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�إن��ه �ل��ع��دد �لأّول �ل��ذي ي�صدر مطلع �ل��ع��ام 2023، و�ل���ذي �أُع���ّد لكي ي���وّزع يف �أب��رز 

معر�س دفاعي يف �ل�رشق �لأو�صط، �أّي معر�س »�لدفاع �لعاملي �أيدك�س IDEX«  يف دورته 

�ل�صاد�صة ع�رش، ومعر�س �لدفاع �لبحري »نافدك�س NAVDEX«  يف دورته �ل�صابعة، 

وموؤمتر »�لدفاع �لعاملي IDC « �لذي ينعقد قبل يوم و�حد من �إفتتاح �ملعر�س.

يت�صّمن �لعدد عر�صًا ُم�صبقًا للمعر�صني و�ملوؤمتر �أع��اه، �إ�صافة �إىل جمموعة من 

�ملو��صيع ذ�ت �ل�صلة بتطّور �ل�صلحة و�أنظمة �لدفاع و�لتي ت�صمل:

- �جليل �ملُقبل من طائر�ت �لقتال.

- دبابات �لقتال �لرئي�صية يف �ل�رشق �لأو�صط.

- عربات �لعمليات �خلا�صة و�لهجوم �لتكتي.

- �ملعّد�ت �لع�صكرية لدى �أهّم �جليو�س �لعربية.

- �ملوقف �لدفاعي يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

- ملّف خا�س بال�صلحة �لرو�صية.

هذ� �إىل جانب �صفحات »بانور�ما« و »جديد �لدفاع«، �لتي يتّم عربها �إ�صتعر��س 

�أحدث �لأن�صطة �لع�صكرية �لتي تهّم �لدول �لعربية ب�صكل عام و�خلليجية ب�صكل خا�س، 

�إ�صافة �إىل �أحدث �لتكنولوجيا �لتي تنتجها �ل�رشكات �لعاملية و�لعائدة لأنظمة �ل�صاح.

�إنه عدد جديد  يهّم  �ملُتابعني لأبرز �لتكنولوجيا �لع�صكرية.
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*  وت�صاف اليه كلفة الربيد بح�صب الدول:
- لبنان: من دون كلفة بريد اإ�صافية

                                     - الدول العربية 30 $
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Dassault Aviation للطريان
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leonardo.com

DETECTING
THE ALMOST-INVISIBLE   

TMMR
Designed to detect, classify and track small and high maneuvering targets, Leonardo’s TMMR -Tactical 
Multi-Mission Radar- is equipped to perform challenging missions such as counter-UAS and counter-rocket, 
artillery & mortar. Highly effective in support of air defence, battlefi eld operations, border surveillance and 
infrastructure protection, TMMR ensures that Armed Forces are prepared to face the latest fast-moving, 
asymmetric threats.
Visit us at IDEX, Stand 06-B07
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2022 اإ�ستقبل وزي��ر الدفاع  12 كانون اأول/ دي�سمبر  بتاريخ 
البريطاني بن ول�س Ben Wallace، الأمير خالد بن �سلمان بن عبد 
العزيز وزير الدفاع في المملكة العربية ال�سعودية، وذلك في �ساحة 
خيالة الحر�س الملكي في العا�سمة البريطانية لندن، حيث اأُقيم حفل 
ا�ستقبال ر�سمي على �سرف وزير الدفاع ال�سعودي والوفد المرافق 

له.
البريطانية  ال��دف��اع  الأمير خالد عقد اجتماعًا في مقّر وزارة 
مع نظيره البريطاني، تّم خالله اإ�ستعرا�س العالقات ال�ستراتيجية 
والتاريخية بين البلدين ال�سديقين، كما بحثا نواحي التعاون الثنائي 
في المجالت الع�سكرية والدفاعية، اإلى جانب عدد من الأم��ور ذات 
الإقليمية  الم�ستويات  على  التطورات  واأح��دث  الُم�ستركة  الفوائد 

والدولية.
اإلى ذلك وّقع وزير الدفاع ال�سعودي ووزير الدفاع البريطاني 
على خطة للتعاون الدفاعي بين البلدين، من �ساأنها تح�سين الدفاع 
الثنائي والتعاون الأمني في مواجهة التحديات الأمنية، والتي ت�سمل 
ح���وارًا دائ��م��ًا وا�ست�سارات ح��ول م�سائل التعليم والتدريب وبناء 
القدرات. كما تعيد الخطة تاأكيد بريطانيا اإلتزامها الثابت للعمل مع 
المملكة العربية ال�سعودية لتعزيز الأم��ن الإقليمي والإ�ستقرار في 

منطقة الخليج وال�سرق الأو�سط.
وزي���ر ال��دف��اع البريطاني بن وال���س  Ben Wallace ق��ال في 
المنا�سبة: »اأن��ه من دواع��ي ال�سرور اأن نوّقع ه��ذه الخطة للتعاون 
الدفاعي ، بحيث تجلينا اأق��رب اإلى اأكثر ال�سركاء اأهمية، اإنها حجر 
�سراكتنا  لتح�سين  نتطلع  �سعبينا،فيما  بين  م��ا  رئي�سي  اأ�سا�سي 

الدفاعية  لدعم الأمن الُم�سترك والإقليمي.
ووزير الدفاع السعودي يزور شركة ب.أ.إي سيستمز

خالل زيارته الر�سمية اإل��ى المملكة المتحدة قام الأمير خالد  
بن �سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع ال�سعودي، بزيارة اإلى مقّر 

كان  حيث   ،»BAE Systems  « �سركة  اإدارة 
ال��ق��وات الملكية  اأرك���ان  ف��ي ا�ستقباله رئي�س 
الجوي  الماري�سال  ال��ج��وي��ة،  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
 ،Sir Mike Wigston �سير مايك ويغ�ستون 
المملكة  ف��ي  البريطاني  الع�سكري  والملحق 
بيغوت  جيمي  العميد  ال�سعودية  العربية 
التنفيذي  والرئي�س   ،Brig. Jimmy Piggott
�سارلز   الدكتور  �سي�ستمز  ب.اأ.اإي   ل�سركة 

.Dr. Charles Woodburn وودبرن
وزي����ر ال���دف���اع ال�����س��ع��ودي اإ���س��ت��م��ع اإل���ى 
اإيجاز حول القدرات المتفوقة لطائرة تايفون 
القتالية، مع �سرح حول  واأنظمتها   Typhoon
و�ستراتيجيتها  الُم�ستقبلية  ال�سركة  خطط 
ال��ت��ي ت�سمل ب��رن��ام��ج ق����درات ال��ق��ت��ال ال��ج��وي 
الُم�ستقبلي وتطوير الأنظمة الجوية. كما اأ�ساء 
 اليجاز على م�سائل تقوية ال�سراكة الحالية الموجودة ما بين �سركة
»BAE Systems «والقوات الُم�سّلحة ال�سعودية والتي تعود اإلى اأكثر 
من 50 عامًا م�سى، تّم خاللها تحقيق عدة اإن��ج��ازات ونجاحات في 

مجالت نقل التكولوجيا والخبرات اإلى المملكة العربية ال�سعودية.
الأمير خالد بن بندر  ال�سعودي ت�سمن  اأن الوفد  اإل��ى  ُي�سار 
بن �سلطان بن عبد العزيز �سفير المملكة العربية ال�سعودية اإلى 
المملكة المتحدة، ورئي�س هيئة اأرك��ان القوات الُم�سّلحة ال�سعودية 

الفريق فيا�س بن حمد الرويلي وعدد من الر�سميين. 

اململكة العربية السعودية وبريطانيا توّقعان خطة للتعاون الدفاعي

وزير الدفاع ال�سعودي ووزير الدفاع الربيطاين بعد توقيع اخلطة

BAE Systems وزير الدفاع ال�سعودي والوفد المرافق في �سركة
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بتاريخ 3 كانون ثاين/ يناير 2023 اأ�صدر رئي�س دولة االمارات 
العربية املتحدة �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، مر�صومًا اإحتاديًا 
حممد  �شيف  عي�شى  �ملهند�س  �ل��رك��ن  �لفريق  بتعيني  ق�����ص��ى 

�ملزروعي رئي�صًا الأركان القوات املُ�صّلحة االماراتية برتبة وزير.
كما اأ���ص��در رئي�س دول��ة االم���ارات مر�صومًا اإحت��ادي��ًا اآخ��ر عنّي 
مبوجبه حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س االأرك��ان ال�صابق للقوات 
املُ�صلحة االماراتية، ُم�صت�صارًا لل�صوؤون الع�صكرية لدى رئي�س الدولة 
الر�صمية  اأي�صًا، و�صيتّم ن�رش املر�صومني يف اجلريدة  برتبة وزي��ر 

ويعمل بهما اإعتبارًا من تاريخ اإ�صدارهما.
ُي�صار اإىل اأن الرئي�س ال�صابق لدولة االم��ارات العربية املتحدة 
املغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، كّرم �لفريق حمد حممد 
ثاين �لرميثي بتاريخ 12 اأي��ار/م��اي��و 2022 مبنحه ِو���ص��ام زاي��د بن 
�صلطان اآل نهيان الع�صكري، تقديرًا لت�صحياته وجهوده املخل�صة 
يف خدمة الدولة خ��ال اأك��ر من 50 عامًا من العمل ال�صاق والتمّيز. 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد ويّل عهد اأبو ظبي اآنذاك ونائب القائد االأعلى 
للقوات املُ�صّلحة االماراتية، وخال اإحتفال عقد يف اأبو مريخا حيث 
القوات  توحيد  اتفاقية  على  التوقيع  �صهد  ال��ذي  التاريخي  البناء 
املُ�صلحة يف دول��ة االم��ارات، عمم الو�صام ال��ذي منح للرميثي واأ�صار 
اإىل اأن تكرميه اليوم مبنحه و�صام زايد هو حتية ذات معنى رفيع للقيم 

التي ج�صدها الرميثي يف املوؤ�ص�صة التي انتمى اإليها والتي يعتز بها 
كّل قلب.

ياأتي تعيني �لفريق �ملزروعي يف ه��ذا املن�صب تتويجًا مل�صرية 
عطاء حافلة داخ��ل اأروق��ة القوات املُ�صّلحة االماراتية ت��درج خالها 
يف العديد من املنا�صب كان اأحدثها  تعينه نائبًا لرئي�س اأركان القوات 

املُ�صّلحة منذ العام 2011.
توىل العديد من املنا�صب املهّمة، كان اأبرزها تعيينه رئي�صًا لهيئة 
االإ�صتخبارات واالأم��ن الع�صكري بالوكالة عام 2007 ثّم رئي�صًا لهذه 

الهيئة.
تراأّ�س وفد باده يف العديد من املُنا�صبات الع�صكرية املهّمة، كان 
اأحدثها تروؤ�صه وف��د االم���ارات خ��ال فعاليات احل���وار الع�صكري 
ال�صنوي املُ�صرتك بني دول��ة االم���ارات العربية املتحدة وال��والي��ات 
االأمريكية املتحدة، وال��ذي عقد يف اأب��و ظبي يومي 20 و21 ت�رشين 

الثاين /نوفمرب 2022.
يتوىل �لفريق �ملزروعي رئا�صة االأرك��ان يف دول��ة االم���ارات، يف 
مرحلة مهّمة من تاريخ الباد اأكملت فيها 51 عامًا منذ تاأ�صي�صها، 
وتنتقل اإىل اخلم�صينية اجلديدة بطموحات كبرية حتت قيادة �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويف وقت اأ�صحى فيه جي�س دولة االمارات 

العربية املتحدة اأحد اأقوى جيو�س املنطقة .

الفريق عيسى املزروعي رئيسًا ألركان القوات امُلسّلحة االماراتية
والفريق محد الرميثي ُمستشارًا لدى رئيس الدولة

�لفريق حمد �لرميثي�لفريق عي�شى �ملزروعي

خري
 خلري

خلف
سلف
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#C390UnbeatableCombination 
embraerds.com

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.

C43765.014-Embraer-C390-Speed-AlDefaiya-May22-270x205-AR-v1.indd   1 01/06/2022   09:54
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للمّرة  ُم�شاركتها  ع��ن   VITEC �أعلنت  كما 
�لأوىل يف معر�ض �لدفاع �لعاملي IDEX  �ملنعقد 
يف �أبو ظبي ما بني 20 - 24 �شباط /فرب�ير 2023 
تكنولوجيا  من  كاملة  جمموعة  �شتعر�ض  حيث 
�لفيديو �ملتحرك )FMV(. يف جناحها رقم -01
BO3  �شوف تعر�ض �أنظمة �لت�شفري �لع�شكري 
 MGW Diamond و   MGW Pico+ TOUGH
على  �ل��ذي يحتوي   FITIS و�لفيديو   ،TOUGH

حلول �لإد�رة.
خ��ال �شنة عمل مليئة بالأن�شطة يف �ل�رشق 
�لأو�شط، �أ�ش�شت VITEC مكتبها يف دبي خلدمة 
�ملنطقة ب�شكل �أف�����ش��ل، م��ع ف��ري��ق يكّر�ض عمله 
لتغطية �مل��ب��ي��ع��ات، وت��ط��وي��ر �لأع���م���ال وت��ق��دمي 
خ���دم���ات ق��ب��ل وب��ع��د �ل��ب��ي��ع ل��ل��زب��ائ��ن �حل��ال��ي��ني 

و�ملتوقعني.
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض �ل�����رشك��ة ل��ت��ط��وي��ر �لأع���م���ال يف 

�ل�رشق �لأو�شط نيكوال�س بون�س Nicolas Pons �أعرب عن حما�شة 
VITEC للنمو يف �ل�رشق �لأو���ش��ط ق��ائ��ًا:»وم��ع ��شتثمار�ت حالية 

�شنكون يف موقع جيد  لتوفري خ��دم��ات ر�ئ��ع��ة مرت�فقة م��ع حلولنا 
�لنوعية �ل�رشورية  للدفاع، و�أن منتجاتنا ت�شلم    IP �ل��ر�ئ��دة م��ن 

�ملطلوبة لهذ� �ل�شوق �لأكرث طلبًا«.

�أكتوبر  �أول/  ت�رشين   23 بتاريخ 
 »VITEC« ����رشك���ة  �إف��ت��ت��ح��ت    2022
�ل��ر�ئ��دة عامليًا يف حلول تدفق �لفيديو، 
م���ق���ّرً� ج���دي���دً� ل��ه��ا  يف دب���ي ت���و�زي���ًا مع 
مت��ّدده��ا �ل�رشيع يف �ل�����رشق �لأو���ش��ط. 
�ل�������رشك���ة �ل���ت���ي ي������دّل �إ����ش���م���ه���ا ع��ل��ى 
 Visual �ملرئية  �ملعلومات  تكنولوجيا 
ت�شتثمّر   ،Information Technologies
يف مكاتبها �جلديدة ، وت��دل على �لتز�م 
VITEC بالنمو طويل �لأم���د يف منطقة 
�ل�������رشق �لأو����ش���ط م���ع ت��رك��ي��ز خ��ا���ض 
على �ململكة �لعربية �ل�شعودية، ودولة 
�لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وق��ط��ر، 

وم�رش.
ن���ائ���ب رئ��ي�����ض �ل�������رشك���ة ل��ت��ط��وي��ر 
�لأع��م��ال يف �ل�رشق �لأو���ش��ط نيكوال�س 
مبنا�شبة  �أ�شار   Nicolas Pons بون�س 

�ف��ت��ت��اح م��ق��ّر VITEC يف دب����ي، �إىل »�أن 
�رش�ء �ملكتب �جلديد يتما�شى �إىل حّد ٍ كبري مع فل�شفة �ل�رشكة، حيث 
�لقر�ر�ت �ل�شرت�تيجية توؤخذ  �إقليميًا لتطوير �رشكتنا ومتكينها من 
�لنمو، ونحن نعتقد باأن هذ� �لإ�شتثمار �شيقّوي ح�شورنا، ويو�ّشع 

�إمكانيتنا يف فر�ض جديدة و�أ�شو�ق وم�شالح يف هذه �ملنطقة«.

ك�رشكة فرن�شية خا�شة، VITEC تدير تكنولوجياتها �خلا�شة، 
وتزويد �أق�شامها. فرق ُملتزمة تعمل لتوفري منتجاتها يف جمالني: 
تقنيًا ت�شليم �لأف�شل وفقًا لتوزيع بروتوكول �لأنرتنت �لتلفزيوين 
IPTV، وتدفق �حللول عرب �لفيديو، وبيئيًا �ملُ�شاهمة مُب�شتقبل �أكرث 

خ�شارً�.

فيتك VITEC تفتتح مقّرًا إقليميًا يف دبي

 رئي�س وموؤ�ش�س VITEC فيليب وتزيل Philippe Wetzel يقطع �شريط افتتاح مقّر ال�شركة

النظام MGW Pico+ TOUGH من VITEC  للإ�شتخدام الع�شكري

IDEX 2023 وتشارك للمّرة األوىل يف معرض أيدكس
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ب���ت���اري���خ 22 ك����ان����ون  �أول/دي�������س���م���ر 2022  مّت 
ت�����س��ل��ي��م �ل��ف��رق��ي��ط��ة �ل��ث��ال��ث��ة  م���ن ف��ئ��ة »�ل����زوب����ره« �إىل 
ق��ط��ر و�ل���ت���ي حت��م��ل �إ����س���م »�خل������ور«، وذل����ك يف ح��و���ض 
 ب��ن��اء �ل�����س��ف��ن ال���س��ب��ي��زي��ا  La Spezia �ل��ت��اب��ع ل�رشكة

 Fincantieri  يف منطقة موجيانو Muggiano  �اليطالية.
تلّقت طلبًا من  ق��د  ك��ان��ت  �أن فينكانتريي  �إىل  ُي�سار 
�حلكومة �لقطرية لبناء �أرب��ع فرقيطات يف �طار برنامج 
�الإ���س��ت��ح��و�ذ �ل��ب��ح��ري �ل��وط��ن��ي. و�أن ف��رق��ي��ط��ات فئة 
»�لزوبرة«، م�سممة وفقًا لقو�عد RINAMIL و�ستكون 
ذ�ت ليونة عالية وقادرة على تنفيذ عدة �أنو�ع من �ملهمات 
بدءً� باملُر�قبة مع قدر�ت �إنقاذ بحري و�سواًل �إىل كونها 

�سفن ُمقاتلة.
ح�رش �حتفال ت�سّلم فرقيطة »�خلور « كّل من �للو�ء 
�لركن هالل الهنيدي ُملحق �ل��دف��اع �لقطري يف روم��ا، 
�لقو�ت  م�ساريع  رئي�ض  العلي  را�شد  ح�شن  و�ل��ل��و�ء 

نائب  امل��زروع��ي  اهلل  عبد  و�لعميد  �ل��ق��ط��ري��ة،  �ملُ�سلحة 
اأحمد  �الأ���س��ط��ول، و�ل�سيد  �ل��ق��و�ت �لبحرية �لقطرية وق��ائ��د  قائد 
فيريو  اندريا  و�ل�سيد  �لقطرية.  �ل�سفارة  ممثل  ال�شيباين  حممد 
Andrea Viero نائب رئي�ض ق�سم ت�سويق وتطوير �ل�سفن �لبحرية 

 Rear Admiral  و�الأم��ري�ل جيو�شيب �شكور�شوين ،Fincantieri يف
�أحو��ض  يف  �حلربية  �ل�سفن  تر�سانة  مدير   Giuseppe Scorsone

ال�سيبيزيا.

بتاريخ 23 كانون ثاين/يناير 2023 
 »Fincantieri أطلقت �رشكة »فينكانتريي�
�اليطالية �سفينة �الإنز�ل )LDP( »�لفُلك« 
و�ل��ت��ي ط��ل��ب��ت م��ن ق��ب��ل  وز�رة �ل��دف��اع 
�لقطرية يف �ط���ار ب��رن��ام��ج �الإ���س��ت��ح��و�ذ 

�لبحري �لوطني.
عملية �إطالق هذه �ل�سفينة �لرمائية 
 Palermo ح�سل يف �أح���و�����ض ب��ال��ريم��و 
خ��الل �ح��ت��ف��ال ح�����رشه الدكتور خالد 
�لقطرية  رئي�ض �حلكومة  نائب  العطيه 
ووزي��ر دول��ة لل�سوؤون �لدفاعية، ووزير 
�ل���دف���اع �الإي���ط���ايل غ��وي��دو كرو�شيتو 
�ل���ق���و�ت  وق���ائ���د   ،Guido Crosetto
�الأم����ريي����ة �ل��ب��ح��ري��ة �ل��ق��ط��ري��ة ال��ل��واء 
ورئ��ي�����ض  ال�شليطي،  اهلل  عبد  ال��رك��ن 
�أرك������ان �ل���ق���و�ت �ل��ب��ح��ري��ة �الي��ط��ال��ي��ة، 

 Luciano االأمريال لوت�شيانو بورتوالنو
Portolano، و�أم��ن عام مديرية �لدفاع و�لت�سلح �لوطني �لقطري 
خالد بن يو�شف ال�شدا، و�لرئي�ض �لتنفيذي ل�رشكة فيناكنتريي 

.Pierroberto Folgiero  بياروبرتو فوجليارو
لقد مّت بناء �سفينة »�لُفلك« �لرمائية ب�سكل كامل يف �الأحو��ض 

�اليطالية، وهي م�سممة وفقًا لقو�عد RINAMIL  لت�سنيف �ل�سفن 
�حل��رب��ي��ة، وتتمتع بليونة كبرية متكنها م��ن تنفيذ ع��ّدة �أن���و�ع من 
�ملهمات ب��دءً� بالتدخل �الإن�ساين و���س��واًل  �إىل دع��م �لقو�ت �ملُ�سّلحة 

و�لعمليات �لبحرية.

فينكانتريي تسّلم فرقيطة ثالثة »اخلور« إىل قطر

وتطلق سفينة »الُفلك« للبحرية القطرية

 فرقيطة »اخلور « لدى ت�شليمها اإىل قطر

�شفينة الُفلك �شلمت للقوات البحرية القطرية
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ب��ت��اري��خ 18 ك���ان���ون ث��اين/ي��ن��اي��ر 2023 �إف��ت��ت��ح��ت ���ص��ن��اع��ات 
�لعربية  �ململكة  يف  ج��دة  مدينة  يف  Zahid Industries م�صنعًا  ز�ه��د 
�لرئي�صية  �لطاقة   ل��وح��د�ت  �ملحلي  للإنتاج  خم�ص�صًا  �ل�صعودية، 
 )PPUs( �مل�صتخدمة يف توفري �لطاقة ل���ر�د�ر �ل��دف��اع �ل�صاروخي

.Raytheon  من ر�يثيون AN /TPY - 2
ه��ذه �مل��ب��ادرة ه��ي مبا�رشة ب��ال��ت��و�زي م��ع �صرت�تيجية �لقطاع 
�لدفاعي للمملكة، �لتي ت�صعى �إىل حتقيق �أه��د�ف �ململكة �لطموحة 

للقطاع بغية توطني �أكرث من 50 % من �لإنفاق على �ملعّد�ت �لدفاعية.
�إن �لنظام AN/TPY - 2، هو �ل��ر�د�ر �ملتحّرك �لأك��رث تقدمًا يف 

�ل���ذي ي�صتطيع ك�صف  �ل��ع��امل 
وت��ع��ق��ب ومت��ي��ي��ز �ل�����ص��و�ري��خ 
�لبال�صتية، وهو منت�رش حاليًا 

يف عدة دول حول �لعامل.
�إد�رة  جم���ل�������س  ع�������ص���و 
�صناعات ز�ه��د �ل�صيد يو�سف 
زاهد، �أ�صار �إىل �ن �فتتاح هذه 
�ملن�صاأة �صوف ميكن �صناعات 
ز�هد من تنفيذ قدر�ت �صناعية 
تعمل  فيما  �لعاملية،  �لفئة  م��ن 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر وخ���ل���ق ف��ر���س 
ل��ل��ق��وى �ل��ع��ام��ل��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة 
�صيكون  نهائي  منتج  لت�صليم 
�ل����ث����اين م����ن ن���وع���ه م����ن ح��ي��ث 
�ل��ن��وع��ي��ة و�لإع���ت���م���ادي���ة. كما 
متحّم�صة  ز�ه����د  ���رشك��ة  و�أن 
�ل�����رش�ك��ات  يف  دورً�  ل��ت��ل��ع��ب 
�صرت�تيجية  لتح�صني  دول��ي��ني  ���رشك��اء  م��ع  للمملكة،  �ل�صرت�تيجية 
�إ�صتقللية �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�ملُ�صاعدة يف جهود بناء قطاع 
�ل�صناعات �لدفاعية �ملحلية. �ل�صيد يو�سف زاهد �أردف قائًل: » �إننا 
نتطلع للعمل عن ُقرب مع Raytheon للم�صاهمة يف حتقيق روؤية 2030   

للأهد�ف �ل�صناعية «.
روي  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  يف  ر�ي��ث��ي��ون  رئي�س  ب����دوره، 
دونل�سون Roy Donelson �أّكد على �لتز�م ر�يثيون باإنتاج �صل�صلة 
تزويد دفاعي متينة يف �ململكة، وع��ّ� عن ���رشوره مببا�رشة �لإنتاج 

.AN / TPY-2 ملحّلي جلزء �أ�صا�صي من ر�د�ر �لدفاع �ل�صاروخي�

صناعات زاهد السعودية تزّود  رادارات رايثيون بالطاقة

 ممثلني عن  زاهد ورايثيون حلظة افتتاح امل�سنع

بتاريخ  18 كانون ثاين/يناير 2023 �أعلنت �ل�رشكة �لدفاعية 
Baykar«، عن مو�فقة تركيا على ت�صليم دولة  �لرتكية »ب��اي ك��ار 
�لكويت عددً� من �أنظمة درونز �مل�صلحة وفقًا لعقد بقيمة 370 مليون 

دولر �أمريكي.
 Baykar لقد ت��ز�ي��د �لطلب �ل���دويل على �ق��ت��ن��اء �ل��درون��ز
TB2 بعدما برز خلل �لنز�عات يف �صوريا وليبيا و�أذربيجان، 
وت���ز�ي���د �لإه���ت���م���ام ب��ه��ذ� �ل��ن��ظ��ام ب��ع��د ����ص��ت��خ��د�م��ه م���ن ِق��ب��ل 

�لع�صكريني �لأوكر�نيني لإف�صال هجمات �لقو�ت �لرو�صية.
 ب��ي��ان ����رشك���ة» Baykar « �أ����ص���ار �إىل �أن �ل��ع��ق��د �مل��وّق��ع 
370 م��ل��ي��ون دولر هو   م��ع وز�رة �ل���دف���اع �ل��ك��وي��ت��ي��ة بقيمة 
ع��ل��ى  ي�����رش  مل  ل��ك��ن��ه   ،Bayraktar TB2 درون������ز   ل��ت�����ص��دي��ر 
  Baykar لعدد �لذي �صي�صلم �إىل �لكويت. كما �أّكد �لبيان على �أن�
قد ف��ازت بعد مناف�صة مع �رشكات مماثلة يف �أمريكا و�أوروب��ا 
2019، وم��ع �لكويت  و�ل�صني، ع� م��ز�ي��دة ُم�صتمّرة منذ �لعام 
 Bayraktar ي�صل عدد �لدول �لتي وّقعت على عقود ل�رش�ء بريق طار

�إىل 28 دولة حول �لعامل.

وزارة الدفاع الكويتية توّقع عقدًا لشراء درونز بريق طار

Bayraktar TB2 نظام الدرونز
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بتاريخ 20 كانون ثاين /يناير 2023  
وّق��ع��ت  ق��ي��ادة ال��ق��وات اجل��وي��ة امللكية 
الأردن��ي��ة على اتفاقية ����راء مقاتالت 
ت�سليم  ت��ت�����س��م��ن  الأم���رك���ي���ة،   F -16
12 مقاتلة يف امل��رح��ل��ة الأوىل، وذل���ك يف 
ح�سور ممثل عن رئي�س اأرك��ان القوات 
امل�سلحة ونائب رئي�س الأرك���ان العميد 

الركن عبد اهلل �شديفات.
ِقبل  م��ن  الإتفاقية  التوقيع على  مّت 
مم��ث��ل ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة الأردن����ي����ة - 
اجلي�س ال��ع��رب��ي العميد ال��رك��ن حممد 
حي�شات، وعن اجلانب الأمركي نائب 
رئي�س البعثة يف �سفارة الوليات املتحدة 
نيبال   روحيت  الأدرن   الأم��رك��ي��ة يف 

 .Rohit Nepal
اإىل تعزيز ق��درات  تهدف الإتفاقية 

ال��دف��اع الأردن��ي��ة وال���ردع الع�سكري، عرب رف��ع م�ستوى اجلهوزية 
والعمليات امل�سرتكة مع اجلانب الأم��رك��ي، اإ�سافة اإىل متتني اأطر 
عمل التعاون امل�سرتك بني الدولتني، ودعم اجلهود امل�سرتكة ملحاربة 

الإرهاب وحت�سني الإ�ستقرار يف املنطقة.

ي�����س��ار اإىل اأن اح��ت��ف��ال ت��وق��ي��ع الت���ف���اق، ح�����ره ك��ب��ار �سباط 
القوات امل�سلحة الأردنية، وم�سوؤولني رفيعي امل�ستوى من اجلانب 
هي   »Lockheed Martin »لوكهيدمارتن  ���رك��ة  واأن  الأم��رك��ي، 

املتعاقد الرئي�سي لهذه ال�سفقة.

F-16 القوات اجلوية امللكية األردنية تطلب ُمقاتالت

توقيع الإتفاقية بني القوات امل�شلحة الأردنية واجلانب الأمريكي

بتاريخ 3 كانون ث��اين/ يناير 2023 
على   »Boeing »ب��وي��ن��غ  ���رك��ة  ح�سلت 
ع��ق��د م��ن اجل��ي�����س الأم���رك���ي لإن���ت���اج 12 
 CH - 47F Chinook طائرة جديدة طراز
ل�سالح ال��ق��وات اجل��وي��ة امل�����ري��ة. مع 
عملية بيع ال�سالح اإىل اخلارج بقيمة 426 
مليون دولر، �سوف حتّل هذه الطائرات 
حمل اأ�سطول طوافات �سينوك امل�رية 
القدمية طراز CH - 47 D، وت�ستفيد من 
قدرات الأمنوذج F املتقدمة خالل مهمات 

متعددة.
برنامج  وم��دي��ر  بوينغ  رئي�س  نائب 
CH - 47 كن اإيالند Ken Eland اأ�سار 
F  �سيح�ّسن  اإىل اأن اأمن�����وذج ال��ط��ائ��رة 
ق�����درات ط���ائ���رات ���س��ي��ن��وك امل�����ري��ة، 

وي�������س���اع���د يف اإجن�������از م��ه��م��ات��ه��ا ل��ل��ح��م��ل 
الثقيل، واأن �راكة Boeing مع �سالح اجلو امل�ري تبقى قوية مع 

الإ�ستمرار يف العمل لتحديث اأ�سطوله.
ب����دوره، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ب��وي��ن��غ لتطوير الأع���م���ال ال��دول��ي��ة فن�س 

لوغ�شدون Vince Logsdon، اأك��د على التزام بوينغ لدعم حتديث 
اأف�سل  تاأمني  الدفاعية، وبالتايل  امل�سلحة امل�رية  القوات  مهّمات 

الإمكانيات لالأمن والدفاع الوطني امل�ري.

القوات اجلوية املصرية تتسّلم طائرات شينوك جديدة

Boeing اإنتاج  CH - 47F Chinook طوافة �شينوك
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�ركة  اإ�ست�سافت   2023 �سباط/فرباير   3 بتاريخ 
الرئي�سي  مقّرها  يف   Dassault Aviation للطران  »دا�سو 
يف مدينة �سان كلود يف فرن�سا، اإنطالق لقاء EICACS اأو 
امل��ب��ادرة الأوروب��ي��ة لتوحيد القتال اجل��ّوي التعاوين، مع 

ال�ركاء ال�سناعيني ومراكز الأبحاث الأوروبيني.
العقد الذي منحته البعثة الأوروبية بتاريخ 19 كانون 
اإىل  اأ���س��ار  للطران،  دا�سو  بتعيني   ،2022 اأول/دي�سمرب 
لهذا  كمن�سق  معقدة،  تعاونية  برامج  ادارة  على  قدرتها 
امل�����روع قيد ال��در���س، وال��ذي يجلب 37 �ريكًا �سناعيًا 

ومنظمات اأبحاث من 11 دولة يف الحتاد الأوروبي.
هذا امل�روع املدعوم من الحتاد الأوروبي بحدود 75 

مليون يورو يف اطار برنامج العام 2021  ل�سندوق الدفاع الأوروبي 
)EDF(، يهدف اإىل حتديد م�ستقبل معاير التبادل الت�سغيلي لقتال 
جّوي تعاوين �سمن جمال العمل الأوروب��ي. �سيقوي هذا امل�روع 
ق��درة القوات اجلوية الأوروب��ي��ة على تاأدية مهماتها بفعالية اأك��ر ، 
وللعمل يف حتالفات ت�سارك فيها اأنظمة اآهلة وغر اآهلة، واأنظمة قتال 

جوي م�ستقبلي ومن�سات حالية، اإ�سافة اإىل حت�سينها وترقيتها.
دا�سو للطران اأع��رب��ت عن ���روره��ا مع اإط��الق اأع��م��ال درا�سة 
مل��دة ث��الث �سنوات، جتلب معها كامل ال�سناعات اجل��وي��ة القتالية 
الأوروبية، اإ�سافة اإىل منظمات اأبحاث، حول م�روع اأ�سا�سي لقوات 

الحتاد الأوروبي اجلوية.

داسو تستضيف أّول لقاء 
EICACS ملشروع

EICACS شعار م�شروع�
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مهّمات  ت��رى  كيف  غ��ول��د،  ال�سيد    
هن�سولت يف منطقة ال�سرق الأو�سط، واأّي 

تاريخ ُت�سري اإليه؟
 ه��ن�����س��ول��ت م��ت��م��ث��ل��ة يف امل��ن��ط��ق��ة منذ 
ع���ق���ود، م���ع اأ���س��اف��ن��ا م���ن ال�������رك���ات  م��ث��ل: 
 Carl Zeiss و   Airbus و   ،  Kelvin Hughes
- و�سعنا الأ�س�س لنكون ال�ريك املعروف 
اأرج��اء  يف  والأمنية  الع�سكرية  للقوات  جيدًا 
ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة، خ��ا���س��ة يف جم����الت املُ��راق��ب��ة 
والإ�����س����ت����ط����اع. م���ن���ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا وق��ف��ت 

HENSOLDT مع حلول الإ�ست�سعار املُبدعة.

�سركاء  م��ع  هن�سولت  تعمل  ه��ل   
اأوروب��ا  اأن مواقعكم هي يف  حمّليني، علماً 

وجنوب اأفريقيا؟
 ُمطلقًا ! نحن نتابع �سرتاتيجية تعاون 
مكر�سة بالن�سبة لل�سناعات يف هذه املنطقة، 
وع��ل��ى مت��ا���س ق��ري��ب م��ع ع��دة ���رك��ات لبحث 
التطوير والأبحاث املحلية اأو الإنتاج املحّلي. 
اإين اأرى اإحتمالت واعدة يف هذا التعاون. كما 
نعمل بهذه الطريقة �سابقًا يف مناطق اأخرى، 

مثل �رق اآ�سيا، لدينا اخلربة التي نحتاجها 
جلعل هكذا تعاون فائدة للفريقني.

 كيف ميكن تخّيل الأعمال ومهماتكم 
يف املنطقة؟

 اأب��رز زبائننا هي القوات املُ�سلحة اإىل 
جانب حر�س احل��دود والقوات الأمنية. لقد 
زّودن����ا رادارات ُم��راق��ب��ة ج��وي��ة واأر���س��ي��ة، 
الإل��ك��رتوين،  الإ�ستخبار  اأنظمة  اإىل  اإ�سافة 
واأنظمة احلماية، واأنظمة الت�سديد الب�رية 

الإلكرتونية.

�سناعة  م��ن  ج���زء  ه��ي  هن�سولت   
م��دف��وع��ة ب��الإب��ت��ك��ار، اأي���ن جت��د الفر�ص 

املُ�ستقبلية لل�سناعة الدفاعية؟
 يجب اأن منّيز ما بني الإجتاهات العامة 
املرتبطة  والتطّورات  العامل،  ح��ول  النا�سئة 
ب��ظ��روف اإقليمية حم���ددة. م��ن وجهة النظر 
هذه، حددنا اأربعة اإجتاهات عامة التي نغطيها 
الرقمية   وال��ت��ط��وي��ر:  ل��اأب��ح��اث  باأن�سطتنا 
والأمتتة، معاجلة البيانات ال�سخمة، الأمن 

ال�����س��ي��رباين ، ودم���ج ب��ي��ان��ات الإ���س��ت�����س��ع��ار. 
�سبكات عمل  نعمل على جتهيز  م��ث��ًا، نحن 
لتمكينها  الإ�سطناعي  بالذكاء  امل�ست�سعرات 
من التعلم بنف�سها. ومثل اآخر ميكن اأن يكون 
دم��ج بيانات املُ�ست�سعرات مع معلومات من 

م�سادر اأخرى لبناء �سورة �ساملة للموقف.

 ملاذا دمج بيانات امل�ست�سعرات مهّم 
لهذا احلّد؟

 اليوم، اإنه بالفعل �سوؤال حول ح�ساب 
م�سارات العمل للم�ستخدم من كمية �سا�سعة 
م�ست�سعراتنا  جتعلها  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن 
النقاط  العربات،  بني  ما  الت�سبيك  متوفرة. 
دورًا  اأي�سًا  تلعب  القيادة  وم��ق��ّرات  الثابتة 
ال�سرتاتيجية  بالفوائد  الإح��ت��ف��اظ  يف  مهمًا 
ال���ت���ي ����س���وف ت���وف���ره���ا اأن���ظ���م���ة ���س��ب��ك��ات��ن��ا 
حلول  عن  اإتكلم  واإين  وامل�ستقبلية.  احلالية 
اإىل  امل�ست�سعرات  م��ن  الكاملة  الإ�ست�سعار 
التكتي ووح��دة  وال��ق��ل��ب  الكمبيوتر  وح���دة 
ليكون  لزبائننا  فوائد  دائمًا  اإنها  الت�سبيك. 

لديهم كّل �سي من م�سدر كفوء واحد.

