
السنة 50 العــدد 597 أكتوبر 2021 صفر 1443هـ مجلة عسكرية استراتيجية - 

Is
su

e 
N

o.
   

59
7 

  O
ct

ob
er

  2
02

1

لماذا فشلت التدخالت 
العسكرية األمريكية في 

الشرق األوسط؟

المركبة الجوية غير المأهولة 
Zephyr تطرح أنظمة شبيهة 

باألقمار االصطناعية

محمد بن راشد:
اإلمارات تقدم أنموذجًا 
تنمويًا عالميًا مستقبليًا

محمد بن زايـد:
العالم ينطلق نحو آفاق 

اقتصادية وتنموية جديدة

االنسحاب األمريكي 
من افغانستان:                                                                            

التداعيات واالنعكاسات المحتملة



Helicopters | Aeronautics | Electronics, Defence & Security Systems | Space

leonardocompany.com

Multi-mission 
Performance

Focus on your mission and trust your equipment - The AW149 is the
latest generation multi-role military helicopter; capable, cost-e� ective, 
survivable and rapidly reconfi gurable to a wide range of missions: Transport,  
re-supply, MEDEVAC, SAR/CSAR, special ops, close air support and ISR.

Big enough for troops, gear and armaments, yet small enough to operate in 
confined areas and hostile environments.

Inspired by the vision, curiosity and creativity of the great master inventor - 
Leonardo is designing the technology of tomorrow.

Scan code to learn more

5 - 7 APRIL 2020

www. i s n r a b u dh a b i . c om
ADNEC, ABU DHABI, U.A.E



وعدنا وأنجزنا....فأهال 
بالمستقبل

»إكسبو  أما  نجاحه،  ليقيموا مدى  إكسبو  إنتهاء معرض  والمحللون  المراقبون  ينتظر  ما  عادة 
دبي« كانت مؤشرات نجاحه وتفوقه واضحة للعيان قبل إنطالقته، منذ اللحظة األولى التي ُأعلن 
فيها فوز دولة االمارات الساحق باستضافة معرض اكسبو 2020 الدولي في 27 فبراير 2013، 
بتفوقها على روسيا االتحادية بواقع 116 صوتا، وجاء حفل االفتتاح التاريخي واالسطوري الضخم 
ليؤكد ذلك والذي جسد قدرة العالم على تخطي التحديات وتحويلها إلى فرص تنموية تركز على 
االبتكار واالبداع، والتزال المؤشرات آخذه في االرتفاع مع مرور كل يوم من أيام المعرض، وهذا 
ما لمسناه من عدد الدول المشاركة والذي بلغ نحو 192 دولة بثقافاتها وتجاربها وتاريخها، وحجم 
وضخامة الوفود الزائرة، ونوعيتها، ومستواها، وما تتناقله كبرى وسائل االعالم العالمية من أخبار 
ومعلومات تحدث ألول مره في تاريخ إكسبو الدولي الممتد على مدى 170 عامًا، خاصة وأنه من 
المتوقع أن يجذب المعرض نحو 25 مليون زيارة تجارية وسياحية، حيث تتطلع العديد من الدول 
والشركات العالمية إلى المعرض والذي يعد أو حدث عالمي كبير مفتوح للزوار منذ جائحة فيروس 

كورونا، لتعزيز التجارة واالستثمار والتواصل.

لقد اختارت دولة اإلمارات شعار »تواصل العقول..وصنع المستقبل« وهو شعار يعبر عن سياسة 
اإلمارات في المجاالت كافة، فهي بلد التواصل والتعايش والتسامح، وهي من تصنع المستقبل 
برؤيتها وإبداعها وطموها واقتصادها واهتمامها باالبتكار والذكاء االصطناعي، فقد جسد هذا 
الشعار مسار قيادتنا الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيح خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
االصطناعي  والذكاء  والثقافة  التعليم  ويعزز مسارات  يؤصل  والذي  االستشرافي  الله،  حفظه 
واالبداع والتعايش والتسامح، فإكسبو يعد المكان األكثر مالئمة إلعادة صناعة العالم، ويوفر 
البيئة المناسبة لكافة المشاركين ليكونوا جزءًا أصياًل من عملية البناء واالستدامة، لما يمثله من 

رمزية للتعاون واالبداع من أجل البشرية.
 

من األمور الجميلة والملفته لنا جميعًا، مشاركة مجندي الخدمة الوطنية واالحتياطية مع نحو 
30,000 متطوع في إكسبو دبي، للترحيب بالعالم على أرض دولة اإلمارات واستقبال الماليين 
من الزوار خالل فترة الحدث الدولي الممتدة على مدار ستة أشهر حيث يؤدي المجندون مهام 
مختلفة تهدف إلى توفير تجربة استثنائية لزوار إكسبو والدول المشاركة، ليكونوا بذلك واجهة 
مشرفة لدولة اإلمارات أمام العالم، من خالل تنفيذ مجموعة من المهام المختلفة التي تتناسب 

ومع خبراتهم وإمكانياتهم وتضيف إلى رصيدهم المعرفي والثقافي.

في  تكون  أن  تصر  ودائمًا  المستحيل،  تعرف  ال  فهي  وأنجزت،  وعدت  وفعل،  قول  اإلمارات 
الطليعة وتحقق الرقم واحد، فسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يقول: »أنا وشعبي نحب 
المركز األول. وليس هناك شيء مستحيل، المستحيل غير موجود في قاموسنا«، فهذا دليل 
المجاالت،  كافة  الرشيدة ألبنائها وفي  قيادنا  توفره  الذي  الالمحدود  الدعم  على مدى  واضح 
إلطالق العنان لطموحاتهم وأفكارهم وتطلعاتهم، وهذا ما تحقق بالفعل فمنذ اليوم األول بعد 
إعالن الفوز باالستضافة بدأت ورش العمل واللجان المختلفة بهمة ونشاط للتحضير للحدث 

ووضع الخطط االستراتيجية المتكاملة وفق الجدول الزمني المحدد إلكسبو 2020.
 

سيشكل إكسبو دبي بوصلة توجه معالم عالم جديد لما بعد كوفيد 19، وسيكون بوابة المستقبل 
والتحديات  األزمات  لمواجهة  طريق  خارطة  وضع  على  وسيساعد  الحيوية،  القطاعات  لكافة 

المختلفة والتي قد يشهدها العالم مستقباًل من خالل صناعة حلول استشرافية غير مسبوقة.

اإلفتتاحية

بقلم:
العقيد الركن/ يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

كعادتها أثبتت دولة 
اإلمارات العربية 
المتحدة قدرتها على 
إبهار وإدهاش العالم 
بأسره، مؤكدة للعالم 
أجمع أن قصص نجاحها 
ال تنتهي، وأنه باإلرادة 
والتصميم يمكن أن 
نصنع المعجزات. فقد 
أبهرت دولة اإلمارات 
برؤية قيادتها وهمة 
أبنائها خالل افتتاح 
فعاليات »إكسبو 2020 
دبي« بأنها خطت 
فصاًل جديدًا في تاريخ 
اإلنسانية والتسامح 
والتقدم واالبتكار 
واالنفتاح على اآلخر.



محمد بن راشد ومحمد بن زايد:
المستقبل يبدأ من هنا

تصدر عن اإلدارة التنفيذية لإلتصال الدفاعي
وزارة الدفاع ـ االمارات العربية المتحدة

تأسست في أغسطس عام 1971
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األخبار
6

افتتاح »إكسبو دبي«
جاء ذلك خالل حضور سموهما حفل افتتاح الحدث العالمي الكبير 
الذي أقيم في ساحة الوصل التي تشكل قلب إكسبو، والرابط بين 

محاوره الثالثة: »االستدامة« و»التنقل« و»الفرص«.

رّحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 

الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 

عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، بجميع المشاركين في »إكسبو 2020 

دبي«، في أول انعقاد له في منطقة الشرق 
األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ونقل سموهما 

تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وترحيب 

سموه، وأمنياته بالتوفيق لممثلي 192 دولة، 
ووفود المنظمات والهيئات والمؤسسات 

الدولية المشاركة والتي حرصت على القدوم 
إلى دبي لبدء حوار ثقافي وإبداعي يمتد على 

مدار ستة أشهر، يتم خاللها رسم مالمح 
مستقبل العالم بتقديم الحلول واالبتكارات 

واألفكار التي تعين على تحقيق طموحات 
شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل 

المشترك نحو غد أفضل للجميع.

متابعة/ العقيد ركن يوسف الحداد
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األخبار
8

لحظة تاريخية
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة تشهد لحظة تاريخية استثنائية مع انطالق »إكسبو 2020 
دبي« الذي يعد الحدث األهم في العالم، عبر اجتماع 192 دولة بثقافاتها 
وتجاربها وتاريخها، الفتًا إلى أن »هذه اللحظة الدولية التي تصنعها اإلمارات 

تشارك فيها فرق وطنية من كافة القطاعات تفخر بأنها جزء من هذا 
وقال سموه: »أعلّنا أن اإلمارات ليست دولة وإنما العالم في دولة.. ووعدنا 
بأن تكون هذه الدورة من إكسبو استثنائية وعالمة فارقة في تاريخ إكسبو.. 
واليوم نشهد تحقيق هذا الوعد.. فالعالم اليوم على أرضنا.. يقدم لنا أفضل 

ما لديه و نقدم له أفضل ما لدينا«، 

اإلمارات تفتح قلبها للعالم
أبوظبي،  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وأكد صاحب 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 
كانت  التي  األرض  هذه  أرضها،  على  للعالم  وقلبها  ذراعيها  تفتح  الله، 
ملتقى الحضارات والثقافات على مر التاريخ، ونقطة التقاء الشرق والغرب، 

وموطن التسامح والتعايش منذ القدم.
2020 دبي«:  افتتاح فعاليات معرض »إكسبو  وقال سموه خالل حضوره 
األولى في  للمرة  الكبير  الدولي  الحدث  اإلمارات هذا  دولة  استضافة  »إن 
فيها  العالمية  الثقة  تؤكد  آسيا،  وإفريقيا وجنوب  األوسط  الشرق  منطقة 
وتوجهات  وسياسات  قيم  من  تجسده  وما  الرائدة  التنموية  تجربتها  وفي 

تدعو إلى الخير والتنمية والتعاون والسالم«.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: »إن إكسبو 2020 
دبي يقف وراءه رجل دولة استثنائي يمتلك رؤية واضحة للحاضر والمستقبل 
وإرادة صلبة تسمو فوق التحديات، هو أخي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، الذي واصل الليل بالنهار في قيادة فرق العمل الوطنية 
المتميزة حتى يخرج هذا الحدث بالصورة التي تشرف دولة اإلمارات وشعبها 

وتليق بصورتها على الساحة الدولية«.

إشارة البدء
أعطى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، 
2020 دبي«، حيث قال سموه: »بسم  إيذانًا بانطالق »إكسبو  البدء  إشارة 
اإلمارات  دولة  أرض  على  بأسره  العالم  يلتقي  اليوم  الرحيم..  الرحمن  الله 
العربية المتحدة.. اليوم، نشـهد معًا انطالقـة جديدة.. نفتـتح على بركـة الله 

»إكسبو 2020 دبي« والله ولّي التوفيق«.

التسامح نهجنا 
ألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض 
اإلمارات  دولة  مسيرة  أن  فيها  أكد  كلمة  دبي«،   2020 لـ»إكسبو  العام 
الممتدة على مدار الخمسين عامًا الماضية تمثل قصة سّطر فصولها قادة 
وثقتهم  لطموحاتهم  أساسًا  كانت  التي  القيم  فيها  لتتجلى  الوطن  وأبناء 

بقدرتهم على تحقيق ما هو أفضل لهم ولغيرهم.
الرئيسي في مسيرة  االهتمام  اإلنسان محور  بناء  إن االستثمار في  وقال 
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دولة اإلمارات عماًل برؤية قيادتها الرشيدة.. توازيًا مع التوسع في تأسيس 
الجميع.. في حين  الفرص الزدهار  وإيجاد  االقتصاد  وتنويع  التحتية  البنية 
تعلمته من  العالم ما  الذهبي لمشاركة  يوبيلها  اإلمارات في عام  تستعد 
كان  إنجازات،  تحقيق  من  نتمكن  العقول  بتواصل  أنه  أهمها  من  دروس 
البعض يعتقد أنها مستحيلة، وقال: »كانت هذه الرؤية نفسها التي دفعتنا 
إلى تقديم ملف استضافة إكسبو الدولي في العام 2011، وكانت السبب 

في اختيارنا شعار »تواصل العقول وصنع المستقبل«.
أن  مفادها  عظيمة،  رسالة  تحمل   2020 إلكسبو  »استضافتنا  وأضاف: 
العالم...  والتعاون مع جميع شعوب  بالعمل  نرحب  وأننا  نهجنا،  التسامح 
فبتواصل عقولنا نغرس بذور التقدم على مدى األعوام الخمسين المقبلة، بل 
وعلى مدار األعوام المئة المقبلة، وهذه هي الرؤية التي يجب أن نحملها 
برؤية«. بدأت  التاريخ،  مر  على  واقعًا  كانت  حقيقة  كل  ألن  أذهاننا،   في 
واختتم بالتأكيد على حرص دولة اإلمارات على إذكاء فرص التعارف والحوار 
والعمل المشترك، بين جميع سكان العالم، مرّحبًا بجميع المشاركين في 
إكسبو لالنطالق معًا، من اإلمارات إلى العالم، مؤكدًا رسالة دولتنا الداعية 

إلى التسامح والتعايش والسالم ونشر أسباب الخير والنماء والسعادة نحو 
مستقبل زاهر للجميع.

حفل األفتتاح
عاش العالم في 30 سبتمبر الماضي، في قلب ساحة الوصل حفاًل أسطوريًا 
تضمن عرضًا مرئيًا وصوتيًا غامرًا لم يسبق له مثيل، ضمن سلسلة من 
بزاوية  العالم،  نوعها في  أكبر شاشة محيطية من  على  المبهرة  العروض 
يدعو  التي  والتعاون  والتعايش  والمحبة  السالم  بقيم  احتفت  درجة،   360
إليها الحدث الكبير وتتناغم في جوهرها مع رسالة دولة اإلمارات الدائمة 
مختلف  بين  والمحبة  السالم  نشر  خاللها  من  تنشد  والتي  العالم،  إلى 

شعوب األرض.
وُصنع  العقول  »تواصل  دبي   2020 إكسبو  شعار  الحفل  واستلهم 
تم خاللها  اإلبهار،  رحلة ملؤها  الجمهور في  المستقبل«؛ حيث اصطحب 
استعراض المحاور الثالثة التي يركز عليها الحدث األكبر من نوعه في العالم 
وهي )الفرص والتنقل واالستدامة(، مسلطًا الضوء على القيم اإلماراتية 

محمد بن زايد:محمد بن راشد:
لحظة تاريخية استثنائية تعيشها اإلمارات

كل الطمــوحــات ممكنـــة باإلرادة القــويـة

اإلمارات بقيادة خليفة تفتح ذراعيها وقلبها للعالم

اإلمــــارات مـوطـــن التســــامــح والتـعــايـش

محطــة جــديــدة فـي مسـيـرة المسـتقــبل

اإلمـارات تثبت للعـالم أنها قـدر التحديات

محمد بن راشد يمتلك رؤية واضحة للمستقبل

أكســـبو يؤكــد ثقـــة العــالم فـي اإلمــــارات
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192 دولة  وترحيبه بمشاركة  2020 دبي وأهدافه،  إكسبو  ورؤية  الراسخة 
في رحاب دبي وعلى أرض دولة اإلمارات.

هذا  عن  معبرًا  المنطقة،  تاريخ  في  نوعه  من  األكبر  الحدث  افتتاح  وجاء 
المزيج الفريد بين أصالة دولة اإلمارات واعتزازها بتاريخها العريق وطابعها 
الضاربة  حضارتها  عراقة  من  المستلهمة  العصرية  وسماتها  العالمي 
بجذورها في عمق التاريخ، وانفتاحها على العالم وترحابها بكل صاحب حلم 

ينشد النجاح والتميز.

برنامج الحفل
وكان الحفل قد بدأ بعزف السالم الوطني لدولة اإلمارات، تزامنًا مع رفع 

علم اإلمارات، فيما ُأطلقت األلعاب النارية باأللوان علم الدولة في سماء 
ساحة الوصل، تال ذلك عرض مسرحي مبهر يروي بأسلوب مبدع من خالل 
تم  الذي  دبي   2020 إكسبو  استلهام شعار  إماراتية صغيرة، قصة  طفلة 
موقع  في  عليها  العثور  تم  أثرية  ذهبية  مشغولة  من  تصميمه  استلهام 
ساروق الحديد التاريخي الذي يقدر عمره بنحو 3000 عام واكتشفه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خالل إحدى جوالته في صحراء 
الموقع أخذت شكاًل مغايرًا  الرملية في هذا  الكثبان  أن  دبي عندما الحظ 
األثري من  الُمكتشف  المنطقة، بما يحمله  الكثبان في تلك  باقي  لنمط 

رمز لتاريخ عريق وغني ولمستقبل مبني على الوحدة واالتصال والقوة.
وبعثت دولة اإلمارات برسالة مهمة للعالم من خالل حفل االفتتاح الذي 

نهيان بن مبارك:

استضافتنا إلكسبو تحمل 
رسالة مفادها أن التسامح نهجنا
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حمدان بن محمد:

العالم ينطلق من جديد من 
دولة اإلمارات العربية المتحدة

روعي فيه تطبيق كافة اإلجراءات الوقائية، مؤداها أن هذا التجمع العالمي 
الكبير، وهو األكبر على اإلطالق منذ بداية أزمة »كوفيد- 19« التي اجتاحت 
العالم منذ بداية عام 2020، برهان على بداية دخول العالم إلى مرحلة ما بعد 
إنجازات  الشعوب على فتح صفحة جديدة في سجل  إرادة  والتقاء  الجائحة، 
التحديات بحلول  البشرية، بعقول مبدعة وطاقات خالقة وعزيمة على قهر 
تحولها إلى فرص لخدمة اإلنسان ومنحه ما ينشده من رخاء واستقرار، وأن 

مسيرة صناعة المستقبل ستكون انطالقتها من اإلمارات.

تواصل العقول وصنع المستقبل
ورّحب سموه بالدول المشاركة في المعرض، وتمنى لها التوفيق والنجاح في 

تعزيز شراكاتها االقتصادية والتكنولوجية والتجارية، واالستفادة من الحوارات 
المثمرة التي سيشهدها المعرض لمصلحة التنمية والرخاء فيها، واستكشاف 
العالم. شعوب  لمصلحة  المستقبل  في  التنموية  الفرص  من   مزيد 
وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن »إكسبو 2020 
دبي« يمثل خطوة كبيرة إلى األمام في سعي العالم للتعافي من آثار جائحة 
اقتصادية وتنموية جديدة، ومنصة عالمية  آفاق  »كورونا«، واالنطالق نحو 
الفاعلة  الحلول  إليجاد  المشترك  والعمل  والخبرات  الرؤى  وتبادل  للحوار 
للتحديات العالمية، وفي مقدمتها التحديات التي أفرزتها الجائحة، والتغيرات 
فعاليات  ظله  في  تقام  الذي  الشعار  يجسده  ما  وهو  وغيرها،  المناخية 

المعرض وهو »تواصل العقول وصنع المستقبل«.
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محمد بن زايد يستقبل المفتش العام 
للقوات المسلحة الملكية المغربية

وبحث الجانبان خالل اللقاء العالقات الثنائية األخوية بين البلدين والتعاون 
والدفاعية وسبل  العسكرية  المجاالت والشؤون  المشترك في  والتنسيق 

تطويرها.
الملك محمد  الجاللة  تحيات صاحب   .. اللقاء  العام خالل  المفتش  ونقل 
السادس عاهل المغرب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
من  مزيدًا  وشعبها  اإلمارات  ولدولة  والسعادة  الصحة  دوام  له  وتمنياته 

التقدم واالزدهار.
فيما حمله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى جاللة 

المغربية  وللمملكة  والسعادة  الصحة  دوام  له  متمنيا   .. المغرب  ملك 
وشعبها الشقيق التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

كما استعرض سموه والمسؤول المغربي عددًا من القضايا ذات االهتمام 
المشترك.

أركان  الرميثي رئيس  ثاني  الركن حمد محمد  الفريق  .. معالي  اللقاء  حضر 
القوات المسلحة والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبالن المزروعي 
نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل 

ديوان ولي عهد أبوظبي.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة في قصر الشاطئ الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في 

المملكة المغربية الشقيقة.
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البواردي والظاهري يبحثان عالقات التعاون الدفاعي 
والعسكري مع نائب وزير الدفاع الوطني الكوري

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بنائب وزير الدفاع الكوري وأكد خالل 
اللقاء حرص دولة اإلمارات على تعزيز العالقات االستراتيجية والتاريخية مع 
جمهورية كوريا الجنوبية المرتكزة على أساس متين من التعاون المتبادل بين 

البلدين.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها 
مختلف  في  المتبادلة  والمنفعة  المشتركة  المصالح  تحقيق  إلى  والسعي 
المجاالت، خاصة في المجال العسكري والدفاعي، كما تبادال وجهات النظر 

بشأن عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
اجتماعًا  الدفاع  وزارة  وكيل  الظاهري  عقد سعادة مطر سالم  آخر  جانب  من 
مع نظيره الكوري سعادة بارك جيه مين والذي أكد بدوره على أهمية وعمق 
العالقة والشراكة المتميزة مع وزارة الدفاع اإلماراتية ونظيرتها الكورية، معربًا 
عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم مصالح الجانبين.

وأكد سعادة الظاهري أهمية هذه االجتماعات الدورية ..مثمنًا تطور العالقات 
الجنوبية خالل  القائمة بين دولة اإلمارات وجمهورية كوريا  المتميزة  الثنائية 

العقود الماضية .
التطور  التي تعكس مدى  الشراكة االستراتيجية  وشدد على ضرورة استمرار 
االيجابي والنوعي ورغبة كال البلدين في تطوير التعاون الدفاعي باإلضافة إلى 
رفع القدرات في مختلف المجاالت التخصصية األخرى بما يعود بالنفع على 

المصالح المشتركة للبلدين.

