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 تمهيد: (1) 

 حاملتي( اإلتفاق مع القاهرة على بيع 2) 5102باريس في سبتمبر  إعالنأقل من عام هو الفارق الزمني بين 

يونيو  5يونيو خبر استعداد مصر يوم  0الطائرة ميسترال وبين رفع إعالن جريدة األهرام الرسمية يوم األربعاء 

"جمال عبدالناصر" من طراز ميسترال الفرنسية،  التي أطلقت عليها مصر اسم إلستالم حاملة الطائرات، 5102

، لتصبح مصر أول دولة فى الشرق األوسط تمتلك حاملة 5102طاقمها في شهر مايو بعد االنتهاء من تدريب

(، على أن يتم تسليم الحاملة الثانية والتى سيطلق عليها اسم "أنور السادات" نهاية 3طائرات من هذا النوع )

المصرية عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة  إعالنالعام الحالي، وقد ترافق هذا مع 

صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى على رأس وفد  صدقيقيام الفريق أول / 

رفيع المستوى يتضمن الفريق أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية المصرية بالسفر إلى العاصمة  عسكري

 دعم التعاون المشترك بين جمهورية مصرالفرنسية باريس فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام فى إطار 

                                   
 .الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"اآلراء ( 1)

, Retrieved 23 September 2015BBCEgypt agrees to buy warships built for Russia from France, )  2 
 الرابطيونيو،  1"، جريدة األهرام عبد الناصراالحتفال بتسلم حاملة الطائرات "جمال ( 3 

http://www.bbc.com/news/world-europe-34335224
http://www.ahram.org.eg/News/181919/25/519849/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%BA%D8%AF%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181919/25/519849/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%BA%D8%AF%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1.aspx
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(، فما هي حاملة الطائرات 4دولة فرنسا وإستالم حاملة الطائرات المروحية الجديدة الميسترال )العربية و

 هو تسليحها والدور القادم المتوقع لها في معادلة الصراع في منطقة الشرق األوسط؟ ميسترال وما

 

 Mistralحاملة الطائرات الميسترال أواًل: 

برار والقيادة، من فئة حاملة تستخدم في اإل  Amphibious Assault Shipsهي سفينة هجوم برمائية 

، ولكنها ليست مؤهلة إلستقبال طائرات حربية نفاثة ولو بإقالع LHD("5)طائرات هليكوبتر بتصنيف "

 ، Mistral (L9013)من فئة الميسترال حتى اآلن وهم  2عمودي على سطح الحاملة، وقد تم تصنيع 

 والتى سميت الحقاً بجمال عبد الناصر، Sevastopol (1010)و ، Dixmude (L9015)و ، Tonnerre (L9014)و

والتى سميت الحقًا بأنور السادات، وتصل السفينة األولى "جمال عبد الناصر" مصر يوم  Vladivostok( 0151)و

سيتم تنظيم استقبال حافل لها عند وصولها قاعدة رأس التين البحرية ، و5102من شهر يونيو  55

 .5102، بينما ستصل الحاملة الثانية في سبتمبر باإلسكندرية

 إحاللهمليعقبها بناء قطعة أخري، كي يتم  5110لميسترال في سنة تم البدء في بناء أول قطعة من اوقد 

،  Orageو Ouragan محل سفينتي اإلبرار المائية وحاملة الطائرات العمودية من نوعي  5112و 5112 سنتي

 .DCNSو  STXهما قامت ببناء السفينة  التيالشركات و

قامت فرنسا وبضغط من حلفائها في  أوكرانيانتيجة لألزمة في شبة جزيرة القرم والتدخل الروسي في شرق و

شكل ميسترال، و سفينتيالصفقة العسكرية المبرمة مع الجانب الروسي والمتعلقة بتوريد  بإلغاءحلف الناتو 

تكلفة صناعة  وأيضاهذا اإلجراء أزمة للجانب الفرنسي من وجهين األول فيهم الغرامة الناتجة عن إلغاء اإلتفاق 

 المستقبل.قية فرنسا في تصدير األسلحة المتعاقد عليها في ادصالسفينتين واألهم م

يار ختتم استبعادها الحقًا، ليصبح اال التيبرزهم الصين أتم وضع قائمة بالمرشحين لشراء السفينة وكان 

ماليزيا وفيتنام ومن الشرق األوسط السعودية ومصر، كانت اإلشكالية الفرنسية في و البرازيلو قائم بين كندا

 .ستخسرها فرنسا التيحجم الفاتورة مشتري سريع لتعويض  إيجادرغبتها في 

                                   
ستالم حاملة الطائرات ودولة فرنسايغادر إلى فرنسا فى إطار دعم التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية  صبحي صدقيالفريق أول / ( 4  المروحية  وا 