Russell Gould ُمقابلة السيد راسل  غولد
HENSOLDT رئيس تطوير األعمال الدولية يف
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 وي����ع����م����د امل����ح����ل����ل����ون وامل������راق������ب������ون ع����ل����ى ال���رك���ي���ز 
على درا���ص��ة ظ��اه��رة �صباق الت�صّلح امل��ت��زاي��دة للح�صول 
ع��ل��ى الأ���ص��ل��ح��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وال�����ص��رات��ي��ج��ي��ة اإ���ص��اف��ة اإىل 
 الأ�صلحة النووية ما مل ميكنه ذل��ك. وازدي��اد احل��رب ال�صيربانية التي 
 اأم�������ص���ت ت�����ص��ك��ل خ���ط���رًا ك���ب���رًا ع��ل��ى ال�������ص���ام ال���ع���امل���ي. وم����ن بني 
هذه الدول الكربى الوليات املتحدة الأمركية وال�صني ورو�صيا التي 

تعّد الأكرث اإنفاقًا ع�صكريًا يف العامل.
يف ذل��ك ب��وادر ح��رب ب��اردة متجددة بني العمالقة منتجي املعدات 

اخلطرة والأنظمة الدفاعية على اأنواعها.
 ويف ال��دل��ي��ل ال��ع��امل��ي ل��ل��دف��اع ل��ل��ع��ام 2022 ُي����ربز ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 
 ال��دك��ت��ور �سليم اأب��و ا�سماعيل يف ���ص��ب��اق ال��ت�����ص��ّل��ح ف��ث��م��ة الإن��ف��اق  
 ال��ع�����ص��ك��ري لأب�����رز دول ال���ع���امل اإح�������ص���اء ال���ع���ام 2022 مب��ل��ي��ارات 
 ال�������دولرات الأم���رك���ي���ة وامل�����ص��در م��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��ت��وك��ه��ومل ال��دول��ي��ة 

لأبحاث ال�صام.
 و���ص��ن��ح��اول فيما ي��ل��ي ت��ب��ي��ان امل���ع���ّدات الع�صكرية يف اأه����ّم ال���دول 

العربية واأكرثها ت�صّلحًا:

املعدات العسكرية 
يف أهّم اجليوش العربية

 C-130 H طائرة نقل �سرتاتيجي
تابعة ل�سالح اجلو االردين

الغربية  املع�سكرات  بني  الباردة  احل��رب  حقبة  خالل 
بزعامة الواليات املتحدة االأمريكية،  واملع�سكرات ال�سرقية 
بعد،  فيما  ورو�سيا  �سابقاً  ال�سوفياتي  االحت��اد  بزعامة 
القتالية  االأ�سلحة  وتطوير  و�سراء  امتالك  على  والت�سابق 
الدول  القتايل والتغلب على االأخ�سام، كانت  التفوق  بغية 
راأ�سها م�سر  وعلى  االأو�سط عموماً  ال�سرق  العربية ودول 
واململكة العربية ال�سعودية من اأكرب ومن اأكرث الدول حر�ساً 
القتالية،  معّداتها  وتطوير  اال�سلحة  �سراء  على  واإنفاقاً 
وكانت ايران وتركيا وا�سرائيل من اأكرث الدول حر�ساً على 
دوام تطوير معّداتها وجعلها اأكرث حداثة. وعلى ال�سعيد 
االأ�سلحة  الت�سّلح و�سناعة  �سباق  كان  والعاملي  اخلارجي 
احلديثة الفتاكة على اأ�سده بني الواليات املتحدة ورو�سيا 

وال�سني.
تعمد  اأخ��ذت  والقادرة  الغنية  العربية  ال��دول  وبع�ض 
اإىل �سناعة نق�ض املعّدات ولكنها يف الوقت نف�سه تعمد على 
�سراء املعدات احلديثة التي تعجز عن �سناعتها واإن كانت 

حتاول تطويرها.



21 الدفاعية - �شباط / فرباير - اآذار / مار�س 2023

اململكة االأردنية الها�سمية:
يبلغ ع��دي��د ق��وات��ه��ا ال��ربي��ة 90.000 يف 4 ق��ي��ادات اإقليمية 

ومعّداتها كما يلي:
)ت�صالنجرا(  احل�����ص��ني   300 الرئي�صية  ال��ق��ت��ال  دب���اب���ات 
و 350 دب��اب��ة خ��ال��د،  و182 دب��اب��ة )M - 60A3(، مب��ا فيها 50 
دبابة )M-60A3TT( ونحو 35 دبابة �صكوربيون  )�ُصحبت( 
 ن��اق��ات اجلند وع��رب��ات القتال 300 عربة ACV و 1200 عربة
عربة   100 و  راثي���ل  عرب����ة   +  340 و   )AMK - 1( M-113
�صبارتان، و 120 عربة �صارا�صني و 160 عربة ف��اب  و 8 عربات 
 SP - 13 ك��وم��ان��دو.ول��دي��ه��ا م��ن امل��دف��ع��ي��ة 24 م��دف��ع ه���اوت���زر
وم��دف��ع G5  عيار 155 ملم، و 22 مدفع MK F3 عيار 155 ملم 
ذات��ي احل��رك��ة. وم��داف��ع ال��ه��اون 81 ملم و 107 ملم و120 ملم. 
اأم���ا راج��م��ات ال�����ص��واري��خ و 12 راج��م��ة هيمار�س، ولديها من 
���ص��واري��خ م/د 330 ق����اذف ت���او م��ع 7000 ����ص���اروخ، و 310 
دراغون، و 30 جافلني مع 450 �صاروخًا، و�صواريخ م/ط 270 
 رد اي و 14 بطارية ه��وك  املح�صن )ثابتة( م��ع 532 �صاروخًا
 SA - 14/6-SA - 14 - SA-9  ، 5 �صام  - 6 �صام - 8 �صام - 9 

 .SA - 24 ، SA-18 صام - 13 �صام - 14  �صام �صواريخ �صتار بر�صت�
مدافع م/ ط 200   مدفع M - 42 ،40 ملم ذات��ي احلركة، و 100 مدفع 

فولكان،  و16 مدفع �صيلك  ZSU - 23 - 4 ذاتي احلركة.
مالحظة: ُي�صار اإىل اأن اأع��دادًا اإ�صافية من ناقات اجلند املدرعة 
مّت ت�صلمها ) من فائ�س اجلي�س ال��رك��ي( يف اأوائ���ل ع��ام 2013 وجرى 
�رشاء 60  مدفعًا ذاتي احلركة م�صادًا للطائرات من الفائ�س الهولندي 
وهي من الطراز ت�صيتا )جيبارد(، وثمة مفاو�صات جارية ب�صاأن �رشاء 
حوايل 141 من ال�صيارات املدرعة �صنتورو )م�صلحة مبدافع 105 ملم( 

من فائ�س اجلي�س اليطايل.
البحرية: )ح��ر���س ال�����ص��واح��ل( حت��ت اأم���رة اجلي�س 700 جندّي 
واأ�صطولها �صغر ي�صم 3 زوارق دوري��ة احل�صني، و 4 زوارق دورية 
�صاحلية فئة »في�صل« )ط��راز ت��رام( و 3 زوارق دوري��ة �صاحلية فئة 
»الها�صم« وزورقا دورية فئة » برم�صي اأملانيان �صابقًا و 5 زوارق دورية 

�صاحلية �صغرة.
�سالح اجل��و: ع��دي��ده  13.500 ج��ن��دي وه��و ع��ب��ارة ع��ن 3 اأ����رشاب 

اإعرا�س/دفاع جوي )قاعدة الأزرق( وطائرات القتال لديه 
ال�����رشب 1 يتاألف م��ن 30 ط��ائ��رة MLUF - 16A، وال�����رشب 2 
 .B16 -F و 6 طائرات ABMLU16 - يتاألف من 15 طائرة ف

.A/B16 - وال�رشب 6  وي�صم 17 طائرة ف
جناح النقل اجلوي )قاعدة امللك عبد اهلل ( ال�رشب 3 يتاألف 
CN - 235 وطائرتي  C- 212، وطائرتي  م��ن طائرتي كا�صا 
CN - 295، و 4 ط��ائ��رات هركوليز C - 130H  ب��اك ه��وك و 8 
ط��واف��ات MD - 530 ال��ط��ران امللكي ويتاألف من 2 ت�صالنجر 
604 وطائرة تراي �صتار 6. 005 طوافات S-70A هوك وطوافة 

.SA-316
امللك  ق��اع��دة  يف  للتدريب  ج��وي��ة  كلية  التدريب:  طائرات 
ح�صني ت�صتخدم 3 اأ�رشاب طائرات. ال�رشب 11 ويتاألف من 16 
 TB صوكا�  M-260-2  طائرة �صلينغ�صباي 67، 7 فاير ف��اي

.20L
اأنظمة   4 و   S-100 كامكوير  امل�سرية:نظاما  الطائرات 

.Falcon

مالحظة: يجري تناف�س على  طائرة اأ�صا�صية جديدة حتّل مكان 
اإىل طائرتني   CN-235 النقل   C-101، ومت حتويل طائرتي  ط��ائ��رات 
م�صلحتني لدعم  مهمات القوات اخلا�صة، واأعيد الت�صليم خ��ال عام 
2014، وبتاريخ 18 حزيران/يونيو 2022، وّقع الأردن ر�صميًا خطاب 

.F-16 Block 70 عر�س وقبول ل�رشاء 8 طائرات جديدة طراز
االمارات العربية املتحدة:

ع��دي��د ال��ق��وات ال��ربي��ة ل���دى الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 59.000 
وتنظيمها ال��ع��ام ح��ر���س وط��ن��ي و 3 األ��وي��ة م��درع��ة، و4  األ��وي��ة ُم�صاة 
ميكانيكية، ول��واء مدفعية، ول��واء دف��اع جوي ول��واء جوالة ولديه من 
دب��اب��ات القتال الرئي�صية 390 دبابة لوكلر )زائ���دًا 40 عربة لوكلر 
لاإخاء( و 80 دبابة خفيفة طراز �صكوربيون. اأما ال�صيارات املدرعة  ف� 

.AML-90  50 طراز
عربات القتال وناقالت اجلند: 450 عربة BMP - 3، و 331 عربة  
ACV من خمتلف الإ�صتقاقات، و 28 + عربة RG-31، و 32 عربة فوك�س 

M - 60A3 لدى االردن 182 دبابة طراز

تعترب دبابات لوكلري اأبرز �سالح لدى القوات الربية االماراتية
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الإ�صتطاعية لك�صف الأ�صلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، و 51 
.M - ATV و 57 عربة )BMP اأبراج( NBC عربة

املدفعية: 12 مدفع M198 عيار 155 ملم مقطور، و 20 مدفع ذاتي 
احلركة AMX - MKF3 عيار 155 ملم،  67 مدفع G6  ذاتي احلركة عيار 
155 ملم،  85 مدفع L-47، مدفع M-109 L47 ذات��ي احلركة عيار  155 

ملم. مدافع الهاون: 81 ملم.
راجمات ال�صواريخ: اأ�صرو�س ، 2 فرو�س - 25، 6 �صمرت�س 20، 
12 هيمار�س )فوج املدفعية الثقيلة 97(، �صواريخ م/د فيجيانت، تاو، 
50 ميان، جافلني، �صواريخ م/ط: هوك املح�صن )3 بطاريات( رابير 

، كروتال، RBS-70 ، �صام - 14 �س - 1.
نظامًا   24 و  �صاحنات،  على  مركبًا  م�صتوعبًا  نظامًا   62 وت�صمل 
مثبتًا على عربات جمنزرة ( و 78 وحدة اأفينجر ثابتة مع 780 �صاروخ 

�صتينغر RMP بلوك - 1.
مالحظة: قيد الطلب 24 ناقلة مدافع عيار 120 ملم ط��راز عقرب 
مثبت على عربة RG -51، الت�صليم ب��داأ يف العام 2014 من خال اإنتاج 
حملي، واأو�صت المارات على عدد غر حمدد من عربات باتريا املدولبة 
AFV  8X8  حيث �صتنقل اإليها اأب��راج عربات BMP-3، ولكن يبدو اأن 
العدد اقت�رش على 5 عربات فقط، واأطلقت مناف�صة تتعلق ب� 600 ناقلة 

جند مدولبة، و 135 عربة   BMP -3 قيد التطوير والتحديث.
معدات البحرية:العديد 2000، وي�صم الأ�صطول 1 )+21( زورق 
 )CMN70  دوري���ة عمانية  فئة اأب��و ظبي، و6 فئة البينونة ت�صميم
وفرقيطتان فئة مريجب )ت�صميم لور�صن ) الطول 62 مرًا(،  والقوات 
�صاروخيان  هجوميان  وزورق����ان   ، غنطوط  فئة    )2+(  2 اخلفيفة 
�رشيعان فئة مرز )ت�صميم لور�صن ) TNC - 45(  6 زوارق  دورية 

كبرة فئة »اأر�صنا«، 3 زوارق دورية كبرة فئة »كوكب«.
ولدى قوات حرب الألغام �صائدتا األغام اأملانية  �صابقًا فئة 332. 
اأما القوات الربمائية فلديها  زورقا اإنزال دبابات فئة جنانة. وزورقا 

اإنزال فئة »L-41«، وزورق اإنزال ميكانيكي .

وحر�ض ال�سواحل متلك ما جمموعه 45 زورق 
ك��الآت��ي: زورق���ان ط��راز FMB فئة »بروتكتور )33 
م���رًا(، و12 زورق���ًا فئة »غناجة« )ت�صليم �صويدي 
CB -90(، وواحد طراز يو�صبانيو، و 9 طراز ووتر 

كرافت )جمارك(، و 21 فئة العقاب )جمارك(.
اأما �سالح اجلو: فعديده 4500 جندي يف قيادتني 

جويتني وقيادة جوية ُم�صركة.
ال��ق��ي��ادة اجل��وي��ة ال��غ��رب��ي��ة )اأب����و ظ��ب��ي( ع��ب��ارة 
ع���ن ج���ن���اح  ُم���ق���ات���ات ق���اع���د ة ال���ظ���ف���رة وي�����ص��م 3 
اأ������رشاب ق��ت��ال/ه��ج��وم اأر����ص���ي )الأ�������رشاب 71و 
76و 86 يف ق��اع��دة ال�����ص��ف��ران( وم��وج��ودات��ه��ا من 
اأ��������رشاب ق��ت��ال  9، و3   - 2000 ط����ائ����رات م�����راج 
طائرات  وت�صم  �صاهني  والثالث(  وال��ث��اين  )الأول 
ف - E/E 16 دي����زرت ف��ال��ك��ون، اأم���ا ج��ن��اح النقل 
)ق��اع��دة الباطن( فلديه 3 اأ����رشاب ط��ائ��رات )�رشب 
 ي�صغل  ط��ائ��رات C - 130H واآخ���ر ي�صغل ط��ائ��رات 

.)C-17 وثالث طائرات CN -235
ال��ق��ي��ادة اجل��وي��ة الو�صطى )دب���ي( لديها �رشب 
ه���ج���وم خ��ف��ي��ف /ت����دري����ب )ال���������رشب 102 ق��اع��دة 

مندهات( وي�صم طائرات هوك 102.
�رشب النقل ويتاألف من طائرات LC130H، و 100 بوينغ 422-

747 )لنقل ال�صخ�صيات( وكينغ اإير 350 )لنقل ال�صخ�صيات(.
 ول������دى ق����ي����ادة ال���ع���م���ل���ي���ات اخل���ا����ص���ة )اأب�������و ظ���ب���ي( ����رشب 
ل���ل���ع���م���ل���ي���ات اخل����ا�����ص����ة )ق�����اع�����دة ال���ن���خ���ي���ل( ق����وام����ه ط����واف����ات 
اأم�����ا   .208B ����ص���ي�������ص���ن���ا   CH47C/DAW139 ت�������ص���ي���ن���وك 
ق����ي����ادة ط�������ران اجل���ي�������س )اأب��������و ظ����ب����ي( ف���ل���دي���ه���ا ل�������واء ط����ران 
 اجل���ي�������س ال����ع����ا�����رش )ال����ط����ف����رة( وي�������ص���م ط�����واف�����ات اأب���ات�������ص���ي

.AS-550 القتالية وطوافات   فينيك AH-64A 
اأم�����ا اأك���ادمي���ي���ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د اجل���وي���ة )ال����ع����ني( ف��ل��دي��ه��ا 
ال�������رشب 63 وي�����ص��م ط����ائ����رات ه����وك MK61، وال���������رشب ال��ث��اين 
 ف���ري���ق ل��ل��ف��ر���ص��ان ل���األ���ع���اب اجل���وي���ة وي���ت���األ���ف م���ن 10 ط���ائ���رات

MB 330، وال�����رشب ال��راب��ع ق��وام��ه ط��ائ��رات PC-7 ت��رب��و ترينز، 
.GH5TA و�رشب الأكادميية اجلوية ويتاألف من طائرات غروب

جمموع الطائرات الفئات الرئي�صية: للقتال 58 مراج 9-2000، 
و 79 دي���زرت ف��ال��ك��ون ف - F/E 16 ب��ل��وك 60. وللنقل 8 ط��ائ��رات 
TTRM، و C3A-330-71، وللنقل 21 طائرة C130 /A. وطائرات 
ال�صهريج /نقل 6 ط��ائ��رات A330، و 30 طائرة 130H. وللتدر يب 
15 هوك MK102، و 30 هوك MK63، و 10 طائرات MB -139، و 52 
طائرة PC-21 للم�صح اجل�صور، ، و2  ووا�س 8 - 315 لاإنذار املُبكر، 
 ،CHA7F و 2 �صاب 340 ايري اآي. اأما الطوافات فقوامها 12 طوافة
و 6 ط��واف��ات CH -47/D، و 82 ط��واف��ة AH - 64D، و 40 طوافة 

.AW - 319 باك هوك و 42  طوافة GH60M
.AS-550 و21 طوافة فينيك ،AR - 99 و 6 طوافات بوما

ولدى الدفاع اجل��وي: نظام THAAD )وحدتا اإط��اق ن��ار مع 
قواذف و 48 �صاروخ(، ونظام �صكاي غارد )ثنائي عيار 35 ملم(.

الأدوار من طراز  الطلب طائرتا دوري��ة متعددة  مالحظة: قيد 
بياجيون اآفانتي، و�صيتم الت�صليم عام 2014 - 2015، ويجري ت�صليم 
6 طوافات ت�صينوك CH -47F زائ��دًا 10 طوافات اأخرى كخيار ثاٍن، 

فرقيطة بينونة لدى القوات البحرية االماراتية
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وقيد الطلب اأي�سًا نظام بريدايرت امل�سري )ال��ع��دد  غري 
م���ع���روف( و 17 رادار م��راق��ب��ة ج��وي��ة GM200 )م��ن 
الع�سكرية  امل�سح  �سواتل  من  واأث��ن��ان  طالي�س(  �رشكة 
تاأ�سي�س نظام �ساروخي  ن��وع هيليو�س. وي��ج��ري  م��ن 
للدفاع اجلوي على م�ستوى البلد ATHM وي�سمل هذا 
ال��رن��ام��ج ����رشاء ن��ظ��ام ت��اد THAAD )وح��دت��ا اإط��اق 
 PAC3 )9 مع ما جمموعه 9 ق��واذف( ونظام باتريوت
وح��دات اإط��اق مع 10 مواقع رادارات، و 10 حمطات 

اإ�ستباك و�سيطرة و 37 قاذف.
اململكة العربية ال�سعودية:

يف اململكة العربية ال�سعودية جمل�س الأم��ن الوطني 
برئا�سة امل��ل��ك، ول��دى ال��ق��وات ال�سرتاتيجية نحو 12 - 
50 �ساروخًا بال�ستيًا متو�سط امل��دى DF - 13 )روؤو���س 
حربية تقليدية والقوات الب�رشية العاملة نحو 200.000 
الوطني  125.000)احلر�س  الع�سكرية  �سبه  وال��ق��وات 
والفوج امللكي 8500 حر�س احلدود )ي�سمل 6000 حر�س 
ال�سواحل وقوات اأمن خا�سة ووحدة الإرهاب والقوات 
الرية عديدها 90.000 الرقم املُ�ستهدف ) وتقدر حاليًا 
ب� 75000 جندي(. ولديها 8 مناطق ع�سكرية .اأما املعدات 

M1A2/ ف��دب��اب��ات القتال الرئي�سية 162 دب��اب��ة اب��رام��ز
 AMX خمزن بع�سها (، و 300 دبابة( M-60A3 و406 دبابات ،M1A1
 ،TUA مع اأب��راج VCL - 1 300 -، وقان�سات الدبابات: 200 اأوت��و

وبع�س عربات AMX-10P مزودة ب�سواريخ هوت.
 AML - ال�سيارات املدرعة: 140 بريانيا )90 ملم(، و 350 �سيارة

.60/90
عربات القتال وناقالت اجلند: 400 عربة ب��راديل M2، و 1600 
 FE - وبع�س عربات اأروتو ،AMX - 10P و 500 عربة ،M - 113 عربة
IL و160 بريانيا 8x8 ، و50 عربة الفهد MATVs -04 - 8، و 650 عربة 

.FO)8x8( HMMW
املدفعية: 100 مدفع M - 101 عيار 105 ملم ، و M - 114 ، 155 ملم، 
و 90 مدفع M-198 عيار 155 ملم مقطور، و 72 مدفع FH - 70 عيار 155 
ملم مقطور و 280 مدفع M -109 ذاتي احلركة، و 80 مدفع GCT عيار 
155 ملم ذات احلركة مدافع الهاون نحو 400  عيار 81 ملم و 107 ملم، و 

110 مدافع عيار 120 ملم، الراجمات 60 اأ�سرتو�س - 2.
�سواريخ م/د راغون، تاو، تاو املح�سن، بل - 2، هوت، جافلني.

�سواريخ م/ط: �ستينغر ، 600 مي�سرتال.
مالحظة: مّت تطوير اأ�سطول الدبابات اأبرامز ورفعها اإىل م�ستوى 
M1A25، وقيد الطلب 133 دبابة مي�سرتال MA1/A2، وحوايل 70 من 
 الناقات حلل حمل التي فقدت باليمن. اأما طريان اجلي�س ف� 20 طوافة

 AS - 356N 406،  6 دوفانC هوك 51 بل ML60 -HU/ MH - 60A 33 
.AH-64D لإخاء امل�سابني، و 25 اأبات�سي

بحرية(  ُم�ساة   3000 )ي�سمل   13500 البحرية:العديد  معدات 
تتمركز قيادة �ساح البحرية يف الريا�س وهناك قيادتان عمليتان هما 
قيادة الأ�سطول الغربي يف جدة، وقيادة الأ�سطول ال�رشقي يف )اجنيل( 

اإ�سافة اإىل قيادة ُم�ساة البحرية.
اأما الأ�سطول فالفرقاطات: 2 فئة »الريا�س« و 4 فئة » املدينة«، 
والفرقيطات 4 فئة ب���در. اأم���ا ال��ق��وات اخلفيفة ف��� 9 زوارق هجومية 

�ساروخية �رشيعة فئة »ال�سديق«، و 39 دورية �رشيعة طراز فاجا، و 17 
زورق دورية �ساحلية طراز هالرت.

ق��وات ح��رب الأل��غ��ام: 3 ك��ا���س��ح��ات األ��غ��ام ف��ئ��ة »اجل�����وف«، و 4 
كا�سحات فئة »�سفوة« )اأمريكية �سابقًا فئة لوبريد(.

القوات الربمائية: 4 زوارق اإنزال عامة فئة »عفيف«، و 4 زوارق 
اإنزال ميكانيكية. اأما �سفن امل�ساعدة الرئي�سية ف�سفينتان للدعم بوريدة 

)طراز ديوران�س(.
 SA ولدى حر�س ال�سواحل: زورقان للدورية فئة »�سلوى )طراز
26-(، و 4 زوارق دوري��ة كبرية فئة »اجل��وف«، و 10 زوارق للدورية 
فئة »الطهران«، و 12 زورق دوري��ة �ساحلية ط��راز رابيري و 40 زورق 
دوري��ة �ساحلية طراز R - 33X1، و 3 زوارق حوامة )هوفر  كرافت ( 

.SAH- 2200L
الدفاع ال�ساحلي: 4 بطاريات �سواريخ ط��راز اأوت��وم��ات مركبة 

على �ساحنات.
طريان البحرية: 18 طوافة دوفان )14 �سد الغوا�سات ول�رشب 
ال�سفن ت�ستخدم �سواريخ AS -15TT و 4 ملهمات البحث والإنقاذ، و 
12 �سوبر مات AS- 335L للنقل وجمهزة ب�سواريخ م�سادة لل�سفن 
)طراز AM - 39  ( ي�ستخدمها احلر�س الوطني وحر�س ال�سواحل على 

نحو م�سرتك.
مالحظة: اأجن��زت خطط لقتناء فرقاطات حديثة متعددة املهام 
لتحّل حمل فرقاطات املدينة، كذلك خطط لقتناء فرقيطات �سواريخ 
لتحل مكان الفرقيطات بدر، وزوارق ال�سديق، وقيد الطلب 40 زورق 
اإ�سبانيا مل�سلحة حر�س ال�سواحل الطلب الأول هو الذي   دوري��ة من 

جرى اإعتماده.
�سالح اجلو: العديد حوايل 30.000 ، والتنظيم العام: الوحدات 
العمانية منظمة يف 9 اأجنحة موّزعة على 7 قواعد بحرية والطائرات 
الهجومية: 3 اأ���رشاب �ساربة تتاألف من 88 تورنيدو IDS، الطائرات 

.F -158 املُقاتلة القاذفة: 3 اأ�رشاب مقاتات قاذفة ت�سّم 68 طائرة

لدى القوات الربية ال�سعودية 280 مدفع M -109 ذاتي احلركة



25 الدفاعية - �شباط / فرباير - اآذار / مار�س 2023

ال��ط��واف��ات املُ��ع��ر���س��ة: 6 اأ�������رشاب من 
68 مقاتلة F - 15S، و���رشب��ان من 24 تايفون - 
طائرات النقل : - 3 اأ���رشاب قوامها  20 طائرة 
هريكوليز C130E/H، 5 طائرات CN -235، و 
53 طائرة C-212، و 200 طائرة بوينغ 320-707 

وطائرتي جن�ستار، وطائرتي فالكون - 20.
ال���ط���واف���ات: �����رشب����ان ي���ت���األ���ف���ان م����ن 28 
 ،AB - 205 و 42 ط��واف��ة AB-206  ،ج��راجن��ر
و 6 األ��وي��ت - 3، و 18 طوافة KV -1071L و 92 
طوافة  AB-212، و 61 طوافة AB412 )للبحث 
والإنقاذ(، و 16 طوافة طبية /اإخاء 70-5 باك 
هوك و 11 طوافة كوغار MK - 2  للقيادة والبحث 

والإنقاذ.
طائرات التدريب: 15 طائرة F-5B، و 51 
ط��ائ��رة F - 15D، و21 ط��ائ��رة T - 41A،  و50 
ط��ائ��رة PC-9، و82 ط��ائ��رة ه��وك  وطائرتا جت 
�سرتمي 31، و 12 طائرة �سي�سنا 172 و 20 طائرة 

�سوبر م�س�ساك اأكادميية امللك في�سل  2 هوك.
طائرات الإنذار املُبكر: 5 طائرات اأواك�س 
E - 3A وطائرتان من طراز R - 3A لاإ�ستخبار 

الإلكرتوين )FLINT(، اأما طائرات ال�سهاريج: 
.KC - 130 و A33 OMRTT ف� 6 طائرات

 مالحظة: 72 ط��ائ��رة ي��وروف��اي��رت ت��اي��ف��ون ق��ي��د ال��ط��ل��ب مبوجب 
 برنامج )ال�����س��ام(، ومّت طلب 84 ط��ائ��رة ف - SA 15 ومت ت�سليمها 
 يف منت�سف ع��ام 2017، وت��ط��ور 68 ط��ائ��رة ف - 15 داخ��ل��ة يف �ساح
  اجل����و امل��ل��ك��ي مب���وج���ب ���س��ي��غ��ة SA وي���ع���اد ت�����س��ل��ي��م��ه��ا  اإب����ت����داء من

 العام 2020 - 2014.ومنحت BAE Systems عقدًا قيمته 1.6 مليار جنيه 
ن�ساأت رزمة كاملة ت�سمل 55 طائرة بياتو�س PC - 21 )مت ت�سليمها( 
و 22-22 ط��ائ��رة ه��وك ATT )ي��ج��ري ت�سليمها ( و25 ط��ائ��رة تدريب 
اأ�سا�سي يتم )اختيارها(، واأجهزة حماكاة اأر�سية، و�ستحّل طائرات 
التدريب حمل الطائرات هوك PC - 9 و�سوبر م�س�ساك، وقيد الطلب 
4 طائرات كينغ اإي��ر 350ER مع خياٍر ث��اٍن يت�سمن 4 طائرات اأخ��رى. 
وقيد الطلب  طوافات AW 139 لاإخاء الطبي )العدد غري معروف( 

والت�سليم جاٍر.
معدات قوات الدفاع اجلوي:

���س��اح ال��دف��اع ���س��اح ُم�ستقّل ���س��اأن��ه ���س��اأن ب��اق��ي ف���روع ال��ق��وات 
املُ�سّلحة، وهو م�سوؤول عن جميع موجودات الدفاع اجلوي املتحركة 
�سواء اأكانت مدافع م�سادة اأم قواعد �سواريخ اأر���س  - جو متحركة 
اأو ثابتة با�ستثناء ال�سواريخ التي تطلق عن الكتف، والعديد 4000. اأما 
املعدات ومدافع م/ط ف� 150 مدفعًا مقطورًا ثنائي  ال�سبطانة عيار 15 
ملم، ونحو 100 مدفع فولكان مقطور، و 18 مدفعًا عيار 30 ملم و�سعت 

.AMX - 30 على هياكل دبابات
�سواريخ م/ط: 17 بطارية ه��وك املح�سن مع 120 ق��اذف��ًا ثابتًا 
اأو متحركًا، ونحو 151 قاذفًا لنظامي �ساهني 2/1 )ذات��ي احلركة اأو 

حم�سن(، و 11 وحدة اإطاق باتريوت.
معدات احلر�س الوطني:

العديد 125.000، واملقر الرئي�سي )الريا�س والتنظيم العام 4 األوية 

ميكانيكية خفيفة ) كل منها 4 كاتب، و 4 األوية ُم�ساة موؤللة وجمموعتا 
قوات خا�سة، ويجري تنظيم  لواء طريان خا�س ولوائني ميكانيكيني 

اآخرين.
املعدات: 1140 من �سل�سلة 8x8LAV )خمتلفة( و 261  عربة تكتيكا 
TACTICA  ملهمات الأم��ن الداخلي، و27 مدفع M189 عيار 155 ملم و 

105 ملم.
 �سواريخ تاو م/د: مدافع فولكان M-167 ، و 12 طوافة �سوبر 
بومات AS-352U، )6 للنقل و 6 جمهزة ب�سواريخ AM - 39 امل�سادة 

لل�سفن( تدار بالإ�سرتاك مع حر�س ال�سواحل.
مالحظة : قيد الطلب 80+20 مدفعًا طراز CAESER عيار 155 ملم، 

52 كاليرا هاوتزر ذاتي احلركة والت�سليم جاٍر.

جمهورية م�سر العربية:
دبابات القتال الرئي�سية لدى الدولة امل�رشية 1125 دبابة اأبرامز 
 ،M60A3  وح��وايل 500 دبابة ت - 55/45 ونحو 1450 دبابة ،M1A1

ونحو 500 دبابة ت - 62.
 ع���رب���ات ال��ق��ت��ال ون���اق���الت اجل��ن��د امل���درع���ة: ال��ق��ل��ي��ل م��ن 
 ،BMP - 600 و 200 عربة ،M - 113 و 2401  عربة ،BMP - 1 عربات
ونحو  800 عربة فهد و 762 عربة MRAP باتيريا T61  حلماية املُقاتات 

)الت�سلم جاٍر(.
 م���درع���ات ق��ت��ال اأخ�����رى: 112 ����س���ي���ارة م����درع����ة ك���وم���ان���دو 
 M-106A2 و   M -151A2 ع�����رب�����ة   159 و  ������س�����ك�����اوت، 
 M577A2 ق�����ي�����ادة  ع����رب����ة   50 و  ال������ه������اون،  مب�����داف�����ع  جم����ه����زة 
ع���رب���ة   40 BRDM1/2 ، ون����ح����و  ع�����رب�����ات  م�����ن  ق���ل���ي���ل   وع�������دد 
ب����رات ع����رب����ات   210 و  ال�����دب�����اب�����ات،  ل����ت����دم����ري     M-901 ITV   

.M981  )VTSH قاذفة للدبابات، و 62 عربة   YPR -765
ملم   130 و  م���ل���م،   122 م���دف���ع   122 م���دف���ع   1200 امل��دف��ع��ي��ة:    

ت�سكل املقاتلة F-15S  قوة�ساربة يف �سالح اجلو ال�سعودي
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و 152 ملم، و180 ملم، و 40 مدفع 203 ملم مقطور، ونحو 680 مدفع 
M109A2/A3 ذاتي احلركة عيار 122 ملم. ومدافع الهاون 400 عيار 
120 ملم ، و 16 ملم و240 ملم. راجمات ال�سواريخ 145 راجمة -57

BM-11، و 60 راج��م��ة BM-21  ط��راز M -88 )كلها 122 ملم( و 26 
.MLRS راجمة

مدافع عدمية الإرتداد: 900 عيار 82 ملم و 107 ملم، و�سواريخ 
اأر�س - اأر�س : 24 �سكاد �سقر - 36. مدافع م/د: 900 عيار 57 ملم، 
و 76 ملم، و 100 ملم. �سواريخ م/د 520 ت��او، و 220 ميان، و 200 

�سوينغاقابر.
ذاتية   2-ZSU-57 و    ،4-ZSV-23 ط���راز   150 م/ط:  مدافع 
احلركة، و 66 فولكان M167A2. �سواريخ م/ط ال�سقر )�سام 7-(، 

75 اأفنجر.
مالحظة: ال�سماح باإنتاج دبابات H1A1 اإ�سافية يجري التداول 
ب�ساأنها مع ال��ولي��ات املتحدة، كما ج��رى ا�ستام MBAP 762 )عدة 

اأنواع( من فائ�س 2016 لدى الوليات املتحدة الأمريكية.
املعدات البحرية

اإىل  ا�سافة  جمند(   10000 ي�سمل   (  116000 م�رش  بحرية  عديد 
20000 يف الحتياط.