استقبل معالي محمد بن أحمد 
البواردي وزير الدولة لشؤون 
الدفاع سعادة بارك جيه مين 

نائب وزير الدفاع الوطني 
الكوري الذي يزور البالد والوفد 

المرافق له، وذلك بحضور 
سعادة مطر سالم الظاهري 
وكيل وزارة الدفاع وعدد من 

كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

البواردي يلتقي سفير إندونيسيا

في  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معالي  استقبل 
لجمهورية  العادة  فوق  سفير  باقيس  حسين  سعادة  الدفاع  بوزارة  مكتبه 
إندونيسيا لدى الدولة بحضور سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، 

ورحب  للضيف.  المرافق  والوفد  الوزارة  كبار ضباط ومسؤولي  وعدد من 
معاليه في بداية اللقاء بالسفير اإلندونيسي وأكد عمق عالقات الصداقة 
بين اإلمارات وإندونيسيا في مختلف المجاالت خاصة في المجال الدفاعي 
التنمية  يحقق  بما  وأوسع  أرحب  آفاق  نحو  بها  الدفع  وأهمية  والعسكري 
التعاون  عالقات  تطوير  سبل  بحث  اللقاء  خالل  جرى  للبلدين.  واالزدهار 
الدفاعي والعسكري وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، 
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام المشترك. من جانبه أشاد سفير إندونيسيا بما حققته دولة 
اإلمارات من تقدم وتطور ملحوظ يعد نموذجًا رائدًا ومتقدمًا بالنسبة لدول 
المشترك مع دولة  التعاون  أوجه  تعزيز  ..وأكد حرص بالده على  المنطقة 

اإلمارات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
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البواردي والرميثي يبحثان عالقات التعاون الدفاعي 
والعسكري مع المغرب

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه 
الملكية  المسلحة  للقوات  العام  المفتش  الفاروق  بلخير  أول  الفريق 
المغربية والوفد المرافق له الذي يقوم حاليًا بزيارة رسمية للدولة، وذلك 
بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات 
المسلحة، وسعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار 

ضباط ومسؤولي الوزارة.
المملكة  مع  العالقات  وتميز  وعمق  متانة  اللقاء  خالل  معاليه  وأكد 
المغربية الشقيقة القائمة على البعد التاريخي والمصالح األخوية المتبادلة 
والشراكات العسكرية واالقتصادية والتنموية، التي تخدم التنمية الشاملة 
في كال البلدين، فضاًل عن تعاونهما في القضايا التي تهم المنطقة العربية.
ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بالمفتش العام للقوات المسلحة 
مسار  بتطور  سعادته  عن  معربًا  له،  المرافق  والوفد  المغربية،  الملكية 
صاحب  وحرص  اهتمام  ظل  في  البلدين،  تجمع  التي  األخوية،  العالقات 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

جهود  دعم  على  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
المملكة المغربية في تعزيز السالم واالستقرار والتنمية.

التاريخية واالستراتيجية  الثنائية  اللقاء بحث العالقات األخوية  وجرى خالل 
بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة 
للبلدين، وسعيهما لتطوير التعاون في المجاالت كافة، خاصة في المجال 
القضايا  من  عدد  بشأن  النظر  وجهات  تبادال  كما  والدفاعي،  العسكري 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
عن  المغربية  الملكية  المسلحة  للقوات  العام  المفتش  أعرب  جانبه  من 
عالقاتها  تعزيز  على  بالده  حرص  مؤكدًا  اإلمارات،  دولة  بزيارة  سعادته 
األخوية مع دولة اإلمارات، لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين، معربًا 
القضايا  دعم  في  اإلمارات  دولة  به  تقوم  الذي  الكبير  للدور  تقديره  عن 

العربية والمحافظة على أمن واستقرار وهوية المنطقة.
اللقاء  خالل  المغربية  الملكية  المسلحة  للقوات  العام  المفتش  وأشاد 
بالعالقات بين البلدين ووصفها بالعميقة والمتجذرة، مشيدًا باألدوار الرائدة 
والمشرفة التي ظلت تضطلع بها اإلمارات في المنطقة واإلقليم ودعمها 
بمبادرات  منوها  المجاالت  مختلف  في  المغربية  للممكلة  ومساندتها 
اإلمارات اإلنسانية العاجلة واإلمدادات الطبية لدعم جهود المؤسسات في 

كافة البلدان في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”.
كما استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.. المفتش العام للقوات 
عالقات  معه  واستعرض  بسعادته  ورحب  المغربية  الملكية  المسلحة 
الشقيقة  المغربية  والمملكة  اإلمارات  دولة  بين  القائمة  األخوية  التعاون 
وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الصعد، خاصة ما يتعلق 

منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.
والذي  األشقاء  بين  المستمرين  والتنسيق  التشاور  إطار  في  اللقاء  وجاء 
يدعم التواصل بين البلدين ويؤسس لعالقات متطورة في مجاالت التعاون 

العسكري.
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البواردي يطلع على إستراتيجية وبرامج الخدمة 
الوطنية واالحتياطية

على  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معالي  اطلع 
للهيئة  زيارته  خالل  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  وبرامج  إستراتيجية 
حيث رافقه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان 

رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية.
كما اطلع معاليه خالل عرض عن تاريخ هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية 
ومشاريع  المسلحة  القوات  وخارج  داخل  البديلة  الخدمة  إحصائيات  على 
النخبة والمهارات اإللكترونية ومشروع التحول الرقمي والفوائد المتوقعة 
 2020 إكسبو  معرض  في  الوطنية  الخدمة  مجندي  مشاركة  عن  فضال 
والتعرف على دورات الخدمة الوطنية وبرامج ومناهج التدريب التي يتلقاها 

المنتسبون لرفع مهاراتهم.
وقام معالي البواردي يرافقه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن 
محمد آل نهيان بجولة تفقدية للقيادة التقى خاللها بالموظفين وشملت 
زيارة المركز اإلعالمي للهيئة وتوقف عند طابق االتحاد الذي يوضح بالصور 

تطور دولة اإلمارات منذ تأسيسها عام 1971.
وأعرب معاليه عن اعتزازه وتقديره لمجندات الخدمة الوطنية وانضمامهن 
إلى صفوف الخدمة الوطنية، مؤكدا أن تطوع بنات اإلمارات للمشاركة في 
الخدمة الوطنية بدافع ذاتي، يعبر عن عمق المواطنة الصالحة واالستعداد 
نجاح  قصة  ويعكس  الوطنية،  المسؤولية  تحمل  في  الكاملة  للشراكة 
اإلمارات في تعزيز قيم االنتماء الوطني في نفوس بناتها وأبنائها األوفياء.
والدفاعي  العسكري  تجاوزت  التي  البرنامج  مخرجات  بمستوى  وأشاد 
االقتصادي  بشقها  الشاملة  الوطنية  التنمية  في  لتساهم  واألمني 
أبناء  من  تخرجت  التي  الدفعات  وبجميع  والتقني  واالجتماعي  والسياسي 
القيام  على  قادرين  ليكونوا  وإعدادهم  تأهيلهم  تم  الذين  وطننا  وبنات 
بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم في الدفاع عن وطنهم والحفاظ على 
سيادته وحماية مكتسباته، إلى جانب دعم المؤسسات والقطاعات الحيوية 

في الدولة أثناء األزمات والكوارث.

أبناء الوطن من  البواردي مشاركة نخبة من  وثمن معالي محمد بن أحمد 
منتسبي برنامج الخدمة الوطنية واالحتياطية في فعاليات “إكسبو 2020 
أن هذه  العالم، مؤكدا  أمام  اإلمارات  لدولة  ليكونوا واجهة مشرفة  دبي” 
من  مجموعة  المجندون  سيؤدي  حيث  نوعية  إضافة  ستكون  المشاركة 
إلى  وتضيف  وإمكانياتهم  خبراتهم  مع  تتناسب  التي  المختلفة  المهام 

رصيدهم المعرفي.
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قائد العمليات المشتركة يلتقي المفتش العام للقوات 
المسلحة الملكية المغربية

استقبل اللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة 
المسلحة  للقوات  العام  المفتش  الفاروق  بلخير  أول  الفريق  بمكتبه  الدفاع 
الملكية المغربية والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة اإلمارات.

ويأتي اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين األشقاء بما يدعم 
التعاون  مجاالت  في  متطورة  لعالقات  ويؤسس  البلدين  بين  التواصل 

العسكري.
للقوات  العام  بالمفتش  العامري  مجرن  بن  صالح  الركن  اللواء  ورحب 
بتطور  سعادته  عن  معربًا  له،  المرافق  والوفد  المغربية  الملكية  المسلحة 

مسار العالقات األخوية، التي تجمع البلدين.

وأكد قائد العمليات المشتركة عمق العالقات األخوية التي تجمع بين دولة 

اإلمارات والمملكة المغربية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون 

المشترك في المجاالت كافة في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان خالل اللقاء، على عمق العالقات الثنائية، ومستوى التنسيق 

البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية، والتي تسهم في  المشترك بين 

تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين.

الرميثي يبحث التعاون مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية

أركان القوات  الرميثي رئيس  التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني 
في  وذلك  الفرنسية  الجيوش  أركان  رئيس  بوركار  تييري  الجنرال  المسلحة 

إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية فرنسا.
وبحث معاليه ورئيس أركان الجيوش الفرنسية، خالل اللقاء عمق العالقات 
العسكرية  الشؤون  البلدين في  بين  المشترك  التنسيق  الثنائية ومستوى 
والدفاعية والتي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه 

مصلحة البلدين.
وتبادل الجانبان خالل اللقاء وجهات النظر بشأن عدد من القضايا اإلقليمية 

التي تشهدها  إلى مستجدات األوضاع  البلدين إضافة  التي تهم  والدولية 
المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

للتسهيالت  وتقديره  شكره  عن  الفرنسية  الجيوش  أركان  رئيس  وأعرب 
والرعايا  الدبلوماسيين  إجالء  في  اإلمارات  دولة  قدمتها  التي  المهمة 
الصديقة وتوفير  الدول  العديد من  الفرنسيين من كابول بجانب مواطني 
العبور اآلمن لهم، إضافة إلى الدور اإلنساني الذي قدمته دولة اإلمارات 

في دعم الجهود اإلغاثية الدولية في أفغانستان خالل السنوات الماضية.
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وزارة الدفاع تشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في بولندا

شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن مهندس خليفة علي الكعبي 
افتتاح  في  بالوزارة  الدفاعية  والصناعات  للتكنولوجيا  التنفيذية  اإلدارة  رئيس 
المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في جمهورية بولندا بدورته الـ 29 بمدينة 
العاشر من شهر سبتمبر  وحتى  السابع  الفترة من  أقيم في  والذي  كليتسي 

الجاري.
والوفد  الدفاعية  والصناعات  للتكنولوجيا  التنفيذية  اإلدارة  رئيس  وحضر 
الرئيس  فخامة  رعاية  تحت  يقام  الذي  المعرض  افتتاح  فعاليات  المرافق 
البولندي أندريه سباستيان دودا وبحضور سعادة ماريوس بالشاك وزير الدفاع 

الوطني البولندي.
ماتيوز  السيد  سعادة  الكعبي  علي  خليفة  مهندس  الركن  العميد  والتقى 
عدد  بحضور  البولندية،  الدفاع  بوزارة  الوطني  التسلح  مدير  نائب  ساروسيك 
التعاون  عالقات  مناقشة  اللقاء  خالل  وجرى  الجانبين،  من  الضباط  كبار  من 
إلى  الدفاعية  المجاالت  مختلف  في  تطويرها  وسبل  البلدين  بين  المشترك 

جانب بحث عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.
وتفقد رئيس الوفد والضباط المرافقون له عددًا من أجنحة الدول ومنصات 
عرض الشركات االقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وزارة الدفاع تبحث 
آفاق التعاون في 

مجال الصناعات 
العسكرية مع األردن.

بحث اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد 
الذي عقده  الدفاع خالل االجتماع  الدفاعية في وزارة  لإلسناد والصناعات 
مع الوفد األردني الذي يزور الدولة برئاسة العميد المهندس حسام أسعد 
العالقات  األردنية  المسلحة  بالقوات  والتنظيم  التخطيط  مدير  فرحان 
والسعي  وتطويرها  بدعمها  الكفيلة  والسبل  البلدين  بين  الثنائية  األخوية 
إلى تحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في مختلف المجاالت، 
بشأن  النظر  وجهات  تبادال  كما  والدفاعي،  العسكري  المجال  في  خاصة 
هذا  يأتي  المشترك.  االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  عدد 
االجتماع في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال الصناعات العسكرية. 
وقال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد 
قطاع  في  التعاون  إن  الدفاع  وزارة  في  الدفاعية  والصناعات  لإلسناد 

الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير أمر مهم وحيوي لكال البلدين لما له 
القطاع  بالنفع على جميع عناصر هذا  تعود  إيجابية  وانعكاسات  أبعاد  من 
الدولتين  الموجودة في  المقومات  تكامل في االستفادة من  إلى  ويؤدي 
 : وأضاف  الحكيمة.  قياداتنا  من  المحددة  االستراتيجية  األهداف  لتحقيق 
بين  المتينة  واإلسترايجية  األخوية  العالقات  إطار  في  االجتماع  هذا  يأتي 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  دعائمها صاحب  أرسى  التي  الشقيقين،  البلدين 
زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخوه جاللة الملك عبدالله الثاني 
بن الحسين عاهل المملكة األردنية الهاشمية. وأشار إلى أن هذا التعاون 
وما  واألردن،  اإلمارات  بين  الثنائية  العالقات  به  تحظى  لما  امتدادًا  يأتي 

تتسم به من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل.
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مذكرة تفاهم بين هيئة الخدمة الوطنية 
واالحتياطية ومؤسسة اإلمارات للخدمات 
الصحية في شان “ملف المواطن الشامل”

ركن/  العميد  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  عن  التفاهم  مذكرة  وقع 
عبيد علي المنصوري بصفته مدير مديرية اإلعالم واالتصال المؤسسي، 
الدكتور/  سعادة  دبي،  إمارة  الصحية،  للخدمات  اإلمارات  مؤسسة  ومن 

يوسف محمد السركال ، بصفته المدير العام.
لمنتسبي  الطبي  الفحص  مجال  في  التعاون  إلى  التفاهم  مذكرة  تهدف 

تقديم  مجال  في  التعاون  إلى  تهدف  كما  واالحتياطية،  الوطنية  الخدمة 
الدعم وتسهيل إجراءات اكتمال الملف اإللكتروني الشامل للمواطنين من 

الفئات العمرية المطلوبة للخدمة الوطنية. 17-24 سنة.
ومن جانبه أشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس 
هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية بمذكرة التفاهم التي أبرمت بين الهيئة 

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 
واالحتياطية، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع توقيع مذكرة تفاهم 

بين وزارة الدفاع - ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية و مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية 
في شأن ملف المواطن الشامل« اكتمال البيانات إلكترونيًا /الصحية، التعليمية، الجنائية/ لمنتسبي 

ومرشحي الخدمة الوطنية واالحتياطية للفئة العمرية من 17-24 بنسبة %100«.
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الفحص  مجال  دبي،في  إمارة  الصحية،  للخدمات  اإلمارات  ومؤسسة 
الطبي للمواطنين المشمولين بقانون الخدمة الوطنية انطالقًا من الغرض 
التجنيد وهو  العام لهذا والذي يتناول واحدًا من أهم متطلبات وإجراءات 
الفحص الطبي لغايات االلتحاق بالبرنامج مؤكدًا ثقته الكبيرة باإلمكانيات 
العالية والخبرات التراكمية الواسعة والكوادر الطبية المتخصصة والمؤهلة 

إجراء  يضمن  بما  الصحية  للخدمات  اإلمارات  مؤسسة  تمتلكها  التي 
الفحوصات الطبية المقررة للمجندين بسرعة وكفاءة وجودة 

عالية.
كما أكد أّن هذه المذكرة تدعم التعاون المشترك 

الملف  مجال  في  والمؤسسة  الهيئة  بين 
ولفت  للمواطنين  الشامل  اإللكتروني 

التي  الطبية  الفحوصات  كافة  أن  إلى 
الطبية  المراكز  في  إجراؤها  سيتم 
للمعايير  ستخضع  للمؤسسة  التابعة 
بمنتسبي  الخاصة  واالشتراطات 
هيئة  حددتها  التي  الوطنية  الخدمة 
الخدمة الوطنية واالحتياطية وتم تزويد 

المؤسسة بها تفصياًل مع الحفاظ على 
المتداولة  والمعلومات  البيانات  سرية 

بين الطرفين في هذا الشأن .
العويس  محمد  بن  الرحمن  عبد  معالي  وأكد 

وزير الصحة ووقاية المجتمع أن مذكرة التفاهم مع 
وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية، 

العمل  منظومة  في  االختصاصات  متعدد  تعاون  إطار  تمثل 
وأفضل  األداء  مستويات  ألعلى  وفقًا  والتكاملي  المشترك  الحكومي 
الممارسات الحكومية. كما تصب في صلب الرؤية الحكومية نحو تجسيد 
وطنية  شراكة  وترسيخ  مثالي  بشكل  الوطنية  المؤسسات  بين  التعاون 

فاعلة تعزز من اإلنتاجية.
الخدمة  لمجندي  الصحية  الجاهزية  الحرص على ضمان مستوى  أكد  كما 
الوطنية واالحتياطية وتسخير اإلمكانات والطاقات لخدمة الوطن كٌل في 
مجاله، وفقًا لرؤية القيادة الحكيمة وبهدف ضمان تحقيق المستهدفات 

العمل  تكامل  مبدأ  وترسيخ  والوسائل  اآلليات  أفضل  وفق  الوطنية 
الحكومي.

وتخريج  إعداد  في  الوطنية  الخدمة  لهيئة  المتميز  الدور  معاليه  وثّمن 
نماذج ملهمة للعطاء واإلخالص والتضحية والحرص على الوطن وصون 
ليكونوا  بالخدمة  الملتحقين  كفاءة  وإنجازاته، من خالل ضمان  مكتسباته 
على أهبة االستعداد في الحفاظ على سالمة وأمن واستقرار دولة 

وشعب اإلمارات.
محمد  يوسف  الدكتور/  سعادة  أكد  جانبه  ومن 
مؤسسة  العام.  المدير  بصفته   ، السركال 
أهمية  على  الصحية،  للخدمات  اإلمارات 
الخدمة  هيئة  مع  التفاهم  مذكرة 
إطار  في  واالحتياطية،  الوطنية 
تكامل  وتحقيق  والتنسيق  التعاون 
منظومة  ضمن  المبذولة  الجهود 
بأفضل  تعمل  مرنة  حكومية 
التناغم  لتحقيق  وقدراتها  إمكاناتها 
الحيوية،  القطاعات  مختلف  بين 
القيادة  لتوجيهات  تنفيذًا  وذلك 
الدائم  التكامل  ترسيخ  في  الحكيمة 
الحكومية،  الجهات  كافة  بين  والمتطور 
اإلمارات  تحققها  التي  النجاحات  ظل  في 
من  مزيد  نحو  صلبة  أرضية  تمثل  والتي 
وحماية  المكتسبات  على  للحفاظ  الدؤوب  العمل 
التامة  الجاهزية  إلى  السركال  الدكتور  سعادة  وأشار  الموارد 
متطلبات  توفير  في  وخبراتها  قدراتها  لتسخير  واستعدادها  للمؤسسة 
الفحص الطبي لمنتسبي الخدمة الوطنية واالحتياطية وفق االشتراطات 
والمعايير المعتمدة، من خالل الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة، بما يدعم 
تميز  ظل  في  وذلك  العامة،  المصلحة  ويحقق  الوطنية  الخدمة  برنامج 
المؤسسة بنخبة من الخبرات المحلية التي تلبي االحتياجات الصحية الحالية 

والمستقبلية لجميع فئات المجتمع.

مذكرة التفاهم مع 
وزارة الدفاع ممثلة 

بهيئة الخدمة الوطنية 
واالحتياطية، تمثل إطار 

تعاون متعدد االختصاصات في 
منظومة العمل الحكومي 

المشترك والتكاملي
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تم  متكامل  تدريبي  برنامج  إلى  التدريب،  فترة  خالل  المجندون،  ويخضع 
الدفاع  وزارة  حرص  يؤكد  ما  العالمية،  الممارسات  ألفضل  وفقا  تطويره 
وتطويرها  للبرنامج،  التدريبية  بالمنظومة  االرتقاء  على  المسلحة  للقوات 

وتعزيزها بمناهج عالية المستوى، لضمان تحقيق األهداف االستراتيجية 
المنشودة منه.

المجندين  تحويل  على  األولى  المرحلة  في  الوطنية  الخدمة  برنامج  ويركز 

مراكز تدريب القوات المسلحة 
تستقبل مجندي الدفعة 

الــ16
للخدمة الوطنية الخاصة بخريجي الثانوية العامة

استقبلت مراكز التدريب في القوات المسلحة، شباب الوطن من مجندي الدفعة الـ16للخدمة الوطنية الخاصة بخريجي الثانوية 
العامة “المجموعة األولى” ، في مختلف المراكز المخصصة الستقبال الخدمة الوطنية وهي مركز تدريب المستجدين العين ، وسيح 

اللحمة وسويحان وليوا والمنامة، وسط إجراءات وقائية واحترازية لضمان سالمتهم، كما سيتم استقبال المجموعة الثانية من 
الدفعة 16 في شهر ديسمبر القادم .

متابعة/ النقيب سالم الزحمي
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أحمد بن طحنون:
 هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية 
تحرص على تطوير البرنامج التدريبي 
استراتيجيًا بما يتوافق مع توجهات 
قيادتنا الرشيدة، واألهداف 
االستراتيجية للخدمة الوطنية التي 
تعمل على تنمية الروح 
الوطنية، وإعادة بناء وتطوير 
شخصية الشباب المواطن

من الصبغة المدنية إلى الصبغة العسكرية، من خالل التدريبات العسكرية 
العسكري،  والربط  الضبط  على  وتعويدهم  واستخدامه،  السالح  وحمل 
نفوسهم،  في  الوطنية  القيم  وترسيخ  البدنية،  لياقتهم  مستوى  وتعزيز 
التدريب  مرحلة  ذلك  بعد  لتبدأ  وتطويرها،  القيادية  مهاراتهم  وصقل 
تخدم  محددة  وتخصصات  مهن  على  فيها  التدريب  يتم  التي  التخصصي، 
القوات  وحدات  على  التخصص  بعد  توزيعهم  ليتم  المسلحة،  القوات 
المسلحة، ليمارسوا بصورة فعلية هذه المهن والتخصصات بحرفية عالية 
جنبا إلى جنب مع إخوانهم العاملين في القوات المسلحة، إلى جانب العديد 
بهدف  متخصصين،  مدربين  أيدي  على  سيتلقونها  التي  المحاضرات  من 

تعزيز القيم اإلسالمية والوطنية، وقيم الوالء واالنتماء للوطن.
وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة 
الخدمة الوطنية واالحتياطية على حرص هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية 
بكل  التدريب  معايير  تأخذ  حيث  استراتيجيًا،  التدريبي  البرنامج  تطوير  على 
مقدمة  في  وتعد  الهيئة،  اهتمام  من  كبيرًا  حيزًا  أساليبه  ومختلف  جوانبه 
مع  مستمر،  بشكل  الوطنية  الخدمة  مشروع  تطوير  سبيل  في  أولوياتها، 
القريب  المدى  المدروس على  والتخطيط  الصحيحة  ضرورة وضع األسس 
والبعيد، بما يتوافق مع توجهات قيادتنا الرشيدة، واألهداف االستراتيجية 
للخدمة الوطنية التي تعمل على تنمية الروح الوطنية، وإعادة بناء وتطوير 
القيادية  المقومات  يمتلك  جديد  جيل  وخلق  المواطن،  الشباب  شخصية 
جيل لديه ثقة بنفسه واعتزاز بجذوره التاريخية العريقة، تحقيقًا لرؤية مؤسس 

الدولة المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه.
وقالوا  الوطنية،  خدمتهم  ببدء  وفخرهم  سعادتهم  عن  المجندون  وأعرب 
إنهم ينتظرون هذه اللحظة لدخول مراكز التدريب، مؤمنين بأن الواجب الذي 
سينالون شرف تأديته قد حان بالدخول للمعسكر التدريبي بشكله العملي، 

الحال في  كما هي  وكرامة،  وعزة  بشرف  المرحلة  تلك  يجتازوا  أن  آملين 
الخدمة العسكرية.