 الرابطيونيو، 1الجديدة الميسترال، 
5 ) LHD stand for Landing Helicopter Dock 

https://en.wikipedia.org/wiki/French_ship_Mistral_(L9013)
https://en.wikipedia.org/wiki/French_ship_Tonnerre_(L9014)
https://en.wikipedia.org/wiki/French_ship_Dixmude_(L9015)
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_ship_Gamal_Abdel_Nasser
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_ship_Anwar_El_Sadat
http://www.netmarine.net/bat/tcd/ouragan/histoir3.htm
http://www.netmarine.net/bat/tcd/ouragan/histoir3.htm
http://www.netmarine.net/bat/tcd/orage/histoir3.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/DCNS_(company)
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/photos/a.219625808168409.52727.217455035052153/839552799509037/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/photos/a.219625808168409.52727.217455035052153/839552799509037/?type=3&theater
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نقاش حول تداعيات  أثارعلنت الحكومة الفرنسية استحواذ مصر على الصفقة، مما أ 5102سبتمبر  52في 

وتأثير هذا األمر بشكل جيو سياسي، حيث يمثل استحواذ مصر على السفينتين نقلة بحرية كبرى لها ويمكنها 

ستكون  Foreign Affairsن قبل، ووفق موقع ليها مإا لمساحات لم تكن تستطيع أن تصل قواته إيصالمن 

هم القوى فى المنطقة، وقادرة على حرب على مسافات أالبحرية المصرية بعد انضمام تلك السفينتين من 

 (.6قبل ) ذيأبعد بكثير من 

، تم تركيبها على السفينتين التيتصال الروسية على الجانب اآلخر كان هناك مفاوضات أولية على بعض نظم اال

كانت السفينتان  التينظمة االتصال الروسية أتم سحب كل  المصرية( ووفق جريدة األهرام الرسمية)ولكن 

 (.7الجديدة للبحرية المصرية ) األنظمةروسيا وتم تثبيت  إلىعادتها إساس ومجهزتين بها باأل

وهو طراز بحري تم  KA-52Kمن طراز  هليكوبترولكن مصر تعاقدت مع الجانب الروسي على شراء طائرات 

طائرة من هذا الطراز، ووفق موقع  02جل الميسترال حيث تستطيع السفينة حمل في حدود أتخصيصه من 

Defense News (8 فإنه من المتوقع وصول الطائرات في نهاية عام )5102ام وحتى نهاية ع 5102.  

 

 (9)مواصفات الميسترال ًا: نيثا

 :المواصفات الفنية للسفينة الحربية طراز ميسترالالمستوى األول: 

 .طن )حمولة كاملة( 55111 اإلزاحة-0

 .متًرا 011الكلى  الطول-5

 .متًرا 25العرض  –2

 .عقدة 01 السرعة-2

 .متًرا 25 االرتفاع-2

 .بحريميل  01111يوًما بمدى  21اإلبحار  مدى-2

 .درجات أخرى 021ضابط +  21 الطاقم-2

                                   
6 ) Egypt Purchases Mistral-class Assault Ships: Problems and Possibilities, 12 November 2015, Foreign Affairsre 

 األهرام، 6116فبراير  6قبل الصيف المقبل، « الميسترال»الطائرات  حاملتيفرنسا تسلم مصر ( 7 
8 ) Russian Firm: Progress Made To Equip Radio Systems for Egyptian Carriers, 16 March 2016, Defense News 

 .موقع وزارة الدفاع المصرية، 6116يونيو 6ذات االهتمام المشترك،  لمناقشة عدًدا من الموضوعات الفرنسينظيره  يلتقي صبحي صدقيالفريق أول ( 9 

http://foreignaffairsreview.co.uk/2015/11/mistrals/
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/474953.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/474953.aspx
http://www.defensenews.com/story/defense/naval/ships/2016/03/16/russian-firm-progress-made-equip-radio-systems-egyptian-carriers/81866976/
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29216
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29216
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أسطح لتحميل الطائرات ومركبات القتال  2سطًحا منهم  05تنقسم السفينة إلى المستوى الثاني: األسطح: 

 :كاآلتي

 ليكوبترنقاط إقالع وهبوط للطائرات اله 2: به الرئيسيسطح الطيران ـ 0

 .مركبة مدرعة 22هل طبًقا للحجم والحمولة، أو  طائرة 02-05ين زيسمح بتخ الطيران:هنجر ـ 5

