شبح اأقوى 
مما هي عليه اليوم، حيث اأن الو�شع اجليو �شيا�شي املعقد 
جمال  يف  فرن�شا  اأدخ��ل  اأوكرانيا  يف  احل��رب  فر�شته  ال��ذي 
اإذ  �شوؤونها،  تنظيم  اإعادة  عليها  وبات  احلرب  اقت�شاديات 
اأن العامل باأكمله قد اأ�شبح يف حاٍل من عدم التوازن. كما اأّكد 
الرئي�ض الفرن�شي على اأهمية بقاء فرن�شا قوية للحفاظ على 

ال�شلم وبالتايل احلفاظ على اأوروبا.

EUROSATORY 2022 يوروساتوري
تعزيز الصناعات الدفاعية األوروبية
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:NAVANTIA  نافانتيا

�ل�رشكة �لإ�سبانية �لر�ئدة يف �إنتاج خُمتلف �أنو�ع �ل�سفن �لتجارية 
بالفرقيطات  �ل�سعودية  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  ت���زّود  و�ل��ت��ي  و�حل��رب��ي��ة، 
ح�رشت يف يورو�ساتوري ك�رشكة منتجة لالأنظمة �لربية �أي�سًا، وهي 
عر�ست ن��ظ��ام �ملُ��ر�ق��ب��ة و�لإ���س��ت��ط��الع �ل���ربي S.E.R.T، �ل���ذي ميكن 
�إدماجه يف �أّي نوع من �لعربات وذلك يف �طار نظام �إد�رة �ملعارك �جلديد 

�أو �ملتوّفر يف �لعربات.
:EUROSAM يورو�شام

هي �ل�رشكة �لفرن�سية - �ليطالية يف �أوروب��ا �لتي ت�سمم وتنتج 
وتبيع �أنظمة �لدفاع �جل��ّوي بعيدة �مل��دى و�ملُرتكزة �إىل �لأر���س و�إىل 
�لبحر.  تاأ�س�ست �ل�رشكة يف �لعام 1989 لتطوير عائلة �ملُ�ستقبل �سطح  

جو )FSAF( وه��ي مملوكة �ليوم من ِقبل �رشكتي MBDA يف فرن�سا 
و�يطاليا بن�سبة 66 % وجمموعة Thales بن�سبة 33 %.

�أنظمة  عائلة  تطوير  على  و�يطاليا  فرن�سا  م��ن  ك��ّل  ت��و�ف��ق��ت  لقد 
�ل�سو�ريخ بتكلفة ُمت�ساوية بني �لدولتني بن�سبة 50 % لكّل منهما، وهي 

�ل�سو�ريخ �لتالية:
- �لأنظمة �لبحرية �أو �ل�سو�ريخ �سطح - جو �مل�سادة لل�سو�ريخ 
PAAMS،  وذل���ك حلماية �ل�سفن �حلربية  SAAM AD و  SAAM و 

.Aster 30 و Aster -T با�ستخد�م  �ل�سو�ريخ �ملوجهة طر�ز
.SAMP - T ل�سو�ريخ  �ملطلقة  من �لأر�س ذ�ت �ملدى �ملتو�سط� -

منّوعة  �أن�سطة   Eurosam عر�ست  يورو�ساتوري  معر�س  خ��الل 
�أب��رزه��ا �جليل �جل��دي��د م��ن نظام �ل��دف��اع �جل���ّوي �ملنطلق م��ن �لر���س 

.SAMP /TNG

:NEXTER  نك�شرت

�ل�رشكة �لفرن�سية �لر�ئدة يف �إنتاج �لعربات �ملدرعة ومد�فع �مليد�ن 
و�لذخائر �ملنوعة، عر�ست يف يورو�ساتوري جمموعة من منتجاتها، 
وكان �لبارز  فيها نظام �ملدفعية CAESAR عيار 155 ملم �ملرتكز على 
عربة ل�سهولة �لتنّقل و�حلركية. يعترب مدفع قي�رش �لأخّف وزنًا ُمقارنة 
مع �ملد�فع من فئته، وقد �أظهر حركية تكتيكية وعمالنية غري م�سبوقة. 
ميكن نقله يف طائر�ت خا�سة بالنقل �لع�سكري �لثقيل مثل: A400M من  

�يربا�س، و C130 من لوكهيد مارتن.
من �لناحية �لعمالنية يوفر �سهولة يف �لإ�ستغال حيث ميكن حتميله 
خ��الل 45 ثانية، و�إط���الق 6 ق��ذ�ئ��ف يف �لدقيقة �ل��و�ح��دة على �أه��د�ف 
بعيدة �ملدى ت�سل �إىل 40 كلم مع �لنظام �جلديد CAESAR  8X8 عيار 

.155mm52

S.E.R.T برج للمراقبة وال�شتطالع الربي NAVANTIA عر�شت

NEXTER انتاج CAESAR نظام املدفع

EUROSAM جم�شمات �شواريخ يف جناح
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:MBDA .م.ب.د.اأ

هي �أب��رز �ل�رشكات �لوروبية �ملنتجة ملختلف �أن��و�ع �ل�سو�ريخ 
�أر���س - جو وجو - �أر���س، وجو - جو، وهي �مل��زود �لوحيد ملُقاتالت 
ر�فال �لفرن�سية من �ل�سو�ريخ �ملنوعة. كما �أن دول عدة �إقتنت �أنظمة 

�سو�ريخ MBDA  لقو�تها �جلوية.
���م���ات جم���م���وع���ة م��ن  يف ي�����ورو������س�����ات�����وري ع���ر����س���ت جم�������سّ
 Akeron - LP ل�����س��و�ري��خ، �أب���رزه���ا �ل�����س��اروخ �جل��دي��د �أك�����رون�
م���ن �جل��ي��ل �خل��ام�����س ب��ع��ي��د �مل����دى وم��ت��ع��دد �لأدو�ر، و�مل��ت��وق��ع �أن 
ي��ح��ّل م��ك��ان �ل�����س��اروخ MMP �مل��ت��و���س��ط �مل����دى، لت�سليح ط��و�ف��ات 
�ل���ق���ت���ال ط�����ر�ز ت��اي��غ��ر Tigre وغ���ريه���ا م���ن �ل����ط����و�ف����ات. �إىل ذل��ك 
ع��ر���س��ت �ل�����رشك��ة ن��ظ��ام �ل�����س��اروخ �مل��ح��م��ول  MANPADS للدفاع 
 �جل����ّوي م��ن ع��ائ��ل��ة م��ي�����س��رت�ل Mistral و�ل��ع��ام��ل مب��ب��د�أ �إرِم و�ن�����َس��ى

.Fire - and - Forget 

:ARQUUS اأركو�ض

�ل�رشكة �ل��ر�ئ��دة يف �إن��ت��اج �لعربات �مل��درع��ة، و�ل��الع��ب �لأوروب���ي 
�لأب���رز، تقّدم لزبائنها يف فرن�سا وغريها من �ل��دول �حللول �ملطلوبة 
حماية  مهمة  �لإع��ت��ب��ار  يف  �آخ���ذة  �ملُ�سلحة،  قو�تها  �حتياجات  لتلبية 
�لإن�����س��ان �مل�ستخدم ل��ه��ذه �ل��ع��رب��ات، و�حل��ف��اظ ع��ل��ى ك��ون��ه��ا �إح���دى 
�ل�����رشك��ات �ل��دف��اع��ي��ة �ملُ��دجم��ة و�ملُ��ن��ت��ج��ة للعربات م��ع ت��ق��دمي خدمات 

�ل�سيانة �لد�ئمة.
لقد عر�ست �أرك��و���س يف جناحها �لكبري ع��ّدة �أن���و�ع م��ن �لعربات 
 SHERPA �أبرزها عربة �سريبا  عالية  بتكنولوجيات  �ملتمّيزة  �ملدرعة 
وعربة �سكار�بي Arquus Scarabee 4x4 �ملجّهزة مبحطة �سالح ُتد�ر 
عن ُبعد حتمل مدفع ر�سا�س عيار 12.7ونظام �ل�ساروخ متو�سط �ملدى 
Akeron MP، وتعترب عربة Scarabee مبثابة عربة ك�ّساف متقّدم قادرة 

على �رشب و�سل عمل �لدبابات على م�سافة تفوق �ل 4 كلم.
وزارة الدفاع الفرن�شية

ل���وز�رة �ل��دف��اع �لفرن�سية  لقد �حتّلت �مل��ع��د�ت �حلربية �لعائدة 
�مل�ساحات �لأك��رب من �ملعر�س، وهذ� �أمر طبيعي لكون يورو�ساتوري 
ُيقام على �لأر��سي �لفرن�سية. معرو�سات وجم�ّسمات �لقو�ت �مل�سّلحة  

�لفرن�سية �سملت �لأ�سلحة و�ملعّد�ت �لتالية:
.SCORPION  لعربات �ملدرعة  و�أبرزها عربات برنامج� -

CAESAR  مثل  نظام NEXTER مدفعية �مليد�ن �إنتاج -
EUROSAM لأنظمة �ل�ساروخية للدفاع �جلّوي �إنتاج� -

AIRBUS   M 400 طائر�ت �لنقل �لع�سكري -

املظاهر الأ�سا�سية يف يورو�ساتوري
�شهد معر�ض »يورو�شاتوري 2022« اإجتاهات ومظاهر  اأ�شا�شية 

ذات �شلة باأربعة جمالت هي التالية:
1 - اأنظمة الروبوت املُرتبطة بالذكاء الإ�شطناعي مع وجود حوايل 
50 نوعاً من الروبوت للقتال، والإ�شتطالع، وك�شف املُتفجرات، وعربات 

اإطفاء النريان.
2 - الأجهزة ال�شيربانية املمّثلة عرب اأكرث من 100 �شركة لإنتاج 

تكنولوجيا املعلومات الآمنة.
3 - اأنظمة الدرونز اخلا�شة بتطورات قطاع اجلو ف�شاء والعائدة 
الأوروبية  ال�شركات  مئات  املعر�ض  يف  تواجد  حيث  الربية،  للقوات 
العار�شة لأنظمة الدرونز بدءًا من ُمنتجي الطائرات اإىل منتجي املعدات.
4 - املجال الرابع الذي برز بقوة اأي�شاً يف املعر�ض، يعود اإىل اأنظمة 
الت�شالت البعدية واحلرب الإلكرتونية. ويف هذا املجال عر�شت 150 
�شركة اأحدث الأنظمة ملنع الت�شوي�ض و�شّل اإت�شالت العدو واإ�شقاط 

الطائرات دون طّيار.
اإىل ذلك متّيز يورو�شاتوري هذا العام مبا يلي:
- ح�شور قوّي لل�شناعات الدفاعية الأمريكية

- تو�شع ملحوظ للجناح الإ�شرائيلي
- غياب كامل لل�شركات الرو�شية

عر�شت ARQUUS جمموعة من العربات ابرزها عربة SCARABEEال�شاروخ اجلديد Akeron من MBDA على عرية مدرعة

عربات منوعة يف جناح اجلي�ض الفرن�شي
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- طو�فات �لقتال على �أنو�عها و�أبرزها �خلا�سة بالتدخل �ل�رشيع
- �أنظمة �لروبوت �ملُ�ستخدمة يف �لقتال

- خمتلف �أنو�ع �لذخائر
:ROKETSAN روكت�شان

�ل�����رشك��ة �ل��رتك��ي��ة �ل��ر�ئ��دة يف �إن��ت��اج خمتلف �أن����و�ع �ل�سو�ريخ 
و�ملدفاع، عر�ست يف يورو�ساتوري جم�ّسمات عّدة �سو�ريخ، �أبرزها 
�ل�ساروخ Atmaca �مل�ساد لل�سفن، �ل��ذي ب��د�أ تطويره يف �لعام 2009 
وبو�رش �إنتاجه يف �لعام 2018 بعد توقيع عقد ما بني روكت�سان وجمعية 
�لدفاع �لرتكية SSB. �إنه �ساروخ جو�ل طويل �ملدى م�ساد لل�سفن يف 

جميع �لأحو�ل �جلوية.
اأودوبا�ض  م�شطفى  �ل�سيد  �ل�رشكة  يف  �لعامة  �لعالقات  مدير 
Mustafa Odabas �أ�سار �إل��ى �أن Atmaca �سيدخل �لخدمة في �سالح 
�لبحرية �لرتكية ليحّل تدريجيًا مكان �ملخزون �حل��ايل من �سو�ريخ 
Harpoon، و�أن هذ� �ل�ساروخ �أثبت دقته وفعاليته خالل جتربة �إطالقه 
من فرقيطة يف �لبحر �لأ���س��ود وح��از على �ختبار �ل�سهادة يف متوز/

يوليو 2021.
:ASELSAN اأ�شل�شان

�ملتعاقد   1975 �ل��ع��ام  يف  تاأ�س�ست  �ل��ت��ي  »�أ�سل�سان«  ���رشك��ة  تعترب 
�لأ�سا�سي للقو�ت �ملُ�سّلحة �لرتكية، �أبرز �إهتماماتها �لأبحاث و�لتطوير 
وت�سنيع �مل��ن��ت��ج��ات �لع�سكرية �مل��ت��ط��ورة ل��ل��ق��و�ت �ل��ربي��ة و�جل��وي��ة 

و�لبحرية، وت�سمل �أنظمة �ل�سالح و�لإلكرتونيات و�لربجميات.

يف معر�س  »يو�ساتوري« عر�ست بع�س منتجاتها �لدفاعية مثل 
نظام MEROPS للُمر�قبة وحتديد �لأه��د�ف �لذي ميكنه �لعمل ب�سكل 
طبيعي يف ظ���روف ت��ك��ون �ل�����س��ب��اب و�ل���دخ���ان. ل��ك��ن �ل��ب��ارز يف جناح 
»�أ�سل�سان« كان برج حمطة �ل�سالح �لتي ُتد�ر عن ُبعد Korhan �ملزّودة 
مبدفع عيار 35 ملم، وق��د خ�سع لتجربة رماية ناجحة من على عربة 
مدرعة نوع ARMA 8X8 من �أوتوكار Otokar، وهو يعترب من �ملد�فع 

�مل�سادة للطائر�ت.
:L3 HARRIS ل 3 هاري�ض

�ل�رشكة �لأم��ريك��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��ّدم �إم��ك��ان��ي��ات ف��ري��دة م��ن نوعها عرب 
�لأنظمة �لربية و�جلوية و�لبحرية و�لف�سائية و�ل�سيرب�نية، �إىل �سّناع 
�لقر�ر �لع�سكريني و�حلكوميني يف �لوليات �ملتحدة ودول عّدة حول 

�لعامل.
يف يورو�ساتوري  عر�ست جمموعة من �أنظمة �ل��روب��وت وحلول 
�ملُ��ر�ق��ب��ة و�حل����رب �لإل��ك��رتون��ي��ة، وك�����س��ف �ل�����س��و�ري��خ، �إ���س��اف��ة �إىل 
تكنولوجيا �لأ�سعة ما حتت �حلمر�ء �لف�سائية، �أبرز نظام روبوت من 
�إنتاج �ل�رشكة هو T4 Robot   �لذي ميكنه تنفيذ عّدة مهام مثل �لتخّل�س 
باملو�د  �مللّوثة  �ملناطق  وك�سف   ،)EOD( �ملنفجرة  غ��ري  �لذخائر  م��ن 

.)HAZMAT( وتنظيف �لأماكن من �ملو�د �خلطرة ،)CBRNE(
:ROHDE & SCHWARZ رود اأند �شوارز

�ل�رشكة �لأمل��ان��ي��ة �ل��ر�ئ��دة يف �إن��ت��اج �أنظمة �لت�����س��الت، عر�ست 
 )COMINT( �لذكية  �لع�سكرية  �لت�����س��الت  حلول  يور�ساتوري  يف 
و�ج��ر�ء�ت دعم �لت�سالت �لإلكرتونية )CESM(، �أو حلول ُمر�قبة 
 R&S  لت�����س��الت �ل��ع�����س��ك��ري��ة. وذل����ك ع��رب �جل��ه��از خ��ف��ي��ف �ل�����وزن�
 UMS 400 ذو ه��و�ئ��ي��ات لتحديد �لجت���اه���ات وب��رجم��ي��ات ر�دي��وي��ة

.R& S CEPTOR 

ROKETSAN م�شاد لل�شفن انتاج ATMACA شاروخ�

L3 HARRIS انظمة روبوت ملختلف ال�شتخدامات يف جناح

عر�شت ا�شل�شان نظام KORHAN للدفاع اجلوي
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�لتج�ّس�س  لت�سالت  خا�سًا  دع��م��ًا  �ل�رشكة  تكنولوجيات  توفر 
 R &S و�لت�����س��الت �لإلكرتونية بو��سطة �أجهز ة �ملُر�قبة �جل��دي��دة
ADD557SR وR&S ADD597 وه��و�ئ��ي��ات حت��دي��د �لجت���اه وتعترب 

بالتايل �أجهزة مثالية للمن�سات �ملتحّركة بغية توفري �لوعي �لظريف.
 رايثيون لل�شواريخ والدفاع 

:RAYTHEON MISSILES & DEFENSE

�ل�رشكة �لأمريكية �لر�ئدة  يف �إنتاج �ل�سو�ريخ �ملنوعة عر�ست يف 
يورو�ساتوري جم�ّسمات بع�س �لأنظمة و�أبرزها �ل��ر�د�ر غو�ست �أي 
Ghost Eye MR، �لذي يمكن �إدماجه مع �لنظام �ل�ساروخي �لوطني 
�ملتقّدم �سطح - جو �أو NASAMS. تكمن �أهمية �ل���ر�د�ر غو�ست �أي 
 NASAMS يف قدرته على زي��ادة مدى و�رتفاع �ل�ساروخ، حيث �أثبت

فعاليته كنظام دفاع جّوي.
:OTOKAR اأوتوكار

�ل�������رشك���ة �ل���رتك���ي���ة �ل�����ر�ئ�����دة يف �إن����ت����اج �ل���ع���رب���ات �مل����درع����ة، 
ع���ر����س���ت جم���م���وع���ة م����ن م��ن��ت��ج��ات��ه��ا يف ي����ورو�����س����ات����وري، م��ن��ه��ا 
105 م��ل��م،  Tulpar �مل��ت��و���س��ط��ة �مل���ج���ّه���زة مب���دف���ع ع���ي���ار  دب����اب����ة 
Tulpar  IFV  ذ�ت م���دف���ع ع��ي��ار   �أي�������س���ًا  وع����رب����ة ق���ت���ال �مل�������س���اة 
 30 م��ل��م ُي�����د�ر ع���ن ُب���ع���د، �إىل ج���ان���ب ع���رب���ات ن��ق��ل �جل���ن���ود �مل���درع���ة
ARMA 8x8 و ARMA 6x6  و COBRA �إ�سافة �إىل COBRA �ملقاومة 

.MRAP لالألغام و�لتي توفر حماية لطاقمها من �لكمائن
:LEONARDO ليوناردو

�ل�رشكة �ليطالية �ملُنتجة ملختلف �لأنظمة �لدفاعية و�لإلكرتونيات 
للقو�ت �لربية و�لبحرية و�جلوية، عر�ست يف يورو�ساتوري قدر�تها 
حلماية �لقو�ت �ملُ�سّلحة يف �مليد�ن �إ�سافة �إىل جمموعة من منتجاتها 
�ملتمثلة بحلول �لقيادة و�ل�سيطرة و�لإت�سالت و�لكمبيوتر و�لتج�ّس�س 
)C4I(، و�أنظمة خا�سة بالأمن �ل�سيرب�ين و�لدفاع �لأر�سي و�جلّوي 

حلماية �لقو�ت �لربية.

ليوناردو �سّلطت �ل�سوء على �لتكنولوجيا �مل�سادة للدرونز و�لتي 
ميكن �إ�ستعمالها كر�د�ر ق�سري �ملدى للدفاع �جلّوي، �إ�سافة �إىل �أنظمة 
�لت�سالت �لع�سكرية و�لر�د�ر�ت TMMR �ملرتبط بكامري� ب�رشية - 

.MERIO حر�رية

ت�سنيف املعرو�سات:
اأن��واع  ملختلف  دقيقاً  ت�شنيفاً  يورو�شاتوري  اإدارة  و�شعت 

املعرو�شات وفقاً لوجهة ا�شتعمالها كما يلي:
1 - العرب��ات الربي��ة واجلوي��ة والبحري��ة، الطائ��رات والق��وارب 

وت�شمل:
- العربات املدرعة على اأنواعها

- ال�شاحنات واملقطورات والعربات اللوج�شتية
- عربات مكافحة احلرائق ومقاومة ال�شغب

)UGV( العربات الربية غري الآهلة -
- عربات الإ�شعاف والنقل ال�شّحي

- طائرات الإ�شتطالع واملُراقبة ، والطوافات
UASD - UAV الأنظمة اجلوية دون طّيار -

- قوارب الدورية وعربات ال�شطح غري الآهلة USV وحتت املاء.
2 - الأ�شلحة والذخائر وت�شمل:

- اأنظمة الدفاع اجلّوي واملدافع والهاونات
- اأنظمة الدفاع ال�شاحلي والأ�شلحة امل�شادة لل�شواريخ

- مدفعية امليدان وخمتلف اأنواع الذخائر
- الأ�شلحة امل�شادة للدروع واملدافع امل�شادة للطائرات

- اأ�شلحة الطاقة املوّجهة، والأ�شلحة غري القاتلة
- الألغام واملُتفّجرات واأ�شلحة الدفاع القريب

3 - اأنظمة الت�شالت واملعلومات وت�شمل:
- اأنظمة القيادة وال�شيطرة والت�شالت والكمبيوتر والتج�ش�ض 

C4I
- اأجهزة اإدارة الأ�شطول، والت�شالت عرب ال�شواتل

- اأجهزة الراديو والربجميات وحلول البيانات
- الأمن ال�شيرباين والدفاع ال�شيرباين

- الرادارات واأجهزة املُراقبة
- الب�شريات ، والب�شريات الكهربائية.

 4 - اأجهزة الك�شف وحتديد املوقع وحيازة الأهداف
CBRNE 5 - املعدات ال�شخ�شية واحلماية من عوامل

6 - حماية البنية التحتية وحالت الطواريء
7 - املعدات الطبية لالإنقاذ والتعقيم

8 - اأنظمة الروؤية واأجهزة القيا�ض واملُ�شت�شعرات
9 - حت�شري امليدان والتخّل�ض من املتفجرات

10 - اأجهزة احلماية من الكوارث والأمن الوطني

11 - اجل�شور والعوائق وتر �شني الأرا�شي

12 - الطاقة والإنارة والتدفئة والتربيد

تنتج  RAYTHEON ال�شاروخ NASAMS للدفاع اجلوي
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رة لقوات  ت��راوح احللول امل�سخَّ
العمليات اخلا�سة بني جتهيزات 
نقل اأحمال وجتهيزات طوارئ، 
و���س��واًل اإىل اأنظمة ق��ي��ادة وحت��ّك��م وات�سال 
وكمبيوتر )C4(، وهي كلها توجب اإدماجها 
لي اأج��ه��زة فردية هم يف  يف نظام اأو���س��ع مل�سغِّ
اأ�سلحة  باأجهزة حماية من  االأ�سا�س مثَقلني 

مميتة.