الأ�سطول: الفرقاطات، فرقاطة حتيا م�رش ط��راز FREMM. و 
4 فرقاطات �رشم ال�سيخ )اأمريكية �سابقًا فئة PERRY و 2 فئة دمياط 
2 فئة ال�سوي�س )اإ�سبانيتان �سابقًا  )اأمريكية �سابقًا فئة فوك�س(، و 
ط���راز د�سكوبريتا .اأم���ا ال��غ��وا���س��ات ف��� 2+2  غ��وا���س��ات 541 )ط��راز 

1400/209(، و 4 فئة رومية )�سينية �سابقًا(.
 ال���ق���وات اخل��ف��ي��ف��ة : ف��رق��ي��ط��ة ����س���اروخ���ي���ة اأح���م���د ف��ا���س��ل، 
و 6 زوارق ف��ئ��ة ع���زت م�سلحة ب�����س��واري��خ ���رشي��ع��ة ) ام��ب��ا���س��ادور 
 �سابقًا(. و5 زوارق هجومية �ساروخية فئة 23 يوليو )اأملانية �سابقًا( 
 )تايب 148(، و 6 زوارق هجومية �ساروخية  �رشيعة فئة رم�سان، 
 و 4 زوارق ه��ج��وم��ي��ة ���رشي��ع��ة ف��ئ��ة اأو����س���ا )���س��وف��ي��ات��ي��ة ���س��اب��ق��ًا(، 

6 زوارق دوري������ة ���س��اح��ل��ي��ة  12 زورق دوري������ة ف��ئ��ة مت�������س���اح، و   و 
���رشي��ع��ة  اإع����رتا�����س����ي����ة  زوارق   5+1 و  ك���ري�������س���ت���ان���ي���ا   ط��������راز 

.MRTP-20 نوع
القوات الربمائية: زورق��ان جمال عبد النا�رش فئة HD )ط��راز 
م�سرتال( زورقا اإنزال فئة )فيدرال  �سوفياتية �سابقًا( طراز LCS، و 
4 زوارق اإن��زال فئة SMD-1 )�سوفياتية �سابقًا، و 10 زوارق اإن��زال 

ميكانيكية(.
 ق����وات ح���رب الأل����غ����ام: ك��ا���س��ح��ت��ا األ�����غ�����ام ف���ئ���ة ال�������س���اري���ن 
)اأمري كيتان �سابقًا( فئة اأو�سراي و 4 كا�سحات األغام حميطة فئة بوركا 
)�سوفياتية �سابقًا( و 3 �سفن اإج��راءات م�سادة لاألغام فئة )�سبوط( 
�سوفياتية  �سابقًا طراز اأو�سا( فئة LMCMV، وكا�سحتا األغام �ساطئية 
األ��غ��ام �ساحلية طراز  6 �سائدات  T-301 )�سوفياتية �سابقًا(، و  فئة 

.SRN -6 سويفت �سب و 2 زارعات األغام هوفر كرافت طراز�
�سفن الدعم: �سفينة الدعم )اأملانية �سابقًا غلو ك�سبريغ( �ساحلية 

لنقل الذخائر )اأملانية �سابقًا فئة اأودنغالد(.
مالحظة: ) اأعلن طلب 3 فرقاطات الفاحت طراز غرويند 2500، على 

اأن تبنى حمليًا.
 - SH -20 و 10 طوافات ،SA-3421 طريان البحرية: 9 غاريل

وبر�س �سرايت.
ال�ساحلية على عاتق  امل��داف��ع  : تقع م�سوؤولية  ال�ساحلي  الدفاع 
اجلي�س يف حني تتوىل البحرية م�سوؤولية بطاريات ال�سواريخ ال�ساحلية 
امل�سادة لل�سفن اإل اأن البحرية تدير عمليتا ال�ساحني املذكورين، ولهذا 
ال�سبب اأدرج���ا هنا يف ب��اٍب خا�س بهما. يتاألف الدفاع ال�ساحلي من 
ل���واءي مدفعية جهزا مب��داف��ع عيار 100 ملم، و 150 ملم و 152 ملم، 
 و 3 بطاريات �سواريخ اأوت��وم��ات ذات قوامه 5 مركبة على �ساحنات 
ويعتقد اأن ع��ددًا قليًا من �سواريخ 5S-2-C القدمية ل ي��زال يف حالة 

عمانية.
جمّند(   10090 )ي�سمل   125000 العديد  اجل��و:  �سالح  معّدات 
اإ���س��اف��ة اإىل 20000  يف الح��ت��ي��اط. وت��ن��ط��وي حت��ت ق��ي��ادة الدفاع 

الفرقاطة FREMM حتيا م�سر تابعة للقوات البحرية امل�سرية 
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اجلوي : 4 اأف���واج ط��ريان هي ف��وج املُقاتات 102 وي�ستخدم مقاتًا 
وي�����س��ت��خ��دم  )امل���ن�������س���ورة(،   104 امل���ق���ات���ات  ف����وج   ،F-7/FT-7
U/MF21 وف�����وج امل���ق���ات���ات/ T-7/FT-7وم�������ي�������غ  ط����ائ����رات 
ه��ج��وم اأر����س���ي )م��ر���س��ي م���ط���روح( وي�����س��ت��خ��دم ط���ائ���رات م��ي��غ - 
MF-21، وف����وج امل���ق���ات���ات ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 112 )م��ر���س��ى م��ط��روح( 
.EM/BM2000 م����رياج  اأو   F-7/FT-7 ط���ائ���رات   وي�����س��ت��خ��دم 

قيادة املُقاتالت التكتيكية: تتاألف من 11 فوجًا، الفو 722 )القاهرة( 
وي�ستخدم ط��ائ��رات F16C/D، وال��ف��وج 232 )ال��ق��اه��رة( وي�ستخدم 
242 )بني �سويفت( وت�ستخدم  A/B/16، وال��ف��وج  ط��ائ��رات ف - 
ط��ائ��رات ف - C/D 16، وال��ف��وج 262 )اأب����و ���س��وي��ر( ط��ائ��رات ف 
 ،F-6/FT-6 276 )���س��ان��ا كلي�س( ط��ائ��رات  C/D16، وال��ف��وج   -
وال��ف��وج 232 مقاتات /ه��ج��وم اأر���س��ي )ج��ب��ل ال��ن��ا���س��ور( ط��ائ��رات 
القاذفات  وف���وج   ،BM/EM 2000 وم���رياج   ،SDD/5DE5 م���رياج 
401 )اأ���س��وان ت��و  -16. وف��وج الإج���راءات الإلكرتونية امل�سادة 601 
)اأن�سا�س( طائرات بيت�س C1900 األينت، وف��وج الإن���ذار املبكر 601 
)القاهرة( طائرات F-2C وفوج الطوافات 53 )كرم اأو�سيم( طوافات 
من - 6، وطوافات CH-47C، وهناك �رشبان لاإ�ستطاع تتاألفان من 

.R-21 - 14 ميغ
 F-4E 63 ،جمموع طائرات القتال: 6 مقاتات رافال، 25 فانتوم
�سينيانغ F-6 )الن�سخة ال�سينية للمقاتلة الرو�سية القدمية ميغ - 19( 
)18 م��رياج F-16 /54(DIE/(/، 43 ف - A/6 ،21 ف - B16.ما فقد 
منها( و54 �سييانغ F-7 )الن�سخة ال�سينية من املقاتلة الرو�سية ميغ 
21(، و 84 ميغ - 21، و 16 مرياج 2000، و 6 طائرات E-2C هوك اآي/

هوك اآي 2000، 4 بيت�س كرافت 1900 ال�سفن.
 C - 130H وطائرة DH-59 91 النقل: 3 اأفواج تتاألف من 4 طائرات
و 12+8 طائرات C-995، طائرتا فالكون F-20 غالف �سرتمي - 2 و 
2 غالف �سرتمي - 5F4، و 2 غالف �سرتمي KG400  لنقل ال�سخ�سيات 3 

.TK74 - اآن
 EMB و 54 توكانو ، K-8 التدريب: 70 الفاجت، و 120 طائرة

313- و 10 طائرات 840L-39 طائرة L-59E و 4 اإل - 14، و 6 ركويل 
.114B كوماندو

طائرات اأخرى: 3 طائرات �سهاريج،  3 طائرات kc -135 بوينغ 
707 �سهريج /نقل.

الطوافات: ف��رق��ة نقل /اإق��ت��ح��ام، و 4 اأف����واج ه��ج��وم مبجموع 
طوافات كالآتي: اأبات�سي AH-64D 15 كوماندو، و 12 طوافة مي - 
 AH-64D 14، و 10 طوافات مي - 6، و 42 طوافة اأبات�سي 15 طوافة
كوماندو، و 12 طوافة مي 4، و 10 طوافات مي - 4، و 42 طوافة اقتحام 
م��ي - 8 ، و 15 ط��واف��ة م��ي - 56 و 18 ط��واف��ة غ��ازي��ل SA-342K   مبا 
 ،CH -47D يف ذلك 44 طوافة م�سلحة ب�سواريخ ه��وت(، و 18 طوافة
و 18 طوافة AH-12، وطوافتا AS -61، وطوافتا S-70A21 )لنقل 

ال�سخ�سيات( وطوافتا AW139  للبحث والإنقاذ.
مالحظة: اأو�ست م�رش على 20 طائرة ف D/C16 طول 50/52 
لي�سبح جمموع ما متلكه م�رش 240 طائرة ف - 16 لكن عمليات الت�سليم 
مقلقة حاليًا . وتخ�سع طائرات الإن��ذار املُبكر لعمليات تطوير لرفعها 

اإىل م�ستوى هوك اآي - 2000.
قيادة الدفاع اجلوي:  العديد 8000 ، والتنظيم العام: 5 فرق دفاع 
جوي تتاألف من 110 كتائب جمهزة ب� 320 �سام - 2 و 180 �سام - 3، و 76 
�سام - 6 و 12 بطارية هوك املح�سن p1p - 111 مع 72 نظامًا و 4 بطاريات 
باتريوت، و 12 بطارية ت�سابارال،  و)رادارات �سنتينال( و14 بطارية 

كروتال مع 36 نظامًا، و 13 �سكاي غارد/اأمون.
مدافع م/ط/ 2000 مدفع عيار 2 ملم و 23 ملم و37 ملم وثاين 35 

ملم )ونظام اأمون( 57 ملم، و 85 ملم و 100 ملم.
مالحظة هامة:

خال �سهر اأيار/مايو 2021 طلبت م�رش من فرن�سا التزود ب� 30 
ُمقاتلة رافال اإ�سافية لي�سبح لديها 54 مقاتلة من هذا الطراز. كما طلبت 
من �رشكة »Airbus« امل�ساهمة يف دعم طائرات النقل الع�سكري لديها 

.C295 طراز

Apache AH-64D لدى �سالح اجلو امل�سري طوافات مقاتلة طراز اأبات�سي
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وت���ع���م���د االم�����������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة بخطوات حثيثة لتطوير 
ع��م��ران��ي��ًا واق��ت�����ص��ادي��ًا  املجتمع 
وث��ق��اف��ي��ًا ودف��اع��ي��ًا ح��ي��ث عمدت 
اإىل تطوير قواتها الربية والبحرية وال �صيما 
اجلوية كونها تدرك اأهمية دورها يف �صّد  اأي 
ع��دوان ومتكنها من قمع االإره���اب واحلفاظ 
على االأم��ن واالإ�صتقرار. وتعتني االم��ارات 
عناية خا�صة بقواتها الدفاعية كونها تدرك 
اأن ال��دول��ة ال ت��زده��ر اإال م��ن خ���ال العناية 

باالإن�صان، قبل املعّدات واحلجر.
الدفاع والقوات الربية

ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى ل���ل���ق���وات  املُ�����ص��ّل��ح��ة يف 
االإمارات العربية املتحدة راأ�س الدولة وحاكم 
اأب��و ظبي ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان.  
جميع القرارات املتعّلقة بالتجهيز والتنظيم 
والتدريب التي يتخذها جمل�س الدفاع االأعلى 
تكون حتت رئا�صته واإ���راف��ه وال��ذي ي�صّم 
نائب الرئي�س وزي��ر الدفاع ووزراء املالية، 
وال���دف���اع، وال�����ص��وؤون اخل��ارج��ي��ة، ورئي�س 
االأرك��ان، ونائب القائد االأعلى، ومهمة نائب 

القائد االأعلى تنفيذ ق��رارات جمل�س الدفاع 
االأع���ل���ى، بينما م�����ص��وؤول��ي��ة  وزارة ال��دف��اع 

حمدودة.
وجتدر املاحظة اإىل اإن�صاء حر�س رئا�صي 
ي�صم ق���وات  خم��ت��ارة م��ن اجلي�س وال��ق��وات 
البحرية وقوات اجلو والقوات اخلا�صة حتت 
قيادة م��وّح��دة مهماتها ال��رّد ال�ريع كقوة 
�صاربة خارج تنظيم القوات امل�صلحة وتاأمتر 

باأمر ال�شيخ  حممد ُمبا�رة:
ع��دي��د ال��ق��وات املُ�صلحة ال��ربي��ة 59.000 
جندي وتنظيمه العام: لواء احلر�س الوطني، 
و 3 األوية مدرعة، و 4 األوية ُم�صاة ميكانيكية،  
ول���واء مدفعية ، ول���وءا دف���اع ج���وي، ول��واء 

جوالة.
وي���ج���در ال���ق���ول اأن اث��ن��ن م���ن االأل���وي���ة 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة حت���ت ق����ي����ادة  دب����ي ال��وط��ن��ي��ة 
واال���ص��ت��ي��ع��ان  ر���ص��م��ي��ًا ل��ل��ق��وات امل�صلحة 

االماراتية.
الرئي�صية  ف��ال��دب��اب��ات  امل����ع����ّدات،  اأم����ا 
300 دب��اب��ة لوكلري )زائ����دًا 45 ع��رب��ة لوكلري 
ل��اإخ��اء(، و 80 دب��اب��ة خفيفة �صكوربيون، 
 AML 60 �صيارة ط��راز  وال�صيارات املدرعة 

90-. وع���رب���ات ال��ق��ت��ال ون���اق���ات اجل��ن��د: 
450 عربة BMP -3، و 331 عربة ACV من 
 ،RG - 31 خمتلف اال�صتقاقات، و 28 عربة 
و 12 ع��رب��ة ف��وك�����س اإ���ص��ت��ط��اع��ي��ة لك�صف 

االأ�صلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.
اأما املدفعية فت�صّم  12 مدفع M1 98 عيار 
155 ملم مقطور وع��ي��ار 105 ملم مقطور، و 
20 مدفع ذات��ي احلركة AMA وMEF1 عيار 
155 ملم، و 76 مدفع G6 ذات��ي احلركة عيار 
155 ملم، و 85 مدفع M- 109L و 47  مدفع 
ذات���ي احل��رك��ة ع��ي��ار 155 م��ل��م . اأم���ا م��داف��ع 
ال�صواريخ  81 ملم. راجمات  الهاون فعيار 
اأ�صرتو�س - 2، وفريو�س - 25، و�صمريت�س و 
20+12 هيماو�س )فوج املدفعية الثقيلة 97(. 
�صواريخ م/د فيجيانت وت��او، 50 مييان، 

وجافلن.
����ص���واري���خ م/ ط: ه����وك امل��ح�����ص��ن )5 
 ،RBS - 70 ب��ط��اري��ات( وراب��ي��ري، وك��روت��ال
و�صام - 14، وجافلن، و 50 نظام دفاع  جوي 
قريب �صاروخي مدفعي من ط��راز بانت�صري 
ن��ظ��ام م�صتوعبًا مركبًا   62 1 )ت�صمل  ���س - 
على �صاحنات، و 24 نظامًا مثبتًا على عربات 

املوقف الدفاعي يف دولة 
االمارات العربية املتحدة

الإ�شتعمارية  الكربى  الدول  ملطامع  اخلليج  دول  اإ�شتفاقت 
اأمنها  على  للمحافظة  دفاعاتها  تطوير  واجبها  م��ن  وراأت 
وا�شتقرارها وذلك من خالل ايجاد قوات دفاعية نظامية ح�شنة 
زيادة  يخولها  الذي  املال  متلك  واأنها  ل�شيما  والت�شليح  التدريب 
جمل�س  بينها  فيما  فاأ�ش�شت  وا�شتقرارها.  اأمنها  حماية  على  حر�شها 
العربية  والم���ارات  ال�شعودية  العربية  اململكة  من  مكون  خليجي  تعاون 
املتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت، ووّقعت اإتفاقاً �شاماًل يعترب العتداء 

على اإحداها اإعتداءًا عليها جمتمعة وتتعاون على اإخماده.
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جم��ن��زرة( و 78 وح��دة اأفنجر نارية مع 780 
�صارو خRMP بلوك - 1. 

ق��ي��د ال��ط��ل��ب 24 ن��اق��ل��ة م���داف���ع ه���اون 
 عيار 120 ملم ط��راز عقرب مثبت على عربة 
RG - 31 وب��داأ ت�صليمها عام 2014 من اإنتاج 
حملي، واأو�صت االمارات على عدد غري حمدد 
م��ن ع��رب��ات باتريا املدولبة 8x8 AFV حيث 
�صتنقل اإليها اأب��راج عربات BMP - 1 ولكن 
ال��ع��دد  ق�صري على 5 ع��رب��ات فقط. واأُطلقت 
مدولبة،  جند  ناقلة   600 ب���  تتعلق  مناف�صة 
وه��ن��اك 135 ع��رب��ة BMP - 3  قيد التحديث 

والتطوير.
بحرية المارات

ج����ن����دّي،   2000 ال���ب���ح���ري���ة  ع����دي����د 
واأ����ص���ط���ول���ه���ا ل���دي���ه م���ن ال��ف��رق��ي��ط��ات 6 
ف��رق��ي��ط��ات ف��ئ��ة »ال��ب��ي��ن��ون��ة« ) ت�صميم 
»مريجب«  فئة  وفرقيطات   ،)CMN -70

62 م���رتًا(، كما  ) ت�صميم لور�صن الطول 
1 )+1( زورق دوري���ة عمانية فئة  لديها 

»اأبو ظبي«.
 )2+(  2 اخل���ف���ي���ف���ة:  ال����ق����وات 
وورق��������ان  »غ�����ن�����ط�����وط«،  ف����ئ����ة  زورق 
�����ص����اروخ����ي����ان ه���ج���وم���ي���ان ����ري���ع���ان 
 ف����ئ����ة »م�����������ريز« )ت�������ص���م���ي���م ل���ور����ص���ن

 FPB 38( و 6 زوارق هجومية �صاروخية 
لور�صن   )ت�صميم  »بانيا�س«  فئة  �ريعة 
TNC 45( و 6 زوارق دوري���ة ك��ب��رية فئة 
»اأر���ص��ن��ا«، و 3 زوارق دوري���ة ك��ب��رية فئة 
»ك���وك���ب«. ق���وات ح���رب االأل���غ���ام : لديها 

�صائدتا األغام اأملانية �صابقًا فئة 332.
 اأم����ا ال���ق���وات ال��ربم��ائ��ي��ة ف��ق��وام��ه��ا: 
زورقا اإنزال دبابات فئة »جنانة«، وورقا 
اإن�����زال ف��ئ��ة » L - 41«،  وزورق اإن����زال 

ميكانيكي.
اأم������ا ح���ر����س ال�������ص���واح���ل ف��ي��م��ل��ك م��ا 
جموعه 45 زورق دوري��ة موّزعة كما يلي: 
زورق�����ان ط����راز FMB ف��ئ��ة »ب��روت��ك��ن��ور  
)33 م���رتًا( و 12 زورق���ًا فئة »ع�صا�صة« 
- ت�����ص��م��ي��م ���ص��وي��دي CB 99(، وواح���د 
ط����راز ب��و���ص��ب��ان��ي��و، و9 ووت���رك���راف���ت، و 
6 فئة ظ��اف��ر، و 6 ط���راز �صبري، و 5 ط��راز 
ك��ام��ك��راف��ت )ج���م���ارك( و 2 ف��ئ��ة ال��ع��ق��اب 

)جمارك(. 
اأه��م امل���واينء: ميناء جبل علي )دب��ي( 
وميناء زاي��د )اأب��و ظبي( وميناء - را�صد 

)دبي( وفجرية )فجرية(.

دبابة لوكلري تابعة للقوات امل�شلحة الماراتية

لدى القوات البحرية الماراتية فرقيطات فئة »البينونة«
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�شالح اجلو
قيادتان  ج��ن��دي، وتنظيمه   4500 ع��دي��ده 
ج��وي��ت��ان وق��ي��ادة ج��وي��ة ُم�����ص��رتك��ة. فالقيادة 
اجل��وي��ة ال��غ��رب��ي��ة )اأب����و ظ��ب��ي( ل��دي��ه��ا جناح 
ُمقاتات )قاعدة الظفرة( يتاألف من 3 اأ�راب 
ق��ت��ال/ه��ج��وم اأر���ص��ي )االأ�����راب 71 و76 و 
تتاألف موجوداتها  ال�صفران(،  86 يف قاعدة 
م��ن ط��ائ��رات م���رياج 2000 - 9، و 3 اأ����راب 
قتال  )االأول والثاين والثالث( �صاهن ي�صّم 

طائرات F -16FE ديزرت فالكون.
ج��ن��اح ال��ن��ق��ل )ق���اع���دة ال��ب��اط��ن( ي�����ص��ّم 3 
اأ���راب  طائرات  CN -235،  والثالث لديه 6 

.C-17  طائرات
لديها  الو�صطى )دب���ي(:  القيادة اجلوية 
���رب هجوم خفيف/تدريب )ال�����رب 102 
ق��اع��دة م��ن��ده��ات( وي�صم ط��ائ��رات ه��و 102. 
و���رب النقل قوامه 30 طائرة C - 130H، و 
ال�صخ�صيات  )لنقل   747 بوينغ  ط��ائ��رة   100
وك��ي��ن��ي��ف اي���ر ) لنقل ال�����ص��خ�����ص��ي��ات( ق��ي��ادة  
ط�����ريان اجل��ي�����س )اأب������و ظ��ب��ي ( ت�����ص��م ل���واء 

ويتاألف  )ال��ظ��ف��رة(  العا�ر  ط���ريان اجلي�س 
AH - 64A القتالية،  اأبات�صي  م��ن ط��واف��ات 

.G115 TA وطوافات فينينك
اأكادميية خليفة بن زايد اجلوية )العن(: 
ال�رب 63 وي�صم طائرات MK 63 ، وال�رب 
الثاين فريق الفر�صان لاألعاب اجلوية وقوامه 
10 طائرات MB339، وال�رب الرابع وقوامه 
طائات PC -7 تريبو ترينز، و�رب االأكادميية 

.G - 135 TA اجلوية وي�صم طوافات غروب
الرئي�صية(  )الفئات  الطائرات  جمموع 
ل��ل��ق��ت��ال:  58 م���رياج 2000 - 9، و 79  طائرة 
ديزرت فالكون F-16F/E بلوك 60. وللنقل: 
ط���ائ���رات  3 و   ،A330MRTT ط����ائ����رات   8 

 C -17، وك��ذل��ك للنقل 21 ط��ائ��رة C 130E، و 
3 ط���ائ���رات ���ص��ه��ري��ج ل��ل��ن��ق��ل، و 6 ط��ائ��رات 
و   CM -235 ط���ائ���رة   11 و   ،C-130H/C
8 ط���ائ���رات ���ص��ي�����ص��ن��ا 208B ل��ل��ت��دري��ب و 15 
ط���ائ���رة ه���وك MK 102، و 30 ط���ائ���رة ه��وك 
و52   ،MB-339A ط���ائ���رات   10 و   ،MK63
 ط��ائ��رة PC - 21 للم�صح ال��ب��ح��ري، و 2 دا���س

315 - 8  ل��اإن��ذار املُبكر، و 2 �صاب 340 ايري 
 ،CH-47F اآي،  اأم��ا الطوافات ف 12 طوافة
AH- و 82 ط��واف��ة CH-47C و 6 ط��واف��ات��ت
64D و 40 طوافة UH-60M باك هوك، و 42 
طوافة aw 319، و 6 طوافات بوما AR-99 و 6 

.AS-550 طوافات
 THAAD ال���دف���اع اجل����وي ي�����ص��م  ن��ظ��ام
)وحدتا اإطاق نار مع قواذف و 48 �صاروخ(، 

ونظام �صكاي غارد )ثنائي عيار 35 ملم(. 
ق��ي��د ال��ط��ل��ب ط���ائ���رت���ا دوري������ة م��ت��ع��ددة 
االأدوار   م��ن ط��راز بياجيو P -300 اأفانتي، 
ومّت ت�صليمها يف 2014 - 2015. ويجري ت�صليم 
6 ط���واف���ات ت�����ص��ي��ن��وك CH - 471 زائ�����دًا 10 
طوافات اأخرى كخياٍر ثاٍن. وقيد الطلب اأي�صًا 
نظام بريدايرت امل�صري )العدد غري معروف( و 
17 رادار ُمراقبة جوية CM200 )م��ن �ركة 
طالي�س(، واثنان من �صواتل امل�صح الع�صكري 
نظام  تاأ�صي�س  وي��ج��ري  هيليو�س،  ن���وع  م��ن 
���ص��اروخ��ي ل��ل��دف��اع اجل����وي ع��ل��ى م�صتوى 
ال��ب��ل��د ط���راز ATBM وي�صمل ه���ذا ال��ربن��ام��ج 
���راء نظام THAAD )وح��دت��ا اإط��اق مع ما 
 pac3  جمموعه  9 ق���واذف( ونظام باتريوت
9-، ووحدات اإطاق مع 10 مدافع رادارا ت ) 

و 10 حمطات ا�صتباك و�صيكرة، و 17 قاذفًا(.
الغربية  اجل��وي��ة  القيادة  القواعد:  اأه��م 
اجلوية  والقيادة  والعن  والظفرة،  )باطن( 

الو�صطى.
بقي اأن ن��ق��ول اأن���ه يف مطلع ال��ع��ام 2021 
وافقت ال��والي��ات املتحدة االأمريكية على بيع 
ومعدات  اأ�صلحة  املتحدة  العربية  االم���ارات 
 ،F-15 مقاتلة   50 ت�صمل  م��ن��وع��ة  ع�صكرية 
 ،AMRAAM و����ص���واري���خ ج��وي��ة م���ن ن���وع
للهجوم  2000 قنبلة  اأبرزها  وذخائر وقنابل 
 297 JDAM  قيمة ال�صفقة  املُبا�ر املُ�صرتك 
مليار دوالر اأمريكي، هذا باالإ�صافة اإىل طلب 
ِق��ط��ع غ��ي��ار الأ���ص��ك��ول ط���واف���ات Apache  و 
Chinook. ويف جم��ال اآخ��ر ت�صّلمت االم��ارات 
  Global Eye طائرة ا�صتطاع طراز Saab من

يف نهاية العام 2000.

لدى المارات طائرات C-17 للنقل ال�شرتاتيجي

امتلكت المارات نظام THAAD للدفاع اجلوي
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ن��ظ��ام   ،HALCON ه���ال���ك���ون 
م���وّج���ه ب���دق���ة، ���ص��ن��ع يف جممع 
ال���������ص����واري����خ واال����ص���ل���ح���ة يف 
جمموعة EDGE، املُنتجة لعائلة 
ال��ذخ��ائ��ر املوجهة  م��ن    DESERT STING
ب��دق��ة PGM اخل��ف��ي��ف��ة ال��ت��ي مي��ك��ن ن�رشها 
ع��ل��ى م��ن�����ص��ات اأ���ص��ل��ح��ة م��ت��ع��ددة ع��ل��ى منت 
 الطائرات االأهلة وغري االأهلة. يظهر النظام
قيا�صي  توجيه   DESERT  STING PGM
اأمتار   10 حتى  الدقيق   GAINS با�صتخدام 
وفقًا الحتمال اخلطاأ ال��دائ��ري CEP. للدقة 
املح�صنة ���ص��ّد اأه�����داف م��ت��ح��رك��ة، ُي�����ص��اف 
اإىل ن��ظ��ام GAINS ج��ه��از الي���زر �صبه فّعال 
ل��ت��زوي��د دق��ة حتى ث��اث��ة اأم��ت��ار. باالإ�صافة 
ال��ذخ��ائ��ر   ،THUNDER اإن ع��ائ��ل��ة  اإىل ذل���ك 

امل���وّج���ه���ة ق�����ص��رية امل�����دى ب��ت��ك��ل��ف��ة ف��ع��ال��ة، 
ت��ظ��ه��ر ذات خ����ي����ارات ال��ت��وج��ي��ه، حم��ول��ة 
 ال��ذخ��ائ��ر اجل��وي��ة ذات االأغ���را����ض ال��ع��ام��ة

 MK82، MK 81 و MK84، اإىل ذخائر ذكية.
بتكنولوجيا  ُمنتج   AL TARIQالطارق
 PGM عالية حل��ل��ول ذخ��ائ��ر ال��دق��ة امل��وج��ه��ة
ب��ع��ي��دة امل����دى، اأي�����ص��ًا يف جت��م��ع ال�����ص��واري��خ 
واالأ���ص��ل��ح��ة  ت�����ص��م��م وت��ن��ت��ج ع��ائ��ة ال��ط��ارق 
معيارية  امل��ه��م��ات،  يف  مثبتة   PGM ذخ��ائ��ر 
لكافة االأح����وال اجل��وي��ة  ليا /ن��ه��ارًا. هذه 
ال���ذخ���ائ���ر ال���ذك���ي���ة مي��ك��ن جت��ه��ي��زه��ا ب��ع��دة 
ج��ن��اح ب��غ��ي��ة حت��وي��ل AL TARIQ - S  ذو 
امل���دى ال��ق��ي��ا���ض اإىل AL TARIQ - LR  ذو 
امل���دى ال��ط��وي��ل، وذل���ك ب��زي��ادة امل���دى املُباعد 
من 45 كلم اإىل 120 كلم على ارت��ف��اع 12,000 
مرت. باالإ�صافة اإىل خيارات التوجيه ذاتها، 
مي��ك��ن   ،  HALCON PGM ذخ����ائ����ر  م���ث���ل 
اإ����ص���اف���ة ب���اح���ث ت�����ص��وي��ر ي��ع��م��ل ب��االإ���ص��ع��ة 
حت��ت احل��م��راء م��ع ج��ه��از حت��دي��د االأه����داف 
GAINS، مبا يوفر دقة  اأوتوماتيًا اإىل عائلة 
ح��ت��ى ث��اث��ة اأم���ت���ار وف���ق���ًا الح��ت��م��ال اخل��ط��اأ 
�صد   GNSS ح���ل���ول  ان   .CEP ال����دائ����ري 

للمهمات  م��ت��زاي��دًا  توفر جن��اح��ًا  الت�صوي�ض 
العالية  ال��ق��وة  الت�صوي�ض ذات  اأج��ه��زة  �صد 
يف نظام حتديد امل��وق��ع اجل��غ��رايف GPS ، كما 
 )HOBS( العايل  لاإنفجار  م�صت�صعر  يتوفر 
ي�����ص��م��ح ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات االإن����ف����ج����ار اجل�����وي. 
 اإن ذخ���ائ���ر  ط����ارق ذات ال��ت��وج��ي��ه ال��دق��ي��ق
ل��اأ���ص��ل��ح��ة  م�����ص��م��م��ة   ،AL TARIQ PGM
جوية  ك��ذخ��ائ��ر   ،MK83 و   MK82، MK81
الأغ��را���ض ع��ام��ة، ولاإ�صتباك م��ع اإن�����ص��اءات 
���ص��ل��ب��ة م���ث���ل ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ات، ح���ي���ث مي��ك��ن 
اإ���ص��ت��خ��دام ق��ذائ��ف زن���ة 250 ك��ل��غ لتحقيق 
االإخ�������رتاق. ك��م��ا اأن ذخ���ائ���ر PGM اأط���ِلْ���ق 
وان�صى، لديها نظام اإغاق قبل وبعد االإطاق، 
اإع��ادة االإ�صتهداف خال  اإمكانية  اإىل جانب 
ال���ط���ريان، مب���ا ي�����ص��ي��ف اإىل ال��ن��ظ��ام ليونة 
عمانية، باالإ�صافة لذلك اأن اإمكانية الهجوم 

خارج املحور  يزيد من ا�صتمرارية الطّيار.
ه��ذه ال��ع��ائ��ات م��ن ذخ��ائ��ر PGM، تقّدم 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ب��اح��ث��ات، ول��ي��ون��ة حم�صنة 
ل��ل��م��ه��م��ات، وخ����ي����ارات م��ن��وع��ة ل��ل��ح��م��ول��ة 
 EDGE Groups مقاربة  جت�صد  واالإدم�����اج، 

املُبدعة لتلبية االإحتياجات العمانية.

أيدج تقّدم ذخائر موّجهة دقيقة لكّل مهمة
اأيدج  EDGE، هي جمموعة رائدة 
تقّدم  والدفاع،  املتقّدمة  للتكنولوجيا 
التي  الدقيقة  املوّجهة  للذخائر  حلواًل 
عرفت بدقتها بدرجة عالية، وبراعتها 
اأه��داف  مع  االإ�شتباك  على  وقدرتها 

�شعبة.



Today’s missions require reliable, versatile and accurate strike capabilities. EDGE looks beyond 
traditional approaches and expectations to deliver new technologies that unlock combat success. 
Deploy the future with AL TARIQ’s high-precision, modular, long-range PGM kits with anti-jammer 
technology, or HALCON’s family of DESERT STING precision-guided glide weapons, THUNDER 
family of cost-effective, short-range guided munitions or SKYKNIGHT air defence system, HAS-250 
anti-ship missile system, or NASEF low-cost cruise missile. On land, air and sea, EDGE imagines 
more, pioneering the technologies that prevent tomorrow’s threats. 
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حتت رعاية املغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س دولة االم��ارات العربية املتحدة، ونيابة عن �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويّل عهد اأب��و ظبي ونائب القائد 
االأعلى للقوات املُ�سّلحة ، اإفتتح �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الرئا�سة الدورة ال� 15 ملعر�س الدفاع 
ال���دويل بتاريخ 21 �سباط/فرباير 2021 يف مركز اأب��و ظبي الوطني 
للمعار�س، ليكون اأك��رب ح��دث دويل يد�سن مرحلة التعايف من جائحة 

.COVID - 19
ح�رض  حفل االإفتتاح رئي�س جمهورية �ل�شي�شان رم�شان قديروف، 
ورئي�س جمهورية تتار�سان ر�شتم مينخانوف، ونائب رئي�س الوزراء 
يف اأوك��ران��ي��ا �أوليغ �أورو�شكي، ون��ائ��ب رئي�س جمل�س ال����وزراء يف 
جمهورية ال�سودان �لفريق �أول حممد حمد�ن دقلومو�شى، وعدد 
كبري من كبار امل�سوؤولني، وقد اقت�رض احل�سور على كبار ال�سخ�سيات 
املدعوة من خمتلف دول العامل و�سط اإج��راءات تنظيمية اإلتزمت اأعلى 

IDEX 2021 ل�شيخ من�شور بن ز�يد �ل نهيان يفتتح �يدك�س�

IDEX 2023 معرض الدفاع الدولـي أيدكس
:NAVDEX 2023 والدفاع البحري نافدكس

أحدث أنظمة الدفاع وأبرز العارضني
دولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  رعاية  حتت 
�الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، ت�شت�شيف جمموعة مركز �أبو ظبي 
ع�شرة  �ل�شاد�شة  �ل��دورة   ،ADNEC �آدنيك  للمعار�س  �لوطني 
IDEX 2023، و�ل��دورة �ل�شابعة  ملوؤمتر ومعر�س �لدفاع �لعاملي 
ملوؤمتر ومعر�س �لدفاع �لبحري NAVDEX 2023، وذلك ما بني 20 
و 24 �شباط/فرب�ير 2023، �ملعر�س من تنظيم كابيتال للفعاليات 
 ،ADNEC �آدن���ك   �إح��دى وح��د�ت جمموعة   CAPITAL EVENTS
بالتعاون مع وز�رة �لدفاع يف دولة �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، 
حيث �شيتم فيه عر�س جمموعة من �ملظاهر �جلديدة �شتجذب 
�لدفاعية  �ل�شناعات  من  و�لعار�شني  �ملُ�شاركني  �أب��رز  �إنتباه 

�لعاملية.

�لدورة �ملُقبلة ملعر�س »�لدفاع �لدويل IDEX«، هي �لدورة �ل� 
 » NAVDEX «30 لهذ� �حلدث منذ تاأ�شي�شه، ومع �ملعر�س �لبحري
�أ�شبح �حلدث �الأكرب من نوعه عاملياً . من �ملتوقع ُم�شاركة ذ�ت 
م�شتوى رفيع ت�شمل قادة، و�شّناع قر�ر، ووزر�ء ور�شميني كبار، 

�إ�شافة �إىل ُخرب�ء �شناعيني ومهنيني من خمتلف دول �لعامل.
توؤكد �للجنة �ملنظمة للمعار�س، �إ�شت�شافة عدد من �لطاوالت 
رو�د  مع  ُمباحثات  الإج��ر�ء  �لرفيع،  �مل�شتوى  ذ�ت   �ملُ�شتديرة 
�ملو��شيع  حول  �الأفكار  وتباُدل  �لعاملية  �لدفاعية  �ل�شناعات 

�حلديثة و�ملهّمة �لعائدة لل�شناعات �لدفاعية و�لبحرية.
 IDEX يف ما يلي تذكري مبجريات وفعاليات �ملعر�س �لدفاعي

.NAVDEX 2021 2021 و�ملعر�س �لبحري
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املعايري والتدابري الإحرتازية والوقائية
اأن معر�ض»  اإىل  واأ����ش���ار  ب��املُ�����ش��ارك��ن  رّح���ب  ال�صيخ من�صور 
الدفاع ال��دويل اأيدك�ض IDEX « ومعر�ض »الدفاع البحري نافدك�ض 
NAVDEX« ، ميثالن اأب��رز املن�شات العاملية لعر�ض اأح��دث املعدات 
معًا  وي�شكالن  احلربية،  والتقنيات  املتطورة  والأ�شلحة  الع�شكرية 
مرجعًا اإقليميًا ودوليًا جلميع ال��دول وكربى ال�رشكات يف هذا املجال 
ال�شرتاتيجي، كما اأك��د ال�صيخ من�صور على اأن تنظيم ه��ذا احلدث 
يعك�ض القدرة العالية لدولة الم���ارات يف ادارة الفعاليات الدولية يف 
ظّل الظروف الإ�شتثنائية التي ي�شهدها العامل نتيجة انت�شار جائحة 
كورونا، وذل��ك بف�شل التوجيهات الكرمية وال��روؤي��ة الثاقبة للقيادة 

الر�شيدة.
ل��ق��د  ت�شّمنت ف��ق��رات حفل الف��ت��ت��اح، ت��ق��دمي �شيناريو لعمليات 
ع�شكرية وه��م��ّي��ة ���ش��ارك فيها ع��دد م��ن ال��وح��دات الع�شكرية الربية 
املناورات  ُم�شتخدمة يف  ا�شتعملت فيها تقنيات  واجلوية والبحرية، 
الع�شكرية والأمنية، والتي �شّلطت ال�شوء من خاللها على التقنيات 
احلديثة واملتطورة املعززة بالواقع الإفرتا�شي والذكاء الإ�شطناعي 
وال��روب��وت��ات، والإت�����ش��الت ع��رب الأق��م��ار ال�شناعية لتحديد املوقع 

والتحركات.
العام،  و»نافدك�ض«هذا  »اأي��دك�����ض«  دورة معر�شي  اأن  اإىل  ُي�شار 
تعترب اأكرب حدث عاملي متخ�ش�ض يف القطاع الدفاعي، يد�شن مرحلة 
التعايف من وباء »كوفيد 19«، حيث اأح�شي ُم�شاركة 900 �رشكة عار�شة 

من 59 دولة، وحوايل 70 األف زائر، اإىل جانب 110 وفود دولية.
اأخبار العار�صني:

ل��ق��د مت��ّي��ز م��ع��ر���ض ه���ذا ال���ع���ام مُب�����ش��ارك��ة ال�����رشك��ات ال��دف��اع��ي��ة 
الإ�رشائيلية نتيجة للتقارب الدبلوما�شي ما بن دولة المارات العربية 
املتحدة وا�رشائيل، كما لوحظ غياب عدد كبري من ال�رشكات العاملية 
م��ن خمتلف ال���دول، فيما غطت ال�����رشك��ات املحلية م�شاحات وا�شعة 

من املعر�ض والتي اأبرزها EDGE وت��وازن TAWAZUN  واملجموعة 
الذهبية IGG  وغريها من املوؤ�ش�شات الوطنية، اأبرز ال�رشكات العار�شة 

ميكن ايجاز اأن�شطتها ومعرو�شاتها وفقًا ملا يلي:

ال�صيخ حممد بن زايد يتفقد اجنحة العار�صني

الرتويج ملعر�ض

»SOFEX 2022 سوفك�ض�« 
املعار�ض  كافة  يف  عادتها  على  جرياًً 
ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة، اإت��خ��ذت الهيئة 
ق���وات  وم���وؤمت���ر  مل��ع��ر���ض  التنظيمية 
العمليات اخلا�صة من جناحها يف معر�ض 
»اأيدك�ض IDEX 2021«، من�صة للرتويج 

املقرر  ع�صر،  الثالثة  دورت��ه  «يف   SOFEX 2022 »�صوفك�ض  ملعر�ض 
اإنعقاده ما بني 31 ت�صرين اأول/اأكتوبر و 3 ت�صرين ثاين/نوفمرب 2022 يف 
منطقة العقبة الواجهة البحرية للأردن ويف مركز املعار�ض واملوؤمترات 
لأبرز  م��لذًا  ليكون  مّت ت�صميمه وجتهيزه  ال��ذي   ،)AIECC( الدولية 

املعار�ض واملوؤمترات املحلية والدولية.
مدير اإدارة املعار�ض ال�صيد اأحمد الطويل الذي يعمل على ت�صويق 
»�صوفك�ض« خلل معر�ض اأيدك�ض، اأ�صار اإىل اأن املقّر اجلديد للمعر�ض 
يف العقبة �صيكون على م�صاحة 31,200 مرتًا مربعاً  داخلية، و 50,000 
مرتًا مربعاً خارجية، ت�صمل من�صاآت وخدمات مناطق خم�ص�صة لإقامة 

