أجتياح وقصف بلدة العوامية
عربات أمنية وعسكرية

""APC= armored Personal carrier
""OIN= Counter Insurgency Operations

""IED= Improvised Explosive Device
""MRAP = Mine Resistant Armored Personal Carrier
IED

COIN

تعتبر قوات األمن الخاصه أحد فروع قوى األمن الداخلي والتي لها مهامها وأدوارها المنوطة بها كفرقة
أمنية خاصة توكل لها مهام أمنية معينة .وبدأت هذه الفرقة كشرطة احتياطية ذات تقنية تدريبية عالية.
وقبل أكثر من عقد من الزمن تحولت إلى قوة أمن خاصة سميت قوات األمن الخاص .ولهذه القوات عدة
مهام من أهمها حماية بعض السفارات السعودية في الخارج حيث أوكل شأن حمايتها إلى هذه القوات
بعد أن كانت ضمن مهام األمن العام .وفي اآلونة األخيرة تم تسليم حماية هذه السفارات إلى قوات
األمن الخاصة كمهمة إضافية لما تقوم به داخل المملكة .وتتبع هذه القوات وحدة المتفجرات التي من
مهامها الكشف عن المتفجرات وإبطالها في المواقع المهمة مثل الوزارات والقصور ومقر إمارات المناطق .كما تتبع لهذه
القوات وحدة أمن الشخصيات ،ومن مهامها حماية الشخصيات من أمراء المناطق ومسؤولي وزارة الداخلية .ومن ضمن
القوات الخاصة وحدة االقتحام ،وهي وحدة خاصة ال يلتحق بها سوى أبرز العناصر األمنية من ضباط وأفراد ,وتقام الدورات
العسكرية في وادي الهشم بالحيسية في العاصمة الرياض وبها عدة أفرع وتخصصات:
 -1وحدة إزالة المتفجرات وزرعها  -2وحدة مكافحة األرهاب  -3وحدة حماية الشخصيات  -4وحدة أمن
الطائرات  -5وحدة أمن السفارات  -6وحدة التموين  -7وحدة العربات

 فرد أساس -مكافحة األرهاب تأهيلية -مكافحة األرهاب تأسيسية – مكافحة أرهاب تخصصية "أقتحام"  -صاعقة -صاعقة متقدمة – مضالت  -دفاع عن النفس
خالل  60يوما لـ 14تدريبا عسكريا قاسيا في عدة مجاالت ،منها مكافحة اإلرهاب ،الدوريات ،قراءة الخرائط ،المتفجرات،
االتصاالت ،اإلسعافات األولية ،التدريب الجبلي ،التدريب البحري ،تدريب األسلحة ،القتال باأليدي ،التعايش الفردي،
اللياقة البدنية ومادة الثقافة اإلسالمية والنشاط العام

قوات لطوارئ الخاصه تسمى "صقور نايف" قطاع أمني مستقل في الوقت الحالي ضم في شهر يوليو
الماضي لجهاز األمن الجديد "رئاسة أمن الدولة" ,كان يتبع جهاز األمن العام سابقا ووزارة الداخلية,
وتستخدم قوات الطوارئ في عمليات حفظ النظام كتفريق المظاهرات ،وإنقاذ الرهائن والمخطوفين
ومقاومة االعتصام ومكافحة شتى أنواع اإلرهاب والتخريب اللذين يعرضان السالمة العامة للخطر ،كما
تقوم بأي مهمات أخرى تكلف بها كإسناد قوات الشرطة عند الضرورة .وتساهم مع غيرها من القوات شبه العسكرية
األخرى في سبيل المحافظة على النظام وخصوصا في موسم الحج.
الجنود المنتمون لقوات الطوارىء الخاصة قليلو الكالم واالختالط بالعامة إال للضرورة بحسب تعليمات القيادة وشروط
األنظمام للعمل ،وال يتحدثون عن إنجازاتهم ال لوسائل اإلعالم وال ألقرب المقربين منهم ,منع لتسريب أي معلومات أو
أسرار عن المداهمات وخصوصيات ال يجوز اطال  ع اخآخرين عليها بحسب تعليمات وزارة الداخلية سابقا الت اان تتعع
لها القوات.
الجنود المنتسعون لهذه القوات تعرضون ألقسى أنوا ع التدريب الجسدي والنفس والتنكيل واألهانة "أمات الكرامة"
الدورة األولى للمقعولين للعمل ضمن هذه القوات ,منها األيقاف تح
عن األنتماء للقعيلة لمدة  45يوم ه
والتخل
أشعة الشمس لدة ساعات طويلة وأهانة الشخص ععارات غير أخالقية وأوامر بعدم أداء الصلوات المفروضة أو
التعري الكامل أمام المدربين  ,لغرض تحديد مستويات األداء والمواقع المناسعة لكل شخص ضمن وحدات القوات.

