هؤتور الشرق األوسط للذفاع الجىي و الصاروخً ٌختتن أعواله بنجاح كبٍر
والٍىم الثانً :هناقشاث حىل هكافحت تهذٌذ صىارٌخ الكاتٍىشا وادارة األزهاث خالل الهجواث الصاروخٍت

أتٕ ظثً – 2008/12/15
اخررى "يؤذًش انؾشق األٔعظ نهذفاع انعٕي ٔانصاسٔخً" أػًانّ ٌٕو أيظ تؼذ ٌٕيٍٍ يٍ انًحاضشاخ ٔانُماؽاخ حٕل ذٓذٌذ
انصٕاسٌخ انثانٍغرٍح ٔانعٕانح فً انًُغمح ٔعثم يٕاظٓرٓأ .ػمذ انًؤذًش ،انزي ٌُظًّ يشكض انؾشق األدَى ٔانخهٍط نهرحهٍم
انؼغكشي (إٌيغًا) ،تشػاٌح عًٕ انفشٌك أٔل انؾٍخ يحًذ تٍ صاٌذ آل ٍَٓأٌ ،نً ػٓذ أتٕ ظثً َائة انمائذ األػهى نهمٕاخ
انًغهحح ٔ ،تذػى خاؿ يٍ انمٍادج انؼايح نهمٕاخ انًغهحح  ،فً َادي ضثاط انمٕاخ انًغهحح فً أتٕ ظثً .ؽٓذ انٍٕو انصاًَ يٍ
انًؤذًش ظهغراٌ ػايراٌ :األٔنى حٕل انرٓذٌذ انًرصاػذ نصٕاسٌخ انكاذٍٕؽا ٔانرً أػاد حضب اهلل ادخانٓا تفاػهٍح عاحح
انًؼشكح ضذ اعشائٍم فً حشب نثُاٌ انصاٍَح فً صٍف ػاو ٔ ،2006انصاٍَح حٕل عثم ذؼايم أظٓضج انغٕاسئ ٔانذفاع انًذًَ
يغ انٓعًاخ انصاسٔخٍح ػهى أؽكانٓا انرمهٍذٌح ٔغٍش انرمهٍذٌح .أيا ظهغاخ تؼذ انظٓش فكاَد حهماخ ػًم يغهمح ذُأند
يٕاضٍغ انذفاع انصاسٔخً تؾكم يشكض ٔذفصٍهً ؽاسن فً ػشضٓا ػذد يٍ أْم االخرصاؿ ٔانًغؤٔنٍٍ انؼغكشٌٍٍ يٍ
داخم انذٔنح ٔانذٔل انصذٌمح ٔانحهٍفح.
الجلست العاهت االولى" :هكافحت صىارٌخ الكاتٍىشا"
ذشأط انعهغح االٔنى يٍ انٍٕو انصاًَ نهًؤذًش سئٍظ انًؼٓذ انفشَغً نهرحهٍم االعرشاذٍعً انذكرٕس فشَغٕا ظٍش ٔذُأل انثحس
"يكافحح صٕاسٌخ انكاذٍٕؽا" حٍس ذٕنى انعُشال تٍرش فاَغٍم يٍ يؼٓذ يذفؼٍح انًٍذاٌ انراتغ نهمٍادج انؼايح نهعٍؼ االيٍشكً فً
فٕسخ عٍم ،ػشض نرغٕس صٕاسٌخ انكاذٍٕؽا ٔانرٓذٌذاخ انًحرًهح انُاظًح ػُٓا فاػرثش اٌ انٓذف االعاعً نٓزِ انصٕاسٌخ
ْٕ ذشٍْة انحكٕياخ ٔصػضػح أَظًرٓأ .ذكهى ػٍ َظاو فانُكظ انًضاد نهصٕاسٌخ انزي ذى ذؼذٌهّ يؤخشا نهرصذي نصٕاسٌخ
انكاذٍٕؽا فٕق انًُاعك انًغرٓذفح .كًا ذحذز ػٍ ضشٔسج ذغٌٕش َظاو يركايم نشصذ ٔذحذٌذ يشاكض اعالق ْزِ انصٕاسٌخ
ٔذذيٍشْا ػهى أسض انًؼشكح .انًذاخهح انصاٍَح كاَد نهعُشال ظٍُٕ دٌالسٔكٕ يذٌش انًؾاسٌغ انرُفٍزي فً دائشج انصٕاسٌخ
ٔانفضاء فً ٔصاسج انذفاع األيٍشكٍحٔ ،انزي ذحذز تذٔسِ ػٍ ضشٔسج اٌعاد حهٕل فؼانح راخ كهفح يُخفضح نخغش صٕاسٌخ
انكاذٍٕؽا.
الجلست العاهت الثانٍت :الذفاع السلبً وادارة األزهاث خالل الهجواث الصاروخٍت
اداس اػًال انعهغح انؼايح االخٍشج انذكرٕس ياٌكم كٍَٕم ،انثاحس فً يشكض انثحشٌح نهرحهٍم فً ٔاؽُغٍٔ ،ذُأل فٍٓا يٕضٕع
اداسج األصياخ فً انحشب انصاسٔخٍح .كاٌ انعُشال االيٍشكً سٔتشخ ٔٔدص يٍ لٍادج انفشلح  32نهذفاع انعٕي ٔانصاسٔخً
أٔل انًرحذشٍٍ حٍس ذُأل انرُغٍك انمائى تٍٍ دٔل انرحانف فً ػًهٍاخ انذفاع انعٕي انركرٍكً ٔضشٔسج ذًرٍُّٔ .اكذ أٌ لٍادذّ
ذرؼأٌ يغ انذٔل انًضٍفح يٍ اظم انٕصٕل انى ُْذعح ظذٌذج الَظًح انذفاع  .أيا انًحاضشج االخٍشج فكاَد نهذكرٕس عايً
انفشض سئٍظ يشكض انكٌٕد نهذساعاخ االعرشاذٍعٍحٔ ،اعرؼشض فٍٓا انرعشتح انكٌٕرٍح يُز حشب انخهٍط انصاٍَح فً تُاء ٔذغٌٕش