وأشاروا إلى أنهم متحمسون للغاية لدخول مراكز التجنيد، وأنهم حريصون 
وهم  الدورة،  هذه  الجتياز  ومستعدين  جاهزين  يكونوا  أن  على  فترة  منذ 
أن  الوطن  أبناء  لكل  شرف  ألنه  ذلك،  على  الشباب  يحفزون  ما  دائما 
يشاركوا في العرس الوطني في االنتساب للخدمة الوطنية، وأعربوا عن 

سعادتهم وفخرهم ببدء خدمتهم الوطنية .



األخبار
22

واحترازية لضمان  وقائية  إجراءات  أسبوعا وسط   12 لمدة  الدورة  وتستمر 
مجندات  لكل  القصوى  الحماية  لتوفير  اإلجراءات،  كل  واتخاذ  سالمتهن، 
الخدمة الوطنية، من أجل الحفاظ عليهن وحمايتهن من جائحة كورونا، وذلك 
تحت إشراف مستشفى زايد العسكري . وقد خصصت المدرسة أكثر من 
لجنة لضمان الدقة والسرعة في إنجاز مرحلة التسجيل للمنتسبات مثل لجنة 
االستقبال ولجنة تعبئة البيانات ولجنة الباصات ولجنة اإلجراءات االحترازية 
ولجنة المستودع ولجنة السكن واللجنة اإلدارية. وتسلمت جميع المجندات 
والنظام  بالمدرسة  تعريفهن  وجرى  بهن،  الخاصة  والعهدة  مالبسهن 
الداخلي، إضافة إلى تنظيم محاضرات من قبل المدربات قبل افتتاح الدورة 
بااللتحاق  وثقة  وحماسًا  كبيرًا  إقبااًل  المجندات  أظهرت  حيث  التدريبية، 
بن  طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  وأعرب  الوطنية.  بالخدمة 
محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية عن اعتزازه وتقديره 
لمجندات الدفعة الجديدة بانضمامهن إلى صفوف الخدمة الوطنية والالئي 
الحياة  تعنيه  مما  الكثير  فيها  يتعلمن  جديدة  تجربة  خاللها  من  سيخضن 
العسكرية وما تمتاز به من تحمل وصبر وضبط وانتظام وغرس وترسيخ 
لقيم الوالء واالنتماء والتضحية، إضافة إلى إلمامهن بالمبادئ والمهارات 
العسكرية األساسية ما سيسهم في تشكل حصيلة علمية وعملية تعود 
عليهن بالنفع والمصلحة. وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 
استراتيجيًا،  التدريبي  والمنهاج  البرنامج  تطوير  تم  إنه  نهيان  آل  بن محمد 
لضمان تحقيق األهداف السامية، التي تعود بالنفع على المجندات وتسهم 
في بناء الشخصية القوية الفعالة، وتصقل قدراتهن على تحمل المسؤولية 
واحد،  فريق  ضمن  والعمل  التعاون  روح  وخلق  النفس  على  واالعتماد 
ولمصلحة واحدة، أال وهي الدفاع عن الوطن والمحافظة على مكتسباته 
في السلم والحرب. من جهتها قالت العميد الركن عفراء سعيد الفالسي 
قائد مدرسة خولة بنت األزور العسكرية إن التحاق اإلناث بالخدمة اختياري 

للمجندات  أسبوعا   12 الوطنية  الخدمة  مدة  وتكون  األمر  ولي  وبموافقة 
اللواتي بلغن 18 عامًا ولم يتجاوزن سن الـ30 عامًا . وأوضحت أن منتسبات 
الخدمة الوطنية سيخضعن إلى تدريبات وتمارين عسكرية على أيدي مدربات 
من اإلناث يحظين بأفضل المؤهالت التدريبية ومهارات التعليم، منوهة 
إلى أنه تم وضع برامج تدريبية خاصة لتتناسب مع األهداف االستراتيجية 
القيم الوطنية والوالء  التي ترتكز على تعزيز  للخدمة الوطنية واالحتياطية 
إلى أن  واالنتماء للوطن والقيادة والدفاع عن أرضه ومكتسباته. وأشارت 
منتسبات الخدمة الوطنية بمدرسة خولة بنت األزور التي تعد أول مدرسة 
في  نظرية  محاضرات  سيتلقين  المنطقة،  في  اإلناث  لتدريب  عسكرية 
مجاالت مختلفة منها العسكرية والقيادية وتطوير الذات والمهارات الفردية 
ألول  تطرح  جديدة  مواضيع  إضافة  تم  كما  دينية  ومحاضرات  والجماعية 
مرة تدرب عليها المتطوعات المجندات وهي الطفولة المبكرة والمهارات 
الالئي  المجندات  وداع  على  واألشقاء  واألمهات  اآلباء  وحرص   . اإلدارية 
لبين نداء الوطن بكل ترحاب مستعدات للتضحية بالغالي والنفيس من أجل 
الذود عن تراب الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته التي حققها على مدار 
العقود الماضية على الرغم من أن التحاقهن بالخدمة الوطنية جاء باختيارهن 
ورغبتهن وليس إلزاميًا. وأكدت المنتسبات أن حب الوطن يجب أن يترجم 
الحبيبة لم تبخل قط على مواطنيها، بل أصبح  الواقع ودولتنا  على أرض 
اإلماراتيون بفضل قيادتنا الرشيدة أسعد شعوب العالم وجاء الوقت اآلن 
لرد الجميل وإثبات قدرات بنات اإلمارات على تقديم الغالي والنفيس إلى 
دولة اإلمارات. وأعربت المنتسبات عن فخرهن كونهن من الفتيات الالتي 
لبين نداء الوطن، وأكدن أن الخدمة الوطنية فرصة للتعرف بشكل عملي 
إلى الحياة العسكرية والتدريب على حمل السالح وفكه وتركيبه واستخدامه 

إضافة إلى االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية واالنضباط.

توافدت بنات الوطن من مختلف مناطق الدولة على مدرسة خولة بنت األزور العسكرية في أبوظبي لاللتحاق بالخدمة الوطنية 
في الدورة االختيارية العاشرة وذلك للفتيات الالتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 30 عاما من أجل بدء مشوار الحياة العسكرية بكل 

عزيمة، مودعات الحياة المدنية لقضاء فترة التدريب األساسي.

مدرسة خولة بنت األزور العسكرية تستقبل الدورة 
العاشرة االختيارية بالخدمة الوطنية لبنات الوطن

متابعة/ حسين مناعي
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هذا التحرك من الرئيس األمريكي هو إعالن صريح بأن واشنطن أخفقت في تحقيق الهدف. 
التي  بالطريقة  حدوثه  أن  إال  الحدوث،  متوقع  أمر  العسكري  األمريكي  االنسحاب  كان  وإن 
اتخذها الرئيس بايدن هو األمر الغير متوقع، حيث جاء هذا االنسحاب معلنًا خسارة الواليات 
المتحدة أمام حركة طالبان، وانهزامها من دون تأمين البلد الذي استثمرت فيه الكثير. فما 

الذي فعلته واشنطن جعلها تخسر مشروعها في أفغانستان؟

لقد جاءت الواليات المتحدة بمشروع تغير النظام السياسي في أفغانستان من خالل القضاء 
على حكم طالبان وتنظيم القاعدة وإنشاء نظام جديد يقوم على بعض أسس مبادي الليبرالية 
التي تضمن الحريات والحقوق لألشخاص كحق المشاركة السياسية وحق المرأة في التعليم 
والعيش الكريم، وهو مشروع يحمل أبعاد إيجابية لبلد عانى الكثير من االضطهاد والعبودية 
األولى. ولكن  للعديد من فئات شعبه، والسيما خالل فترة حكم طالبان  وعدم االستقرار 
رغم ُنبل الهدف، فإن الواقع لم يؤدي إلى تحقيق كل ما كانت واشنطن تصبو إليه، فرغم 
أنها نجحت في إحياء آمال المرأة األفغانية، إال أن الدولة األفغانية ظلت ضعيفة بسبب عدم 
مقدرتها على فرض سلطتها على مختلف مناحي البالد، فقد ظلت طالبان وبعض الجماعات 
المسلحة األخرى تحتفظ بنفوذ لها في العديد من المناطق األفغانية، ولم تتمكن الدولة 

األفغانية من فرض سيطرتها على كامل التراب األفغاني.

بناء دولة المؤسسات  بالدرجة األساسية إلى فشل واشنطن في  ويعود السبب في ذلك 
البلد من  تتعامل مع  المرابطة هناك ظلت  العسكرية األمريكية  أفغانستان. فالقوات  في 
منظور محاربة اإلرهاب والجماعات المسلحة ولم تعمل على تطوير مؤسسات الدولة للعب 
دور أكبر في جميع انحاء أفغانستان. األمر الذي خلق ضعف كبير في قدرة الدولة األفغانية 
على بسط نفوذها. لقد تعاملت واشنطن مع سياسيين أفغان أفسدوا المشروع األمريكي 
لبناء دولة المؤسسات، وحولوا مؤسسات الدولة إلى مؤسسات شخصية ذو ميول قبلية 
وجهوية وعائلية، واستبعدوا مكونات المجتمع األفغاني األخرى التي ال تتماشى مع أطيافهم 
وال تتماهى مع ميولهم. من هنا لم يحس المواطن األفغاني أن حكومته وقيادته تعمل من 
أجل تحقيق التنمية الشاملة في البالد وتحقق ما يصبو إليه من خدمات ضرورية، بل أنها 
طبقة فاسدة تسعى لتحقيق مصلحتها على مصالح الشعب األفغاني، وهو ما فتح المجال 
أمام جماعات مثل طالبان وغيرها أن تجد لها المالذ المناسب لخلق اتباع وموالين ومؤمنين 
بمشروعها. فالمعروف أنه أينما ُفقدت الدولة وغابت عن لعب دورها المطلوب، تبرز جهات 

أخرى تحاول ملء الفراغ لصالحها. وهذا ما حدث في أفغانستان.

فالمواطن األفغاني شعر بأن وجود الجندي األمريكي هو خطر عليه ألنه ال يصب في صالح 
تقديم تنمية وخدمات صحية وتعليمية وأمنية له، بل يصب في حماية مصالح الفئة الفاسدة 
ومحاربة طالبان، وبالتالي باسم محاربة اإلرهاب فإنه يرسل طائراته وقذائفه على المدنيين 
ويلحق الضرر بالقرى والمدن التي تحتاج إلى تنمية وال تجده، بل تجد الدمار. من هنا نجحت 
الجماعات األخرى في المحافظة على نفوذ لها، وأصبحت تنافس الدولة التي غابت عن إبعاد 

المواطن عن مثل تلك الجماعات.

خروج الواليات المتحدة مهزومة من أفغانستان هو بسبب الفشل األمريكي في بناء الدولة 
الحديثة هناك، وعدم مقدرتها على تكوين هوية أفغانية جامعة لجميع أبناء فئات الشعب 
األفغاني. مسئولية تقع بالدرجة األولى على عاتق واشنطن، والنخبة الحاكمة في أفغانستان 
الخير ألفغانستان، وآثرت مصلحتها  الوجود األمريكي لصالح تحقيق  التي لم تستثمر في 

الشخصية. فهل ستنجح طالبان في تحقيق ما أخفقت عنه واشنطن؟ أشك في ذلك.

ما الذي لم تفعله واشنطن 
في أفغانستان ؟

فاجأ الرئيس األمريكي 
جو بايدن الجميع بقراره 
االنسحاب السريع 
من أفغانستان، تاركًا 
البلد الذي استثمرت 
فيه الواليات المتحدة 
عشرين عامًا، وأكثر 
من تريليوني دوالر 
أمريكي، ونحو ألفين 
وأربعمائة قتيل 
أمريكي ليقع في يد 
حركة طالبان التي 
جاءت واشنطن 
أساسًا للقضاء عليها 
وتحويل أفغانستان 
إلى بلد يحكمه نظام 
ديمقراطي.  

بقلم: د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك - جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة
binhuwaidin@hotmail.com
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أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 
بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 

واالحتياطية إن مشاركة المجندين في اكسبو 
دبي 2020 جاءت بناء على التوجيهات السديدة 

لصاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة إيمانًا من سموه بضرورة 

وأهمية توحيد وتسخير كافة الجهود الوطنية 
وعلى جميع المستويات لدعم الفعاليات 

والحرص على إظهارها بالمظهر الحضاري الذي 
يليق بسمعة ومكانة الدولة وإليمانه األكيد 

بأن نجاح إكسبو دبي 2020 يعتبر إنجازًا وطنيًا 
سيضاف )بإذن الله( إلى قائمة اإلنجازات 

الوطنية لدولة االمارات العربية المتحدة. وفيما 
يلي نص الحوار:

أكسبو مشروع وطني استراتيجي 
تستضيفه اإلمارات ويشارك فيه مجندي 

الخدمة الوطنية  

كيف تم تأهيل وإعداد مجندي الخدمة الوطنية للمشاركة 
في اكسبو دبي 2020 ؟

إعداد وتأهيل المجندين للمشاركة في المعرض كانت على مرحلتين:
أساسيًا  تدريبًا  المجندين  تلقى   : األساسي(  )التدريب  األولى  المرحلة 
لمدة )10( أسابيع في مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة، األسابيع 
السالح  على  والتدريب  العسكرية  التدريبات  على  ركزت  األولى   )5(
ومهارة الميدان وغيرها من المهارات العسكرية وحصص اللياقة البدنية 
والجيوجيتسو والمحاضرات األمنية والوطنية، أما االسابيع )5( األخرى 

تم التركيز خاللها على التدريبات األمنية والشرطية واألمن الداخلي.
تدريبًا  المجندين  تدريب  تم   : التخصصي(  )التدريب  الثانية  المرحلة 
تخصصية  لدورات  تنسيبهم  خالل  من  المهن  من  عدد  على  تخصصيًا 
في أكاديمية شرطة دبي ومركز دبي ألمن الطيران وعدد من اإلدارات 

والواجبات  المهام  مع  يتناسب  وبما  دبي  لشرطة  التابعة  والقطاعات 
وإجراءات التأمين التي سيتم تكليفهم بها طيلة مدة المعرض باإلضافة 
إلى حضورهم للعديد من ورش العمل والتدريبات األخرى ذات العالقة. 

ما هي المهام التي سيتم تكليف مجندي الخدمة الوطنية 
بها في اكسبو دبي 2020 ؟

المهمة الرئيسية للمجندين هي المشاركة في تغطية احتياجات قطاعات 
تأمين فعاليات هذا المعرض الدولي ومن أهم المهام والواجبات التي 
استقبال  والتشريفات،  الشخصيات  كبار  )خدمات  بها  تكليفهم  سيتم 
المعرض،  بموضوعات  الزوار  تعريف  المعلومات،  وتقديم  الزوار 
التقني  الدعم  توفير  الموقع،  وعمليات  خدمات  دعم  في  المشاركة 
المشاركة  الدول  االستراتيجيين، مساندة  والشركاء  المعرض  لموظفي 

أحمد بن طحنون:

حوار: حسين المناعي
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في إدارة األجنحة، تأمين المواقع في المعرض، تأمين العبور للمشاة، 
الدوريات المرورية، الحراسات ....إلخ(.

ما هي أوجه التعاون بين هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية 
ومكتب اكســـبو دبي والقيادة العامة لشـــرطة دبي ووزارة 

الداخلية؟
توحيد  على  انصبت  الجهات  وهذه  الهيئة  بين  التعاون  مجاالت  أبرز 
مشروع  باعتباره  الدولي  الحدث  هذا  يدعم  بما  الجهود  كافة  وتضافر 
وطني استراتيجي تستضيفه الدولة ألول مرة في تاريخها وبالتالي كان 
التعاون مثمر وبناء وشمل العديد من الجوانب منها آلية اختيار المجندين 
وعملية  المعنية  الجهات  بين  عليها  االتفاق  تم  التي  للمتطلبات  وفقًا 
التدريب وإدارة شؤون المجندين طيلة فترة المعرض وقد تم تخصيص 
تدريب  في  استخدامه  ليتم  المعرض  من  القريبة  المعسكرات  أحد 

المجندين طيلة مدة المعرض.

كم عدد مجندي الخدمة الوطنية المشـــاركين في اكســـبو 
دبـــي 2020 وما هي اإلجراءات القانونية والشـــرطية التي 

سيتم تكليفهم بها أثناء المعرض ؟ 
تدريبًا  تدريبهم  تم  المجندين  من  أالف  المعرض  هذا  في  سيشارك 
إليهم بكفاءة واقتدار والقيام بالعديد  تخصصيًا لتنفيذ المهام الموكلة 
)إجراءات  المثال  سبيل  على  منها  والقانونية  الشرطية  اإلجراءات  من 
حركة  تأمين  المشاة،  الحراسات،  واإلنقاذ،  النقل  والتأمين،  الحماية 
المفقودة،  األموال  إدارة  التفتيش،  السياحية،  الشرطة  والسير،  المرور 
المباحث االلكترونية الشؤون الدبلوماسية، وغيرها من اإلجراءات التي 

تتطلبها عمليات التأمين.

ماذا عن مشاركة المرأة في اكسبو دبي 2020 ؟ 
للمشاركة  الوطنية  الخدمة  مجندات  من  لإلناث  التطوع  باب  فتح  تم 
الحتياجات  وفقًا  االشتراك  طلبات  قبول  سيتم  حيث  المعرض  في 

ومتطلبات المعرض.

ما هي أهم األهداف التي تتوقعون تحقيقها من مشاركة 
مجندي الخدمة الوطنية في تنظيم اكسبو دبي 2020 ؟

جاءت   2020 دبي  اكسبو  في  المجندين  مشاركة  بأّن  التأكيد  أود  بداية 
بناء على التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  ولي عهد  نهيان  آل  زايد 
إيمانًا من سموه بضرورة وأهمية توحيد وتسخير كافة الجهود الوطنية 
وعلى جميع المستويات لدعم الفعاليات والحرص على إظهارها بالمظهر 
نجاح  بأن  األكيد  وإليمانه  الدولة  ومكانة  بسمعة  يليق  الذي  الحضاري 
قائمة  إلى  الله(  )بإذن  سيضاف  وطنيًا  إنجازًا  يعتبر   2020 دبي  إكسبو 
أود اإلشادة  المتحدة ، وهنا  العربية  الوطنية لدولة االمارات  اإلنجازات 
بتوجيهات سموه بتخصيص جناح للشباب في اكسبو دبي 2020 لدعم 
جهود الدولة الرامية إلى تمكين فئة الشباب وإعدادهم وتأهيلهم وصقل 
مهاراتهم ليكونوا قادرين على االستجابة والتعامل مع المتغيرات الحالية 
والمستقبلية المتسارعة ال سيما وأن هذا الحدث الدولي الذي يقام على 

أرض الدولة هو فرصة حقيقية للمجندين الكتساب المزيد من الخبرات 
شخصيتهم  وصقل  بناء  في  كبير  أثر  لمشاركتهم  وسيكون  والمهارات 
وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وزيادة قدرتهم على تحمل المسؤولية مؤكدًا بأن 
المشاركة في حدث مثل هذا هو شرف عظيم لجميع المشاركين فيه 

من دوائر وهيئات ومؤسسات وأفراد.

رســـالة ترغبـــون بتوجيههـــا لمجنـــدي الخدمـــة الوطنيـــة 
المشاركين في اكسبو دبي  2020؟

أؤكد لجميع مجندي الخدمة الوطنية المشاركين في إكسبو دبي 2020  
الوطني واإلقليمي  المستوى  كبيرة جدًا على  له مكانة  الحدث  أن هذا 
جهودها  سخرت  قد  الدولة  وأجهزة  مؤسسات  كافة  وأّن  والدولي 
وامكانياتها لنجاحه وإظهاره بالمظهر المشرف الذي يليق بسمعة وتاريخ 
تمثلون  المجندون  أيها  وانتم  ومكانتها  المتحدة  العربية  االمارات  دولة 
مؤسسات عسكرية وأمنية في الدولة لذا ال بد من التقيد التام بقواعد 
الضبط والربط العسكري واطاعة األوامر الصادرة وتنفيذ المهام الموكلة 
بهذا  حدث  في  المجندين  مشاركة  بأن  مؤكدًا  واحترافية  بكفاءة  إليكم 

الحجم واالهمية هو مدعاة لفخر واعتزاز الوطن والقيادة بكم.

المهمة الرئيسية 
للمجندين هي المشاركة في 
تغطية احتياجات قطاعات تأمين 
فعاليات هذا المعرض الدولي
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إكسبو 2020، أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يتيح فرصة لتشكيل مستقبل الكفاءات 
الوطنية اإلماراتية، عبر برامج للتدريب واإلعارة والتوطين ُصممت لتمنح الشباب اإلماراتيين تجربة قّيمة في تنظيم حدث دولي 
بحق، وبناء إرث طويل األمد من المواهب المستقبلية العالمية المستوى وقد اتخذت وزارة الدفاع والقوات المسلحة  خطوات 
ملحوظة لتعزيز سالمة وأمن الدولة مع تهيئة الفرصة للشباب اإلماراتي لبناء شخصياتهم من خالل خدمتهم لوطنهم من خالل 

اطالق برنامج متطوعي مجندي الخدمة الوطنية في إكسبو 2020، الذي يهدف  إلى إكساب المتطوعين خبرة عملية غير مسبوقة 
من خالل االحتكاك بأفضل الخبرات على المستوى العالمي، وإبراز منتسبي الخدمة الوطنية واالحتياطية الكفاءة التي يتمتعون بها 

وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في أكبر حدث دولي في العالم

منتسبي الخدمة الوطنية واالحتياطية 

شكرا قيادتنا الرشيدة على 
إتاحة الفرصة لنا للمشاركة 

في إكسبو 2020 أكبر 
حدث دولي في العالم

وحرصا من وزارة الدفاع وهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية على المشاركة 
الوطنية  الخدمة  منتسبو  سيشارك  العامة  المصلحة  يخدم  بما  والتعاون 
الدفعة الـ 15 في تنظيم حدث إكسبو 2021 دبي وذلك من خالل قاعدة 
من المجندين تم صقلهم بالطريقة األمنية المناسبة للمستقبل عبر دبلوم 

األساسية  المهارات  هي  دوليا  معتمدة  وحدات  وسبع  برامج  يتضمن 
وثقافة  وحاضر،  تاريخ  واإلمارات  األمنية،  والمهارات  بالتطوع،  المقترنة 
التعامل مع  الميدانية، ومهارات  المهارات  الحضاري، و  والتواصل  اكسبو 
أصحاب الهمم، باإلضافة إلى المهارات التخصصية مثل تقنية المعلومات 

تحقيق: حسين المناعي
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واألمن  والتسويق  واإلعالم 
والسالمة وغيرها الكثير«.

