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نما « برنيس»ال أقصد باسم  أجمل مواقع وموانئ مصر المطلة على البحر األحمر، فحسب، وا 
، من طراز )فريم بيرجاميني(، أحدث األعضاء المنضمين «اطة برنيسالفرق»أقصد به اسم 

، التى انضمت فى ديسمبر من «الفرقاطة الجاللة»ألسطول القوات البحرية المصرية، بعد 
 العام الماضي. 

تم التعاقد على الفرقاطات مع إيطاليا، وتم بناؤهما بشركة )فينكانتييرى( اإليطالية وفقًا ألحدث 
بقدرتها على « الفرقاطة برنيس»لمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية. تتميز النظم العا

ميل بحرى، وهو ما يمكنها من تنفيذ جميع مهامها القتالية فى أوقات  0666اإلبحار لمسافة 
السلم والحرب، باإلضافة لتمتعها بالعديد من الخصائص والتقنيات اإللكترونية الحديثة، ونظم 

لمتطورة، خاصة فى مجال التصدى للطائرات المسيرة، والغواصات المعادية، كما التسليح ا
تتمتع بمنظومات متطورة للمشاركة فى الحرب اإللكترونية، كأعمال التشويش على الرادارات 

 ووسائل االتصال. 

تعتبر الفرقاطات الجديدة، إضافة تكنولوجية هائلة، إلمكانات القوات البحرية المصرية، ضمن 
استراتيجية الدولة لدعم قدراتها على تأمين الحدود، وخطوط المالحة البحرية، فى جميع 
االتجاهات، ومنها البحر األحمر بهدف تأمين طريق المالحة إلى قناة السويس، التى تمثل 
ثلث الدخل القومى لمصر، ومصدرًا أساسيًا للنقد األجنبى. فسالمة، واستدامة، المالحة فى 

نما غاية للعالم بأسره، وهو ما ثبت منذ أسابيع قناة السويس  ليس مطلبًا قوميًا، فحسب، وا 
، وتعطل المالحة بقناة السويس. واليوم، يعتبر «ايفرجيفين»قليلة، بعد جنوح سفينة الحاويات 

وجود الحوثيين باليمن، بدعم من إيران، أكبر تهديد للمالحة فى قناة السويس، نتيجة لسيطرتهم 
ب المندب، وهو ما دفع قواتنا المسلحة إلنشاء قاعدة برنيس العسكرية على على مضيق با



البحر األحمر، باإلضافة إلنشاء األسطول البحرى المصرى الجنوبي، المعنى بتأمين خطوط 
 المالحة فى البحر األحمر. 

ى أما على االتجاه االستراتيجى الشمالي، فقد كان اكتشاف حقول الغاز الطبيعى المصرية، ف
شرق البحر األبيض المتوسط، سببًا رئيسيًا لبدء تعرض المنطقة للتحرش العسكري، وخاصة 

منتدى غاز »من تركيا، طمعًا فى تلك المقدرات االقتصادية. فتشاركت سبع دول إلنشاء 
يطاليا وقبرص واليونان، واختاروا القاهرة «المتوسط سرائيل وا  ، وهى مصر واألردن وفلسطين وا 
دى، لتحقيق أكبر قدر من التعاون بينهم، فى ظل وجود احتياطات كبيرة من الغاز مقرًا للمنت

فى المنطقة، ووافقوا، مؤخرًا، على طلب فرنسا لالنضمام كعضو، وطلب الواليات المتحدة 
لالنضمام كمراقب. ولحماية تلك الثروات، أنشأت مصر األسطول البحرى الشمالي، لتأمين 

 تأمين حقول الغاز الطبيعي. الحدود البحرية المصرية و 

واليوم، وبينما نؤكد جاهزية المقاتل المصرى الستخدام أحدث تكنولوجيا العصر من األسلحة 
الحديثة المتطورة، فإننا نثمن على حكمة القيادة السياسية المصرية وحسن تقديرها، باتخاذ 

اشرة من مختلف خطوات استباقية لتحقيق األمن القومى المصري، وصد التهديدات المب
 االتجاهات االستراتيجية. 
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