العرو�ض اإىل جانب مركز خا�ض للموؤترات ومركز للإعلم.
اإىل ذلك، اأعلنت اإدارة »�صوفك�ض« عن اإقامة املعر�ض البحري الأول 
SOFEX Naval Exhibition اأو )SOFNE( الذي �صريكز على احلرب 
اخلا�صة  العمليات  �صرتاتيجية  تطوير  ومهمات  اخلا�صة  البحرية 

البحرية .
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:General Atomics جرن�ل �أتوميك�س
 »GA -ASI اأتوميك�س للأنظمة اجلوية  عر�ضت �رشكة »جننرال 
اأحنندث تكنولوجياتها من الطائرات دون طّيار املتطورة، وهو النظام 
MQ - 9B SeaGuardian اأو مننا ُيننعننرف بحار�س البحار، الننذي يوفر 
اأمنننننًا بحريًا ال مثيل لننه. النظام MQ - 9B  اأول نظام جننّوي ُيننندار عن 
ُبعد RPAS يوفر اإمكانيات ُمراقبة ل�ضطح البحار وما حتتها، وذلك يف 
اطار دوريات ملهمات التج�ّض�س واملُراقبة واالإ�ضتطلع ISR، ومهمات 

م�ضادة لل�ضفن.
تتمّيز مهمات النظام بليونة فائقة، واإمكانيات العمل يف خمتلف 
الظروف اجلوية، والقدرة على االإنداج يف اأجواء جو - ف�ضاء متكاملة، 
العمليات  ُم�ضتقبل  هننو   SeaGuardian البحار  فنناإن حننار�ننس  وبننالننتننايل 

البحرية غري االآهلة.
:Boeing بوينغ

عر�ضت بوينغ يف جناحها اأنظمتها للتدّرب املتقّدم على الطريان 
عرب النظام T-7، كما عر�ضت خ�ضائ�س وقدرات اأكرث املروحيات 
AH-G4 Apache، والتي  اأبات�ضي  اأي  تننطننورًا يف العامل  القتالية 
ت�ضتخدم من قبل عنندد متزايد من قننوات النندفنناع الدولية، والتي 
بنننرادارا  الت�ضليح وجمننّهننزة  باأنها طننوافننة هجومية عالية  تتمّيز 
متطور تتيح لها املناورة ال�رشيعة والهجوم على م�ضافات قريبة 

ويف عمق العدّو.
:L3 Harris ل 3 هاري�س

تقّدم تكنولوجيات L3 Harris  اأ�ضغر راديو متعدد االأقنية ومتعّدد 
املهّمات. ال�رشكة عر�ضت اجلهاز RF -785OD الذي يوفر مل�ضتخدميه 
اإمكانية االختيار ما بني االأقنية 30  -  512  ميغاهرتز اأو االأقنية 30 
- 2500 ميغاهرتز ال�ضتمرار التغطية الل�ضلكية لدى ا�ضتعماله على 

العربات.
 Bryant بريانت هن�سون L3 Harris رئي�س االإت�ضاالت التكتيكية يف
Henson، اأ�ضار اإىل اأن الراديو RF - 785OD ي�ضمل اأي�ضًا نظام تعديل 
اأ�ضكال  اإ�ضافية وقننندرات ت�ضمل  داعننمننًا بذلك تكنولوجيات  املهمات، 
جديدة من املننوجننات و�ننضننواًل اإىل احللول التجارية اأي�ضًا. اإنننه جهاز 
الراديو الوحيد من فئته الذي يوّفر التبادل الت�ضغيلي عرب كل رعيل يف 
حقل املعركة، حيث ي�ضل االت�ضاالت من احلافة التكتيكية اإىل املوجات 

.UHF واملوجات فائقة العلّو  VHF العالية جدًا
:Lockheed Martin لوكهيد مارتن

النن�ننرشكننة االأمنننريكنننينننة النننرائننندة يف اإننننتننناج االأنننظننمننة النندفنناعننيننة 
والننطننائننرات احلننربننيننة، عننر�ننضننت يف جننننناحننهننا جمنن�ننّضننمننات لننعنندد من 
النن�ننضننواريننخ، اإ�ننضننافننة اإىل اأبنننرز الننطننائننرات احلننربننيننة الننتنني تنتجها 
املقاتلت  اأف�ضل  مننن  تعترب  الننتنني  فالكون   F-16 املُقاتلة  وت�ضمل 
متعددة املهام من اجليل  الرابع واحدة من اأكرث الطائرات احلربية 
جننناحننًا يف الننعننامل والننتنني اأثننبننتننت جننداراتننهننا القتالية خننلل املننعننارك 

اجلوية ودعم القوات الربية.
  F-35 Lightning II كما اأبننرزت ال�رشكة اأهمية املقاتلة احلديثة
اإنها مقاتلة ذات قنندرات  اإحنندى الطائرات االأكننرث تقّدمًا،  التي تعّد 
م�ضاعفة، مزّودة مب�ضت�ضعرات واأجهزة اإت�ضاالت متطورة، اإ�ضافة 
اإىل قدرتها على حمل ال�ضواريخ  واالأ�ضلحة التي جتعل منها طائرة 

قاتلة بكّل املعنى.
يف جمنننال اآخننننر عننر�ننضننت النن�ننرشكننة طننائننرة النننننقننل الننتننكننتنني �ضوبر 
21 دولننة حول  C-130 J Super Hercules التي تعمل يف  هريكولي�س 
العامل منها خم�س دول عربية هي اململكة العربية ال�ضعودية والكويت 
وقطر وعمان والننعننراق، وبالتايل تعترب جننزءًا من اأ�ضاطيل طائرات 
ال�رشق االأو�ضط نظرًا ملميزاتها املتعددة التي ت�ضمل القوة واالإعتمادية 

واجلهوزية والقدرة على التحّول .
:Leonardo ليوناردو

هي ال�رشكة االيطالية الرائدة يف جماالت دفاعية عّدة تبداأ باالأنظمة 
 AW وحلول حركة النقل اجلّوي واإنتاج الطوافات UAS اجلوية املُ�ضرية
139 و AW 189 وطائرات التدريب M - 345 واملدافع طراز Vulcano من 

عيارات خمتلفة 127 و 155 ملم اإ�ضافة اإىل قذائف DART املوجهة.
بارتولوميو  دي  با�سكو�ل  ال�رشكة  يف  الت�ضويق  ق�ضم  رئي�س 
عن  واأعنننرب  ايدك�س  معر�س  يف  ح�رش   Pasquale Di Bartolomeo
�ضعادته اآمننًل اأن يكون هننذا املعر�س اإ�ننضننارة تننفنناوؤل وفر�س يف ما بعد 
اجلائحة العاملية، كما اأكنند على الننتننزام Leonardo يف دعننم االمنننارات 
العربية املتحدة، اإذ اأن ال�رشكة تتابع فر�ضًا مهّمة يف اأ�ضواق ال�رشق 

االأو�ضط لت�ضويق منتجاتها الدفاعية املنوعة.
يف  مننن�نننضننناركنننتنننهنننا  �نننضنننمنننن    Leonardo DRS عنننننر�نننننضنننننت  
اأو  )OBVP( املنننحنننمنننولنننة املننننركننننبننننات  طنننناقننننة  نننننظننننام   املننننعننننر�ننننس، 

 On - Board Vehicle Power  املعروف باإ�ضم )TITAN( لتوليد الطاقة 
اللزمة �ضواء من حالة ال�ضكون اأو احلركة - لتلبية كافة االإحتياجات، 
الطارقة  باأنظمة  وانتهاًء  املتحركة  والقيادة  املهّمات  قيادة  من  بنندًء 
اإىل دعم عمليات االإغاثة يف حاالت  ال�ضاروخية واملوّجهة، باالإ�ضافة 

الكوارث واملُ�ضاعدات االإن�ضانية.
:HENSOLDT هن�سولدت

امل�ضت�ضعرات اخلا�ضة  حننلننول  مننن  اأينندكنن�ننس جمموعة  يف  عر�ضت 
ال�ضلمة  تنناأمننني  بغية  واالإ�ننضننتننطننلع  واملُننراقننبننة  التج�ض�س  بعمليات 

�لتوقيع على �تفاق مابني SAMI و Lockheed Martin خالل �ملعر�س
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 الق�ضوى والفعالية العملنية. اأبرز معرو�ضات ال�رشكة عائلة الرادار
TRML - 4D للدفاع اجلوي من االأر�س، وهذا الرادار ي�ضتخدم اأحدث 
نظام للم�ضح االإلكرتوين الفّعال )AESA(، امل�ضمم لك�ضف االأهننداف 

االأر�ضية واجلوية قريبة اأو بعيدة املدى.
اإىل جانب الننننرادارات االأر�ننضننيننة عر�ضت HENSOLDT  النظام 
امل�ضاد للعربات اجلوية غري االآهلة )UAVs( اك�ضبلري Xpeller الذي 
يوفر حماية �ضّد اإخرتاق العربات اجلوية الأجواء املناطق احلرجة. كما 
عر�ضت الرادار املحمول جوًا ملهمات التج�ض�س واملُراقبة واالإ�ضتطلع 
Prec ISR 1000 الننذي يوؤمن �ضلمة القوات امل�ضّلحة و�ضلطات حماية 

احلدود.
املدير االإداري لل�رشكة ر��سل غولد Russell Gould اأ�ضار اإىل اأن 
HENSOLDT ممثلة يف ال�رشق االأو�ضط منذ عقود، وهي �رشيك موثوق 
للقوات الع�ضكرية واالأمنية يف منطقة ال�رشق االأو�ضط من خلل اأنظمتها 

املتطورة للمراقبة واالإ�ضتطلع.
:MBDA م.ب.د.أ

ال�رشكة الفرن�ضية الننرائنندة يف اإنتاج خمتلف اأنننواع ال�ضواريخ، 
 MMP عر�ضت يف اأيدك�س اجليل اخلام�س من ال�ضاروخ متو�ضط املدى
كنظام �ضلح متطور للقتال، ويعترب خليفة ال�ضاروخ MILAN امل�ضاد 

للدبابات والذي ا�ضتخدم يف 40 جي�ضًا حول العامل.
لقد مّت تطوير هذا ال�ضاروخ امل�ضّمم  لكي ي�ضتجيب ملتطلبات برامج 
اجلي�س االأمريكي FELIN و SCORPION. اإذ اأن برنامج FELIN يهدف 
اإىل تطوير املننعنندات النن�ننرشوريننة لعن�رش امل�ضاة يف اجلي�س الفرن�ضي 
م�ضتقبًل، فيما برنامج SCORPION �ضيطور اإدماج وتن�ضيق جمموعة 

املعدات امل�ضتخدمة من قبل القوات الربية الفرن�ضية.
لقد اأنننتننجننتMBDA النن�ننضنناروخ املتو�ضط املننندى MMP ليكون 
حممواًل على الكتف زنة 15 كلغ وميكن ت�ضغيله من قبل جندين فقط، 
وهو يوفر دعمًا للمقاتلني يف �ضاحة املعركة اأو يف قتال املناطق االآهلة 

بال�ضكان.
:NEXTER نك�سرت

اإنتاج الدبابات والعربات املدرعة  الننرائنندة يف  ال�رشكة الفرن�ضية 
اأيدك�س كونه فر�ضة لعر�س  واملدافع والذخائر، �ضاركت يف معر�س 
عامًا   20 مننن  اأكنننرث  عالية.منذ  بتكنولوجيات  املنتجات  مننن  جمموعة 
توفر نك�ضرت دعمًا للقوات امل�ضّلحة االماراتية من خلل دبابة لوكلري 

LECLERC ال�ضهرية.
لقد متثلت جمموعة »نك�ضرت« بال�رشكات التابعة لها مثل اأنظمة 
 Nexter Robotics نك�ضرت  وروبننننوت   ،Nexter Systems نك�ضرت 
 Nexter للتدريب  ونك�ضرت   ،Nexter Munitions نك�ضرت  وذخننائننر 
املنن�ننضنناحننات اخلارجية  املجموعة يف  مننعننرو�ننضننات  اأبنننرز   .Training
للمعر�س كننانننت دبننابننة لوكلري LECLERC اأبنننرز دبننابننات الننقننوات 
امل�ضلحة االماراتية، التي طلبت من ال�رشكة العمل على حتديث 200 

دبابة ما بني 2020 و 2028.
ثم العربة املدرعة تيتو�س TITUS 6X6  امل�ضممة للقتال يف املناطق 
االآهلة بال�ضكان نظرًا لقدرتها على املناورة العالية، اإ�ضافة اإىل مدافع 
امليدان طراز قي�رش ذاتية الدفع CAESAR 6X6  من عيار 155 ملم، 
والروبوتات الربية )UGV( من عائلة Nerva اإىل جانب جمموعة من 

الذخائر من عيارات متنوعة.

:IVECO يفيكو�
النن�ننرشكننة االيننطننالننيننة الننرائنندة يف اإنننتنناج خمتلف اأننننواع العربات 
اأيدك�س  �ننضننواء، عر�ضت يف  املنندين والع�ضكري على حننٍد  للإ�ضتخدام 
االأوىل  العربة  املُ�ضاة.  لنقل اجلنود وقتال  اأحنندث عربتني مدرعتني 
هي لنقل االأ�ضخا�س Super AV Land 8x8 APC، وم�ضممة ال�ضتخدام 
كو�ضيلة  الع�ضكري  االإ�ضتخدام  اإىل  باالإ�ضافة  املوؤ�ض�ضات احلكومية 
منندرعننة  لنقل االأ�ضخا�س APC اأو مركز قننيننادة CP اأو عربة خا�ضة 
بننقننتننال املنن�ننضنناة IFV. الننعننربننة ذات النندفننع 8x8  عننلننى عننجننلت تتمّيز 

ب�رشعتها وحركيتها على خمتلف االأرا�ضي.
متعددة  تكتيكية  عربة  هنني  اأي�ضًا  عر�ضت  التي  الثانية  العربة 
االأدوار ذات دفع رباعي 4x4 Multirole Tactical Vehicle، م�ضتخدمة 
مع اجلي�س االيطايل وعدة دول اأخرى. العربة ذات تدريع يوفر حماية 
للطاقم، اإ�ضافة اإىل حمطة �ضلح يدار عن ُبعد وقد اأنتجت بعدة مناذج 
منها �ضيارة �ضحية، ومركز قيادة، وعربة لقوات العمليات اخلا�ضة.

:ARQUUS آركو�س�
هي ال�رشكة الفرن�ضية الرائدة يف اإنتاج العربات املدرعة املتطورة 
منننننذ عننقننود. اإنننهننا ت�ضمم وتنننننتننج الننعننربننات املنندرعننة اخلفيفة ملهمات 

.VBL و EBR و AML و AMD :االإ�ضتطلع مثل
خلل معر�س اأيدك�س اأطلقت ال�رشكة للمّرة االأوىل عربة �ضكارابي 
التي  التكنولويجة  االإبننتننكننارات  اأحننندث  على  التي حتتوي   Scarabee
طّورتها ال�رشكة والتي ت�ضمل حمركًا هجينًا، واإدارة للقوة، وتعديل 
ارتفاعات التعليق، وحمور قيادة خلفية م�ضتقّلة. لقد �ضّممت �ضكارابي 
احتياجات  ُتلّبي  لكي  العالية  واحلركية  وال�ضبحية  احلماية  لت�ضمل 

الطواقم الع�ضكرية يف حقل املعركة.
 ،PATSAS االأمنوذج الذي مّت عر�ضه يف اأبو ظبي ميثل عربة الدورية
واملجهزة مبحطة  الننقننوات اخلا�ضة،  احتياجات وحننندات  ُتلبي  التي 
�ضلح Hornet ُينندار عن ُبعد RCWS حتمل ر�ضا�ضًا عيار 12.7 ملم، اأما 
مهمات االإ�ضتطلع حيث تق�ضي ال�رشورة قوة نارية كربى، فيجهز 

اأمنوذج Scarabee مبدفع عيار 30 ملم.

IVECO عربات مدرعة لنقل �جلنود يف جناح
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:OTOKAR أوتوكار�
هي ال�رشكة الرتكية الرائدة يف اإنتاج العربات املدرعة املوؤللة واملدولبة 
التكتيكية اإ�ضافة اإىل اأنظمة االأبراج املتطورة، عر�ضت يف اأيدك�س جمموعة 
 ،AKREP II و  COBRA 4 مثلX4 مننن الننعننربننات ذات النندفننع الننربنناعنني
 AKREP II تعترب عربة العقرب ،ARMA 6X6 واأخننرى �ضدا�ضية الدفع
اأحدث منتجاتها من اجليل اجلديد، تعمل على الطاقة الكهربائية وميكن 
اأن يعمل املحّرك مبادة الديزل، العربة جمّهزة باأحدث التقنيات املتطّورة 

مع قدرة على اإطلق النار وتاأمني حماية عالية للطاقم.
ولديها  املنخف�س،  رغننم حجمها  عالية  قنندرة حمولة  العربة  متتلك 
اإمكانية لدمج منظمة �ضلح من العيار الثقيل ت�ضل اإىل مدفع عيار 90 ملم، 
مع قدرة التحكم بنظام التوجيه على جميع املحاور، كما ميكنها من ال�ضري 
على جميع الت�ضاري�س ال�ضعبة كالرمال والو�ضول والتلوح بف�ضل نظام 

التعليق امل�ضتقل والتحكم ال�رشيع يف عزم دوران العربة.
اإىل ذلك عر�ضت اأوتوكار عربة كوبرا COBRA II MRAP املحمية �ضّد 
الكمائن واالألغام، وهي تتميز مب�ضتوى عاٍل من القدرة على البقاء وخفة 

احلركة العالية فوق االأرا�ضي الوِعرة.
:NIMR منر

النن�ننرشكننة النننرائننندة يف اإنننتنناج الننعننربننات الع�ضكرية املنندولننبننة اخلفيفة 
واملتو�ضطة، ك�ضفت �ضمن م�ضاركتها يف اأيدك�س عن اجليل الثاين من عربات 
ت�ضعى   .6X6 HAFEET وحفيت   ،4X4 AJBAN النندفننع  رباعية  عجبان 
NIMRاإحدى �رشكات جمموعة  EDGE عرب اإطلق هذه العربات اإىل حتقيق 

تطور يف التميز التقني واالآداء الديناميكي والت�ضميم الهيكلي النموذجي.
اأثننر  تخفيف  يف  متقدمة  مبننوا�ننضننلت   HAFEET و   AJBAN تتمّيز 
عالية  البال�ضتية، وتوفر م�ضتويات  القذائف  االإنننفننجننارات واحلماية من 
من ال�ضلمة يف اأق�ضى الظروف. وبف�ضل ت�ضميمها وهند�ضتها املتطّورة 
ت�ضعى اإىل تلبية اأكرث متطلبات املهام �ضعوبة، كما متتاز بهيكلها االآحادي 
الذي يوفر درجة اأعلى من �ضلبة الهيكل، والننذي ي�ضهم يف زيننادة املرونة 

واالإ�ضتجابة.
 معر�س �لدفاع �لدويل 

World Defense Show (WDS)
العربية  اململكة  يف  الع�ضكرية  لل�ضناعات  العامة  الهيئة  اأعلنت 
 )WDS( عن تفا�ضيل عائدة ملعر�س الدفاع الدويل ،GAMI ال�ضعودية
املقرر اإنعقاده يف الريا�س للمّرة االأوىل ما بني 6 و 9 اآذار /مار�س 2022. 
املدير العام لن GAMI  �ل�سيد �أحمد �لأهلي اأ�ضار خلل معر�س اأيدك�س 
اإىل اأن اململكة العربية ال�ضعودية تلعب دورًا حموريًا يف النظام البيئي 
للدفاع العاملي من خلل تاأ�ضي�س معر�س WDS، حيث نهدف اإىل جلب 
اململكة  طموح  اإىل  والتطلع  معًا  لتكون  العاملية  الدفاعية  ال�ضناعات 

املتنامية وابتكار فر�س على كّل م�ضتوى يف �ضل�ضلة الدفاع.
اإنننطننلقننًا مننن روؤينننة 2030 �ضيتّم العمل على توطني 50 % مننن االإنننفنناق 
الع�ضكري الوطني ، و�ضيكون معر�س الدفاع العاملي WDS حمركًا اأ�ضا�ضيًا 

لل�ضناعات املحلية للإ�ضتمرار يف قيادة التجدد والتغيري مل�ضتقبل الدفاع.
الرئي�س التنفيذي للمعر�س �سون �أومرود Shaun Ormrod اأكد 
على اأن يكون املعر�س من�ضة �ضاملة للتبادل الت�ضغيلي وترويج التجارة 

والتجدد يف هذا القطاع.
مّت التوقيع مننع ال�ضناعات  »اأينندكنن�ننس«  اأننننه على هام�س  اإىل  ُينن�ننضننار 

الع�ضكرية ال�ضعودية SAMI  لتكون ال�رشيك ال�ضرتاتيجي للمعر�س.

IDEX 2021 صفقات اأيدك�س�

يف �ليوم  �خلام�س لفعاليات معر�س �لدفاع �لدويل �أيدك�س يف دورته 
�خلام�سة ع�سر، �أعلن �ملتحدث �لر�سمي ملعر�سي »�أيدك�س« و »نافدك�س« 
�أن �إجمايل �لعقود و�ل�سفقات �لتي وّقعت بلغت 5.7 مليار دولر، خالل 
موؤمتر �سحفي بح�سور �للو�ء فار�س خلف �ملزروعي رئي�س �للجنة 
�لعليا �ملنظمة للمعر�سني، و�للو�ء �لطّيار �إ�سحق �لبلو�سي �أمني عام 
�للجنة  �لدفاع �لمار�تية ونائب رئي�س  �لدفاعية يف وز�رة  �ل�سناعات 
�لعليا، و�ل�سيد حميد مطر �ل�ساهري �ملدير �لعام و�لرئي�س �لتنفيذي 
�أبرز  ��ستعر��س  مّت   ،ADNEC ظبي  �أبو  يف  �لوطنية  �ملعار�س  ل�سركة 
�لعقود و�ل�سفقات، كما �أكد �للو�ء �ملزروعي على �أهمية �ملعر�سني من 
حيث �إثبات ح�سورهما �لعاملي، على رغم �لتحديات �لتي فر�ستها جائحة 

.COVID - 19
و�إىل  �حل�ساين  خمي�س  حممد  �لركن  �لعميد  �لر�سمي  �ملتحدث 
جانبه �لعميد �لركن بحري فهد نا�سر �لذهلي، و�ملقّدم �لطّيار �ساره 
وّقعتها  �لتي  �لعقود  �إىل  تطّرق  �أي�ساً،  �لر�سميان  �ملتحدثان  �حلجري 

وز�رة �لدفاع على �لنحو �لتايل:
- عقد  مع �سركة Boeing ل�سيانة طائر�ت C-17 بقيمة 113 مليون 

درهم.
لدبابات  �لغيار  ِقطع  لتوفري   »Nexter  Systems« سركة� - عقد مع 

Leclerc بقيمة 93 مليون درهم.
ط��ر�ز  م�سرية  ط��ائ��ر�ت  ل�سر�ء    »Insitu« �سركة  م��ع  �لتعاقد   -

Integrator بقيمة 405 مليون درهم.
 GEM-T  Patriot ل�سر�ء �سو�ريخ وِقطع  Raytheon عقد مع �سركة -

بقيمة 2.6 مليار درهم.
- عقد مع �سركة SAAB ل�سر�ء طائر�ت �إنذ�ر ُمبكر G 6000 بقيمة 3.7 

مليار درهم.
لإطفاء   Black Hawk طائرة  ل�سر�ء   LIMA Aviation مع  عقد   -

�حلر�ئق بقيمة 52.7 مليون درهم.
- �لتعاقد مع �سركة » Northstar« ل�سر�ء طو�فة Bell 407 متعددة 

�لأدو�ر بقيمة 224 مليون درهم.
كما مت �لإعالن عن عّدة �سفقات مع �سركات حمّلية كان �أبرزها مع 
�سركة Calidus �جلو ف�سائية ل�سر�ء 12 طائرة طر�ز بدر B - 250  بقيمة 
Adil Textiles لتزويد �لقو�ت �مل�سّلحة  1.697 مليار درهم، ومع �سركة 
�إتفاقية   IGG 92.625 مليون دره��م، ومع �سركة  ب�سبكات متويه بقيمة 
�سركة  مع  و�أخ��رى  دره��م،  مليون   485 بقيمة  وذخائر  �أ�سلحة  ل�سر�ء 
 Mirage خا�سة بتطوير عمل طائر�ت ADTE  ل�سر�ء �أجهز »AMMROC«

يف �لقو�ت �جلوية.

�ملتحدثون �لر�سميون يعر�سون نتائج �لعقود و�ل�سفقات
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:SAMI ل�سركة �ل�سعودية لل�سناعات �لع�سكرية�
�ضاركت حتت مظلة اجلناح ال�ضعودي وقّدمت جمموعة من املنتجات 
والتقنيات التي طّورتها ال�رشكة، كما وّقعت خلل فعاليات اأيدك�س على 
العامل منها:  الدفاعية يف  للأنظمة  املنتجة  ال�رشكات  اأبننرز  اتفاقيات مع 
 Lokheed Martin »لوكهيدمارتن  �رشكة  مع  م�ضرتك  م�رشوع  اإتفاقية 
اأكننرب �رشكة للأنظمة الدفاعية يف الننعننامل، وذلننك بغية تطوير الننقنندرات يف 
جماالت تقنيات الت�ضنيع والربجميات وتكامل االأنظمة، وكذلك يف اإنتاج 
و�ضيانة واإ�ضلح الطوافات والطائرات، واأنظمة الدفاع ال�ضاروخية. 
كما مّت التوقيع على اتفاقية تعاون مع �رشكة »منننر NIMR« االماراتية 
املنتجة للعربات املدرعة، وهي اأول اإتفاقية �ضناعات ع�ضكرية ما بني �رشكة 
�ضعودية واماراتية. ويف جمال اآخر وّقعت SAMI اإتفاقية مع الهيئة العامة 
لل�ضناعات الع�ضكرية GAMI لتكون ال�رشيك ال�ضرتاتيجي ملعر�س الدفاع 

العاملي World Defense Show الذي تنظمه الهيئة يف العام 2022.
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة �ملهند�س وليد �أبو خالد، عرب عن �رشور 
اإىل جعل  الرامية  جنندينندة �ضمن جهودها  منجزات  بتحقيق  ال�رشكة 
اململكة العربية ال�ضعودية واحدة من رواد ت�ضنيع االأنظمة الع�ضكرية 
على م�ضتوى الننعننامل. كما اأ�ننضننار �أبو خالد اإىل اأن ال�رشاكات التي مّت 
توقيعها خلل هذا احلدث الدويل IDEX، �ضوف ت�ضهم يف حتقيق جهود 

�ضندوق االإ�ضتثمارات ويف توطني اأحدث التقنيات واملعرفة يف اململكة.
:Rosoboronexport رو�س �أوبورون �ك�سبورت

هي الوكالة احلكومية الوحيدة املفو�ضة ت�ضدير كامل املنتجات 
الع�ضكرية الرو�ضية اإىل اخلنننارج، وهنني جننزء مننن موؤ�ض�ضة رو�ضتيك 
Rostec احلكومية، �ضاركت يف معر�س »اأيدك�س« حيث عر�ضت جمموعة 
من حلولها اجلديدة �ضملت نظام م�ضاد للطائرات دون طّيار، واأنظمة 

حرب اإلكرتونية ودفاع جّوي من خمتلف الفئات.
نننظننام Repellen T - Patrol  للحرب االإلننكننرتونننيننة النننذي تنتجه 
وتننطننوره اأنظمة JSC الدفاعية، يوفر تغطية احلنندود كونه قننادر على 
 Kupol الت�ضوي�س حتى 20 كلم �ضد خمتلف اأنننواع النندرونننز. مت نظام
الذي طورته �رشكة  Avtomatika اإحنندى �رشكات Rostec، الذي يوفر 
مراقبة راديوية حلماية املواقع الع�ضكرية عرب منع هجمات الدرونز 

االإفرادية اأو املجموعة.
اأمنننا الننبننارز اجلنندينند فننكننان نننظننام  البندقية االإلننكننرتو مغناطي�ضية 
Pishchal كاأخف م�ضو�س حممول على  الطائرات دون طّيار UAV  حتى 
م�ضافة 2 كلم. اإىل ذلك عر�ضت رو�س اأوبورون اك�ضبورت النظام القاتل 
 Pantsir - اأي نظام الدفاع اجلننّوي ق�ضري املنندى UAV ملختلف اأنننواع
للطائرات  امل�ضاد  املدفع/ال�ضاروخ  ونظام   ،KBP �رشكة  من   S1M
 Igla-S و Verba ثننّم اأنظمة ،Almaz - Anteys اإنننتنناج )SPAAGM(

 .MANPADS للدفاع اجلّوي املحمول على الكِتف

ت�سميته  عن   (JODBB) و�لتطوير  للت�سميم  �لأردين  �ملركز  �أعلن  
�لر�سمية �جلديد، بدًل من مركز �مللك عبد �هلل �لثاين للت�سميم و�لتطوير 
23 ت�سرين �لثاين/نوفمرب  KADBB �سابقاً، وجاء هذ� �لتعديل بتاريخ 
ليعك�س  �لأردنية،  �لدولة  لتاأ�سي�س  �ملئوية  �لذكرى  بالتز�من مع   2020
�لغايات و�ملجالت �جلديدة �لتي يطمح �ملركز بالتو�سع فيها من خالل 
�ل�سر�كات �لعاملية. وقد جاءت م�ساركته �لأوىل حتت �لإ�سم �جلديد يف» 

معر�س �أيدك�س 2021«.
مركزً�   (JODDB) و�لتطوير  للت�سميم  �لأردين  �ملركز  يعترب 
بحتياً بحلول �ل�سناعات �لدفاعية وهو مركز �سرت�تيجي وفريد من 
�لإبد�عية  �ملركز �حللول  يقّدم  �لها�سمية،  �لأردنية  �ململكة  نوعه يف 
�لوطني،  و�ل�سلم  �لأم��ن  خلدمة  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  وت�سخري 

�لقدر�ت  تنمية  خالل  من  �لتناف�سية  وزي��ادة  �لإ�ستقاللية  وتعزيز 
تكمن  �ملركز  روؤي��ة  و�أن  �ملحّلية،  �لب�سرية  و�لكفاء�ت  �لت�سنيعية 
يف �لإب��د�ع وتقدمي �حللول �ملثلى يف �ملجالت �لدفاعية و�لأمنية يف 

�ملنطقة.
ت�سمل وحد�ت عمل �ملركز عّدة قطاعات �أبرزها:

- قطاع �لأ�سلحة و�لذخائر
- قطاع �لأنظمة �لقتالية �لربية

- قطاع معد�ت �لقو�ت �مل�سّلحة
- قطاع �لإلكرتونيات و�لإلكرتو-  ب�سريات

- قطاع �خلدمات �مل�ساندة
- تكنولوجيا �ملُ�ستقبل

اإعادة ت�صمية مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�صميم
JODDB وتعديله للمركز الأردين للت�صميم والتطوير KADBB والتطوير

�للو�ء فار�س �ملزروعي رئي�س جمل�س �د�رة NIMR  و�ملهند�س وليد �بو خالد �لرئي�س 
�لتنفيذي ل� SAMIيوقعان �ول �تفاق �سعودي �مار�تي لنتاج عربات مدرعة يف �ململكة

EDGE حدى �سركات� HALCON ول �ساروخ دفاع جوي �مار�تي �نتاج�
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بتاريخ 21 �شباط/فرباير 2021 وتزامنًا مع افتتاح معر�ض 
»اأيدك�ض«، اإفتتح �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان ع�شو 
»نافدك�ض  ال��ب��ح��ري  ال��دف��اع  معر�ض  التنفيذي،  املجل�ض 
الوطنية  ال�رشكات  اأجنحة  �شملت  بجولة  وق��ام   ،»NAVDEX 2021
والعاملية امل�شاركة يف معر�ض الدفاع البحري يف دورته ال�شاد�شة، حيث 
تبادل الأح��ادي��ث مع العار�شني حول اآخ��ر التقنيات والقطع احلديثة 
امل�شاركة يف املعر�ض وال��ت��ي بلغت 17 قطعة بحرية م��ن 10 دول حول 
ال��ع��امل، تتنوع م��ا ب��ني كا�شحات األ��غ��ام وزوارق دوري���ة و�شفن اإم��داد 
واإن��زال  وزوارق بحث واإنقاذ وغريها، اإ�شافة اإىل اأح��دث التقنيات يف 
اأنظمة اأم��ن ال�شواحل وحلول الإت�شالت البحرية. كما اطلع ال�شيخ 
املتطورة  البحرية  ال�شناعات  يف  احلديثة  التقنيات  اأه���م  على  ح��ام��د 

واحللول وامل�شتجدات يف جمال �شناعة الدفاع البحري.
�ل�شيخ حامد اأكد على اأن اإقامة معر�شي »اأيدك�ض« و »نافدك�ض« خالل 

هذه الظروف الإ�شتثنائية، يج�شد قدرة دولة المارات العربية املتحدة 
على تنظيم الفعاليات الكربى على اأ�ش�ض قوية من الأمن وال�شالمة، كما 
ميثل املعر�ض منوذجًا للمعار�ض الرائدة يف العامل على م�شتوى التنظيم 
وامل�شاركة والتطوير املُ�شتمّر، وهو يعترب اليوم اأح��د اأب��رز املن�شات 
الدولية لعر�ض اأحدث تكنولوجيات الدفاع، وملتقى عامليًا للحوار بني 
املعنيني بهذه ال�شناعات املهمة وم�شتقبلها يف �شوء املتغريات الكربى 

التي ميّر بها العامل.
ُي�����ش��ار اإىل اأن ق��ائ��د ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة الم��ارات��ي��ة ال��ل��واء ال��رك��ن 
�آل نهيان ح�رش  �ل�شيخ �شعيد بن حمد�ن بن حممد  بحري طيار 
حفل الإفتتاح وراف��ق �ل�شيخ حامد يف جولته على ال�رشكات وال�شفن 

احلربية الرا�شية.
اأبرز ال�رشكات العار�شة يف NAVDEX هي التالية:

:FINCANTIERI فينكانريي
هي اإحدى اأكرب جمموعات بناء ال�شفن يف العامل، والأوىل يف جمالت 
التنّوع والإبداع. اإنها رائدة يف ت�شميم وبناء ال�شفن ال�شياحية، ولعب 
رئي�شي يف �شناعة بناء ال�شفن احلربية لزبائنها حول العامل وخا�شة 
البحرية اليطالية و�شالح البحرية الأمريكية، وهي �رشيك مع بع�ض 
ال�����رشك��ات ال��دف��اع��ي��ة الأوروب���ي���ة ع��رب ب��رام��ج بحرية م��ت��ن��ّوع��ة. اأب��رز 
م�شاريعها امل�شرتكة من خالل Navaris املوؤلفة بن�شبة 50/50 ما بني 
Fincantieri و NAVAl Group الفرن�شية التي وّقعت على عقد مع منظمة 
 Navaris بحيث تكون  ،)OCCAR( التعاون الأوروبي امل�شرتكة للت�شّلح

NAVDEX 2021  ل�شيخ حامد بن ز�يد �أل نهيان لدى �فتتاح نافدك�س�

 NAVDEX »نافدك�س  �لبحري  �لدفاع  معر�س  ينعقد 
�آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  2023« حتت رعاية 
وذلك   ،IDEX �لعاملي  �لدفاع  معر�س  مع  بالتز�من  �لدولة 
ADNEC �لذي ي�شتقبل �شفن حربية ز�ئرة  يف مارينا �أدنيك 
�أمام  تدليلية  بحرية  عمليات  �إىل  �إ�شافة  منوعة  وق��و�رب 

�لز�ئرين.
يف ما يلي تذكري بفعاليات �ملعر�س �ل�شابق عام 2021:

:NAVDEX 2023 معرض الدفاع البحري نافدكس
احلدث الدفاعي واألمين البحري الرائد يف املنطقة
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املتعاقد الرئي�شي لتن�شيق الأن�شطة التقنية التي تديرها »فينكانتريي« 
و »نافال غروب«.