 .عربة مدرعة أنواع 21: يسمح بتحميل العلويسطح المركبات ـ 2

 .دبابات طبًقا للحمولة 1إلى  2سطح المركبات السفلى: يستخدم لتحميل المركبات والمجنزرات من ـ 2

   (L-CAT) وسيطة إبرار طراز + (LCM) إبرار طراز وسيطتيهنجر الوسائط )الحوض(: يتسع لتحميل ـ 2

 

 :إمكانيات وقدرات السفينة الحربية طراز ميسترال المستوى الثالث:

 .فرد بمعداتهم طبًقا لمدة اإلبحار 211إلى  221قادرة على تحميل من  السفينة-0

السريع )تتواجد بالسطح  لإلنزال (L-CAT)و (LCM) قادرة على تحميل وسائط اإلبرار طراز السفينة-5

 .لنقل األفراد والمدرعات والدبابات( المائيالسفلى 

، 5م221ن أقسام المستشفى منتشرة على مساحة أ، حيث بحريمجهزة للعمل كمستشفى  السفينة-2

قسم خاص باألسنان وأحدث جيل من المساحات اإلشعاعية  –غرفة أشعة إكس  –عمليات  غرفتيتستوعب )

مجهزة بغرفتي  أنهابحرية للمصابين في المعارك حيث  إخالءدة كقاع ايمكن استخدامهو .(طبيسرير  21 –

 51، وأسنان"، وعيادة Ultrasonographyأشعة، وعمليات التصوير بالموجات فوق الصوتية " عمليات غرفة

 إضافياسريرا  21أسرة مخصصة للعناية المركزة، باإلضافة إلى وجود  2سرير طبي منهم  21غرفة للمرضى، و

 ىاألقصلزيادة االستيعاب  الطوارئطيا حيث يمكن تنصيبهم في هناجر المروحيات في حاالت مخزنين احتيا

 .للمصابين

تستطيع نقل ، كما 5م5221مساحة  بإجماليفرد طبًقا للمساحة المتيسرةـ،  5111على إخالء حتى  القدرة-2

 .العديد من اآلليات بشكل عددي كبير

مهام اإلخالء وتقديم أعمال الدعم ، واإلستراتيجي البحريأعمال النقل و، البحريبعمليات اإلنزال  القيام-2

 .المؤهل لقوات التشكيل الطبيتقديم العالج ، وللمناطق المنكوبة اللوجيستي
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مركز قيادة متقدم لتوجيه وتنسيق العمليات القتالية البحرية والبرمائية، والتنسيق بين القطع البحرية ـ 2

 معلوماتيةالمبكر المحمولة جوا، نظرًا الحتوائها على نظم  واإلنذارالقيادة والسيطرة  والقوات الجوية ومراكز

 وقيادة. إبرار"، لذلك هي تعتبر سفينة SIC 21"و "SENIT 9" أبرزهاوقيادة وسيطرة وتحكم 

 .الساحليةكبري في مسارح العمليات حاملة مروحيات وناقلة قوات مشاة ومدرعات وهو ما يعطيها فاعلية ـ 2

، كانت الميسترال احد اربع سفن 5112 في حرب لبنان، ف(10) أو دولية إقليميةفي مهام حربية  المشاركةـ 5

شاركت السفينة ، والجئ 0222 إجالءمركبة مدرعة، وتم  52عسكري و 221فرنسية تم نشرها وكان على متنها 

 إنسانيةشاركت بمهمة ، و(11)5112" في كوت ديفوار في عملية ليكورن Tonnerreالثانية من فئة ميسترال "

المشاركة ، و5115، مخدرة كوكايين واعتراض شحنات تهريب موادفي خليج غينيا وساهمت في رصد 

 ، وشاركتومساعدات غذائية إمدادات إيصال تعرضت لها بورما عن طريق التيبالمساعدة في الكارثة اإلنسانية 

أمام السواحل  Tonnerreي اطار الثورة الليبية اعلن وزير الخارجية الفرنسية نشر حاملة الطائرات ف 5100عام 

 (.12) 0122المتحدة رقم  األمملقرار  إنفاذالليبية 

 :(13ته )اوتظهر الصور التالية شرح هيكل السفينة وتقسيم

 

 

 

 

 

 

                                   
WikipediaMistral class amphibious assault ship, Operational history, )  10 

Wikipedia, Opération Licorne)  11 
12 ) Apache helicopters to be sent into Libya by Britain, 23 May 2011, The Guardian 
13 ) Mistral BPC – Pictures, Global Security 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mistral-class_amphibious_assault_ship#Operational_history
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unicorn
https://en.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Licorne
https://www.theguardian.com/world/2011/may/23/apache-helicopters-libya-britain
http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/mistral-pics.htm
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 الشكل األول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل الثاني:

 



 

 

 مصر: صفقة الميسترال .. القدرات واألدوار 7   11 يونيو 1026

 

 الشكل الثالث:

 
 

 :وصفقات التسليح المصرية المرتبطة الميسترالًا: ثالث

KA-برز الصفقات المرتبطة بشكل معلن ومباشر بالميسترال هي صفقة الطائرات المروحية الروسية ألعل 

52K (14،) 50مروحية مستنسخة من المروحية الروسية  وهي-KA مروحية ذات المقعد الواحد، ولكن ال-KA

52K  تتميز عن سابقتها بمقدمة الجسم الموسعة وقمرة القيادة بمقعدين قاذفين لقذف الطيارين للخارج

و استهداف للمروحية، باإلضافة إلى أن قمرة القيادة في المروحية مدرعة، وكان قد تم أي خلل أفي حالة حدوث 

 الوقود مع للمروحية العمليان الطير مدى ويبلغ (.15) 5105بدء تصنيع نسخة تجريبة منها للميتسرال سنة 

 .ساعة/كلم 211 طيران بسرعة كيلومترا، 251 الداخلية الخزانات في

                                   
 روسيا اليوم، 6112سبتمبر  62: القاهرة تشتري مروحيات حربية من موسكو، مصدر عسكري ( 14 
 روسيا اليوم، 6112 أبريل 9، "كا 26 – كا“طراز مروحية بحرية من  26وزارة الدفاع الروسية تقتني ( 15 

https://arabic.rt.com/news/794862-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/794862-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/681102-32_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7_%E2%80%93_52_%D9%83%D8%A7_/
https://arabic.rt.com/news/681102-32_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7_%E2%80%93_52_%D9%83%D8%A7_/
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يل حيث تعتمد الطائرة على مروحيتين عموديتين يدوران عكس ذوتتميز المروحية بغياب مروحية ال

ول محورها الرأسي اإلشتباك حيث تستطيع الدوران حو كبر على المناورةأبعضهما البعض، مما يعطيها قدرة 

 تحت الحمالة في للتحميل نقاط 2و درجة، باإلضافة إلى وجود مدفع سريع الرمي، 051في وضع التحويم لدرجة 

 –ن تركب فيها صواريخ موجهة مضادة للدبابات وصواريخ غير الموجهة وصواريخ " جو أ ويمكن الجناحين،

مالي للوسائل النارية المركبة بالحماالت تحت ، بوزن إجاألعيرةجو"، ومدافع رشاشة وقنابل من مختلف 

لكترونية بصرية تسمح بتحقيق إالمروحية مجموعة حسب بل تركب في كيلوغرام، ليس هذا ف 5111الجناحين 

(، والمروحية ظهرت في بعض المهام 16للمروحيات التي تطير ضمن مجموعة واحدة ) األهدافالداللة على 

 (.17) 5102سنة  الحربية على األراضي السورية في

لتسليم القاهرة  "التكنولوجيات اإللكترونية اإلشعاعيةشركة "ولكن وبالبحث وجدنا أن مصر تعاقدت مع 

الخاصة بالتشويش اإللكتروني، وهي منظومة جوية روسية تركب على الطائرات  President-Sبمنظومة 

مزودة برؤوس توجيه ذاتي وتعمل وهي مخصصة للتشويش على الصواريخ ال "KA-52Kالسمتية ومنها فئة "

باألشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، والضوئية والرادارية، ويمكن للمنظومة أن تشوش و"تعمي" صاروخين 

 (.18" الموجهة )جو-جومن صواريخ الدفاع الجوي الموجهة ومن صواريخ "  تحمى الطائرةمنفصلين، بحيث 

يحدد ويوزع  الذيدة سرب من المروحيات، ولعب دور مركز القيادة ومن مميزات هذه المروحية قدرتها على قيا

األهداف على المروحيات األخرى فى السرب، حيث تستطيع طائرة واحدة قيادة سرب كامل من مروحيات 

 (.19)إصابتها ، كما تستطيع توجيه النيران األرضية فى االتجاهات المعادية وتصحيح نسبة دقة األباتشي

على صعيد آخر تحتاج الميسترال لمجموعة قتالية مرافقة، تتنوع مهامها ما بين حماية السفينة وبين المهام 

، باإلضافة إلى اإللكترونيةمدمرة دفاع جوي لكل حاملة، لتأمينها ومهام الرصد والحرب القتالية األخرى، ومنها 

مبكر فعالة وحماية ذاتية  إنذارمظلة فرقاطات متعددة المهام "دفاع جوي+مكافحة غواصات"، لتكوين 