   ع����اوة ع��ل��ى ذل����ك، ي��ن��ب��غ��ي اأاّل تعرقل 
لني يف ما  امللحقات والتجهيزات حركة امل�سغِّ
يكون يف بع�س االأح��ي��ان مواقع قتال �سيقة 
جدًا، ف�سًا عن حتقيق متطلبات تاأمني غر�س 
عملي وجم��ٍد، من غري اأن ينجم عنه اأي قيود 

مادية اأو معرفية اأو اأحمال زائدة.
   ه���ذا ال��ت��وّج��ه امل���ائ���م الإمت�����ام ق���درات 
لني يف امل��ي��دان م��ع��رََّ ع��ن��ه ب��و���س��وح يف  امل�سغِّ

ت�سكيلة متنوعة من برامج جندي امل�ستقبل، 
اخلا�سة  العمليات  ق��ي��ادة  برنامج  فيها  مب��ا 
امل�����س��ّم��ى   )USSOCOM( االأم����ريك����ي����ة 
اخلفيفة«  الهجومية  ل  امل�سغِّ »بذلة  برنامج 
تكنولوجيا  على  ت�ستمل  التي   ،)TALOS(
��ل البدنية  ت�����س��اع��د ع��ل��ى ق��ي��ا���س ح��ال��ة امل�����س��غِّ
وامل��ع��رف��ي��ة، وت��ع��زي��ز ه���ذه احل���ال���ة. وه��ن��اك 
ت��وّج��ه مم��اث��ل ل���دى ق��ي��ادة ق���وات العمليات 
 ،)CANSOFCOM( ال��ك��ن��دي��ة  اخل��ا���س��ة 
ميادين  يف  »اب��ت��ك��ارات  ال�ستك�ساف  ي�سعى 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وامل��ع��رف��ة وح���ل امل�����س��ك��ات 
ت��ه��دي��دات  درء  م��ن  وحلفائها  ك��ن��دا  لتمكني 
جديدة، والبقاء يف موقع متقدم على خ�سوم 

جمموعة اأنظمة مدجمة لراأ�س املقاتل

معدات قوات  العمليات 
اخلاصة احلديثة

يف �ضوء متطلبات طيف متزايد من املهمات، ُتلقى يف ما يلي نظرٌة على كيفية 
جتهيزات  من  متعددة  اأن��واع  تقييم  اخلا�ضة  العمليات  قوات  اأو�ضاط  موا�ضلة 
وملحقات فردية معيارية، ومن ثم اإدخالها اخلدمة بعد التحقق من متتعها بالقدرة 

على تعزيز فعالية م�ضتخدميها اإبان تاأديتهم املهمات. 

جتهيزات كاملة للُمقاتل
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حمتملني، و�سد حاجات دفاعية واأمنية ت�سهد 
تطورًا، مع توليد فوائد اقت�سادية من اأجل 

الكنديني«.
   م��ا زال ه��ن��اك اأن�����واع م��ن تكنولوجيا 
اجل��ي��ل ال��ت��ايل ت�ستلزم م��وا���س��ل��ة ال��وك��االت 
احل��ك��وم��ي��ة  يف اق��ت��ن��اء جت��ه��ي��زات ذات �سلة 
مب���ه���م���ات م��ك��اف��ح��ة االإره���������اب وح���رك���ات 
التمرد. وقد اأ�سدرت الوكاالت امل�سار اإليها 
الئ��ح��ة مب��ا ت��رغ��ب فيه م��ن جت��ه��ي��زات يجري 
ابتغاء  امل�ستقبل،  يف  واق��ت��ن��اوؤه��ا  تطويرها 
م�������وؤازرة ع��ن��ا���ر ق����وات ع��م��ل��ي��ات خ��ا���س��ة 
عمليات خا�سة  ق���وات  تت�سمن جم��م��وع��ات 
تابعة للجي�س واأُخ��رى تابعة للبحرية )ِفرق 
بحرية وج��وي��ة وب��ري��ة – SEAL(، وذل���ك يف 
ال�سخ�سية،  احل��م��اي��ة  منها  �ستى،  جم���االت 
واالأم���������ن اجل���������س����دي، ودع�������م ال��ع��م��ل��ي��ات 
التكتيكية، واحلرب الكيميائية والبيولوجية 
التقليدية  واالأ�سلحة  والنووية  واالإ�سعاعية 
املح�ّسنة )CBRNE( واحل��رب غري النظامية 

.)IW(
واحلماي��ة  الذك��ي  الهات��ف  �ض��كل  عام��ل 

ال�ضخ�ضية 
من االأمثلة يف م�سمار القيادة والتحّكم 
واالت���������س����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��اع 
ت�ستمل  ذك��ي��ة  اأج���ه���زة  ط��ل��ب   )C4ISTAR(
على معاجلة �سخ�سية مدجمة يف عامل �سكل 
هاتف ذكي  )اأي حجم هذا الهاتف و�سكله(. 
حماية  جتهيزات  االإ�سافية  املتطلبات  وم��ن 
�سخ�سية متخ�س�سة. وعلى احلد التكتيكي، 
اإىل  اخلا�سة  العمليات  ق��وات  م�سّغلو  مييل 
ت�سغيل ما يو�سف ب�«مقاربة حقيبة الغولف« 
يف م��ا يتعلق ب��ال��ت��ج��ه��ي��زات، ح��ي��ث ي��ت��اح لكل 
جندي اأو بحار اأو عن�ر من م�ساة البحرية 
اختيار اأدوات تتاءم للمهمة املنوي تاأديتها، 
وه��ي متنوعة ل��دى وح���دات ق��وات العمليات 
اخل��ا���س��ة ال��ت��ي مي��ك��ن ا���س��ت��دع��اوؤه��ا لتنفيذ 
جمموعات متعددة م��ن املهمات ت���راوح بني 
العمل املبا�ر واال�ستطاع اخلا�س يف البيئة 
الرَية وتنفيذ اأعمال تفجري حتتمائية يف البيئة 
القريبة من �سطح املاء، وكذلك يف تاأدية مهمات 

يف عمليات حممولة جوًا.
   وبالتايل، فاإن ال�سوق ت�ستمر يف االعتماد 
يقوم  بحيث  التجهيزات،  يف  على حت�سينات 
��ل��ون يف ب��ع�����س االأح���ي���ان ب��ا���س��ت��خ��دام  م�����س��غِّ
جمموعات التجهيزات االأخف وزنًا واالأر�سق 
ع��م��ًا م���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ح��رك��ي��ة ق�����س��وى يف 

طول حيز القتال وعر�سه؛ حيز ميكن غالبًا 
ا�ستدعاء م�سغلي قوات عمليات خا�سة اإليه 
لنقل  اأو  خمت�س  لفريق  ثقيلة  اأح��م��ال  لنقل 
اأو بوا�سطة  جتهيزات دوري���ة، �سواء م�سيًا 

عربات اأو مظات.
نقل الأحمال 

تبقى اإمكانية نقل م�ستويات مطلوبة من 
م�سبقًا  �رطًا  مريحة  ب�سورة  التجهيزات 
الأف�����راد ق����وات ال��ع��م��ل��ي��ات اخل��ا���س��ة، ال��ذي��ن 
ميكن، يف حالة ح��دوث عمل مبا�ر ومهمات 
ا���س��ت��ط��اع خ��ا���س��ة ����س���ريًا ع��ل��ى االأق������دام، 

ثقيلة  ِقَطع  جلر  ا�ستدعاوؤهم 
وم��ت��ِع��ب��ة م���ن ال��ت��ج��ه��ي��زات، 

ت��ت�����س��م��ن جت���ه���ي���زات ح���رب 

ناري  دع��م  اأ�سلحة  واأنظمة  ثقيلة  اإلكرتونية 
من مثل ذخائر م�سادة للدبابات ور�سا�سات 

ثقيلة، كما اأ�سارت م�سادر دفاعية.
   ترتكز اأغلبية التجهيزات التي يحملها 
 )DCC( الراجلون  التاحمي  القتال  جنود 
على اأنظمة نقل اأحمال، مبا فيها نظام اجلي�س 
االأمريكي »مول« )MOLLE، اأي »التجهيزات 
اخلفيفة امل��ع��ي��اري��ة لنقل االأح���م���ال«(، ال��ذي 
يتميز ب�سرتات )vests( واأح��زم��ة وحّماالت 
اإمكانية  م��ع   )suspenders( وحقائب ظهر، 
رب���ط اأج��رب��ة )ج��م��ع ج���راب: 
م���ع���ي���اري���ة   )pouch
وكذلك  بها  اإ�سافية 
اأكيا�س غ�سائية  

بندقية FELIN جمّهزة 
مبناظري روؤية ليليلة 

عربة خفيفة ل�ضتخدام قوات الوحدات اخلا�ضة
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)اأو »خزانات« hydration bladders( لتمكني 
اجلنود من ���رب �سوائل من غري ا�ستخدام 
اأي���دي���ه���م، وجت��ه��ي��زات اأُخ�����رى ت�ستوجبها 

مقت�سيات املهمة.
   وك���م���ا اأظ���ه���ر ن���ظ���ام وزارة ال���دف���اع 
 )VIRTUS( »فريتو�س«  اجلديد  الرَيطانية 
ب�ساأن جمموعة حلول تتعلق بحماية اجلندي، 
  ،)SOURCE( »وه��و م��ن تطوير »���س��ور���س
  MOLLE فاإنه ينبغي اأن يكون اإدم��اج اأنظمة
يف ح����ام����ات ����س���ف���ائ���ح درع����ي����ة واأح����زم����ة 
هذا  والنظام  �سهًا.  اأم���رًا  باجلندي  خا�سة 
ي�����س��ت��خ��دم اأح�����دث امل�����واد، وي���ق���دم احل��م��اي��ة 
ذاتها التي تقدمها دروع البدن »اأو���س��رَي« 
)OSPREY(، غري اأن��ه اأخ��ف منها اإىل بعيد، 
ويتحرك مع البدن على نحو اأ�سهل، وُيظهر 

�سكًا اأكرث �ساآلة.
   بالعودة اإىل اجلي�س االأم��ريك��ي، ي�سار 
 )SFAB( اإىل اأن لواء م�ساعدة القوة االأمنية
ز ب�«نظام ال�سرتة القابل للتكيف«  االأول ُجهِّ
)AVS(، وهو من اإنتاج »ك��راي بري�سيِجن« 
)Crye Precision(، مبا يوؤّمن للجنود نظامًا 
م��رك��زي��ًا للحماية ونقل اأح��م��ال. ع��اوة على 
ذلك، ميد AVS اجلندي بقدرة على دمج اأنواع 
متعددة من التجهيزات، ت��راوح بني اأحزمة 
قتال ورب��اط ل��نّي مبّطن وُرزم هجومية. كما 
اأن ال�ركة تقوم ب�سنع اأن���واع خمتلفة من 
اجل��ي��وب امل��ن��ا���س��ب��ة حل��ف��ظ اأج���ه���زة ال�سلكي 

وخم���ازن ذخ��رية وذخ��ائ��ر واأو���س��ح��ة نحيفة 
للخ�ر.

ت�ساف اإىل م��ا ت��ق��ّدم جت��ه��ي��زات خا�سة 
ب��ن��ق��ل اأح���م���ال  وت���ت���زود ب��ه��ا ح��ال��ي��ًا ق��وات 

ع��م��ل��ي��ات خ��ا���س��ة يف اأن���ح���اء ���س��ت��ى من 
ال���ع���امل. وه���ي جت��ه��ي��زات ق�����ادرة على 
لني يف ميادين العمل اجلوية  دع��م م�سغِّ

وال����رَي����ة وال���ب���ح���ري���ة، وم����ن �سمنها 
مة  امل�سمَّ  )ASAP( الهجومية«  »ال��رزم��ة 

الأق�ر املهمات وقتًا من جملة العمليات 
اخل��ا���س��ة. وال���رزم���ة ه���ذه ت�ستمل على 
النفاذ  يي�ر  ال�سحابات  ت�سميم ثاثي 

ا�ستخدامها  ميكن  ال��ت��ي  احلقيبة  اإىل 
لنقل ذخ��ائ��ر، وُع���دد خمت�سة، منها 
اأ�سكال  عن  ف�سًا  ات�سال،  و�سائل 

متعددة للتزويد باملاء.
بع�س ال�ركات قامت بتطوير 

عدد من احللول الذكية لت�سهيل اإب��دال 
و�سل�سلة  ِحرفية  م��دخ��ات  ع��رَ  اأدوات 
م���ن ف��ح��و���س��ات ع��م��ل��ي��ة. ك��م��ا �سيجري 

تقدمي »حقيبة انت�سار« مثالية جديدة بحجم 
200 ل��ي��رت ت��ق��ري��ب��ًا، وت��و���س��ف ب��اأن��ه��ا حقيبة 

تت�سم   )Mil Transporter( ع�سكرية  نقل 
قابلة  داخلية  ج��ي��وب   4 على  با�ستمالها 
ل��اإزال��ة وذات اأ���س��ك��ال خمتلفة، بحيث 
اأف�سل خيارات ممكنة  للجندي  يتي�ر 

اأي�����س��ًا جيب  ول��ه��ا  اأدوات.  لتخزين 

جانبي لتعليق وحمل اأ�سلحلة نارية ميكن اأن 
ي�سل الواحد منها اإىل 95 �سم.

املعيارية،  مفهوم  اإىل  وبالن�سبة 
��د، على �سبيل  ف��اإن��ه ���س��وف ُي��ج�����سَّ
امل���ث���ال، بحقيبة ظ��ه��ر ج��دي��دة 
خا�سة بالقنا�سة يف خط اإنتاج 
يف   Tasmanian Tiger �ركة 

عتاد منوع يحمل 
على ظهر املُقاتلني

C4I STAR غرفة  عمليات ملتابعة القيادة والتحّكم
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العام اجلاري، فيما جرت اأي�سًا اإ�سافة حقيبة 
»ال�سل�سلة  اإىل  �سغرية  كتف  وحقيبة  �سفر 
التكتيكية« )Tac Series( التي �سبق اأن اأثبتت 
ج��دارت��ه��ا يف اال���س��ت��خ��دام امل���دين ع���اوة على 
اال�ستخدام يف  عمليات �رية تقت�سي اأن يعمل 
اأف���راد العمليات اخلا�سة يف ح��االت اإ���س��اءة 
خفيفة جدًا ويحّظر فيها ا�ستعمال م�ساعل، اأي 

م�سابيح يدوية. ويف اال�ستخدام املدين.
ي�����س��اف اإىل ه����ذا ك��ل��ه اأن احل����ل ال���ذي 
�سعيد  على   Mystery Ranch ���رك��ة  تقدمه 
ذات غطاء  علوية  ينطوي على فتحة   ASAP
ت�سمح ب��اإدخ��ال واح��ت��واء هوائيات وكابات 
C4ISTAR، ف�سًا على اأنابيب رزمة تعوي�س 
ال�سوائل التي يفقدها البدن. كما اأن الغطاء 
العلوي يتميز ب���اأداة رب��ط تتاألف م��ن ك��ّاب 
واأن�سوطة )hook and loop( من اأجل الدمج 
االإ���س��ايف ل��ُرق��ع متييز، مثل ���س��ارات DZ اأو 
ا�ستخدامها  ميكن  التي  ال��ه��ب��وط«،  »منطقة 
لتمييز ق���وات �سديقة م��ن ق���وات م��ع��ادي��ة يف 

ميدان القتال.
 Mystery Ranch عاوة على ذلك، وفرت   
الأو�ساط العمليات اخلا�سة احلقيبة امل�سّماة 
»َجْمب اأوف��رل��ود« )Jump Overload(، التي 
ُت�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 
 CamelBak وف����رت  ب��ي��ن��م��ا  ه����ذا   .)MFF(
عن�رًا ح�سا�سًا بالن�سبة اإىل جتهيزات نقل 
االأح��م��ال واإىل اأداء احل��ن��ود ال��ع��ام يف ميدان 
فقدان  بتعوي�س  تتعلق  حلول  وه��و  القتال، 
امل��اء يف البدن، مبا فيها النظام »ثريموباك 3 
يت�سمن   ال���ذي   ،)THERMOBAK 3l( ل« 
بحيث  للكتفني  جلدية  مقاب�س  اأو  ���ُس��ي��ورًا 
ي�سهل خلعه وتخزينه، وي�ستمل على حجرة 

تكنولوجيا  وذات  مت���ام���ًا  م��ع��زول��ة  خ����زان 
ملئه  اإع����ادة  واإم��ك��ان��ي��ة   hook-and –loop
ب�رعة من دون اال�سطرار اإىل اإزالة اخلزان 
م��ن رزم��ت��ه ال��واق��ي��ة امل�سنوعة م��ن ن�سيج ال�
ب�سنع  اأي�سًا   CamelBak وتقوم   .Cordura
 CBR امل�سّمى  حقائبها  من  املختلف  ال�سكل 
م لا�ستخدام يف احلرب الكيميائية  X، وامل�سمَّ

والبيولوجية. 
جتهيزات احلماية ال�ضخ�ضية 

   يف ما يتعدى جتهيزات حماية �سخ�سية 
)PPE( اأك����رث ت��ق��ل��ي��دي��ًة، م��ث��ل ُخ����وذ ال��ق��ت��ال 
 DCC�وال�سرتات امل�سفحة، تتابع اأو�ساط ال
القتال القريب الراجل اأي�سًا متطلبات معنية 
اأدوات احلماية،  من  باأنظمة ر�سف طبقات 
من مثل االأغطية ال�سوفية للروؤو�س والرقاب 
»نوميك�س«  م��ادة  من  امل�سنوعة  والقفازات 
)Nomex(، التي حتمي من اأخطار الومي�س 
واللهب، مع تطّلع اإىل تطوير و�سيلة حماية من 

ح��رارة حرائق ت�سل �سدتها اإىل 800 درجة 
فرنهايت.

   ه��ذا، وميكن دع��م و�سيلة احلماية التي 
بنظارات  والرقبة  للراأ�س   Nomex توفرها 
واق��ي��ة، م��ع خ��ي��ارات تقدمها »واي��ل��ي اإك�س« 
من  ت�����س��ن��ع جم��م��وع��ة  ال���ت���ي   )Wiley X(
املتميزة  التكتيكية  ال�سم�سية  ال��ن��ظ��ارات 
باحلماية من اأن��واع �ستى من املقذوفات، من 
 Black( »قبيل �سل�سلة نظارات »باك اأوب�س
بول«  »�سن�سور  النظارة  بينها  وم��ن   ،)Ops
غري  االأ����س���ود  االإط�����ار  ذات   )Censor Pol(
ال��رَاق )matte black( والعد�سة ذات اللون 
الرمادي الدخاين وامل�ستقطبة لل�سوء. ومن 
نظام  اأي�ًسا   Wiley X تنتجها  التي  املناظري 
املنظار »�سبري اآب��ل« )SPEAR APEL( التي 
تتميز كذلك بعد�سات ال�ِسِلينيت )���رب من 
اجل�س ال�سايف ال لون له( املتعدد الكربونات 
تقاوم  ال��ت��ي   ،)Selenite Polycarbonate(
ال�����س��ب��اب، م��ع اإم��ك��ان ت��زوي��د ه���ذه املناظري 
بعد�سات جلية لتعمل يف ح��االت قتالية يكون 
ال�سوء فيها خافتًا. وي�ساف اإىل ذلك ما تنتجه 
ال�ركة من اأنظمة حلماية ال��راأ���س، من مثل 
النظام »كيمان« )CAIMAN( الذي هو كناية 
ع��ن خ���وذة م�سممة ل��ت��اأم��ني حماية فعلية يف 

خمتلف �روب العمليات اخلا�سة.
املالب�س

   ما زال��ت ق��وات عمليات خا�سة يف اأنحاء 
خمتلفة م��ن ال��ع��امل جت��ري تقييمها لت�سكيلة 
 5.11« تنتجها �ركة  التي    XPRT املاب�س 
ي�سمل  والتي   ،)Tactical  5.11( تاكتيكال« 
ت�سميمها ا�ستخدام مزيج من القطن ونايلون 
 NYCO ُي�سّمى )Cordura( »ال���« ك��وردي��ورا
القتال  ميدان  يف  امل�سّغلني  لتزويد   ،Tactical

جعبة حلمل الذخائر 
واأجهزة الإت�ضالت

اأقنعة ُت�ضتخدم يف حالت التلّوث الكيميائي
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 no( »مبالب�س »ال حترتق/ال تْر�شح
.)melt/no drip

ه����ذه امل���الب�������س، امل���ت���واف���رة 
ب��اأ���ش��ك��ال م��ت��ع��ددة م���ن ال��ت��م��وي��ه 
اأُخ���رى  وب���األ���وان   )Multicam(

م��ت��ع��ددة اأي�������ش���ًا، ت��ت�����ش��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��الر« )Kevlar( ل��رف��ع م�شتوى 
احلماية، وح�شوات من م��ادة »اأورث��والي��ت« 
)Ortholite( حلماية االأك��ت��اف م��ن ت��اأث��رات 
ال�شعور  وزي���ادة  امل�شفحة  ال�شرتات  حركة 
ب��ال��راح��ة، ول���وح م��ط��اط حت��ت القمي�س مبا 
ميّكن ال�شخ�س من التنف�س بي�رس كلما حرك 
ذراعيه. كما اأن الذراعني مو�شعتان على نحٍو 
يوفر تهوئة اإ�شافية عرب اجل��زء اخللفي من 

القمي�س.
اأي�����ش��ًا  فتتميز   ،XPRT ����رساوي���ل  اأّم����ا 
بقدرات امت�شا�س الرطوبة، وكذلك باأدوات 
يبلغ  ال��ت��ي  اجل���ي���وب  اإغ�����الق مغنطي�شية يف 
ع��ن مت�شع  جمموعها �شبعة ج��ي��وب، ف�شاًل 
داخ��ل��ي حل��م��ل خم��زن��ني ل����30 طلقة م��ن عيار 
ال�رساويل  اأن  كما  ملم بطريقة خفية.   5.56
كب م�شنوعة بتكنولوجيا  د بح�شوات للرُّ تزوَّ
D30 )م��ادة متت�س الطاقة(، وبزوايا مبطنة 

ب�»كيفالر« لتاأمني مزيد من احلماية واملتانة
ت��وا���ش��ل ���رسك��ة UF PRO الك�شف عن 
خ��ط��وط اإن���ت���اج م��الب�����س م��الئ��م��ة للمهمات 
تكنولوجيا  �شنعها  يف  ت�شتخدم  ال�����رسي��ة، 
طبقات ال�»غور تك�س« )Gore-Tex( الرقيقة، 
واأف�شل املن�شوجات التي توؤّمن راحة حقيقية 
فيما ت�شمد يف مواجه املتاعب واالأعباء التي 
تنجم عن العمليات امليدانية يف ظروف الطق�س 

كافة.