يف اأيدك�ض عر�شت جم�ّشمات لبع�ض �شفنها احلربية التي اأنتجت 
و�شّلمت لبحريات عّدة حول العامل، كما اأعلنت عن تعاونها مع اأبو ظبي 
ADSB لتطوير بناء ال�شفن يف دول��ة الم���ارات العربية  لبناء ال�شفن 

املتحدة، واملُ�شاركة يف بناء الفرقيطة فئة  اأبو ظبي.
:Navantia نافانتيا

ب��ت��اري��خ 17 ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر 2021 وّق���ع���ت  م��ع اأح���وا����ض زام��ل 
بحرية  م�شاريع  يف  للتعاون   )Mou( تفاُهم  م��ذّك��رة  على  ال�شعودية، 

ُم�شتقبلية يف اململكة العربية ال�شعودية.
نافانتيا هي اإحدى ال�رشكات الدفاعية الدولية ذات اأو�شع ملف من 
املنتجات، يرتاوح  من �شفن ال�شطح والغوا�شات اإىل اخلدمات الرقمية. 
وان التزامها نحو خطة اململكة وفقًا لروؤية »2030«، قد ذهب خطوة 
اإ�شافية اإىل الأم��ام عرب اتفاقيات حم��ددة، مثل مذّكرة التفاهم املوقعة 
حديثًا مع اأحوا�ض زامل اأحد اأق�شام �رشكة »زامل للخدمات البحرية« 
التي مقّرها مرفاأ الدمام. وهذه الإتفاقية تركز على التعاون يف برامج 
بناء ال�شفن املُ�شتقبلية يف اململكة وجم��الت اأخ��رى مثل اإ�شالح ال�شفن 

اأو حتويرها.
لقد اأطلقت Navantia ُم��ب��ادرات اأخ��رى يف  اململكة لتمتني التعاون 
ال�شناعي يف جمال اإدم��اج اأنظمة القتال، وهو جمال ذو تكنولوجيات 
عالية، دفع نافانتيا اإىل اإن�شاء �رشاكة ُم�شرتكة مع ال�شناعات الع�شكرية 
قتال  نظام  اأول  وت�شويق  واإدم���اج  تطوير  )SAMI(بغية  ال�شعودية 

.»HAZEM بحري حتت اإ�شم »حازم

:ADSB أبو ظبي لبناء �ل�شفن�
تعترب اأبو ظبي لبناء ال�شفن من اأبرز اأحوا�ض بناء ال�شفن العربية، 
حيث تنتج خمتلف اأنواع الفرقيطات والقوارب الع�شكرية، وهي ت�شّكل 
امل�شدر الرئي�شي لتزويد القوات البحرية الماراتية بال�شفن احلربية، 
وت��ق��دمي ال��دع��م وال�شيانة والإ���ش��الح ملختلف اأن���واع ال�شفن املدنية 

والع�شكرية على حٍد �شواء يف منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.
خالل معر�ض الدفاع البحري NAVDEX عر�شت اأبو ظبي لبناء 
ال�شفن ت�شاميم ومناذج متطورة من ال�شفن كان اأبرزها قوارب الدورية 
ال�رشيعة )FPB( م�شبار Mesbar O1 وماجد Majed 01، كما اأعلنت عن 
توقيع عقد مع �رشكة »نوفامارين Novamarine« اليطالية الرائدة يف 

ت�شميم وبناء القوارب باأ�شكال متمّيزة.
مبوجب ه��ذا الإت��ف��اق تخول ADSB  ت�شميم وت�شنيع وت�شويق 
ال��ق��وارب ال�شلبة القابلة للنفخ )RHIB( يف دول��ة الم���ارات العربية 

املتحدة، فيما تقوم �رشكة »Novamarine« بت�شويقها يف اأوروبا.
:Naval Group ملجموعة �لبحرية�

هي ال�رشكة الفرن�شية الرائدة يف جمال ت�شميم واإنتاج خمتلف 
اأن��واع �شفن ال�شطح احلربية والغوا�شات وحامالت الطوافات. 
�شاركت يف معر�شي »اأيدك�ض« و »نافدك�ض« كونها تعمل يف دولة 
الإم���ارات العربية منذ العام 2010، وه��ي ت�شاهم يف نقل املعارف 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اإىل ال�����رشك��اء الم���ارات���ي���ني م���ن خ���الل جمل�ض 
التوازن القت�شادي وذلك بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية 

الماراتية.
امل��ج��م��وع��ة ال��ب��ح��ري��ة ت��ذك��ر ب��وج��وده��ا اأي�����ش��ًا يف اململكة العربية 
ال�شعودية عرب اإحدى ال�رشكاء التابعة لتاأمني خدمات ل�شالح القوات 
ال��ب��ح��ري��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، ك��م��ا اأن��ه��ا افتتحت ���رشك��ة ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف م�رش 
لتوفري خدمات الدعم لأ�شطول البحرية امل�رشية الذي ي�شمل فرقاطة 
FREMM واأربع فرقيطات Gowind، وحاملتي طوافات فئة »مي�شرتال 

.»MISTRAL
ال�رشكة عر�شت جم�شمات لبع�ض الفرقاطات والفرقيطات التي 

تنتجها وت�شعى اإىل ت�شويقها خالل معر�شي»اأيدك�ض« و »نافدك�ض«.

�بو ظبي لبناء �ل�شفن تطلق �ول قارب دورية �شريع �نتاج �المار�ت

بع�س �ل�شفن من بحريات �لدول �ل�شديقة �مل�شاركة يف نافدك�س
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حتت رعاية �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �آل نهيان رئي�س دولة 
�شباط/  20 بتاريخ  �إنطلقت  �ملتحدة،  �لعربية  �الم���ار�ت 

فرب�ير 2021 قبل يوم و�حد على �فتتاح معر�شي »�آيدك�س 

 IDC جل�شات موؤمتر �لدفاع �لدويل ،»NAVDEX و »نافدك�س »IDEX
2021، و�ل��ذي �أُقيم للمّرة �الأوىل بن�شخته �لهجينة ليجمع �أكرث من 24 
خبريً� ومتخ�ش�شًا يف قطاع �لدفاع وبح�شور وم�شاركة �أكرث من 2400 

:IDC 2023 مؤمتر الدفاع الدولـي
تطّور األنظمة الدفاعية

مناق�شة م���شيع �مل�ؤمتر بني عدد من �ملتحدثني

�ل��دويل  �ل��دف��اع  ملعر�ض  دورة  ك��ّل  �نعقاد  م��ع  متا�شياً 
للمعار�ض  �ل�طني  ظبي  �أب�  مركز  يعمل   »IDEX »�أيدك�ض 
ADNEC، وجمل�ض ت��زن �القت�شادي، بالتعاون مع وز�رة 
�لدفاع و�لقيادة �لعامة للق��ت �ملُ�شلحة يف دولة �المار�ت، 
على تنظيم م�ؤمتر �لدفاع �لعاملي IDC �لذي ُي�شارك فيه ُنخبة 

من �لقادة �لع�شكريني يف �المار�ت ومن �لدول �ل�شديقة.
من �ملقرر �أن ينعقد م�ؤمتر هذ� �لعام بتاريخ 19 �شباط/
منطقة  يف  للأعمال   ADNOC �أدن���ك  مركز  يف   2023 فرب�ير 

�لبطني يف مدينة �أب� ظبي.
يف ما يلي م�جز ح�ل فعاليات �مل�ؤمتر �ل�شابق عام 2021:
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�شخ�س من 80 دولة حول �لعامل.
�إفتتح �ملوؤمتر وزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع يف دولة �المار�ت �ل�شيد 
حممد بن �أحمد �لب��ردي، بكلمة ترحيبية �شّلط خاللها �ل�شوء على 
دور دولة �الم��ار�ت �لرئي�شي يف �لنهو�س بو�قع �ل�شناعات �لدفاعية 
  AI لعاملية، ومتحور �ملوؤمتر حول »�زدهار وتطور �لذكاء �الإ�شطناعي�
و�لتكنولوجيا �ملتقّدمة وحمايتهم يف ع�رص �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة 

.»4IR
�لوزير �لب��ردي قال يف كلمته:»�إن دولة �الم��ار�ت قد متّكنت من 
و�لذكاء  �ملتقّدمة  �لتكنولوجيا  با�شتخد�م  �الإمكانيات  كافة  ت�شخري 
�الإ�شطناعي ملو�جهة  �أزمة جائحة COVID - 19 حمليًا وعامليًا بكفاءة 
�لعلمية و�حل�شارية،  عالية، و��شتمّرت بتحقيق �ملزيد من �ملنجز�ت 
ومّدت يد �لعون لكثري من دول �لعامل، ُم�شتخل�شة �لعديد من �لدرو�س 
�ملُ�����ش��ت��ف��ادة، لت�شبح �الم�����ار�ت من��وذج��ًا الإر�دة �ل��ت��ح��ّدي و�ل��ت��ق��ّدم 
�حل�شاري، وعا�شمة للت�شامح �الإن�شاين و�لتعاي�س �ل�شلمي، فكل ما 

حققته هو  �إجناز للب�رصية«.
جل�شات �مل�ؤمتر:

عقد �ملوؤمتر خ��الل ي��وم كامل وق��د وّزع��ت كلمات �ملُ�شاركني خالل 
�أربع جل�شات وفقًا ملا يلي:

»�ل����ف����ر�����س  ع������ن������و�ن  ع�����ق�����دت حت������ت  �الأوىل  �جل��ل�����ش��ة   
�الإب���ت���ك���اري���ة يف �إد�رة �أن���ظ���م���ة ���ش��ل�����ش��ل��ة �ل���ت���وزي���ع حل��ق��ب��ة م���ا بعد 
 ك�����ورون�����ا«، مب�����ش��ارك��ة وزي�����ر �ل���ط���اق���ة و�ل���ُب���ن���ي���ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل�����ش��ي��د 
�لع�شكرية  لل�شناعات  �لعامة  �لهيئة  وحم��اف��ظ  �مل��زروع��ي،  �شهيل 
�ل�����ش��ي��د �أح��م��د �لع�هلي، و�مل���دي���ر �ل��ع��ام ل�����رصك��ة »دي��ي��ل �ل��دف��اع��ي��ة 
�لرئي�س  ونائب   ،Helmut Rauch رو���ض  هلم�ت   »Diehl Defence
كاهيل تيم    Lockheed Martin م��ارت��ن  »لوكهيد  ���رصك��ة  يف   �الأول 
ل�شناعة  �لتنفيذي  �ملدير  �لعلماء  بدر  �جلل�شة  و�أد�ر   ،Tim Cahill
�لطري�ن يف �رصكة مبادل���ة لالإ�شتثمار. �لوزير �ملزروعي ق����ال:» عملنا 
��شتكمال �شياغة ومناق�شة  �ملتحدة على  �لعربية  �الم���ار�ت  يف دول��ة 
مو�د م�رصوع �لقانون �لبحري �جلديد، كما �أ�شدرنا 5 قر�ر�ت وز�رية 
لتنظيم �لعمل �لبحري يف �لدولة. �إىل ذلك فاإن �ل��وز�رة تعمل بال�رص�كة 
مع �لقطاع �حلكومي و�خلا�س على در��شة جمموعة من �لتطبيقات 
ورفعها �إىل �ملنظمات �لدولية لالإعتماد، و�لتي �أبرزها �إ�شتخد�م �ل�شفن 
ذ�تية �لقيادة، و��شتخد�م �لغو��شة �ملوّجهة دون طاقم لفح�س بدن 

�ل�شفن حتت �ملاء«.
 �جلل�شة �لثانية عقدت حتت عنو�ن »حماية �لذكاء �ال�شطناعي 
وت��ق��ن��ي��ات �ل���ث���ورة �ل�����ش��ن��اع��ي��ة �ل��ر�ب��ع��ة �الأخ�����رى يف ع�����رص �ل��ت��ع��اون 
و�مل�شاركة«، وقد حتّدث فيها كّل من وزير �لدولة للذكاء �ال�شطناعي 
و�لرئي�س  �لعلماء،  �شلطان  بن  عمر  �ل�شيد  �ل��رق��م��ي  و�الق��ت�����ش��اد 
 Micael ج�هان�ش�ن  مايكل   »SAAB »���ش��اب  ل�����رصك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
Johanson، وم��دي��ر وك��ال��ة �ل��ت��ع��اون �الأم��ن��ي �ل��دف��اع��ي يف �ل��والي��ات 
ونائب   ،Heidi Grant غر�نت  هايدي   DSCA �الأم��ريك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
�لرئي�س �لتنفيذي يف �ملجموعة �لبحرية �لفرن�شية Naval Group �ريك 
بابني Eric Papin. �لوزير عمر �لعلماء �أ�شار �إىل �أن دولة �الم��ار�ت 
ت�شت�رصف �ملُ�شتقبل وتخطط ب�شكل �إ�شتباقي للتعامل مع �ملتغري�ت بداًل 

من رّد �لفعل، وتنظر �إىل �لذكاء �الإ�شطناعي باعتباره �شيغرّي �لعامل.
�لبحث  �إنطلقت حتت عنو�ن »تعزيز جو�نب  �لثالثة  �جلل�شة   
و�لتطوير يف �ل�شناعات �لدفاعية يف ظّل �ملتغري�ت �ملت�شارعة و�ملعّقدة« 

حت���دث خ��الل��ه��ا �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي و�ل��ع�����ش��و �مل��ن��ت��دب يف جمموعة 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �لبناي،  في�شل   EDGE �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 
ملجل�س �لتو�زن �القت�شادي »ت��و�زن« طارق �حل��شني، و�لدكتور 
ع�زي روبني باحث �أول يف معهد �لقد�س لل�شرت�تيجية و�الأمن، وكيم 
ي�ن �شي�ك نائب وزير مكتب �لقوة �لع�شكرية و�د�رة �ملو�رد يف كوريا 

�جلنوبية.
 �جلل�شة �لر�بعة ك��ان��ت الخ��ت��ت��ام �أع��م��ال �مل��وؤمت��ر حيث عقدت 
حتت عنو�ن »نظرة �شاملة لكيفية متاهي �الأم��ن �ل�شيرب�ين مع حقبة 
�ل��ت��ح��ّول �ل��رق��م��ي«، حت���دث فيها رئ��ي�����س �الأم����ن �ل�����ش��ي��رب�ين حلكومة 
�المار�ت �لدكت�ر حممد �لك�يتي، و�أد�رت �جلل�شة �لدكت�رة ب�شرى 

�لبل��شي مديرة �الأبحاث و�الإبتكار يف مركز دبي لالأمن �الإلكرتوين.
وتعليقًا ع��ل��ى �أع��م��ال �مل��وؤمت��ر و�ن��ط��الق��ت��ه، ق���ال �لعميد �لركن 
مهند�ض خليفة �لكعبي، رئي�س �للجنة �ملنظمة ملوؤمتر �لدفاع �لدويل 
IDC 2021: »نفخر بانطالق فعاليات م��وؤمت��ر �ل��دف��اع �ل���دويل يف �أب��و 
�لدفاعية  �ل�شناعات  ق��ادة  و��شت�شافة  با�شتقطاب  وجن��اح��ه  ظبي، 
 �لعامليني على �ل��رغ��م م��ن �ل��ظ��روف �ل��ت��ي ي�شهدها �ل��ع��امل �ث��ر جائحة
COVID - 19، كما �أن ه��ذ� �حل��دث لي�س جم���ّرد  م��وؤمت��ر ينعقد لطرح 
�أور�ق �لعمل وتبادل وجهات �لنظر، بل هو مبثابة من�شة �إ�شت�رص�فية 
للُم�شتقبل، وي�شع �خلرب�ء و�شناع �لقر�ر على طاولة �لنقا�س«. �لعميد 
�لكعبي �أكد على �أن �ملوؤتر يتمتع باأهمية �شرت�تيجية بالنظر �إىل ت�شليط 
�ل�شوء على �أهمية �لتعاون �لدويل يف مو�جهة �لتحديات �لتكنولوجية 
و�الأم��ن  �لدفاع  قطاعات  م�شتجد�ت  ومناق�شة  و�ملُ�شتقبلية،  �حلالية 

و�لتكنولوجيا.
ت��شيات �مل�ؤمتر:

�أو�شى �ملتحدثون ب�رصورة زيادة �الإ�شتثمار يف �مل�شاريع �لبحثية 
و�ل�شناعات  �الإب��ت��ك��ار�ت  وفاعلية  ��شتمر�رية  ل�شمان  و�الإبتكارية 
�ل��دف��اع��ي��ة، ك��م��ا ����ش���ددو� ع��ل��ى �أه��م��ي��ة دع���م ه���ذه �ل�����ش��ن��اع��ات ل�شمان 
�الإ�شتمر�رية �لتناف�شية يف جماالت �الإنتاج �لدفاعي وحتقيق �ل�شالمة 
�ل�شيرب�نية يف �ملجتمع عرب �جلهود �ملتعا�شدة ما بني �لقطاعني �خلا�س 

و�حلكومي.

وزير �ل�ش�ؤون �لدفاعية �أحمد �لب��ردي يفتتح �مل�ؤمتر
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يف امل�����س��ت��ق��ب��ل امل��ن��ظ��ور �ستكون 
اأن���ظ���م���ة ال�������س���اح ذات ت��وج��ي��ه 
الي���زري �سبه ف��ّع��ال قيد الطلب. 
واأن اخل���رة امل��ي��دان��ي��ة ل��ن��ظ��ام ك��رازن��وب��ول 

وال��ط��ل��ب��ات اجل���دي���دة م���ن ق��ب��ل التكتيكات 
ال��ع��م��ان��ي��ة املُ�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة الأ���س��ل��ح��ة امل��دف��ع��ي��ة 
امل��وج��ه��ة، م��ع ت�سويب الي���زري �سبه فّعال، 
ب���ات ال�سبب الإن��ت��اج ج��ي��ل ج��دي��د م��ن اأنظمة 

املدفعية عالية الدقة.
بغية تلبية اإحتياجات هذه االأيام، طّورت 
)ال�����س��ورة   Krasnopol - M2 ن��ظ��ام   KBP
االأوىل(، الذي يوفر الفوائد التالية فوق نظام 

كرازنوبول القيا�سي:
- م���دى ال��رم��ي ل��ل��ن��ظ��ام اجل��دي��د مطول 

ب�سكل كبري.

- ق��وة فتك امل��ق��ذوف اجل��دي��د، م�ساعفة 
ع��ن ق��وة امل��ق��ذوف القيا�سي، كما ي��وف��ر قتل 
غري م�رشوط لدبابات املُ�ستقبل وحت�سينات 

مواقع النريان.
خافًا  ق�سمني  ل��راب��ط  بحاجة  لي�س   -

لقذيفة Krasnopol العادية.

كرازنوبول - M 2 -  نظام مدفعية عالـي الدقة 
من اجليل اجلديد

املعروفة   Krasnopol ك��رازن��وب��ول   )AGP( املوّجهة  املدفعية  قذيفة  اإن 
 Tula مدينة  يف   KBP الأج��ه��زة  ت�صميم  مكتب  قبل  م��ن  وامل��ط��ورة  ج��ي��دًا، 
اأخ��رى.  دول  لعدة  جيو�ش  وم��ع  ال��رو���ص��ي  اجلي�ش  خدمة  يف  ه��ي  الرو�صية، 
التجريبية،  الإخ��ت��ب��ارات  خ��ال  جيد  ب�صكل  نف�صها  ك��رازن��وب��ول  اأثبتت  لقد 
املدفعية اأنظمة  من  اأطلقت  عندما  املحلية،  والنزاعات  القتالية،   والتمارين 
)D - 20, 2S3, 2S3M, 2S19( عيار 152 ملم، والأنظمة الأجنبية عيار 155 ملم. كا 
 )1D20, 1D22, LTsD-3M الرو�صية )طراز  الليزر/ وحمددات امل�صافة  موؤ�صرات 

.Krasnopol وغريها اأجنبية ال�صنع، ميكن اإ�صتخدامها مع نظام
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)�سيكلوغرام(  ه��دب��ي  خمطط  ي��وف��ر   -
ل��ني، لتفعيل اأنظمته ح��ول امل�رشى ولتاأمني 

توجيه اأف�سل  مل�سار القذائف.

ل��ل��م��ق��ذوف  ال����ن����ريان  اإدارة  ن���ظ���ام   -

Krasnopol - M2، يوؤمن اإدارة نار تلقائية، 
ومعلومات حول وقت طريان املقذوف.

- ي��وف��ر  نظام ادارة ال��ن��ريان تطبيقات 
قتال ن��ه��ارًا ول��ي��ًا، وعملية ح�سابية الإع��داد 

نظام الرمي.

 ت������ظ������ه������ر �����������س����������ورة امل���������ق���������ذوف
ال�سكل    Krasnopol - M2( K 155M( يف 
مقارنة  الرئي�سية  وخ�سائ�سه   ،)  2 )رق���م 
 مع خ�سائ�س املقذوف القيا�سي يف اجلدول 

رقم 1 .

االإدخ���ال االآيل لرنامج ط��ريان املقذوف 
K 155M، ي��خ��ف�����س ف���ر����س اخل���ط���اأ خ��ال 
التح�سري الإط��اق��ه، وال��ذي ميكن اأن يحدث 
خ��ال االإدخ����ال ال��ي��دوي، خا�سة يف ظ��روف 
ال��ق��ت��ال. م���ع االإدخ������ال االأوت���وم���ات���ي ميكن 
تخزين معلومات التحقق قبل االإط����اق،  يف 
ذاك��رة لوحة القائد   Malachite لنظام ادارة 

النريان.

االإدخ���ال االآيل لرنامج ط��ريان املقذوف 
K155M ، ينفذ ع��ر وح���دة االأف���ق بوا�سطة 
جهاز ات�سال يتم من خاله اإدخال املعلومات 
امل�سفرة لرنامج Malachite FCS يف اللوحة 

االإلكرونية للمقذوف )�سكل رقم 3 (.

امل��ع��ل��وم��ات االإل��ك��رون��ي��ة امل��ح��م��ل��ة على 
امل���ق���ذوف K155M، خ���اف���ًا مل���ا يف امل��ق��ذوف 
K155، متكن من اإدخ���ال عنا�رش املُراقبة يف 
امل�رشى ب�سكل م�ستقل الواحد عن االآخر. هذه 

جدول رقم 1: املميزات الرئي�صية 
K155 و K155M لقذائف

K155املمي�زات
)Krasnopol(

K155M
)Krasnopol - M2(

51.354.3وزن املقذوف )كلغ(

13001300طول املقذوف )ملم(

26-2024-18مدى الرمي )كلم(

6.311.0وزن الراأ�س احلربي املتفجر )كلغ(
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للمقذوف  الرمي  اإمكانيات  حت�سن  املظاهر 
K155M خا�سة م�ستوى ارتفاع الهدف فوق 

موقع املدفع عند الرمي مب�سارات الهاون.

قذائف K 155M توفر م��دى رم��ي اأط��ول 
1.3مرة مقارنة مع املقذوف  1.2 اإىل  مبعدل 
البدئية  ل��ل�����رشع��ة  ن��ظ��رًا   ،K155 ال��ق��ي��ا���س��ي 
القذائف  م�رشى  لتوجيه  وفر�سة  العالية، 

باأمنوذج اأف�سل.

اإن ت��وف��ر ن��ظ��ام ت��خ��م��ي��د ف��ع��ال ل��اإط��ار 
اخلارجي، داخل معدات املُراقبة االإلكرونية 
ناجحة  عمليات  ي��وؤم��ن   ،K 155M مل��ق��ذوف 
االأرا����س���ي  يف   Krasnopol-M2 ل��ق��ذائ��ف 
اجلبلية وخ��ال ال��ري��اح ال��ق��وي��ة، وه��ذا يتيح 

زيادة وترية التطبيقات القتالية للنظام.

االأ�سا�سية  التقنيات  الإ���س��ت��خ��دام  ن��ظ��رًا 
وال��ت�����س��ام��ي��م يف امل���ق���ذوف K 155M، ب��ات 
اإبتداع قذيفة مدفعية موّجهة جديدة  ممكنًا 
مبقايي�س اأ���س��غ��ر وغ��ال��ب��ًا م��ن ال���وزن نف�سه 
للمقذوف K155 ولكن بقوة قتل اأقوى بن�سبة 

1.8 مرة.

ل��ق��د ط���ورت KBP ن��ظ��ام م��ت��ط��ور الإدارة 
ال��ن��ريان، يتوافق مع احتياجات ال��ي��وم، اإنه 
ن��ظ��ام FCS حم��م��ول بطاقم م��ن ث��اث��ة رج��ال 
ويتاألف من: موؤ�رش اليزري/قائ�س م�سافات 

ل��وح��ة قائد  للت�سوير،  م��ع منظار ح���راري 
مع كمبيوتر ومعدات ماحة عر ال�سواتل، 

راديو رقمي، والقط ومر�سل للمدفع.

املدفعية  لقذيفة  القتالية  الفعالية  اإن 
م��ق��درة   Krasnopol - M2 AGP امل��وج��ه��ة 
ملهمتني قتاليتني: االإ�ستباك مع نقطة ف�سيلة 
ق��وي��ة بن�سبة )60 %( م��وؤل��ف��ة م��ن دب��اب��ت��ني 
قتال رئي�سية MBTs، واأرب���ع ع��رب��ات لقتال 
امل�����س��اة IFVs، وث���اث���ة اأ���س��ل��ح��ة م�����س��ادة 
خم��اب��يء  وخ��م�����س��ة   ،ATGWs ل���ل���دب���اب���ات 
اأر�سية وخ�سبية، وق��وة عاملة يف اخلنادق، 
املعطاة  التقديرات  اإ�سمنتية.  وحت�سينات 
مقارنة مع ذات املهمات التي ت�ستخدم فيها 
قذيفة املدفعية املوجهة K155 AGP واملدفعية 
اإن  امل��وج��ه��ة،  ال��ق��ذائ��ف غ��ري  اأي  القيا�سية 
لتقدير  االإعتبار  بعني  توؤخذ  التالية  املعايري 
فعالية املهمات القتالية: م�رشوف الذخرية، 

وقت املهمة والتكلفة العائدة  لها.

املدفعية  بكلتا  املنفذة  القتالية  املهمات 
 ،AGP القيا�سية، وقذائف املدفعية املوجهة 

اإ�ستخدمت املن�سات التالية:

 مل��ه��م��ة ق���ت���ال »اال����س���ت���ب���اك م���ع نقطة 
ف�سيلة ق���وي���ة«، ل���دى رم���ي ق���ذائ���ف ع��ادي��ة 
 م��ن ف��رق��ة ب��ا���س��ت��خ��دام )18 م��دف��ع م��ي��دان(،

و   Krasnopol ق����ذائ����ف  رم�����ي  ي�������س���اوي 

مع  ف���ق���ط،  مب��دف��ع��ني    Krasnopol - M2
نظامني رادار LDR ونظامني الإدارة النريان 

.2Malachite FCS

»اال�ستباك مع حت�سينات  قتال  ملهمة   
ت�ستخدم  ���س��واري��خ«،  اأوق�����ارب  اإ�سمنتية 
ب��ط��اري��ة م���ن ���س��ت��ة م���داف���ع، ف��ي��م��ا ي�ستخدم 
 Krasnopol مدفع واحد لدى الرمي بقذائف
واح���د  رادار  م���ع   ،Krasnopol - M2 و 
LDR وم��دف��ع واح���د ون��ظ��ام اإدارة ال��ن��ريان 

.Malachite FCS

اإن  القتالية،  الفعالية  تقييم  نتائج  تثبت 
جتهيز املدافع عيار 152 ملم و 155 ملم بنظام 
ي��وؤم��ن جناعة عالية من   ،Krasnopol - M2
حيث االإ�ستباك مع االأهداف، مقارنة مع نظام 
Krasnopol ، وميكن من تخفي�س م�رشوف 
ال��ذخ��ائ��ر مبعدل 1.5 اإىل م��رت��ني، وتخفي�س 
وقت املهمة 1.5  اإىل مرتني، وتكلفة املهمة 1.4 

اإىل 1.8 مرات.

امل��ط��ور،   Krasnopol - M2 ن��ظ��ام  اإن 
يجب اإعتماده كنظام مدفعية متعدد االأهداف 
م��ن اجليل اجل��دي��د، يظهر ق���درات على م��دار 
ال�����س��اع��ة، واإم��ك��ان��ي��ة االإ���س��ت��ب��اك بفعالية مع 
اأه��داف منوعة حتت ظروف االأح��وال اجلوية 
اجلبال  ويف  ال�سهلية  االأرا���س��ي  يف  القا�سية 

العالية.

جهاز التواصل

K155M القذيفة 

وحدة تحكم القائد بإدارة النريان.
 Malachite FCS ماالشيت 



Abu Dhabi, UAE 2023
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الدبابات لدى دول اجلامعة العربية
ال���ق���ت���ال  دب�����اب�����ات  م����ن  الأردن  مي���ل���ك 
الرئي�شية: 350 دبابة احل�شني )ت�شالنجر - 
 M-60A3 1(، و 350  دبابة خالد، و 185 دبابة
M-60A3TT( بع�شها  50 دبابة  )مب��ا فيها 

خمزن، وهوائي 35 �شكوربيون خفيفة لي�شت 
يف عداد الدبابات الرئي�شية.

اأم���ا الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة فتملك 
اأقوى واأحدث الدبابات اإذ لدى اأ�شطولها 380 
دبابة لوكلري )ُي�شاف اإليها 46 عربة لالإخالء 

لوكلري( و 80 دبابة خفيفة طراز �شكوربيون.
اأم��ا البحرين فلديها من دب��اب��ات القتال 

،M-60A3 الرئي�شية 180 دبابة
ول������دى ت���ون�������س م����ن دب�����اب�����ات ال��ق��ت��ال 
الرئي�شية 24 دبابة طراز M60A1 و 25 دبابة 
ل��ل��دب��اب��ات ط��راز  45 قان�شة  M -60A2، و 

كورا�شيري.
اأم��ا اجل��زائ��ر فلديها م��ن دب��اب��ات القتال 
)الت�شليم   T-90S دب��اب��ات   505 الرئي�شية 
جاٍر(  و 350  دبابة T-72 )مّت حتديثها( و 275 
دبابة T - 54 )�شبه مهملة( و 50 دبابة خفيفة 

.AMX - 13
اأم��ا دب��اب��ات القتال ل��دى اململكة العربية 
اب��رام��ز  دب��اب��ة   367 الرئي�شية:  ال�����ش��ع��ودي��ة 
M1A2/M1A1، و 406 دبابات M-60A3 و 
300 دبابة AMX-30، وقان�شات الدبابات: 
200 اأوت��و VCC -1 مع اأب��راج TUA وبع�س 
عربات AMX -10F مزودة ب�شواريخ هوت.

وميلك ال�شودان من الدبابات الرئي�شية 

دبابة M-60A3 تابعة للجي�ش االردين
دبابات القتال  )MBTs( �سالح رئي�سي معتمد لدى خمتلف دول العامل. ولدى 
الدول العربية جميعها تزيد ن�سبته على 15000 دبابة ثقيلة ومتو�سطة، اأي اأكرث 
مما لدى ناتو من دبابات. وتزن الواحدة من الدبابات الثقيلة اأكرث من 35 طناً. ومن 
هذه الدبابات اأكرث من 2700 دبابة حديثة اأو ميكن حتديثاً، البقية الباقية بع�سها 
خمزن والبع�ش االآخر قد ميكن حتديثه، واإن حدث يكلف حتديثه اأكرث من ثمن 
�سراء الدبابات احلديية كونه يتطلب قاعدة �سناعية هند�سية لي�ست متوفرة لدى 
اأكرث الدول العربية. والدبابة احلديثة تتميز بتدريعها اجليد. وحت�سني حركيتها 
125 ملم.  اإىل  ال�سبطانة وعبارة ي�سل  االأمل�ش  عرب جتهيزاتها اجليدة، ومدفعها 
وتركز معظم الدول العربية على الدبابات كونها معظم اأرا�سيها �سحراوية رملية 
الدعم  طائرات  مع  العربية  الدبابات  وتن�سجم  ال��دروع.  ال�ستخدام  ومنب�سطة 
الطوافات  اأعمال  دجمت  حيث  والربية  اجلوية  املُ�سرتكة  العمليات  يف  االأر�سية 

الهجومية مع عمليات الدروع.

الدبابات سالح رئيسي
 لدى دول الشرق األوسط
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حوايل 200 دبابة فئة )الب�شري( وحوايل 150 
دبابة T-72، و20 دبابة M-60A3، وحوايل 
42 دبابة T55/54، و 50 دبابة  T-59، و 56 

دبابة خفيفية تايب 26.
اأمببا �شوريا فلديها اأكببر اأ�شطول دبابات 
يف املجموعة العربية ير�شو على 4600 دبابة 
منها نحو 1400 دبببابببة طببراز T-90 و 1000 
دبببابببة طبببراز T -72 و  62-1، ونببحببو 1500 
دبابة طببراز T -55MV، ونحو 2000 دبابة 
اإىل  وحتببتبباج  خمبببزن(  T54/T55)بع�شها 

حتديث.
وفقد العراق يف احلروب الأخرية الكثري 
من معداته ول �شيما الدبابات ومل يبَق لديه 
�شوى بع�ض منها، والأرقام املعتمدة ال�شابقة 
لي�شت حقيقية، واحلكومة با�شتمرار تعتمد 
قبلية  وقبببوات  �شيعية  ع�شكرية  قبببوات  على 
�شنية وقوات كردية وقوات اإيرانية، ولديها 
 M1A1 من دبابا القتال الرئي�شية 140 ابرامز
 ،T-72 ونحو 80 دبابة ،T-905 و 73  دبابة

. T 5S و50 دبابة
حمببدود  فاأ�شطولها  عببمببان  �شلطنة  اأمبببا 
عبارة عن 38 دبابة ت�شالنجر - 2، و 43 دبابة 

M-60A3، و 60 دبابة �شكوربيون خفيفة.
ويتاألف الأ�شطول القطري من 62 دبابة 

AMX .-30 2 و 32 دبابةA-7 ، ليوبارد
اأمبببا الببكببويببت فلديها مببن دبببابببات القتال 
رئي�شية 236 دبابة اأبرامز M1A2 ونحو 150 

دبابة M-84 ونحو 45 دبابة ت�شفتني.
وتبببلبببقبببى لبببببببنبببان مبببببوؤخبببببرًا 10 دبببباببببات 
M-60A3 هدية من الأردن ولديه 350 دبابة 

.M-48A5 55، و 60 دبابة/T-54
اأمببببا مبب�ببر فببيببعببد اأ�ببشببطببولببهببا ثببباين اأكببر 
اأ�ببشببطببول يف الببعببامل الببعببربببي ويببتببمببّيببز بن�شبة 
من  يتاألف  فهو  الدبابات احلديثة  من  عالية 
1125 دبابة ابرامز M1A1 وحوايل 500 دبابة 
T-54/55، وحوايل 520 دبابة T-62، ونحو 

.M-60A3 1450 دبابة
ودبببباببببات الببقببتببال الرئي�شية يف املببغببرب 
+ 72 دبابة M1A1 و 40 دبابة T-72، و 230 
دبابة M-48A3، و 3 قان�شات دبابات طراز 

كورا�شيري.
وميببلببك اليمن 39 دبببابببة T-12 وحببوايل 
1000 دبابة T -62 و T54/55 و 140 دبابة 

.M - 60 A1

دبابات الدول غري العربية يف ال�سرق الأو�سط
متببلببك اإ�بببرائبببيبببل قبببوة ل ُيبب�ببشببتببهببان بها 
مببن دبببابببات الببقببتببال الرئي�شية وهبببي 1400 

 4  -/-3/ 2-/ - 1 دبببباببببة مببريكببافببا - 
وكببذلببك 14DD دبببابببة M-60 ) مببن جميع 
 .M - 48 الإ�شتقاقات( وحبببوايل 100 دبببابببة
ووحبببببدات الببدبببابببات الببفبباعببلببة يف اإ�ببرائببيببل 

.MK -4  مزّودة بدبابا ت مريكافا
اأمبببا اإيببببران فلديها مببن دبببابببات القتال 
الرئي�شية 150 دبابة ذو الفقار 13 - 1-12، 
و50 دبابة M-60AL، و 100 دبابة ت�شيفتني 
و 100 دبببابببة T -62، واأكبببر مببن 200 دبابة 
T -12S، و 350 دبببابببة T -72Z و50 دبابة 

�شكوربيون خفيفة.
ولدى جمهورية باك�شتان الإ�شالمية من 
دبابات القتال الرئي�شية 350 دبابة خالد، و 
 F85HAP و 200 دبابة ،T-80UD 350 دبابة
و 250 دببباة تايب 69، ونحو 500 دبابة تايب 

159 الزرار، و 100 دبابة T-60/63 خفيفة.
اأمببببببببببببببا اأ�ببببببببشببببببببطببببببببول تببببببركببببببيببببببا مبببن 
دبببببباببببببات الببببقببببتببببال البببرئبببيببب�بببشبببيبببة فببتبب�ببشببّم 
 ،M-A1/A3 لببببيببببوبببببارد  دبببببباببببببة   298 

دبببببابببببة و493   )4A2  -  329(  و60 
 T - 60 لببيببوبببارد - 1  و 1980 دبببباببببة م - 
 Otokar �ركة  و�شتطور   )AST1/T2(84
الببرتكببيببة  دبببابببات الببقببتببال الببوطببنببيببة الرتكية 
الدبابة  تكنولوجيا  على  معتمدة   ALTAY
 ،)k-2( )الببكببوريببة اجلنوبية )ببببالك بببانببرت

وبداأ الإنتاج اإعتبارًا من العام 2015.
تاريخ الدبابات:

التطور الأبببرز لدبابات القتال املُ�شلحة 
بببداأ اأبببان احلببرب العاملية الأوىل حيث ظهرت 
اأول دبابة جمنزرة يف العام 1902. وتطورت 
البببدبببباببببات حببتببى  اأ�ببشبببببحببت �ببشببالحببًا يقطع 
وباتت  كبببببرية،  ب�رعة  الطويلة  املبب�ببشببافببات 
الدبابات  على  تعتمد  الببعببامل  جيو�ض  جميع 
والببعببربببات املُبببجبببنبببزرة. ويببخببتببلببف م�شتوى 
التدريع بني دبابات القتال الرئي�شية ح�شب 
ال�ركة ال�شانعة بحيث تواجه القذائف من 

مدافع القوات العدوة.

