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MODERNIZACJA MAROKAŃSKICH ABRAMSÓW
Amerykański Departament Stanu poinformował o przychyleniu się do prośby rządu Maroka związanej
z nabyciem pakietów modernizacyjnych dla 162 czołgów Abrams.
Departament Stanu zaaprobował prośbę rządu marokańskiego związaną z nabyciem w ramach
programu Foreign Military Sales pakietów modernizacyjnych dla 162 czołgów M1 Abrams armii tego
państwa, przekazanych za pomocą programu Excess Defense Article z zasobów USA.
Rząd Maroka chciałby nabyć pakiety modernizacyjne, pozwalające zmodernizować posiadane pojazdy
do jednej z trzech wersji - M1A1 Situational Awareness (wersja podstawowa), M1A2M (wraz z
niezależnym celownikiem termicznym dowódcy) lub M1A1 w wersji dla korpusu piechoty morskiej. W
ramach transakcji Maroko chciałoby kupić też 162 karabiny maszynowe M2 przeznaczone do montażu
na wieży pojazdu; 324 karabiny M240; 1035 pocisków szkoleniowych M865 i 1610 pocisków M831Al
HEAT. Dodatkowo umowa obejmować ma sprzedaż 162 systemów komunikacji SINCGARS; 162
odbiorników RT-1702; 162 wyrzutnie granatów dymnych M250, amunicję 12,7 mm M962; pakiety
opancerzenia, wyposażenie niezbędne do integracji technologii Hunter/Killer, montaż
zmodernizowanego stanowiska dowodzenia w czołgu, zautomatyzowanych wieżyczek strzeleckich
CWS lub SCWS lub CROW-LP; części zapasowe, wyposażenie techniczne, przegląd i naprawę silników i
układów przeniesienia, usługi magazynowe, wyposażenie niezbędne do realizacji programu
Government-Furnished Equipment; narzędzia i wyposażenie do testów, szkolenie, usługi inżynieryjne,
techniczne oraz logistyczne. Szacowany ogólny koszt umowy ma wynosić 1,259 mld USD.
Zdaniem Departamentu Stanu ewentualna sprzedaż tego uzbrojenia przyczyni się do wzmocnienia
stabilności w rejonie i zwiększy możliwości obronne istotnego sojusznika Stanów Zjednoczonych spoza
układu NATO, umożliwiając przeprowadzenie modernizacji posiadanych czołgów M1A1. Realizacja
umowy nie zmieni również równowagi wojskowej w regionie.
Głównym wykonawcą umowy po stronie USA będą zakłady ﬁrmy General Dynamics Land Systems w
Sterling Heights, w stanie Michigan. Część prac przeprowadzona zostanie w centralnym magazynie
armii Anniston Army Depot w Anniston w stanie Alabama i w Centrum Produkcji Systemów
Połączonych w Lima w stanie Ohio. Umowa nie precyzuje żadnego oﬀsetu z nią związanego, choć
wiadomym jest, że jest on wymagany zgodnie z prawem państwa kupującego.
Realizacja umowy wiązać się będzie z corocznymi podróżami do Maroka 55 pracowników rządu
amerykańskiego i 13 osób zatrudnionych na podstawie kontraktów czasowych, którzy w okresie 5 lat
od zawarcia transakcji będą w Maroku nadzorować realizację warunków umowy i szkolenie personelu
miejscowego.
Sprzedaż wymienionych wyżej elementów wyposażenia wojskowego nie wpłynie na stopień gotowości
obronnej USA. Jak zwykle w przypadku umów realizowanych w trybie programu FMS, do jej
zatwierdzenia konieczna jest zgoda amerykańskiego Kongresu.
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