ومّم�����������ا ك�������ش���ف���ت 
ال�رسكة عنه موؤخرًا خط املالب�س 
الذي يتاألف من �رساويل و�شرتات وقم�شان 
)تي �شرت( و�رساويل ق�شرة، وه��ذه كلها 
م�شنوعة من من�شوجات قطنية ناعمة لكنها 
يف  م��ط��ول��ة  ع�شكرية  عمليات  ن��ت��ائ��ج  تتحمل 
االأح��وال اجلوية املاطرة اأو الباردة، بح�شب 

قول ال�رسكة.
وهناك اأي�شًا منتوجات �رسكة »هليكون 
تك�س« )Helikon-Tex( التي جعلت لنف�شها 
�شيتًا طيبًا وتفوقت على منتوجات مماثلة يف 
جميع اأنحاء اأوروبا؛ فهي ت�شنع - تقريبًا - 
كل نوع من املالب�س واالأدوات التكتيكية التي 
تو�شع يف ت�رسف اجلنود ومطّبقي القانون 
وامل��ق��اول��ني الع�شكريني اخل��ا���ش��ني وق��وات 

العمليات اخلا�شة.
امل�صابيح اليدوية التكتيكية

ذ العمليات  على الرغم من �رسورة اأن تنفَّ
ال�����رسي��ة يف ح�����االت خ��اف��ت��ة ال�������ش���وء، ف���اإن 
االإ�شاءة تبقى عن�رسًا اأ�شا�شيًا بالن�شبة اإىل 
اأح��م��ال عن�رس ق��وات العمليات اخلا�شة من 
الهدف  تعيني  غر�س  جلهة  اإن  التجهيزات، 
اأو جل��ه��ة اأغ���را����س  اال���ش��ت��ط��الع واالإدارة 

ال�شخ�شية.
   يف هذا املجال، ت�شتمر �رسكة »�شورفاير« 
العمليات  اأو����ش���اط  ت��زوي��د  يف   )Surefire(
امل�شابيح  م��ن  ب�شل�شلة  ال��دول��ي��ة  اخل��ا���ش��ة 

ال��ت��ي ميكن  ال��ي��دوي��ة التكتيكية 
اأ�شلحة فردية  دجمها يف اأنظمة 

وُخوذ قتال، وت�شغيلها يدويًا.
م����ن ه�����ذه امل�������ش���اب���ي���ح ال��ت��ي 
 HL1-A امل�����ش��ب��اح  ال�����رسك��ة  ت�شّوقها 
املتميز ب��اأن له ثالثة �شمامات ثنائية م�شعة 
)LED(، اثنان ي�شعان �شوًءا اأزرق )من اأجل 
العمل وف��ق ب�شمة خافتة( وواح���د ح��راري 
)اأ���ش��ع��ة حت��ت ح��م��راء( ُي�شتخدم الأغ��را���س 
ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ق��ت��ايل. ه���ذا امل�����ش��ب��اح م�شنوع 
م���ن م����ادة ال��ب��ول��ي��م��ر، ومي��ك��ن و���ش��ع��ه على 
ركوبة دوارة ُتلحق بخوذة معيارية مدجمة 
لالت�شاالت )MICH(، كما اأو�شحت م�شادر 

.Surefire يف
وه��������ن��������اك امل�������������ش������ب������اح ال�������ي�������دوي 
 Streamlight( �شايدنوندر«  »�شرتمياليت 
االه��ت��م��ام   ي��ج��ذب  ال���ذي   )SIDEWINDER
اأك��ر من �شائر م�شابيح ال�رسكة  ال�شانعة 
 .)MONS Gearbox( غربوك�س«  »مون�س 
وهو م�شباح تكتيكي متني يف قيد اال�شتخدام 
ل���دى وح����دات خ��ا���ش��ة يف ب��ل��دان خمتلفة من 
العامل، وذو راأ���س قابل لالنحناء بحيث ميكن 
ربط امل�شباح بجيب من جيوب حقيبة ظهر، 
ثم اإمالة الراأ�س اإىل اأ�شفل وت�شغيل امل�شباح 
وحتريره من اليد لُت�ْشدر �شماماته الثنائية 
باللون  ال�شوء  بالتدريج   )LEDs( امل�شعة 
)���ش��وء  االأب��ي�����س  اأو  االأزرق  اأو  االأخ�������رس 
ال��ن��ه��ار( اأو االأ���ش��ع��ة حت��ت احل��م��راء، فتكون 
ن�شبة ال�شوء يف البداية 5 %، ثم يزداد توهجًا 

�شيئًا ف�شيئًا حتى يبلغ ن�شبة ال�100 %.
امل�شباح  اأي�شًا  اليدوية  امل�شابيح  وم��ن 
ُيَعّد  ال��ذي   ،)Pelican 7600  »7600 »بليكان 
واح��دًا من اأف�شل امل�شابيح املتوافرة  بقوة 
900 ل��وم��ن )ال��ل��وم��ن- lumen – ه��ي وح��دة 
ق��ي��ا���س ال��ف��ي�����س ال�����ش��وئ��ي(، وه���و م��ق��رون 
ب�«مو�شل  لل�شحن  قابلة  ليثيوم  ببطارية 
ت�شل�شلي ع��ام« )»ي��و اأ���س ب��ي« USB(. ويبث 
ال�شوء باللون االأحمر واالأخ�رس، باالإ�شافة 
اإىل ال�شوء االأبي�س ال�شاطع.   وي�شار اأي�شًا 
اإىل  اجليل الثالث م��ن م�شباح �رسكة »ك��ور 
امل�����ش��ّم��ى   )Core Survival( ���رسف��اي��ف��ل« 
ال���ذي    )HEL-STAR 6(  »6 ���ش��ت��ار  »ِه����ل 
يت�شمن مزيجًا من خيارات ال�شوء االأبي�س 
واالأ����ش���واء امل��ل��ون��ة م��ع ح��زم��ة اأ���ش��ع��ة حتت 
ح��م��راء، وم��ع��دالت �شطوع اأو �شّدة متغرة، 
ال�شديق  ب��ني  التمييز  دور  يف  ال���ش��ت��خ��دام��ه 
وال��ع��دو حتى م��دى ب�رسي ق��دره 1600 مرت. 
وهو مقاوم اأي�شًا لل�شدمة واالهتزاز وملياه 

م�صباح للعمليات الليلية

م�صد�س جمّهز مب�صباح كهربائي تكتيكي
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البحر حتى عمق 300 قدم.
وت��ق��دم Core Survival مل��ك��ون��ات ق��وات 
العمليات اخلا�شة  نظام اإ���ش��اءة يرّكب على 
مظلة لتحديد موقع مظليني يف اأثناء هبوطهم 
اأو م��وق��ع اأح���م���ال ج��وي��ة ل��ت��ف��ادي ح���وادث 
ا�شطدام  و/اأو تتّبعها يف اأثناء عمليات تدريب 

اأو يف اأثناء عمليات تكتيكية.
الأحذية

فيما مكونات قوات 
ال���ع���م���ل���ي���ات اخل��ا���ش��ة 
ت�شتمر يف االنت�شار ُقدمًا 
يف ط��ول مزيد م��ن بيئات 
احل����م����الت ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
متطلب  يبقى  وعر�شها، 
���ش��رًا على  اإدارة مهمات 
االأق����������دام ق������درة م��ه��م��ة 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة اإىل ع��ن��ا���رس 
القوة، وال �شيما اأولئك 
الذين يعملون عرب جبال  
ا�شتوائية  ت�شاري�س 

�شاقة.
اأي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب2017، منحت   27 يف 
قيادة احلرب اخلا�شة يف البحرية االأمركية 
 Deliberate( دايناميك�س«  »دليربيت  �رسكة 
Dynamics( عقدًا لتزويد ِف��رق بحرية جوية 
خمت�شة  ب��اأح��ذي��ة   )SEAL Teams( ب��ري��ة 
وم���وؤه���ل���ة ل��ال���ش��ت��خ��دام يف اأح�������وال ج��وي��ة 
ب��اردة وبيئات جبلية. ويف ه��ذا املجال، تبقى 
 )SOLOMON( »����ش���ول���وم���ون«  االأح���ذي���ة 
التي  التجهيزات  م��ن  »االأ���ش��ا���ش��ي��ة«  القطعة 
ت�شلح للعمل  يف اأثناء التدريبات على النجاة 
م���ن م�����ش��ق��ات ال��ط��ق�����س ال����ب����ارد وال������رباري 

والت�شاري�س الربية االأخرى.
ال��ق��وات اخلا�شة  قيادة  وباملثل، منحت 
االأم��رك��ي��ة ���رسك��ة »ب��ات��ري��وت اأَوت��ف��ي��رتز« 
)Patriot Outfitters( عقدًا يف 26 اأيار/مايو 
2017 من اأجل ت�شليم اأحذية االأدغ��ال »نايكه« 
تتميز  ال��ت��ي   ،)Nike SFB Jungle Boots(
بخفة ال��وزن واملرونة والثبات يف التدريبات 

والعمليات يف املناطق اال�شتوائية.
يدخل يف �شناعة ه��ذا النوع من االأحذية 
ي�شمحان  اللذان   )canvas( والكنفا  النيلون 
بدخول ال��ه��واء، االأم��ر ال��ذي يتيح للم�شّغلني 
جت��ف��ي��ف اأق���دام���ه���م ب��ط��ري��ق��ة اأ������رسع يف اإث���ر 
»انغما�س كلي« يف بيئات ذات رطوبة عالية، 
حيث ي�شود كثرًا خطر »االأمرا�س اجللدية يف 

.)immersion foot( »االأقدام

وم������ن االأح����ذي����ة 
ه�����ذا  يف  االأخ�����������������رى 

امل�������ش���م���ار، ُت���ذك���ر اأح���ذي���ة 
من   XPRT 2.0 التكتيكية  النخبة 

�رسكة »5.11«، وهي خفيفة ومريحة ومتينة 
وم�����ش��ادة ل��ل��م��اء وت�����ش��م��ح ب��دخ��ول ال��ه��واء 
اأح��ذي��ة �رسكة  اأي�شًا  )breathable(، وُت��ذك��ر 
 ZEPHYR( »امل�شّماة »زفر )LOWA( »ُلَوا«
GTX MID TF( والتي ي�شتخدمها اجلي�س 

الربيطاين يف خالل مهمات بالغة الق�شوة.
اآلت الت�صوير

الفردية  الت�شوير  اآالت  تكنولوجيا  اإن 
ال��وا���ش��ع��ة االن��ت�����ش��ار ت��ق��دم اإىل امل�����ش��ّغ��ل��ني 
ال��ع�����ش��ك��ري��ني  م��زي��ة اإج�����راء م��راج��ع��ة اأع��م��ق 
تنفيذها،  اإث���ر  يف  ع�شكرية  عمليات  ملجريات 
ف�شاًل عن اإمكانية معاجلة بيانات ا�شتخبار 
وم���راق���ب���ة وح����ي����ازة اأه�������داف وا���ش��ت��ط��الع 
البيئة  يف  ون�����رسه��ا  وا�شتغاللها   )ISTAR(

التكنيكية اإبان تاأدية مهمة ما.
من اخل��ي��ارات املتوافرة يف ه��ذا ال�شدد، 
 )MOHOC( »ال��ت�����ش��وي��ر »م����وه����وك اآل�����ة 
امل�شّماة كذلك تيمنًا با�شم ال�رسكة ال�شانعة 
خ��وذة  ف��وق  لدجمها  وامل�شّممة   ،MOHOC
قتال اأو جتهيزات تنقل اأحمااًل اأو لال�شتخدام 

كجهاز م�شتقل بذاته.
اآل���ة الت�شوير ه���ذه على  ت�شتمل م��زاي��ا 

اأن��ه��ا م�����ش��ادة ل��ل��م��اء ع��ل��ى ع��م��ق 33 ق��دم��ًا، 
وق���ادرة على حتمل �شدمات �شقوط من 

�شور  ت�شجيل  وميكنها  م��رتي��ن،  ع��ل��و 
ف��ي��دوي��ة وف��وت��وغ��راف��ي��ة ب��ال��غ��ة النقاء 
يف ح���االت وج���ود ���ش��وء ظ��اه��ر و�شوء 
خافت و�شوء اأبي�س )ك�شوء النهار(. 
كما اأن م��ن امل��زاي��ا وج���ود ط���راز يعمل 

باالأ�شعة حتت احلمراء، مع خيار اإ�شايف 
لنقل �شور فيدوية متحركة عرب و�شيلة 

.)WiFi( »واي فاي«
�صّماعات الراأ�س

 مت�����ش��ي ق����وات ال��ع��م��ل��ي��ات اخل��ا���ش��ة يف 
اال���ش��ت��ف��ادة م��ن اأع��م��ال ال��ت��ح��دي��ث يف ك���لٍّ من 
جمال حماية االأذن وجم��ال �شماعات الراأ�س 

التكتيكية، بهدف تعزيز عن�رس  لالت�شاالت 
اإدراك الو�شع وعن�رسي القيادة والتحكم يف 

ميدان القتال.
يف ه��ذا امل��ق��ام، وخ���الل فعاليات معر�س 
AUSA( »2017(، ك�شفت »ريفيجن  »اأو���ش��ا 
النقاب   )Revision Military( م��ي��ل��ي��رتي« 
عن نظام �شماعات راأ���س تكتيكية حتت ا�شم 
مب�شاعدة   ،)ComCentr2(  »2 »كوم�شنرت 

كبرة من اأو�شاط العمليات اخلا�شة.
ي�شتطيع ه��ذا ال��ن��ظ��ام، ال���ذي �شيتوافر 
لالأو�شاط امل�شار اإليها يف العام اجل��اري، اأن 
يكون على �شلة باأي خوذة ات�شاالت مدجمة 
ومعيارية )MICH(، موفرًا ارتباط باأجهزة 
رادي����و ذات ب��رجم��ي��ات واأج���ه���زة ات�����ش��االت 
اأُخرى، مبا فيها اأجهزة الراديو ذات ال�شبكة 
 MANET( ال��ن��ق��ال��ة امل��ن�����ش��اأة ل��ه��ذا ال��غ��ر���س

.)radios

جهاز اإت�صال خفيف 
Invisio من اأنفيزيو

اأحذية لل�صري يف الأدغال

جراب ملياه ال�صرب 
عند احلاجة
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ه�������ذا، وي����ج����ري رف������ع م�����ش��ت��وى 
بتكنولوجيا  امل��ت��م��ي��ز   ،ComCentr2
�شبيل  يف  ال�شجيج،  خلف�س  ن�شطة  رق��م��ي��ة 
زيادة معدل و�شوح الكالم يف بيئات مزدحمة 
لني  مب�شادر ت�شوي�س، ف�شاًل عن تزويد امل�شغِّ
ب��ع��ن��ا���رس ح��م��اي��ة ال�����ش��م��ع اإب����ان ا�شتباكات 
حم�شورة  م��واق��ع  يف  خ�شو�شًا  ���ش��اخ��ب��ة، 
اأو �شيقة، حيث جت��ري عمليات يف جم��االت 

مدينية.
ويف ال��ع��ام 2017، و���ّش��ع��ت »اإن��ف��ي��زي��و« 
)Invisio( نطاق �شل�شلة منتوجاتها باإ�شافة 
وح����دة حت��ّك��م ج���دي���دة م���ن اأج����ل ات�����ش��االت 
تكتيكية وح��م��اي��ة ال�����ش��م��ع. ه���ذه ال��وح��دة، 
لتلبية  مة  م�شمَّ  ،INVISIO V50 امل�����ش��ّم��اة 
حاجات عمالء يف م�شماري ال��دف��اع واالأم��ن 
اإمكانية  تتمّثل يف احل�����ش��ول على ن��ظ��ام ذي 

للتزود بالطاقة بوا�شطة بطارية.
اأّم�����ا حم��ت��وي��ات ال��ن��ط��اق امل�����ش��ار اإل��ي��ه، 
وحماية  تكتيكية  ات�����ش��االت  اأن��ظ��م��ة  فمنها 
�شمع يف ت�رسف م�شتخدمني حمرتفني، من 
 INVISIO بينها وح����دات حت��ك��م ات�����ش��االت
الثنائية   INVISIO V50 و  االأح���ادي���ة   V20
 INVISIO التي ت�شتمد طاقتها من بطارية و
60 ال��ث��الث��ي��ة، وه����ي ك��ل��ه��ا ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ب��دي��ل 
م��رون��ة  وت��ت�����ش��م��ن   )interchangeable(
الت�شغيل مبا يتيح ترابطًا بني �شماعات راأ�س 

واأجهزة راديو خمتلفة.
عّدة احلرب والأحزمة

ك��م��ا ُذك����ر م���ن ق��ب��ل، اإن االأم�����ر ال��دق��ي��ق 
ال�شخ�س  ح��م��ل  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  واحل���ا����ش���م 
حمل  م��ع��دات  تكنولوجيا  ه��و  للتجهيزات 
االأثقال اأو MOLLE، التي اعتمدت ب�شورة 
تقليدية على  �شبكة )mesh( اأفقية – عمودية 
ُت��رك��ب  اأن  مي��ك��ن   )material( جت��ه��ي��ز  م���ن 
عليه اأج��رب��ة  ف��ردي��ة. على اأي ح���ال، اأطلقت 
والتجهزيات  باملالب�س  املخت�شة  ال�����رسك��ة 
ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة، ن��ظ��ام��ه��ا امل��خ�����ش�����س حل��م��ل 
يف   )HEXGRID( »هيك�شغريد«  االأح���م���ال  

مانحة   ،)SOFIC 2017( »�شوفيك«  معر�س 
لني مرونة اأك��رب يف زاوي��ة ربط االأجربة  امل�شغِّ
ب��ال�����ش��رتات واحل��ق��ائ��ب التكتيكية واأح��زم��ة 
القتال، التي ُتربط اأغطية هذا النظام بها من 
للتعليق   Velcro تكنولوجيا  ا�شتعمال  طريق 
واالأربطة وحتى اإمكانية دجمه يف عربات برية 
تكتيكية ومن�شات غ��ر ظ��اه��رة، مب��ا ي�شمح 
بربط اأجربة اأ�شلحة فردية وخمازن وذخرة 
ب��ج��وان��ب اأب����واب ال�����ش��ي��ارة وحت���ت امل��ق��اع��د، 
على �شبيل املثال. كما اأن م�شدرًا يف ال�رسكة 
اأو�شح اأن ثمة تفكرًا يف دمج HEXGRID على 
مالب�س قتال اأي�شًا، بحيث تت�شاءل احلاجة 
اإىل روابط MOLLE اإ�شافية يف اأ�شكال اأحزمة 

قتال.  
تكنولوجيا الأداة املتعددة ال�صتعمالت

ثمة حاجة �شديدة االإحل���اح اأك��ر من اأي 
وق��ت م�شى تتمّثل يف جتهيز ج��ن��دي القتال 
ال��ت��الح��م��ي ال���راج���ل )DCC(، ال���ذي يحمل 
كثرًا من التجهيزات التقنية اليوم، باأدوات 
 )fixes( وت�شليح  تثبيت  ب��اأع��م��ال  خمت�شة 
���رسي��ع��ة. وم��ن اخل��ي��ارات امل��ط��روح��ة يف هذا 
باور  اال�شتعماالت  املتعددة  »االأداة  ال�شدد 
  )PowerAssist Multi-Tool( �����ش��ت«  اأ���شِّ
 )flip-open( ت�شتمل على اأداة �رسيعة الفتح
م�شنَّنًا،  ون�شاًل  متعددة،  ن�شااًل  وتت�شمن 
وك��م��ا���ش��ة م��ت��ي��ن��ة، وم��ف��ك ب���راغ���ي، وق��اط��ع��ة 
اإ�شفينية )على �شكل V(، ومغ�ّشنة )الوي��ة( 
�شاعق  ومغ�ّشنة   ،)wire crimper( اأ���ش��الك 
اأ�شالك.  وقاطعة   ،)blasting cap crimper(
وهناك اأي�شًا �رسكة »ليذرمان ت��ول غ��روب« 
ت�شنع  ال��ت��ي   )LeathermanTool Group(
مة لدعم اإج��راءات �شيانة  االأداة MUT امل�شمَّ
ب��ن��ادق ال��ن��وع امل�����ش��ّم��ى AR-15، مب��ا فيها 
البندقيتان »اأم16-« واأم- 4«. ومن ِقطع هذه 
االأداة كما�شات عادية واأُخرى مدببة الراأ�س، 
��ن��ة كهربائية،  وق��اط��ع��ات اأ����ش���الك، وم��غ�����شّ
ومطرقة،  قطع،  وك��اّلب  ومن�شار،  و�شكني، 
للتنظيف  واأداة  برونزية،  كربون  ومك�شطة 

مكونة من ق�شيب وفر�شاة، وثاقبة لتفكيك 
ال�شالح. ي�شاف اإىل ذلك اأن هذه الوحدة من 
بيد  اجل��ن��دي  ي�شتخدمها  اأن  ميكن  االأدوات 
واح��دة، خ�شو�شًا يف حال تعر�شه لالإ�شابة 

يف القتال، بح�شب تاأكيد ال�رسكة.
   ال�صكاكني واأحزمة اجللد

ل��ل��ت��ج��ه��ي��زات امل��ع��ن��ي��ة 
وب��احل��االت  ال��ف��رد  ب�شالمة 
ال���ط���ارئ���ة اأه���م���ي���ة ق�����ش��وى 
ال��ع��م��ل��ي��ات  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
زج  تت�شمن  ال��ت��ي  اخلا�شة 
ق�����وات يف م���واق���ف ق��ت��ال��ي��ة 
اإخراجها  ث��م  وا�شتطالعية 
منها؛ اإذ ملّ��ا ك��ان��ت مكونات 
اخلا�شة  العمليات  ق���وات 
ت��ع��ت��م��د اأك�����ر ف���اأك���ر على 
ع���رب���ات    ITVمي��ك��ن نقلها 

CH- ب��ط��واف��ات م��ن مثل
ذوات  وط�����ائ�����رات   47
اأج��ن��ح��ة م��ي��ال��ة م���ن مثل 

 ،CV-22 OSPREY
)العاملني  لني  امل�شغِّ ف���اإن 

الع�شكريني( يكونون بحاجة 
اإىل الو�شائل التي متّكنهم من 
اإخ��راج اأنف�شهم من العربات 
على نحٍو �رسيع عقب وقوع 
ح��ادث حتطم اأو ح��ادث �شر. 
وتنطبق ح��اج��ة مم��اث��ل��ة على 
اأفراد يكلفون مبهمة تت�شمن 
ال��ه��ب��وط مب��ظ��الت يف �شقوط 
ح��ر وم��واج��ه��ة ح���االت طارئة 

من قبيل الهبوط على اأ�شجار، 
علي �شبيل املثال.

   يف ه�������ذا االإط��������������ار، ت�����ق�����دم ����رسك���ة 
»ب��الك��ه��وك« )BlackHawk( ح��زام��ًا طوقيًا 
»ه��وك��ه��وك«  ط����راز  م���ن   )strap slasher(
)HawkHook( يحمله اجلندي يف مو�شع على 
�شرتته امل�شفحة ب�شكل ي�شهل الو�شول اإليه، 
اأو على مو�شع على احل���زام، اأو حتى ربطه 
مبو�شع قريب من ح��زام مقعد العربة بغية 
ت�شهيل اخل���روج م��ن العربة عند ال�����رسورة 

حفاظًا على �شالمة اجلندي.
   ي�شتمل ال� HawkHook على ن�شل قابل 
للطي وفيه حد قاطع غائر لقطع اأحزمة مقاعد 
وحبال مظلة واأ�رسطة نقل اأحمال، ف�شاًل عن 
كا�رس زج��اج لته�شيم نوافذ خالل حماوالت 

اخلروج من عربة.       

