
 
 

 
 القبضة الحديدية للدول العظمى

 
 ( 4 -2حامالت الطائرات ، الجيوش العائمة ) 

 
 الويشىمحمد بقلم : رائف  
 

 2102مايو  01
 

 
ة األولى للدول العظمى ، وهى جهاز المخابرات ، وذكرنا في هذا الشأنن ثأالم مأدار  يفي الحلقة الماضية تحدثنا عن القبضة الحديد

 تية ) الروسية ( ، واألمريكية ، والصينية ..وهى المدرسة السوفي
 

حاملأة مأن زوزان مختل أة  20في هذه الحلقة سنتحدم عن القبضة الحديدية الثانية للدول العظمى ، وهى حامالت الطائرات  ، فهناك 
 ية زم نووية ..تجوب محيطات وبحار العالم ، وهى تختلف في إمكاناتها من حيم كونها تقليدخ ي ة (  /متوسطة  /) ثقيلة 

  
 وإذا زردنا توزيع تلك الكمية على الدول التابعة لها فهي كما يلي :

 0متوسأأطة تقليديأأة هنديأأة    0متوسأأطة تقليديأأة روسأأية    0نوويأأة متوسأأطة فرنسأأية    0حاملأأة ثقيلأأة نوويأأة ألمريكأأا    00 
خ ي أة تقليديأة  0متوسطة خ ي ة بريطانية    0إسبانية    خ ي ة تقليدية 2خ ي ة تقليدية إيطالية    2متوسطة تقليدية برازيلية   

 تايالندية .. وفيما يلى بعض الت اصيل عن تلك الحامالت :
 

 ( USS Enterpriseحاملة الطائرات األمريكية )  
ممريايية حوويية   تمثل هذه الحاملة الطراز األول من الحامالت الحديثة في  ممريايا و وهيو طيراز يحميل ا،يمقا و فتيد ااحيت مول حاملية 

،يحة دون وقيود ، و بيحميا يمثيل الطيراز  02بمعحى محقا ال تحتاج إلى التوقف ف  مي ميحاء للتزود بالوقود ويماحقا البتاء في  البحير لميد  
 الثاح  الحاملة حيمتز ومعقا بتية الحامالت األمرياية ..

 
بقيا ممير وتعتبير مابير حاملية طيائرات في  العيالم و  و 7597عيام  و ودخلت الخدمة ف  7591البحرية األمرياية ببحائقا ف  عام  قامت

متر تتريبيا و ويماين  02متر و ولديقا مربع مصاعد لحتل الطائرات من عحابر ،فلية إلى ال،طح و وارتفاعقا يصل إلى  52إقالع طوله 
العاملية اميا محقيا األقيدم في  الحيامالت األمريايية ملة ممرياية تعمل بالطاقة الحوويية و ثاحية و ه  مول حا 02لال طائر  بقا اإلقالع ال 

 و وهذه ه  المعلومات المتوفر  عن تلك الحاملة : 0272و و،وف تخرج من الخدمة ف  عام ف  الوقت الحال  
 

ال،رعة   -ملف طن  52مقصى حمولة   –متر  70 الغاطس  –متر   42.9 العرض –متر  240 ل والط -الحوع : حووي ثتيل 
 52 / 02عدد الطائرات =  طائر  حربية  –محراات توربيحية ،  4محراات حووية +  0التو     -،اعة ،  /ام  99عتد    22

 فرد .. 9022الطاقم  -طائر   
 

 ( Nimitz (حاملة الطائرات األمريكية  
م تخليييدا لتائييد األ،ييطول وقييد حملييت هييذا اال،يي و 7510و ودخلييت الخدميية فيي  عييام   7590البحرييية األمرياييية ببحائقييا فيي  عييام  تقاميي