دبابة لوكلري لدى القوات امل�سلحة الماراتية
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والدبابات منذ ت�شنيعها تق�شم اإىل ثالث 
فئات ثقيلة ومتو�شطة وخفيفة، واإمنا تتميز 
بت�شفيحها.  واأهببمببيببتببهببا  ببب�ببرعببة احلببركببة 
املدفاع  ملواجهة  الثقيلة خمت�شة  والدبابات 
مدافعها  وبببقببوة  تدريعها  ب�شماكة  الببعببدوة 
وحت�شينها وقببوة نريانها و�شنتطرق يف ما 
يلي اإىل بع�ض اأ�شهر منتجات ال�ركات من 

دبابات القتال الرئي�شية.
دبابات  ابرامز  M1A1 Abrams  الأمريكية

  ُتببعببد دبببابببة M1 Abrams مببن دبببابببات 
اجليل الثالث القتالية الرئي�شية، وهي من 
اإنتاج الوليات املتحدة الأمريكية و�ُشّميت 
 )Abrams كذلك تيمنًا ببباجلببرال )اأبببرامببز
رئي�ض اأركببان القوات الع�شكرية الأمريكية 
اأثببنبباء حببرب فيتنام الببتببي ا�ببشببتببمببّرت اأربببع 
1972، وهببي جيدة الت�شليح  �شنوات لغاية 
والبببتبببدريبببع وتبب�ببشببتببخببدم حمببببّرك تببوربببيببنببي 
قوي، وتدفعها من لدائن الكوبوزيت ولها 
داخلية  وذات  ُمنف�شل،  لببلببذخببرية  خبببزان 
 62 وتببزن  الطاقم،  لوقاية  التدريع  ح�شنة 
طنا مرتيًا. وهي اإحدى اأثقل دبابات القتال 
املُبب�ببشببتببخببدمببة. وهبببذه الببدبببابببة هببي الببدبببابببة 
الببوليببات  جي�ض  لببدى  املعتمدة  الرئي�شية 
ثالث  وهناك  العربية  واجليو�ض  املتحدة، 

طببببرازات مببن ابببرامببز M1A1 و M1A2 و 
.M1A3

دبابات ليوبادر Leopard الأملانية:
ليوبارد دبابة رئي�شية من �شنع �ركة 
البب�ببشببوق  الببببرائببببدة يف  الأملبببانبببيبببة   »KMW«
الأوروبية ب�شناعة دبابات القتال واملركبات 
املُبببدولبببة املببجببنببزرة، ومببنببتببجبباتببهببا رائببجببة يف 
اأكببر من 50 دولببة اأوروبببيببة وعربية وت�شتهر 
ب�شالمة العودة من م�شارح القتال، حيث اأن 
وال�رعة  احلببركببة  ملببرونببة  ترتكز  حمايتها 
وقببوة الببنببريان ولديها عبب�ببرات ال�شنني من 
اخلرة التوا�شلة يف اأعمال البحث والتطوير 
الغاية  بتلبية  ا�ببشببتببهببرت  بحيث  املُبب�ببشببتببمببّر، 
القتال  دبببابببة  املطلوبة، واأ�ببشببهببر  منتجاتها 
الرئي�شية لببيببوبببارد التي بيع منها اأكببر من 
6000 دبببابببة اإىل البببدول الأوروببببيبببة، عببدا عما 
بيع لببلببدول العربية وتببركببيببا، مّت اإنتاجها يف 
العام 1979 ودخلت اخلدمة يف منظمة الدول 
الأوروبية واأنتج منها يف العام 2010 اأكر من 

1200 دبابة. 
وتعتر لببيببوبببارد  مببن اأفبب�ببشببل الببدبببابببات 
الببعبباملببيببة عببلببى الإطبببببببالق حببيببث مّت حت�شني 
 Leopard 2A7 الن�شخة  �شيما  ول  حمايتها 
باإ�شافة  البدن  التي ا�شتهرت بحماية كامل 

 )RFG( الببببببدروع البب�ببشببلبببببيببة  �ببشببد قبببذائبببف
والألبببغبببام الأر�ببشببيببة والببعبببببوات النا�شفة، 
ميدانيًا  اإ�شالحها  ميكن  نف�شه  الببوقببت  ويف 
وا�شتبدال الببوحببدات التالفة. وهببي م�شلحة 
رئي�شيًا ببندقية L55 عيار 120 ملم التي ميكن 
املُ�شتخدمة على  نف�شها  يببدويببًا وهببي  حملها 

.2A7 و Leopard 2A6
 KMW واأهببم التح�شينات التي اأدخلتها
على منتجاتها من الدبابات خف�ض ال�شجيج 
تكاليف  وتوفري  الطاقة،  ا�شتهالك  وخف�ض 
ورفع   ، ال�شيانة  عمليات  وتقليل  الت�شغيل، 

قوة  حمّركها اإىل 1600 ح�شان.
دبابات القتال الرئي�سية  الرو�سية:

عببائببلببة الببدبببابببات الببرو�ببشببيببة تببنببدرج من 
الدبابة T-34 ال�شوفياتي ال�شنع اإىل الدبابة 
الأكببر  املعترة  الرو�شية  الببدبببابببة   T -90S

حداثة لدى اجلي�ض الرو�شي.
ودبابة T -34 ال�شوفياتية اأنتجت بدءًا 
1958، وكانت  العام  ولغاية   1940 العام  من 
تعتر الأقببوى لدى الحتبباد ال�شوفياتي لدى 
دخوله احلببرب العاملية الثانية، وكببان وزنها 
34 طببنببًا، وطببولببهببا 8,10 اأمبببتبببار، وعر�شها 
3 اأمبببتبببار. وتبب�ببشببتببوعببب طبباقببمببًا مببن 4 اأنببفببار، 
ومدفعها الرئي�شي عيار 76.2 ملم، و�رعتها 

تعترب دبابة ابرامز ابرز مدرعات اجلي�ش ال�سعودي
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ال��ق�����ص��وى 10 ك��ل��م. اأن��ت��ج��ت ب��ع��دئ��ذ ال��دب��اب��ة 
T - 44 يف العام 1825، ولكنها كانت معقدة 
مع اأنها كانت جيدة التطوير وغالية الثمن، 
ف��ل��م ي��ن��ت��ج م��ن��ه��ا ���ص��وى 69 دب���اب���ة ف��ق��ط، ث��ّم 
ط��ورت دبابة االحت��اد ال�صوفياتي الرئي�صية 
احل��رب  ب��ع��د  بت�صميمها  وب��و���ر   ،T -54

ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة واأن���ت���ج اأول من����وذج منها 
دبابة  اأف�صل  واع��ت��رت   1947/1946 العام 
م��ت��و���ص��ط��ة، ودخ��ل��ت اخل��دم��ة ل���دى اجلي�ش 
ال��ع��ام 1950  وط���ورت ال��دب��اب��ة ال�صوفياتية 
االأق����دم  T-54، ث��م نقلت ال�صني T-55 اإىل 
اإن��ت��اج��ه��ا حت��ت اإ���ص��م T-59 ك��م��ا �صنعت يف 

اأن��ت��ج من  وق��د  وب��ول��ن��دا،  ت�صيكو�صلوفاكيا 
 27500 ال�صوفياتي  T-55 يف االحت��اد  دبابة 
دب��اب��ة،   5000 ت�صكو�صلوفاكي  ويف  دب��اب��ة 
وا�صتخدمتا اجليو�ش العربية دبابة T-55 يف 
ح��رب 1973 �صد ال��ع��دّو ال�صهيوين يف م�ر 

و�صوريا.
وهذه الدبابة تعتر دبابة قتال رئي�صية 
كونها تتميز ب�صهولة قيادتها، ولكنها ما 
نح�رها من ميزاتها اأن مدفعها ال ينخف�ش 
اإىل اأدن��ى اأق��ل من 4 درج��ات ول��ذا فهي غري 
ق����ادرة ع��ل��ى ال��رم��اي��ة اإىل اأ���ص��ف��ل م��ن على 

التالل.
اأم�����ا دب���اب���ة T62 ف��ه��ي ال��ن�����ص��خ��ة ال��ت��ي 
ط��وره��ا االإحت�����اد ال�����ص��وف��ي��ات��ي ع��ن ال��دب��اب��ة 
 1961 ع�����ام  اخل����دم����ة  ودخ����ل����ت   ،T - 55
ل����دى احت�����اد اجل���م���ه���وري���ات االإ����ص���راك���ي���ة 
T -64 مل  تكن دبابة  ال�صوفياتية. ودب��اب��ة 
رئي�صية اأك��ر جناحًا، ولكنها جعلت اأوروب��ا 
واالإ���ص��ت��خ��ب��ارات االأم��ريك��ي��ة يف ت��رّق��ب وح��ذر 

لدى دخولها اخلدمة يف العام 1970.
وط���ّورت دب��اب��ة T -72 ال�صوفياتية من 
دبابة T -64 وا�صتمّر ت�صميمها عّدة �صنوات 
وا�صتخدمها   .1971 ع���ام  االإن���ت���اج  ودخ��ل��ت 
اجل��ي�����ش ال�����ص��وف��ي��ات��ي ع���ام 1973، وانتهت 
ب�رعة ومّت ت�صديرها اإىل جيو�ش دول حلف 

وار�صو.
1995 ط��ّورت رو�صيات دبابة  ويف العام 
 ،»T-90« حتت اإ�صم T - 72 حمدثة عن الدبابة
وكانت اأف�صل تدريعًا وال �صيما يف مقدمتها، 

وموؤّخرتها دون اجلوانب.
:Leclerc دبابات القتال الفرن�سية لوكلري

 ،Leclerc دبابة القتال الرئي�صية لوكلري
ه���ي م���ن دب����اب����ات اجل���ي���ل ال���ث���ال���ث تنتجها 
وت��ط��ّوره��ا ���رك��ة »ن��ك�����ص��ر Nexter« ه��ذه 
الدبابة يف خدمة اجلي�ش الفرن�صي، والقوات 
مّت  االأردين.  واجل��ي�����ش  االم��ارات��ي��ة  �صّلحة  املمُ
1991 وو�صعت يف اخلدمة  العام  اإنتاجها يف 
الفعلية مع اجلي�ش الفرن�صي يف العام 1992 
 AMX30 القدمية  الدبابة  مكان  حّلت  حيث 
وباتت املن�صة امل��درع��ة الرئي�صية يف اجلي�ش 

الفرن�صي.
عيار  مدفع  للدبابة  الرئي�صي  ال�صالح 
40 قذيفة داخ���ل الدبابة  120 ملم م���زّود ب��� 
مع جهاز تلقيم اأوتوماتي، كما يحمل برج 
ال��دب��اب��ة م��دف��ع ر���ص��ا���ش ع��ي��ار 12.7 ملم مع 
1100 طلقة، ور�صا�ش متو�صط عيار 7.62 مع 

3000 طلقة. 

امتلكت قطر دبابات ليوبارد

دبابة T-90 لدى اجلي�ش ال�سوري
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 ال�����������ص�����اروخ ط�����ورت�����ه ����رك���ة
اإح�����دى   »Kolomna KBM«
���رك��ات اأ���ص��ل��ح��ة ال��دق��ة العالية 
القاب�صة وال�����ص��اروخ املحمول ج��وًا املوجه 
واملتعدد الأهداف 305E، جهز اأ�صاًل لت�صليح 
طوافات Mil  و Kamov القتالية، ال�صاروخ  
305E خم�ص�ص: لالإ�صتباك على مدار ال�صاعة 
م��ع اأف���راد اأو ج��م��اع��ات، متحركة اأو ثابتة، 
اأر�صية اأو بحرية، اأه��داف متباينة احلرارة، 
حم�صنة.  غ��ر  اأو  حم�صنة  منت�رة  ق���وات 
ال�صاروخ  يثبت  امل�صممة  لل�ركة  بالن�صبة 
م��دى ط���ران  مل�صافة 14.5 كلم. اأي �صعفي 
م��دى ���ص��واري��خ ال��ط��واف��ات احل��دي��ث��ة.  وزن 
ال�صاروخ 105 كلغ منها 25 كلغ راأ�ص حربي. 

كما ميكن ت�صليحه بروؤو�ص حربية خمتلفة.
اإن ال�����ص��اروخ امل��وج��ه اخلفيف ومتعدد 
الأه����داف ق��د بني ب��ن��اء على �صكل ال��ك��ان��ارد، 

م�����ص��اح��ات ال�����ص��ي��ط��رة يف راأ�����ص ال�����ص��اروخ، 
والأج����ن����ح����ة ال���ق���اب���ل���ة ل��ل��ط��ي ال���ت���ي ت��خ��دم 

الإ�صتقرار، تقع يف ذيل ج�صم ال�صاروخ.

 305E  ال��ف��ائ��دة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ل�����ص��اروخ
ت��ك��م��ن يف ال���ق���درة ع��ل��ى اإط���الق���ه م���ن م��واق��ع 
وراء  م��ن  العمل  الطوافة  ت�صتطيع  حممية. 
�صخرة اأو اأّي ملجاأ اآخ��ر، يف القطاع الأخر 
للم�رى تتمكن الطوافة من اإختيار الهدف 
الأب����رز م��ا ب��ن ع��دة اأه����داف. ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
ذلك ميكن للطوافة اأن توجه ال�صاروخ نحو 
الق�صم الأكرث اإع��ورارًا من الهدف عرب و�صع 
عالمة الت�صديد يف النقطة التي مّت اختيارها. 
كما اأن ال�صاروخ جمّهز بنظام مالحة يعمل 
ب��ال��ق�����ص��ور ال���ذات���ي م��دم��ج يف ن��ظ��ام م��الح��ة 

ال�صواتل، وقناة ات�صال مع الطوافة.
ال�����ص��اروخ  يتمكن  ل��ل��خ��رباء،  بالن�صبة 

 ،305E املوجه املحمول جوًا ومتعدد الأهداف
الدفاع  قيادة  بفعالية مع مراكز  ي�صتبك  اأن 
اجل���وي، حيث ب��ع��ده تتمكن ال��ط��واف��ات من 
التحليق اأق��رب واإط���الق النار على اخلطوط 
الأمامية للدفاعات املعادية باأ�صلحة خمتلفة. 
الأبنية  �صد  ال�صاروخ  ا�صتخدام  ميكن  كما 
وامل��ن�����ص��اآت، وال��ع��رب��ات امل���درع���ة ، واأن��ظ��م��ة 
ال�����ص��واري��خ اأر����ص- ج��و SAM وغ��ره��ا من 
الأه�����داف ك��م��ا يظهر ال�����ص��اروخ اإم��ك��ان��ي��ات 
حمددة للعمل باأ�صاليب متعددة، اإذ ي�صتطيع 
ال�صاروخ اأن يغلق على هدف مرئي بوا�صطة 
امل�صّغل واملكت�صف بوا�صطة و�صائل ب�رية 
حتديد  بيانات  على  احل�صول  اأو  للطوافة، 
ال��ه��دف م��ن م�����ص��در خ���ارج���ي، م��ث��ل م��ع��ّدات 

اإ�صتطالع وحدات اجلي�ص.

الإع����الم ال��رو���ص��ي اأف����اد اأن ال��ط��واف��ات 
لي�صت وح��ده��ا، اإمن���ا اأي�����ص��ًا ال��ط��ائ��رات ذات 
الأجنحة الثابتة، ميكن جتهيزها بال�صواريخ 
املوجهة اجل��دي��دة، اإن��ه يعترب اأي�صًا ك�صالح 

.UAVs  واعد للعربات اجلوية   غر الآهلة

صاروخ ذو دقة مذهلة
305E ال�صاروخ

بالن�صبة  لوجهة نظر اخلرباء، ميكن للنظام ال�صاروخي املحمول جوًا واملطور 
حديثاً 305E، اأن ي�صبح اأحد اأبرز امل�صتجدات ال�صاربة التي تعر�صها اأ�صلحة الدقة 

.»IDEX 2023 يف معر�س »اأيدك�س HPW العالية القاب�صة
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 SPTP ال��ن��ظ��ام  ت�صنيع  مّت  ل��ق��د 
 Kurganmashzavod 2S25M يف 
اإح����دى ���رك��ات اأ���ص��ل��ح��ة ال��دق��ة 
ال��ع��ال��ي��ة ال��ق��اب�����ص��ة HPW. وه����ذا ال��ن��ظ��ام 
اإع��ادة  500 كلم دون  ال�صري حتى  ي�صتطيع 
ال���ت���زود ب��ال��وق��ود، ومي��ك��ن ن��ق��ل��ه يف ط��ائ��رة 
اأو �صفن اإن����زال، امل��دف��ع ذات���ي ال��دف��ع ميكن 
اإربا�صه ار�صًا اأو اإنزاله باملظالت مع الطاقم 
قتالية يف حاالت  بعمليات  والقيام  بداخله، 
اجل��ب��ال العالية وامل��ن��اخ احل���ار، كما ميكنه 
التغلب على احل��واج��ز امل��ائ��ي��ة م��ع موجات 
حتى ث��الث ن��ق��اط، واإط����الق ال��ن��ار يف الوقت 

ذاته وهو طافياَ.
اإ�صافية على  ميكن تركيب ع��دة حماية 
درع النظام SPTP، ل��زي��ادة  مقاومته �صّد 

اأخ��ط��ار ال��ذخ��ائ��ر ع��ي��ار 30 ملم على الق�صم 
االأمامي ومن الر�صا�ص عيار 12.7 ملم على 

جوانبه. يف نف�ص الوقت يحافظ املدفع ذاتي 
امل��ي��اه واإمكانية  احل��رك��ة على ا�صتقراره يف 

الطفو.
ح����ول ق���وت���ه ال���ن���اري���ة، ي��ع��ت��ر ال��ن��ظ��ام 
SPTP 2S25M ال��وح��ي��د م��ن ن��وع��ه كعربة 
قتال برمائية خفيفة ال���وزن، وال��ذي ميتلك 
القوة النارية لدبابة قتال رئي�صية. اإنه لي�ص 
اأق��ل من الدبابات T-80 و T -90. وم��ن حيث 
 احلركية يف الر ويف املاء اإنه يوازي العربات

.BMP-3و BMD-4M 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����رك��ة »رو�����ص 
 »Rosoboronexport اك�صبورت  اأوب���ورون 
 Alexanderال�����ص��ي��د �أل��ك�����س��ن��درم��ي��خ��ي��ف
تثري  ال���دب���اب���ة  »ه�����ذه  ق�����ال:   Mikheyev
اإه���ت���م���ام���ًا ك����ب����ريًا م����ن ق���ب���ل ال�������دول ذات 
االأح�����وال اجل��غ��راف��ي��ة امل��ع��ق��دة ال��ت��ي جتمع 
 وج�����ود  ال���ع���وائ���ق امل��ائ��ي��ة واملُ�����ص��ت��ن��ق��ع��ات 
ب�صالح  القتال جمهزة  اإن عربة  واجل��ب��ال. 
�صاروخي م�صمم ل�ر ب اأه���داف مدرعة 
اأمدية  ت�صمل عربات ذات تدريع فعال على 

حتى 5 كلم «.

املدفع ذاتي الدفع 
عيار 125 ملم

خالل معر�ش �جلي�ش Army - 2022  يف رو�سيا ، �أظهر �لإخت�سا�سيون �إهتماماً 
�أو ملم   125 عيار  للدبابات  و�مل�ساد  �لدفع  ذ�ت��ي  �ملحدث  �ملدفع  نظام  يف   ز�ئ��دً� 
SPTP 2S 25M، و�لذي هو يف �لو�قع عربة قتال مدرعة موؤللة مع نظام �سالح مدفعي 

- �ساروخي قوي.

�خل�سائ�ش �لرئي�سية للمدفع:
3 الطاقم  

19 )21(طن الوزن  

500 ح�صان املحرك  

70كلم/�صاعة ال�رعة الق�صوى على الطرق     

500 كلم مدى ال�صري  

7 �صاعات مدة الطفو  
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»اأيدك�ص   من بني معرو�صاتها يف 
���ص��ت��ع��ر���ص   ،»IDEX 2023
ذات  االأ�������ص������ل������ح������ة  ��������رك�������ة 
رم��ي  اإدارة  ن���ظ���ام   ،HPW ال��ع��ال��ي��ة  ال���دق���ة 
AFCS ب��الن�����ص��ي��ت  امل���دف���ع���ي���ة االأت����وم����ات����ي 
Planshet - A، الذي طورته موؤ�ص�صة االبحاث 
 Planshet - A AFCS  اإن النظام ،VNII Signal
وتعديالته، قد مّت عر�صها �صابقًا ع��دة مرات 
 ARMY يف ملتقى التقنيات الع�صكرية ال��دويل
يف رو���ص��ي��ا. وه����ذا ال��ن��ظ��ام م�����ص��م��م ل��ت��زوي��د 
حت�����ص��ريات ال��رم��ي االأوت���وم���ات���ي���ة، واإدارة 
الرمي، واداء مهمات الرمي لوحدات املدفعية 
الهاون  ذاتية احلركة واملقطورة، ووح���دات 

والراجمات.
التالية:  ال��ف��وائ��د   AFCS ال��ن��ظ��ام  يظهر 
اإنت�صار �ريع، حزمة بطارية  حركية عالية، 
زائ���دة، هند�صة لينة، اإح��ت��م��ال اإع���ادة تكوين 
م���رك���ز ع��م��ل ���ص��ب��اط امل��دف��ع��ي��ة، اإ���ص��ت��خ��دام 
اإت�������ص���االت م��ت��ق��دم��ة، ت��ط��ب��ي��ق ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل��دى،  بعيدة  اإت�صاالت  املت�صعبة،  ال�صبكات 
جمموعة كبرية من امل��ع��دات امل��دجم��ة، حيازة 
ب��ي��ان��ات ت�صمل ت��دف��ق ال��ف��ي��دي��و م��ن ال��ع��رب��ات 
اجلوية غري االآه��ل��ة UAV مبا�رة اإىل حمطة 
عمل القائد يف الوقت املطلوب، التوا�صل مع 
االأوت��وم��ات��ي  ال��رم��ي والت�صديد  اإدارة  ن��ظ��ام 
AFCLS، اأداء مناورة الرمي امل�صاد للمدافع 

ذاتية احلركة وراجمات ال�صواريخ.
اإن ع��ق��ل ال��ن��ظ��ام ه���و ك��م��ب��ي��وت��ر �صغري 
احل��ج��م، يتنا�صب ب�صهولة م��ع ع��دة اجلندي 
القتالية، واأن �صاحن متحّرك يتزّود به النظام 

لتاأكيد عمليات طويلة االأمد.
يتاألف النظام Planshet - A AFCS  من 
عدة لوحات كمبيوتر واآالت لالإت�صال موزعة 
ما بني قادة ق�صم البطارية، ووحداتهم الفرعية 
وامل��داف��ع/ال��ع��رب��ات  الف�صائل  ت�صمل  ال��ت��ي 
امل��ن��ف�����ص��ل��ة. مي��ك��ن اأن ي��ح�����ص��ل ال��ن��ظ��ام على 
بيانات حتديد االأه����داف م��ن م��ق��رات قيادات 
UAVs، وو�صائل  عليا، عربات جوية م�صرية 
اإ���ص��ت��ط��الع اأخ����رى للمدفعية، ك��م��ا مي��ك��ن اأن 
من  م�صتلمة  بيانات  ويعالج  النظام  يح�صل 

اأنظمة االأحوال اجلوية والبال�صتية.
النظام Planshet - A AFCS  يوفر اإدارة 
ن����ريان يف ال��وق��ت احل��ق��ي��ق��ي، ت�صمل ح��ي��از ة 
ومعاجلة وخ��زن بيانات ال��وح��دات ال�صديقة 

وال���ع���دوة. اإن��ه��ا م��دجم��ة ب�صهولة يف اأج��ه��زة  
االإت�صاالت الرو�صية واملنتجة يف اخلارج نظرًا 
ملجموعة وا�صعة من الرتددات العاملة الأجهزة 
ال��رادي��و املحمولة. ال��رادي��و �صمن جمموعة 
امل��ع��دات، يوؤمن رب��ط اإت�صاالت متينة واآمنة، 
والتي تكون حممية �صّد اإعرتا�صا ت البيانات 
احل��رب  اأج��ه��زة  ت�صببها  ال��ت��ي  والت�صوي�ص 

االإلكرتونية.
جاهز   Planshet -A  AFCS النظام  اإن 
خ��ارج��ي��ة حمتملة،  ل��ط��ل��ب��ات  ب��ن��اء  للت�صدير 
ومي��ك��ن جتهيزه ب��ن��م��اذج منوعة م��ن لوحات 
اإدم���اج  واأن  االإت�����ص��ال،  واأدوات  الكمبيوتر 
اأنظمة املدفعية اأجنبية ال�صنع، ممكنة يف حال 

توفر البيانات البدئية.
كما اأن النظام Planshet - A AFCS ميكن 
اإدم��اج��ه يف من�صات ع��رب��ات م��درع��ة خا�صة، 
لتح�صني حركتها ومتديد قدراتها ال�صتخدام 

معدات اإ�صافية.

بالنشيت 
جتعل املدفعية 

أكثر ذكاًء

 نظام Planshet - A لإد�رة �لنري�ن �أوتوماتياً

�لدقة  ذ�ت  �لأ�سلحة  �سركة  �إن 
�لعالية �لقاب�سة HPW �إحدى �سركات 
معر�ش  تعترب   ،  Rostec رو���س��ت��ك 
منا�سبة  �أف�����س��ل   »IDEX »�أي��دك�����ش 
و�ملنتجات  �لدفاعية  �ملعد�ت  لعر�ش 
قبل  من  �ملطورة  و�حللول  �جلديدة 
ما  غالباً  و�لتي  �لقاب�سة،  �ل�سركات 

تكون مطلب �أ�سو�ق �ل�سالح �لعاملية.
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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 مقاتالت 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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�سالح 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.
�سالح 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 مقاتالت �سوبرتوكانو.
ال����ط����واف����ات 8 اأ����������راب ال���������رب����ان ال���ع���ا����ر وال�������س���اد����س 
ع���������ر )ق������اع������دة ب����������روت( وال�������������رب 12 )ق������اع������دة ري�������اق( 
 وال�����������رب 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�رب التا�سع جمهز ب� 10 طوافات بوما

AB -330، ال�رب 15 )قاعدة ري��اق(  جمهز ب� 4 طوافات روبن�سون  
44( وال�����رب 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�س ر�سمي، ول ميكن تقدمي تقديرات 

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

واجلزائر وليبيا.

 UH - 1H لدى القوات اجلوية اللبنانية 28 طوافة طراز

مقاتلة هورنت F/A-18C يف �سالح اجلو الكويتي
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اإن القوات اخلا�صة اأو الوحدات اخلا�صة اأو قوات العمليات 
اخلا�صة، هي وح���دات النخبة يف اجليو�ش، لكن مفهومها 
لي�ش  مميز،  نحو  على  والتجهيز  التدريب  عالية  كعنا�رص 
باجلديد. فخالل احل��رب العاملية الثانية انخرطت وح��دات من القوات 
اخلا�صة يف مهمات ت�صلل وتخريب خلف خطوط ال��ع��دو، واأك���رت من 
ا�صتخدام عربات معدة خ�صي�صًا ملثل هذه املهمات. ويجري حاليًا امل�صي 
بهذه امل�صرية اإىل خواتيمها الق�صوى يف بلدان ع��دة ب�صبب ما للقوات 
اخلا�صة من اأهمية مت�صاعدة يف و�صع اخلطط وال�صيناريوات العمالنية 
من اأج��ل عمليات انت�صار هجومية اأو هجومية معاك�صة �صد عدو معني. 
بع�ش املنظرين يف املبادئ والأ�ص�ش القتالية ي�صعون عمليات التدخل 
ال�رصيع يف اإطار العمليات اخلا�صة املنفذة كمهمات حفظ لل�صالم اأو اإحالل 

ال�صالم ب�صورة ق�رصية اأو عمليات مكافحة الإرهاب والقر�صنة البحرية.
اأدوار القوات اخلا�صة ب�صكل مبا�رص،  ينعك�ش التو�صع يف طبيعة 
على الهتمام املتزايد مبعداتها واأ�صلحتها وو�صائل تنقلها وحركيتها، 
وع��ل��ى ه��ذا الأ���ص��ا���ش �صيرتكز بحث ه��ذا امل��و���ص��وع على فئة العربات 
املرتبطة على نحو كبري بتنفيذ عمليات القوات اخلا�صة، وهي العربات 
ال�ص�������������ريع الهج������وم  عرب�������������ات  ت�صمية  حت��ت  ت��ن��درج  ق��د   التي 
)Fast Attack Vehicles (FAV، ه��ذا امل�صطلح ل يعتمده ب�صكل موحد 
جميع م�صممي ومنتجي العربات، ومع ذلك توجد خ�صائ�ش رئي�صية 
لتعريف ه��ك��ذا ع��رب��ات، مثل احلركية التكتيكية واخل��ف��ة على الطرق 

املعبدة، و خ��ارج الطرق و �رصعة دخ��ول الطاقم و العنا�رص الع�صكرية 
اإليها وخروجهم منها ا�صتعدادًا للقتال، وجمموعة اأخ��رى من املعدات 
والتجهيزات التي تطيل عمل العربة وا�صتمراريتها، واليوم مع تطور 
اأنظمة ال�صالح ل بد من �صالح ثقيل ن�صبيًا لتاأمني جناح املهمة وعند احلاجة 

فك ال�صتباك والرتاجع التكتيكي.
متطلبات القوات اخلا�صة

ميكن تكليف ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة بالعمل يف مناطق ���ص��دي��دة التباين 
اجل��غ��رايف اأو ت�صودها اأح���وال مناخية خمتلفة، والعمل يف ك��ل منطقة له 
متطلباته امليدانية. فالعمليات اخلا�صة يف مناطق عامرة اأو اآهلة بال�صكان 
اأو يف مناطق ذات بنية حتتية �صناعية اأو زراعية متطورة، �صتحول يف معظم 
احلالت دون ا�صتخدام عربات برية و�صيكون على فرق القوات اخلا�صة 
الت�صلل م�صيًا على الأق���دام اأو الأب���رار ج��وًا باملظالت اأو اإن���زالت حمددة 

بوا�صطة الطوافات.
اأما العمليات اخلا�صة يف مناطق مك�صوفة وذات كثافة �صكانية �صئيلة 
وبنية حتتية ب�صيطة، تكون �صهلة التنفيذ ن�صبيًا، اإذ اأن عمليات ال�صتطالع 
لتحديد مواقع العدو ومن ثم تنفيذ عمليات خاطفة واأحداث اخرتاق يف عمق 
خطوط العدو لن�صب الكمائن وتدمري اأهدافه التكتيكية وال�صرتاتيجية، 
والإغ���ارة على خطوط اإم���داده وخمازنه وم��راك��زه اللوج�صتية، اأو تنفيذ 

عمليات لإنقاذ واإجالء عنا�رص ع�صكرية �صديقة اأو مدنيني يف مناطق معادية.

عربـات اهلجوم التكتيكي وقوات العمليات اخلاصة
دور العربات البرية الم�سيرة عن بُعد

ت�صعى اجليو�ش ب�صكل عام اإىل توفري الو�صائل ال�صرورية والأمنية 
يف  القتالية  العمليات  تطّور  لكن  الظروف،  خمتلف  يف  الوحدات  لتنقل 
اختيار  وبالتايل  بالتنقل  خا�صة  اأمناطاً  يتطلب  بات  احلديثة  احلرب 
الو�صائل الأجنع التي توؤمن جناح املهمات ب�صكل عام. اإل اأن الإهتمام 
واملعّدات  الأنظمة  باأف�صل  وتزويدها  العدد  قليلة  بت�صكيالت  الكبري 
احلربية اأ�صبح امليزة ال�صائدة يف خمتلف جيو�ش العامل، وتاأتي قوات 
العمليات اخلا�صة يف طليعة هذه الت�صكيالت. فما هي طبيعة هذه القوات؟ 

وما هي متطلباتها من العربات املتطّورة؟ 

ARQUUS  اإنتاج Sherpa Light العربة اخلفيفة �صريبا
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ال�رشكات املنتجة للعربات 
L-ATV اأو�سكو�ش اأنتجت العربة 

AJBAN 4x4 منر اأنتجت العربة 

املهمات، ت�صكيلة  ه��ذه  تنفيذ خمتلف  تطلب 
متنوعة من مركبات النقل والقتال املالئمة، مبا 
فيها ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة وال��ع��رب��ات التكتيكية 
اخلا�صة مبهمات وح��دات النخبة، التي قد تكون 
عادية اأو اأكر تدريعًا لتاأمني احلماية من الألغام 
والعبوات النا�صفة التي قد تكون م��زروع��ة على 
الوحدات  العظمى من  الغالبية  الطريق.  جانبي 

اخلا�صة ت�صتخدم عربات الهجوم ال�رصيعة خالية من احلماية، بل تت�صف 
بهيكل مك�صوف ت�صهياًل لل�رصعة واحلركية واملناورة، وذلك بهدف حتقيق 
ال�رصية واملفاجاأة والقوة النارية الكثيفة التي غالبًا ما تنتج عن مدافع 
ر�صا�صة متو�صطة يف معظمها من عيار 7.62 ملم، وقد يكون بينها اأ�صلحة 
من عيار 12.7 ملم وقاذفات قنابل AGL عيار 40 ملم. ويف الواقع يتعمد 
عنا�رص الوحدات اخلا�صة نزع حاجب الريح اأو الزجاج الأمامي، كياًل 

يعيق الرماية بالأ�صلحة الأمامية.
ميكن تق�صيم عربات الهجوم ال�رصيع اإىل فئتني ب�صكل عام:

1 - فئة العربات ذات الأداء العايل، مكر�صة ملهمات معينة ومطورة 
للقيام بهذه املهمات بالتحديد، اأي مهمات تكتيكية خاطفة و�رصيعة.

2 - مناذج ا�صت�صقاقيه قائمة على هياكل عربات ع�صكرية اأو جتارية 
مدولبة )4x4) و�صاحلة لل�صري على �صتى اأنواع ت�صاري�ش الأر�ش.

تذكر عربات الهجوم ال�رصيعة املكر�صة لقوات العمليات اخلا�صة، 
مبفهوم العربة »ديون بغي« »Dune Buggy« التي كانت �صائعة يف �صتينات 
القرن املا�صي كعربة للهواة من املدنيني، وحينها مل ي�صت�صغها اأو يفكر 
بها كعربة قتال اأي من الع�صكريني. مفهوم تلك العربة قائم على كونها 
عربة خفيفة ومرتا�صة وذات ج�صم غري متناظر وقف�ش ذي ق�صبان �صلبة 
ومتينة حلماية اأف���راد ال��ط��اق��م، وم���زودة مبحرك ق��وي ن�صبيًا ق��د يكون 
منا�صبًا لتحريك عربات بحجم اأكرب، ونظام تعليق عايل الكفاءة لمت�صا�ش 
الرجت��اج��ات، وعجالت كبرية احلجم لل�صري على طرقات وع��رة اأو غري 

معبدة.
الن�صخة الع�صكرية م��ن ه��ذا املفهوم تلبي ع���ددًا م��ن املتطلبات على 
وبكلمة  بت�رصفها.  �صتو�صع  ال��ت��ي  وال��وح��دات  املقاتلني  ير�صي  نحو 
اأك��ر تف�صياًل، هذه هي العربات املثلى من اأج��ل عمليات خا�صة يف مناطق 
�صحراوية اأو �صبه �صحراوية تقت�صي توافر ق��درات مالئمة للعمل على 
اأر���ش رملية واأر���ش �صخرية معًا. كما با�صتطاعة هذه العربات اأن تظهر 
واإن  معتدلة،  ومناطق  ا�صتوائية  مناخية  مناطق  يف  ا�صتخدامها  فوائد 
مب�صتوى اأدن��ى من الفعالية، لكنها غري مالئمة للعمل يف مناطق قطبية اأو 

باردة اإىل حد ال�صقيع.
حتتل عربات الهجوم ال�رصيعة حيزًا �صيقًا يف اأ�صطول عربات اأي جي�ش 
من اجليو�ش، وحتى تنظيم قوات للعمليات اخلا�صة ل ي�صتدعي  توفر �صوى 
عدد �صغري من العربات. لذا فاإن الأف�صلية تعطى حللول ت�صنيع ب�صيطة 
ل تتطلب ا�صتثمارًا �صناعيًا كبريًا، وهذا ما يف�رص عدم انخراط اأي م�صنع 
لل�صيارات اأو لل�صاحنات يف ه��ذا القطاع ب�صورة مبا�رصة، اإذ اأن تطوير 
عربة الهجوم ال�رصيعة وانتاجها هما �صمن جمال عمل �رصكات �صغرية 

ومتخ�ص�صة.
الموا�صفات الأ�صا�صية لعربات القوات الخا�صة

ميكن ا�صتعرا�ش اخل�صائ�ش الرئي�صية لت�صميم العربات التكتيكية 
لتلبية  تقنياتها  حيث  من   ،SOF اخلا�صة  العمليات  لقوات  املخ�ص�صة 

احتياجات هذه القوات، كما تعرب عنها اأغلبية الأنواع امل�صتخدمة.