الوطنية  الخدمة  مجندو  وأكد 
هو   2020 إكسبو  تنظيم  أن 
العربية  اإلمارات  لدولة  شرف 
الخليج  ولدول  المتحدة 
والعرب وسوف نكون جديرين 
دولة  ولتتميز  المكانة  بهذه 
مقدمة  في  لتكون  اإلمارات 

تستضيف  التي  العربية  الدول 
هذا المحفل الدولي وسوف تتميز به وبتنظيمه وبأبنائها سواء الموظفين 
أو المتطوعين، وعلينا أن نتكاتف جميعا في هذا المحفل، وأن تكون أيادينا 
والجد  التفاؤل  األمام وشعارنا  إلى  دائما  ننظر  بأيادي بعض وأن  متراصة 

واالجتهاد، لكي تكون خطواتنا متسارعة إلى الريادة العالمية.
وقال المجند بدر حمد سعيد الجنيبي احد مجندي الخدمة الوطنية المشاركين 
بمعرض اكسبو 2020  بداية أتوجه بالشكر الى قيادتنا الرشيدة التي اتاحت 
ال  فرصا  لي  الذي سيوفر   2020 إكسبو  فريق  إلى  االنضمام  فرصة  لنا 
تضاهى لتطوير معارفي وصقل مهاراتي، كما سيتيح لي إمكانية التطور 
والنمو على الصعيدين الشخصي والمهني جنبا إلى جنب مع زمالئي من 
المتطوعين اآلخرين. نحن جميعًا هنا نعمل يدًا بيد من اجل تنظيم إكسبو 
استثنائي يحقق نجاحًا باهرًا ويترك أثرًا عميقًا في نفوس جميع زواره، وأنا 

سعيد وفخور للغاية بكوني جزءا من هذا الحدث التاريخي العالمي«.
فيما  والعلم  بالمعرفة  أمدنا  تلقيناه  الذي  التدريبي  البرنامج  ان  وأضاف 
يختص بإجراءات الخاصة بتأمين حدث إكسبو دبي الدولي، هذا إلى جانب 
أنا  وسأعمل  المختلفة  والتدريبات  والتمارين  العمل  وورش  المحاضرات 
دولة  ومكانة  بسمعة  يليق  بما  العالمي  الحدث  إخراج  أجل  من  وزمالئي 

اإلمارات في تنظيم أفضل وأضخم الفعاليات الدولية
وأشار الى إن مشاركتي في إكسبو 2020 شرف لنا جميعا وسنكون جديرين 
بهذه المكانة وعلينا أن نتكاتف جميعًا في هذا المحفل، وأن تكون أيادينا 

متراصة وننظر دائمًا إلى األمام بشعار التفاؤل والجد واالجتهاد 
الخدمة  مجندي  متطوعي  أحد  الشحي  عتيق  احمد  مهند  المجند   وقال 
الوطنية في إكسبو 2020، أن المشاركة في إكسبو 2020 تكسبنا الخبرة 
العملية الغير مسبوقة من خالل االحتكاك بأفضل الخبرات على المستوى 
منتسبو  يكتسبها  التي  الخبرات  من  االستفادة  إلى  باإلضافة  العالمي، 
الخدمة الوطنية واالحتياطية وتسخيرها لدعم الدولة في هذا الحدث المهم 

من خالل المهام المختلفة ضمن برنامج المتطوعين
الذين  اإلمارات  أبناء  أحد  كوني  والسعادة  بالفخر  أشعر  أنني  وأضاف 
لدي  أن  وأرى   2020 إكسبو  معرض  في  لإلمارات  سفراء  سيكونون 
مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا فعلينا جميعا تمثيل الدولة أفضل تمثيل 

يليق باإلمارات وإنجازاتها
تبادل  في  تكمن  الحدث  أهمية  إن  الحوسني  خالد  احمد  المجند  وقال 
التجارب والخبرات بين المشاركين واإلطالع على التجارب الناجحة في كافة 

المجاالت وفرصة لمعرفة ثقافات الشعوب 
أرض  على  ومقيم  مواطن  لكل  فخرا  إكسبو  في  مشاركتي  تعد  وأضاف 
للشباب  التطوعي  العمل  مجاالت  في  كبيره  فرصة  يعد  كما  اإلمارات 
ثقافات  على  اإلطالع  الى  إضافة  والمعارف  بالمهارات  مهاراتهم  وصقل 

الواقع  أرض  على  الشعوب 
في  والخبرات  األفكار  وتبادل 
العلمية  المجاالت  جميع 

والعملية  

مجندو الخدمة الوطنية« أن 
تنظيم إكسبو 2020 
هو شرف لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة ولدول 
الخليج والعرب

أحمد خالد احلوسني مهند أحمد الشحيبدر حمد اجلنيبي
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وزارة الدفاع تشارك في معرض أنظمة الدفاع 
”DSEI“ والمعدات الدولي

الدولي  والمعدات  الدفاع  أنظمة  معرض  في  الدفاع  وزارة  من  وفد  شارك 
ـ في دورته الحادية والعشرين  »DSEI«ــ المعرض العالمي الرائد للدفاع واألمنـ 
والذي انطلقت فعالياته ويستمر حتى 17 سبتمبر الجاري في مركز المعارض 
والمؤتمرات “إكسل لندن” التابع لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك” 
الصناعات  قطاع  إليه  توصل  ما  أحدث  يعرض  والذي  المتحدة  بالمملكة 
الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة في العالم. واطلع الوفد 
التنفيذية  اإلدارة  رئيس  المحرزي  راشد  راشد  الدكتور  الركن  العميد  برئاسة 
المعرض  في  جولته  خالل  الدفاع  وزارة  في  الدفاعية  والمعدات  للمواد 
..كما  البريطانية واألسترالية  الشركات  أجنحة ومنصات عرض  على عدد من 
البريطانية.  الجوية  القوة  وجناح  البريطانية  الملكية  البحرية  جناح  بزيارة  قام 

والتقى الوفد خالل الجولة عددا من رؤساء الوفود والمسؤولين في األجنحة 
المشاركة في المعرض حيث تعرف على أهم األنظمة الدفاعية والعسكرية 
والمدنية التي يعرضونها بجانب أهم الحلول االبتكارية والمشاريع المستقبلية 
التي يتم تنفيذها في أنظمة الدفاع المتعددة البرية والجوية والبحرية. وتمت 
والشركات  اإلماراتية،  الدفاع  وزارة  بين  المشترك  التعاون  أوجه  مناقشة 
يحقق  بما  الطرفين،  بين  والتكامل  الشراكة  بناء عالقات  أجل  العارضة، من 
المرتبطة بقطاع  القدرات  بتعزيز واستغالل  المتعلقة  األهداف االستراتيجية 
الصناعات العسكرية، وتحديد مشاريع مشتركة في مجال الصناعات العسكرية 
واألمنية. ودعا الوفد خالل جولته الشركات الدفاعية العالمية للمشاركة في 
المعارض العسكرية التي تقام في دولة اإلمارات، ومنها معرض دبي للطيران 
يومكس  ومعرض  المقبل  نوفمبر   18 إلى   14 من  الفترة  خالل  يقام  الذي 
الدولة  وفد  والتقى  فبراير2022.   22 الى   20 من  الفترة  خالل  يقام  الذي 
التقى  حيث  العسكريين  المسؤولين  كبار  من  عددًا  المعرض  في  المشارك 
األوسط  للشرق  واألمن  الدفاع  مستشار  سامبسون  سامي  الفريق  سعادة 
الصادرات  إدارة  رئيس  ساك  جولد  مارك  والسيد  البريطانية  الدفاع  بوزارة 
الدفاعية واألمنية بوزارة التجارة الدولية والسيد شمعون فهيمه مدير البرامج 
االستراتيجيه بوزاره الدفاع البريطانية حيث جرى خالل اللقاءات بحث عالقات 
إلى  الدفاعية،  المجاالت  مختلف  في  تطويرها  وسبل  المشترك  التعاون 
جانب مناقشة عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك. وعبر الجانبان خالل 
اللقاءات عن التزامهما باستكشاف فرص التعاون الجديدة المتاحة في قطاع 
الدفاع بين البلدين الصديقين من أجل تبادل الخبرات والتعرف على أحدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية. وقال العميد 
أنظمة  معرض  يوفرها  التي  الفرص  إن  المحرزي  راشد  راشد  الدكتور  الركن 
الدفاع والمعدات الدولي وأهميته في تعزيز التعاون وعرض األفكار والتجارب 
األمن واالستقرار  تدعم  أنظمة دفاع متطورة  بلورة  إلى  ومناقشتها وصوال 
المعارض  ان  وأكد  كافة.  الدول  واالزدهار في  والتطور  التنمية  وتدفع عجلة 
العسكرية إضافة الى كونها نافذة لعرض تقنيات صناعة السالح فإنها باتت 
محطة مهمة وأساسية لتالقي الخبرات واألفكار وعرض االبتكارات والمشاريع 
المتقدمة في تطوير وتحديث الصناعات الدفاعية ..كما أنها منصة لمناقشة 
أهم القضايا المتعلقة بشؤون الدفاع من خالل تواجد أبرز القادة والمسؤولين 
والخبراء وصناع القرار في هذا المعرض الدفاعي والذي يحظى بإقبال متزايد 
دورة بعد أخرى ويشهد تطورا من حيث الكم والنوع. وقال بان وزارة الدفاع 
التطورات اإليجابية، وتعمل على دعمها من  تحرص دومًا على مواكبة هذه 
مع  لالنسجام  واالبتكار  اإلبداع  قيم  تعلي  جديدة  واستراتيجيات  رؤى  خالل 
متطلبات المرحلة المقبلة، والتزامًا بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية 
واالمنيه  الدفاعية  الصناعات  مجال  في  اإلمارات  دولة  مكانة  تعزيز  إلى 
واالبتكار  المعرفة  على  قائم  تنافسي  وطني  اقتصاد  تحقيق  في  واإلسهام 
الصناعات  قاعدة  تطوير  إن  وقال  المستقبلية«.  التكنولوجية  والتطبيقات 
الدفاعية الوطنية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود كافة من أجل 
ترجمة طموحات قيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية دولة اإلمارات مع الدول 

المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية.
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تفاهم بين “توازن” و”التجارة البريطانية” في مجال 
الصناعات الدفاعية

االقتصادي  التوازن  مجلس  وقع 
الدولية  التجارة  ووزارة  “توازن” 
البريطانية مذكرة تفاهم للتعاون في 
واألمنية  الدفاعية  الصناعات  مجال 
مع  بالتزامن  ..وذلك  الطرفين  بين 
زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة إلى 

المملكة المتحدة.
تقنية  عبر  التفاهم  مذكرة  ووقع 
معالي  من  كل  المرئي  االتصال 
الصادرات  وزير  ستيورات،  جراهام 
في  الدولية  التجارة  وزارة  في 
المملكة المتحدة وسعادة طارق عبد 
التنفيذي  الرئيس  الحوسني  الرحيم 

لمجلس التوازن االقتصادي.

وقال طارق الحوسني إن دولة اإلمارات 
بعالقات  ترتبطان  المتحدة  والمملكة 
صداقة وثيقة واستراتيجية وتشهد تطورا 
لقيادة  السديدة  الرؤى  بفضل  دائما 

البلدين الصديقين.
إلى  تهدف  التفاهم  مذكرة  أن  وأوضح 
مجال  في  قوية  صناعية  روابط  خلق 
عمليًا  إطارًا  وتوفر  واألمن،  الدفاع 
الناشئة  الشراكات  لدعم  معًا  للعمل 
الفرص  ازدهار  وتعزيز  والمستقبلية 

التجارية لكال البلدين.
في  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  ويأتي 
إطار عالقات التعاون والصداقة الراسخة 
التي تجمع بين دولة اإلمارات والمملكة 

المتحدة.

إنطالق المعرض الدولي 
للصناعات الدفاعية 

“إيديكس” بمصر في 
نوفمبر

ينطلق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2021” 
في دورته الثانية في القاهرة خالل الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 

. 2021
الدفاع  وزير  المسلحة  للقوات  العام  القائد  زكي  أول محمد  الفريق  وأكد 
صناعة  في  الرواد  أهم  إلستقبال  بالده  تطلع  المصري  الحربي  واإلنتاج 
األنظمة الدفاعية على مستوى العالم حيث من المتوقع أن يتطور الحدث 
الناجحة،  األولى  النسخة  مع  بالمقارنة  الثانية  نسخته  في  وقوة  حجمًا 
السالمة  لضمان  االحترازية  والتدابير  اإلجراءات  كافة  إتخاذ  على  مشددًا 

الصحية للزوار خالل المعرض.
وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن المعرض يأتي لفتح آفاق جديدة 
من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية 
موضحا ان معرض إيديكس أصبح مظلة دولية فاعلة إلستعراض أحدث 

منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.
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Saab تستعد لتجهيز القوات المسلحة البولندية 
بأنظمة تدريب مبتكرة

Collins Aerospace تساهم في رفع درجة 
استعداد البرنامج U-2 التابع لسالح الجو األمريكي

عقدا  مؤخرا   Saab شركة  وقعت 
البولندية  المسلحة  القوات  لتجهيز 
بعدة أنظمة تدريب وخدمات مبتكرة 
بقيمة تصل إلى مليار كرونة سويدية 
تقريبا. وينص العقد على تأمين نظام 
كتيبة  لخدمة  متكامل  حي  تدريب 
تدريب  مراكز  وأربعة  معززة  مميكنة 
لوحدات بحجم سرية. ويسري العقد 
بداية من 2021 وحتى 2026، وينص 
أيضا على تقديم خدمات الدعم لمدة 

ثالث سنوات.
وتهدف طلبية الشراء المذكورة إلى تجهيز القوات المسلحة البولندية بأنظمة 
تدريب مبتكرة ومرنة وتأمين القدرات التدريبية الالزمة من أجل إخضاع تلك 
القوات لجرعات تدريبية أقرب ما تكون إلى الواقع على المستوى المحلي 
وعندما يتطلب األمر التعاون مع قوات خارجية. ويضم نظام التدريب قدرات 
 exercise control التدريب  في  التحكم  أنظمة  أحدث  مثل  وإمكانيات 

االتصاالت،  وأنظمة   ))EXCON
المحاكاة  أجهزة  من  جيل  وأحدث 
الجنود  لخدمة  الوضوح  الفائقة 
بالنسبة  أما  والمركبات.  واألسلحة 
إلى خدمات الدعم فستشمل تقديم 
المتكاملة  اللوجستية  الخدمات 
العملياتي  والدعم  للنشر  القابلة 

للقوات المسلحة البولندية.
وقال العقيد آرتور كبتل، مدير مفتشية 
األسلحة البولندية، إن »نظام التدريب 
المذكور يمثل استثمارا مهما ونظاما 
مجديا على المدى البعيد. عالوة على ذلك، فإن أنظمة التدريب التي سيتم 
التي  األخرى  المحاكاة  أجهزة  مع  دمجها  إمكانية  ستتيح  عليها  الحصول 
في  وستساهم  التحالف،  وجيوش  البولندية  المسلحة  القوات  تستخدمها 

تعزيز التعاون التدريبي الفعال مع الجيش األمريكي«.

وكمية  محدد  غير  تسليم  عقد  على   Collins Aerospace شركة  حصلت 
لتقديم   )Indefinite Delivery/Indefinite Quantity )IDIQ محددة  غير 
الدعم الالزم لبرنامج U-2 التابع لسالح الجو األمريكي بقيمة ال تتجاوز 493 
مليون دوالر كحد أقصى بهدف دعم أسطول السالح من أنظمة االستشعار 
الجو  سالح  منح  كما  الحمراء.  تحت  باألشعة  العاملة  بصرية/   – اإللكترو 
األمريكي شركة Collins Aerospace أيضا أمر تشغيل بقيمة 66,2 مليون 
دوالر لتغطية نفقات العام األول من الدعم، كما بحث الخيارات المطروحة 

للعامين الثاني والثالث من الخدمات والدعم بقيمة 114,6 مليون دوالر.
جمع  أنظمة  عام  ومدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  ماكلور،  ديف  وقال 

الفضائية  واألنظمة  واالستطالع  والمراقب  االستخباراتية  المعلومات 
بشركة Collins Aerospace إن » الشركة تعتز بالمساهمة في تعزيز درجة 
االستعداد الحالية للمهام لدى برنامج U-2 وتزويدها بقدرات كاملة ومتكاملة 
لجمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة واالستطالع ISR التي من شأنها 
أن تساهم في دعم قدرات سالح الجو األمريكي في مجال إدخال وتحديث 
التكنولوجيا والسيطرة على المعلومات«. وأضاف ماكلور أن »هذه العقود 
تأتي استمرارا ألكثر من 60 عاما من الدعم المتكامل وغير المسبوق لبرنامج 
العسكرية  الطائرات  ببرنامج  االلتزام  على  فريقنا  حرص  على  وتأكيدا   U-2

المقاتلة«.
طويل  بتاريخ  تتمتع   Collins Aerospace شركة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
العملياتية واألداء لخدمة مهام  الجاهزية  أعلى مستويات  تأمين  في مجال 
التصوير  ويعتبر  واالستطالع.  والمراقبة  االستخباراتية  المعلومات  جمع 
على ارتفاعات عالية أمرا أساسيا بالنسبة للشركة، وأفادت تقارير أن »نظام 
األخير«  العام  خالل  بصرية   – اإللكترو  المراقبة  بنظام  الخاص  االستشعار 
Senior Year Electro Optical Reconnaissance System )SYERS(-

األداء  حيث  من  األخرى  األنظمة  بقية  على  تفوقه  واصل   2C sensor
المعروف منذ عقود.
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Amentum تحصل على عقد للبحوث والتطوير بقيمة 
90 مليون دوالر لدعم أنظمة االستشعار الفوق-المائية

دولتان تابعتان لحلف الناتو ترشحان نظام االستطالع 

HENSOLDT الالسلكي من إنتاج شركة

تعمل  التي   ،Amentum شركة  حصلت 
األمريكية  االتحادية  للحكمة  رئيسي  كمقاول 
للبحوث  عقد  على  مؤخرا  التحالف،  ودول 
والتطوير بقيمة 90 مليون دوالر لدعم أنظمة 
بأنظمة  الخاصة  الفوق-المائية  االستشعار 
 Integrated Warfare المتكاملة  الحرب 
 Systems Above Water Sensors )PEO
IWS 2.0( التابعة للمكتب التنفيذي للبرنامج 
 Naval البحرية  السطحية  الحرب  ومركز 
Surface Warfare Center وقسم الرافعات 

هندسة  لخدمات  التابع   )Crane Division )NSWC Crane )األوناش( 
الترسيات  العقود ذات  بالعقد في إطار خطة  الشركة  األنظمة. وقد فازت 
المتعددة multiple-award contract )MAC( vehicle التابعة لمركز تحليل 
 U.S. Department of Defense المعلومات التابع لوزارة الدفاع األمريكية

)Information Analysis Centre’s )DoD IAC
الذي أسسته مؤخرا والخاص  وسوف تستغل شركة Amentum مختبرها 

النماذج  على  القائمة  األنظمة  بهندسة 
 Model-Based Systems Engineering
الهندسية  األدوات  ومجموعة   ))MBSE
 digital engineering toolsets الرقمية 
ورع  والمواد  المتقدمة  التكنولوجيا  إلدخال 
طريق  عن  القديمة  األنظمة  أداء  مستوى 
األولية  النماذج  وإعداد  التكنولوجيا  تطبيق 

prototyping بسرعة.
شركة  ستتولى  العقد  هذا  وبموجب 
Amentum مسؤولية إجراء البحوث والتطوير 
واختبار وتقييم التقنيات والمواد والعمليات الناشئة بغرض تعزيز أداء أنظمة 

االستشعار الفوق-المائية المختلفة الحالية والمستقبلية.
كما ستركز عمليات الشركة أيضا على إدخال أنظمة االستشعار في نظام 
والهندسة  البحوث  مثل  السفن  عن  الذاتي  الدفاع  ونظام  القتالي   Aegis
والعلوم والتكنولوجيا وإعداد النماذج األولية بسرعة وتنفيذ عمليات التطوير 

والتطبيق وافتتاح السفن واستخدام المنصات وتحليل العمليات. 

أعلنت شركة HENSOLDT أنها ستؤمن نظاما متحركا لالستطالع الالسلكي 
التعبوي لدولتين تابعتين لحلف الناتو. وأفادت بعض التقارير عن توقيع طلب 

شراء لهذا النظام بقيمة تناهز عدة ماليين من اليوروهات.
ويضم النظام المخصص لمراقبة وتحليل حركة األنشطة الالسلكية المعادية 
أجهزة استقبال رقمية تعتمد على الموجة الواسعة النطاق وأجهزة مدمجة 
اإلشارات  لتقييم  األداء  عالية  وبرمجيات  االتجاهات  لتحديد  الحجم  صغيرة 
المركبات  داخل  إلى  للنظام  األساسية  العناصر  إدخال  ويتم  بصورة فورية. 
المدرعة أو العناصر التي جرى تصميمها كي تكون متحركة حتى يمكن دعم 
القوات بصورة مباشرة داخل مسرح العمليات ورصد أي نوع من التهديدات 

في مرحلة مبكرة.
وقالت سيليا بيالز، رئيسة المخططين االستراتيجيين ومديرة شعبة السيطرة 
الدقيق  والتحليل  االستجابة  »تحليل  إن   ،HENSOLDT بشركة  الطيفية 
تكتيكية  على صورة  للحصول  أكرا ضروريا  تعتبر  الالسلكية  الحركة  وتحديد 
شاملة للموقف.«. وأضافت أن »نظامنا المتحرك القوي أكبر ضمان على 

قدرة قواتنا على االعتماد على دعم أكثر األساليب قوة في الميدان«.
سوق  مجال  في  تخصصت   HENSOLDT شركة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

نجحت  وقد  طويلة،  عقود  منذ  مغناطيسية  اإللكترو-  الطيفية  السيطرة 
وتواصل   ،ELINT و   COMINT االستشعار  أنظمة  تطوير  في  الشركة 
إنتاجها لألنظمة المتكاملة القادرة على تنفيذ عمليات المراقبة واالستطالع 
النابعة لحلف  والتشويش القوات المسلحة األلمانية وبقية الدول األخرى 

شمال األطلسي )الناتو(.
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الطائرة المجهزة بنظام االستطالع والحرب اإللكترونية 
المجوقل التابع للجيش األمريكي تنهي رحلتها األولى

Nexter تفتتح موقعا جديدا 
لدفع عجلة اإلنتاج

من  مؤخرا   L3Harris Technologies شركة  انتهت 
أول رحلة لطائرة مجهزة بنظام االستطالع والحرب 

األمريكي  للجيش  التابع  المجوقل  اإللكترونية 
 Airborne Reconnaissance and
 ،)Electronic Warfare System )ARES
تحديث  في  سيساهم  الذي  النظام  وهو 
والمراقبة  المعلومات  جمع  قدرات  وتعزيز 

واالستطالع )ISR( لدى الجيش األمريكي. 
ومن الجدير بالذكر أن نظام االستطالع والحرب 

اإللكترونية المجوقل المشار إليه عبارة عن جهاز 
 technology demonstrator تكنولوجي  عرض 

 High لبرنامج نظام الرصد واالستغالل الفائق الدقة
 Accuracy Detection and Exploitation System

النظام  وهو  األمريكي،  للجيش  التابع   )HADES( programme
الذي يتميز بقدرته على دمج القدرات الواردة من أسطول الجيش األمريكي 
الحالي لجمع المعلومات والمراقبة واالستطالع )ISR( مع القدرة على إضافة 
أحمال وأسلحة وأنظمة استشعار إضافية، واطالة مدى العمليات الهجومية.
للجيش  التابع  المجوقل  اإللكترونية  والحرب  االستطالع  نظام  يتميز  كما 
األمريكي بقدرته على الطيران على ارتفاع يزيد على 40,000 قدما ولمدة 14 

ساعة متواصلة وتفعيل النيران الدقيقة البعيدة المدى 
Long Range Precision Fires )LRPF( لمواجهة 
ذلك،  على  عالوة  المدى.  البعيدة  التهديدات 
40,000 قدما  الجوية فوق  العمليات  تساهم 
البقاء والصمود  في تعزيز قدرة الطائرة على 
النظام  يجعل  الذي  األمر  الرؤية،  وخط 
الفائق  واالستغالل  الرصد  ونظام   )ARES(
أساسي  استشعار  نظام   )HADES( الدقة 
عن  المسؤولين  الشبكة  لمساعدي  بالنسبة 
 Sensor to Shooter )S2S( network الرمي
enablers وهي األولوية القصوى للجيش لتنفيذ 

عملية التحديث.
كما تساهم إطالة مدى النظام )ARES( أيضا في خفض 
العمل  إلى  الحاجة  انتفاء  عن طريق  للمهمة  المصاحبة  المخاطر 
بالقرب من الحدود المتنازع عليها أو الحدود المحظورة، وهو أمر من الصعب 
تحقيقه مع أنظمة االستشعار األقصر مدى والتي تحلق على ارتفاعات أقل.