خوذة مع �صّماعة راأ�س

�صكني خا�س 
للوحدات القتالية
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ن��ي��اب��ًة ع���ن  ع��اه��ل ال��ب��ح��ري��ن امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة، اإفتتح 
املعر�ض ال�سيخ عبد اهلل بن حمد 
اللجنة  ورئي�ض  ال�صخ�صي  املمثل  خليفة،  اآل 
العليا املنظمة ملعر�ض البحرين الدويل للطريان 
يف دورت��ه اخلام�صة بتاريخ 14 ت�رشين الثاين/

نوفمرب 2018، وذل��ك بح�صور ح�صد م��ن كبار 
امل�����ص��وؤول��ني وال�����وزراء وال���ق���ادة الع�صكريني 
وممثلي ال�رشكات العار�صة والوفود والبعثات 

الر�صمية.
ال�سيخ عبد اهلل جاَل على اأرجاء و�صاحات 
امل���ع���ر����ض، واط���ل���ع ع��ل��ى اأح������دث ال���ط���ائ���رات 
الع�صكرية وامل��دن��ي��ة واأج��ه��زة امل��اح��ة اجلوية 
والأن��ظ��م��ة اجل��دي��دة امل��ت��ط��ّورة يف ع��امل الطريان 
اإىل  بال�صكر  ت��وّج��ه  امل�صاندة. كما  واخل��دم��ات 
قاموا  ال��ذي��ن  واملنّظمني  العار�صة  ال�����رشك��ات 

بعمل ممّيز  لإجناح هذا املعر�ض.
اآل خليفة  امللك حمد بن عي�سى  ب���دوره 
زار قاعدة ال�صخري اجلوية حيث ُيقام املعر�ض، 
وا�صتقبل روؤو�صاء الوفود الر�صمية  من مدنيني 
وع�رشيني وروؤ���ص��اء وممثلي �رشكات الطريان 
املُ�صاحبة  اجلوية  العرو�ض  و�صاهد  العاملية، 
للمعر�ض والتي �صارك فيها عدد من الطائرات 
العربية والعاملية. كما نّوه باأهمية عقد مثل هذه 
لنطاق  فر�صًا  ت��وّف��ر  التي  العاملية  امللتقيات 
���رشاك��ات ج��دي��دة يف جم��ال �صناعة ال��ط��ريان، 
باعتبارها من�صات لتباُدل اخلربات واملعلومات 
حول التقنيات املاحية اجلديدة، ُم�صريًا اإىل اأن 
من  اأ�صبح  للطريان  ال���دويل  البحرين  معر�ض 
الأنظمة الإقت�صادية والتجارية التي ُت�صهم يف 
تعزيز م�صرية الإقت�صاد الوطني، وموؤكدًا على 
اأن اململكة ت�صري بخطى ثابتة نحو حتقيق املزيد 

من املنجزات واملكت�صبات التنموية.
اإىل ذل��ك، اأ���ص��اد املهند�ض كمال  بن اأحمد 
حممد وزي���ر امل��وا���ص��ات والإت�����ص��الت نائب 
بنجاح  للمعر�ض،  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ض 
ت��ن��ظ��م ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ض ال����ذي ُي�����ص��اف اإىل 
اإجنازات مملكة البحرين، والذي اأ�صبح مو�صع 
اإ�صادة وتقدير على امل�صتويني الإقليمي والدويل 
ب�صهادة جميع املُ�صاركني والزّوار، كما ُي�صاهم 

يف دعم الإقت�صاد الوطني ب�صكل فّعال.
ُت��در الإ���ص��ارة اإىل اأن وزارة املوا�صات 
والإت�����ص��الت  هي اجلهة املنّظمة للمعر�ض اإىل 

جانب �صاح اجلو امللكي البحريني.
املُ�����ص��ارك��ة الأم���ريك���ي���ة يف امل��ع��ر���ض ك��ان��ت 
لفتة م��ن خ��ال الأ���ص��ط��ول اخلام�ض الأم��ريك��ي 
ال�����ذي ي��ت��م��رك��ز يف ال���ب���ح���ري���ن، وع����رب وج���ود 
ق��واع��د جوية اأم��ريك��ي��ة، ويف ه��ذا الإط���ار ���رّشح 
 LT. General غا�ستيال  ج��وزي��ف  اجل����رال 
اجل��وي��ة  ال���ق���وات  ق��ائ��د    JosephGaustella
الأم��ريك��ي��ة ب����اأن م��ع��ر���ض ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��ط��ريان  
ي��ع��ّد م��ن اأجن����ح واأب���ه���ر امل��ع��ار���ض يف املنطقة، 
منّوهًا اإىل اأن مثل ه��ذه املعار�ض ل تعّد فر�صة 
ل���ص��ت��ع��را���ض ال��ع�����ص��ات وال���ق���وة الع�صكرية 
لكل دول��ة، بل لتبادل اخل��ربات وعر�ض فر�ض 
التعاون املُتبادلة بني القوات املختلفة. اجلرال 
غا�صتيا اأ�صاف اأن ال�صبب الرئي�ض للُم�صاركة 
يف هذا املعر�ض هو اأنه يجمع اأ�صدقاءنا من دول 
اخلليج وق��وات التحالف الدولية، موؤكدًا على 
الأمريكية يف جمال  البحرينية  العاقات  متانة 
التعاون الع�صكري حيث يتّم تباُدل التكنولوجيا 
والأن���ظ���م���ة احل��دي��ث��ة، والأه�������ّم  ه���ي الأه�����داف 

املُ�صرتكة يف �صبط الأمن والإ�صتقرار يف املنطقة.
اأبرز العار�سني واأخبار املعر�ض:

حقق معر�ض البحرين للطريان يف دورته 
اخلام�صة منوًا ملحوظًا بلغ 70 % كما توؤكد 
اللجنة املنظمة ،  فقد ت��اوز ع��دد ال�رشكات 
اجلوية  بالأنظمة  ال�صلة  ذات  واملوؤ�ص�صات 

حدود ال� 130 �رشكة اأبزرها ما يلي:
AIRBUS - اأيربا�ض  

BAE Systemsب.اأ.اإي �سي�ستمز -

:BIAS  2022 معرض البحرين  الدولــي للطريان
حمطة مهّمة على خريطة معار�ض الطريان

ال�سيخ عبد اهلل بن حمد اآل خليفة رئي�ض اللجنة العليا املنظمة ُمفتتحاً  معر�ض العام 2018
�سراكة اط��ار  يف   2010 العام  يف  للطريان  ال��دويل  البحرين  معر�ض   تاأ�س�ض 
ما بني �سوؤون الطريان املدين، و�سركة فارنبورو اأنرتنا�سيونال الربيطانية املنّظمة 

للمعر�ض.
اإنعقد املعر�ض يف دورته اخلام�سة والأخرية بتاريخ 14 ت�سرين الثاين/ نوفمرب 
الإنعقاد  يف دورته  اإىل  املعر�ض  �سيعود  �سنوات  اأرب��ع  2018، واليوم بعد غياب 

ال�ساد�سة ما بني 9 و 11 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2022 يف قاعدة ال�سخري اجلوية. 
فيما يلي تذكري بفعاليات معر�ض العام 2018:
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Bell  Helicopters - ِبل للطوافات 
Boeing - بوينغ  

Gulf  Stream  غولف �سرتمي -
Harris - هاري�ض 

Leonardo - ليوناردو 
Lockheed Martin - لوكهيدمارتن 

Otokar - اأوتوكار 
Roketsan - روكت�سان 

اأب������������ورون اك�������س���ب���ورت                             - رو���������ض 
        Rosoboronexport

لل�سناعات  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��رك��ة    -
الع�سكرية

 Saudi Arabian Military Industries
- ال�سركات الدفاعية املن�سوية

الم�������������ارات دول�����������ة  ج������ن������اح  يف    
  UAE Pavilion  العربية املتحدة 
Thales                                طالي�ض -
 TAI   ال�سناعات اجلوية الرتكية -
UAC                         الطوافات الرو�سية -

اأه����م  م��ع��رو���ص��ات ه���ذه ال�����رشك��ات التي 
تعترب الأك��ر من نوعها يف معر�ض البحرين 

ميكن اإدراجها على النحو التايل:
 A380 كان لها طائرة Airbus اأيربا�ض  
من ط��ريان الم��ارات وطائرة A320 neo من 

نّظمت �سركة » رو�ض اأوبورون اإك�سبورت« الرو�سية  عر�ساً رو�سياً 
موحدًا يف الن�سخة اخلام�سة من معر�ض البحرين الدويل للطريان 2018 
الذي جرى يف مملكة البحرين بقاعدة ال�سخري اجلوية ما بني 14 و 16 

ت�سرين الثاين/نوفمرب.
 Alexander ميخييف  األك�سندر  ال�سيد  ق��ال  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
اإك�سبورت« :»يتيح  اأوب��ورون  العام ل�سركة »رو�ض  Mikheev املدير 
معر�ض البحرين الدويل للطريان ل�سركتنا فر�سة ثمينة لعر�ض اأحدث 
تطويرات ع�سكرية لل�سناعات الدفاعية الرو�سية والتعريف مبوا�سفاتها 
الفريدة يف نوعها. والكثري من املعّدات املعرو�سة املخ�س�سة للقوات 
اأو تتفوق  اجلوية وق��وات الدفاع اجل��وي ل يوجد لها مثيل يف العامل 
ميخييف  الرئي�سية«.ال�سيد  اخلوا�ض  حيث  من  الأجانب  مناف�سيها 
اإزاء الأنظمة الرو�سية  اإن دول اخلليج تبدي اهتماماً كبريًا  اأ�ساف:» 
للدفاع اجلّوي ذات املديات املختلفة والطائرات واملروحيات والطائرات 
غري املاأهولة. وتعر�ض �سركة »رو�ض اأوبورون اإك�سبورت« يف معر�ض 
الع�سكرية،  الأ�سلحة واملعّدات  من  250 منوذجاً  البحرين ما يزيد عن 
والكثري منها اأثبتت خوا�سها املتمّيزة يف �سوريا. ومن املتوقع اأن تبدي 

وفود دول املنطقة اأكرب اهتمام جتاه طائرات اجلبهة املُقاتلة متعددة 
.»SU - 35 الوظائف من نوع

 كما قّدمت �سركة »رو�ض اأوبورون اإك�سبورت« يف املعر�ض املنتجات 
 II-76MD - 90A  احلديثة مثل طائرة التزويد بالوقود يف اجلو من نوع
 Mig 6 - 29 M/M2  وطائرات والتدريب Yak - 130 وطائرة التدريب (E)

.II-78MK - 90A وطائرة النقل الع�سكري
ويف اأيام املعر�ض قّدم طيارو الفرقة الأ�سطورية » الفر �سان الرو�ض« 
منت  على  ومهاراتهم  البهلوانية  والأل��ع��اب  اجلوية  لالإ�ستعرا�سات 

.SU-30SM الطائرات املُقاتلة ذات القدرة الفائقة على املناورة
وفيما يخ�ّض املروحيات فت�ستقطب اإهتماماً خا�ساً لدى امل�سرتين 
الأجانب كّل من الطائرة العمودية للقتال من نوع Mi - 26 T2 والطائرة 
Ka-52 والطائرة العمودية ال�ساربة  العمودية للنقل والقتال من نوع 
»رو���ض  �سركة  عر�ست  كما   ،Mi -28NE ن��وع  من  والإ�ستطالع  للقتال 
اأوبورون اإك�سبورت« الطائرة Ka - 226T والطائرة العمودية اخلفيفة 
متعّددة املهام من نوع MI- 35 M والطائرة العمودية الثقيلة للنقل من 

.»Ansat« نوع

وامللك حمد بن عي�سى اآل خليفة زائرًا

» Rosoboronexport رو�ض اأوبورون اإك�سبورت«    
       يف معر�ض البحرين الدويل للطريان 2018:

الأ�سلحة الرو�سية ت�ستقطب اإهتماماً متزايداً يف ال�رشق الأو�سط
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ط���ران اخل��ل��ي��ج، وط��واف��ة Airbus H145 من 
�رشكة »اأرامكو«.

  بوينغ Boeing  ع��ر���ض اأم����ام جناحها 
طائرة B787 - 200 من طران اخلليج وطائرة 
وطائ�������رة  اخلليج  ط���ران  م��ن   B777 - 200
B777 - 700 م��ن اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية، 
بالع������رو�ض  م��ن��ه��م��ا  ك���ّل  �ساهم������ت  وق���د 
اجلوي�����ة، ثم طائرت��������ني B767 - 281  تابعة 

ل�رشكة النقل العاملي DHL يف البحرين.
تنتجها  ال��ت��ي  الع�سكرية  ال��ط��ائ��رات  اأم���ا 
بوينغ فقد عر�ست عرب �سالح اجل��و الأمركي  
 B ث��ّم MV - 22 و F - 15 وق��وات املارينز مثل

.- 1B
  لوكهيد مارتن Lockheed Martin كان 
لها الن�سيب الأك��رب من العرو�ض اجلوية عرب 
املُقاتالت F - 35 و F - 16 من اجلي�ض الأمركي 

ومن �سالح اجلو الإماراتي .
  ِبل للطوافات Bell Helicopters �ساركت 

بالطوافة Bell 42 9EMS على الأر�ض.
  غولف �سرتمي Gulf Stream  كان لها على 

.G650ER و G500 الأر�ض طائرتني
 Eurofighter ت��اي��ف��ون  ي��وروف��اي��رت    
ِقبل  بالعرو�ض اجلوية من  �ساركت   Typhoon

�سالح اجلو امللكي الربيطاين.
  رو�سيا ح�����رشت م���ن خ���الل ُم��ق��ات��الت 
العرو�ض  يف  ���س��ارك��ت  ال��ت��ي   Russia Knights
اجلوية مع طائرات SU-27 ، وطائرة جاثمة 

طراز SU95 اإنتاج �سوخوي.
  ليوناردو Leonardo �ساركت عرب طوافة 
Agusta 139 وط��ائ��رات فرقة الأل���وان الثالثة 

Frecce Tricolori طراز MB 339 الإيطالية.
  فرقة الفر�سان الإم��ارات��ي��ة ل��الأل��ع��اب 

.MB 339 NAT  البهلوانية بوا�سطة طائرات
�ساركت  الماراتية  اجلوية  القوات    
ُمقاتالت  بوا�سطة  اأي�سًا  اجلوية  العرو�ض  يف 

.F - 16 و Mirage  مراج
  روكت�سان Roketsan عر�ست جمموعة 
قبل  من  املُ�ستخدمة  ال�ساروخية  الأنظمة  من 
املُ��ق��ات��الت مثل: CIRIT و UMTAS و SOM و 

.MAM
  اأوتوكار Otokar  عر�ست ثالث عربات 

.4x4 6  وx6 8 وx8  مدرعة على عجالت
ال���ط���ائ���رات ال��ت��ي ���س��ارك��ت يف ال��ع��رو���ض 

اجلوية:
- ط��ائ��رة اإن�����زال م��ظ��ّل��ي��ني م��ن ق���وة دف��اع 

البحرين

- ُمقاتلة مراج Mirage 2000 من الإمارات 
العربية املتحدة

 - طائرة درمي ليرن B 787 - 9 من طران 
اخلليج.

- ُمقاتلة F-16 من �سالح اجلو الإماراتي.
- ف��رق��ة الأل���ع���اب اجل��وي��ة ت���ري ك��ول��وري 

Tricolori من اإيطاليا.
- ُمقاتلة MV - 22 تابعة لقوات املارينز 

الأمركية.
- ُم��ق��ات��ل��ة B - 1B ت��اب��ع��ة ل�����س��الح اجل��و 

الأمركي.
 Russian فرقة الألعاب اجلوي الرو�سية -

.Knights
- طائرة Eclipse  550 من طران مايل.

- ط���ائ���رة  B 777 م���ن ط�����ران اخل��ط��وط 
اجلوية الكويتية.

.»DHL« من �رشكة B767 طائرة -
- ُمقاتلة تايفون Typhoon من �سالح اجلو 

امللكي الربيطاين
- ُم��ق��ات��ل��ة F-35 ت��اب��ع��ة ل��ق��وات امل��اري��ن��ز 

الأمركية.
- ُم��ق��ات��ل��ة F - 16 ت��اب��ع��ة ل�����س��الح اجل��و 

الأمركي.
- فريق الفر�سان الإماراتي.

البحرين تعزّز �سالحها اجلوي
اأعلن قائد �سالح اجلو امللكي البحريني اللواء طّيار الركن ال�سيخ حمد بن عبد اهلل اآل خليفة، 
عن ا�ستعداد اململكة لإر�سال عدد من كبار ال�سباط والطّيارين والفّنيني اإىل الوليات املتحدة 
الأمريكية، وذلك لتدريبهم على اأحدث املُقاتالت احلربية يف العامل F - 16 Block 70 التي �ستمتلكها 

البحرين مع و�سول 4 طائرات مع نهاية العام 2022.
 F-16 اللواء حمد اأ�سار اإىل اأن مملكة البحرين اأ�سبحت ر�سمياً اأول دولة ت�سرتي املُقاتالت
Block 70 املتقّدمة، وهي الأحدث �سمن طائرات F-16 التي تنتجها �سركة »لوكهيد مارتن«. ُي�سار 
اإىل اأن العقد مع ال�سركة املُنتجة وقع نهاية العام 2017 مع احلكومة الأمريكية ل�سراء 16 ُمقاتلة من 
طراز F-16 Block 70 بقيمة 1.12 مليار دولر، بهدف تدعيم اأ�سطول مملكة البحرين اجلّوي الذي 

بات من اأوائل القوات اجلوية اخلليجية الذي ميتلك هذا اجليل من املُقاتالت.
يف جمال اآخر وعلى هام�ض املعر�ض وخالل موؤمتر �سحفي مع مدير عام �سركة »بل للطوافات  
Bell Helicopters ميت�ض �سنايدر Mitch Snyder يف ح�سور ال�سفري الأمريكية يف البحرين جو�سنت 
�سيبرييل  Justin Siberell   ومدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي  )DSCA( اجلرنال 

.Lt.Gen.Charles Hooper سارلز هوبر�
اأعلن قائد �سالح اجلو اللواء حمد بن عبد اهلل اآل خليفة، عن اإبرام اإتفاقية مع حكومة الوليات 
املتحدة الأمريكية ل�سراء 12 طوافة من طراز »كوبرا زول��وCobra 7010« ت�سل قيمتها اإىل 912 
مليون دولر، وهي ت�سّكل اإ�سافة نوعية وكبرية ل�سالح اجلو امللكي البحريني، اإذ اأن هذا الطراز 

من الطائرات العمودية يعترب اأحدث اأنواع الطوافات املُقاتلة.

Bell AH-1Z املوؤمتر ال�سحفي لالإعالن عن �سفقة طوافات ِبل

SAMI جناح ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية
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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�سيٍل ودقة.
و�سيكون تركيزنا على طائرات القتال احلديثة التي مّت اقتناوؤها. 
ومل تلتفت دول ال�رشق الأو�سط اإىل الت�سنيع اإل موؤخرًا. وكان ل بّد لها 
اأن تعتمد على ال�رشاء من الدول الكربى للأ�سلحة واملعّدات والطائرات.
كما ك��ان ل بد للدول ال�رشق اأو�سطية طلب تدريب العن�رش الب�رشي 
لديها على الأ�سلحة احلديثة لت�سبح باإمكانها اإ�ستخدامها وال�سيطرة 

عليها باحرتاف ودقة وتقنية.
�شالح جو اململكة الأردنية الها�شمية

عديد �سلح جو اململكة الأردنية الها�سمية 13.500 جندي، ويتاألف 
���س��لح ال��ط��ران م��ن ث��لث��ة اأ�����رشاب اإع��رتا���ض ودف���اع ج���ّوي )ق��اع��دة 
الأزرق( ال�رشب الأول قوامه 30 مقاتلة F - 16A، وال�رشب الثاين ي�سم 
15 ُمقاتلة F - 16 ABM ،  و 6 طائرات F-16B، وال�رشب الثالث قوامه 

.F -16 A/B  17 ُمقاتلة
كما ي�سّم �رشبي ُمقاتلت /هجوم اأر�سي، )ال�رشب 17 يف قاعدة 
امللك في�سل اجل��وي��ة، وال�����رشب 9 يف ) ق��اع��دة الأم���ر ح�سني اجلوية( 

. MLUF -16 A/B  ولديهما 29  ُمقاتلة
 ،AH - 1SW اأما الطوافات القتالية ف�رشبان قتاليان يف 21 كوبرا

.S- 100  والطائرات امل�سرة نظامًا كامكوبرت
�شالح جو المارات العربية املتحدة

رئي�ض الم��ارات هو القائد الأعلى للقوات املُ�سّلحة ويقوم بربامج 
الإ�ستعداد والفعالية  اإىل درج���ات  ب��ه  للو�سول  ل�سلح اجل��و  حتديث 
القتالية لتاأخذ مكانها املرموق بني ال��دول الراقية. ويبلغ عديد �سلح 
اجل��و  4500 جندي ولديه قيادتان جويتان وقيادة ُم�سرتكة. وقيادة 

عمليات خا�سة وقيادة طران اجلي�ض.
ال��ق��ي��ادة اجل��وي��ة ال��غ��رب��ي��ة )اأب����و ظ��ب��ي( ج��ن��اح ُم��ق��ات��لت )ق��اع��دة 
الظفرة(ت�سّم 3 اأ�رشاب قتال/ هجوم اأر�سي. الأ�رشاب 71 و 76 و86  
)ق��اع��دة ال�سفران( تتاألف موجوداتها من ط��ائ��رات م��راج 2000 - 
9، و 3 اأ���رشاب قتال ) الأول والثاين والثالث( �ساهني ت�سم طائرات 
F - 16C/F دي��زرت والقيادة اجلوية الو�سطى ) دب��ي: �رشب هجوم 
خفيف/تدريب )ال�رشب 102 قاعدة مندهات( ي�سم طائرات هوك 102.

ق���ي���ادة ال��ع��م��ل��ي��ات اخل���ا����س���ة )اأب������و ظ���ب���ي(: �����رشب ال��ع��م��ل��ي��ات 
 ،AW139 اخل��ا���س��ة )ق���اع���دة ال��ن��خ��ي��ل( وق���وام���ه ط���واف���ات ت�سينوك 

.208B سي�سا� CH -47 C/D و
ق��ي��ادة ط��ران اجلي�ض )اأب���و ظبي( ل��واء ط��ران اجلي�ض العا�رش 
)الظفرة( ولديه طوافات اأبات�سي AH -64A القتالية وطوافات فينيك 

.AS - 550
اأكادميية خليفة بن زاي��د اجلوية )العني( ال�رشب 63 ويتاألف من 
طائرات هوك  MK63، ال�رشب الثاين فريق الفر�سان للألعاب اجلوية 
وي�سم 10 طائرات  MB 339، وال�رشب الرابع ولديه طائرات غروب 

.GH5TA
جمموع طائرات القتال ) الفئات الرئي�سية( 62 مراج 2000-9 و 
80 ديزرت فالكون F -16B، وت�سّم طائرات النقل 6 طائرات C-17 و 

. C-130H30 21 طائرة

F - 16A لدى الردن مقاتالت

طائرات القتال يف الشرق األوسط
كانت  الأو�شط  ال�شرق  دول  اأن  القدمي  التاريخ  ي�شّجل 
حيث  وال��غ��رب،  ال�شرق   من  التجارية   بقوافلها  مطموعا 
تعّر�شت للحروب ال�شليبية فرتة طويلة، ثم  تلتها احلروب 
ظهور  اإث��ر  �شيما  ول  العثمانية  الدولة  من  الإ�شتعمارية 
والتطور  الإ�شتقرار  البرتول يف دول اخلليج، فحرمتها من 
والنمو. لذا �شرعت اإىل امتالك اأ�شلحة دفاعية متطورة حر�شاً 
اأ�شبح  اأن  بعد  �شيما  ول  ومنّوها.  وا�شتقرارها  اأمنها  على 
لديها املال ال�شروري لل�شراء. وهكذا اجتمعت الدول العربية 
ال�شت وهي / المارات العربية املتحدة، واململكة العربية 
ال�شعودية وعمان، والكويت والبحرين وقطر، واأ�ش�شت فيما 
اأو تعّر�ض  اأي هجوم  بينها جمل�ض تعاون  خليجي، يعترب 
اإحداها للخطر، هجوماً عليها جميعاً. واأ�ش�شت لها قوة رد 
فعل �شريع قوامها 20.000 جندي بداأت ب� 5000 جندي على 

اأن تتطور مع الوقت اإىل الرقم امل�شتهدف ب�شرعة ق�شوى. 

ومرياج Mirage 2000 - 9 لدى �شالح اجلو الماراتي
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امل�سح البحري ي�سّم طائرتي دا�ض 8 - 315، اأما الإنذار املُبكر فلديه 
2 �سات 340 اأيري اآي.