-

دورة فرد أساس  -مكافحة الشغب  -عمليات خاصة – غازات – صاعقة – مضالت  -دفاع عن النفس

في  10مايو  2017شنت قوات الطوارئ السعودية عملية عسكرية غير معلنة دشنتها بعزل بلدة العوامية بكاملها عن
بقية المناطق المحيطة بها عبر جدران تسويرها بجدران وقواطع خرسانية صلبة يصل ارتفاعها الى 3م فأغلقت جميع
المداخل والمخارج المؤدية من وإلى البلدة ,ثم أغلقت األحياء الداخلية ومنعت حركة االنتقال بينها عبر إحاطة الطريق
الرئيس الذي يخترق البلدة من السمال إلى الجنوب وحولت البلدة إلى ضفة شرقية وأخرى غربية ودائماً عبر القوالب
الخرسانية الصلبة ،بذريعة منع مسلحين يستهدفون المدرعات والعربات المصفحة التي شرعت في اقتحام البلدة ضمن
عملية تستهدف إزالة حي "المسورة" التاريخي وأحياء مجاورة له وسط العوامية.
وتقول السلطة السعودية أنها تواجه مسلحين يختبئون داخل محيط الحي القديم ,حيث تدور االشتباكات بينهم وقوات
األمن التي تتحصن داخل المدرعات ,واستخدمت قوات األمن خاللها األسلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة وقذائف الـ RBG
لدك المنازل بصورة هستيرية وبشكل متواصل ليال ً ونهاراً ما دفع ببعض الشبان الغاضبين لمواجهة الهجمة العسكرية
الواسعة باألسلحة الخفيفة.
وسرعان ما وسعت القوات السعودية دائرة عملياتها لتشمل كافة أحياء العوامية وبلدة القديح وقرية البحاري المجاورتين,
ما نتج عنه مقتل وجرح عشرات المدنيين بسبب كثافة الرصاص العشوائي وتعمد قوات األمن استهداف أي جسم
متحرك يتم الشك فيه’ كما حدث في حالة الطفل جواد مؤيد الداغر "سنتين و 5أشهر" بعد ان دخل والده بالسيارة إلى
بلدة العوامية عن طريق الخطأ بعد منتصف ليل الخميس  14مايو الماضي أثناء محاولته الخروج من بلدة القديح بعد
مشاركته في احتفال ديني.
وتقول السلطة السعودية أن المسلحون المقاومون لقوات األمن قاموا بابتكار متفجرات محلية الصنع تستهدف المدرعات
أثناء سيرها في طرقات البلدة وبعض قذائف الـ  RGBبحسب بيانات وزارة الداخلية التي قالت أن معدات الهدم والمدرعات
استهدفت من قبل مسلحين إلعاقة عملية هدم الحي التاريخي وراح ضحيتها عدد من الجنود بينهم ضابط كبير.
توقفت عمليات الهدم نحو أسبوعين دون أن تسحب السلطات قواتها التي راحت تطلق النيران والقذائف بين الحين
واآلخر في أحياء البلدة ,وقامت خالل الفترة نفسها بنقل مئات الجنود واآلليات الثقيلة التابعة لجهاز قوات األمن الخاص
إلى "مدينة األمير نايف الرياضية" شمال محافظة القطيف على بعد نحو 12كم من العوامية.
فجر األربعاء  26يوليو  2017شنّت السلطات السعودية هجوماً واسعاً شمل أحياء العوامية والقديح والبحاري شاركت فيه
أعداد ضخمة من قوات األمن الخاصة وقوات الطوارئ المدججين بالمدرعات والمركبات المصفحة واألسلحة الثقيلة،
وراحت تدك جميع منازل حي المسوّرة بالقذائف المدفعية دون اي سابق إنذار أو إشعار لسكان البلدة العزل ودون ان
تعمل على إجالئهم من محيط العمليات.