 ،denied borders وقد تم وضع النظام على متن الطائرة التجارية النفاثة
وهو ما يمنحنا ظروفا مثالية ممن حيث الحجم والوزن والقوة واألداء وقلة 

 .HADES تكاليف برنامج

قام Sylvain Rousseau، مدير العمليات بشركة Nexter، مؤخرا بافتتاح 
»روان«  منطقة  في   highspeed machining )HSM( area جديد  موقع 
الفرنسية، وذلك بحضور 100شخص تقريبا من بينهم مندوبين عن شركات 
الموقع  ويضم   .MECNOLAV و   CHAZELLE و   FIVES Machining
الجديد أحدث األدوات التي ستساهم في دفع عجلة اإلنتاج من أجل تلبية 

متطلبات الجيش الفرنسي وحاجته إلى تجديد مركباته وآالته.
ويعتمد الموقع الجديد أسلوبا فنيا يجعل سرعة التقطيع أعلى عدة مرات من 
مثيلتها لدى اآلالت التقليدية األخرى. وتفرز هذه السرعة ظاهرة طبيعية من 
شأنها تخفيف العبء عن األداة والجزء المعتمد على اآللة، ما يؤدي بالضرورة 

إلى زيادة العوائد واألرباح الصناعية.
وقد تم حتى اآلن تركيب آلتين، وهما قيد التشغيل حاليا. ومن المقرر تركيب 
قص  على  قادرا  الجديد  الموقع  سيكون  ذلك،  على  عالوة  أخريين.  آلتين 
وثقب األلواح المعدنية السميكة الالزمة إلنتاج هياكل األلمنيوم التي يتم 
استخدامها في حماية الجنود ضد أي أضرار أو مخاطر. ويتميز موقع التشغيل 
األجزاء  بإنتاج  المطاف  نهاية  في  ما سيسمح  وهو  مساحته،  بكبر  الجديد 
والمكونات الالزمة ألكثر من 450 مركبة التي سيجري تسليمها سنويا اعتبارا 

من عام 2025 فصاعدا.
مليون   60,000 ال  ثلث  حوالي  العالية  بسرعته  الجديد  الموقع  ويمثل 
اسم  عليه  ُيطلق  الذي  »روان«  التحديث في  المستثمرة في مشروع  يورو 
»Nextfab«. وسيساهم المشروع في زيادة الطاقة اإلنتاجية الجديدة وإقامة 
المختبرات وتقديم الدعم اللوجستي وأنشطة دعم العمالء وتدريب العاملين.
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Elbit Systems تكشف النقاب عن نظام يعتمد على 
الذكاء االصطناعي إلنتاج البنادق الهجومية

شركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية تستأنف إنتاج 
أجنحة الطائرة F-16 لصالح شركة لوكهيد مارتن

كشفت شركة Elbit Systems   النقاب مؤخرا عن النظام ARCAS وهو 
عبارة عن نظام يعتمد على الذكاء االصطناعي الذاتي الذي يتواصل مع جهاز 
مع  للبندقية،   Electro-Optical )EO( sight بصري   – اإللكترو  التصويب 
وجود عدسة مثبتة على الخوذة وبقية أجزاء البندقية من أجل تزويد الجنود 
بمعلومات قتالية بديهية قابلة للتطبيق.  وسيقوم النظام ARCAS بتحويل 
زيادة  بالشبكات، ما يساهم في  إلى أسلحة قتالية رقمية متصلة  البنادق 
والصمود  البقاء  المحمولة على  المشاة  أفراد  وزيادة قدرة  المهمة  فعالية 

ليال أو نهارا.
قدرات  الخاصة  العمليات  وأفراد  المشاة  أفراد   ARCAS النظام  ويمنح 
 passive قتالية لم تكن متاحة أمامهم من قبل مثل قياس المدى السلبي
النيران  الباليستي اآللي ورصد مصادر  range measurement والتصحيح 
في  النيران  إطالق  على  والقدرة  الفيديو  طريق  عن  العدو  حركة  ورصد 
القيادة  مركز  مع  والتواصل   hip الورك  مفصل  ومن  والمنحنيات  الزوايا 
التكتيكي tactical Command and Control )C2( والمساعدة  والتحكم 
في عمليات المالحة والتمييز بين القات الصديقة والمعادية ورصد مرات 
 weapon واألسلحة  الذخيرة  وتصفير   tracking of stoppage التوقف 

zeroing  دون الحاجة إلى نيران حية.
ويتم وضع حاسب آلي يعتمد على الذكاء االصطناعي داخل مقبض البندقية 
من  وعدد  مبتكر  برنامج  تشغيل  في  البدء  ثم  ومن  األمامي،  الهجومية 

وتجهيز  باستقبال  المصغر  الكمبيوتر  وحدة  وتقوم  المختلفة.  التطبيقات 
التصويب  جهاز  يتلقاها  )حسبما  الجندي  رؤية  مجال  من  الواردة  البيانات 
القيادة  أنظمة  ممن  الواردة  التكتيكية  والمعلومات  بصري(   – اإللكترو 
داخل  اآلخرين   ARCAS نظام  مستخدمي  من  الواردة  والبيانات  والتحكم 
الفريق والمعلومات الميكانيكية للبندقية. ويتم تقديم المعلومات القتالية 
 intuitive augmented للجندي على هيئة طبقة من الواقع المعزز الفطري
reality في الزاوية العليا للمنظر الذي يراه الجندي من خالل جهاز التصويب 

اإللكترو – بصري أو العدسة المثبتة على الخوذة.

الفضائية  الصناعات  شركة  استأنفت 
 Israel Aerospace اإلسرائيلية 
الطائرة  أجنحة  إنتاج   )Industries )IAI
عن  مارتن  لوكهيد  شركة  لصالح   F-16
تم  الذي  التجميع  خط  استغالل  طريق 
وأعادت  الثمانينيات.  حقبة  تأسيسه في 
في  اإلنتاج  خط  افتتاح  مؤخرا  الشركة 
على  المتزايد  العالمي  الطلب  أعقاب 
وستقوم   .F-16 Block 70/72 الطائرة 

الشركة بإنتاج أجنحة الطائرة التي سيتم شحنها إلى خط التجميع النهائي في 
»جرين فيل« بوالية كارولينا الجنوبية في الواليات المتحدة.

وصرح Boaz Levy، رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشركة IAI، بأن 
»سنوات التعاون الطويلة بين شركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية وشركة 
لوكهيد مارتن تأتي لتشكل إنجازا مهما آخر. ويأتي إنتاج استئناف إنتاج أجنحة 
الطائرة F-16 استمرارا للتعاون الطويل في مجال تصنيع هياكل الطائرات 
لخدمة عمالء لوكهيد مارتن. ويأتي خط تجميع الطائرة F-16 ليلحق بمركز 

التجميع المتميز التابع لشركة الصناعات 
أجنحة  إلنتاج  اإلسرائيلية  الفضائية 
الطائرات المقاتلة. كما ينتج المركز أيضا 
أجنحة الطائرة F-35 باإلضافة إلى أجنحة 
الطائرة T-38 لخدمة المؤسسة العسكرية 
شركة  أن  بالذكر  الجدير  ومن  األمريكية. 
الصناعات الفضائية اإلسرائيلية تأتي في 
صدارة الصناعات المدنية والعسكرية في 
جهودها  وستواصل  العالم،  أنحاء  جميع 

لتواصل ريادتها كأول شركة تلجأ إليها معظم الشركات العالمية«.
وقال جوشوا شاني، الرئيس التنفيذ لشركة لوكهيد مارتن إسرائيل، إن »إعادة 
فتح خط إنتاج أجنحة الطائرة F-16 في مصانع شركة الصناعات الفضائية 
اإلسرائيلية تشكل إنجازا مهما آخر بالنسبة للتعاون الصناعي الطويل لشركة 
الفضائية  الصناعات  وتقوم شركة  اإلسرائيلية.  نظيرتها  مارتن مع  لوكهيد 
اإلسرائيلية حاليا بإنتاج سحارات األجنحة الخارجية للطائرة F-35 المتقدمة 

.»F-16 وأجنحة الطائرة المقاتلة
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قامت شركة General Atomics Aeronautical Systems, Inc. )GA-ASI( مؤخرا بتسيير أولى رحالت 
 )Remotely Piloted Aircraft )RPA التي يمكن التحكم فيها عن ُبعد MQ-9B SeaGuardian الطائرة

من مدينة لينكونشاير البريطانية إلى مدينة “موراي” االسكتلندية، وهي أول رحلة داخلية على اإلطالق تقوم 
بها طائرة غير مأهولة تحظى بموافقة هيئة الطيران المدني Civil Aviation Authority )CAA(البريطانية 

االستعانة بخدمات الشركة البريطانية.

 SeaGuardian الطائرة المسيرة
تنفذ أولى رحالتها المرخصة في 

المملكة المتحدة

 )unmanned aircraft system )UAS المأهولة  غير  الطائرة  وخضعت 
المالحة  خدمات  تأمين  عن  المسؤولة  البريطانية   NATS شركة إلشراف 
الجو  لسالح  التابعة   Waddington قاعدة  من  وأقلعت  المدنية،  الجوية 

الملكي البريطاني وهبطت في قاعدة Lossiemouth التابعة للسالح.
وقال توم جارتون، مراقب المجال الجوي بهيئة الطيران المدني البريطانية، 
من  السلسلة  لهذه  الهيئة  أصدرته  الذي  الجوي  المجال  تنسيق  بالغ  إن 
الرحالت التجريبية داخل المجال الجوي البريطاني ُيعد البالغ األطول واألكثر 
تفصيال الذي أصدرته الهيئة على اإلطالق لضمان أعلى مستويات السالمة 

عند تشغيل الطائرة SeaGuardian داخل المجال الجوي البريطاني”.
وأعرب روبرت شوفلينج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة GA-ASI للتطوير 
االستراتيجي الدولي، عن تقديره للتعاون القائم بين هيئة الطيران المدني 
البريطانية وشركة NATS الذي يساهم في دعم ودفع تلك الصناعة إلى 
األمام. وقال شوفلينج إن “هذه الرحلة الناجحة تمهد الطريق ليس أمام 

البريطاني مستقبال  عمليات تشغيل الطائرة NATS داخل المجال الجوي 
غير  للطائرات  األخرى  والتجارية  المدنية  الرحالت  أمام  وإنما  فحسب، 

المأهولة أيضا”.
ومن الجدير بالذكر أن الطائرة Protector RG Mk1 هو االسم الذي أطلقه 
سالح الجو الملكي البريطاني على الطائرات المسيرة التي طلب السالح 

.MQ-9B وهو االسم المأخوذ من الطائرة ،GA-ASI شراءها من شركة
وطبقا لشركة NATS، فقد حظيت مراقبة الرحلة بمجال جوي أشد تعقيدا 
من أي رحلة قامت بها الطائرات غير المأهولة في بريطانيا من قبل. وأوضح 
غير  الطائرات  أنظمة  لتشغيل  الجوية  الحركة  إدارة  مدير  واطسون،  مارك 
 Unmanned Aircraft Systems Traffic Management المأهولة 
 Unmanned Aircraft لشركة  التابع   )UTM( Service Integration
إن   ،Systems Traffic Management )UTM( Service Integration
“الرحلة المذكورة استلزمت ضرورة تحريك المراقبة بين قطاعات المجال 
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“اإلجراءات  أن  وأضاف  المتعددة”.  المدني  الجوي 
تكون  ما   أشبه  كانت  الرحلة  لهذه  الموضوعة 

التقليدية  الطائرات  مع  المتبعة  باإلجراءات 
التأكد  على  ساعدنا  الذي  األمر  المأهولة، 

من أن إجراءات المراقبة المتبعة لدينا حاليا 
قابلة أيضا للتطبيق على مراقبة الطائرات 
الطائرة  تؤدي  عندما  المسيرة  المأهولة 

.”SeaGuardian نفس مهام الطائرة

نظام الرصد والتفادي
 Detect and والتفادي  الرصد  نظام  ُيعد 

شركة  أنتجته  الذي   Avoid )DAA( system
أحد   Detect and Avoid )DAA( system

األنظمة المعروضة حاليا، وهو عبارة عن نظام لتعزيز 
الالزم  الدعم  تقديم  إلى  يرمي  الميداني  والوعي  السالمة 

non- المختلط  البريطاني  الجوي  المجال  الطائرة Protector داخل  لرحلة 
الجوي  المجال  مع  التماهي  على  الطائرة  قدرة  وضمان   segregated

األوروبي األكبر واألوسع مجاال.
ويعمل نظام الرصد والتفادي على تمكين الطائرة نظام الرصد والتفادي 
من العمل وسط حركة الطيران االعتيادية داخل المجال الجوي البريطاني، 

وذلك خالفا ألي طائرة أخرى من نفس فئتها.
 Waddington قاعدة  مساعدة  في  أيضا  التجريبية  الرحالت  تساهم  كما 
التابعة لسالح الجو الملكي البريطاني، التي تعتبر مقرا ألسطول طائرات 
Waddington مستقبال، على تجهيز ودمج الطائرات الجديدة مع عمليات 
السالح اليومية. وظل الهدف وراء سلسلة الرحالت المذكورة هو استعراض 
المعلومات  جمع  مثل   MQ-9B للطائرة  العديدة  التشغيلية  القدرات 
 Intelligence, Surveillance and واالستطالع والمراقبة  االستخباراتية 
Reconnaissance )ISR( البحري المتقدم واخبار مدى قدرة الطائرة على 
الطيران المتواصل ومدة إمكانية تشغيلها مع شركائنا داخل حلف شمال 

األطلسي )الناتو(.

هي   SeaGuardian الطائرة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
 ،MQ-9B SkyGuardian للطائرة  البحرية  النسخة 
البريطاني شراء  الملكي  الجو  وقد طلب سالح 
 Protector RG Mk1 طراز  من  طائرة   16
 .Protector المسيرة ضمن برنامج الطائرة
 GA-ASI شركة  بين  الشراكة  عادت  وقد 
ووزارة الدفاع البريطانية بفوائد كبيرة على 
الدفاعية  والصناعات  الطائرات  صناعة 
هو  ذلك  على  مثال  وأوضح  البريطانية. 
تقوم  التي   GKN Aerospace شركة 
المتطور على شكل  المركب  الذيل  بتصنيع 
الحرف V الخاص بالطائرة MQ-9B داخل مركز 
الجودة التابع للشركة في مدينة Cowes التابعة 

Isle of Wight ل
MQ- عمليات تطوير الطائرة Isle of Wight وقد بدأت شركة
9B في عام 2014 ضمن برنامج مولته الشركة من أجل انتاج طائرة مسيرة 
قادرة على تطبيق أشد متطلبات الجدارة الجوية صرامة التي وضعها الناتو 
NATO STANAG-4671 و UK DEFSTAN 00-970 ألنظمة الطائرات 
والتي تحدد أساس نوعية الترخيص الممنوح من سلطات الجدارة الجوية 

العسكرية لدى كل دولة عضو في حلف الناتو.
وقد نجح شركة GA-ASI في تسجيل أكثر من ستة ماليين ساعة طيران، ما 
يؤهلها إلنتاج طائرة قادرة على التحليق في الجو لساعات طويلة متواصلة 
استشعار  بأنظمة  مجهزة  طائرة   – المختلفة  المهام  تنفيذ  على  وقادرة 
ووصالت بيانات متكاملة الالزمة لتأمين رحلة طويلة لتعزيز الوعي الميدان 

وتنفيذ عمليات القصف السريع.
الخاصة  والبرمجيات  األرضية  المراقبة  محطات  أيضا  الشركة  تنتج  كما 
خدمات  وتأمين  االستشعار//الصور  أنظمة  في  التحكم  عمليات  بتحليل 
متحولة  مواد  من  المصنوعة  الهوائيات  وتطوير  الطيارين  ودعم  تدريب 

meta-material antennas
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أْرَست القوات الجوية األمريكية على شركة L3Harris Technologies عقدًا للتسليم غير 
المحدد لكميات غير محددة، مدته 10 سنوات بقيمة 85  مليون دوالر أمريكي، لتصنيع ما 
يصل إلى 170 روبوت من نوع T7 لتحل محل نظام التخلص من الذخائر المتفجرة الحالي 

البالغ عمره 20 عامًا، بحيث يتم الحد من تهديد المتفجرات في القواعد حول العالم.

روبوتات L3Harris تساعد على 
حماية قواعد القوات الجوية األمريكية

عليها،  والتدريب  وصيانتها  الروبوتات  ودعم  الروبوتات  العقد  يتضمن 
والمقرر أن يتم التسليم األولي في عام 2022.

الفضائية  األنظمة  قسم  رئيس   ،)Ed Zoiss( زويس  إد  أشار  وقد 
( في شركة    Space and Airborne     Systems( جوًا  والمحمولة 
L3Harris، إلى أن روبوتات T7 ُترسي معيارًا جديدًا لروبوتات التخلص من 
الذخائر المتفجرة الكبيرة، وقد حصل على تقييمات فنية وقابلية استخدام 

متميزة من سالح الجو.

إلى   Starter لمشروع  الناجح   L3Harris تسليم  أعقاب  العقد في  يأتي 
وزارة الدفاع البريطانية، التي استعاضت عن أسطول وزارة الدفاع المعمر 

.T7 من روبوتات التخلص من الذخائر المتفجرة بـ 122 روبوتًا من طراز

مزايا النظام
طورت شركة L3Harris الروبوت T7 من األلف إلى الياء لدعم المتطلبات 
الملحة للمهام التجارية والعسكرية، بما في ذلك تنظيف المواد الخطرة 
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واالستخبارات   ،)EOD( المتفجرة  الذخائر  من  والتخلص   ،)HAZMAT(
والمراقبة واالستطالع.

من  االستخدام  سهولة  مفهوم  تحديد  للروبوت  البديهية  الواجهة  تعيد 
خالل نظام  immersive force feedback، مما يساعد بدرجة كبيرة على 
القيادة والتحكم. وتسهم الدقة في التحكم والبراعة الشبيهة ببراعة البشر 

في اختزال وقت إنجاز المهام وتحسين فاعليتها.
يتمتع نظام الروبوت T7 بالقوة والبراعة لمواجهة أي تحد. ويوفر نظام 
جنزير الموازنة المتدرجة فيه قدرة فائقة على الحركة والمناورة. كما تتيح 
إمكانية استخدام مستشعرات قياسية  الملحقات  مجموعة متنوعة من 

وُمعطالت وأدوات.
في التكوين الموضح، يشتمل الروبوت T7 على سارية كاميرا للتحريك 
واإلمالة والتكبير )PTZ(، وأجهزة السلكي عالية الطاقة متعددة المدخالت 
البديهي  للتحكم  غامرة  لمسية  مرتجعة  وتغذية   ،)MIMO( والمخرجات 

والوعي الظرفي ومرونة الحركة والتنقل في التضاريس الوعرة.
يجعل التحكم السهل في الحركة والتغذية المرتجعة اللمسية من شركة 

L3Harris تشغيل T7 أمرًا طبيعيًا مثل تحريك يد المرء.

نظام T4 الروبوتي
تتميز  مأهولة  غير  أرضية  مركبة   L3Harris شركة  من   T4‹ نظام  يعتبر 
بمرونة عالية في الحركة )UGV( وبقوة فائقة وباألداء في جميع التضاريس 

وفي جميع األحوال الجوية للتغلب على أي تحد.
يتمتع الروبوت Ruggedised T4 بالقدرة والبراعة لدعم المهام التجارية 
والعسكرية األشد صعوبة، كما يتيح للمشغلين إمكانية الوصول السريع 
إلى التهديدات الخطرة، وفحصها، والتغلب عليها في األماكن الضيقة في 

المدن، فضاًل عن البيئات شديدة القسوة.
T4 هو أول إنسان آلي متوسط   الحجم يتمتع بردود فعل لمسية، وهي 
تقنية متقدمة تسمح للمشغلين أن يشعروا بالضبط بما تلمسه الذراع 
اآللية أو تحمله. ويعكس ذراع الروبوت حركة يد المستخدم من خالل واجهة 
المستخدم الفريدة؛ مما يقلل من الحاجة إلى التدريب المطلوب ويزيد من 
فاعلية المهمة. وقد أثبت اختبار العمالء أن التحكم اللمسي في الروبوت 

T4 يختصر وقت إنجاز المهام بنسبة ٪20 أو أكثر.
المناورة  مهام  تنفيذ  إمكانية  للروبوت  البديهي  اللمسي  التحكم  يتيح 
وسهولة،  بسرعة  القفازات  وفتح صناديق  األكياس  فك  مثل  الصعبة، 

األمر الذي يساعد على إبقاء المشغلين بعيدًا عن األذى.
تم عرض مجموعة روبوتات L3Harris، بما في ذلك T7 ونظيرها متوسط 
الحجم ذي القدرة المماثلة، T4، في مؤتمر معدات الدفاع واألمن الدولي 
)DSEI( في لندن خالل الفترة 17-14 سبتمبر. كما سيتم عرض المجموعة 
في مؤتمر رابطة الجيش األمريكي )AUSA( في واشنطن العاصمة في 

شهر أكتوبر المقبل.