اأم��ا ال��ط��واف��ات فعبارة ع��ن 12 ط��واف��ة CH - 47C/P وطوافتني 
CH 0 47F، و 30 ط��واف��ة AH -64A، و 40 ط��واف��ة CH -60M بلك 

ط���واف���ات   6 و   ،AM - 319 ط����واف����ات   8 و  ه������وك، 
 ،AS-550 ف��ي��ن��ي��ك   12 و   ،1AB -90 

.A13 -412 و 4 طوافات
وق��ي��د ال��ط��ل��ب 3 ط���ائ���رات اي��رب��ا���ض  

MRH  340 �سهريج نقل و�ست�سلم قريبًا.

طريان مملكة البحرين
ع���دي���د ����س���لح ج���و مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ة 1000 ج���ن���دي، ول��دي��ه��ا 

 3 اأ�����رشاب م��ن املُ��ق��ات��لت، ���رشب��ان ل���دى ك��ل منهما 7 اإىل 8 ط��ائ��رات
F -16C و 4 ط���ائ���رات F-16D، ب��ي��ن��م��ا ال�������رشب ال��ث��ال��ث ي�����س��م 12 
 ط��ائ��رة F -5E/F . كما �ستن�سم اإىل ال��ق��وات البحرينية  16 مقاتلة
F - 16 Block 70. ولديها اأي�سًا ���رشب ط��واف��ات هجومية مكون من 
14 طوافة AH - 1E كوبرا، و�رشب طوافات هجومية لديه 14 طوافة 
AH - 1E كوبرا، وطائرة افرو 1385،  وطائرتان طراز غالف �سرتمي، 

وطائرة بوينغ 717.
�شالح اجلو ال�شعودي

ال�سعودية هي  اأكرب دول ال�رشق الأو�سط م�ساحة اإذ تبلغ م�ساحتها 
2190600 كلم2 ، واأكرثها اإنتاجًا  حمليًا يتعدى 687 مليار دولر اأمركي. 
ويبلغ ت��ع��داد  �سلحها  اجل���وي 20.000 ج��ن��دي، وه��و ���س��لح ح�سن 
التدريب وله اإمل��اٌم جيد بالتكنولوجيا. وطائراته الهجومية تتاألف من 
5 اأ���رشاب ت�سّم 88 تورنيدو IDS، يف حني طائراته القاذفة مكون من 
ثلثة اأ�رشاب من 68 طائرة F - 15S.   و�رشب قوامه 3 طائرات تورنيدو 

ADV، و�رشبان لديهما 14 طائرة تايفون.
وت�سم طائرات الإن��ذار املُبكر 5 طائرة اأواك�ض F - 3A وطائرتني 

R - 3A للإ�ستخبار الإلكرتوين.

اأما طائرات ال�سهاريج فلديها 8 طائرات KE - 3A  و 7 
.KC - 130 طائرات

ول���دي���ه���ا م���ن ال���ط���واف���ات ����رشب���ان ي�����س��م��ان 28 
24 ط��واف��ة  AB - 206، و  ج��رتاي��ن��ج��ر 
 AB - 205، و 6 األويت - 3، و 18 طوافة
 KV - 107H، و 20 ط��واف��ة AB-212،  و 

AB -413 )للبحث والإن��ق��اذ(، و 16 طوافة طبية /18ط���واف���ة 
اإخلءٍ S-70، و 11 طوافة كوغار MK-2  للقيادة والبحث والإنقاذ.

وقيد الطلب 72 طائرة تايفون مبوجب برنامج ال�سلم كما جرى 
طلب 84 طائرة F -15SA ويتوقع اأنه مت ت�سليمها، و�ستطور 68 طائرة 
F-15 عاجلة يف �سلح اجل��و امللكي مبوجب �سيغة SA، وب���داأ اإع���اد ة 

ت�سليمها منذ العام 2016 - 2020.

اأ�شلحة اجلو ال�شورية
تعد اجلمهورية العربية ال�سورية ثاين قوة ع�سكرية بعد اململكة 
العربية ال�سعودية ولكن ما تعر�ست له من الأح��داث واملعارك جعهل 
تخ�رش الكثر من اأ�سلحتها وذخائرها ولكنها تبقي لها ح�ساب كبرتني 
ق��وات ال�رشق الأو���س��ط ول �سيما �سلحها اجل��وي ال��ذي يبلغ تعداده  

20.000  جندي.
ولديه من طائرات القتال �رشبان �ساربان موؤلفا ن من 21 �سو - 24، 
و 18 �رشب ُمقاتلت، 9 اأ�رشاب منها ت�سم حوايل 150 ميغ -F21    5، و 
5 اأ���رشاب ت�سّم 20 ميغ - 23، و�رشبان لديهما 40 ميغ - 29، و�رشبان 
ي�سمان 30 ميغ - 25، و 8 اأ�رشاب  قتال/هجوم اأر�سي منها 5 اأ�رشاب 
ت�سم 40 ميغ BN23 و 3 اأ�رشاب ت�سم 40 طائرة �سو - 22/20، و�رشب 

.R25 اإ�ستطلع موؤلف من 6 طائرات ميغ
ال��ط��واف��ات 3 اأ����رشاب هجومية ت�سّم 36 ط��واف��ة م��ي - 24 ، و 55 
طوافة غ��ازي��ل/ه��ون، و 100 م��ي  - 8 و 5 ط��واف��ات كا - 25 هورمون 

ملكافحة الغوا�سات و�رشب ال�سفن.
ولدى �سوريا قيادة دفاع جوي قوامها 60.000 جندي وجمّهزة ب� 
400 �سام  3/2 و 200 �سام - 9 واأكد ر�سميًا ح�سول عقد خا�ض للتزود ب� 

16 طائرة 130 للتدريب املتقدم.

 F - 16 Block 70  مقاتلة
تابعة ل�شالح اجلو البحراين

لدى �شالح اجلوال�شعودي ا�شراب 
من مقلتالت F -15SA املتطورة

ومقاتلة �شو 22/20 
لدى �شوريا
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�شالح جو العراق
عديد �سلح جو اجلمهورية العراقية 6500 جندي ومقّره 
الرئي�سي القبارة. وجناح الهجوم  109 )الر�سيد AB بو لديه 

15 - 20 طائرة SU - 25، وجناح الهجوم 115  )البلد( ي�سم  10 طائرات 
I7T- و 9 ُمقاتلت )البلد L-195B2 وطائرتان ،L-195S2 و L -195

.)16C/D
جناح الإ�ستطلع ي�سّم 3 اأ���رشاب طائرات اإ�ستطلع خفيفة هي 
ال�رشب الثالث )كركوك( لديه 8 طائرات �ساما CH2000 وال�رشب 70 
 CH و 8 طائرات �ساما ،SB - 7L -360 الب�رشة( لديه 6 طائرات �سيكر(

.350ER 2000-، وال�رشب 87 )املثنى( ي�سم 6 طائرات كينغ اير
 F-16)C هذا وقد اأو�سى العراق على 36 طائرة  ُمقاتلة من طراز
 ) بلوك 52 )وت�سليمها متاأخر(، كما ن�سلم ع��ددًا قليًل من الطائرات 
الهجومية �سو 25 من رو�سيا. وقيد الطلب 24 طائرة هجوم )تدريب 

طراز T500Q - KA1 جرى ت�سلمها.

�شالح جو عمان
عديد �سلح ج��و �سلطنة عمان 5000 ج��ن��دي، ول��دي��ه م��ن طائرات 
القتال �رشبا ُمقاتلت/هجوم اأر�سي. ال�رشب الثامن يف ثمران وقد 
 .F - 16D بلوك 50، وطائرتي F-16C اأعيد ت�سليحه ب� 10 ط��ائ��رات
وال�����رشب 18 ي�سم 10 ط��ائ��رات ه��وك F -16C بلوك 50 و 4 طائرات 

.F - 16D
����رشب ُم��ق��ات��لت ه��ج��وم اأر����س���ي وا���س��ت��ط��لع )ال�����س��اد���ض مطار 
م�سرة( ويتاألف من 12 طائرة هوك 200 و 4 هوك 100. �رشب ملكافحة 
م��ت��م��ردي ال��ت��دري��ب )ال�����رشب الأول يف م�����س��رة( وي�����س��م 12 ط��ائ��رة 
بيلتو�ض PC-9 و 7 �سهبار )MF1 -17 �سفاري(، و 5 طائرات �سوبر 

م�س�ساك.
الطوافات �رشبان )ال�رشب الثالث �سللة وال� 14 ال�سيب( ولديهما 
 AB212 و 3 طوافات ،B/A3214 و10 طوافات بيل ،NH -90 20 طوافة

بوما.
ج�����ن�����اح اجل��������و اخل������ا�������ض ب����ال���������رشط����ة ل���دي���ه 
ط����ائ����رت����ني ط�������راز D -228 وط�����ائ�����رت�����ني  ط�����راز 
ط�����راز ط�����ائ�����رات   5 و  م�����رل�����ني،   3 و   ،DHC-5 
.CN -253 و و 2 طراز ،AB -206 و 2 طراز ،AB - 205

ومت ط��ل��ب دف��ع��ة م��ن 12 ط��ائ��رة F - 16 ب��ل��وك 50.كما 
طلبت ال�سلطنة اأي�سًا 8 طائرات C - 295، و 3 طائرات دورية 

بحرينية، و 12 طائرة   يوروفايرت تايفون، و 8 هوك ATT ومت 
ت�سليم 20 طوافة NH90، وقيد الطلب نظام دف��اع جوي 

با�سما�ض.

�شالح جو قطر
ع��دي��د ���س��لح ج���و دول����ة ق��ط��ر 4500 ج��ن��دي ول��دي��ه��ا ج��ن��اح ق��ت��ال 
 رق���م 1 )ال���ق���ري���ة(. ول��دي��ه��ا م��ن ط���ائ���رات ال��ق��ت��ال 9 ط���ائ���رات م��راج

 FDA - 2000  ، و 3 طائرات مراج DDA  2000 - 5 من مقعدين للقتال 
والتدريب.

كما لديها �رشب قتال/هجوم اأر�سي قوامه 11 ُمقاتلة و 6 طائرات 
الفاجت.

12 طوافة  ال�����رشب ال�ساد�ض )ال��دوح��ة( يتاألف م��ن  الطوافات: 
كوماندو  )منها جمهزة ب�سواريخ اأكزو�ست AM - 39 امل�سادة لل�سفن 
و 4 طوافات للنقل( و 10 طوافات غازيل SA-342 جمهزة ب�سواريخ 

هوب.
،NH90 اأبات�سي و 22 طوافة AH - 64E وقيد الطلب 24 طوافة 
 و 3 ط��ائ��رات اإن����ذار ُمبكر و�سيطرة بوينغ 737 وط��ائ��رت��ا �سهريج 

ايربا�ض 330.

 SU- 25 مقاتلة عراقية طراز

 NH90 لدى عمان 20 طوافة

مقاتلة مرياج تابعة ل�شالح 
اجلو القطري  

Mirage DDA  2000 - 5
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�شالح جو الكويت:
عديده 2500 جندّي ولديه من ط��ائ��رات القتال 32 طائرة هورنت 

F/A-18C، و 8 طائرات E/A-381D و 10 طائرات هوك 64.
 SA - و 5 ط��واف��ات ب��وم��ا ،AS - 332 ال��ط��واف��ات 5 �سوبر ب��وم��ا
 330، و 31 طوافة غازيل، و 16 طوافة قتالية ط��راز اأبات�سي لونغ بو

.AH - 64D 
واأو���س��ت الكويت على 24 ط��واف��ة ك��اراك��ال H723 م��ع خيار �ست 

طائرات اإ�سافية.
�شالح اجلو اللبناين

عديده 3600 يف 3 قواعد بحرية ، ولديه من طائرات القتال 4 طائرات 
 AC - 208B3 وطائرة كرفان F-70 ُمقاتلة/قاذفة طراز هوكر هنرت

ُم�سلحة ب�سواريخ هلفات��ر، و 6 مقاتلت �سوبرتوكانو.
ال����ط����واف����ات 8 اأ����������رشاب ال���������رشب����ان ال���ع���ا����رش وال�������س���اد����ض 
ع���������رش )ق������اع������دة ب����������روت( وال�������������رشب 12 )ق������اع������دة ري�������اق( 
 وال�����������رشب 14 )ق�����اع�����دة ال���ق���ل���ي���ع���ات( جم����ه����زة ب������ 28 ط���واف���ة

UH - 1H ) بع�سها ُم�����س��ل��ح( ال��ث��ام��ن )ق���اع���دة ري����اق( جم��ه��ز ب��� 13 
 طوافة غازيل SA-342L ال�رشب التا�سع جمهز ب� 10 طوافات بوما

AB -330، ال�رشب 15 )قاعدة ري��اق(  جمهز ب� 4 طوافات روبن�سون  
44( وال�����رشب 16 )ق��اع��دة ب���روت( جمهز بطوافة AW - 139 ينقل 

ال�سخ�سيات.
 S-61N ولدى جهاز اجلو اللبناين 3 طوافات لإطفاء احلريق طراز

) بالنيابة عن وزارة الداخلية(.
اليمن

اجل��م��ه��وري��ة اليمنية يف ح��ال��ة ح��رب ق���وات ال��ن��ظ��ام وامليلي�سيات 
احلوثية، ل��ذا ل يوجد حاليًا جي�ض ر�سمي، ول ميكن تقدمي تقديرات 

�سحيحة بالن�سبة ل�سلح جوها وقواتها واأ�سلحتها.
بقي اأن نقول اأن دول ال�رشق الأو�سط غر العربية غر م�سمول 
يف ه��ذه العجالة وه��ي اإ���رشائ��ي��ل وباك�ستان واإي���ران واأفغان�ستان ، 
وكذلك دول �سمال اأفريقيا العربية مبا فيها م�رش وال�سودان واملغرب 

واجلزائر وليبيا.

 UH - 1H لدى القوات اجلوية اللبنانية 28 طوافة طراز

مقاتلة هورنت F/A-18C يف �شالح اجلو الكويتي
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منطقة  يف  البحري  والأم���ن  البحري  ال��دف��اع  اأهمية  ت��رز  
اخلليج العربي، مرتافقة مع املخاطر والتهديدات التي تظهرها 
ايران على خطوط الإمداد البحري وناقالت البرتول عر املعر 
ال�شرتاتيجي يف م�شيق هرموز. هذا الواقع اأدى اإىل اإن�شاء قوى 
حليفة للحفاظ على الأمن البحري واملمرات املائية التي ل تزال 

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

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

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

ع�شكرية.

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

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

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

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

اخلليج على النحو التايل:

الدفاع واألمن
البحري يف اخلليج

خالل �شهر ايلول / �شبتمر 2022 ت�شلمت القوات البحرية 
القطرية فرقيطة  »الزبارة«
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يتناول مو�ضوع بحريات دول 
وتطّوراتها  ن�ضاأتها  اخلليج، 
واأح���������دث ُم�������ض���ري���ات���ه���ا م��ن 
املعّدات والأ�ضلحة، وملا كانت دول اخلليج 
تعتمد على  التي  مبجملها غنية برثواتها 
ال��ب��رول وال���غ���از، الأم����ر ال���ذي عّر�ضها 
حل���روب ع���ّدة ن��ذك��ر م��ن��ه��ا: ح���رب ال��ع��راق 
الأخ���رة التي ق�ضت على �ضدام ح�ضني، 
وح����رب ال���ع���راق ع��ل��ى ال��ك��وي��ت، وح���رب 
عا�ضفة ال�ضحراء وحرب ال�ضعودية على 
احلوثيني يف اليمن والتي ل تزال م�ضتمّرة 
وحت�ضد امل��ئ��ات. ك��ّل ه��ذه الأخ��ط��ار جعلت 
ُت��ب��ادر اإىل حت�ضني مرافقها  دول اخلليج 
الربية والبحرية بقوات دفاعية قادرة على 
حماية حدودها، ومن�ضاآتها �ضّد املعتدين 
وال��ق��را���ض��ن��ة ال��ط��ام��ع��ني، وت���وؤم���ن حياة 
اآمنة ُم�ضتقّرة ل�ضعوبها، ومع اأن �ضيا�ضة 
دول اخلليج ع��ام��ة الإب��ت��ع��اد ع��ن الإع��ت��داء 
وجتّنب الفو�ضى، فلذلك ل مينعها من اأن 
حيا�ضها.  حلماية  وُم�ضتعدة  قوية  تكون 
وه���ذا م��ا جعل دول اخلليج ال�ضت وه��ي: 
املتحدة ودول���ة قطر،  العربية  الم����ارات 
ودولة الكويت واململكة العربية ال�ضعودية 
و���ض��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ، وال���ب���ح���ري���ن جتتمع 
وت��ت�����ض��اور يف امل��ن��ام��ة ع��ا���ض��م��ة البحرين 
اإتفاقًا اأمنيًا وتقيم جمل�س تعاون  وتوّقع 
املُ�ضتقلة  �ضيا�ضته  ل��ه   )GCC( خليجي 
ورئي�ضه واأع�ضاوؤه، وله جي�س ب��داأ باألف 
تدريجيًا  وجت���ري  عتادهم  بكامل  ج��ن��دي 
زيادته اإىل 100.000 جندّي، وهذا املجل�س 
منظومة فاعلة تلعب دورها اإقليميًا ودوليًا 
والتعاون  املنطقة  يف  الإ�ضتقرار  لتحقيق 
مع احلر�س على اأن تكون ج��زء ل يتجّزاأ 
من العامل العربي والإ���ض��ام��ي. فيما يلي 

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

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

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

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

الدوحة، وجزيرة هالول وال�ضرج.

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

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

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

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

)فجرة(.

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

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

والفرقيطتني فئة املنامة.
بحرية اململكة العربية ال�شعودية

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

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

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

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

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

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

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

فرقيطة جاللة امللك »اجلبيل« القتالية �شلمت اىل القوات البحرية ال�شعودية �شيف العام 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

القواعد البحرية: راأ�س القليعة وال�ضويخ.

لدى الكويت زوارق هجومية فئة »اأم املرادم«

زورق �شريع فئة »الب�شرى« لدى بحرية عمان
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����س���ك���رًا ل����وف����رة م��ه��ن��د���س��ي��ن��ا 
ل���ل���ت�������س���م���ي���م وال����ت����ط����وي����ر، 
ذوي  والإخ����ت���������س����ا�����س����ي����ن 
اخل��رة العالية يف العمليات البحرية و�سبه 
النزهة،  وق����وارب  وال��ت��ج��اري��ة  الع�سكرية 
ونحن ل�سنا مقّيدين بتزويد حلول الت�سميم 
والإن��ت��اج. نحن اأك��ر م��ن ذل��ك: ن���زّود  دعمًا 
ي�سمل   ،)ILS( م��دجم��ًا  حم���ددًا  لوج�ستيًا 
اإح��ت��ي��اج��ات م���دى احل���ي���اة، ع���ائ���دة  للدعم 
وال�����س��ي��ان��ة وال��ت��وف��ر. ب��اخ��ت�����س��ار، اأري�����س 
»ARES« لي�ست حو�سًا لبناء ال�سفن، واإمنا 
م����زّود ك��ام��ل ل���أن��ظ��م��ة واخل���دم���ات جلميع 
اأنواع املن�سات املاأهولة وغري املاأهولة فوق 

وحتت املاء.
خ�����ل ال�����س��ن��وات ال�����س��ب��ع امل��ا���س��ي��ة، 
���س��ّل��م��ت اأري���������س 106 ���س��ف��ن م���ن خمتلف 
الأن��واع والأح��ج��ام، غالبيتها مّت ت�سديرها 
وهي حاليًا يف عمليات ناجحة حول العامل. 
يف ال��ع��ام 2017 ُم��ن��ح��ت ل��ق��ب اأ�����رشع �رشكة 
ن��ام��ي��ة يف ت��رك��ي��ا، م���ن ق��ب��ل اإحت�����اد ال��غ��رف 
 ،TOBB الرتكية  ال�سلع  وت��ب��اُدل  التجارية 

رة لل�سفن يف  اإذ اأن ARES كانت اأك��ر ُم�سدِّ
تركيا خ���ل ال��ف��رتة الزمنية ذات��ه��ا. قطر، 
ع���م���ان، ال��ب��ح��ري��ن، ن��ي��ج��ريي��ا، ج��ورج��ي��ا، 
قر�س  �سمايل  الرتكية  اجلهورية  تنزانيا، 
وتركمان�ستان، هي من بن الدول التي مّتت 

تلبية اإحتياجاتها بنجاح.
16 ع��ام��ًا م��ن��ذ تاأ�سي�سها، وم��ع  خ����ل 
ك��ّل قر�س ربحته، حققت كميات هائلة من 
الإ���س��ت��ث��م��ار يف ���س��وؤون امل��وظ��ف��ن، والُبنية 
املُبدعة  الت�سنيع  وتكنولوجيات  التحتية، 
تفاخر  وال��ي��وم   ،Antalya اأنتاليا  يف منطقة 
مب�ساحة 40,000 م��رتًا مربعًا، ت�ستمل على 
بحري،  جتهيز  وم�سنع  ت�سنيع،  منطقة 
وخ��ط��وط اإن���ت���اج م��ن ال���ف���ولذ   والأمل��ن��ي��وم 
وال���ك���م���ب���وزي���ت. ن��ق��ط��ة م��ه��ّم��ة ب���ع���ي���دًا عن 
الت�سدير واملبيعات وحتقيق الأرباح، تكمن 
يف امل�سوؤولية الإجتماعية اأي�سًا، نحن نهتّم 
يف  النهائي  الإجن���از  والبيئة.  بالأ�سخا�س 
ه��ذا املجال من الإن��ت��اج، يكمن يف احل�سول 
 ،»Zero Waste« على �سهادة نفايات �سفر اأو
ال��ت��ي ُم��ن��ح��ت اإىل ARES ال��ع��ام امل��ا���س��ي. 
جديدة  ا�ستثمار  خطة  هناك  لذلك،  اإ�سافة 
اأنطاليا، بغية جتهيز  الإنتاجية يف  ملن�ساأتنا 
�سم�سية  ب��األ��واح  املُ�سّطحة  الأ���س��ق��ف  كافة 
لتوليد الطاقة اإذ اأن املنطقة حتظى باأ�سعة 

ال�سم�س طيلة ال�سنة تقريبًا.
اأري���������س  ARES ت��ف��اخ��ر اأي�������س���ًا بعقد 
ال��ت�����س��دي��ر ال��ع�����س��ك��ري الأك����ر ل��رتك��ي��ا من 
حيث ع��دد ال�سفن يف ال��ع��ام 2014، منها 31 

ق��ارب �رشيع وق���وارب اإعرتا�سية حلر�س 
الفرتة  نف�س  القطرية. خ���ل  ال�����س��واط��ىء 
اإىل  9 �سفن جت��اري��ة  اأي�سًا  �سّلمنا  الزمنية، 
وزارات ال�سياحة والنقل يف قطر. اإ�سافة  اإىل 
حتقيق اإجن���ازات يف جم��ال الت�سدير، تبقى 
القيمة امل�سافة الأ�سا�سية من الأهمية، هي 
يف تاأ�سي�س اأ�سطول يف اجليل اجلديد حلر�س 
اأكر  ال�سواطيء القطرية، يت�سّمن تدريب 
م��ن 400 عن�رش م��ن دول���ة �سديقة وحليفة 
لنا، حيث كنا ن��ق��ّدم �سيانة ودع��م ت��زوي��د يف 
املوقع داخل قاعدة حر�س ال�سواطيء على 
اإىل جانب  ال�ساعة يوميًا. نحن نقف  م��دار 
ُم�ستخدمي من�ساتنا، كوننا نوؤمن باأن ذلك 
الأخ���ري،  للُم�ستخدم  احلقيقية  القيمة  ه��و 

لأجل ARES ولأجل تركيا.
ما بن عامي 2018 و 2022 اأجنزنا اأّول 
ينجْز  مل  ال��ذي  البحري  للت�سدير  برنامج 
مثيً� له يف تاريخ اجلمهورية الرتكية، اإىل 
�سلطنة عمان ويغّطي 14 �سفينة هي الأ�رشع 
عامليًا يف فئتها. توؤكد ARES باأن الإنتاج اأو 
الت�سليم، مل يتاأّثر يومًا حتى خ���ل فرتات 
ال�سيانة يف  اأع��م��ال  ال��وب��اء، و�سمل  ذروة 

املوقع والدعم وكذلك التدريب.
حاليًا  نحن  الت�سدير،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
نبني حلر�س ال�سواطيء الرتكية، وال�رشطة 
البحرية 165 ق���ارب دوري���ة ���رشي��ع، وه��ذا 
ي�سّكل اأكر برنامج ل�سل�سلة بناء ال�سفن يف 
العامل. ت�سليم 6 قوارب كل �سهرين، مبعنى 
ح��رف��ي��ًا جتهيز ق���ارب ك��ّل ع�����رشة اأي����ام، هو 

قارب دورية �شريع  ARES 110 Bold حلر�س ال�شواطيء القطرية

لبناء  حو�س  هي   ARES اأري�����س  
اأنف�شنا  متييز  يف  نرغب  لكننا  ال�شفن! 
التقليدية،  ال�شفن  بناء  اأحوا�س  عن 
ن��ح��ن ج���اه���زون دائ���م���اً ل��ل��ت��ح��ّدي��ات 
نكون  عندما  ب�شهولة  ومتحّم�شون 
 لتزويد حلوٍل ُمبدعة »ل���أزرق الكبري

.»Big  Blue 

أفكاٌر لألزرق الكبرية...
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قيمة القدرات املُبتكرة يف �سناعة بناء ال�سفن 
الرتكية.