 FREMM Classللمجموعة القتالية، وهذا ما يفسر حصول مصر على الفرقاطة الفرنسية متعددة المهام "

Frigate( "20) على النسخة المخصصة لمكافحة الغواصات ولكن مازال التعاقد ووصول المروحية  تولقد حصل

                                   
 روسيا اليوم(، )التمساح" 26 –مروحية "كا ( 16 
 يديو( ف17)
 روسيا اليوم، 6116مارس  19روسيا تسلم مصر منظومات "تعمي" الصواريخ الموجهة، ( 18)
 اليوم السابع، 6112 أبريل 62، "األباتشي" وسر تفوقها على "26المروحية الروسية "كا تعرف على ( 19)
 ويكيبيدياالفرقاطة فريم، ( 20)

https://arabic.rt.com/news/781135-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7--52-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD/
https://arabic.rt.com/news/781135-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7--52-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD/
https://www.youtube.com/watch?v=TNEhTXc_WQw
https://www.youtube.com/watch?v=TNEhTXc_WQw
https://arabic.rt.com/news/815496-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF/
https://arabic.rt.com/news/815496-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF/
https://www.youm7.com/story/2015/4/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7-52-%D9%88%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4/2153954
https://www.youm7.com/story/2015/4/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7-52-%D9%88%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4/2153954
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%85
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NH90 صواريخ وMU90 باإلضافة لسفن كورفيت متعددة ير الغواصات غير واضحالمتخصص في تتبع وتدم ،

لكل مجموعة قتالية،  وإمداد(، باإلضافة لسفينة دعم 21المهام وهو ما يفسر شراء مصر للكورفيت جويند )

 ويمكن تعويض غياب بعض القطع مثل المدمرة بزيادة قطع أخرى.

 

 مشاكل متوقعة للميتسرال:ًا: رابع

الكبيرة التي تتمتع بها المسيترال والتجهيزات الفنية الضخمة التي ترتبط بها، إال أنها الفنية  اإلمكاناترغم 

 تصطدم بعدة معوقات مهمة، من بينها:

 قلة خبرة البحرية المصرية، وعلى هذا النوع من السفن بشكل عامنقص الخبرة التشغيلية للجانب المصري ـ 0

صعوبة التعامل مع التكنولوجيا المعقدة الخاصة ، وواألحمر طات، عكس البحرين األبيضفي اإلبحار في المحي

 بالسفينة.

ة الصيانة الدائم أعمالالقدرة على توفير ، ولتعامل مع تغيرات البيئة البحريةقدرة الميسترال على الحياة واـ 5

 والمالئمة للحفاظ على جاهزية السفينة في أعلى معدالتها.

في ظل تدريعها الخفيف  شواطئعبورها لقناة السويس أو قربها من  احتمالية تعرضها لهجمات في حالةـ 2

 نظرًا لبنائها وفق معايير تجارية أكثر منها عسكرية، لذلك تحتاج دائمًا سفن حماية قتالية.

، فإن أعضاء في الخدمة البحرية الفرنسية يعتقدون أن الميسترال صممت tyGlobal Securi وفق موقعـ 2

بشكل معقد، وأنها محملة بشكل زائد بالمعدات الكهربائية واإللكترونية، مما يؤدى لمشاكل في الخدمة 

ت (، وهي عيوب أد22وإصالحات مستمرة، باإلضافة لشكاوي متعلقة بقدرتها في البيئات البحرية المختلفة )

سترالي لشراء سفينة إنزال جديدة والذي فاز فيه  فاز في نهاية لى فشلها في النجاح في العطاء اإلوفق للموقع إ

 .Juan Carlos I (L61)بسفينة من نوعية  Navantiaالمطاف شركة 

 

                                   
 ويكيبيدياطراد جويند، ( 21)

(22 ) Mistral Construction Program, Global Security 

http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/mistral-program.htm
http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/mistral-program.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Navantia
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_ship_Juan_Carlos_I_(L61)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF
http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/mistral-program.htm
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 استخدامات محتملة سًا: مصر والميسترال: خام

لعل النظر في تصريحات الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية المصرية للصحفيين على متن حاملة 

المها في الميناء الفرنسي، تحدد بعض مالمح الدور القادم للسفينة الميسترال الطائرات الميسترال يوم است

كل يوم تزيد قدراتنا القتالية، كل يوم نضيف "وصفقات التسليح البحرية المرتبطة بها، حيث قال الفريق: 

"، صرموتأمين وحماية للدول العربية مكسب وإضافة وقدرات القوات العربية ولقدرتنا وحدة جديدة تضيف 