عقد مدته 10 سنوات بقيمة 85 
مليون دوالر أمريكي إلنتاج ما 
يصل إلى 170 روبوتًا من 
طراز T7 تم تحديد موعد عملية 
التسليم األولى في عام 2022

الفوائد
يسهم التحكم الدقيق والبراعة الشبيهة ببراعة البشر في • 

تحسين فاعلية المهمة.
السرعة في إعادة التشكيل تمكن T7 من تلبية متطلبات • 

المهمة المتطورة.
يقلل التحكم الحدسي من العبء المعرفي ويختزل وقت • 

إنجاز المهام.
تصميم قابل للترقية وواجهات مشتركة تعمل على إطالة • 

عمر الخدمة.
ِقَصر مدة التدريب إلى الحد األدنى يقلل من تكاليف دورة • 

الحياة اإلجمالية.
الروبوتي •   T4 نظام  مع  المشتركة  التحكم  وحدة  تسمح 

بتنفيذ مهام متكاملة، وتكاليف تدريب ومعدات مخفضة، 
وعمليات نشر سهلة.

المستلزمات
لة•  تحميل الحموالت المعطِّ
تحت صندوق عّدة السيارة• 
حمولة صوتية ثنائية االتجاه• 
أجهزة تقوية السلكية• 
رافعة شوكية: رفع 66 رطاًل )30 كجم(• 
نطاق االتصاالت• 
أدوات كهربائية• 
واإلشعاعية •  والبيولوجية  الكيميائية  االستشعار  أجهزة 

)CBRNE( والنووية وللمتفجرات
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شاركت شركة Nexter مؤخرًا في معرض 
معدات الدفاع واألمن الدولي )DSEI( في 
لندن، حيث قامت بعرض مدفع “قيصر” 
)CAESAR( ذاتي الدفع في نسخته ذات 

 Nexter 8(. وقد عرضتx8( الدفع الثماني
خبراتها جنبًا إلى جنب مع شريكتها شركة 

Krauss-Maffei Wegmann )KMW(، في 
.KNDS منصة العرض

مدفع “قيصر”  )CAESAR( الثماني الدفع 
DSEI يتألق في معرض NEXTER من شركة

ويمثل مدفع  CAESAR استجابًة من شركة Nexter الحتياجات الجيش 
نظام  ويرث   .)Mobile Fires Platform )MFP برنامج  في  البريطاني 
السداسي   CAESAR مدفع  إصدار  وتطور  ميزات  هذا  الثقيل  المدفعية 
الدفع، الذي كان معروفًا بانخفاض بصمته اللوجستية، ومتانته،  وقدرته 
  CAESAR هيكل  فإن  ذلك  على  وعالوة  التشغيل.  أثناء  التخفي  على 
الذخيرة  إلى 30 طلقة من  بِكَبِر حجم حمولته )تصل  الدفع يتميز  الثماني 
المدفع  وهذا  الدفع(.  السداسي   CAESAR إلصدار طلقة   18 بـ  مقارنة 
مناسب للقتال شديد الكثافة، ويسهم نظام التلقيم التلقائي في التقليل 
ل. يتم تصنيع CAESAR 8x8 في موقع Roanne في  من إجهاد المشغِّ
فرنسا للجيش الدنماركي، وقد تم تسليم الوحدة الرابعة عشرة في نهاية 

سبتمبر.
تقدم Nexter مجموعة كاملة من ذخيرة المدفعية التقليدية والذكية عيار 
155 ملم، حيث توفر للمدافع عيار 52 القدرة على األداء الممتاز من حيث 
المدى والدقة والفتك والسالمة. وقد تم تطوير قذائف LU211 خصيصًا 
ألنظمة CAESAR؛ فهي تتميز بضعف قدرة قذائف M107 على الفتك، 

ويمكن أن يصل مداها إلى 40 كم.
مضيئة  وقذائف   )LU214، LU217( دخانية  قنابل  الشركة  تنتج  كذلك 
المضادة   BONUS بقذيفة  المجموعة  وتكتمل   .)LU215، LU216(
للدبابات عيار 155 ملم، والتي يتزود بها العديد من جيوش الناتو، بما في 
ذلك الجيش األمريكي، وذخيرة KATANA  عيار 155 ملم الدقيقة التوجيه. 
وباإلضافة إلى ذلك، تم عرض عينة كبيرة من تشكيلة الذخيرة على المنصة: 

ذخيرة متداخلة متوسطة العيار 20 و 25 و 30 و 40 ملم، إلى جانب عيارات  
40 و 76 و 127 ملم من الذخيرة البحرية.

وقد عرضت شركة Nexter أيضًا نموذجين مصغرين تم فيهما إدخال مدفع 
 .)Nexter و BAE وهو مشروع مشترك بين شركتي( CTAI من CT40 عيار
أواًل، ستحل مركبة االستطالع والقتال المدرعة JAGUAR )EBRC( - التي 
تم تطويرها كجزء من برنامج SCORPION مع وكالة المشتريات الدفاعية 
الفرنسية )DGA(، ضمن ائتالف مع شركتي Arquus و Thales – محل 
مركبات AMX10RC و ERC90 و VAB HOT لالستجابة على نحو أمثل 
وتعتبر  الفرنسي.  الجيش  يواجهها  التي  والمستقبلية  الحالية  للتهديدات 
شركة Nexter هي الجهة المرجعية في التصميم، وتقوم بتوفير التسليح 
ملم،   40 عيار  مدفع  يدمج  الذي   ،CT40 ببرج  جاكوار  لمركبة  الرئيسي 
والذخيرة المتداخلة الخاصة به، واإللكترونيات الموجودة على متن المركبة. 
اإلنجازات  خالل  من  جيدًا،  تقدمًا   JAGUAR مركبة  تأهيل  عملية  وتحرز 
المدى  الرئيسية؛ مثل عملية اإلطالق األولى لصاروخ MBDA متوسط   
)MMP( في أبريل 2021، وأول عمليات رمي تأهيلية ثابتة للبرج في سبتمبر 

2021، والتسليم المقرر للوحدات األولى بحلول نهاية عام 2021.
 ،Thales البحري المصمم باالشتراك مع RapidFire أخيرًا، تم اختيار برج
والمسلح أيضًا بـذخيرة متداخلة عيار 40CT، لتزويد الجيل الجديد من السفن 
التابعة للبحرية الفرنسية بقدرات الدفاع عن النفس عن قرب ضد التهديدات 

الجوية والسطحية الحديثة.
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  استكملت شركة »ريثيون ميسلز آند ديفينس«، التابعة لريثيون تكنولوجيز، إجراء تحديثات مهّمة على 
َرة من نوع AN/FPS-132، التابعة لقوة الفضاء األمريكية في منطقتي كلير  رادارات اإلنذار المبكر المطوَّ

بوالية أالسكا وكيب كود بوالية ماساتشوستس. وتوفر هذا الرادارات قدرات الرصد المبكر وتعّقب األجسام 
الطائرة بدقة - بما فيها الصواريخ البالستية - مع تصنيفها بشكل سريع فيما إذا كانت تشكل تهديدًا أم ال. 

“ريثيون ميسلز آند ديفينس” تقوم 
بتطوير شامل لرادارات اإلنذار المبكر

التحديثات تشمل تحسين قدرة الرصد الفضائي وكشف التهديدات

رة قيد التشغيل  وبذلك أصبح الجيل الثاني من رادارات اإلنذار المبكر المطوَّ
بالكامل حاليًا، ويتضمن التطوير تركيب ودمج: معالجات جديدة للبيانات، 
السيبراني  األمن  بروتوكوالت  وأحدث  والتحكم؛  والعرض،  واإلشارة، 
المهام  تطبيقات  على  تحسينات  وإدخال  المعلومات؛  أمن  وضمان 

وبرمجيات معالجة اإلشارة؛ وأنظمة جديدة للشبكة واالتصال الخارجي.
األنظمة  إدارة  مدير  ويليامز،  جوش  الكولونيل  قال  السياق،  هذا  وفي 
اإلنذار  رادارات  التعديالت  هذه  »تمّكن  والمراقبة:  لإلنذار  االستراتيجية 
رة من توفير بيانات أفضل لمستخدميها في مجاالت الدفاع  المبكر المطوَّ
الصاروخي، واإلنذار ضّد الصواريخ، ومراقبة الفضاء. وقد أتاح لنا التعاوُن 
باألولويات  المرتبطة  الزمنية  التحديات  من  العديد  تجاوز  ’ريثيون’  مع 
التحديثات  ’كوفيد19-’ لضمان وضع هذه  التشغيلية، وتطورات جائحة 

الضرورية قيد التشغيل«. 
رة  المطوَّ المبكر  اإلنذار  رادارات  تقوم  بنجاح،  التهديدات  اعتراض  ولدعم 
الصاروخي  الدفاع  شبكة  ضمن  األخرى  االستشعار  أجهزة  بتزويد 

الفضاء  تزّود قيادة عمليات  المعركة. كما  بالمعلومات عن طريق مدير 
بالمعلومات المدارية لألقمار الصناعية بما يدعم شبكة مراقبة الفضاء.

من جانبه، قال باول فيرارو، نائب رئيس القوة الجوية في »ريثيون ميسلز 
آند ديفينس«: »إن نجاحنا في استكمال هذه التحديثات الرئيسية ودمجها 
مع  واحد،  عام  من  أقل  خالل  المبكر  اإلنذار  رادارات  منظومات  ضمن 
دلياًل  يشكل  بالجائحة،  المرتبطة  التحديات  من  مجموعة  على  التغّلب 
ملموسًا على عالقتنا الوثيقة مع قوة الفضاء والقوات الجوية؛ إذ تستطيع 
هذه الرادارات رصد وتحديد التهديدات المعقدة بدقة ضمن نطاق يتجاوز 
5 آالف كيلومتر، مما يجعلها جزءًا حيويًا من منظومات الدفاع الداخلية 

واإلقليمية للواليات المتحدة«.
ومع تعزيز قدرات تصنيف األهداف وتعقبها، بات برنامج رادارات اإلنذار 
إلى  الصاروخي،  الدفاع  مهام  من  جديدة  مهمة  يدعم  المحّسنة  المبكر 
التي تقوم بها حاليًا  التنبيه ضد الصواريخ ومراقبة الفضاء  جانب مهام 

محطات قوة الفضاء األمريكية في منطقتي كلير وكيب كود. 

تمت عملية  
التطوير لصالح 
رادارات القوات 
االمريكية
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قامت فنلندا والتفيا، مع شركة باتريا، بالتوقيع على اتفاقية إطارية إلدارة مرحلة اإلنتاج  
لنظام المركبات المدرعة سداسية الدفع المشترك. وكجزء من العقد، بإمكان األطراف 

المشاركة ممارسة إدارة المشتريات المشتركة، لتحقيق الفوائد التقنية واالقتصادية من 
نطاق المشتريات العام للبرنامج.

من المقرر  أن تلتئم جهود فنلندا 
والتفيا في برنامج مشترك للمركبة 

المدرعة السداسية الدفع

وقد وقعت التفيا وشركة Patria على عقد توريد يضم أكثر من 200 ناقلة 
جند مدرعة سداسية الدفع، تم تطويرها ضمن إطار برنامج تطوير مشترك، 
تسليم  عمليات  وستتم  عليها.  والتدريب  الدعم  أنظمة  توفير  يشمل 
 Patria وشركة  فنلندا  وّقعت  كما   .2029 و   2021 عامي  بين  المركبات 

بدورهما خطاب نوايا بشأن الترتيب التسلسلي المقبل للدولة.
وهذا البرنامج المشترك مفتوح للدول األخرى بموافقة متبادلة من الدول 
مرونة  تحسين  على  هذا  المشترك  المركبات  نظام  وسيعمل  المشاركة. 
التنقل، وفاعلية التكلفة، وقابلية التشغيل البيني المشترك، وضمان أمن 
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إمداد الجيوش في البلدان المشاركة.
التنفيذي:  ومديرها   Patria شركة  رئيس  روتالينكو،  إيسا  قال  جانبه  من 
“تعتبر انطالقة اإلنتاج التسلسلي للمركبات سداسية الدفع عالمة فارقة 
مهمة بالنسبة إلينا. ونعتقد أن هذا سيكون بالتأكيد موضع اهتمام الدول 

األخرى التي تحرص على تعزيز مرونة تنقل جيشها”.
 Patria:  وبدوره أضاف جوسي يارفينن، رئيس وحدة األعمال في شركة
“ُتَعّد مركبة باتريا سداسية الدفع )6 × 6( أحدث منتجاتنا؛ حيث تجمع بين 
مرونة التنقل المتميزة على الطرق الوعرة وسهولة االستخدام. كما أن طول 
دورة الحياة وقابلية الصيانة الفعالة تجعلها فعالة من حيث تكلفة التشغيل. 
كذلك تتميز بالقدرة على التكيف مع عدة احتياجات للمهام، وتوفر تنوعًا 

عاليًا لمواكبة االحتياجات المستقبلية”.

حاملة جنود متعددة االستخدامات
تجمع مركبة Patria  السداسية الدفع بين جميع الميزات المؤكدة لعربات 
أعلى  لتلبية  ومصممة  بالموثوقية،  تتمتع  وهي   .AMV و   Patria XA
متطلبات العمالء. كما يتم ضمان مرونتها في الحركة والتنقل على الطرق 
الوعرة من خالل وحدة طاقة فعالة ونظام تعليق مستقل مألوف من مركبة 
Patria AMV. وبالنظر إلى رحابة السعة الداخلية ووضوح الوظائف تعتبر 

المركبة سهلة التشغيل والتدريب عليها.
توفر ناقلة الجند متعدد االستخدامات للمستخدمين رؤية جيدة وتشغياًل 
الوعرة  الطرق  على  رشيقة  وحركة  عاليًا  تكتيكيًا  تنقاًل  توفر  كما  سهاًل. 
البقاء. ويمكن تكييفها مع أدوار دعم قتالية  بدرجة عالية من القدرة على 
مختلفة من خالل مجموعة إصدارات محددة ومجهزة بمنظومات أسلحة 
مختلفة. وتساهم قدرة الحمولة العالية في توافر حمولة كافية لمختلف 
أنواع المركبات البديلة والمعدات بمستوى حماية يطابق المعيار األطلسي 

العسكري STANAG المستوى 4 )اختياري(.
هذه المركبة مرنة وعالية األداء، ولكنها في الوقت نفسه بسيطة وقوية 
ومعقولة التكلفة، حيث توفر هذه القدرة التكتيكية في األساطيل األكبر 
بمجموعة  المعياري  المركبة  تصميم  يسمح  ذلك،  على  وعالوة  حجمًا. 
واسعة من التكوينات المحددة والمناسبة ألداء مهام متنوعة. كذلك يسهم 
توافر مستوى عال من الحماية ومرونة الحركة والتنقل غير المسبوقة، مع 
أحدث التقنيات، في  تمكين مركبة Patria سداسية الدفع من إتاحة أحدث 

إمكانيات مركبات  AMV التقنية لتلبية  أقصىى المتطلبات.
الثقيلة  لنأخذ، على سبيل المثال، نموذج المركبة  ناقلة الجنود المدرعة 
)Patria 6x6 HAPC( ؛ فهي ناقلة جنود لسالح المشاة الحديث، مرنة، 
إسناد  توفير  على  قادرة  وهي  القتالية،  بالجاهزية  وتتمتع  األداء،  وعالية 
ناري فعال. كما أنها مجهزة بوعي ظرفي معزز وبأنظمة القيادة والسيطرة 
واالتصاالت واالستخبارات )C3I(. وباإلضافة إلى ذلك، فإن نظام الحماية 
االختياري - المستوى 4 ضد التهديدات الباليستية والحماية من األلغام، 
عالوة على مجموعة واسعة من الخيارات المعيارية األخرى، يتيح ذلك كله 

إمكانية تحقيق المتطلبات على النحو األمثل.
تحمل المركبة السداسية الدفع ما يصل إلى 10 جنود باإلضافة إلى طاقم 
مكون من شخصين: السائق والقائد، في المقصورة األمامية، أو 9-8 جنود 
وطاقم مكون من ثالثة أشخاص، وسائق، وقائد ورامي مدفع؛ حيث يتم 
الهيكل المحمي، وتعتمد هذه المعدات  استضافة جميع معداتهم داخل 

على متطلبات مهمة مدتها 72 ساعة. كذلك تم تعزيز مرونة الحركة والتنقل 
خالل  من  والتوجيه  العجالت  بجميع  المستمر  الدفع  خالل  من  للمركبة 
المحورين األماميين.أما  القدرات البرمائية لعبور المياه وعمليات الهبوط 

البرمائية فهي متاحة كأحد الخيارات.
المركبة مجهزة بنظام Cockerill CLWS، وهو نظام سالح خفيف الوزن 
مرن ومتوازن يتم التحكم به عن بعد. ويوفر نظام CLWS قوة نيران كبيرة 
من خالل مجموعة واسعة من األسلحة والعيارات البديلة مثل مدفع رشاش 
أو 7.62 ملم،  متحد المحور عيار 25 ملم، 30 × 113 ملم، 12.7 ملم، 
ومقذوفات، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات. ويحتوي البرج على 140 

وقعت التفيا وباتريا عقدًا 
يضم أكثر من 200 ناقلة جند 
مدرعة سداسية الدفع
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للمدفع  200 طلقة  و  للرمي،  الجاهزة  الذخيرة  من  ملم(   25 )عيار  طلقة 
الرشاش المحوري االختياري؛ مما يجعله نظامًا مثاليًا للمهام التي تتطلب 

قدرة عالية على مرونة الحركة.

بناء شراكات محلية قوية
الشركاء  مع  بالتعاون   Patria لمركبات  الحياة  دورة  خدمات  تقديم  يتم 
المحليين، لضمان التنمية الصناعية المحلية، ومتطلبات االستعداد لخدمة  
العمالء داخل الدولة. ويسهم مفهوم الشراكة االستراتيجية المؤكدة لشركة 
ويمكن  محليًا،  الخدمات  وتقديم  العمالء  من  القرب  في ضمان   Patria
تكييف هذا المفهوم مع المتطلبات المحلية لقوات الدفاع في كل دولة. 
كما يتيح هذا المفهوم تعاونًا وثيقًا وموثوقًا به بين الصناعة والدفاع في 
أوقات السلم واألزمات وأثناء الحرب. يتم تسليم المفهوم إلى قوات الدفاع 
جنبًا إلى جنب مع شركاء Patria المحليين لضمان إنشاء قدرات صناعية 
محلية على المدى الطويل، وتلبية جميع متطلبات الجاهزية الخاصة بكل 

بلد. ومن بين هذه القدرات:
Patria MUSCL: نظام رادار سلبي يوفر مراقبة جوية مرنة وسرية وقابلة 

 DSEI في معرض الدفاع الدولي )Patria( ”شاركت شركة “باتريا
في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر في لندن. وقد عرضت الشركة 
هناك منصة المركبة سداسية الدفع، التي اختارتها فنلندا والتفيا. 
وتشمل عروض خدمة Patria مجموعة واسعة من خدمات دعم 
دورة الحياة لكل من أساطيل المركبات البرية والطيران من خالل 
مراكز وفروع معتمدة من الشركة المصنعة. كما تم عرض تشكيلة 

المنتجات الواسعة في مجال االستخبارات والمراقبة.

Patria تسرق األضواء 
DSEI في معرض

للنشر بسهولة بشكل مستقل، وكذلك ضمن شبكة، باستخدام محطات 
MUSCL المتعددة. يوفر النظام مراقبة منطقة ونقطة ميسورة التكلفة 
ومراقبة  العسكرية،  الجوية  المراقبة  مثل  التطبيقات؛  من  العديد  في 

الحدود، وحماية البنية التحتية الحيوية، واكتشاف الطائرات بدون طيار.
للعدو  الرادارية  النظم  أنظمة رصد   :Patria ARIS-E و   Patria ARIS
ELINT، قابلة للتشغيل عن بعد العتراض وتسجيل وتحليل بيئة اإلشارات 

الحديثة والمعقدة بشكل متزايد.
Patria CRAWLR: من منتجات برمجيات االستخبارات اإللكترونية، يوفر 
جمع معلومات هادفة ومنفصلة من مجموعة واسعة من المصادر، بما 

في ذلك مواقع الويب ووسائل التواصل االجتماعي والشبكة المظلمة.
Patria CANDL: يوفر حل وصلة بيانات واحدة لالتصاالت التي تتطلب 
والقيادة   UAS بدون طيار الطائرات  بيانات حمولة  عالية، مثل  موثوقية 
والسيطرة C2. كما يمّكن شبكات مخصصة جو-جو وجو-أرض، باإلضافة 
إلى ترحيل قدرات BLOS، وبالتالي تمكين قدرات؛ مثل نظام االنسجام 
والتدريب   ،MUMT المركبات مأهولًة وغيَر مأهولة باستخدام  المشترك 

.LVC البّناء االفتراضي المباشر
أوضاع  يوفر كال من  الذي   ASW نظام سونار :Patria SONAC DTS
التشغيل النشطة والسلبية مع نظامين فرعيين منفصلين للطرف الرطب، 

VDS و TAS، يمكن استخدامهما في وقت واحد.
Patria SONAC ACS: تم تصميم نظام مسح األلغام الصوتي خصيصًا 
بحجمه  مصمم  وهو  المتقدم.  الصوتي  التفعيل  ذات  األلغام  الكتساح 

الصغير والخفيف الوزن لالستخدام مع الطائرات بدون طيار.

مركبة  Patria السداسية 
الدفع طراز HAPC هي 
ناقلة جنود عالية األداء 
وتتمتع بالجاهزية للقتال
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سيتم إقامة معرض ومؤتمر تقنية الدفاع بالذكاء االصطناعي واألمن السيبراني  AIDTSEC، الذي تنظمه 
شركة معرض قوات العمليات الخاصة – سوفكس، في السابع والعشرين والثامن والعشرين من أكتوبر في 

مركز الملك الحسين بن طالل للمؤتمرات بجوار البحر الميت في األردن.