ت�سميم  نحلم يف  ���س��ن��وات  م��ن��ذ خم�س 
وب���ن���اء اأّول ���س��ف��ي��ن��ة ���س��ط��ح غ���ر م��اأه��ول��ة 
USV اأ�سلية والأك���ر ق��درة ع��امل��ي��ًا. يف يوم 
عن   ARES اأعلنت   ،2020 ع��ام  اجلمهورية 
اإط���اق برنامج ULAQ ال��ذي ي�سمل �سفن 
و�سفن   USVs م��اأه��ول��ة  غ��ر  اأ�سلية  �سطح 
 ،AUSVs س��ط��ح ُم�����س��ّل��ح��ة غ���ر م���اأه���ول���ة���
 METEKSAN« �رشكة  مع  متينة  ب�رشاكة 

الدفاعية«. خال اأ�سهر قليلة بعد الإع��ان، 
 ULAQ  ب��داأن��ا التجاُرب البحرية لأمن���وذج
اأيار/مايو  2021. ويف  املبدئي مطلع العام 
�سطح  �سفينة  اأّول   ULAQ ك��ان��ت   ،2021
ُت�سارك يف   ،)AUSV( ُم�سّلحة غر ماأهولة
اأكرب مترين �سنوي للقوات البحرية الرتكية 
بنجاح  وتطلق   ،»Sea Wolf البحر  »ذئ���ب 
3 ���س��واري��خ م��وّج��ه��ة ب��اأ���س��ع��ة لي���زر اإن��ت��اج 
»ROKETSAN«. لقد كان ذلك اأول اآخ��ر يف 
تاريخ العامل. ي�ستمّر برنامج ULAQ لل�سفن

وبالتعاقد  �رشيعة  بخطى   USV/AUSV
مع  التعاقد  وقريبًا  الرتكية،  البحرية  م��ع 
حلفائنا اأي�سًا. لقد مّت تطوير ع��دد كبر من 
اأ�سكال عائلة ULAQ املتغرة لأمن املرايفء، 
 ،)ASW( واحل������رب ����س���ّد ال���غ���وا����س���ات
الإل��ك��رتون��ي��ة )EW(، والتدابر  واحل���رب 
وال��ب��ح��ث   ،)MCM( ل���األ���غ���ام  امل�������س���ادة 
والإن��ق��اذ )SAR(، واإط��ف��اء احل��رائ��ق، التي 
تعّد باآفاق عظيمة لربامج ت�سدير ُم�ستقبلية 

حللفائنا اأي�سًا.

قارب دورية �شريع  ARES 85 Bold حلر�س ال�شواطيء العمانية

قارب دورية �شريع  ARES 75 Bold حلر�س ال�شواطيء القطرية
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الصناعات الدفاعية واجلو فضائية األمريكية:
تبقي الواليات املتحدة يف طليعة الدول املصّدرة للسالح

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

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

الدفاعي الذي حدد ب� 750 مليار دولر.
اليوم وبعد تعايف ال�ضناعات الدفاعية واجلو ف�ضائية، 
من املتوقع اأن تركز على التجّدد لتطوير تكنولوجيات وحلول 

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

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

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

ووّفرت فر�ص عمل كبرية لن�ضبة عالية من ال�ضعب.
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والتطوير  الأب��ح��اث  ت�شمل  ع��ام  ب�شكل  الدفاعية  ال�شناعات 
والإن��ت��اج وخ��دم��ة امل��ع��ّدات والأج��ه��زة الع�شكرية اإ���ش��اف��ًة اإىل 
املن�شاآت املُ�شتخدمة يف تاأمني حماية اأّي دولة اأو منطقة اأو �شعب 
�شّد اأي اإع��ت��داء خارجي . تت�شّمن منتجات ال�شناعات الدفاعية املدافع 
والذخائر وال�شواريخ والطائرات احلربية وخمتلف اأنواع العربات املدرعة 

وغريها من الأنظمة الإلكرتونية املتممة للعتاد احلربي.
اأبرز املُ�شتفيدين من تزايد الطلب على ال�شالح، هي ال�رشكات الأمريكية 
ال��ولي��ات  تبقي  التي  الدفاعية واجل��و ف�شائية،  الأنظمة  املنتجة ملختلف 
املتحدة يف طليعة الدول امل�شّدرة لل�شالح، وهذا ما اأّكده تقرير وزارة الدفاع 
الأمريكية )البنتاغون( الذي اأفاد باأن قيمة ما �شدرته الوليات املتحدة من 
ال�شالح خالل العام 2017 بلغ 42 مليار دولر، منها حوايل  10 مليارات دولر 
ثمن اأ�شلحة منّوعة لكّل من اململكة العربية ال�شعودية ودولة المارات العربية 

املتحدة، اأي اأكرث مما ت�شتورد دول اأوروبا الغربية جمتمعة.
مم��ا ل �شّك فيه اأن ذل��ك ي��وؤ���رش اإىل تعاظم ق��درة ال�شناعات الدفاعية 
واجلو ف�شائية الأمريكية على تلبية احتياجات القوات امل�شّلحة الأمريكية 
ب�شكل خا�ص والقوات امل�شّلحة للدول احلليفة وال�شديقة ب�شكل عام، وهذه 

ال�شناعات ت�شمل القطاعات الدفاعية كافة كما يلي:
- الأ�شلحة ذات الإرت��ك��از ال���ّري مثل الأ�شلحة اخلفيفة و���ش��وًل اإىل 
املدفعية الثقيلة مرورًا بامل�شد�شات والر�شا�شات والعربات املدرعة ودبابات 
القتال الرئي�شية  وناقالت اجلند وال�شاحنات على اأنواعها، واأنظمة الدفاع 

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

الإت�شالت املتطّورة.
ال��ق��وارب و�شفن ال�شطح وح��ام��الت  - الأن��ظ��م��ة البحرية وتت�شّمن 

الطائرات والغوا�شات النووية واأنظمة الدفاع اجلّوي على متون ال�شفن.
اأه��ّم �شناعات  ُتعتر ال�شناعات الدفاعية واجل��و ف�شائية الأمريكية 
الدفاع يف العامل واأو�شعها اإنت�شارًا، اإذ  اأن دول��ة عظمى بحجم  الوليات 
املتحدة الأمريكية تعمل ب�شكل متوا�شل على جتهيز قواتها امل�شّلحة باآخر 
ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا واأنظمة ال�شالح وبالتايل حت�شريها للقتال يف 
ح��روب ُم�شتقبلية. واليوم مع تنامي موؤثرات العوملة على اإنتاج املن�شات 
املُ�شرتكة بتقنيات جديدة لتحقيق التبادل الت�شغيلي بني ق��وات الوليات 
املتحدة واحللفاء ، ل ب��ّد من الرتكيز  على اإنتاج امل��ع��ّدات احلربية واأنظمة 
ال�شالح املختلفة مبا ي�شهم يف اإجناح جمالت القيادة وال�شيطرة والت�شالت 
الفجوة بني  C3ISR ومب��ا ي�شيق  والإ�شتخبارات واملراقبة والإ�شتطالع 

.NATO الوليات املتحدة والدول الأع�شاء يف حلف �شمال الأطل�شي
خ��الل ال�شنوات الع�رش املا�شية ط��راأ تغيري كبري على طريقة �شناعة 
املنتجات الدفاعية واجل��و ف�شائية الأمريكية، اإذ اأن موؤ�ش�شة ال�شناعات 
الدفاعية الأمريكية ADI  التي ُت�رشف على اإنتاج خمتلف اأن��واع العربات 
منذ 28 عامًا نّفذت اأك��رث من 100 عقد دف��اع��ي، وموؤ�ش�شات دفاعية اأُخ��رى 
مثل موؤ�ش�شة MIT   قامت يف نطاق ُمقرتحات لتلبية الإحتياجات الوطنية 
الأمريكية ب�رشاء القدرات الإ�شافية وتطوير اأنظمة ال�شالح اخلا�شة واإعادة 
تقييم موقع احلكومة الفدرالية ازاء اإ�شتمرار وجود مزّودين على الأقّل لكّل 

جزء من اأجزاء ال�شناعات الدفاعية. 

ال�ضناعات الدفاعية وحرب اأوكرانيا:
�شباط   24 بتاريخ  اأوك��ران��ي��ا  اجتياح  عملية  رو�شيا  مبا�رشة  منذ 
الدعم  بتقدمي  بايدن  جو  الرئي�ص  حكومة  تعهدت   2022 /ف��راي��ر 

الع�شكري املتوا�شل للجي�ص الأوك��راين املتمثل بالعتاد احلربي واملمكن 
ايجازه حتى اليوم مبا يلي:

- بتاريخ 28 اآذار /مار�ص 2022 اأ�شدرت وزارة الدفاع الأمريكية 
بيانًا ح��ول �شرتاتيجية ال��دف��اع الوطني للعام 2022، ت�شّمن اإ���ش��ارة اإىل 
الأخطار احل��ادة التي ت�شكلها رو�شيا بعد هجومها الوح�شي وغري املّرر 
على اأوكرانيا، وتاأكيدًا على التعاون املتني مع احللفاء يف الناتو وال�رشكاء 

الدوليني لتعزيز قوات رادعة يف وجه الإعتداء الرو�شي.
- ب��ت��اري��خ 15 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 2022 ق����ّررت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
الأم��ريك��ي��ة ُم�����ش��اع��دة ع�شكرية ج��دي��دة لأوك��ران��ي��ا بقيمة م��ل��ي��ار دولر، 
وب���ت���اري���خ 23 ح����زي����ران/ ي��ون��ي��و 2022 ق����ررت ال�������وزارة تخ�شي�ص 
اإ�شافية لأوك��ران��ي��ا يف  ُم�����ش��اع��دات ع�شكرية  450 مليون دولر لإر���ش��ال 
 اط���ار ال��ت��ع��اون الأم��ن��ي م��ا ب��ني ال��ولي��ات املتحدة الأم��ريك��ي��ة واأوك��ران��ي��ا. 
كما اأ�شدرت بيانًا جديدًا ُي�شري اإىل تلقي اأوكرانيا مبلغ 6.8  مليار دولر 
كُم�شاعدات ع�شكرية واأمنية منذ العام 2021  منها 6 مليار دولر منذ مبا�رشة 
رو�شيا هجومها غري املرر على اأوكرانيا بتاريخ 24 �شباط/فراير 2022، 

وهذه املُ�شاعدات ت�شمل املعّدات الع�شكرية التالية:
.Stinger  اأكرث من 1400 �شاروخ م�شاد للطائرات نوع -

.Javelin  اأكرث من 6500 �شاروخ م�شاد  للدروع  نوع -
- اأكرث من 20.000 قذيفة م�شادة  للدروع.

.UAS اأكرث من 700 نظام جّوي تكتيكي غري اآهل -
- 108 مدافع ميدان عيار 155 ملم مع 220.000 قذيفة.

- 90  عربة تكتية لقطر املدافع عيار 155 ملم.
- راجمات �شواريخ  طراز  HIMARS مع ذخائرها.

.Mi - 17  20 طوافة طراز -
- مئات ال�شاحنات والعربات املدولبة.

- 7000 بندقية مع 50.000 قذيفة ذات العيار ال�شغري.
.M113 200 ناقلة جند مدرعة طراز -

اإ���ش��اف��ة اإىل ع��دد كبري م��ن ال��ع��ت��اد الع�شكري وال�����رادارات واأج��ه��زة 
الإ�شت�شعار والت�شالت التكتيكية واملعّدات الطّبية واأجهزة الت�شوي�ص 

الإلكرتوين.
بعد ك��ّل ه��ذا العتاد املر�شل من خم��زون القوات املُ�شّلحة الأمريكية، 
بات على ال�رشكات املنتجة لالأنظمة الدفاعية اأن ت�شارع اإىل تاأمني البدائل 
وبالتايل تن�شيط عمليات الإن��ت��اج، وزي���ادة امل��وازن��ات التي �شوف تقّرها 

وزارة الدفاع الأمريكية.
ُي�����ش��ار اأي�����ش��ًا اإىل اأن ق��ائ��د ال���ق���وات ال���ري���ة الأوك���ران���ي���ة اجل���رال 
ال��دف��اع��ي��ة الأم��ريك��ي�����ة بتاري����خ اإىل ال�شناعات  ن���داًء   ك��ار بينكو، وّج���ه 
15 حزيران/يونيو  2022 يوؤّكد  فيه احلاجة اإىل اأ�شلحة بعيدة املدى ذات 

دقة عالية.
ب���ت���اري���خ 28 ح���زي���ران/ي���ون���ي���و 2022 وّق�����ع اجل��ي�����ص الأم���ريك���ي 
 ،»GDLS ع���ق���دًا م���ع ����رشك���ة »ج������رال دي��ن��ام��ي��ك�����ص ل��الأن��ظ��م��ة ال���ري���ة
ب��غ��ي��ة ُم���ب���ا����رشة الإن����ت����اج مب���ع���ّدل م��ن��خ��ف�����ص LRIP  مل��ن�����ش��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( 
اإن ق��رار اجلي�ص الأم��ريك��ي امل�شي برنامج MPF ه��و اإ���ش��ارة اإىل 
مفعول التحول نحو قيادة ُم�شتقبلية للجي�ص يف اطار الإقتناء الدفاعي 
لأنظمة القتال املُ�شتقبلية )FCS(. ويتوق����ّع اجلي����ص اإنف���اق حوايل 6 
 2022 504 عربات مدرعة ما بني عامي  مليارات دولر للح�شول على 

و2035.
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اأبرز ال�ضناعات
كان  اجل��دي��دة  الع�شكرية  ال�شرتاتيجية  لهذه  العري�شة  اإن اخلطوط 
لها اإنعكا�شات ملمو�شة على جممل ال�شناعات الدفاعية الأمريكية، التي 
مت��ّد ال��ق��وات امل�شّلحة مبختلف الأنظمة وامل��ع��دات احلربية للحفاظ على 
الدفاعية  امل�شتقبل. وال�شناعات  القتالية وتفّوقها يف ح��روب  جهوزيتها 
واجل��و ف�شائية الأمريكية تتمّيز بكونها �شناعات عريقة لأق��وى دول��ة يف 
العامل. اإذ اأن ن�شوء ال�رشكات املُنتجة ملختلف الأنظمة الدفاعية كان نتيجة 
حتمية لحتياجات القوات امل�شّلحة الأمريكية يف تنفيذ مهماتها داخل البالد 
القوات  ِقبل  من  املُ�شتخدمة  املنتجات  اأف�شل  تقدمي  وبالتايل  وخارجها، 
الرية والبحرية واجلوية، والتي �شيتّم اإ�شتعرا�ص اأب��رز هذه ال�رشكات 

كما يلي:
Boeing بوينغ

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

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

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

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

Raytheon Technologies رايثيون تكنولوجيز

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

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

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

ت�شتمّر اأنظمة تك�شرتون الأمريكية منذ 50 عامًا ك��رائ��دة يف ت�شنيع 
وتطوير واإدماج الأنظمة دون طّيار والطائرات املتطّورة للقوات البحرية 

   Scorpion تنتج اأنظمة تك�ضرتون الطائرة التكتيكية

اأبرز انواع ال�ضواريخ التي تنتجها رايثيون

T-7 تنتج بوينغ طائرة تدريب الطيارين
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والعربات املدرعة واأنظمة املراقبة والإ�ضتطالع حلقل املعركة، كما ت�ضطلع 
ب��اإن��ت��اج ح��ل��ول ال��رجم��ي��ات ال��ذك��ي��ة وحتليل امل��ع��ل��وم��ات، واأ���ض��ل��ح��ة الدقة 

وو�ضائل التدريب وامل�ضبهات.
   Tiger ق��ّدم��ت ال�رشكة للقوات ال��ّري��ة ع��رب��ات م��درع��ة اأب��رزه��ا تايغر
 )LCAC( وللقوات البحرية قوارب اإنزال �رشيعة  ،Commando وكوماندو
برمائية وقوارب مطاطية للمهمات على مقربة من ال�ضواطىء، كما اأنتجت 
اأ�ضلحة ذكية منّوعة مثل ال�ضاروخ CLAW  الذي يطلق من الطائرات على 
اأه��داف جّوية وبّرية خفيفة، والقنابل الذكية )BLU-108( التي حتمل 
قنابل عنقودية وتطلق من اجلو على اأه��داف ثقيلة ثابتة اأو متحركة مثل 

عربات القتال والقوارب احلربية.
عمدت ال�رشكة اإىل تطوير منتجاتها اجلوية فاأقامت �رشاكة مع �رشكة 
اإقت�ضادية حتت  اإنتاج ُم�ضرتك لطائرة تكتيكية  ايرلند )Airland(، ومّت 
اإ�ضم �ضكوربيون  Scorpion وحتمل �ضعار TEXTRON AIRLAND  وذلك 
ت�ضليحها  ميكن  كما   ،)ISR( والإ�ضتطالع  وامل��راق��ب��ة  التج�ض�س  ملهمات 

بذخائر موّجهة ل�رشبات الدقة.
ثمن الطائرة الواحدة  ل يتعدى 20 مليون دولر، وتبلغ تكلفة �ضاعة 
طريانها حوايل 3000 دولر، وهي اأ�ضعار ل ميكن ُمقاربتها مع اأّي طائرة 

اأخرى من فئتها.
General Dynamics  جرنال دايناميك�س

هي اإحدى اأكر ال�رشكات التي تزود اجلي�س الأمريكي وقوات 
املارينز باملعدات الع�ضكرية الرية، وقد بات ق�ضم ال�رشكة اخلا�س 
العربات  لإنتاج  العاملية  ال�ضوق  يف  اأ�ضا�ضيًا  لعبًا  الرية  بالأنظمة 
 MRAP املقاومة لالنفجارات، واأ�ضبحت عائلة عرباتها نوع مراب
 Cougar ال��ع��رب��ة املحمية م��ن الأل��غ��ام و امل��ت��ف��ج��رات( مثل ك��وغ��ر(
و RG - 31 ج��زءًا من اأ�ضطول عربات اجلي�س الأم��ريك��ي واجلي�س 
الريطاين وقوات دول حلف ناتو، ودول �رشق اأو�ضطية اأخرى. بعد 
ظهور العبوات النا�ضفة الع�ضوائية وكرثة ا�ضتخدامها يف احلروب 
احلديثة، عمدت جرنال دايناميك�س اإىل التعاون مع �رشكة ب. اأ. اإي 
�ضي�ضتمز BAE Systems واحلكومة الكندية بهدف اإدخ��ال اآخ��ر ما 
تو�ضلت اإليه تكنولوجيا ت�ضميم وحماية وتدريع العربات، بحيث 
باتت تقاوم العبوات النا�ضفة وتوفر حماية و�ضالمة للطواقم داخل 
جناحها،   واأثبتت  اأفغان�ضتان  يف  للتجارب  خ�ضعت  التي  العربات 

واأب��رزه��ا العربة RG - 31 والعربة املقاومة لالألغام و هي من نوع 
.MRAP

ت�ضعى ال�����رشك��ة اإىل ت��ط��وي��ر اأ���ض��ط��ول ع��رب��ات��ه��ا م��ن ن���وع هامفي 
)HMMWV( امل�ضتخدمة يف عدة جيو�س حول العامل، بحيث تتح�ضن 
حماية العنا�رش بداخلها،  وي�ضهل ا�ضتخدام �ضالحهم يف الجتاهات 
ك��اف��ة. جت��در الإ���ض��ارة ب��اأن ج��رنال دايناميك�س لالأنظمة ال��ري��ة تنتج 
القتال  ، وع��رب��ات   M1A2 Abrams اأب��رام��ز  الرئي�ضية  القتال  دب��اب��ة 
املدرعة �ضرتايكر )Stryker(، ومدافع امليدان، واأن��واع من الذخائر. 
واجل��وي��ة  البحرية  ب��الأن��ظ��م��ة  �ضلة  على  منتجات  الأم  لل�رشكة  كما 

وتكنولوجيا املعلومات.
Lockheed Martin لوكهيد مارتن

ه��ي �رشكة عاملية متخ�ض�ضة يف تكنولوجيا ال��دف��اع والأم��ن 
واملعلومات، واأن معظم منتجاتها تذهب لتجهيز القوات امل�ضلحة 
الأمريكية والوكالت الفدرالية احلكومية. جمالت اأعمال ال�رشكة 
حمّددة يف اأمور اجلويات والأنظمة الإلكرتونية واأنظمة املعلومات 
واحللول ال�ضاملة، ثم اأنظمة الف�ضاء. و ت�ضمل اجلويات الطائرات 
التكتيكية، وطائرات النقل الع�ضكري، و مركز الأبحاث اجلوية، و 
ت�ضمل الأنظمة الإلكرتونية ال�ضواريخ  واإدارة الرمي والأنظمة 
التدريب وامل�ضبهات، فيما  البحرية واإدم���اج املن�ضات وب��رام��ج 
اأنظمة املعلومات تت�ضمن حلوًل للقيادة و ال�ضيطرة والت�ضالت 
والكمبيوتر وال�ضتعالم C4I، اأما اأنظمة الف�ضاء فت�ضمل ال�ضواتل 

وو�ضائل الإطالق وخطوط اأعمال ال�ضواريخ ال�ضرتاتيجية.
اأب���رز اجل��وي��ات ال��ط��ائ��رة املقاتلة ف- 16 و راب��ت��ور ف- 22 
 ،C - 130J Super Hercules النقل �ضوبر هريكولي�س  وط��ائ��رة 
واأب���رز الأنظمة الألكرتونية هي �ضواريخ باتريوت مع ق��درات 
متطورة باتريوت Patriot PAC -3 والنظام ال�ضاروخي للدفاع 
عن مناطق وا�ضعة ثاد THAAD، اإىل �ضواريخ اأر�س - اأر�س مثل 

جافلني Javelin و JAGM امل�ضادة للدروع والتح�ضينات.
ي�ضار اإىل اأن لوكهيد مارتن اأعلنت مطلع العام 2012 عن توقيع 
عقد مع دولة الإمارات العربية املتحدة ت�ضل قيمته اإىل 3.4 مليارات 
ال��ق��درات  تعزيز  ب��ه��دف   THAAD ث��اد  بنظام  لتجهيزها  دولر 
الدفاعية ل��الإم��ارات، وبذلك تكون هي الدولة الأوىل التي حت�ضل 

على هذا النظام ال�ضاروخي املتطور خارج الوليات املتحدة.