تنفيذ مهام لمدد طويلة إن القطعة البحرية الجديدة "ستزيد من قدراتنا القتالية والكفاءة العالية ل" :وأضاف

 (23)"طبقا لألوامرلو احتاج األمر وأمام السواحل األخرى وتنفيذ مهامنا أمام سواحلنا ، وستمكننا من في البحر

السنوات الخمس الماضية فرضت علينا استراتيجية للتطوير شهدناها خالل  التيوأضاف "التحديات األمنية 

 (.24" )تأمين المصالح االقتصاديةومواجهة اإلرهاب والبناء لتحديث كافة األفرع الرئيسية، ل

ووفق ما رصدناه من ظروف شراء الحاملة ومواصفاتها وتاريخ الحاملة ومهامها، والموافقة الروسية عليها وعدم 

يضًا على الصفقة رغم ما تمثله من تطور بحري أليها، بل وعدم اإلعتراض اإلسرائيلي اإلعتراض األمريكي ع

بط ر إمكانيةمدى و يضًا مسألة تمويل الصفقة من قبل الجانب السعوديألمصر كبير في الناحية العسكرية، و

صرية ستكون قوة عربية مشتركة، فإن اإلستخدامات المحتملة لحاملة الطائرات الميسترال الم بإنشاءذلك 

 كالتالي:

خلق توازن بحري مضاد ضد القوة ية المشتركة لتكون من مرتكزاتها المشاركة في القوة البحرية العربـ 0

تمثل هاجس وقلق شديد لدول الخليج في ظل التقارب األمريكي  التيالعسكرية اإليرانية المتزايدة، وهي القوة 

ة في القمف ات الخليجية مجتمعة إذا ما قورنت بالجانب اإليراني.ضعف القدرة القتالية للقوو اإليراني الحادث،

( 25القاهرة ) إعالنقوة عسكرية عربية مشتركة، ليعقب ذلك  إنشاءاتفق الرؤساء العرب على  52العربية ال 

عسكرية عربية مشتركة، تلك  مسألة بناء قوةحول ، 5102يوليو  21بين السيسي ومحمد بن سلمان بتاريخ 

 على قوات تدخل سريعة اإلنتشار وهو ما يوجد احتياج لوجود منظومة نقل جوي أساسهاتمد في القوة تع

بحري يتم تطويرها، ومن هنا يمكن تفسير أحد أوجه اهتمام مصر بشراء الميسترال حيث يقدم النظام و

ي لسعودالمصري نفسه بصفته أحد حماة حدود دول الخليج بشكل عسكري، ومن هنا نستطيع تفسير الدور ا

                                   
 France24، 6116يونيو  6مصر تتسلم أول حاملة طائرات فرنسية وسط احتفال رسمي، ( 23)
 اليوم السابع، 6116يونيو  6مصر تتسلم الميسترال، قائد البحرية المصرية يرفع العلم على حاملة المروحيات، ( 24)
 الوطن، 6112يوليو  21نص "إعالن القاهرة" الصادر اليوم بين السيسى وبن سلمان، ( 25 

http://www.france24.com/ar/20160602-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://www.youm7.com/story/2016/6/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81/2745204
https://www.youm7.com/story/2016/6/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81/2745204
http://www.elwatannews.com/news/details/778106
http://www.elwatannews.com/news/details/778106
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( عن السفينة، وذكر 26) Global Securityالمساهم في تيسير هذه الصفقة كما جاء ضمن تقرير لموقع 

حداها في البحر األبيض المتوسط والثانية إستقر تفيه أن الصفقة تمت بدعم سعودي، وأن السفينتين س

وكالة األنباء الفرنسية نقاًل عن مصدر حكومي فرنسي أن السعودية  وهو ما أكدته قر في البحر األحمر.تستس

(، وهو ما 27) "ستشارك في تمويل شراء السفينتين، حيث ذكر المصدر إن "التمويل السعودي سيكون كبيرا

 (.28ليه أيضًا صحيفة الليموند الفرنسية أيضًا )إ أشارت

 راروإبالسعودية الجارية في اليمن كسفينة قيادة  تأمين باب المندب والمساهمة في العمليات العسكريةـ 5

في ما يسمي على الحرب على اإلرهاب حيث خفت وتيرة المواجهات في جبهات  يضاوأميداني،  ومستشفى قوات

القتال مع الحوثيين وتم تحويل جزء من المجهود الحربي للسيطرة التامة على اليمن الجنوبي من قبل قوات 

ضاء على الفصائل اإلسالمية المصنفة على قوائم اإلرهاب األمريكية مثل القاعدة وغيرها التحالف العربي والق

 من فصائل ممن ينتمون للسلفية الجهادية.