ظٓاص اداسج األصياخ نذٌٓا نهرؼايم يغ ْعًاخ انصٕاسٌخٔ .ؽذد ػهى ضشٔسج لٍاو دٔل يعهظ انرؼأٌ انخهٍعً تثُاء يالظئ
ضذ انصٕاسٌخ ٔذحضٍش تٍُرٓا انرحرٍح ٔسعى خغظ ػًم يٕضٕػٍح نهرؼايم يغ أعٕأ االحرًاالخ انرً لذ ذٕاظٓٓا فً حال
حصٕل اػرذاءاخ صاسٔخٍح ػهٍٓا.
ٔحضش ظهغح أيظ يًصال لٍادج انمٕاخ انًغهحح االياساذٍح انؼًٍذ انشكٍ عٍف ساؽذ انضحًً ،يغاػذ لائذ انمٕاخ انعٌٕحٔ ،لائذ
انمٕاخ انعٌٕح انًهكٍح فً انثحشٌٍ انؼمٍذ انشكٍ انغٍاس انؾٍخ يحًذ عهًاٌ آل خهٍفحٔ ،لائذ انمٕاخ انعٌٕح انمغشٌح انؼًٍذ انشكٍ
يثااسن يحًذ انخٍاسٌٍَٔ ،ائة لائذ انمٕاخ انعٌٕح فً لٍادج انًشكضٌح نهمٕاخ األيٍشكٍح فً انؾشق األٔعظ انعُشال ذًٍٕذً
ساػ ،تاالضافح انى انهٕاء انًرماػذ خانذ ػثذاهلل انثٕػٍٍٍُ لائذ انمٕاخ انعٌٕح ٔانذفاع انعٕي انغاتك نذٔنح االياساخ ٔسئٍظ
يشكض اٌيغًأ ،حؾذ يٍ كثاس ضثاط ٔانًهحمٍٍ انؼغكشٌٍٍ ٔانخثشاء ٔيذساء انؾشكاخ انذفاػٍح غً انًُغمح.
ذعذس االؽاسج انى أٌ اٍَغًا َظًد انًؤذًش احرفاال تانؼٍذ انٕعًُ نذٔنح االياساخٔ .كاٌ يؤذًش ْزا انؼاو تشػاٌح ؽشكاخ
ساٌصٌٍٕ ٔنٕكٍٓذ ياسذٍ ٔ او تً دي آي ،كًا سػد ؽشكح َٕسششٔب غشايٌٕ يغاء االحذ حفم انؼؾاء انخاؿ تانًؤذًش.
ٔعرمٕو اٌُغًا ترُظٍى يؤذًش انذفاع انصاسٔخً ْٕٔ ،األٔل يٍ َٕػّ فً انًُغمح ،يشج كم ػايٍٍ ،ػهى أٌ ٌحًم يؤذًشْا
انغُٕي فً دٌغًثش  2009ػُٕاٌ "يؤذًش انؾشق األٔعظ ألَظًح انًشالثح ٔظًغ انًؼهٕياخ ٔانشصذ".

اٌ اٍَغًا يؤعغح خاصح يغرمهح ال ذرهمى دػى يادي يٍ اي ظّٓح حكٕيٍح أ خاصحٔ ،يمشْا دتً يغ فشع ظذٌذ فً تٍشٔخ .ذمذو
انؾشكح ػذج خذياخ يرؼهمح تانؾٕؤٌ انؼغكشٌح ٔااليٍُح ٔانذفاػٍح :ًْٔ ,اعرؾاساخ ٔدساعاخ ،ذُظٍى يؤذًشاخ ٔيؼاسض ،تاالضافح
انى خذياخ اػاليٍح خاصح تانؾشكاخ انذفاػٍح.