General Dynamics اإنتاج جرنال داينامك�س  Cougar العربة املدرعة كوغر

املقاتلة F-35 اإنتاج لوكهيد مارتن
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Northrop Grumman    نورثروب غرومان

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

الأمن ال�ضيري وخمتلف التقنيات اللوج�ضتية.
ت��ن��درج اأع��م��ال ال�رشكة يف حقول وا�ضعة لعل اأب��رزه��ا ال���رادارات 
املتطورة،  واأنظمة ال�ضواريخ وال�ضواتل ملهمات متنوعة واأنظمة عاملة 
باأ�ضعة ليزر ، واأنظمة خا�ضة بالقيادة و ال�ضيطرة و الأمن، كما تعمل 
ال�رشكة على تطوير الأنظمة اجلوية دون طيار للجيل املقبل وت�ضاهم يف 

ك�ضف اأ�رشار الكون من خالل املن�ضات الف�ضائية.
ت�ضتخدم الأن��ظ��م��ة اجل��وي��ة ال��ت��ي تنتجها ال�رشكة م��ن قبل ال��ق��وات 
امل�����ض��ل��ح��ة الأم���ريك���ي���ة وغ���ريه���ا م���ن ال�����دول، ويف ه���ذا امل���ج���ال ي�����ض��ار اإىل 
طائرة املراقبة غلوبال ه��وك )RQ - 4 Global Hawk ( والطائرة دون 
 طيار )RQ -5 Hunter( وط��ائ��رة الإن���ذار اجل��وي وال���رادار ه�������وك اآي
E - 2 Hawkeye، كما ت�ضهم ن��ورث��روب غ��روم��ان يف ت��زوي��د بع�س قطع 
واأق�����ض��ام ال��ط��ائ��رات الأخ���رى مثل ه��ورن��ت ف/اأ- 18 و�ضوبر هورنت 
ف/اأ- E/F (18( و  غراولر)EA - 18G Growler( اإ�ضافة اإىل طائرة 
ال�ضهريج KC - 30 حيث ت�ضارك املجموعة الأوروبية EADS يف ت�ضنيعها.

OSHKOSH اأو�شكو�س
منذ العام 1917 وحتى اليوم، اأنتجت �رشكة اأو�ضكو�س الدفاعية 
اأكرث من 100000 عربة مدرعة وتكتيكية �ضاحلة لال�ضتخدام يف مهمات 
على خمتلف الطرقات والأرا�ضي، وهذه العربات اأثبتت كفاءة عالية مع 

عدد كبري من القوات امل�ضلحة يف دول  عدة.
تعتمد ال�رشكة اآخر ما تو�ضلت اإليه تكنولوجيا �ضناعة العربات 
التي توؤمن �ضهولة يف ال�ضتعمال وحماية ق�ضوى للعنا�رش املنقولة على 
متنها من الع�ضكريني. وقد و�ضعت منتجاتها التكتيكية يف فئات ثالث: 
خفيفة ومتو�ضطة وثقيلة. اأب��رز العربات اخلفيفة عربة القتال للطرق  
كافة L - ATV ، والعربة M - ATV. وم��ن عائلة العربات املتو�ضطة 
ال�ضاحنات التكتيكية MTT و FMTV و MTVR. اأما العربات الثقيلة 
 HET وعربة نقل املعدات الثقيلة ،LVSR فاأبرزها عربة النقل اللوج�ضتي

.HEMTT و�ضاحنة النقل التكتيكي املطولة ،
ت���زود اأو���ض��ك��و���س ال��ق��وات امل�ضلحة الأم��ريك��ي��ة مبعظم العربات 
وال�ضاحنات،  وهي لديها ثالثة مراكز اأ�ضا�ضية يف الوليات املتحدة لدعم 
منتجاتها بعد البيع، كما تركز ال�رشكة على منطقتي ال�رشق الأو�ضط 
واخلليج.وقد اأن�ضاأت مركزًا يف املنطقة احلرة جلبل علي يف اإمارة دبي، 

بهدف خدمة مبيعاتها لدول اخلليج.
لقد دخلت اأو�ضكو�س جمال اإنتاج العربات الرية امل�ضرية عن ُبعد  Oshkosh من اأو�شكو�س  JLTV العربة التكتيكية اخلفيفة املُ�شرتكة

طائرة دون طّيار Global Hawk من نورثروب غرومان

خالل �شهر اأيار/مايو 2021 طلب الرئي�س الأمريكي موازنة وزارة 
الدفاع للعام 2022 ت�شل اإىل 750 مليار دولر.

تهدف ل�شتكمال  اأنها  امل��وازن��ة،  ه��ذه  املوافقة على  ورد يف طلب 
اجلهوزية القتالية للوليات املتحدة الأمريكية واأحد اخلطوات البارزة 
لإعادة بناء القوات امل�شّلحة التي زادت وترية  عملياتها احلربية حول 
العامل وخا�شة قتال الدولة الإ�شالمية يف العراق وال�شام )داع�س(. لقد 

حددت املوازنة مبادئها الأ�شا�شية مبا يلي:
- احلفاظ على امل�شتوى الرفيع للجي�س ووحدات املارينز والقوات 

اجلوية والبحرية.
- توفري الدعم الإ�شايف للقوات املنخرطة يف عمليات حربية، وتلبية 

متطلباتها الفورية من اللوج�شتية وال�شيانة والتدريب وِقطع الغيار.
- رفع وترية تدريب الوحدات املُقاتلة.

- اإ�شتمرارية تزويد �شالح اجلو بالأ�شلحة املتطّورة والقوة النارية.
- زيادة التجارب لإنتاج الذخائر الأكرث تطورًا.

- حت�شني خدمات القوات امل�شلحة ب�شكل عام.
كما طلبت اإ�شتثمارات حمددة لتحديث وتطوير القدرات القتالية 

للحفاظ على التفوق يف حروب املُ�شتقبل، وهي ت�شمل:
.F-35  10.3 مليار الإنتاج 70  ُمقاتلة �شاربة طراز -

- 3.1 مليار لإنتاج 15 طائرة �شهريج KC - 46 للتزّود  بالوقود  جوًا.
.B-21 2.1 مليار لتطوير الطائرة القا�شفة -

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

.JLTV 1.1 مليار لإنتاج 2647 عربة تكتيكية خفيفة م�شرتكة -
- رفع رواتب الع�شكريني بن�شبة 2.1 % واملدنيني بن�شبة 1.9 %.

وخالل �شهر ني�شان/ ابريل 2022 وّقع الرئي�س جو بايدن على انفاق 
اإ�شايف بقيمة 29 مليار دولر.

اإىل  عاجلة  واإن�شانية  ع�شكرية  كُم�شاعدة  مليار    13.6 جانب  اإىل 
اأوكرانيا  نتيجة ل�شتمرار احلرب الرو�شية على هذه الدولة.

موازنة وزارة الدفاع الأمريكية للعام2022
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UGV، وقدمت العربة ترراماك�س Terra Max  ملهمات تنظيف الطرقات 
الع�ضكرية من العبوات املتفجرة وبالتايل حماية القوات.

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

.»L3 Harris« رشكة واحدة حتمل اإ�ضم�
ه��ي ���رشك��ة دول��ي��ة لتكنولوجيا الت�����ض��الت 
وامل���ع���ل���وم���ات، وت�����ض��ع خ���رات���ه���ا يف الأ�����ض����واق 
التجارية، وبت�رشف احلكومات واجليو�س يف اأكرث 
من 150 دولة حول العامل. زبائن ال�رشكة ي�ضعون 
ثقة باأجهزة الت�ضالت التي تنتجها بحيث ت�ضاهم 
يف دعم العمليات احلربية للقوات امل�ضلحة خ�ضو�ضًا 
اأج���ه���زة ال����رادي����و اخل��ا���ض��ة ب���اأم���ن الت�����ض��الت 

وت�ضفريها.
ت�ضع هاري�س منتجاتها يف عدة فئات اأبرزها: 

الت�����ض��الت ال���رادي���وي���ة، وال���رام���ج ال��دف��اع��ي��ة، 
وب���رام���ج ال���ض��ت��خ��ب��ارات ال��وط��ن��ي��ة، وخ��دم��ات 
تكنولوجيا املعلومات اإ�ضافة اإىل الرامج املدنية 

وحم��ط��ات الإر���ض��ال. يف طليعة الت�����ض��الت ال��رادي��وي��ة ت��اأت��ي الت�ضالت 
 التكتيكية واأج���ه���زة ال���ض��ت��ع��الم وامل��راق��ب��ة وال���ض��ت��ط��الع م��ث��ل اأج��ه��زة
الأق��ن��ي��ة، واجل��ه��از امل��ت��ع��ددة   AN/PRC - 152  AN/PRC - 117 و 

RF - 7800T اليدوي الذي يوؤمن يقظة عمالنية متوا�ضلة للمقاتلني اإ�ضافة 
.)RF - 5410 Falcon (اإىل عائلة اأجهزة فالكون

ال�رشكة رائ��دة اأي�ضًا يف جمال تكنولوجيا �ضبكات العمليات احلربية 
الال�ضلكي  النظام  ال��ق��ادة  بت�رشف  و�ضعت  وق��د  امل��رك��زي��ة،  وال�ضبكات 
ب��ق��درات عالية HNR ، واأج��ه��زة احل��ل��ول امل��دجم��ة لالت�ضالت، ومراكز 
ال��ق��ي��ادة ال��ت��ي ت��وؤم��ن خ��دم��ات �ضبكات SIPR NET ، و NIPR NET على 
م�ضتوى ف��وج ول��واء ووح���دات دنيا. بتاريخ 5 كانون ثاين/يناير 2012 
لتقدمي خدمات  اأم��ريك��ي  دولر  مليون   6.8 قيمته  بعقد  ه��اري�����س  ف���ازت 

تكنولوجيا املعلومات اإىل قيادة القوات اجلوية الأمريكية.
والتج�ض�س  للف�ضاء  ح��ل��وًل  ال�����رشك��ة متتلك  ب��ات��ت   L3 ان�ضمام  بعد 
واملُراقبة والإ�ضتطالع ISR، اإ�ضافة اإىل الإلكرتونيات  والأنظمة الإلكرتو 

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

تاأ�ض�ضت يف العام 1955 كاأحد اأق�ضام �رشكة جرنال دايناميك�س، وهي 
اليوم اإح��دى ال�رشكات الرائدة يف الأنظمة ذات التكنولوجيات العالية 

النووي،  بالوقود  العاملة  الأنظمة  و  الإلكرتومغناطي�ضية،  كالأنظمة 
وطائرات املراقبة امل�ضرية عن بعد، وامل�ضت�ضعرات املحمولة جوًا وغريها 

من الإلكرتونيات املتقدمة ، والأنظمة العاملة باأ�ضعة ليزر.
اإعتمدت ال�رشكة من قبل منظمات احلكومة الأمريكية، فهي متعاقد 
اأ�ضا�ضي مع وزارة الدفاع ووزارة الطاقة، حيث اإكت�ضبت �ضهرة يف عدة 
برامج نووية لل�ضناعات اخلا�ضة، وانتاج مفاعل نووي لإنتاج الطاقة. 
واليوم تعتر جرنال اأتوميك�س من اأبرز ال�رشكات املنتجة للطائرات دون 

طيار مع اآخر ما تو�ضلت اإليه تكنولوجيا الأنظمة اجلوية غري الآهلة.
ويف هذا املجال قدمت ال�رشكة عائلة بريدايتور Predator UAVs التي 
ت�ضتخدم ب�ضكل وا�ضع مع القوات امل�ضلحة الأمريكية و اجليو�س احلليفة 
حول العامل. وقد اأثبتت بريدايتور جناحًا يف مهمات املراقبة وال�ضتطالع 
اجلوي اإىل جانب كونها قادرة على البقاء يف اجلو اأطول مدة ، مقارنة مع 
 Lynx طائرات اأخرى دون طيار، كما قدمت ال�رشكة الرادار املحمول جوًا

Sar الذي يعمل يف خمتلف الأحوال اجلوية.
اإىل ذلك تنتج ال�رشكة نظام احلار�س البحري Sea Guardian  كطائرة 
م�ضرية دون طّيار ملهمات املراقبة البحرية، وه��ي الأمن���وذج البحري 
 Sky الف�ضاء  حار�س  ونظام  منوعة،  باأ�ضلحة  املجّهز   Predator لنظام 

Guardian للحلول اجلوية غري الآهلة.

:Collins Aerospace كولينز ايرو�شباي�س

ال�رشكة التي تكر�س اإمكانياتها لل�ضوؤون الف�ضائية وت�ضع حلوًل 
جلعل ال�ضماء والف�ضاء اأكرث اأمانًا عر تاأمني حماية اأف�ضل لالأ�ضخا�س 
وال��دول، هي اإح��دى وح��دات �رشكة التكنولوجيات املتحدة ورائ��دة يف 

جمال احللول الذكية للجو ف�ضاء وال�ضناعة  الدفاعية.
لدى ال�رشكة حوايل 300 موقع يف عدة دول حول العامل، ولديها اأكرث 
من 70 األ��ف موظف و 16 األ��ف مهند�س وق��وة عاملة يف نطاق الهند�ضة، 
تنتج كولينز ايرو�ضباي�س اأنظمة واأجهزة منوعة جتارية بن�ضبة 75 % 

واأعتدة دفاعية بن�ضبة 25 %.
الأع��م��ال،  وط��ائ��رات  التجارية  ال��ط��ائ��رات  ال�رشكة  منتجات  ت�ضمل 
والأن��ظ��م��ة الع�ضكرية وال��دف��اع��ي��ة، وال��ط��واف��ات، كما تنخرط يف جم��الت 
الف�ضاء وامل��ط��ارات وغريها من ال�ضناعات الأخ��رى التي اأب��رزه��ا اأنظمة 
الإت�ضالت الآم��ن��ة واأج��ه��زة املالحة واملُ�ضت�ضعرات واأج��ه��زة التج�ض�س 

.ISR واملُراقبة والإ�ضتطالع
يف معر�س دبي اجلّوي الأخري عملت Collins Aerospace على ترويج 
اجليل ال�ضاد�س من جهازها الدويل لالإت�ضالت الال�ضلكية املعروف حتت 
 GR - 2500 واجلهاز املحمول الثنائي القناة ،»TruNet ARC - 210« اإ�ضم

.AR - 1500 وجهاز الراديو

Predator الطائرة دون طّيار General Atomics ُتنتج جرنال اأتوميك�س

Collins Aerospace أحدث الحلول لشبكة إتصال تكتيكي من كولينز ايروسبايس

 جهاز ل�شلكي يدوي
 AN/PRC- 152  من 

Harris هاري�س
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عبببرف الأمبببببن البب�ببسببيببراين حتى 
اليوم خم�سة اأنواع هي التالية:

1 - الأمببن ال�سيراين للُبنية 
التحتية احلببرجببة، اإذ  غببالبببببًا ما 
تكون هببذه البنية من النقاط ال�سعيفة التي 
ببب�ببسببهببولببة، والببتببي ت�سمل  ميببكببن مهاجمتها 
م�سادر الطاقة، واملن�ساآت ال�سحية وو�سائل 

النقل وقطاعات الُبنية التحتية الرقمّية.
2 - اأمن ال�سبكات القابلة للإعورار فيما 
يتعّلق باأنظمة الإ�ستغال وهند�سة ال�سبكات، 
من  وُملحقاتها  الكمبيوتر  اأجببهببزة  وت�سمل 
نببقبباط الببو�ببسببائببل الببل�ببسببلببكببيببة وبببروتببوكببول 

ال�سبكات.
الببتببي تهتّم بتاأمني  اأمبببن ال�سحابة،   - 3
البببببيببانببات والببتببطبببببيببقببات والببُبببنببيببة التحتية 

لل�سحابة.
4 - اأمن �سبكات الأنرتنت التي تت�سّمن 
تاأمني الأجببهببزة الذكية وال�سبكات اخلا�سة 
املُببرتبببببطببة ب�سبكات الأنبببرتنبببت، والأجببهببزة 
ب�رشّي،  تدّخل  دون  بالأنرتنت  تت�سل  التي 
مثل اأجببهببزة الإنبببذار الذكية يف حببال ح�سول 
حرائق، واأجهزة الإنببارة الكرى، واأجهزة 

تنظيم احلرارة  وغريها من التطبيقات.
نقاط  وتت�سّمن  التطبيقات،  اأمبببن   -  5
ال�سعف الناجتة عن طريقة تطوير غري اآمنة 
يف ت�سميم وتببرمببيببز ونبب�ببرش الببرجمببيببات اأو 

املواقع الإلكرتونية.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن الأمببن ال�سيراين 
يببرّكببز عببلببى حببمببايببة اأجببهببزة الكمبيوتر من 
 و�ببسببول غببري مبب�ببرّشح بببه، اأو ُيببعببتببر مببدمببرًا 

هو  املعلومات  اأمببن  فيما  بلوغه.  متعّذر  اأو 
 فببئببة اأو�بببسبببع، حلببمببايببة اأ�بببسبببول املببعببلببومببات 
ب�سكل  اأو  ورقية  ن�سخة  كانت  �سواء  كافة، 

رقمّي.
التطور املُت�سارع للأمن ال�سيرباين:

اإن الإعببتببمبباد عببلببى �سبكات التبب�ببسببالت 
املتغرّية واملتطّورة بات يحتوي على خماطر 
وبالتايل يكمنه الإعبببورار. ومع �سعي الدول 
اإىل التطّلع يف ُم�ستقبل الت�سالت الببذي هو 
الع�سكريني  اإىل  تعود  فوئد  اإىل  يببوؤ�ببرش  عمل 
يف حروبهم. فبباأيببن يكمن اخلطر ومببا حقيقة 
الأمن ال�سيراين وما هي تكنولوجيا ال�سير؟

تعرف ال�سير تكنولوجي باأنها حقل من 
الأجهزة  تطّور  تتناول  التي  التكنولوجيات 
والآلت الإ�ببسببطببنبباعببيببة، الببتببي ميببكببن زرعببهببا 
يف اأ�ببسببكببال ب�رشية مثل الببروبببوت لتح�سني 
اأو زيبببببادة قببدراتببهببا اجلبب�ببسببديببة والببعببقببلببيببة، 
باإ�سم  تكنولوجي  ال�سير  منتجات  وتعرف 
تتطور   .»Cyberware ال�سيرانية  »الرامج 
القرا�سنة  لكن  يومي،  ب�سكل  التكنولوجيا 
يتقّدمون عليها بغية الت�سدي لها اأو اإجها�ض 
مببفبباعببيببلببهببا مبببن خببببلل الببهببجببمببات املببتببعببددة 

أنواع وخماطر األمن السيرباني

الأمن ال�سيرباين هو تطبيقات تكنولوجية، مع عمليات واإدارة، حلماية الأنظمة 
ال�سيربانية. وهو  الهجمات  والبيانات من خطر  والأجهزة  والربامج  وال�سبكات 
اإ�ستغلل غري  التقليل من خماطر هذه الهجمات، وتاأمني احلماية �سّد  اإىل  يهدف 
م�سموح به للأنظمة وال�سبكات والتكنولوجيات. اإن كّل ُم�ستخدم ل�سبكة الأنرتنت هو 
بحاجة للأمن ال�سيرباين، اإذ اأن معظم الهجمات ال�سيربانية حت�سل ب�سكل اأوتوماتي 
وتهدف اإىل ا�ستغلل نقاط ال�سعف ب�سكل عام عو�ساً عن املواقع الإلكرتونية اأو 

التنظيمات.
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الأ�ساليب مثل الرجميات اخلبيثة ومهاجمة 
البببرجمبببيبببات البببعببباديبببة، اأو تببهببديببد اأجببهببزة 

الكمبيوتر.
املببببجببببرمببببون  اأو  الببببقببببرا�ببببسببببنببببة  اإن 
ال�سيرانيون، يهددون الأمن ال�سيراين عر 
اأ�ساليبهم الذكية وُمقاربة تقنياتهم املمتازة. 
ففي كل يوم يتم تطوير الرجميات امل�سادة 
للفريو�سات، اإل  اأنببهببا ل تبببزال قببا�ببرشة عن 
احتواء الفريو�سات التي ت�سّكل خطرًا على 

الأمن ال�سيراين.
ما هو الهجوم ال�سيرباين:

الببهببجببو م البب�ببسببيببراين هببو اأّي ُمببنبباورة 
اأنظمة معلومات و�سبكات  عدائية ت�ستهدف 
كببومبببببيببوتببر، وُبببنببيببة حتببتببيببة، وحببتببى اأجببهببزة 
كومبيوتر �سخ�سية. واأن املهاجم هو �سخ�ض 
اأو عملية حتاول الو�سول اإىل بيانات، اأ�سغال 
اأو غريها من املناطق املحظورة دون تفوي�ض 
مع احتمال النية اخلبيثة. قد تكون الهجمات 
اأو  �سيرانية  حببرب  مببن  جبببزءًا  ال�سيرانية 
اإرهاب �سيراين، وميكن تنفيذها من قبل دول 
�سيدة، اأ�سخا�ض وجمموعات، اأو منظبّمات، 
واأن املنتج الببذي ي�سّهل الهجوم ال�سيراين 

هو �سلح �سيراين.
ال�سيرانية  الببهببجببمببات  اأ�ببسبببببحببت  لببقببد 
متطورة وخطرة، فهي قد ت�ستهدف ال�رشقة 
اأو تدمري هدف معنّي من خلل قر�سنة اأنظمة 
�رشيعة العطب، يف الببعببام 2010 عببّرفببت جلنة 
اأنببظببمببة الأمبببن الببوطببنببي يف الببوليببات املتحدة 
فبببت الببهببجببوم البب�ببسببيببراين  الأمبببريكبببيبببة، عبببرَّ
باأنه نببوع من الأن�سطة اخلبيثة التي حتاول 
جمع اأو تعطيل اأو انحلل اأو تدمري م�سادر 
اأنببظببمببة املببعببلببومببات اأو املببعببلببومببات نف�سها. 
ويف العام 2020 ومببع كثافة الأعببمببال عن ُبعد 
ببب�ببسببب جببائببحببة COVID - 19 الببعبباملببيببة، مّت 
اإح�ساء تزايد كبري يف قر�سنة بيانات الأمن 

ال�سيراين.
التدابري امل�سادة لل�سيربانية:

يجمع العلماء على ان الف�ساء ال�سيراين 
التفاعل،  و�رشعة  امل�سافات  بتل�سي  يّت�سم 
والتكلفة املنخف�سة، و�سعوبة حتديد الفاعل، 
ومع ذلك يقّلل املت�سككون من خطورة املجال 
التقليدية  ببباملببجببالت  البب�ببسببيببراين مببقببارنببة 
للحرب، على اعتبار اأن الهجمات الإلكرتونية 
مل تت�سبب يف وقببوع قتلى، بل يف خ�سائر على 
�ببسببلببة بببحببيبباة الببببب�ببرش ب�سكل ُمبببببا�ببرش، مثل 
اللقاحات  ومنتجي  املُ�ست�سفيات  ا�ستهداف 