البحري األمريا  ف  الحرب العالمية الثاحية األدميرال تشارلز حيمتز .. وهى تمثل الطراز الثياح  مين الحيامالت األمريايية و وت،يتطيع 
 بليون دوالر .. 4بمبلغ  0221،حة و وقد قُدر ،عرها ف  عام   20البتاء دون وفود لمد  تصل إلى

 
ملف  722مقصى حمولة    –متر  11االرتفاع  –متر  77الغاطس  –متر  47العرض  –متر  222ل ولطا -الحوع : حووي ثتيل 

غاليات ،  4محرك بخار توربيحى +  4محرك حووي +  0ملف حصان    092التو   -،اعة ،  /ام  99عتد     22ال،رعة  -طن 
 فرد .. 9122الطاقم  -طائر   52 / 09عدد الطائرات =   –



  
 ( Eisenhowerائرات األمريكية ) حاملة الط

 / 7592   24تحميل ا،يم اليرئيس األمرياي  رقيم و 1975ودخلت الخدمة ف  عيام  و  1970البحرية األمرياية ببحائقا ف  عام  تقام
ن بليون دوالر و وهى تحمل مواصفات الطراز الثاح  مي 4.9بمبلغ  0221، وهو الرئيس األمريا  و وقد قٌدر ،عرها ف  عام  7597

 الحامالت األمرياية وهو الطراز ريمتز ..
 

 ( Carl Vinson حاملة الطائرات األمريكية )
وتحميل ا،يم ع يو مين الحيزب اليديمتراط  مين  و 1980 في  عيامو ودخليت الخدمية  1975البحرية األمرياية ببحائقا في  عيام  تقام

، واان حيحقيا مصيغر ع يو يح يم إليى مجليس  7599 / 7574فيرجيحيا ف  مجلس الحواب و وقد ظل ف  محصبه لمد  خم،ين عاما   
بلييون دوالر و وهيى تحميل  4.9بمبليغ  0221.. قُيدر ،يعر تليك الحاملية  في  عيام 7574الحواب و فتد اان يبلغ ثالثيين عاميا في  عيام 

 مواصفات الطراز الثاح  من الحامالت األمرياية وهو الطراز ريمتز ..
 

 ( Theodore Rooseveltحاملة الطائرات األمريكية ) 
 / 7522   09وتحمل ا،م اليرئيس األمرياي  رقيم  و 7504و ودخلت الخدمة ف  عام  1981البحرية األمرياية ببحائقا ف  عام  تقام

بليون دوالر و وهى تحمل مواصيفات  4.9بمبلغ  0221وهو الرئيس األمريا  تيودور روزفلت و وقد قُدر ،عرها ف  عام  ،  7520
 من الحامالت األمرياية وهو الطراز ريمتز ..الطراز الثاح  

 
 ( Abraham Lincolnحاملة الطائرات األمريكية ) 

 / 7092   79وتحميل ا،يم اليرئيس األمرياي  رقيم  و1988و ودخلت الخدمة ف  عام  1984البحرية األمرياية ببحائقا ف  عام  تقام
بليون دوالر و وهى تحمل مواصيفات  4.9بمبلغ  0221،عرها ف  عام  ، و وهو الرئيس األمريا  إبراهام ليحاولن و وقد قُدر 7099

 الطراز الثاح  من الحامالت األمرياية وهو الطراز ريمتز ..
 

 (  George Washingtonحاملة الطائرات األمريكية ) 
 / 7105   7مرياي  رقيم وتحميل ا،يم اليرئيس األ و 1990و ودخليت الخدمية في  عيام 1986البحرية األمرياية ببحائقا ف  عام  تقام

بليون دوالر و وهى تحمل مواصفات  4.9بمبلغ  0221و وهو الرئيس األمريا  جورج واشحطن و وقد قُدر ،عرها ف  عام  ، 7151
 الطراز الثاح  من الحامالت األمرياية وهو الطراز ريمتز ..