بالن�صبة للهيكل واجل�صم، فاإن جميع عربات 
الهجوم ال�رصيعة امل�صممة، تت�صف باإطار هيكل 
جم�صم مفتوح ذي اأنابيب فولذية ملحمة وبالغة 
القوة، وم��ن �صاأن ه��ذا احل��ل اأن يتيح �صنع بنية 
خفيفة وم��رتا���ص��ة و���ص��ل��ب��ة، لكنه ل يتطلب يف 
الوقت نف�صه جتهيزات ت�صنيع معقدة ومكلفة، 
وهو ما ي�صاهم يف اإبقاء �صعر العربة الأ�صا�صية 
عند م�صتويات مقبولة. اأم��ا ط��ول العربة ال��ذي ي��رتاوح ما بني 4 و 4.5 
اأمتار، فيعتمد عجالت مرتفعة ن�صبيًا، من اأج��ل خف�ش الق�صم الأو�صط 
من الهيكل، اأي الذي يحمل مقاعد العنا�رص املحمولة، وو�صع املحاور 
اأقرب ما يكون اإىل طريف العربة الأمامي واخللفي. كما تثبت على جانبي 
العربة �صالل معدنية لنقل الذخائر وامل��وؤن واأحيانًا �صفائح احتياط من 
املحروقات. اأم��ا جعل الهيكل مفتوحًا فاإنه ي�صمن الدخول اىل العربة 
واخل��روج منها �صهاًل، حتى عندما يكون اأف��راد الطاقم مرتدين �صرتات 
واقية من الر�صا�ش و�صظايا النفجارات، عالوة على اأن املقاعد م�صممة 
ومثبتة على نحو يقلل من تعر�ش ه��وؤلء الأف��راد لالإجهاد خالل مهمات 

طويلة املدى.
ب�صكل عام ميكن اإدراج ال�رصكات املنتجة للعربات املُ�صتخدمة من 

ِقبل الوحدات اخلا�صة كما يلي:
:OSHKOSH Defense          اأو�صكو�ش الدفاعية

من اأبرز ال�رصكات الأمريكية الرائدة يف اإنتاج العربات التكتيكية 
90 عامًا تعمل  على عجالت وتقدمي خدمات ال�صيانة امل�صتدامة. منذ 
من خالل  العامل  ح��ول  والأمنية  الع�صكرية  للقوات  كمحرك  ال�رصكة 
التي  الثقيلة واملتو�صطة واخلفيفة،  الع�صكرية  جمموعة من العربات 
توفر حماية عالية مل�صتخدمها وتدعم املهمات احلربية ملختلف زبائنها 

من القوات امل�صلحة يف الوليات املتحدة والدول ال�صديقة الأخرى.
الأرا����ص���ي ملختلف  اخل��ف��ي��ف��ة  التكتيكية  ال��ع��رب��ات  ع��ائ��ل��ة   تعترب 
 L - ATV، العربات اجلديدة للقتال من اجليل اجلديد، كونها تدمج 
يوؤمن  للطواقم  تكنولوجيات مثبتة ميدانيًا، مع نظام حماية متطور 
متطلبات امل�صتوى ال��ذي توفره العربات MRAP اأي مقاومة لالألغام 
 L - ATV وحماية مدرعة خ��الل العمليات احلربية. كما جتهز عائلة
 Oshkosh TAK - بنظام م�صتقل وحديث لمت�صا�ش الإرجتاجات هو
41 اأو النظام الذكي الذي يوفر م�صتوى متقدمًا من الراحة وال�صالمة 

اأثناء عبور العربة لالأرا�صي الوعرة واملناطق املكتظة بال�صكان.
�رصكة اأو�صكو�ش تفاخر اأنها بعد 90 عامًا من البتكارات والتجدد 
املهمات  تنا�صب  وبالتايل  واحلماية  باحلركية  تت�صف  عربة  ط��ورت 

القتالية لعنا�رص الوحدات اخلا�صة وقوات النخبة يف اجليو�ش.
اأركو�ش

:ARQUUS

هي ال�رصكة الفرن�صية التي ت�صّكلت بعد ان�صمام كّل من رينو  
تراك�ش Renault Trucks واأكمات Acmat وبانهارد  Panhard. اإنها 
رائدة يف اإنتاج العربات وال�صاحنات املنوعة منذ قرن م�صى تقريبًا. 
اأم��ا ق�صم رينو تراك�ش الدفاعية فقد التزم اإنتاج العربات املدرعة 
2006، ومنذ  ACMAT يف العام  خا�صة بعد ان�صمام �رصكة اأكمات 
اكت�صبت  التي   Panhard بانهارد  �رصكة  ب�����رصاء  اأ�صهرقيامه  ع��دة 
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امل��درع��ة. ت�صمم ال�رصكة وت�صنع  اإنتاج العربات  �صهرة �صابقة يف 
وتوفر  امل��درع��ة،  واللوج�صتية  التكتيكية  ال��ع��رب��ات  م��ن  جمموعة 
الت�صليح  من  متكاملة  اأنظمة  مع  العالية  للحركية  حلوًل  لزبائنها 
وال��ق��ي��ادة وال�صيطرة وم��ع��دات ال�صيانة والإ���ص��الح، اإ���ص��اف��ة اإىل 

.NRBC حماية من اأ�صلحة

 Sherpa« اخلفيفة  �صريبا  عائلة  تراك�ش  رينو  �رصكة  �صممت 
ال��ق��وات اخلفيفة م��ن م�صاة  ت��الئ��م  Light« كعربة تكتيكية م��درع��ة 
وقوات خا�صة ومارينز وقوى اأمن داخلي، كونها تتميز باحلركية 
وامل���ن���اورة ال�����رصي��ع��ة م��ع اأداء ج��ي��د خ����ارج ال���ط���رق، اإ���ص��اف��ة اإىل 
 ،A400M و   C - 130 م�ثل  بالطائ���������رات  ج����������وًا  نقلها  اإمكانية 
وا���ص��ت��خ��دام��ه��ا مل��ه��م��ات متنوعة م��ع ت��اأم��ني ح��م��اي��ة لطواقمها من 
للمهمات  البال�صتية، وبالتايل فهي تعترب مثالية  الألغام والقذائف 
التكتيكية التي تنفذها ال��دوري��ات ووح��دات ال��ق��وات اخلا�صة بعد 

تزويدها بر�صا�ش حموري اأ�صا�صي عيار 12.7 ملم اأو 7.62 ملم.
اأوتوكار
Otokar

هي ال�رصكة الرتكية الرائدة يف اإنتاج الأنظمة الربية، اأنها  ت�صمم 
اإنتاج  اإىل  اإ�صافة  وت�صنع العربات املدولبة وعلى ال�صال�صل املعدنية 
الأب��راج املنوعة  املدجمة على العربات املدرعة. توؤكد �رصكة »اأوتوكار 
Otokar«  اأن منتجاتها الع�صكرية ت�صتخدم ب�صكل وا�صع يف 35 دولة 

ت�صمل القوات امل�صلحة الرتكية.
4x4 مثل  الرباعي  الدفع  امل��درع��ة، عربات  العربات  عائلة  ت�صمل 
  URAL واأورال SCORPIO II صكوربيو�  COBRA II و  COBRA كوبرا

و  روك ROCK II، اأما عربات الدفع ال�صدا�صي 6x6  فتحمل اإ�صم اأرما  
ARMA، ثم العربات املدرعة لنقل اجلنود وتاأمني حمايتهم فاأبرزها 
العربة امل��درع��ة ARMA 8x8  امل��ج��ه��زة  مبدفع ر�صا�ش عيار 25 ملم، 
وت�صتخدم ملهمات الإ�صتطالع واإخ��الء امل�صابني كما ميكن اإعتمادها 

كعربة قيادة و�صيطرة. 
اإن عربة كوبرا COBRA  ذات احلماية العالية واحلركية الفائقة 
فقد  اخلا�صة،  العمليات  ق��وات  ملهمات  تكتيكة  عربة  اأف�صل   فتعترب 
اثبتت COBRA 4x4  كفاءة يف معظم املهمات اخلطرة ويف اأ�صواأ احلالت 

اجلوية.
مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�صميم والتطوير

:KADDB 

الذي ينتج ويطور عدة اأن��واع من الأنظمة الدفاعية، خا�صة 
ما يتعلق مبعدات واأ�صلحة وح��دات القوات اخلا�صة حيث يقام 
يف الأردن معر�ش متخ�ص�ش للمنتجات والأنظمة ذات ال�صلة 
بعمليات الوحدات اخلا�صة. لقد اأنتجت كادبي، عربة تكتيكية 
الدفاعية  ال��ق��درات  لتلبية  الأرا���ص��ي، م�صممة  ملختلف  خفيفة 
للقوات امل�صلحة الأردن��ي��ة وخمتلف وح��دات القوات اخلا�صة. 
الدفع  رباعية   (KADDB LTATV( ا���ص��م  حتمل  ال��ت��ي  العربة 
اأرب��ع��ة عنا�رص،  بال�صاعة، وحتمل  كلم   60 ت�صري ب�رصعة حتى 
الع�صكري مثل النقل  اأو ط��ائ��رات  ب��ال��ط��واف��ات  نقلها   ومي��ك��ن 
 C - 130، حيث تنطلق فور هبوطها على مقربة من اأر�ش املعركة 

لت�صكل اأداة مالئمة لقتال وحدات العمليات اخلا�صة. 

عربة COBRA 4x4 اإنتاج اأوتوكار

مركز امللك عبد اهلل الثاين  يف الأردن KADDB  ينتج عربات للقوات اخلا�صة
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منر للعربات
NIMR Automotive 

هي ال�رصكة املنتجة للعربات املدرعة املتنّوعة الأحجام واملهّمات، 
وباتت اأّول �رصكة منتجة للعربات الع�صكرية يف دولة الم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة، يف ال��ع��ام 2014 اإن��دجم��ت من��ر للعربات يف ���رصك��ة ال�صناعات 
الدفاعية الإماراتية EDIC، وذلك بعدما قّررت حكومة الإمارات العربية 

املتحدة اإ�صتحداث جمموعة دفاعية وطنية ت�رصف على اإدارتها الدولة.
ت�صمل منتجات »منر« عّدة اأن��واع من العربات اأبرزها عربة عجبان 
ذات الدفع الرباعي AJBAN 4X4 يف عّدة مناذج وملهّمات منوعة، ثم عربة 
حفيت ذات الدفع ال�صدا�صي HAFEET 6x6 التي تعترب عربة للدوريات 
جمّهزة بحماية كاملة، وهذه العربة ت�صتخدم ملهّمات لوجي�صتية وطّبية، 

ودعم طواقم املدفعية ومهّمات املُراقبة والإ�صتطالع.
ف.ن.�ش.�ش

:FNSS 

ه���ي ال�����رصك��ة ال��رتك��ي��ة ال����رائ����دة يف اإن���ت���اج خم��ت��ل��ف ال��ع��رب��ات 
امل����درع����ة ع���ل���ى ���ص��ال���ص��ل م��ع��دن��ي��ة وع���ل���ى ع���ج���الت وت����دم����ج ف��ي��ه��ا 
خمتلف اأن����واع الأ���ص��ل��ح��ة وف��ق��ًا حل��اج��ة ال��ق��وات امل�صّلحة الرتكية 
 وب��ع�����ش ال����دول احل��ل��ي��ف��ة. اأب����رز م��ن��ت��ج��ات ال�����رصك��ة دب��اب��ة ك��اب��الن

PARS على  بار�ش  KAPLAN MT متو�صطة احلجم وعائلة عربات 
.8x8 6 وx6 4 وx4 عجالت

لقد مّت ت�صميم العربة املدولبة بار�ش )PARS 4x4 (ATV امل�صادة 
مثل  اخلا�صة  ال��ق��وات  جم��ال  يف  عمالنية  مهّمات  ولتنفيذ  للدبابات 
املُ��راق��ب��ة والإ���ص��ت��ط��الع وال��ق��ي��ادة وال�����ص��ي��ط��رة. تتمّيز ه��ذه العربة 
خارج  ال�صري  لها  يتيح  مهاميد  بنظام  وجتهيزها  العالية  بحركيتها 
70 %، اإ���ص��اف��ًة اإىل قدرتها  ال��ط��رق وت�صّلق مرتفعات ذات ان��ح��دار 
اإنها حممية �صّد الألغام  على اجتياز املعابر املائية كونها برمائية، 
العربة،  وقائد  وال��رام��ي  ال�صائق  ملقاعد  خا�صة  النا�صفة  والعبوات 
ال��روؤي��ة لياًل ون��ه��ارًا بوا�صطة كامريات  اإمكانيات  كما توّفر للطاقم 

متطّورة.
:UGV العربات الأر�صية غري الآهلة

ه��ي ع��رب��ات تعمل على الأر����ش وت��ت��ح��ّرك دون ح�صور عنا�رص 
ب�رصية لقيادتها، ميكن ا�صتخدام هذه العربات يف عّدة تطبيقات عندما 
تكون املهمة غري مالئمة اأو خطرة اأ و م�صتحيلة مع م�صغلني يقت�صي 

احلفاظ على اأرواحهم وعدم تعري�صهم خلطر اأ�صلحة العدّو.
ب�صكل عام تزود العربات غري الآهلة مبجموعة من امل�صت�صعرات 
املالئم  التحرك  ذات��ي��ة  ت��ق��ّرر ب�صورة  املحيطة، وه��ي  بيئتها  ملراقبة 
لتقدمها، اأو تر�صل املعلومات التي ح�صلت عليها اإىل امل�صغل الب�رصي 

الذي يدير العربة عن ُبعد.
العربات امل�صرية UGV هي النظري الأر�ش للعربات اجلوية غري 

الآهلة )UAV)، والعربات غري الآهلة حتت املاء.
لقد مّت تطوير اأنواع الروبوت والعربات غري الآهلة لالإ�صتخدام 

املدين والع�صكري معًا، بغية تاأدية عّدة مهمات قذرة ، مملة اأو خطرة.
الأر�صية  العربات  اإن��ت��اج  يف  امل�صتخدمة  التكنولوجيات  تتنّوع 
امل�صرية عن ُبعد، واليوم  تزايد عدد ال�رصكات املنتجة لهذه الأنظمة 
وب���ات الإق��ب��ال على اقتنائها م��ن ع���ّدة دول، ك��ب��ريًا ن��ظ��رًا لأهميتها 

وفوائد ا�صتخدامها اأمنيًا وع�صكريًا.
اإن ا�صتخدام العربات الأر�صية غري الآهلة )UGV) يف العمليات 
احلربية والأمنية، يتمدد بثبات واأن املنظمات الع�صكرية حول العامل 
تخترب هذا الإ�صتخدام للتو�صل اإىل تفهم ثابت حول اإمكانيات هذه 

الأنظمة وماهية تقدمياتها للقوات امل�صلحة.
ال��روب��وت��ي��ة ���ص��غ��رية احل��ج��م للتخل�ش من  ت�صتخدم الأن��ظ��م��ة 
املتفجرات )EOD)، وعمليات اإزال��ة الألغام، والتج�ص�ش، واملُراقبة 
واليوم  �صنوات،  ع��ّدة  منذ  ا�صتعمالها  ج��رى   ،(ISR( والإ�صتطالع 
الأر�صية  العربات  ا�صتخدام  فعالية  باختبار  امل�صلحة  القوات  تقوم 
غري الآهلة UGV  يف مهمات الدعم اللوج�صتي اأو العمليات القتالية  
وغ��ال��ب��ًا م��ا ت��وك��ل اإىل ال��ع��رب��ات الأر���ص��ي��ة امل�����ص��رية م��ه��م��ات ت��زوي��د 
ع��ن��ا���رص م��ع��زول��ة ب��ال��ت��م��وي��ن وال��ذخ��ائ��ر يف ح���ال ���ص��ع��وب��ة و���ص��ول 
قد  مناطق  يف  اإدخالها  اإىل  اإ�صافة  مواقعها،  اإىل  الب�رصية  العنا�رص 
واجلرثومية  الكيميائية  القاتلة  ال�صامة  ب��امل��واد  للتلّوث  تعر�صت 

.(CBRN( والراديولوجية

عربة AJBAN إنتاج شركة »نمر«

FNSS اإنتااج �صركة PARS 4x4 عربة
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الدقيق  التوجيه  ذو  اللل�للسللاح   BRAHMOS بللراهللمللو�للس 
االأكللر قللوة يف الللعللامل، مع �رسعته التي ال مثيل لها، وقوة 
نارية قاتلة، ومدى ال�رسب، وال�سبحية والرباعة، اأ�سبح 
»ال�ساح املختار للردع« يف الع�رس احلديث. اإنه م�سّمم ومطور من قبل 
الهند ورو�سيا �سمن برنامج �رساكة ُم�سرتكة للتكنولوجيا الع�سكرية، 
BRAHMOS تعريف دينامية  اأعلللاد  NPOM، حيث  DRDO و  ت�سمل 

احلرب يف القرن الل 21.
ال�ساح العاملي لديه تكوين متطابق لن�رسه على من�سات حديثة 
برية وبحرية وحتت املاء، قد مّت التحقق من �سحتها يف �رسبات دقيقة 
على اأهللداف �سرتاتيجية معادية عالية القيمة برية وبحرية، من اأمدية 

ُمباعدة نهارًا وليًا ويف خمتلف االأحوال اجلوية.
يف تكوينه املللتللقللّدم جللو - اأر�لللس املنت�رس على من�سات ُمقاتات 
القوات اجلوية الهندية SU - 30MK1، اأّكللد BRAHMOS على تفّوقه 
ك�ساح تقليدي فّعال حممول جوًا، قادر على االإ�ستباك واإبللادة اأهداف 

�سطح بحرية واأر�سية بدقة نقطية وقوة نارية قاتلة.
بللللللنللللللجللللللاح،   BRAHMOS تلللللللطلللللللويلللللللر  مّت  للللللللقلللللللد 
 ونللللللل�لللللللرسه يف عللللللللللللّدة اأ�لللللللسلللللللكلللللللال، مللللللتللللللقللللللّدمللللللة،  بلللللللر - بلللللر،
بللللللحللللللر،  - بلللللللحلللللللر   ، بلللللللللللر   - بلللللللحلللللللر  بلللللللللحلللللللللر،   -  بلللللللللللر 
جو - بر، وجو - بحر. يف تكوين للهجوم الرّبي واملُ�ساد لل�سفن، لدى 
ال�ساروخ اأي�سًا نظام اإطللاق ر�سقي لاإ�ستباك بهدف بري اأحللادي اأو 

متعّدد، اأو اأهداف بحرية تقع يف اجتاه واحد اأو عدة اإجتاهات.
ك�ساروخ    BRAHMOS براهمو�س  ن�رس  الهندي  اجلي�س  فيما 
هجوم بللّري جللوال )LACM( منذ العام 2007، فللاإن عللدة �سفن حربية 
بنماذج منّوعة  ت�سّلحت  قللد  الهندية،  للبحرية  االأمللاملليللة  يف اخلللطللوط 
مللن اللل�للسللاروخ م�ساد  لل�سفن وللهجوم الللربي منذ الللعللام 2005. اأمللا 
براهمو�س املتقدم ك�ساروخ جللوال مطلق من اجلللو )ALCM(، فقد 
 ،2005 الللعللام  منذ   Sukhoi - 30MK1 ال�رسبات  انت�رس على مقاتلة 
واأ�سبح جمموعة من�سات �ساح االأكللر قتًا حللول العامل، ت�سارك يف 

عمليات قتال جوي حديثة من اأمدية ُمباعدة.
القوات  االأدوار واملن�سات يف  لل�ساح متعدد  الناجح  التفعيل  اإن 
املُ�سّلحة الهندية، جعل الهند الدولة االأوىل والوحيدة يف العامل متتلك 

»ثالوث ال�ساروخ اجلوال اأ�رسع من ال�سوت«.
اليوم حفر BrahMos ك�رساكة ُم�سرتكة مكانة يف �سوق ال�سواريخ 
اجللللواللللة الللعللاملللي. فللمللنللذ جنلللاح جتللربللتلله الللبللكللر علللام 2001، تللطللور 

BRAHMOS ب�سكل ُم�ستمّر واكت�سب قدرات حربية عرب الطيف.
اإن ت�سمني مثل هذه املن�سة القتالية التي ال مثيل لها، يِعُد ب�سحذ 
كبري لقدرات الوطن الع�سكرية، والليونة يف �سبكات مركزية �سا�سعة 
تتطّور ب�رسعة لبيئة حرب يف الع�رس احلديث. مع قدرته على االإنت�سار 
بناء على اإ�سارة ق�سرية من اأّي نوع من املن�سات املختلفة، جعل من 

BRAHMOS اأ�سًا حقيقيًا م�ساعفًا للقوة.

براهموس العاملي - السالح األقصى للردع
اإن دور اأ�ضلحة الدقة املوّجهة يف احلرب احلديثة قد تزايد ب�ضكل م�ضاعف نظرًا لقدرتها الوا�ضحة 
على �ضرب اأهداف حمّددة بدقة وقدرة عالية على القتل واأ�ضرار جانبية قليلة. مثل هذه الأ�ضلحة ظهرت 

كم�ضاعف للقوة العائدة لقوة اجليو�ش احلديثة.
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بتاريخ 28 كانون ثللاين/ يناير 2022، حفر ال�ساروخ اجلللوال ذو 
 BRAHMOS رسعة تفوق �رسعة ال�سوت ، اأثللارًا عاملية، عندما وقعت�
لت�سليم  الفيليبني  جمهورية  مللع  تاريخي  ت�سدير  عقد   Aerospace
اإىل  BRAHMOS م�ساد لل�سفن يرتكز على ال�سواطيء،  نظام �ساح 
القوات املُ�سّلحة الفليبينية. ومع هذا االإجناز التاريخي تكون ال�رساكة 

املُ�سرتكة قد حققت �سرتاتيجيتها بعيدة النظر »العقل يف ال�سوق«.
اإن ال�رساكة املُ�سرتكة الهندية - الرو�سية يف الوقت الراهن، قد 
حتّركت قدمًا اإىل االأمللام يف هدفها لت�سميم وتطوير متفرعات اجليل 
املقبل BRAHMOS - NG االأكر تقّدمًا للم�ستقبل. اإبراز تكنولوجيات 
متفوقة، ت�سميم وحت�سينات اأخللرى، َيعُد ال�ساح اجلديد بللاأن يكون 
اأكللر فتكًا وقللوة وليونة. اإن قدرته على التكيف على منت عللدد اأو�سع 
من املن�سات الع�سكرية احلديثة، عرب الرب والبحر وحتت املللاء واجلو 
باأعداد كبرية، جعل BRAHMOS - NG �ساحًا ال ي�ستغنى عنه حلقول 

معارك الغد.

Atul Dinkar Rane الرئي�ش التنفيذي ل�ضركة براهمو�ش

الأطالق الربي ل�ضاروخ براهمو�ش 
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المدفعية الحديثة في الشرق األوسط

ن�����س��ط��ت ���س��ن��اع��ة الأ����س���ل���ح���ة يف 
الثانية،  العاملية  احل���رب  اأع��ق��اب 
وت�����اأّل�����ق جن����م م��دف��ع��ي��ة امل���ي���دان 
 ال���ت���ي ا���س��ت��ه��رت ب��ك��ون��ه��ا »م���ل���ك امل��ع��رك��ة«
 King of Battle.  ف���اإىل اأّي م���دى ي�����س��ّح ه��ذا 

الو�سف يف يومنا هذا.
خ���ال ال��ع��ق��ود الأوىل م��ن ال��ق��رن الع�رشين 
لتمييزها  امل��ي��دان  مدفعية  م�سطلح  ا�ستعمل 
انت�سار  قبل  للطائرات  امل�سادة  املدفعية  ع��ن 
���س��واري��خ ال���دف���اع اجل����وي، ف��خ��ال م��ع��ارك 
اأنزلت  الثانية،  و  الأوىل  العامليتني  احل��رب��ني 
امل��دف��ع��ي��ة ب��ال��ق��وات امل��ع��ادي��ة اأف����دح اخل�سائر 
مقارنة مع اأنظمة ال�ساح الأخ��رى. لقد اتفقت 
جيو�ش العامل كافة على اأن املدفعية ت�ستخدم 
يف ع��دة اأدوار تبعًا لعياراتها واأن��واع��ه��ا، واإن 
املهمة الرئي�سية تكمن يف تقدميها الدعم الناري 

امل��ط��ل��وب يف امل��ك��ان وال��زم��ان امل��ح��ددي��ن، ومبا 
يتطابق مع مناورة القوة بهدف تدمري اأو �سل 
اأو قمع العدو. وخافًا ملاهية ال�سواريخ غري 
املوجهة، ف��اإن املدافع والهاوتزر والهواوين 

والدعم  القريب،  الناري  الدعم  لتقدمي  ت�سلح 
ال���ن���اري يف ع��م��ق اجل���ه���از ال��دف��اع��ي ل��ل��ق��وات 

املعادية.
ت�سنف املهمات التكتيكية للمدفعية ب�سكل 
ع��ام وفقًا لكيفية تقدمي الدعم ال��ن��اري، فهناك 
ال��دع��م امل��ب��ا���رش ع��ن��دم��ا ت��ك��ون وح���دة مدفعية 
مرتبطة عمليًا بوحدة م�ساة حمددة، ثم الدعم 
الوحدات  ثقيلة ملجمل  قبل مدفعية  العام من 
امليدانية، ثم تعزيز الدعم العام بنريان وحدات 
مدفعية اإ�سافية. وت�سنف املدفعية بحد ذاتها 
ن�سبة لأنواع املدافع واأمديتها، واأبرزها مدافع 
ال��رم��ي مل�سافات ب��ع��ي��دة، وم��داف��ع ال��ه��اوت��زر 
و�سبه  عالية  بزوايا  والرمي  اأق�رش  مل�سافات 
للرمايات  امل�سممة  الهاون  ومدافع  عمودية، 
املنحنية على اأه��داف قريبة ن�سبيًا، ثم املدافع 
امل�سادة للدبابات واملدافع امل�سادة للطائرات، 

نحو انظمة مدفعية متكاملة
 

جيل جديد من املدفعية اقل وزناً
 

كل املدافع �ضتو�ضع على جمنزرات
و مدولبات التقاء �رضبات

املدفعية امل�ضادة

لإطالق  �إنتاجها  يتّم  �لتي  �لثقيلة  �لأ�سلحة �حلربية  فئة  �ملدفعية يف  ت�سّنف 
مّت  لقد  �ملنّوعة.  �ملُ�ساة  �أ�سلحة  وقوة  تتعّدى مدى  بعيدة  م�سافات  �إىل  �لذخائر 

�لرتكيز يف �ملا�سي على �عتماد �ملدفعية لتدمري �لتح�سينات، وتطّورت لحقاً 
بحيث �أ�سبحت مد�فع ميد�نية متحّركة تلعب دورً� بارزً� يف �ملعارك و�حلروب، 
و�ليوم ن�سهد على �إدخال �لتكنولوجيا يف �أنظمة هذ� �ل�سالح، وعلى ��ستمر�ر 
تطويره تو�ساًل �إىل �إنتاج �ملدفعية �حلديثة �لذ�تية �لدفع على عربات مدولبة �أو 

موؤللة قادرة على تقدمي دعم ناري كبري للوحد�ت �ل�سديقة يف حقل �ملعركة.
تكمن �أهمية �ملدفعية بكونها تطلق نري�نها ب�سورة غري ُمبا�سرة 

وعلى م�سافات بعيدة غري مرئية، وبقي ��ستخد�مها ك�سالح مدّمر 
�إنتاجها  ب��د�أ  �أن  �إىل  �ل�سا�سعة  �لأب��ع��اد  ذ�ت  �لأه���د�ف  لق�سف 

يرّكز على مبد�أ �لدقة يف �إ�سابة �لأهد�ف �ل�سغرية �حلجم. 
1970 بد�أ �إنتاج �لذخائر ذ�ت �لدقة �لعالية مع  ففي �لعام 

�إ�سم  155 ملم �لأمريكية �ل�سنع حتت  �لقذ�ئف عيار 
Copperhead و�لرو�سية عيار 152 ملم.

ومع مطلع �لقرن �ل� 21 بو�سر با�ستخد�م 
�أ���س��ع��ة �ل��الي��زر ون��ظ��ام حت��دي��د �ملوقع 

GPS  و�أن��ت��ج��ت ق��ذ�ئ��ف  �جل���غ���ر�يف 
�ملدفعية بدقة فائقة مع نظام �أك�سكاليرب 

Excalibur  عيار 155 ملم.
�آف��اق �ملدفعية  يف ما يلي مزيد من �لتو�ّسع يف 

�حلديثة:
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كما ت�سنف املدافع وفقًا لو�سائل نقلها، اأي اأن هنالك 
وامل��داف��ع  ال�ساحنات،  بوا�سطة  امل��ق��ط��ورة  امل��داف��ع 
ال��ذات��ي��ة ال��دف��ع امل��ح��م��ول��ة ع��ل��ى ع��رب��ات م��دول��ب��ة اأو 

.Self  Propelled جمنزرة
تكت�سب امل��داف��ع امل��ح��م��ول��ة ع��ل��ى جم��ن��زرات اأو 
�ساحنات، اأهمية بالغة يف حركة اجليو�ش، خ�سو�سًا 
يف ع�رش ال���رادارات وط��ائ��رات ال�ستطاع امل�سرية 
عن بعد والأقمار ال�سطناعية اأو ال�سواتل، القادرة 
كاملة،  ب��دق��ة  املدفعية  م��واق��ع  ك�سف  على  جميعها 
مدفعي  بهجوم  للقيام  الازمة  الأحداثيات  واإعطاء 
معاك�ش اأو ق�سف جوي مركز. لذلك اقت�سى الو�سع 
امليداين امل�ستجد، اقتناء مدافع حممولة على من�سات 
ذات �رشعة يف اإع���داد الرحيل وال��ه��روب والحتماء 
ل��رد مبا�رش و���رشي��ع م��ن املدفعية املعادية.  حت�سبًا 
وع��ل��ى ه���ذا الأ���س��ا���ش ق���ام ع���دد م��ت��زاي��د م��ن ال��ب��ل��دان 

تتمتع  كونها  ومدولبة  ذاتية احلركة  مدفعية جليو�سها  اأنظمة  بو�سع 
بحركية اأوفر واأ�رشع قيا�سًا مع حركية املدفعية املجنزرة اأو املقطورة.

 مهمات �ملدفعية 
اإن التطورات التكنولوجية التي طراأت على و�سائل احلرب وعدة 
اأنظمة املدفعية، وم��ن ثم  القتال، ت�ستمر لتحقيق التطور املطلوب يف 
العمل على اإدماج من�ساتها يف خطط الدعم الناري املوحد بهدف اإجناح 
العمليات احلربية للقوات امل�سلحة واجليو�ش ب�سكل ع��ام. وم��ن هنا 
بات على مدفعية امليدان اأن تلبي احتياجات الدعم الناري على اأمدية 
بعيدة وم��ع��دل رم��ي مرتفع م��ع دق��ة كبرية يف حتقيق الإ���س��اب��ات. هذه 
املطالب تتفهمها ال�رشكات املنتجة لاأنظمة الدفاعية لكونها اإ�سارات 
نحو العمل على مزيد من التطور، وترتجمها باإنتاج من�سات حم�سنة 
لاإطاق ومدافع وقذائف وح�سوات وغريها من م�ستلزمات املدفعية 
احلديثة، وتكمن اأهمية اأنظمة املدفعية احلديثة يف قدرتها على تنفيذ 

املهمات امللقاة على وحدات املدفعية والتي ت�سمل ما ياأتي:
1 - رم��اي��ات الإب���ادة من خ��ال اإحل��اق خ�سائر ب�رشية يف �سفوف 

العدو ت�سل اإىل%90 من قواته وبالتايل و�سعه خارج املعركة.
ومقرات  والتح�سينات واجل�سور  للطرق  التدمري  رم��اي��ات   -  2

القيادة.
3 - رمايات ال�سل التي تلحق خ�سائر موؤقتة يف �سفوف العدو، حتد 

من قدرته على املناورة، وت�سل اإمكاناته يف القيادة وال�سيطرة.
4 - رم��اي��ات الكبت والإزع���اج من خ��ال ق�سف متقطع ي��وؤدي اإىل 

�سغوط نف�سية على قوات العدو ومن�ساآته اخللفية.
5 - رمايات م�سادة لإ�سكات مدفعية العدو، ومتكني القوات الربية 

ال�سديقة من حرية احلركة وحتقيق التفوق بالنريان.
6 - رمايات املناورة بالنار التي تنفذ عرب نقل الرمي على اأه��داف 
متنوعة دون تغيري مراب�ش املدافع، وغالبًا ما ت�ستهدف هذه الرمايات 

جتمعات العدو ومن�ساآته احليوية.
اإن جممل ه��ذه املهمات ق���ادت اإىل اإن��ت��اج ع��دة اأن���واع ومن���اذج من 

املدافع ت�سمل الآتي:
اأ - مدافع امليدان البعيدة املدى ذات ال�سبطانات الطويلة.

ب - مدافع الهاوتزر ذات ال�سبطانات الأق�رش للرمي بزوايا عالية 

Nexter لذ�تي �حلركة عيار 155 ملم �إنتاج نك�سرت� Caesar مدفع قي�سر

ر�جمة �ملدفعية �ل�ساروخية M142 HIMARS �إنتاج »لوكهيدمارتن«

ما الفرق
بني املدفع والهاوتزر

طويلة،  �سبطانة  ذو   GUN �ملدفع   -
�لعيار مبعدل  نتيجة �سرب  يحدد طولها 
يفوق 25 مرة. �أي �أن �ملدفع عيار 155 ملم 
قد ي�سل طول �سبطانته �ىل 4.65م، وبالتايل 

ي�ستخدم للرمي على �أمدية بعيدة.
ذو   HOWITZER �ل���ه���اوت���زر   -
طولها  ويحدد  ن�سبياً،  ق�سرية  �سبطانة 
ب�سرب �لعيار مبعدل ما بني 15 �إىل 25 مرة 
�أي �أن �لهاوتزر عيار 155 ملم يبلغ �لطول 
م،   3.10   =  20x155 لب�سطانته  �لو�سطي 
���س��و�ء ك��ان م��ق��ط��ورً� �أم ذ�ت���ي �حل��رك��ة، 
�أق�سر من  م��دى رميه يكون  ف��اإن  وبالتايل 

مدى رمي �ملد�فع.
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ومنخف�سة.
ج - مدافع الدعم القريب للم�ساة.

د - الهاونات اخلفيفة ال��وزن للرمايات 
املنحنية على اأكرث من 45 درجة.

ه�� - املدفعية اجلبلية اخلا�سة بالتحرك 
يف املناطق الوعرة.

و - راجمات ال�سواريخ على اأنواعها.
ك��م��ا ت�سعى ال�����س��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة اإىل 
حتميل  املدافع على عربات مدرعة مدولبة اأو 
التنقل  جمنزرة ل�رشعة و�سهولة احلركة يف 
والإربا�ش ا�ستعدادًا لتنفيذ رماياتها وتقدمي 
ال��دع��م ال��ن��اري امل��ط��ل��وب يف ال��زم��ان وامل��ك��ان 

املحددين.
يتفق القادة يف جيو�ش العامل كافة على اأن 
مهمات املدفعية الآنفة الذكر، تنفذ بوا�سطة 
ن����ريان امل���داف���ع وال�������س���واري���خ وال��ق��ذائ��ف 
ال�ساروخية، واإدم����اج ال��ن��ريان ك��اف��ة اأث��ن��اء 
عمليات الأ���س��ل��ح��ة امل�����س��رتك��ة. وق���د اأعطيت 
ك��ت��ائ��ب واأف�����واج امل��دف��ع��ي��ة وظ��ائ��ف حم��ددة 
خ��ال العمليات احلربية تتدرج من مهمات 
الدعم املبا�رش Direct Support التي غالبًا ما 
املقطورة اخلفيفة،  املدفعية  تلقى على عاتق 
اأو امل��داف��ع امل��ح��م��ول��ة ع��ي��ار 155 م��ل��م، لدعم 
ال��دع��م  مدفعية  ث��م  الثقيلة،  ال��ف��رق  عمليات 
الفرق  دع��م  General Support ملهمات  العام 
اخل��ف��ي��ف��ة مب��داف��ع م��ق��ط��ورة ع��ي��ار 155م��ل��م، 
وراج����م����ات ال�������س���واري���خ مل��ه��م��ات ال��ف��رق 
التعزيز  مهمات  اإىل  بالإ�سافة  ه��ذا  الثقيلة، 
Reinforcement التي ت�ساند املدفعية امللحقة 
باأفواج امل�ساة. اأم��ا يف ح��الت األوية املدفعية 
ال��ث��ق��ي��ل��ة، ف����اإن الأف�����واج ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا جتهز 

ب��ال��راج��م��ات وم��داف��ع ال��ه��اوت��زر اإىل جانب 
بطاريات ك�سف وحتديد الأهداف ورادارات 

قيا�ش امل�سافات.
�أنظمة �لقيادة و�ل�سيطرة

وال�سيطرة  القيادة  اأنظمة  تطورت  لقد 
اأن  عليها  فبات  باملدفعية احلديثة،  اخلا�سة 
توؤدي �سل�سلة اأطول من الوظائف الأ�سا�سية 
لإدارة ال��ت��ح��ك��م ب��ال��ن��ريان ت�����س��م��ل:ال��ق��ي��ادة 
وال�����س��ي��ط��رة وال��ك��م��ب��ي��وت��ر والإت�������س���الت 
وال���س��ت��خ��ب��ارات وامل��راق��ب��ة وال���س��ت��ط��اع 
اأن  اإل   .C4ISR ت�سميتها  ع��ل��ى  امل��ت��ع��ارف 
التطور الأب��رز الذي طراأ على اأنظمة القيادة 
وال�سيطرة C2، هو يف اأمتتة مهمات العاملني 

الروتينية لتحقيق حت�سن ملحوظ يف دقة عمل 
املدفعية واإدارة القتال.