AIDTSEC تسلط الضوء على ميزة 
الذكاء االصطناعي في الدفاع واألمن

والمعرض  المؤتمر  وُيعَقد 
لمدة يومين ليكونا منصة لكبار 
والشركات  الخبراء والمبتكرين 
الذكاء  مجال  في  الناشئة 
الدفاع  تقنيات  في  االصطناعي 
واألمن السيبراني لتبادل الخبرات 
والمعرفة،  واالستراتيجيات 
دفع  في  ذلك  يساهم  بحيث 
الذكاء  مجال  في  التقدم  عجلة 
االصطناعي، وسيفتح المعرض 
أبوابه ألكثر من 70 وفدًا من أكثر 

من 34 دولة.
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر 
في  السيبراني  األمن  مديرو 

التنفيذيون  والرؤساء  والوزارات  الحكومية  والجهات  المسلحة  القوات 
للشركات الدولية واإلقليمية. وسيوفر AIDTSEC أجواًء مناسبة لتعريف 
الوفود الدولية بالشركات المحلية واإلقليمية، وإطالع الزوار على قدراتها 

في مجاالت الذكاء االصطناعي واألمن السيبراني.
عالوة على ذلك، تم تعيين مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى، 
من رؤساء تنفيذيين وصناع قرار رئيسيين من الشركات اإلقليمية والدولية 
والهيئات الحكومية، لمناقشة أحدث االتجاهات االستراتيجية والتشغيلية 

في مجال الذكاء االصطناعي واألمن السيبراني في تقنيات الدفاع.
سيناقش المؤتمر موضوعات مثل تطبيقات الذكاء االصطناعي في أنظمة 

المواطنين  وتأثيرها في شعور  الدفاع 
 Swarm السرب  وذكاء  باألمن، 
وتحديات  وصعود   ،  Intelligence
األمن السيبراني، واستراتيجية التحول 
الذي  وما  األردن،  في   )DX( الرقمي 
الفضاء  مجال  في  رائًدة  األمة  يجعل 
االصطناعي  الذكاء  ونشر  اإللكتروني، 
والتطبيقات  الحدود،  حماية  في 
وغير  االصطناعي،  للذكاء  األخالقية 

ذلك من الموضوعات.
سيتم تغطية بعض هذه الموضوعات 
 ، هناندة  أحمد  د.  معالي  قبل  من 
وزير االقتصاد الرقمي وريادة األعمال 
األردني. وبعض المتحدثين اآلخرين هم 
من الشركات المشاركة بوصفها شركاء لمعرض AIDTSEC الرسميين 
المؤسس  الشريك  مزاهرة،  أيمن  مثل  السيبراني؛  األمن  مجال  في 
بي،  سي  برينس  وكونراد   ،STS Arabia لشركة  التنفيذي  والرئيس 
 ، BAE Systems Applied Intelligence المستشار األول في شركة
 .Raytheon Cyber Services وجامي رايان باجبي نائب المدير في شركة
وباإلضافة إلى ذلك، سيعتلي كبار الضباط في القوات المسلحة األردنية 
المنصة لمناقشة الموضوعات واالتجاهات الناشئة في تقنيات الدفاع 

واألنظمة والمركبات الذاتية الحركة.

سيفتح معرض 
 AIDTSEC ومؤتمر
أبوابه ألكثر من 70 
وفدًا رسمّيًا من أكثر 
من 34 دولة
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تحتل المركبة الجوية غير المأهولة Falco Xplorer التي أنتجتها شركة Leonardo مكانة فريدة في سوق 
األنظمة الجوية غير المأهولة بفضل مميزاتها العديدة مثل حولتها التي ال تزيد على 350 كيلوجراما وقدرتها 

على التحليق في الجو ألكثر من 24 ساعة متواصلة وقدرتها على استخدام اتصاالت األقمار االصطناعية عند 
 beyond-radio-line-of-sight تنفيذ العمليات البعيدة عن الخطوط الالسلكية والبعيدة عن خط الرؤية

 maximum take-off كل ذلك بفضل وزنها الخفيف نسبيا الذي ال يتجاوز 1,3 طنا عند اإلقالع – operations
weight MTOW. ويؤكد مسؤولو شركة Leonardo أن هذا المزيج الرائع كان سببا مباشرا في استقطاب قدر 

كبير من االهتمام من جانب دول مجلس التعاون الخليجي والعمالء الخارجيين المحتملين اآلخرين.

 Falco المركبة الجوية غير المأهولة
Xplorer تبرز االهتمام بدور المراقبة 

البحرية والحرب المضادة للغواصات

وقال فابريزيو بوجياني، نائب رئيس مجلس اإلدارة األقدم لشؤون األنظمة 
واألجهزة المجوقلة بشركة Leonardo، إن “وباء كوفيد - 19 لم يحل دون 
السيما  المحتملين،  العمالء  مع  ومباحثاتها  مناقشاتها  الشركة  مواصلة 
من حيث الواقع االفتراضي واستمرار االهتمام الكبير بالمركبة الجوية غير 
المأهولة Falco Xplorer من جانب دول منطقة الشرق األوسط”. وأضاف 
من  وغيرها  األوسط  الشرق  منطقة  دول  لدى  ماسة  حاجة  “هناك  أن 
المناطق األخرى لتحقيق مراقبة استراتيجية متواصلة تعتمد على أنظمة 
االستشعار المتعددة، باإلضافة إلى مزيجنا الفريد الذي يعتمد على القدرة 
غير  الجوية  المركبة  يجعل  الذي  األمر  نسبيا،  والوزن  الحجم  وقلة  العالية 
المأهولة Falco Xplorer خيارا جذابا للغاية. ثمة وظيفتان يعتبرهما الخبراء 
البحرية والحرب  المرقبة  للمركبة Falco Xplorer وهما  مناسبتين تماما 
المضادة للغواصات anti-submarine warfare -ASW، وكلتا الوظيفتين 
تستفيدان من قدرة المركبة Falco Xplorer على البقاء على اتصال دائم 
بالمحطة لفترات طويلة عند تجهيزها بمنظومة قوية من أجهزة المراقبة”.

ومن الجدير بالذكر أنه جرى تصميم المركبة Falco Xplorer كمركبة غير 
 International Traffic in باألسلحة”  الدولي  “االتجار  لشروط  خاضعة 
Arms Regulations - ITAR ولكنها تخضع للوائح “نظام مراقبة تقنية 
 International Traffic in Arms Regulations - ITAR الصواريخ” 
الحالية، األمر الذي يضعها ضمن الفئة الثانية المعدة للتصدير وتعزيز فرص 

تصديرها في منطقة الشرق األوسط. 
وصرح بوجياني أن “شركة class II category ستكون قادرة على تأمين 
المركبة الجوية غير المأهولة Falco Xplorer بكافة أجزائها مثل منظومة 
الحساسات المتقدمة وهو ما يضمن تحقيق الرقابة التامة على سلسلة 
اإلمداد بالنظر إلى أن شركة Leonardo تعتبر من بين الشركات العالمية 
القليلة التي تستطيع تأمين مركبات غير مأهولة حديثة ومتكاملة. فنحن 
ال نستطيع تصميم وتصنيع المركبة نفسها فحسب، وإنما نستطيع أيضا 
ونظام  األرضية  المراقبة  ومحطة  استشعارها  أنظمة  وتصنيع  تصميم 

المهام”.
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بالنسبة للعمالء الباحثين عن مركبة مراقبة بمواصفات عالية، فإن من أهم 
المسؤولين  قدرة  تتبعها شركة Leonardo هو  التي  االستراتيجية  فوائد 
مجموعة  من  االستفادة  على   Falco Xplorer المركبة  تشغيل  عن 
األجهزة اإللكترونية الداخلية التي تنتجها الشركة إلنتاج نظام شامل لجمع 
 Intelligence, واالستطالع  المراقبة  وتحقيق  االستخباراتية  المعلومات 
Surveillance and Reconnaissance - ISR في البر والبحر. وسيستطيع 
العمالء الحصول على أنظمة االستشعار المتقدمة التي تنتجها الشركة مثل 
نظام SAGE للمراقبة اإللكترونية ونظام الرادار Gabbiano الفائق الخفة. 
ويقول بوجياني إن الرادار المذكور “يجمع كافة األنظمة التكنولوجية التي 
أثبتت  التي   Gabbiano عائلة  ضمن  المتقدمة  واألجهزة  جدارتها  أثبتت 
الوزن ومتعدد  الوظائف خفيف  نجاحها عالميا ويدمجها مع نظام متعدد 

المهام، األمر الذي يجعلها مناسبة تماما لمهام المراقبة غير المأهولة”.
استشعار  ألنظمة  كخيار  المطروحة  األخرى  الرئيسية  األنظمة  بين  ومن 
 ULISSES sonics system الصوتي  النظام   Falco Xplorer المركبة 
المضادة  الحرب  مهام  لتنفيذ   Leonardo شركة  أنتجته  الذي  الجديد 
قادرا  يكون  بحيث   ULISSES النظام الشركة  وقد صممت  للغواصات. 
األمر  الوزن،  الحجم خفيف  أداء من جهاز مدمج صغير  أعلى  تقديم  على 
الذي يجعله نظاما مثاليا لمنصة مثل المركبة Falco Xplorer عند تجهيزها 
به للحصول على جهاز للبحث تحت الماء وتمشيط مساحات واسعة. ومن 
أهم مزايا النظام الصوتي ULISSES قدرته على تجهيز المعلومات وعرض 
معدل  قلة  عن  فضال  المعادية،  الغواصات  مواقع  عن  محددة  تقديرات 

اإلنذارات الكاذبة.
ويمكن إدارة كافة أنظمة االستشعار المتقدمة المذكورة عن طريق فريق 
أرضي محدود داخل محطة المراقبة األرضية هن طريق استخدام نظام قوي 
للمهام غير المأهولة من إنتاج شركة Leonardo. وقد جرى تصميم نظام 
التشغيل، فضال عن  العمل عن مسؤولي  أعباء  أجل تخفيف  المهام من 
تقديم صورة كاملة عن الوعي الميداني، ما يؤدي إلى تقليص عدد األفراد 

الالزمين لقيادة المركبة وإدارة أنظمتها.
أنتجتها  التي   Falco Xplorer المأهولة  غير  الجوية  المركبة  نجحت  وقد 
بل   ،2020 يناير  شهر  في  األولى  رحلتها  تنفيذ  في   Leonardo شركة 
ونفذت سلسلة من الرحالت المشابهة في نفس العام. وتواصلت عملية 
تطوير المركبة Falco Xplorer بخطى ثابتة رغم انتشار وباء “كوفيد19-”. 
المواقع  بين  بحرية  التحرك  الموظفون عن  التي عجز فيها  الفترات  ورغم 
وبرغم توقف الرحالت التجريبية واصلت فرق المهندسين جهودها لتحليل 
تنقيح  على  العمل  وواصلت  الرحالت،  أثناء  جمعها  تم  التي  المعلومات 
 Falco Xplorer وإضافة وظائف إضافية لنظام المهام الخاص بالمركبة
والعالقة بين اإلنسان واآللة. كما جرى التبكير بتنفيذ األنشطة المختبرية 
التالية للمركبة  الخطوة  التي تم تنفيذها قبل موعدها. وستكون  األخرى 
Falco Xplorer هي السعي من أجل الحصول على الترخيص العسكري. 
ولتحقيق هذا الهدف، قامت شركة Leonardo حاليا بنشر النظام الجوي 
غير المأهول UAS داخل إحدى القواعد التابعة لسالح الجو اإليطالي في 
بدعم  التقييم  وعمليات  االختبارات  من  لمزيد  ستخضع  حيث   Trapani

مشترك مع السالح.
 Falco Xplorer من سجل المركبة Falco Xplorer وقد استفادت المركبة
الجدير  المأهولة. ومن  غير  األنظمة  العريضة في مجال  وخبرتها  الطويل 

بالذكر أن الشركة تتمتع بخبرة واسعة في تشغيل طائراتها التابعة لعائلة 
الكونغو  مثل جمهورية  المختلفة  والدول  البيئات  العديد من  Falco في 
الديمقراطية حيث قانت شركة Leonardo بتنفيذ أكثر من 8,599 ساعة 
من رحالت المراقبة غسر المأهولة نيابة عن األمم المتعدة منذ عام 2013. 
ومن بين التطورات البارزة التي جرت مؤخرا مشاركة عائلة Falco في تقديم 
إطار  في   2018 عام  المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  في  الالزم  الدعم 
مشروع المراقبة البحرية التابع ل “وكالة Frontex األوروبية”. ومن الجدير 
على  التشغيل  قيد   Falco عائلة من  طائرة   50 من  أكثر  يوجد  أنه  بالذكر 

مستوى العالم في الوقت الحاضر.

المواصفات الفنية:
تشمل خيارات أنظمة االستشعار لدى المركبة Falco Xplorer نظام • 

رادار المراقبة Gabbiano الفائقة الخفة وبرجا إلكترو – بصريا فائق 
 SAGE electronic الوضوح ونظام جمع المعلومات االستخباراتية
 ULISSE صوتي  نظام  وأحدث   intelligence )ELINT( system
 automatic اآللي  التمييز  نظام  إلى  باإلضافة  التالي،  الجيل  من 

identification system - AIS لالستخدامات البحرية.
من •  المهام  إلدارة  قوي  نظام  مع  االستشعار  أنظمة  دمج  يتم 

مجال  في  الشركة  خبرة  من  استفاد  الذي   Leonardo إنتاج شركة
المركبات المأهولة وغير المأهولة، ويشمل الحماية ضد الهجمات 
التي  الشركة  إطار فلسفة  ثابتة في  )اإللكترونية( كميزة  السيبرانية 
 secure by design’’ ”تقوم على شعار “التصميم في خدمة األمن
philosophy تتيح محطة المراقبة األرضية للمركبة Xplorer أمام 
مسؤولي التشغيل إمكانية التحكم في المركبة وأنظمة استشعارها، 
 data exploitation كما تضم المحطة وسائل استغالل المعلومات
بقية  إلى  المفيدة  المعلومات  بنشر  يسمح  ما  وهو   ،tools
واألنظمة  اآللية  والحاسبات  واالتصاالت  والتحكم  القيادة  أنظمة 
 command, control, االستخباراتية  المعلومات  وأنظمة  القتالية 
 communications, computers, combat systems, and
بتحليل  أيضا  المحطة  تقوم  كما   .intelligence systems - C5I

بيانات المهمة وتخطيط المهام وأجهزة التدريب والمحاكاة.
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في مطلع العام الجاري حرصت وزارة الدفاع البريطانية على تشغيل النظام الجوي غير المأهول 
DRONE DOME counter-UAV system المضاد للمركبات الجوية غير المأهولة من إنتاج 

شركة Rafael من أجل حماية أرواح قادة العالم ضد تهديدات المركبات الجوية غير المأهولة أثناء 
انعقاد قمة الدول السبع في “كورنوول” ببريطانيا.

النظام DRONE DOME لعب 
دورا حاسما في الدفاع ضد 

تهديدات المركبات الغير مأهولة

ومنذ ثالث سنوات، قامت وزارة الدفاع البريطانية بشراء عدة أنظمة من 
نوع DRONE DOME، وهي األنظمة التي استخدمتها الوزارة بنجاح في 

عدة سيناريوهات عملياتية مختلفة مثل حماية 
فيه هذا  والمشاركين  السبع  الدول  مقر قمة 

العام.
 DRONE النظام  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
عن  عبارة   Rafael شركة  إنتاج  من   DOME
نظام حديث مبتكر ومتطور مضاد لألنظمة 
 counter-Unmanned الجوية غير المأهولة

على  قادر   Aerial System - C-UAS
واألحوال  الظروف  كافة  في  العمل 
نظام  عن  عبارة  وهو  المختلفة،  الجوية 
درجة   360 بزاوية  يعمل  السريع  للدفاع 

 DRONE DOME ضد الطائرات اآللية )الدرون( المعادية. وقد دخل النظام
مرحلة التشغيل الكامل وجرى نشره على مستوى العالم، وهو يتميز بقوته 
وأنظمة   electronic jammers إلكترونية  تشويش  أنظمة  من  ويتألف 
 artificial intelligence استشعار ولوغاريتمات فريدة للذكاء االصطناعي
فعالة  بطريقة  للخطر  معرض  جوي  مجال  أي  لتأمين   algorithms

ومضمونة.
تتيح  التي  المتقدمة  العالية  بتقنيته   DRONE DOME النظام  ويتميز 
غير  الجوية  والمركبات  )الدرون(  اآللية  الطائرات  تهديدات  مع  التعامل  له 
النظام  يقوم  وعندما  وتحييدها.  وتمييزها  رصدها  طريق  عن  المأهولة 
DRONE DOME بتحديد هوية الخطر يقوم بتعرض الهدف ألشعة الليزر 
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وتعقبه والتعامل معه إما بتوجيه ضربة غير مميتة أو توجيه ضربة قاتلة 
هذا  ويبدأ  الفريدة.  المتكاملة  الليزرية  تقنيته  بفضل   soft or hard-kill
بغض  أكيدة  بطريقة  العمل  في  الليزري  النظام 
النظر عن ظروف األحوال الجوية، ما يؤدي إلى 
تقليص األضرار البيئية ووضعها عند أدنى حد 

لها.
الذكاء  أجهزة  تقوم  ذلك،  على  عالوة 
 ،DRONE DOME النظام لدى  االصطناعي 
باإلضافة إلى أنظمة الليزر وأنظمة االستشعار، 
التهديد  عن  ودقة  تحديدا  أكثر  صورة  بتكوين 
اإلضافية  المعلومات  تلك  وتسمح  القادم. 
للنظام برصد وتحديد عنصر الخطورة بصورة 
وتحييده  الهدف  مع  واالشتباك  دقة  أكثر 

 DRONE DOME النظام
من إنتاج شركة Rafael عبارة عن 
نظام حديث مبتكر ومتطور قادر 
على العمل في كافة الظروف 
واألحوال الجوية المختلفة 
والعمل بزاوية 360 درجة 
ضد الطائرات اآللية )الدرون( 
المعادية.

بوتيرة أسرع وبكفاءة أكبر.
المرونة على مستوى  بقدر عال من   DRONE DOME النظام ويتمتع 
التطبيقات العسكرية والمدنية على حد سواء، ما يجعله قادرا على توفير 
حماية متقدمة للقوات المناورة والمنشآت والمرافق الحساسة وحماية 
المطارات  مثل  للخطر  المعرضة  المدنية  األهداف  على  الحدود، عالوة 

والمنشآت العامة األخرى.
 Rafael شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب   ،Meir Ben Shaya وقال 
“شركة  إن  الجوي،  الدفاع  ألنظمة  التجاري  والتطوير  التسويق  لشؤون 
Rafael تدرك اليوم خطرين رئيسيين جديدين في مجال مكافحة المركبات 
 DRONE الجوية غير المأهولة، ويستطيع النظام
يتمثل  بنجاح.  كليهما  مع  التعامل   DOME
الطائرات  عدد  في  األول  الخطورة  مصدر 
أثناء  استخدامها  يمكن  التي  )الدرون(  اآللية 
الهجوم ومتطلبات التشغيل التي تمنح القدرة 
وقت  في  متعددة  هجمات  لعدة  التصدي  على 
واحد. ذلك تحد عملي مهم يتعين على أي نظام ناجح ضرورة التصدي 

له والتغلب عليه.
الوسيلة  نوعية  في  يتمثل  الثاني  “الخطر  أن  المسؤول  وأضاف 
المستخدمة. ففي السابق، جرى تطوير أنظمة الدفاع الجوي بحيث تكون 
قادرة على البحث عن الطائرات التقليدية والمركبات الجوية الكبيرة غير 
المأهولة والصواريخ لكن الوضع اليوم أصبح مختلفا حيث يجب أن تكون 
األنظمة الدفاعية قادرة أيضا على التعامل مع مصادر الخطورة األصغر 
حجما واألقل سرعة والقادرة على الطيران على ارتفاعات منخفضة، وهي 
متزايد.  بشكل  نفسها  على  واعتمادا  ذاتية  أكثر  أصبحت  التي  المصادر 
 SIGNT فمصادر التهديد أصبحت تشكل اليوم تحديا كبيرا بالنسبة لنظام
وأنظمة الرادار التي جرى تصميمها بحيث تكون قادرة بالدرجة األولى على 
الجديدة  التهديدات  وهذه  تقليدية.  وأكثر  حجما  أكبر  أهداف  عن  البحث 
تتطلب أنظمة فتاكة، وهو ما دفع شركة Rafael تحديدا لتطوير نظام 

.”DRONE DOME التصدي بالليزر الذي جرى إدخاله على النظام
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 Airbus C295 قامت الهند بإضفاء الطابع الرسمي على استحواذها على 56 طائرة “إيرباص” من طراز
لتحل محل طائرات أسطول AVRO القديم التابع لسالح الجو الهندي )IAF(، فيما يمثل أول برنامج 

طيران “ُصنع في الهند” في القطاع الخاص.

الهند توقع صفقة لشراء 56 طائرة 
Airbus C295 إيرباص طراز

ستسلم شركة Airbus بموجب االتفاقية أول 16 طائرة في حالة “الجاهزية 
للطيران” من خط تجميعها النهائي في إشبيلية، بإسبانيا.

 Tata شركة  بواسطة  التالية  األربعين  الطائرات  وتجميع  تصنيع  وسيتم 
Advanced Systems - TASL في الهند كجزء من شراكة صناعية بين 

الشركتين.
كما يتضمن البرنامج تطوير نظام بيئي صناعي كامل: من التصنيع إلى 
التجميع واالختبار والتأهيل، إلى تسليم وصيانة دورة الحياة الكاملة للطائرة.
العقد،  تنفيذ  بدء  بعد  سنوات  أربع  خالل  طائرة   16 أول  تسليم  سيتم 
كما سيتم تسليم جميع طائرات C295 للقوات الجوية الهندية في حالة 

الجاهزية للنقل وتجهيزها بمجموعة معدات الحرب اإللكترونية األصلية.
في  القلب  موقع   ”Make in India“ الهند”  في  “صنع  برنامج  يحتل 
استراتيجية شركة إيرباص Airbus في الهند، حيث تعمل الشركة باستمرار 

على زيادة مساهمة الدولة في محفظة منتجاتها العالمية.
من  كاملة  باقة  تقديم  إيرباص  لشركة   C295 برنامج  خالل  من  سيتم 
خدمات تصنيع وصيانة عالمية المستوى للطائرات إلى الهند بالتعاون مع 
شركائنا الصناعيين، بما في ذلك مجموعة Tatas ووحدات قطاع الدفاع 
 ،Bharat Dynamics Ltd و Bharat Electronics Ltd العام الرائدة مثل

باإلضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة.
في هذا السياق، أشار مايكل شولهورن، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص 
العقد  “هذا  أن  إلى   ،)Airbus Defence and Space( والفضاء  للدفاع 
الهند؛  في  الطيران  صناعة  لمنظومة  التطوير  من  مزيد  على  سيساعد 
المهارات،  لذوي  مباشرة  وظيفة   15,000 و  االستثمار  معه  يجلب  مما 

و 10,000 وظيفة غير مباشرة على مدى السنوات العشر القادمة. وقد 
أثبت الطراز C295 مرة أخرى أنه الرائد في هذا القطاع، ومع إضافة الهند 
أكبر، ليس فقط في  الطراز سيوسع نطاقه بشكل  كمشغل جديد، فإن 

جوانبه التشغيلية، ولكن أيضًا في تطوره الصناعي والتكنولوجي “.
التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  سينغ،  سوكاران  أضاف  جانبه،  من 
لشركة Tata Advanced Systems Limited: “هذه لحظة فخر لمجموعة 
Tatas وعالمة فارقة في النظام البيئي للتصنيع العسكري الهندي. ألول 
مرة، ستقوم شركة هندية خاصة بتصنيع طائرة بالكامل في الهند. ويدلل 
كشركة   Tata Advanced Systems شركة  قدرات  على  المسعى  هذا 

مصنعة للدفاع لبناء منصات معقدة تنافسية عالميًا في الهند”.