 
 (  John C. Stennis حاملة الطائرات األمريكية )

وتحمييل ا،ييم ،يييحاتور ممريايي  ميين الحييزب  و1993و ودخلييت الخدميية فيي  عييام  1991ة ببحائقييا فيي  عييام البحرييية األمرياييي تقاميي
 4.9بمبليغ  0221، و وقيد قُيدر ،يعرها في  عيام  7505 / 7541عاميا    40الديمتراط  من والية الم،ي،يبى بتى ف  محصيبه لميد  

 رياية وهو الطراز ريمتز ..بليون دوالر و وهى تحمل مواصفات الطراز الثاح  من الحامالت األم
 

 ( Harry S. Truman حاملة الطائرات األمريكية )
 / 7549   22وتحميل ا،يم اليرئيس األمرياي  رقيم  و 1996و ودخلت الخدمة في  عيام1993البحرية األمرياية ببحائقا ف  عام  تقام

بليون دوالر و وهيى تحميل مواصيفات  4.9بلغ بم 0221، و وهو الرئيس األمريا  هارى ترومان و وقد قُدر ،عرها ف  عام  7592
 الطراز الثاح  من الحامالت األمرياية وهو الطراز ريمتز ..

 
 ( Ronald Reagan حاملة الطائرات األمريكية )

 / 7502   42وتحمل ا،م اليرئيس األمرياي  رقيم  و  2001و ودخلت الخدمة ف  عام 1998البحرية األمرياية ببحائقا ف  عام  تقام
بلييون دوالر و وهيى تحميل مواصيفات  9بمبليغ  0221و وهو الرئيس األمريا  روحالد ريجيان و وقيد قيدر ،يعرها في  عيام ،  7500

 الطراز الثاح  من الحامالت األمرياية وهو الطراز ريمتز ..
  

 ( George H.W. Bush حاملة الطائرات األمريكية )
 / 7500   47وتحمل ا،م اليرئيس األمرياي  رقيم  و  2006خلت الخدمة ف  عام و ود2003البحرية األمرياية ببحائقا ف  عام  تقام

بليون دوالر و وهى تحمل مواصفات الطيراز الثياح  مين الحيامالت  9.0وهو الرئيس جورج بوش األب و وقد تالف بحاؤها  ،  7550



 األمرياية وهو الطراز ريمتز ..
 

 ( Giuseppe Garibaldiحاملة الطائرات اإليطالية )
تلك و وهذه ه  المعلومات المتوافر  عن  7509لت العمل ف  عام و ودخ 7507تولت البحرية اإليطالية بحاء تلك الحاملة ف  عام 

 الحاملة :
 22ال،رعة  –ملف طن 74مقصى حمولة  –متر  0.0الغاطس  –متر  22.4العرض  –متر  702ل والط -الحوع : تتليدي خفيف 

محرك توربيحى جحرال موتورز يعملون بالغاز  4التو     –ملف ام ،  77آالف ميل بحري    1لمدى ا –،اعة ،  /ام  99عتد    
 فرد .. 022الطاقم  –طائر  حربية   29عدد الطائرات =  –مولدات ديزل توربيحى ،  9ملف حصان +  00بتو  
 

 ( Cavortحاملة الطائرات اإليطالية ) 
تلك و وهذه ه  المعلومات المتوافر  عن  0220ودخلت الخدمة ف  عام  0224ملة ف  عام تولت البحرية اإليطالية بحاء تلك الحا

 الحاملة :
عتد     00ال،رعة  –طن  22مقصى حمولة  –متر  0.1الغاطس  –متر  25العرض  –متر  044ل والط -الحوع : تتليدي خفيف 

 00محرك توربيحى جحرال موتورز يعملون بالغاز بتو   4 التو    -ملف ام ،  77آالف ميل بحري    1المدى  –،اعة ،   /ام 90
 فرد .. 502الطاقم  –دبابة ،  04طائر  حربية +  02عدد الطائرات =    –مولدات ديزل توربيحى ،  9ملف حصان + 