لاأنظمة  املنتجة  ال�رشكات  بع�ش  تعمل 
ال��دف��اع��ي��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي احل��ل��ول امل��رت��ك��زة اإىل 
امل��ج��ال  ه����ذا  ويف   ،C4ISR ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
اأنتجت �رشكة رايثيون Raytheon الأمريكية 
النظ��������ام املتط������������������������������ور لبيان������������������������ات 
اأو  الت����كت����يك���ية  املي����������������دان  مدفعي����������ة 
 Advanced Field Artillery Tactical Data
ب��ال��ق��ي��ادة  اخل���ا����ش   ،System (AFATDS)
وال�����س��ي��ط��رة مل��ه��م��ات ال��دع��م ال��ن��اري وال���ذي 
و�سيطرة  ق��ي��ادة  اأن��ظ��م��ة  �سل�سلة  م��ع  يعمل 
قيادة  ون��ظ��ام  البحرية،  C2، خا�سة مب�ساة 
املعركة اخلا�ش باجلي�ش، ونظام �ساح اجلو 
نظام  يركب  التكتيكية.  للمعركة  الأ�سا�سي 
AFATDS على �سفن اقتحام برمائية اأمريكية 
لدعم املناورات العمانية من البحر، و�سمان 

التن�سيق بني و�سائل الدعم املدفعي البحري.
كما قدمت �رشكة طالي�ش THALES نظام 
كوماندر Commander لإدارة املدفعية، كجزء 
بالإ�سافة  وال�سيطرة،  القيادة  منتجات  من 
اإىل نظام اأطل�ش ATLAS الذي يت�سمن رادار 
املدفعية  لبطاريات  امل�ساد   COBRA كوبرا 
امليدان  الدعم ملدافع  املعادية، وي�سمل تقدمي 

والهواوين وراجمات ال�سواريخ.
ب�����دوره�����ا �����رشك����ة روك�����وي�����ل ك��ول��ي��ن��ز 
اإن��ت��اج  Rockwell Collins دخ��ل��ت على خ��ط 
احتياجات  لتلبية  وال�سيطرة  القيادة  اأنظمة 
مدفعية القوات الربيطانية لرمي غري مبا�رش 
عاجل ودقيق. فقدمت نظام التحكم اجلوي 
FAC/ الأمامي ونظام �سبط الر�سد املتقدم BAE Systems عيار 155 ملم �إنتاج ب.�أ.�إي �سي�ستمز M777 ملدفع �ملقطور�

KMW نتاج� PzH2000 لهاوتزر�
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اأنواع املدافع يف بع�ض الدول العربية

اململكة العربية ال�سعودية:

ال�سنـــــعالعيــــار النـــوع
M109 Howitzer ذاتي الدفع -

PLZ - 45 ذاتي الدفع -

AMX - GCT ذاتي الدفع -

M270 راجمة �سواريخ -

ASTRO راجمة �سواريخ -

198 Howitzer مدفع مقطور -

FH-70 مدفع مقطور -

M101 Howitzer مدفع مقطور -

MO2 Howitzer مدفع مقطور -

عيار 155 ملم

عيار 155 ملم

عيار 155 ملم

عيار 227 ملم

عيار 127 ملم

عيار 155 ملم

عيار 155 ملم

عيار 105 ملم

عيار 105 ملم

الوليات املتحدة الأمريكية

ال�سني

فرن�سا

الوليات املتحدة الأمريكية

الربازيل

الوليات املتحد ة الأمريكية

بريطانيا

الوليات املتحدة الأمريكية

الوليات املتحدة الأمريكية

المارات العربية املتحدة:

G6 Howitzer ذاتي املدفع -
M109 ذاتي الدفع -

AMX - 13 ذاتي الدفع -
MRL  راجمة �سواريخ -

L118 مدفع مقطور -
NORINCO مدفع مقطور -

Jobaria مدفع مقطور -

عيار 155 ملم
عيار 155 ملم
عيار 105 ملم
عيار 122 ملم
عيار 105 ملم
عيار 155 ملم
عيار 122 ملم

جنوب اأفريقيا
الوليات املتحدة الأمريكية

فرن�سا
رو�سيا

بريطانيا
ال�سني

تركيا
قطر:

PzH2000 ذاتي الدفع -
Denel G5 مقطور -

Astros - MRL راجمة �سواريخ -

عيار 155 ملم
عيار 155 ملم
عيار 127 ملم

اأملانيا
جنوب اأفريقيا

الربازيل

الكويت:

PLZ - 45 ذاتي الدفع -
MRLS - BM30 راجمة �سواريخ -

Smerch راجمة �سواريخ  -

عيار 155 ملم
عيار 122 ملم
عيار 300 ملم

ال�سني
رو�سيا
رو�سيا

البحرين

M - 198 ذاتي احلركة -
M - 110 ذاتي احلركة -
M - 52 ذاتي احلركة -

عيار 155 ملم
عيار 203 ملم

عيار 105

الوليات املتحدة الأمريكية
الوليات املتحدة الأمريكية
الوليات املتحدة الأمريكية

JIM البعيد  ال���ذي يتكون م��ن منظار   ،FOD
امل��دى اإنتاج �رشكة �ساجيم Sagem، وقر�ص 
ب��رجم��ي��ات تهديف  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  كمبيوتر 
وجهاز راديو AN/PRC - 152 اإنتاج �رشكة 

.HARRIS هاري�ص
�رشكة اإي. اأ. د. ���ص EADS الأوروب��ي��ة 
 ARES اأنتجت للجي�ص الأمل��اين النظام اأري�ص
امل��وؤل��ف م��ن م��رك��ز توجيه ال��ن��ران وع��رب��ة، 
وم��ك��ون��ات ات�����س��ال ع��ل��ى من�سات راج��م��ات 
ال�سواريخ. وهذا النظام يعمل بالتوافق مع 
 ADLER نظام اأملاين اآخر معروف با�سم اأدلر
ال���ذي و���س��ع بت�رشف وح���دات ال��رم��ي غر 
املبا�رش يف اجلي�ص الأمل���اين منذ العام 2004، 
بنران  التقني  التحكم  م��ن خالله  يتم  حيث 
مدافع الهاوتزر عيار 155 ملم املحمولة على 

عربات جمنزرة.
اأم��ا �رشكة �ساب SAAB ال�سويدية، فهي 
حتافظ على اإنتاج وتطوير رادار �سيد املدفعية 
 Artillery Hunting Radar اأو ARTHUR اأرثر
اخل��ا���ص بتحديد م��واق��ع اأ�سلحة ال��ع��دو، كما 
SKER الذي  البال�ستي  تنتج �ساب الكمبيوتر 
يالئم م�ستوى بطارية مدفعية، اإذ ي�ستطيع دعم 

وحدة مدفعية موؤلفة من ثمانية مدافع.
يف ت���رك���ي���ا ت����ق����دم �����رشك����ة اأ����س���ل�������س���ان 
ASELSAN نظام مدفعية امليدان BAIKS منذ 
عدة اأع��وام، وهو كان الطراز الأول املعروف 
بنظام توجيه مدفعية ميدانية، بحيث يوفر 
اإدارة ن���ران م��ب��ا���رشة وغ��ر م��ب��ا���رشة حتى 

م�ستوى بطارية مدفعية.
ال�سركات املنتجة للمدافع

تتناف�ص معظم ال�رشكات العاملية املنتجة 
لالأنظمة ال��دف��اع��ي��ة على ت��ق��دمي الأف�����س��ل من 
و���س��ائ��ل ال���دع���م ال���ن���اري واأن��ظ��م��ة امل��دف��ع��ي��ة 
املتطورة، ومبا يحقق للدول اإمكانية اختيار 
ما ينا�سبها تبعًا ملهمات قواتها امل�سلحة ب�سكل 
عام  ومبا يتالءم مع املوازنات الدفاعية. فمنذ 
ال�سناعات  قدمت  املا�سي  القرن  �سبعينات 
ال��دف��اع��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ع���دة اأن����واع ومن����اذج من 

املدافع التي اأبرزها الآتي:
 نك�سرت NEXTER الفرن�سية :اأنتجت 
يف العام 1994 لأول مرة النظام الذاتي احلركة 
ق��ي�����رش CAESAR ع��ي��ار 155 م��ل��م، م��رك��ب��ًا 
على �ساحنة مدولبة 6x6، وقد با�رش اجلي�ص 
الفرن�سي با�ستخدام ه��ذا النظام عندما قرر 
حت��دي��ث ���س��الح امل��دف��ع��ي��ة يف ق���وات���ه ال��ري��ة، 
بعدما ك��ان ارت��ك��ز �سابقًا ول��ف��رة طويلة على 
النظام AUF1 اال��ذات��ي احلركًة عيار 155ملم 
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اأم��ا   .AMX30 دب��اب��ة  واملحمول على �سا�سي 
نظام قي�رش فركز على جيل جديد من هياكل 
�ساحنات �سربا Sherpa التي ت�سنعها �رشكة 
م��زود  وه��و   ،Renault Trucks تراك�ص  رينو 
بوا�سطة  املوقع  وحتديد  ا�ست�رشاف  بجهاز 
اإىل رادار ون��ظ��ام متطور  اإ�سافة   GPS نظام 
لإدارة النران كما طورت نك�سر عربة ملحقة 

به خا�سة لإمداده بالذخائر.

 :Lockheed Martin مارتن  لوكهيد   
اكت�سبت �سهرة يف اإنتاج الأنظمة اجلوف�سائية 
والألكرونيات وغرها من الأنظمة الدفاعية 
دخ��ل��ت ع��ل��ى خ���ط امل��دف��ع��ي��ة م���ن خ����الل ن��ظ��ام 
العالية  احل��رك��ي��ة  ال�����س��اروخ��ي ذي  املدفعية 
ي���ق���وم ب���دور  HIMARS ال�����ذي  ه��ي��م��ار���ص 
الراجمات  عائلة  �سمن  م��ن  امل��ي��دان  مدفعية 
MLRS، وق��د اأث��ب��ت ق��درة متميزة على تقدمي 

ال���دع���م ال����ن����اري خ����الل ح����رب ال����ع����راق، ول 
اجلي�ص  م��ع  اأفغان�ستان  يف  م�ستخدمًا  ي���زال 
الأم���رك���ي، ع��ي��ار ه��ي��م��ار���ص 240 م��ل��م وم��دى 

الرمي فيه حتى 40 كلم.
 General دايــنــامــيــكــ�ــس  ــــرال  ج  
Dynamics الأم��رك��ي��ة : تنتج امل��داف��ع عيار 
1960، و�سوًل  ال��ع��ام  155 ملم املحمولة منذ 
 M109 A6 Paladin اإىل نظام بالدين املتطور
الذي يبقى الهاوتزر الأ�سا�سي املحمول لدى 
اجلي�ص الأمركي بعد اإلغاء برنامج الهاوتزر 
كرو�سايدر Crusader من قبل وزير الدفاع يف 
ال��ع��ام 2002 رون��ال��د رام�سفيلد بهدف توفر 
11 مليار دولر على خزينة ال��ولي��ات املتحدة 

الأمركية.

رادار ك�سف املدفعية املعادية ARTHUR اإنتاج �سركة »�ساب«

اأبرز ع�رشة مدافع ذاتية الدفع Self Propelled  يف العامل

مدى عياراإنتاج اإ�سم املدفع
مميزات اإ�سافيةاأق�سى 

Archer الهاوتزر
ب.اأ.اإي �سي�ستمز
 BAE Systems

بريطانيا
50 كلم155/52 ملم

حمطة  ادارة RCWS عن ُبعد، وحماية الطاقم من اأ�سلحة 
NBC

DONAR املدفع دونار KMW
40 كلم155 ملماأملانيا

حمطة ادارة ال�سالح عن ُبعد مع حماية من اأ�سلحة الدمار 
ال�سامل للطاقم داخل الكابني

PzH2000 الهاوتزر KMW
جمّهز بنظام تلقيم اأوتوماتيكي بالكامل56 كلمL52/155 ملماأملانيا

CAESAR الهاوتزر قي�سرNEXTER 
الكابني يوؤمن حماية الطاقم من اأخطار الألغام50 كلم155 ملم فرن�سا

K9 Thunder ُملحق بقاطرة حلمل الذخائر41 كلم155 ملم كوريا اجلنوبية وتركيااملدفع رعد
KRAB 155 ملمبولنداالهاوتزر كراب/L52مزّود بقاذف للرمانات ومدفع ر�سا�س عيار 12.7 ملم40 كلم

Atmos 155 ملما�سرائيلالهاوتزر اأثمو�س/L52جمهز بنظام اإلكرتوين لزيادة القوة النارية والدقة41 كلم
Primus 155 ملم�سنغافورهالهاوتزر برميو�س/L39اأخف نظام مدفعي يف العامل30 كلم

PALADIN M109A6 جمهز بنظام توجيه اإدارة النريان متطور30 كلم155 ملمالوليات املتحدة الأمريكيةاملدفع بالدان 
NORA - B /52  155 ملم�سربياالهاوتزر نورا/L52جمهز بنظام تلقيم اوتوماتيكي42 كلم

اعداد املدافع يف بع�ض الدول العربية
مقطورذاتي احلركة

524432ال�سعودية
177105المارات

2412قطر
1326البحرين

--96الكويت
46170الأردن
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قامت  دايناميك�ص  ج���رال  اأن  اإىل  ي�سار 
بالتعاون مع �رشكة دينيل Denel من جنوب 
ذات��ي احلركة  اأفريقيا بتطوير نظام مدفعية 
من عيار 105 ملم يرتكز على الهيكل القاعدي 
LAV III، بحيث تولت  م��درع��ة خفيفة  لعربة 
جرال دايناميك�ص م�سوؤولية الهيكل القاعدي، 
فيما تولت دينيل اإنتاج الرج الكامل للنظام اأي 

املدفع والرج املزود بتلقيم يدوي اأو اآيل.
 كرو�س ما يف ويغمان KMW الأملانية: 
متخ�س�سة ب��اإن��ت��اج ال��ق��ط��ارات وال��دب��اب��ات 
وامل����داف����ع وغ���ره���ا م���ن ال���ع���رب���ات امل���درع���ة، 
اأنتجت يف العام 1998 نظام الهاوتزر الذات��ي 
ال��دف��ع PzH 2000 عيار 155 ملم ال��ذي يعتر 

الأمل��اين  اجلي�ص  يف  الرئي�سي  املدفعية  �سالح 
وبع�ص ال��دول الأوروب��ي��ة الأخ��رى. ويف العام 
 DONAR 2004 قدمت املدفع املتطور دون��ار
ع��ي��ار 155 م��ل��م ال��ذات��ي ال��دف��ع امل��ح��م��ول على 
عربة جمنزرة، ويتميز بكونه اأ���رشع واأخف 
 PzH وزن���ًا واأك���ر فعالية م��ق��ارن��ة م��ع امل��دف��ع
2000. ي�سار اإىل اأن KMW تتعاون مع �رشكة 
الأنظمة  هذه  لإنتاج   Rheinmetall راينميتال 

من مدفعية امليدان الثقيلة.
اإي.  اأ.  الــ�ــســركــة الــربيــطــانــيــة ب.   
ملختلف  املنتجة   BAE Systems �سي�ستمز 
2005 على  الأنظمة الدفاعية، دخلت يف العام 
خط اإن��ت��اج امل��داف��ع تلبية لحتياجات اجلي�ص 

  M777 الريطاين. فقدمت الهاوتزر املقطور 
عيار 155 ملم ال��ذي يتميز بخفة وزن��ه مقارنة 
مع املدافع املقطورة الأخ��رى. توؤكد ال�رشكة 
على اأن هذا الهاوتزر ي�ستخدم من قبل اأ�سلحة 
املدفعية يف كل من الوليات املتحدة الأمركية 

وكندا واأ�سراليا.
 �سركة دينيل Denel يف جنوب اأفريقيا 
اأنتجت يف العام 1987 النظام G6 - 52 عيار 155 
ملم ال��ذي يتميز بهيكل قاعدي مع برج مدرع 
للحماية القريبة، وهو مركب على عجالت كما 
وميكن تركيبه على �سا�سي دبابة T - 72.كانت 
ال�����رشك��ة ق��د اأن��ت��ج��ت يف ال��ع��ام 1983 امل��دف��ع 

املتطور G5  عيار 155 ملم اأي�سًا.
 �سركة نورينكو NORINCO ال�سينية 
اأنتجت منذ عدة �سنوات اأنظمة مدفعية مدولبة 
ذاتية احلركة، وعر�ست يف املعار�ص الدولية 
ال��دف��اع��ي��ة اأح����دث ن��ظ��ام ل��دي��ه��ا، وه���و امل��دف��ع 
املتطور SH1 عيار 155 ملم الذي ي�سلح لل�سر 

يف الأرا�سي الوعرة.
 ال�سركات الرو�سية اأنتجت عدة اأنواع 
م��ن م��داف��ع امل���ي���دان ال��ت��ي ت����راوح ع��ي��ارات��ه��ا 
بني 120 و 155 ملم، واأب��رزه��ا النظام الذاتي 
احل��رك��ة MSTA - S ع��ي��ار 155 ملم وامل��دف��ع 
152 م���ل���م، ثم  MSTA - B ع���ي���ار  امل���ق���ط���ور 
امل��دف��ع��ني NONA - S و NONA - K عيار 
 120 ملم املحمولني على ع��رب��ات جم��ن��زرة اأو

مدولبة.

Norinco عيار 155 ملم من نورينكو  SH1 مدفع ذاتي احلركة على عجالت نوع

اأقوال يف املدفعية
ي�سطر التاريخ عبارات �سهرية لكبار 
القادة الع�سكريني، تعرب عن اأهمية �سالح 
خالل  جتــاربــهــم  اإىل  ا�ــســتــنــادًا  املدفعية 

احلروب، من هذه الأقوال:
- اإن اهلل اإىل جانب املدفعية، واأف�سل 
جـــرالت اجليو�س هــم الــذيــن خــدمــوا يف 

�سالح املدفعية. )نابوليون بونابرت(
- اأنا ل اأقول من ربح احلرب، تعلمون 

اأنها املدفعية. )اجلرال جورج باتون(
ــة احلـــرب.  ــه - اإن املــدفــعــيــة هــي اآل

)جوزيف �ستالني(
الــذي يقتني  الناجح هو  القائد  اإن   -
املعركة.  حقل  يف  لأهميتها  اأوًل  املدفعية 

)ون�ستون ت�سر�سل(.

املدفع الرو�سي الذاتي احلركة MSTA - S عيار 155 ملم
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جديد الدفاع

�أعلنت �أبو ظبي لبناء �ل�سفن )ADSB( �إحدى  
���رك��ات جمموعة »�إي����دج EDGE«، ع��ن �ل��ب��دء يف 
�إنتاج �سفن �لدورية �ل�ريعة FPV من فئة »فالج 
Falaj3«، وذلك خالل �حتفال لقطع �لفوالذ  لل�سفينة 
�الأوىل ج���رى ب��ت��اري��خ 21 ك��ان��ون �أول/دي�����س��م��ر 

2022، يف �أحو��ض �أبو ظبي لبناء �ل�سفن.
ميثل هذ� �حل��دث �لبارز �إمتامًا ناجحًا ملرحلة 
�لت�سميم، ويوؤكد على قدر�ت �أبو ظبي لبناء �ل�سفن 
و�إ���ر�ره��ا على �الإ�ستمر�ر كر�ئد �إقليمي يف بناء 
�ل�سفن �حلربية و�ريك �سرت�تيجي لوز�رة �لدفاع 

يف دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
لقد منحت  �أب��و ظبي لبناء �ل�سفن ع��ق��دً� لبناء 
�أربع �سفن دورية �ريعة من فئة »Falaj 3« ل�سالح 
�لقو�ت �لبحرية �المار�تية خالل �لعام 2021، وهي 
�أمّت��ت مر�حل ت�سميم هذ� �مل�روع مع �ركائها 

وبدعم من �لقو�ت �لبحرية �الإمار�تية.
ُي�����س��ار �إىل �أن ���س��ف��ي��ن��ة �ل����دوري����ة �ل�����ري��ع��ة  
عالية،  �رعة  ذ�ت  حربية  �سفينة  ه��ي   ،»Falaj3«
�لقتال،  و�أن��ظ��م��ة  �مل�ست�سعر�ت  ب��اأح��دث  م����زّودة 
وتعتر �إ���س��اف��ة ه��ام��ة ل��ق��در�ت �ل��ق��و�ت �لبحرية 

�المار�تية.

�رشكة اأبو ظبي لبناء ال�سفن تنتج �سفن جديدة لبحرية االمارات

»Falaj 3« ت�سميم �سفينة الدورية 

ب��ت��اري��خ 7 ك��ان��ون �أول /دي�����س��م��ر 2022 
 »Leonardo DRS أع��ل��ن��ت ���رك��ة »ل��ي��ون��اردو�
ع��ن تلّقيها ع��ق��دً� م��ن �جلي�ض �الأم��رك��ي، بغية 
تزويده مب�ست�سعر�ت حر�رية متقّدمة الأجهزة 
�ملُ�ست�سعر�ت  �ملُقبل. هذه  �لت�سديد من �جليل 
�سوف حتّل مكان �لتكنولوجيا �الفقية �ملدجمة 
�جليل  ُم�ست�سعر�ت  و�أن  �حل��ال��ي��ة،   )HTI(
�لثاين للمن�سات ذ�ت �لقيمة �لعالية يف �أ�سطول 
�جل��ي�����ض �الأم���رك���ي، ت�سمل دب���اب���ات �ل��ق��ت��ال 
�لقتال  وع��رب��ات   ،Abrams �أب��ر�م��ز  �لرئي�سي 
�الآهلة، و�أن تكلفة هذ� �مل�روع ت�سل �إىل 39.5 

مليون دوالر.
مب���وج���ب ه����ذ� �ل��ع��ق��د �ل�����ذي مّت ت��وق��ي��ع��ه 
2022 تطور �ركة  �آب/�أغ�سط�ض   23 بتاريخ 

ُم�ست�سعر�ت  منخف�ض،  مبعدل  وتنتج   »DRS«
 ،)FLIR( الأ�سعة حتت �حل��م��ر�ء� با�ستخد�م  للروؤية  �لثالث  �جليل 
�أّي  �ملُ�ست�سعر�ت بعيدة �مل��دى )DCB( �لتي حتول �إ�سعاعات حتت 
ملناظر �جليل  �لرئي�سي  �ملفتاح  فيديو وتعَتر  �إىل �سور  �حل��م��ر�ء 

.FLIR ملقبل من�

نائب رئي�ض �ل�ركة ومدير ع��ام وح��دة �أع��م��ال DRS  لالإلكرتو 
 Jeryy ب�����ري��ات و�الأن��ظ��م��ة حت��ت �حل��م��ر�ء ج��ري ه��اث اأواي -
Hathaway عّر عن ���روره بكون ليوناردو �ل�ركة �لوحيدة �لتي 
مّت �ختيارها لتزويد هذه �لتكنولوجيا من �جليل �ملُقبل، و�لتي �ستوفر 

للُمقاتلني �الأمركيني تقنيات متقّدمة خالل �لعمليات �حلربية.

ليوناردو تزوّد ُم�ست�سعرات فلري FLIR للجي�ش االأمريكي

 دبابة ابرامز مزّودة مبنظار FLIR متطور
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ب��ت��اري��خ 12 ك��ان��ون �أول/دي�����س��م��ر 
����رك���ة »ر�ي���ث���ي���ون  مّت �خ���ت���ي���ار   2022
 RI&S ل���الإ����س���ت���خ���ب���ار�ت و�ل���ف�������س���اء
Raytheon Intelligence & Space �إحدى 
وح����د�ت �أع��م��ال ر�ي��ث��ي��ون تكنولوجيز 
لتطوير   ،Raytheon Technologies
لدعم   CTEN ُم�سرتكة  تكتيكية  �سبكة 
�ملتقدمة يف �سالح  �مل��ع��ارك  �إد�رة  ن��ظ��ام 

.USAF جلو �الأمركي�
���رك��ة »ر�ي��ث��ي��ون ل��الإ���س��ت��خ��ب��ار�ت 
ت�سيف  ���س��وف   ،»)RI&S( و�ل��ف�����س��اء 
�مل��ط��ورة  �ل�سبكات  م��ن  منتجاتها  ع��ل��ى 
�سابقًا، الإظهار هند�سة متكن من �لتبادل 
�لت�سغيلي لل�سبكات �جلوية . بهدف دعم 
خر�تها   )RI&S( �ستمدد  �لتطّور  ه��ذ� 
كقاعدة  وتطويرها  �الأن��ظ��م��ة  هند�سة  يف 

لت�سميم ودعم هذ� �لتطور.
بول   )RI&S( 22 يف ق�����س��م  رئ��ي�����ض 
تاريخ  »ل��دي��ن��ا  ق���ال:   Paul Meyer ماير 
غ��ن��ّي ب���االإب���د�ع �مل���رن لل�سبكات �الآم��ن��ة 
و�مل��ت��ع��اون��ة، وه���ذ� م��ا ميكننا  م��ن و�سع 
�إحتياجات �لقو�ت  حلول جاهزة لتلبية 

�جلوية �الأمركية«.
بدوره، رئي�ض وحدة �أبحاث ر�يثيون Raytheon BBN جاي�سون 
ري��دي Jason Redi �أ���س��ار �إىل �أن وح��دت��ه ت��ط��ّور �أنظمة �إت�ساالت 

ال�سلكية منذ �لعام 1970، وهي تركز �ليوم على ��ستثمار�ت الإنتاج 
�سبكات �إت�سا�سالت تغطي طيف كامل من �الأنظمة من حتت �ملاء حتى 

�لف�ساء �خلارجي.

رايثيون  تطّور �سبكة تكتيكية ُم�سرتكة لنظام اإدارة املعارك

ك����������ان����������ون   12 ب�����������ت�����������اري�����������خ 
����س���ن���ف���ت  2023  ث�������اين/ي�������ن�������اي�������ر 
�أب���رز  �إح����دى   Raytheon Technologies
�ل�������رك���ات �الأم���رك���ي���ة وف���ق���ًا لت�سنيف 
MOST JUST 100 نظرً� الإلتز�مها يف خدمة 
وبيئتها  وجمتمعاتها،  وزبائنها،  عمالها، 

و�ملُ�ساهمني فيها.
كر�ئد   No.1 �الأوىل  �ملرتبة  يف  تكنولوجيز  ر�ي��ث��ي��ون  حّلت  لقد 
No.1  يف  �سناعي يف �ل��ق��ط��اع �جل���و ف�سائي و�ل��دف��اع��ي، و�الأوىل 
�ملجتمعات �جلو ف�سائية و�ل�سناعية، وحّلت ب�سكل عام يف �ملرتبة 

.JUST 100 يف ت�سنيف No.52
يف ب����ري����ادت����ه����ا   Raytheon Technologies  ع�����رف�����ت 
�ل�����س��ن��اع��ات �جل����و ف�����س��ائ��ي��ة و�ل���دف���اع���ي���ة، و�ل���ت���ق���ّدم يف م��ع��اجل��ة 
و�الإجتماعية  �لبيئية  �ل�����رك��ة  �سرت�تيجية  ع��ر  �ملجتمع  ���س��وؤون 

و�حل���ي���ادي���ة، و�ل���ت���ي ت��ق��ود �الإ���س��ت��م��ر�ري��ة 
�ل����ث����ق����اف����ة  �ل��������ت��������ق��������ّدم يف   وف��������ر���������ض 

وتطور �ملهنة وح�سن �ملجتمع.
�لتقدم �سلط �ل�سوء على ما يلي:

م�����س��ت��ف��ي��د   888.000 م�����ن  �أك���������ر   
م������ن �الإ������س�����ت�����ث�����م�����ار�ت �الإج����ت����م����اع����ي����ة 
 �ل��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا ر�ي��ث��ي��ون ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز  وم��وظ��ف��ي��ه��ا، وف���ق���ًا ل��ت��اأث��ر

.Impact Genome 
 ح��و�يل 120.000 طالب ط��ورو� �الإهتمام برنامج STEM من 

خالل عدة �ر�كات �سرت�تيجية �ألهمتهم مبادرة �الت�سال.
 تقرير �ركة »ر�يثيون EEO - 1 �ملن�سور و�لذي يف�سل �سباق 

قوة �لعمل �ل�سامل وبيانات �جلن�ض.
 خارطة طريق مف�سلة من ر�يثيون لدعم �سناعة �لطر�ن حتى 

.2050

وت�سنف يف قمة ال�رشكات اجلو ف�سائية والدفاعية

CTEN خمطط اإت�ساالت �سبكة 
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ب���ت���اري���خ 14 ك����ان����ون �أول/دي���������س����م����ر 2022 
م��ن��ح��ت ق���ي���ادة �الت�������س���االت و�الإل����ك����رتون����ي����ات يف 
 �جل��ي�����ض �الأم����رك����ي، ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ل���� 3 ه��اري�����ض
مليون   886 بقيمة  ع��ق��دً�   L3 Harris Technologies
دوالر، لدعم قدر�ت �الإ�ستخبار و�ملُر�قبة وال�ستطالع 

)ISR(، لد�ئرة �لدفاع  والإ�ستطالع  يف �جلي�ض.
�لعقد غر �ملحدد  للكمية ومهلة �لت�سليم، ي�سمل 
مدة خم�ض �سنو�ت مع �سنة �إ�سافية للمتابعة، بغية 
متطورة  �سبكات  وت�سميم  بيانات  هند�سة  ت��زوي��د 

لالإت�ساالت �جلوية و�لرية، ودعم �إد�رة حياتها.
رئي�ض �أنظمة �الت�ساالت يف L3 Harris برندين 
هذه  �إىل:»�أن  �أ���س��ار   ،Brenden O'connel اأوكونيل 
و�ّرية   و�ريعة  مرنة  �ت�ساالت  �ستقدم  �ل��رو�ب��ط 
متعددة �مل��ج��االت ح��ول �لعامل ونحن كمزود حللول 
حم��ط��ات �الت�����س��االت ع��ر �ل�سو�تل منذ 40 ع��ام��ًا يف 
 ISR و�الإ�ستطالع  و�ملُر�قبة  �الإ�ستخبار�ت  جم��االت 
�جل��وي للجي�ض نتطلع لالإ�ستمر�ر يف �لبناء على هذ� 
�لرت�ث، لتزويد حلول ذ�ت �سلة ويف �لوقت �ملنا�سب، 

لتلبية �الإحتياجات �ملُتنامية لزبائن �ل�ركة«.

ل 3 هاري�ش ُتنح عقداً لدعم اأجواء املعركة لالإ�ستخبار واملُراقبة واالإ�ستطالع

L3 Harris خمطط االت�ساالت عرب ال�سواتل كما تراه 

ترحيبها  ع��ن   »MBDA« �ركة  �أعلنت 
حديثًا  �أجن���زت  �لتي  �ل�سناعية  باالإتفاقية 
�ملُ�ستقبلي.  �جل��ّوي  �لقتال  نظام  لتح�سر 
فبعد �مل��ر�ح��ل �الأوىل الأع��م��ال ن��ظ��ام �لقتال 
�جل�����وي SCAF، مّت �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ه��ذه 
�الإتفاقية �لتي تعتر تغرً� يف مقايي�ض هذ� 
�لرنامج وت�سع �الأ�س�ض ل�ر�كة �سناعية 

�أوروبية على نطاق و��سع.
1B  يف م���رح���ل���ة ن�����س��وج  �مل����رح����ل����ة 
ت��ك��ن��ول��وج��ي، ب���ال���ت���ع���اون م���ع ���رك��ائ��ه��ا 
 Airbus Defense أيربا�ض للدفاع و�لف�ساء�
 SATINUS و�لتحالف �الإ�سباين ،& Space
�سوف ت�سمم MBDA  م��وؤ���ر�ت حامالت 
ع��ن ُب��ع��د، وجت���ري �خ��ت��ب��ار�ت م��رت�ب��ط��ة مع 
ت��ع��اون ق��ت��ايل، ي��ت��م ت�سبيهها يف �ل��ط��ر�ن، 
موؤ�ر  عن  م�سوؤولة  �ستكون   MBDA و�أن 
�حل����االت ع��ن ُب��ع��د �ل��ت��ي مي��ك��ن �إط��الق��ه��ا من 

طائرة قتال.
�إن MBDA ب�سفتها قائد موؤثر الإد�رة �لعمل، �سوف تطور ب�سكل 
رئي�سي مفاعيل جديدة للحامالت عن ُبعد، �إنها م�ساعفات للخيار�ت 

 MBDA لتكتيكية �ملتوفرة ل��دى �ل��ق��و�ت �ملُ�سلحة، و�أن ف��رق عمل�
فخورة بتعاونها مع �ل�سناعات �الأوروبية، وُم�ساهمتها يف ُم�ستقبل 

�لطر�ن �حلربي.

م.ب.د.اأ.  ت�ستجيب لالإتفاقية ال�سناعية حول نظام القتال اجلّوي املُ�ستقبلي

MBDA من  Remote Carrier ت�سور حاملة عن بعد

جديد الدفاع
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��������س�������ب�������اط/  6 ب����������ت����������اري����������خ 
�����رك����ة �أع�����ل�����ن�����ت   2023  ف�������ر�ي�������ر 
قيادة  تعيني  عن   »Collins Aerospace«
جديدة لتمديد �أعمالها �لدفاعية يف منطقة �ل�رق �الأو�سط، حيث مّت 
 Sean Hodges - Jackson تعيني �ل�سيد �سني هوج�س - جاك�سون
ب�سفة مدير تطوير �الأعمال الأنظمة مهماتها يف �ل�رق �الأو�سط، 
وه��و �ل��ذي يحمل معه ع��ق��ودً� من �خل��رة �ل�سناعية �إىل �ملنطقة. 
�ل�سيد �سني �سيقود فريقًا متخ�س�سًا يف جم��ال �أ���س��و�ق  �لدفاع  

و�لف�ساء مقّره يف �ل�رق �الأو�سط.
م��دي��ر تطوير �الأع��م��ال و�أن��ظ��م��ة �ملهمة يف �ل�����رك��ة، �ل�سيد 
ريت�سارد جروم Richard Jerome   قال يف �ملنا�سبة: »نحن نلتزم 
�لوفاء ل�سرت�تيجيتنا يف متتني وبناء عالقات جديدة يف هذه �ملنطقة، 
ونحن  زبائننا،  يحتاجها  حيث  �ل�سحيحة  �مل�سادر  و�سع  ع��ر 
�سنبقى ملتزمون خدمة زبائننا و�ركائنا ب�سكل �أف�سل من خالل 

زيادة �إ�ستثمار�تنا ومنو ح�سورنا �ملحلي«.
ُي�سار �إىل �أن Sean Hodges - Jackson عمل �سابقًا يف �ركة 
 Raytheon Intelligence and »ر�يثيون لالإ�ستخبار�ت و�لف�ساء 

Space  « ولديه خرة قوية يف جماالت �ملبيعات وتطوير �الأعمال.

ب����ت����اري�������������������خ 3 ك������ان������ون ث����ان����ي/
ت��ك��ن��ول��وج��ي�����������ات �أع���ل���ن���ت   2023  ي���ن���اي���ر 

 ل 3  هاري�ض L3 Harris Technologies عن 
تعيين �سمير مهتا  Samir (Sam) Mehta ب�سفة  رئي�ض ق�سم �أنظمة 
لل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �إل���ى  ت��ق��اري��ر  ي��رف��ع  �الإت�����س��االت بحيث 

.Christopher E. Kubasik كري�ستوفر كوبا�سيك
 ����س���وف ي��ج��ل��ب م��ه��ت��ا �إل������ى ل 3 ه���اري�������ض خ����ب����ر�ت ع��ري�����س��ة 
وم���ن���وع���ة ف����ي �ل���م���ج���االت �ل���ج���و ف�����س��ائ��ي��ة و�ل����دف����اع����ي����ة، �ل��ت��ي 
�إح����دى   »Collins Aerspace  « ���س��رك��ة  ف���ي  ع��م��ل��ه  م���ن  �ك��ت�����س��ب��ه��ا 
ر�ي���ث���ي���ون  وق����ب����ل   ،Raytheon Technologies وح���������د�ت 
 �أم�������س���ى 17 ع����ام����ًا ف����ي ����س���رك���ة »����س���ي���ك���ور����س���ك���ي  ل���ل���ط���ائ���ر�ت

 Sikorsky Aircraft « كرئي�ض لالأنظمة �لدفاعية و�لخدمات.
 Cristopher كوبا�سيك  كري�ستوفر  لل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
 Kubasik �أ����س���ار �إل����ى »�أن SAM ق��ائ��د م��اه��ر ف���ي ق���ي���ادة �الأع���م���ال 
وحلول �لمهمات �لحرجة �لتي تخدم �أمتنا وحلفائنا، وهو �سيخلف 
دانا مهنرت Dana Mehnert �لتي تتقاعد بعد 38 عامًا من �لعمل �لممّيز 

.»L3 Harris في

كولينز اأيرو�سباي�ش تعّي 
مديراً جديداً يف دولة االمارات

ل 3 هاري�ش تعّي 
�سمري مهتا رئي�ساً لق�سم 

اأنظمة االإت�ساالت

 ال�سيد �سمر مهتا Samir (Sam) Mehtaال�سيد �سني هوج�س - جاك�سون 
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جديد الدفاع

بتاريخ 15 كانون �لثاين/يناير 2023 �أعلنت كّل من �ركات 
»نك�سرت Nexter« ، »�أرك��و���ض Arquus« و »طالي�ض Thales« عن 
لقانون  �لرجمة  2022  وف��ق��ًا  للعام  للعربات  �ل�سنوي  �لت�سليم 
�لع�سكرية 2025 - 2019. ومنذ �لعام 2019 ت�سّلمت �لهيئة �لعامة 
للت�سّلح �لفرن�سية )DGA( ما جمموعه 452 عربة GRIFFON و 38 

.JAGUAR عربة
 ،EBMR إن حتالف �ركات �لعربات �ملدرعة متعّددة �الأدو�ر�
 GRIFFON ط��ور جم��ااًل ج��دي��دً� هو �أمن���وذج �لعربة �ل�سحية من
حت��ت �إ���س��م »GRIFFON  SAN«. ه��ذه �لعربة �أمن���وذج �الإخ���الء 
  DGA ل�سحي متت �ملو�فقة عليها من قبل �لهيئة �لعامة للت�سلح�
بتاريخ 12 �أيلول/�سبتمر 2022، وهي �أمنوذج  طّبي ُمعّد  الإدماج 

معد�ت طبية وتخزين و�أنظمة دعم �ملر�سى.
ُي�����س��ار �إىل �أن ع��رب��ة ج���اغ���و�ر JAGUAR  �مل���درع���ة للقتال 
و�الإ���س��ت��ط��الع )EBRC(، وع��رب��ة GRIFFON  �مل��درع��ة متعّددة 
ل��رن��ام��ج  وف���ق���ًا  م��ن��ه��م��ا  ك����ّل  ت��ط��وي��ر  مّت   ،)VBMR( �الأدو�ر 
SCORPION �لذي تقوده �لهيئة �لعامة للت�سّلح DGA، �إىل جانب 
�لعربات �ملدرعة �خلفيفة متعددة �الأدو�ر طر�ز SERVAL. ومن 
  SCORPION ملتوقع �أن يتّم ت�سكيل �أول لو�ء ُم�سلح ُم�سرتك من�

مع نهاية �لعام 2023 بغية ن�ر هذه �لقدر�ت �لقتالية �جلديدة.

نك�سرت ، اأركو�ش وطالي�ش ت�سّلم العربات 
املحّددة للعام 2022

بتاريخ 29 كانون �أول/دي�سمر 2022 منحت وكالة �لت�سّلح 
�لفرن�سية )DGA(، �ركة »نك�سرت Nexter« طلبًا الإعادة جتديد 50 

.)XLR( Leclerc  دبابة طر�ز
�إخ���ت���ب���ار�ت �ل��ن��وع��ي��ة �ل�����س��ن��اع��ي��ة ت�����س��ت��م��ّر ب��ت��ع��اون وث��ي��ق 
م���ع وك���ال���ة �ل��ت�����س��ّل��ح �ل��ف��رن�����س��ي��ة و�جل��ي�����ض �ل��ف��رن�����س��ي، وم��ع 
ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام 2022 �سّلمت دب��اب��ة �الأمن�����وذج �مل��ب��دئ��ي �الأوىل �إىل 
�أول  ت�سليم  ي��ت��ّم   �أن  ع��ل��ى   ،)DGA( �لفرن�سية  �لت�سّلح  وك��ال��ة 
18 دب��اب��ة عمالنية �إىل �جل��ي�����ض خ���الل �ل��ع��ام 2023، وذل���ك وف��ق��ًا 
بتاري���خ »نك�ست��ر«  ل�رك���ة  م��ن��ح  �ل���ذي  �ل��ت��ج��دي��د  خ��ط��ة   لعقد 

1 حزير�ن/يونيو 2021.
�إن �ل��ه��دف �الأول ل��ه��ذ� �ل��ت��ج��دي��د، ه��و �إدم����اج دب��اب��ة �لقتال 
�لرئي�سية لوكلر �ملعروفة ب���   XLR، يف �أنظمة �حل��رب �لتعاونية 
ن��ظ��ام ج��دي��د ملعلومات  م��ع   ،SCORPION ل��ع��رب��ات �سكوربيون 

�لقتال )SICS(. �لدبابة XLR  جمّهزة بر�ديو  CONTACT و�أجهزة 
�إلكرتونية ُم�سرتكة مع عربات SCORPION، �إ�سافة �إىل �أن حمايتها 

وقدر�تها �مل�سادة للعدو�ن قد مّت رفعها �إىل �أعلى �مل�ستويات بف�سل:
 حماية متقّدمة �سد �الألغام و�لقذ�ئف �ل�ساروخية.

 �إ�سافة ر�سا�ض عيار 7.62 ملم على برج يد�ر عن ُبعد للقتال يف 

�الأماكن �الآهلة بال�سكان.
 تطوير نظام جديد الإد�رة �لنر�ن، مع �إمكانية �إطالق �لذخائر 

مبعدل ُمرمج.
ُي�سار �إىل �أن Leclerc هي دبابة �لقتال �لرئي�سية من �جليل �لثالث، 
تعمل Nexter على �إع��ادة جتديد 200 دبابة للجي�ض �لفرن�سي حتى 

�لعام 2029.

Leclerc ونك�سرت  تفوز بعقد لتجديد 50 دبابة لوكلري

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

Being developed in partnership with Lockheed Martin and the U.S. Air Force, the new AN/ALQ-254(V)1 Viper 
Shield will provide U.S. allies with cutting-edge countermeasures against sophisticated, ever-changing threats. 
This advanced EW system will provide a virtual electronic shield around the aircraft, enabling warfighters to 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
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