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TYSIĄCE RAKIET PRZECIWPANCERNYCH I BOMB
DLA MAROKA
Amerykański Departament Stanu poinformował o wstępnym zatwierdzeniu dwóch umów, na mocy
których rząd Maroka kupi od Stanów Zjednoczonych pociski TOW-2A i uzbrojenie - bomby rozmaitego
rodzaju - dla samolotów F-16. Szacunkowa wartość pierwszego kontraktu to 776 mln USD, wartość
drugiej umowy to 209 mln USD.
W informacji stwierdzono, że rząd Maroka zwrócił się z prośbą do rządu USA o sprzedaż, w ramach
programu Foreign Military Sale, 2401 pocisków TOW-2A RF (BGM-71-4B-RF), 28 identycznych
pocisków przeznaczonych do przeprowadzenia prób i 400 wyrzutni M220A2 TOW i/lub 400 wyrzutni
M41 Improved Target Acquisition ITAS. Druga umowa opiewa na 5180 bomb Mk 82-1, 300 bomb Mk
84-4, 105 zestawów ogonowych JDAM KMU-572F/B, 180 usterzeń do bomb GBU-10, 4125 usterzeń do
bomb GBU-12, 4305 systemów komputerowych do bomb GBU-10, GBU-12 i GBU-16 i 5178 zapalników
FMU-152.
Czytaj też: Nowe i zmodernizowane F-16 dla Maroka
Pierwsza umowa ma także objąć niezbędne wyposażenie techniczne, dokumentację techniczną, części
zapasowe, wyposażenie przeznaczone do testowania uzbrojenia, usługi logistyczne i techniczne
wykonywane przez pracowników rządu Stanów Zjednoczonych, podobne usługi wykonywane przez
pracowników producenta uzbrojenia.
W ramach drugiej umowy Maroko zakupi również środki samoobrony samolotów F-16, części
zapasowe, wyposażenie do napraw, dokumentację technicznę i usługi logistyczne.
Czytaj też: Abramsy dla Maroka - praktycznie jak nowe
Departament Stanu informuje, że zatwierdzane transakcje wpisują się w politykę zagraniczną Stanów
Zjednoczonych, zwiększając bezpieczeństwo USA, posłużą też wzmocnieniu stosunków wzajemnych
między Stanami i Marokiem, będącym jednym z najważniejszych partnerów Waszyngtonu spoza
NATO. W przypadku uzbrojenia dla samolotów F-16 broń ta pozwoli rządowi marokańskiemu na
aktywne zwalczanie ugrupowań terrorystycznych, przyczyni się także do zwiększenia
interoperacyjności z siłami zbrojnymi USA.
Sprzedaż wymienionego wyżej uzbrojenia nie naruszy równowagi wojskowej w rejonie.
Pociski przeciwpancerne TOW-2A wyprodukuje ﬁrma Raytheon Missile Systems. Z umową tą nie są
znane obecnie jakiekolwiek zobowiązania ofsetowe. Transakcja sprzedaży pocisków nie wywoła

skutków mogących zmniejszyć gotowość bojową sił USA.
Uzbrojenie lotnicze zostanie wyprodukowane przez Raytheon USA, Orbital ATK ISA, General Dynamics,
Kilgore Cheming Groupe, Cheming Groupe i Kaman Precision. W tym wypadku zaznaczono, że
nieznane są zobowiązania ofsetowe wynikające z zawarcia tej umowy, jednak kupujący zazwyczaj
zawiera umowy tego rodzaju.