 
 ( :  Sao Pauloحاملة الطائرات البرازيلية ) 

ا البرازيل ف  قاشترتو  7591تش و بحيت الحاملة ف  عامفو متخدم ف  البحرية الفرح،ية تحت ا،وهى ف  األصل فرح،ية و وااحت 
 هذه ه  المعلومات الخاصة بإمااحيات تلك الحاملة :و  لتخدم ف  بحريتقا  0222عام 

 20ال،رعة  –طن  20.0مقصى حمولة  –متر  0.9الغاطس  –متر  27.1العرض  –متر  099ل والط -الحوع : تتليدي متو،ط 
ملف حصان +  709محراات توربيحية تعمل بتو   4التو    -ملف ام ،  74ميل بحري    1922المدى  –، ،اعة  /ام  95عتد    

 فرد .. 7502الطاقم   - )طائر  هليوايبتر  71طائر  حربية +  97(غاليات ، و عدد الطائرات =  9
 

 ( Viraatحاملة الطائرات الهندية ) 
لتعمل ف  بحريتقا و  7501ثم اشترتقا القحد ف  عام  7592جليزية ببحائقا ف  عام وهى ف  األصل إحجليزية و وقامت البحرية اإلح
 وهذه ه  المعلومات المتوافر  عن تلك الحاملة :

 00ال،رعة  -طن  00.1مقصى حمولة   –متر  0.0الغاطس  –متر  40.0العرض  –متر  009.9ل والط -الحوع : تتليدي متو،ط 
 19محراات توربيحية تعمل بتو   0غاليات +  4التو     -ملف ام ،  72.9ميل بحري    9922 المدى –،اعة ،  /ام  90عتد    

 فرد .. 0722الطاقم  -طائر  حربية   22عدد الطائرات =  –ملف حصان ، 
 

 ( kuznetsovحملة الطائرات الروسية ) 
مليون ام مربع ،  و إال محقا ال تملك ،وى  71  ورغم مااحة رو،يا اتو  عظمى و ورغم  خامة م،احتقا الت  تعد األابر عالميا 

و وهذه ه  المعلومات المتوافر  عن تلك  7557ودخلت العمل ف  عام  7507حاملة طائرات واحد  و وقد ُبدم ف  بحائقا ف  عام 
 الحاملة :

ملف  90مقصى حمولة  - متر 72.4الغاطس  –مترا  99االرتفاع  –متر  10العرض  –متر  229ل والط -الحوع : تتليدي متو،ط 
ملف  022غاليات بتو   0التو     -ملف ام ،  9.0ميل بحري    2092المدى  –،اعة ،  /ام  95عتد     20ال،رعة  –طن 

طائر   90عدد الطائرات =   -ملف حصان ،  02مولدات بتو   5ملف حصان +  92محراات توربيحية تعمل بتو   0حصان + 
 ..فرد  7592الطاقم  -حربية  

 
 (Principe de Asturiasحاملة الطائرات األسبانية )

، وهذه هي المعلومات المتوافرة عن تلك  9191العمل في عام إلى ، ودخلت  9191تولت البحرية اإلسبانية بناء تلك الحاملة في عام 

 الحاملة :

ال،رعة  –ملف طن  79.1ى حمولة مقص –متر  5.4الغاطس  –متر  04.2العرض  –متر  759ل والط -الحوع : تتليدي خفيف 
محرك توربيحى يعمالن بالغاز بتو   0التو     -ملف ام ،  72.4آالف ميل بحري    9.9المدى  –،اعة ،  /ام  40عتد     09

 ..فرد 7922الطاقم  –طائر  حربية  05عدد الطائرات =   –ملف حصان ،  49.4



 
 ( Juan Carlosحاملة الطائرات اإلسبانية )