عمال القرصنة المنطلقة من الصومال، باإلضافة إلى لعبها دور مع قوات األميصوم أالمشاركة في الحد من ـ 2

حربها ضد حركة شباب المجاهدين الصومالية، في ظل عمل  القوات األثيوبية فيو ودعم حكومة مقديشيو

اإلستغالل السياسي لهذا في  وأيضاالنظام المصري كي يكون شريك أقليمي فعال في الحرب على اإلرهاب، 

 ، وقد يستخدم في مسألة مياه سد النهضة مع أثيوبيا.أفريقياتعظيم الدور المصري في 

سا والتى تعتبر فرن إيطاليابا عبر ويبية للحد من الهجرة غير الشرعية ألورالمساهمة في مراقبة السواحل اللـ 2

بخصوص حظر السالح بليبيا،  5515 أكبر المتضررين منها، باإلضافة للعمل على مراقبة تنفيذ القرار الدولي رقم

صدي بالقوة، بحثا عن أسلحة مهربة، للت ليبيا والذي يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل

لعمليات تهريب األسلحة والتى يتخوف من وصولها أليدي التنظيمات اإلسالمية المناوئة لحكومة الليبية الحالية 

قوات وقيادة عمليات سريعة على السواحل الليبية كجزء من فرض  إبرار(، وأيضًا المساعدة في عمليات 29)

 الحل السياسي الدولي على األطراف المتنازعة في ليبيا.

                                   
SecurityGlobal , Mistral Assault Ships)  26 

 France24، 6112أكتوبر  11مليون يورو،  921مصر وفرنسا توقعان رسميا صفقة شراء سفينتي "ميسترال" قيمتها ( 27 
lemonde2015,  l’Arabie saoudite et l’Egypte “sont prêtes à tout pour acheter les deux navires”, 7 August)  28  

 الجزيرة، 6116يونيو  12بخصوص حظر السالح بليبيا،  6696تفاصيل القرار الدولي ( 29)

http://www.globalsecurity.org/military/world/egypt/mistral.htm
http://www.france24.com/ar/20151010-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/08/07/l-egypte-et-l-arabie-saoudite-candidates-au-rachat-des-mistrals_4715520_3212.html
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/15/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-2292-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/6/15/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-2292-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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فيه عدد من  المتوسط والمتشاركعب دور فعال في صراع حقول البترول والغاز في شرق البحر األبيض لـ 2

"، في ظل احتمالية تطور هذا الصراع لصراع إسرائيلالدول ومنها "قبرص اليونانية، تركيا، اليونان، لبنان، 

 .قتصادية لجميع األطرافلتقسيم الحدود اال رِضإذا لم يتم التوصل التفاق ُم إقليميعسكري 

تفاقية الميسترال خصوصًا إذا نظرنا إلى ما قاله السفير ال إسرائيلل حول عدم معارضة ؤلكن هنا يبرز تسا

إبراهيم يسري المدير السابق إلدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية بالخارجية المصرية، أن الواليات 

اع تعليقه على صر رإطاشمل إسرائيل وقبرص ومصر واليونان، في المتحدة تسعى إلى تشكيل تحالف إقليمي ي

 .(30)الغاز والنفط 

قد تعاقدت مع اليونان على بيعها غاز بعد اكتشافاتها في  إسرائيلالصورة تزداد وضوحًا إذا علمنا أن إن بل 

 أيضًا بالنسبة لقبرصأخرى،  بيةوأورالفترة الماضية، ومحاولتها استغالل األزمة اليونانية في الوصول ألسواق 

بهدف توزيعه من أراضيها، وقد أبرمت  اإلسرائيليةفإنها تريد أن تتحول إلى مركز يستقطب صناعة الغاز 

، يتيح لألخيرة أن تكون شريكة في أعمال التنقيب عن الغاز والنفط مقابل سواحل إسرائيلاتفاقًا مفاجئًا مع 

 .(31) قبرص

األزمة التركية الروسية فإن هناك مساحة من تالقي المصالح بين النظام بل وفي تطور أزمة الصراع السورية و

المصري والروسي قد يتم استثمارها ضد الجانب التركي كوسيلة من وسائل الضغط، هذا مع الوضع في االعتبار 

 (.32) مساحة التقارب الروسي اإلسرائيلي المتزايدة، والمسألة القبرصية واليونانية

معارك محتملة في شمال شرق سيناء أو في قطاع غزة وإن كان  أيقوات في  وإبراركسفينة نقل استخدامها ـ 2

لها نق إمكانيةإلستخدام قوات قادمة من البحر في ظل  الحاجةاإلحتمال هذا يضعفه البعض بشكل كبير لعدم 

 بريًا وعدم وجود عوائق لذلك.