مببن خبببلل هببجببمببات املت�سللني اأبببببان جائحة 
COVID-19. كما قببد تبببوؤدي الإخببرتاقببات 
الببقببدرات  اإىل تببدهببور خببطببري يف  ال�سيرانية 
الببدفبباعببيببة لببلببدول يف حببالببة ا�ببسببتببهببداف البنية 

التحتية الع�سكرية.
املببتببحببدة  الأمم  اأقببببببّرت   2015 البببعبببام  يف 
جمببمببوعببة مبببن الببتببدابببري الببطببوعببيببة ك�سون 
الإلببكببرتوين،  الف�ساء  ا�ببسببتببخببدام  و�سمانة 
وقد �ساعدت رو�سيا يف �سياغة هذه املعايري، 
لكنها بعد وقت ق�سري من ن�رش هذه التدابري 
�سّنت هجومًا اإلكرتونيًا على �سبكة الكهرباء 
يف اأوكببببرانببببيببببا. فبببهبببذا احلببببببادث وغبببببريه من 
اجلرائم ال�سيرانية تعك�ض فو�سى الف�ساء 
اأّي قواعد على  ال�سيراين و�سعوبة تطبيق 
الف�ساء الإلكرتوين اأو �سمان عدم انتهاكها 

من ِقبل اجلهات الفاعلة.
 »Foreign Affairs  جملة »فورين اأفببارز
يف عددها ال�سادر خببلل �سهر كانون اأول/
دي�سمر 2021، تطرّقت اإىل اجلهود الدولية، 
الببتببي ت�سعى اإىل و�ببسببع الببتببدابببري والأ�ببسبب�ببض 
املبب�ببسببادة لببلبب�ببسببيببرانببيببة. حببيببث اأكبببببدت على 
ال�سيرانية،  القيم  لتطوير  الببدويل  التعاُون 
وحماولت دولية لتنظيم الف�ساء الإلكرتوين 

عر »اللجنة العاملية املعنية با�ستقرار الف�ساء 
ال�سيراين«، والتي اأر�ستها موؤ�س�سة فكرية 

هولندية يف العام 2017.
يف جمبببال اآخبببر تعمل بع�ض الببببدول مثل 
الببوليببات املتحدة الأمببريكببيببة، ذات القدرات 
اتباع  على  الببكبببببرية،  والهجومية  الدفاعية 
�سرتاتيجية جتمع بني الردع والدبلوما�سية 
لتقوية احلببواجببز يف الببفبب�ببسبباء الإلبببكبببرتوين، 
الإلكرتونية  للهجمات  الأكببر عر�سة  كونها 
وعمليات الببتبباأثببري  ب�سبب اأ�ببسببواقببهببا احلببّرة 
وجمتمعها املفتوح. والببردع هنا يعني اإبقاء 
الهجمات الإلكرتونية �سمن حدود معقولة، 
ولببيبب�ببض مببنببع حببدوثببهببا مثلما يببهببدف البببردع 
النووي على �سبيل املثال، وبالتايل فاإن الردع 
الإلكرتوين ي�ستمل على عن�رشيني اأ�سا�سيني:

- العن�سر الأول: هو الإنكار عن طريق 
الدفاع Denial by Defense، اأي بناء اأنظمة 
مببرنببة وقببويببة ملببواجببهببة اقببتببحببام املهاجمني 

املحتملني.
- ال��ع��ن�����س��ر ال���ث���اين: هببببو الببتبب�ببسببابببك 
Entanglement، اأّي اإن�ساء روابط اإلكرتونية 
على  يرتتب  بحيث  املحتملني،  مع اخل�سوم 

اأي هجوم يقومون به �رشر مب�ساحلهم.
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جديد الدفاع

 Raytheon ديفين�س   �آن��د  »ر�ي��ث��ي��ون مي�سلز  �أكملت �رشكة 
تكنولوجيز  »ر�يثيون  ل�رشكة  �لتابعة   ،»Missiles & Defense
Raytheon Technologies«، �لرتقيات �حلا�سوبية و�ل�سيرب�نية 
و�لربجمية و�ل��ر�د�ري��ة من �جليل �لثاين على خم�سة ر�د�ر�ت 
�إن���ذ�ر مبّكر مطورة )UEWR(. وتلعب ه��ذه �ل����ر�د�ر�ت دورً� 
حموريًا يف تعّقب عدد �أكرب من �لأهد�ف يف وقت و�حد، مبا يف ذلك 
�ل�سو�ريخ �لبالي�ستية، وك�سف �لتهديد�ت �حلقيقية ومتييزها 

عن �خلاطئة منها ب�سكل �رشيع. 
وتتمركز �ل����ر�د�ر�ت يف ق��اع��دة ث��ول �جل��وي��ة يف جرينالند، 
وق��اع��دة بيل �جل��وي��ة يف كاليفورنيا، وحمطة �ل��ق��وة �لف�سائية 
ك��ل��ر يف �أل����س���ك���ا، وحم��ط��ة �ل���ق���وة �ل��ف�����س��ائ��ي��ة ك��اي��ب ك����ود يف 
�جلوية  للقوة  �لتابعة  فالينغد�يلز  وحمطة  ما�سات�سو�ست�س، 

�مللكية يف �ململكة �ملتحدة. 
 ،Paul Ferraro ويف ه���ذ� �ل�����س��ي��اق، ق���ال ب��ول ف���رارو
رئ��ي�����س ق�سم �ل��ق��وة �جل��وي��ة يف ���رشك��ة »ر�ي��ث��ي��ون مي�سلز �آن��د 

 )UEWR( �مل��ط��ورة  �ملبّكر  �لإن����ذ�ر  ر�د�ر�ت  ديفين�س«:»توفر 
قدر�ت دفاعية وطنية و�إقليمية معّززة. وتربهن �لتحديثات �جلديدة 
- �لتي تتخطى معاير �لقرن �حلادي و�لع�رشين - �لت�سميم �لفريد 
و�لقوة �ملعززة و�لأد�ء �لكبر لر�د�ر�تنا. وتتمتع �لقوة �لف�سائية 
�لأمريكية ووكالة �لدفاع �ل�ساروخي �ليوم بقدر�ت معّززة للك�سف 

عن �لتهديد�ت �لأكرث تقّدمًا يف �لعامل.«
هذ� وتعاونت �رشكة »ر�يثيون Raytheon« مع �لقوة �لف�سائية 
للوليات �ملتحدة ووك��ال��ة �ل��دف��اع �ل�ساروخي وم��و�ق��ع ك��ل منهما 
لإنهاء �لختبار�ت �لالزمة مع �حلفاظ على قدر�ت �ملر�قبة �لوطنية 

للر�د�ر�ت على مد�ر �ل�ساعة طو�ل �أيام �لأ�سبوع. 

 »Raytheon Missiles & Defense شركة »رايثيون للصواريخ والدفاع
)UEWR(  تستكمل عمليات حتديث رادارات اإلنذار املبّكر

ب��ت��اري��خ 22 �أي���ل���ول /�سبتمرب 2022 �أع��ل��ن��ت �ل���ق���و�ت �جل��وي��ة 
�لأم���رك���ي���ة USAF ع���ن �خ��ت��ي��ار ���رشك��ة »ر�ي���ث���ي���ون ل��ل�����س��و�ري��خ 
���رشك��ات  �إح�����دى   Raytheon Missiles & Defense و�ل����دف����اع 
غ��روم��ان »ن���ورث���روب  م��ع  ب��ال�����رش�ك��ة   ،Raytheon Technologies 
�رشعته  تفوق  هجومي  ���س��اروخ  لتطوير   »Northrop Grumman  
���رشع��ة �ل�����س��وت HACM. �إن���ه ���س��الح ي��ت��م ت��ط��وي��ره ل��ل��م��ّرة �لأوىل 
SCIFIRE كم�رشوع  �أبحاث جت��ارب �لطر�ن �ملدمج  بالتو�فق مع 

باإد�رة �أمركية - ��سرت�لية.
مبوجب هذ� �لعقد يطور فريق عمل ر�يثيون لل�سو�ريخ و�لدفاع 
م��ع ن��ورث��روب غ��روم��ان، ���س��و�ري��خ عمالنية ج��اه��زة ل�سالح �جلو 

�لأمركي.
 رئي�س �رشكة »ر�ي��ث��ي��ون لل�سو�ريخ و�ل��دف��اع « و�س كرمير
Wes  Kremer ق��ال يف �ملنا�سبة:»�أن �رشكتنا ت�ستمّر ب��اأن تكون يف 
�رشعة  �رشعتها  تفوق  �لتي  لالأ�سلحة  �لتكنولوجي  �لتطور  طليعة 
�ل�سوت، وم��ع تز�يد �ملخاطر �ملتقدمة ح��ول �لعامل، ف��اإن �سو�ريخ 

 )HACM( لهجوم �جل��و�ل��ة ذ�ت �ل�رشعة ما ف��وق �رشعة �ل�سوت�
�ستزود مقاتلينا بقدر�ت هم بحاجة ما�سة لها«.

ب��دوره��ا نائب رئي�س »ن��ورث��روب غ��روم��ان« ورئي�سة �لأنظمة 
�أن  �إىل  �أ����س���ارت   Mary Petryszyn برتي�سزن  م��اري  �ل��دف��اع��ي��ة 
�ل�ساروخ HACM �أوجد فئة جديدة من �لأ�سلحة �ل�سرت�تيجية �ملهمة 

للقو�ت �ملُ�سّلحة �لأمركية.

»رايثيون« و »نورثروب غرومان« 
تطوران صاروخ جوال لسالح  اجلو األمريكي

HACM ساروخ الهجوم اجلوال  ذو �سرعة اأعلى من �سرعة ال�سوت�

)UEWR( رادار الإنذار  املُبكر
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جديد الدفاع

املعروف  الدفاعية  ال�صناعات  معر�ض  خللال 
الذي   ،)DVD( الدفاعية«  العربات  »بديناميكية 
انعقد يف ميل بروك UTAC  Millbrook  الربيطانية 
  MBDA بتاريخ 21 اأيلول/�صبتمرب 2022، عر�صت
للمّرة الأوىل قدراتها اجلديدة من نريان الأ�صلحة 

�صطح - �صطح للجي�ض  الربيطاين.
 Land تلللتلللاأللللف  عللائلللللة نلللللريان اللللدقلللة اللللربيلللة
الللل�لللصلللاروخ  ملللن   ،»Precision Fires Family
و�للصللاروخ  ال�صطح،  مللن  يطلق  اللللذي   Brimstone
�رضبات الدقة الربي )LPS(، وهي �صواريخ توفر 
دقللة على عللدة جملللالت، وتعمل خللال 24/7  مع 
مفاعيل جانبية منخف�صة عرب �صيناريوات عمانية 
وا�صعة املدى، من �صبه النزاعات اإىل عمليات كربى 
حمدودة. هذه ال�صواريخ �صوف ت�صاعد القادة على 

الفوز بالقتال يف العمق وحتديد القتال القريب.
مللللللللللديللللللللللر املللللللللبلللللللليللللللللعللللللللات وتلللللللطلللللللويلللللللر 

 الأعلللللللللللملللللللللللال يف بلللللريلللللطلللللانللللليلللللا م����اي����ك م��ي��و
 MBDA اأن احتياجات اجلي�ض وا�صحة وملّف  اأعلن   Mike Mew
املُ�صتقبلي، الذي يحتوي على عائلة نريان الدقة الربية، قد ي�صاهم يف 

متكني التحرك العملياتي للقوات الربيطانية، وي�رضع تطوير جندي 
املُ�صتقبل، ويلبي اأهداف ا�صرتاتيجة ال�صناعات الربية.

 Baykar بتاريخ 27 اأيلول/�صبتمرب 2022 اأعلنت �رضكة »بيكار 
الدفاعية  الرتكية« عن تزويد المارات العربية املتحدة بطائرات دون 
طّيار ُم�صّلحة، يف اإ�صارة اإىل جتاوز اخل�صومة ال�صابقة وردم الفوارق 

بني البلدين.
التطور الأخري جاء بعد تقارير عن اأن المارات العربية املتحدة 
اأجرت ُمباحثات ل�رضاء 120 درونز TB2 من ال�رضكة الرتكية املنتجة 
لهذا النظام Baykar، وذلك بعدما ت�صاحلت كّل من اأنقرة واأبو ظبي 

و�صط املخاطر الأمنية الإقليمية النا�صئة من ايران واأتباعها.
خال �صهر ت�رضين الثاين/نوفمرب 2021، زار ال�صيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�ض دولة المارات العربية املتحدة تركيا، كخطوة 
اأ�صا�صية نحو اإ�صاح الق�صايا بني البلدين، وقد تبع هذه اخلطوة 

زيارة الرئي�ض الرتكي رجب طيب �أردوغان اإىل المارات منت�صف 
�صهر �صباط/فرباير املا�صي.

لقد تزايد الطلب على الطائرات دون طّيار الرتكية يف الأ�صواق 
الللعللامللليللة بللعللد جنلللاح اإ�للصللتللخللدامللهللا يف علللّدة نلللزاعلللات، فللهللي م�صّلحة 
بقذائف خارقة للدروع موّجهة باأ�صعة ليللزر، واأثبتت كفاءة خال 

اإ�صتخدامها يف �صوريا واأوكرانيا وليبيا.
 Haluk الللرئلليلل�للض الللتللنللفلليللذي لللللل�للرضكللة ه��ال��وك ب���رق ط���ار
Bayraktar، اأ�صار اإىل اأن �رضكة Baykar قادرة على اإنتاج 200 درونز 
يف ال�صنة وتزويد حوايل 24 دولة، منها اململكة العربية ال�صعودية التي 
دخلت يف مباحثات مع اأنقره ل�رضاء Bayraktar TB2، مع الرغبة يف 

تاأ�صي�ض من�صاأة لت�صنيعه يف اململكة.

Bayraktar TB2 االمارات العربية املتحدة حتوز على 20 درون بريق طار

م. ب. د. أ MBDA تكشف النقاب عن أسلحة برية دقيقة

Brimstone  عربة مدرعة بريطانية مزّودة ب�صو�ريخ

Bayraktar لطائرة �ملُ�صّلحة دون طّيار�
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ق�صم  اإخللتللار   2022 اأيلول/�صبتمرب   17 بللتللاريللخ 
 L3 Harris« اللللقلللوات اجللللويلللة الأملللريكللليلللة �لللرضكلللة
Technologies«، كواحدة من خم�ض �رضكاء �صناعيني 
التحتية  البنية  ون�رض  وتطوير  ت�صميم  لهم  مرّخ�ض 
الللرقللملليللة الللتللي �للصللوف تللقللوي اإدارة مللعللارك متقّدمة 
وقلللدرات قلليللادة و�صيطرة للقوات اجلللويللة والللقللوات 

الف�صائية.
 )ABMS( اإن حتالف نظام اإدارة املعارك املتقّدمة
 L3 Harris املوؤّلف حديثًا كبنية حتتية رقمية، ي�صمل
وغريها من ال�رضكاء ال�صناعيني التناف�صيني، �صوف 
الُبنية  تطوير  اإىل  ت�صري  وم�صتويات  متطلبات  يحدد 
 ABMS التحتية الرقمية لنظام اإدارة املعارك املتطورة
 DOD للقوات اجلوية، ولتحقيق روؤيللة وزارة الدفاع

.JADC2 لكافة نطاق القيادة وال�صيطرة املُ�صرتكة
نائب رئي�ض  L3 Harris والرئي�ض التقني الأعلى 
اأن  اإىل  اأ�لللصلللار   Ross Nibergall ن��ي��رغ��ال   رو����س 

التحالف �صوف يتطّرق اإىل املعاجلة الأمنية والت�صالت 
ت�صع الأ�ص�ض لتمكني نظام اإدارة املعارك املتقّدمة للقوات اجلوية.املرنة، واإدارة البيانات، وموا�صفات ت�صميم الهند�صة املفتوحة التي 

ل 3 هاريس تنضّم إىل حتالف نظام إدارة املعارك املتقّدمة

�لللرضكلللة  ملللنلللحلللت    2022 اأيلللللللول/�لللصلللبلللتلللملللرب   13 بللللتللللاريللللخ 
لإنللتللاج  الأمللللريكللللي  اجللليلل�للض  ملللع  علللقلللدًا   »Collins Aerospace«
 اأنللظللمللة حتلللديلللد امللللوقلللع واللللتلللوجللله املللحللمللولللة ملللن اجلللليلللل الللثللاين
MAPS(GenII(،  دون حتديد  الكمية ووقللت الت�صليم، وذلللك بقيمة 

583 مليون  دولر.

MAPS Gen II اجليل  النظام  يعترب 
الأحلللللدث لللدقللة حتللديللد املللوقللع واملللاحللة 
والللتللوقلليللت )PNT(، للللللعللربللات الللربيللة 
الآهلللللللة وغلللري الآهلللللللة. وهلللو يللتللاألللف من 
وهوائي   NavHub - 100 التوجه  نظام 
 ،MSAS - 100 الإ�للصللتلل�للصللعللار  مللتللعللّدد 
ايرو�صباي�ض«، والنظام  اإنللتللاج  »كولينز 
اأعلللللللى درجللللات  يلللوفلللر   MAPS Gen II  
احلللمللايللة �للصللّد  اأكلللر اأخللطللار PNT  بغية 
دعللم العمليات متعّددة الأوجلله وتخفيف 
الأخلللطلللار الإلللكللرتونلليللة الللنللا�للصللئللة الللتللي 
اإذ  املُ�صتقبل.  ويف  اليوم  املُقاتلني  تواجه 
اأجللواء  التوّجه خللال  املُحاربني  باإمكان 
عالية املخاطر مع ثقة كاملة مبعرفة مكان 
تواجدهم، واإىل اأين هم بحاجة اإىل الذهاب 

يف الوقت املحّدد  مع اأ�صلحة على الهدف.
نائب رئي�ض Collins Aerospace ومدير عام الت�صالت واملاحة 
اأ�صار اإىل الإختبار احلقيقي   ،Ryan Bunge ريان بنج  والتوجيه  
الللعللايل يف مرحلة التناف�ض مللع برنامج MAPS، اأثللبللت تللقللّدم النظام 
MAPS Gen II، واأن تاريخ Collins يف جمال التوجيه واملاحة �صاهم 

يف اإنتاج هذا النظام.

كولينز أيروسبايس تفوز بعقد مع اجليش األمريكي

ABMS صورة خمطط نظام �إد�رة �ملعارك �ملتقّدمة�

عربة مدّرعة جمّهزة بنظام MAPS Gen II لتحديد �ملوقع و�ملالحة
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بلللتلللاريلللخ 27 اآب/اأغللل�لللصلللطللل�لللض 
2022 �للصللّلللمللت كلللّل ملللن »للليللونللاردو 
 »Boeing »بللويللنللغ  «و   Leonardo
اأّول اأربلللع طللوافللات متطّورة طللراز 
MH -139A Grey Wolf اإىل القوات 
اجللللويلللة الأملللريكللليلللة الللتللي علللللى ما 
يبدو تعمل على ا�صتبدال اأ�صطولها 
 .UH - 1N اللللقلللدمي ملللن طلللوافلللات
مللتللعللّددة   Grey Wolf الللطللوافللة  اإن 
 املهمات ترتكز اإىل طوافة ليوناردو
AW 139 ملللزدوجلللة الإ�للصللتللعللمللال، 
وامللل�للصللّمللمللة حلللمللايللة اللل�للصللواطلليء 
والبحث والإنللقللاذ ونقل امل�صوؤولني 
والللقللوات  الأمللريكلليللني  احلكوميني 

الأمنية.
 »Boeing« لللقللد مللنللحللت �للرضكللة
خللال �صهر اأيلللللول /�صبتمرب 2018 
 80 عقدًا بقيمة مليار دولر لت�صليم 
طللوافللة واأنللظللمللة تللدريللب ومللعللّدات 
 » Leonardo «دعم عائدة لها. �رضكة

تنتج الطوافات يف من�صاآتها يف ولية فيادلفيا الأمريكية، فيما �رضكة 
»بوينغ « تتوىل م�صوؤولية العتاد الع�صكري على منت الطوافة وتقدمي 

الدعم بعد الت�صليم.
 » الأمللريكلليللة  للطوافات  للل�للرضكللة»للليللونللارد  التنفيذي  الرئي�ض  
كاليد ولتمان Clyde Woltman اأعللرب عن �للرضوره لقبول القوات 
اجلوية الأمريكية اأول اأربع طوافات طراز MH - 139، و�صكر الفرق 

املُ�صرتكة ما بني Leonardo  و Boeing  على عملها املتوا�صل لإجناز 
هذه الطوافات.

ونائب رئي�ض �رضكة »بوينغ« ومدير عام النقل العمودي مارك 
�صر Mark Cherry اأ�للصللار اإىل اأن Grey Wolf هللي طللوافللة حديثة 
 متعّددة املللهللام توفر مللدى اأطلللول و�للرضعللة وحتمل اأكللر مللن طوافة

UH - 1N  HUEY التي �صتحل مكانها.

ليوناردو و بوينغ تسّلمان 
طوافات متطّورة للقوات اجلوية األمريكية

بتاريخ 26 اأيلول/�صبتمرب 2022 اأعلنت �رضكة  »L3 Harris« عن ان�صمام ال�صيد جون 
 ،)IMS( اإىل ال�رضكة ب�صفة رئي�ض جديد لأنظمة املهّمات املدجمة Jon Rambeau ر�مبو

والتي توّفر حاليًا عائدات بقيمة حوايل 7 مليارات دولر.
الرئي�ض احلللايل لق�صم IMS �صني �صتاكلي Sean Stackley الللذي يتوىل هذه املهمة منذ 
اندماج �رضكتي »Harris « و » L3 تكنولوجيز«  يف العام 2019، �صوف ي�صبح نائب الرئي�ض 
الأعلى لل�صرتاتيجيا والنمّو، ومع هذا الللدور �صيتعنّي على Stackley اإدمللاج ال�صرتاتيجيا  
وتطوير الأعمال الأمريكية والدولية، واأن�صطة الربامج بامتياز لتحقيق النمّو الع�صوي وغري 

الع�صوي لل�رضكة.
 Christopher E. كري�صتوفر كوبا�صيك Harris 3 بللدوره، الرئي�ض التنفيذي ل�رضكة ل
Kubasik اأ�صار اإىل »اأن هذا وقت م�صّوق لنا لي�ض فقط ب�صبب منو IMS، وروؤيتنا املوثوقة يف 

العمل، ولكن لأننا ن�صتمّر  ليكون  اأنا�ض بنوعية عالية يبحثون يف كيفية الإن�صمام اإلينا «.

ل 3 هاريس تعّي رئيس جديد ألنظمة املهّمات امُلدجمة

Jon Rambeau ل�صيد جون ر�مبو�
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L3HARRIS.COM

VIPER SHIELD™
Innovative electronic warfare for tomorrow’s F-16
Increase mission success in an increasingly dangerous threat environment. The advanced L3Harris Viper 
Shield’s digital EW system is designed to maximize survivability and mission success for the advanced F-16 
Block 70/72 aircraft with its advanced AESA radar. Building on a 60-plus-year legacy of success, Viper Shield 
continues to secure superiority across the spectrum.

Being developed in partnership with Lockheed Martin and the U.S. Air Force, the new AN/ALQ-254(V)1 Viper 
Shield will provide U.S. allies with cutting-edge countermeasures against sophisticated, ever-changing threats. 
This advanced EW system will provide a virtual electronic shield around the aircraft, enabling warfighters to com-
plete missions safely in increasingly complex battlespace scenarios. L3Harris record includes providing EW systems 
on F-16s for more than 30 years and to international partners for more than 20 years.

Learn more at L3Harris.com/vipershield

L3HARRIS.COM

Image: Lockheed Martin
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