ناقلة الجنود المدرعة "الكاسر"
المدرعة تم انتجاها في  ٢٠٠٨بمعدل  ١٣٠مدرعة سنويا من انتاج مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة في الدمام "الفارس" ،وفي ٢٠١٢
تم زيادة االنتاج لـ  ١٨٠مدرعة سنويا.
مصنعة من قبل :مصنع المدرعات والمعداث الثقيلة "مصنع عبداللة عثمان الفارس للمدرعات والمعداث الثقيلة" في مدينة الدمام
المالك :عبداللة عثمان الفارس
المقر الرئيسي :القطيف – طريق أبو حدرية
الفروع :اليوجد
الغرض من استخدامها :مكافحة الشغب
عدد افردا الطاقم )12( :فردا بما فيهم السائق و قائد العربة المدرعة.
المدرعة الكاسر قادرة على صد االعيرة النارية الغاية  7.62ملم و  APIخارق للدروع
التجهيزات الخاصة العربة:
 -1برج رشاش متحرك  360درجة مغطى بالكامل
 -2رشاش عيار 50ملم أو عيار  7.62ملم
 "16" -2قاذفة ثابتة في اركان العربة
 "4" -3قاذفة متحركة
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"العربة المدرعة المنصور"
مصنعة من قبل :مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة "مصنع عبداللة عثمان الفارس للمدرعات والمعداث الثقيلة" في مدينة
الدمام
المالك :عبداللة عثمان الفارس
المقر الرئيسي :القطيف – طريق أبو حدرية
الفروع :اليوجد
-