وخصوصًا في نقل المنحة األمريكية من المركبات العمل كناقلة مدرعات ونشرها في مناطق العمليات، ـ 2

، حيث وصلت الدفعة األولى من تلك المنحة لمصر، ومن المنتظر (MRAP)للكمائن المقاومة لأللغام والمضادة 

                                   
 قناة الجزيرة، 6112نوفمبر  62صراع الغاز والنفط في شرق المتوسط، ( 30)
 الحياة، 6112 أبريل 1هل يعيد الغاز تموضع إسرائيل في خريطة الشرق األوسط؟، ( 31)
 ،غاز شرق المتوسط: ورقة أولية، محمد سليمان الزواوي وأبعاده، أنظر:  طرافهأغاز الشرق المتوسط و  أولية حولقام المعهد المصري بإصدار دراسة ( 32)

 .6116 أبريل 19، المعهد المصري للدراسات السياسية واإلستراتيجية

http://www.aljazeera.net/programs/al-jazeeraspecialprograms/2014/11/24/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.aljazeera.net/programs/al-jazeeraspecialprograms/2014/11/24/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.alhayat.com/Details/498777
http://www.alhayat.com/Details/498777
http://www.eipss-eg.org/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/2/0/647#_ftn8
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مركبة مدرعة سوف تستخدم في مجال  225استكمال بقية وصول الدفعات ليكون عدد المدرعات المستلمة 

 (.33ة اإلرهاب )حمكاف

عمال تسلل من سيناء والقيام بهجمات بحرية أين البحر األحمر والمساهمة في ضمان عدم حدوث تأمـ 5

برار قوات سريعة التدخل في مناطق إاإلسرائيلي، والقيام بأعمال  إيالتتستهدف السفن اإلسرائيلية أو ميناء 

سالح البحرية اإلسرائيلي يتخذ بأن  إسرائيلية إعالمقل عن وسائل ما ُنالعمليات المحتملة في سيناء، في ظل 

(، 34مشددة إلحتمال تنفيذ هجوم ضخم يستهدف مدينة أم الرشراش "إيالت" ويكون مصدره سيناء ) إجراءات

 التإي مدينة باتجاه سيناء من تنطلق مسلحة عملية صحيفة معاريف اإلسرائيلية من حدوث أكدتهوهو تخوف 

ائيلية من قيام المسلحين بالتسلل إلى إيالت واحتجاز رهائن إسر عسكرية األوساط في تخوف ظل في الساحلية

إسرائيليين، وأن تدريب إسرائيلي بحري واسع النطاق قد تم تنفيذه لمواجهة عدد من السيناريوهات 

 (.35العسكرية، وذلك في أعقاب سخونة األوضاع األمنية داخل سيناء)

 

 خاتمة:

الجيش المصري، ومن المهم الحرص على شمولية هذه من المهم العمل على تطوير منظومة التسليح في 

المنظومة من حيث التدريب والتأهيل والصيانة والتنوع في المصادر، بل والعمل على توطين هذه المنظومة 

من خالل التوسع في التصنيع العسكري المحلي، ولكن األهم هو ارتباط هذه المنظومة باألمن القومي المصري 

وترتيب األولويات فيما يتعلق بهذه المهددات، وليس ارتباط هذه المنظومة بدور وظيفي ومهدداته األساسية، 

يتم فيه استخدام هذا الجيش كشرطي في المنطقة، تستخدمه عدد من األطراف اإلقليمية والدولية بما يحقق 

، وهو ما أهدافها ويؤمن مصالحها، حتى لو كان ذلك في جانب منه على حساب المصالح الوطنية المصرية

كشفت عنه حالة التوسع فى التسليح في وقت تعاني فيه الدولة المصرية من تهديدات واختالالت 

 .5102يوليو  2استراتيجية، سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، تفاقمت بعد 

                                   
 موقع السفارة األمريكية بالقاهرة ،6116مايو  16الواليات المتحدة تسلم مدرعات مضادة لأللغام للجيش المصري، ( 33)
 الرابط، 6116مايو  62، اإلخبارية 62سيناء وكالة( 34)
 الجزيرة، 6116مايو  62الجيش اإلسرائيلي: أحبطنا تهريب أنابيب لغزة إلنتاج قذائف، ( 35)

http://egypt.usembassy.gov/apr051216.html
http://egypt.usembassy.gov/apr051216.html
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/564737727041549
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/564737727041549
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/28/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/28/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81