وهذه مليون دوالر و  292وااحت تالفتقا  و 0272و ودخلت الخدمة ف  عام  0225لبحرية اإل،باحية بحاء تلك الحاملة ف  عام تولت ا
 ه  المعلومات المتوافر  عن تلك الحاملة :

  عتد   07ال،رعة  –طن  01مقصى حمولة  –متر  9.5الغاطس  –متر  20العرض  –متر  022ل والط -الحوع : تتليدي خفيف 
 –دبابة  49طائر  حربية +  05عدد الطائرات =   –التو     ،  -ملف ام ،  74.4آالف ميل بحري    5المدى  –،اعة ،  /ام  25

 ..فرد 7222الطاقم 
 

 ( (Chakri Naruebet لتايلندية حاملة الطائرات ا
و بلغ ثمحقا  7551لت الخدمة ف  تايالحد ف  عام و ودخ 7550وقد تولت البحرية اإل،باحية بحاءها لح،اب التوات التايلحدية ف  عام 

مليون دوالر و وتعتبر مصغر ومخف حاملة طائرات ف  الخدمة على م،توى العالم و وفيما يل  البياحات المتوافر  عن تلك  229
 الحاملة :

ال،رعة   –ن ط 77.9مقصى حمولة  -متر  9.7الغاطس  –متر  00.9العرض  –متر  702ل والط -الحوع : تتليدي خفيف
ملف  00محرك توربيحى يعمالن بالغاز بتو   0التو     –ملف ام ،  79آالف ميل    72المدى  –،اعة ،  /ام  41.0عتد    09.9

 فرد .. 7019الطاقم  –طائر  حربية  00عدد الطائرات =  –حصان ،  9922محرك ديزل بتو   0حصان + 
 

 ( Charles de gaulleحاملة الطائرات ال رنسية ) 
و وتعتبر الحاملة الحووية الوحيد  الت   0277و ودخلت الخدمة ف  عام  0227قامت البحرية الفرح،ية بحاء تلك الحاملة ف  عام 

 وهذه ه  المعلومات المتوافر  عن تلك الحاملة :تمتلاقا دولة غير الواليات المتحد  و 
 –طن  40مقصى حمولة  –متر  0.9الغاطس  –متر  19رتفاع اال –متر  20العرض  –متر  090ل والط -الحوع : حووي متو،ط 

طائر   42عدد الطائرات يبلغ  –غالية ،  0محرك اقربائ  +  4محرك بخارى +  0التو     -،اعة ،  /ام  92عتد     01ال،رعة 
 فرد 0992الطاقم  –

 
 ( Ark Royalحاملة الطائرات اإلنجليزية ) 

 فياسم السفينة القائدة و وهى تحمل  7509و ودخلت الخدمة فى عام  7509ف  عام قامت البحرية اإلحجليزية بحاء تلك الحاملة 

وهذه ه   ،  االسباني األسطولوهزم فيها  بين اإلنجليز واألسبان 9899عام  ليزياالنجالقنال  فيوقعت  التيالمعركة البحرية الكبرى 

 المعلومات المتوافر  عن تلك الحاملة :
عتد     22ال،رعة  –طن  40مقصى حمولة  –متر  1.9الغاطس  –متر  29العرض  –متر  072ل والط -الحوع : تتليدي خفيف 

عدد الطائرات يبلغ  –محراات  خمة رولز روياس ،  4التو     -آالف ام ،  0  آالف ميل بحري  9المدى  –،اعة ،  /ام  99
 فرد 7292الطاقم  –طائر    00

 
 الدول العظمى و فإلى لتاء ..التو  لدى ،حفتح ملفا مخر من ملفات  –إن شاء هللا  –ف  الحلتة التادمة 

 
 رائف محمد الويشى

 ممرياا  –ميزورى  –،احت لويس 
elwisheer@yahoo.com 

: يل تابع متاالت ،ابتة  لااتب المتال على مدوحته " ثوار مصر " وعحواحقا اما   
www.thowarmisr.com 
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