مصممة لنقل الجنود ويمكنها إستيعاب عدد  8-6أفراد.
المدرعة مزودة بدعامة صلبة وقوية تستطيع إقتحام األبواب واألسوار وأيضاً دفع العوائق التي يصل وزنها الى أكثر من  3أطنان.
تتميز بشكل إنسيابي تم فيه إثناء التصميم مراعاة عدم إعاقة الهواء للمدرعة إثناء السير بسرعات عالية.
المدرعة مصفحة للمستوى ب  7المطور ) (B7+وهذا المستوى من التدريع والتصفيح قادر على صدر العيارات النارية حتى
العيار  54 -7.62ملم خارق حارق الدروع.
المدرعة مصفحة من جميع الجوانب بواسطة الحديد المصفح الشديد الصالبة والمقاوم للصدأ وكافة العوامل المناخية وهو قادر
على صد العيارات النارية ومن زاوية إطالق تبلغ  90درجة وهذا التصفيح وبنفس المستوى يشمل سقف المدرعة وكافة جوانب
حجرة المحرك أيضاً ،كما أنه يشمل أيضا ً البرج المخصص للرامي.
أسفل العربة مصفح للمستوى ف .50
الزجاج المصفح المستخدم في المدرعة المنصور قادر على صد العيارات النارية ولغاية العيار  X 54 62,7ملم ومن زاوية إطالق
تبلغ  90درجة.
كافة أعمال التصفيح والتدريع في المدرعة المنصور ال تشتمل على السيراميك أو الكيفلر أو أية مواد أو نوعيات أخرى خاصة
بالتصفيح بإستثناء الحديد المصفح شديد الصالبة.
جميع أبواب العربة وأيضاً كافة الفتحات مزودة بغطاء إضافي مدرع ومن نفس نوع ومستوى التدريع لباقي العربة وذلك لتغطية
المناطق التي تكون عادة بين األبواب والفتحات وهيكل المدرعة.
جميع جوانب المدرعة مقوسة بواسطة الضغط البارد وذلك لتوفير مستويات أعلى من الحماية ضد العيارات النارية.
مزودة بمحرك ديزل قادر على توفير قوة تعادل  300حصان وقادر على إيصال المدرعة لسرعة تصل إلى أكثر من  130كيلو متر
بالساعة وبكامل حمولتها.
مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من أنتاج شركة أليسون األمريكية.
قاعدة هيكل الشركة "الشاسيه" والمحرك " 6أسطوانات" توربيني مصنعة من قبل شركة مرسيدس بنز.
ذات دفع رباعي ومن األنواع المصممة لالستخدامات الشاقة والصعبة.
تتميز بوجود خزان وقود مصفح يتسع لـ  250لتر.
تتميز بوجود خمسة ( ) 5أبواب وهي باب لسائق العربة ،باب لقائد العربة ،باب في الجهة اليمنى من وسط العربة ،باب من الجهة
اليسرى من وسط العربة وباب خلفي مكون من درفتين.
جميع أبواب المدرعة المنصور مصممة من الداخل والخارج بحيث تمنع دخول أية سوائل سواء حارقة أو مشتعلة أو أية سوائل
أخرى.
جميع أقفال ومقابض أبواب المدرعة المنصور هي من األنواع الصلبة وهي مزودة من الداخل بغطاء مصفح لنفس مستوى
تصفيح المدرعة وذلك للحيلولة دون إختراق أية عيارات أو طلقات نارية من خالل أقفال أو مقابض أبواب المدرعة في حالة إطالق
النار عليها.
يتميز باب السائق أو باب قائد المدرعة المنصور (حسب اختيار الجهة المستفيدة) بوجود فتحة مخصصة إلدخال الوثائق أو
البطاقات الثبوتية تفتح من الداخل فقط وهذه الفتحة مزودة بغطاء داخلي إضافي مصفح لنفس مستوى تصفيح العربة.
يتوفر في برج كهربائي /يدوي مخصص للرامي قادر على الحركة لغاية  360درجة وبكل سهولة وبسرعتين ،األولى سريعة
والثانية بطيئة وهو مزود بطقم تركيب مدفع عيار  20ملم مع صندوق الذخيرة وأيضا ً طقم تركيب (إختياري) رشاش عيار 50,0
ويشمل ذلك صندوق ذخيرة خاصة بهذا العيار وأيضا ً للعيار  20ملم.
طقم تركيب الرشاش المركب داخل البرج مزود بألية لجمع الطلقات المستعملة فور إطالقها وذلك للحد من تطايرها داخل المدرعة.
البرج مغطئ بالكامل بواسطة الحديد المصفح ولنفس مستوى تدريع العربة ويشتمل على عدد أربعة فتحات مشاهدة من الزجاج
المصفح ولنفس مستوى تصفيح زجاج المدرعة.
تتميز بوجود عدد سبعة ( )7فتحات مخصصة إلطالق النيران "يمكن تعديل مساحتها حسب رغبة الجهة المستفيدة".
مزودة بعدد ثمانية فتحات مشاهدة من الزجاج المصفح ولنفس مستوى تدريع وتصفيح جوانب العربة.
مزودة بعدد أربعة إطارات قادرة على بلوغ مسافة  50كيلومتر في حالة تعرضها للثقب وبسرعة  50كيلومتر في الساعة.
مزودة بمصابيح امامية مزدوجة هالوجين مزودة بشبك حماية غير قابل للصدأ وأيضا ً مصابيح خلفية ومصابيح خاصة بالضباب
ومصابيح إنعطاف أو توقف أو رجوع للخلف وجميعها من صنع شركة مرسيدس بنز.
مزودة بعدد  4كشافات بقوة مليون شمعة لكل منها وهي مثبتة في أعلى زوايا سقف المدرعة.

-

مزودة بأنظمة تكييف للهواء تشتمل على نظام تكييف هواء حار /بارد من األنواع المخصصة للمناطق الحارة وهو
يعتمد على محرك المدرعة/فتحات توزيع هواء أمامية وخلفية قادرة على توفير أكثر من  40,000وحدة تبريد.
نظام الفرامل يعمل بواسطة تقنية الهواء المضغوط مع الزيت .
مزودة بأرضية داخلية من النوع المضادة لالنزالق والمقاوم للحريق.
تشتمل التجهيزات على أيريل اتصاالت السلكية مع توفير مصدر طاقة كهربائية داخلية لجهاز االتصال الالسلكي.
مزودة بعدد أثنين مرواح شفط وسحب للهواء من الخارج للداخل ومن الداخل للخارج بتحكم من داخل المدرعة.
مزودة بجهاز تحديد المواقع عبر األقمار الصناعية.
مزودة بجهاز رؤية ليلية مع قدرة تكبير تصل إلى  10أضعاف.
مزودة بجهاز رؤية حرارية قادرة على تحديد االنسان من بعد  1000متر والعربات من بعد  3000متر.
مزودة بحقيبة اسعافات اولية وطفاية حريق بودرة ورغوة.
مزودة بنظام إطفاء حرائق المحرك وذلك بتحكم آلي (ذاتي) أو من خالل التحكم اليدوي.
مزودة بصناديق تخزين داخلية للذخيرة مركبة أسفل المقاعد.
مزودة بمنصات لتثبيت األسلحة الرشاشة االحتياطية.
مزودة بحساسات للوقوف امامية وخلفية.
مزودة بنظام التحذير الصوتي والضوئي مع مكبر للصوت.
تشتمل تجهيزات المدرعة على بلف لتعبئة اإلطارات بالهواء
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LM13 المدرعة
LM13 MAIN SPECIFICATIONS:









High Protected High Mobility Multi-Purpose Combat Vehicle.
400 hp Diesel engine coupled to a 6 speed automatic gearbox.
Independent suspension with integrated CTIS and ABS.
Landmine protection STANAG 4569 (Certified).
Ballistic protection STANAG 4569 (Certified).
IED Protection (Certified).
Can be fitted with a variety of turret and weapon systems.
Full C130 transportable with Turret fitted.

LM13
https://www.youtube.com/watch?v=3pBeIfZqLig
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Gurkha RPV
Terra Dyneinc
Rapid patrol vehicle












Engine: 6.7 L V8 turbo diesel. 330 HP, 750 lb-ft of torque
Transmission: 6 speed automatic
Driveline: 4x4 shift on the fly. 4.88 ratio limited slip differential
Fuel capacity: 40 gal / 151 L
GVW: 19,500 lbs / 8,845 Kg
Speed: tire speed rated @ 130 km/h / 81 MpH
Braking: 4 wheel vented disc ABS
Vehicle weight: 15,500 lbs / 7031 Kg – option dependent
Armoring: B7/STANAG 2
Dimensions:
LOA = 244 5/8” [6207.5 mm]
WOA = 96 5/8” [2454.2 mm]
HOA =98 3/8” [2499.2 mm]
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مطورة من قبل :مجموعة العربة – المالك :فوزي بن أيوب صبري  -المقر الرئيسي :الرياض – الفروع :الخبر "ورشة صيانة"
مطورة من قبل :مجموعة الفهد الدولية القابضة – المالك :غير معروف – المقر الئيسي :الرياض – الفروع :اليوجد

3
04:55

Armored to Level A9/B6+ Against 7.62x39, 5.56x45, 7.62x51, M193, & M80 Ball
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Al Battar

http://fahadholding.com/pdf/apv-vehicle.pdf

*هذه العربة المدرعة شوهدت عدد محدود جداً داخل بلدة العوامية ال يتجاوز الـ  5مرات يوم  27 – 26يوليو.

التجهيزات واإلضافات:
تم تزويد العربة بالعديد من التجهيزات ومن أهمها:
• حلقة منصب ومنصب ألسلحة متعددة ( 7,62ملم 12,7 ،ملم 40 ،ملم) وما يتعلق بذلك من مقرات األسلحة الشخصية ومقرات صناديق
الذخيرة وكراسي الجنود.
• منصب خلفي للرشاش عيار  7,62ملم*مخصصة للحراسات• .حشوة للعجالت مضادة للذخائر.
• تدريع جزئي للعربة يشمل المقدمة وقمرة القيادة والرامي ضد األسلحة الرشاشة الخفيفة  7,62ملم.
• زجاج مدرع يوفر نفس مستوى الحماية الذي يوفره الدرع• .صدام أمامي مدرع لحماية مقدمة العربة .
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مركبات الـ جي أم سي ذات الدفع الرباعي المصفحة ضد الرصاص ,هي المركبة األولى المستخدمة من قبل قوات الطوارىء الخاصة المستلمة لمهام
األمن في جميع مناطق وقرى القطيف بدل من الدوريات األمنية التابعة للشرطة.
المركبة تعتبر األداة رقم " " 1في مطاردة وقتل المطلوبين والمشتبه بهم من قبل القوات التي تجدوب شوارع القطيف وتتعامل مع الناس من خالل "السالح
أو األصطدام فقط" دون النزول من المركبات في مختلف الظروف والحاالت.
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