النقل التكتيكي
يتم استخدام C295 للنقل التكتيكي لما يصل إلى 71 جنديًا أو 50 مظليًا، 
وللعمليات اللوجستية، إلى مواقع لم يكن ممكنًا الوصول إليها من قبل 

بواسطة الطائرات األثقل الحالية.
أيضًا  ويمكن  الجو،  من  والحموالت  المظليين  إنزال  الطائرة  بإمكان 
أزمة  أثناء  بالفعل  تم  كما  المصابين،  نقل  أو  الطبي  لإلجالء  استخدامها 
فيروس كورونا المستجد )COVID-19(، باستخدام إما النقاالت األساسية 

أو وحدات العناية المركزة المتنقلة )ICU( مع معدات دعم الحياة.
لطائرات    35 رقم  التشغيل  جهة   IAF الهندية  الجوية  القوات  أصبحت 
C295 في جميع أنحاء العالم، حيث وصل البرنامج إلى 278 طائرة، منها 
200 قيد التشغيل بالفعل، وقد حَجزت أكثر من نصف مليون ساعة طيران.
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خالل معرض Kaivopuisto للطيران الذي 
جرى تنظيمه في فنلندا في أغسطس الماضي، 

نجحت أول طائرة من إنتاج شركة Saab في 
تنفيذ أول رحلة رسمية لها تحت قيادة طيار 
.André ”Bulan« Brännström االختبار

الطائرة Gripen E تقدم عرضا 
مذهال في فنلندا

 HX وأفادت التقارير أن فنلندا تقترب هذا الخريف من اتخاذ قرار بشأن برنامج
الذي تتنافس شركة Saab للفوز به. وفي إطار الحملة الجارية في فنلندا، 
شاركت شركة Saab في معرض Kaivopuisto للطيران الذي استقبل نحو 

80,000 زائر.
وقال Kaivopuisto إنه “لشعور عظيم ينتابك وأنت تطير للمرة السادسة 
عشرة من أجل التدريب على هذا العرض، وكانت المرة السابعة عشرة هي 
األفضل على اإلطالق. فكطيار ال يمكنك أن تتوقع أن يكون العرض مثاليا 
ولكن انتابتني سعادة غامرة عندما هبطت بالطائرة. وعندما تستعد لرحلة 
استعراضية يندفع األدرينالين بقوة إلى كل أنحاء جسمك، وهو ما يشعرك 

بعدها بسعادة كبيرة وأنت تقول: “لقد فعلتها”.
شركة  في  استعراضي  كطيار  خدم   Brännström أن  بالذكر  الجدير  ومن 
المختلفة.  الدول  من  العديد  فوق  حلق  حيث  مواسم  ستة  لمدة   Saab
مدينة  حول  الميناء  منطقة  فوق   Brännström حلق  هلسنكي،  ففي 
طيار  أي  على  يتعين  التي  والمنشآت  بالمرافق  تعج  التي   Kaivopuisto
أن يضعها في الحسبان. فمن المعروف أن هناك قيودا خاصة دائما عند 
التحليق فوق مدينة كبيرة، وهناك دائما فريق مسؤول عن تخطيط المعرض 

الجوي وتنفيذه.

“رغم  أنه   Brännström وأضاف 
مسؤوليتي عن مفاتيح التحكم إال أن األمر 
نتاج جهد جماعي، حيث وصل  كله  يظل 
أفراد تقريبا داخل طائرة  إلى عشرة  عددنا 
إلى  طارت  التي   Gripen E طراز  من  واحدة 
فنلندا من أجل تنفيذ الرحلة االستعراضية. وكان كل عضو من أعضاء الفريق 
تنتابك  جيد  األمور بشكل  تسير  وعندما  بالتساوي عن منطقته،  مسؤوال 

سعادة غامرة بسبب األداء الجيد لكافة أعضاء الفريق”.

قدرة أكبر على المناورة والتسارع
وبصفتي طيار اختبار، فمن المهم تخطيط مراحل تسلسل الرحلة التي تبرز 
مراحل   Brännström يمارس ما  عادة  لذلك،  عملها.  وكيفية  الطائرة  أداء 
تسلسل استعراضه الجوي تحت إشراف شركة Saab عدة مرات كل شهر، 
باإلضافة إلى التعاون مع طياري االستعراض التابعين لسالح الجو السويدي 
هذا  ويأتي  عام.  كل  أيام  لعدة  ُيعقد   ’boot camp’ إعداد”  “مخيم  خالل 

اإلجراء للوقوف على آخر التفاصيل واالستعداد للموسم التالي.
ولدى كل من سالح الجو السويدي وشركة Saab أسبابه المختلفة لتنفيذ 
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سيساهم نظام التشويش 
على الهجمات اإللكترونية 
)EAJP( في تعزيز قدرات 
الحرب اإللكترونية الحالية لدى 
Gripen الطائرة

الرحالت االستعراضية، حيث تهده شركة Saab إلى استعراض أداء الطائرة 
Gripen، فيما يرغب سالح الجو السويدي في إجراء االستعراضات الجوية 
من أجل زيادة االهتمام بسالح الجو ووظائفه المختلفة. وبالنسبة للسالح 
يحظى  فيما  الصيف،  أشهر  مدار  على  تمتد  الجوية  االستعراضات  فإن 
Brännström بشرف التدريب طوال العام. وقبل العرض الجوي في فنلندا، 

.Gripen عرضا جويا باستخدام الطائرة Brännström 176 نفذ
واستدرك Brännström قائال إن “تلك هي المرة األولى التي يجري فيها 
التي تتمتع بحجم وقوة أكبر   Gripen E العرض الجوي باستخدام الطائرة
لدى  القوة  أن  والتسارع، واألهم من هذا وذاك  المناورة  أكبر على  وقدرة 
الطائرة Gripen E أفضل بكثير. فلدينا عشرة أطنان من القوة تكفي للحصول 
على قوة دفع حقيقية. فنحن نستطيع المناورة بطرق لم تكن معهودة لدينا 
من قبل. ومن المهم بالفعل مواصلة استعراض قدرات وإمكانيات الطائرة 
Gripen E في االستعراضات الجوية في المستقبل. وليس لدينا أي رحالت 
استعراضية مجدولة جديدة، وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة لي نظرا لتنظيم 
 Gripen E تلك الرحالت عند الضرورة فقط. وسواء كانت الطائرة المشاركة
أم ال فإن هذا يتوقف إلى حد كبير على إمكانية الحصول على الطائرة التي 

تحمل المواصفات المطلوبة”.
 Gripen وأفادت بعض التقارير أن أول رحلة استعراضية اعتمادا على الطائرة
E جرى تنفيذها وحققت نتائج جيدة بالفعل. وتستعد شركة Saab لخوض 
خريف مزدحم بالعمل الستكمال االختبارات تمهيدا لتسليمها. ومن المنتظر 

اتخاذ فنلندا قرار شراء الطائرة مع نهاية العام الجاري.
واختتم Brännström قائال “لدينا طائرة ممتازة نتطلع لعرضها ولكنيتشكل 
أود أن أؤكد أن القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الطائرة Gripen E ال تظهر 
عادة خالل االستعراض الجوي، مثل قدرة الطائرة على العمل في البيئات 
والمناطق الصعبة، وأجهزتها اإللكترونية التي تمثل ثورة حقيقية في عالم 
الطيران، ومداها األطول وقدرتها الكبيرة على استيعاب مواد الشحن. ولكن 
التطور األكبر واألهم هو القدرة التكتيكية للطائرة، وهي القدرة التي تتحقق 

بفضل مجموعة التحديثات التي أدخلت عليها”.

Seamless Integration تكامل محكم
جديدا   decoy missile خداعيا  فنلندا صاروخا  على   Saab شركة  عرضت 
 Gripen EW Electronic للطائرة  اإللكترونية  الحرب  إطار صفقة  ضمن 
Warfare لخدمة مشروع مشتريات الطائرة المقاتلة HX. كما شمل العرض 
 Electronic Attack أيضا نظام جديدا للتشويش على الهجمات اإللكترونية
الطائرة  لدى  اإللكترونية  الحرب  قدرات  لتعزيز   Jammer Pod - EAJP

.Gripen
ويرى محللون أن الصاروخ الخداعي سيشكل إضافة قوية لقدرات الهجمات 
أجهزة  تطوير  جرى  وقد   .Gripen E/F الطائرة  لدى  الذاتية  اإللكترونية 

الصاروخ الخداعي الجديد داخل فنلندا إلى حد كبير.
الوزن  الخفيف  جو  جو-  الخداعي  »الصاروخ  يعتبر  ذلك،  على  عالوة 
نظام  الجديد   Lightweight Air-launched Decoy Missile - LADM
الدفاع  أنظمة  إلخماد  استخدامه  يمكن  عالية  قدرة  ذا  احتياطي  تشويش 
إصابة  في  الصاروخ  نجاح  معدل  وزيادة  الطائرة  وحماية  المعادية  الجوي 

أهدافه، وهذا على سبيل المثال دون الحصر. ويهدف »الصاروخ 
الخداعي جو- جو الخفيف الوزن  )LADM( المتطور إلى حماية 

التشويش  وظائف  من  االستفادة  طريق  عن  الرادار  أنظمة  ضد  الطائرة 
المتطورة لدى الصاروخ، ومن ثم تحييد قدرة العدو على التصدي للصاروخ. 
و«الصاروخ   )EAJP( اإللكترونية  الهجمات  على  التشويش  نظام  أن  وبما 
الحرب  نظام  على  يعتمدان   )LADM( الوزن   الخفيف  جو  جو-  الخداعي 
اإللكترونية الفعال لدى الطائرة Gripen الذي أثبت كفاءته فإن هذا النظام 

.Gripen سيتيح تحقيق تكامل محكم إذا وقع اختيار فنلندا على الطائرة
وقد حصل المسؤولون الفنلنديون على العروض النهائية من خمس شركات 
بائعة في إطار المنافسة التي تقدر بعدة مليارات من الدوالرات على شراء 
الطائرة النفاثة المقاتلة HX، ومن ثم بدء مرحلة تقييم العروض التي يتوقع 
 ،Gripen لها الخبراء أن تتواصل طوال عام 2021. وباإلضافة إلى الطائرة
جرى أيضا ترشيح طائرات مثل “رافال” )من شركة Dassault(، وتايفون )من 
F/A- و )Lockheed Martin من شركة(  F-35A و )Eurofighter شركة

18E/F Super Hornet )من شركة F/A-18E/F Super Hornet( والطائرة 
 EA-18G لتلبية متطلبات فنلندا من الطائرة المقاتلة EA-18G Growler

.Growler
ومع وصول أعلى سقف للعطاء إلى 9 مليار يورو )11 مليار دوالر( تصبح 
هذه المنافسة واحدة من أهم منافسات األسلحة الجوية في أوروبا. ويهدف 

فنلندا من طائرات EA-18G العطاء إلى البحث عن بديل ألسطول 
.Growler
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أجرت شركة Rosoboronexport، إحدى الشركات التابعة لشركة Rostec الحكومية، سلسلة من 
المفاوضات مع شركائها األجانب ووقعت أكثر من 30 وثيقة تعاقد بقيمة 3 مليار يورو توقع عدة صفقات من 

األسلحة بقيمة 3 مليار دوالر خالل الصيف في عدة مناسبات مختلفة مثل منتدى الجيش العسكري- الفني 
 MAKS-2021 ومعرض ماكس 2021 للطيران ARMY-2021 Military-Technical Forum 2021 لعام

.International Maritime Defence Show - IMDS-2021 ومعرض الدفاع البحري الدولي Air Show

Rosoboronexport وقعت عدة 
صفقات من األسلحة بقيمة 3 مليار 

يورو خالل الصيف

من  كبيرة  استفادة  تحقيق  في   Rosoboronexport شركة  نجحت  وقد 
إنعاش  في  ساهم  ما  الروسية،  الصيفية  الدفاعية  المعارض  فعاليات 
المشاريع  كاهل  على  العمل  أعباء  وزيادة  الشراء  طلبيات  من  حصيلتها 
Su-30- الدفاعية الداخلية. وأصبحت خط الصادرات اليوم تضم الطائرات
Mi- المروحية  الطائرات  على  عالوة   Mi-171Sh و   Mi-35M/P و   type
Pantsir-S1/ 17 وأسلحة الطائرات ونظام المدفع الرشاش/الصاروخV-5

الرادار  ونظام   )SPAAGM( للطائرات  المضاد  الحركة  الذاتي   S1M
الحرب  ونظام   Krasukha اإللكترونية  الحرب  ونظام   Protivnik-GE
اإللكترونية المتحرك المضاد للطائرات اآللية )الدرون( والخاص بالدوريات 
والنظام   Repellent-Patrol mobile anti-drone EW system
ومحطات   ATGM للدبابات  المضاد   Kornet-EM الموجه  الصاروخي 
التسلح التي يمكن التحكم فيها عن ُبعد وأسلحة القطع البحرية السطحية 

والغواصات واألسلحة الذخيرة والذخيرة.
الطائرة  أيضا  التصدير  الئحة  على  الموضوعة  األسلحة  قائمة  وتضم 
القتالية  المهام  تنفيذ  بين  تجمع  التي  الحديثة   Su-30SME المقاتلة 

وأغراض التدريب.
المحمول Verba بسهولة استخدامه ويتمتع  الجوي  الدفاع  ويتميز نظام 
مع  للتعامل  مصمم  وهو  التشويش،  ضد  الحماية  من  عال  بمستوى 
غير  الجوية  والمركبات  والدوارة  الثابتة  األجنحة  ذات  المنظورة  الطائرات 
المأهولة وصواريخ كروز الرأسية والتي في مراحل تتبع الهدف في ظل قدر 

كبير من التدخل البصري.
أما بالنسبة للصاروخ الموجه Kornet-EM المضاد للدبابات ATGM فهو 
مجهز  نهارا  أو  ليال  المدي  بعيد  التوجيه  دقيق  صاروخي  نظام  عن  عبارة 
التصدي  بهدف  الليزر  بأشعة  ويعمل  للتشويش  مقاوم  توجيه  بنظام 
األساليب  على  تعتمد  التي  البيئات  في  والجوية  األرضية  لألهداف 

اإللكترونية والبصرية المضادة.
 Palma الروسي  التسلح  نظام  إدخال  حول  اتفاق  إلى  التوصل  تم  وقد 
 shipborne المقتربة  للمدافع/الصواريخ  المضاد  السفن  على  المحمول 
التسلح  نظام  gun/missile close-in weapon system - CIWS مع 

األجنبي لدى السفينة.
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الهندسي  االتحاد  رئيس  نائب   ،Alexander Mikheev وأوضح 
شركة  عام  ومدير   Russian Engineering Union - REU الروسي 
صعيد  على  روسيا  حققتها  التي  “النجاحات  أن   ،Rosoboronexport
تطوير  على  قادرة  المحلية  الصناعة  أن  تثبت  الفني  العسكري-  التعاون 
الحالية.  األسواق  بطلب  تحظى  مسبوقة  غير  جديدة  وأنظمة  منتجات 
التصميم  ومكاتب  المصانع  لدى  الثابتة  لألصول  النوعي  فالتجديد 
التي يتم  المناسب وتحديثها على حساب األموال  الوقت  وتجديدها في 
العسكرية  والمعدات  األسلحة  شراء  أوامر  تنفيذ  نتيجة  عليها  الحصول 
اإليجابي  التحول  عمليات  إطالق  في  تساهم  التصدير  وعقود  الروسية 
للمرافق والمنشآت في المناطق المختلفة، بدءا من األجهزة المنزلية إلى 
المتاحة  التجريبية  والمختبرات  التكنولوجيا  ومجمعات  العلمية  المدارس 

أمام الشباب”.

منتجات روسية جديدة
المعارض  خالل  عرضها  جرى  التي  الجديدة  الروسية  المنتجات  بين  ومن 
الروسية هذا الصيف هي حرص الشركاء األجانب على االهتمام بصورة 
خاصة بالدبابة T-14 Armata والمركبات القتالية الموضوعة على منصة 
المخصصة   Orion-E المأهولة  غير  الجوية  والمركبة   Boomerang
والنظام   reconnaissance/strike UAV القصف  لالستطالع/عمليات 
العمليات  ساحة  داخل  الجوي  بالدفاع  الخاص   Antey-4000 الصاروخي 

الذاتي   Pantsir-S1/S1M الرشاش/الصاروخ  المدفع  ونظام 
الخامس  والجيل   )SPAAGM( للطائرات  المضاد  الحركة 

 BMP-3 والنظام   Su-57 المقاتلة  الطائرة  من 
عالوة   ،Berezhok القتالي  بالنموذج  المجهز 

على بقية األجهزة والمعدات األخرى.
ومن بيم تلك األجهزة والمعدات نظام الدفاع 
المتعدد   Pantsir-S1 المحمول  الجوي 
بقوة  يتمتع  الذي  المدى  القصير  القنوات 
نيرانية هائلة وقدرة عالية على االشتباك مع 
مجموعة كبيرة من أسلحة الهجمات الجوية.

نظاما   Su-57E الطائرات  نظام  ويعتبر 

وتأتي  القتالية.  المهام  ممن  كبيرة  مجموعة  لتنفيذ  الخامس  الجيل  من 
المزايا غير المسبوقة التي تتمتع بها الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس 
لتضمن سرية العمليات القتالية بفضل انخفاض مستوى الضوضاء داخل 
مجال الرادار، باإلضافة إلى استمرار الطائرة في االحتفاظ بسرعتها األعلى 
المقاتلة  الطائرات  إلى  الموكلة  المهام  من  كبير  عدد  وحل  الصوت  من 

والهجومية على الصعيد التكتيكي.
المركبة BMP-3 فهي عبارة عن مركبة مشاة قتالية يمكن االعتماد  أما 
عليها، وهي مجهزة بأحدث األنظمة والمعدات الالزمة لالستمرار في دعم 

القوات داخل ساحات القتال التقليدية.
السنوية  التسليم  عمليات  من   80% من  أكثر  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
يجري  التي  بالمنتجات  تتعلق   ›Rosoboronexport شركة  تنفذها  التي 
 Russian الروسي  الهندسي  لالتحاد  التابعة  الشركات  بمعرفة  تصنيعها 
لشركة  التابعة  القابضة  الشركات  مثل   Engineering Union - REU
 High-Precision Systems و   Russian Helicopters مثل   Rostec

و United Aircraft Corporation والشركات الدفاعية المحلية األخرى.
الهندسي  لالتحاد  التابعة  “الشركات  أن   Alexander Mikheev وأكد 
الروسي تمثل دافعا قويا للنمو بالنسبة لالقتصاد الروسي، وهي تساهم 
في تطوير التعاون العسكري – الفني من خالل منتجاتها المتقدمة التي 
تحظى باستهالك مكثف من جانب شركائنا التابعين ألكثر من 100 دولة 

في أصعب األحوال الجوية والظروف القتالية األشد صعوبة وتحديا”.
الشركات  مع  الممنهج  التعاون  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
في  يتم   )REU( الروسي  الهندسي  لالتحاد  التابعة 
شركة  يمكن  الذي  األمر  الدولة،  مناطق  كافة 
ل  دعمها  مواصلة  من   Rosoboronexport
 library of« ”األوفست “مجموعة مشاريع 
offset projects« التي ترمي إلى إشراك 
العطاءات  وضع  في  المحلية  الشركات 
األجانب.  المشترين  إلى  تقديمها  قبل 
لدى  التصدير  أوامر  أن  المعروف  ومن 
اليوم  تتجاوز   Rosoboronexpor شركة 

52 مليار دوالر.
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االنسحاب األمريكــــــــي من افغانستان:                                                                             
التداعيات واالنعكاسات المحتملة

يرى كثير من المراقبين والمتخصصين أن مشهد انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان يمثل نقطة تحول نوعي فارقة 
ليس فقط في تاريخ أفغانستان والمنطقة بل في مسيرة الواليات المتحدة ذاتها كقوة عظمى تتربع على قمة النظام 

العالمي القائم، وفي هذا العدد تسلط مجلة »درع الوطن« الضوء على الجوانب واالنعكاسات االستراتيجية المختلفة لهذا 
التطور، وتحاول االجابة على الكثير من التساؤالت التي تدور في األذهان حول تأثيرات هذا االنسحاب وتداعياته المحتملة.

إعداد: هيئة التحرير
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الدفاع  وزارة  أعلنت  الماضي،  أغسطس  من  والثالثين  الحادي  في 
األمريكية )البنتاجون( انتهاء عملية انسحاب القوات من أفغانستان نهائيًا 
بعد  وذلك  الزمن،  من  عقدين  نحو  استغرقت  عسكرية  مهمة  وانتهاء 
عملية إجالء جوي ممتدة استغرقت أكثر من أسبوعين، تم خاللها إجالء 
نحو 123 ألف مدني من األمريكيين واألفغان الذين عملوا مع القوات 
األمريكية خالل تلك الفترة، في مشهد طغت عليه الفوضى في بعض 

االنسحاب  تم  وأمريكية واسعة.  وقد  دولية  بانتقادات  األحيان وقوبل 
بموجب اتفاق تم توقيعه في الدوحة خالل سبتمبر 2020 بين الواليات 
المتحدة وحركة »طالبان« األفغانية، التي سيطرت على العاصمة كابل 
المتحدة  الواليات  لتطوي  قتال،  دون  من  الماضي  أغسطس   14 في 
صفحة هذه العملية التي شهدت مقتل نحو 2461 جنديًا ومدنيًا أمريكيًا 
العسكرية  العمليات  في  شارك  كما  آخرين،  ألف   20 من  أكثر  وإصابة 

االنسحاب األمريكــــــــي من افغانستان:                                                                             
التداعيات واالنعكاسات المحتملة
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جندي  ألف   800 نحو  بأفغانستان 
أمريكي و25 ألف مدني.

حكومـــة طالبـــان: هـــل تعكس 
تغييرًا حقيقيًا؟

عزمها  عن  »طالبان«  حركة  إعالن  بعد 
تشكيل حكومة شاملة، أعلنت الحركة 
تشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة، 
هذا  سبب  عن  الكشف  دون  من 
الجديد  التشكيل  أن  السيما  التغيير، 
االستفهام،  عالمات  من  العديد  يثير 
وفي مقدمتها سيطرة الحرس القديم 
والمعتقلين  المؤسسين  من  للحركة 
على  »جوانتانامو«  في  السابقين 

قيادات  أي  وجود  عدم  عن  فضاًل  النسائي  التمثيل  وغياب  الحكومة، 
»طالبان«  لواء  تحت  تنخرط  التي  تلك  بخالف  أخرى  لعرقيات  تنتمي 
بتشكيل  تلتزم  لم  طالبان  أن  أي  غيرها،  أو  »الطاجيك«  قوميتي  من 
حكومة موسعة كما أعلنت، بل رسخت وجودها المهيمن على التشكيل 
الحكومي مع االكتفاء بااليحاء ظاهريًا بمراعاة التنوع العرقي من خالل 
وجود وزراء من قوميات أخرى غير »الباشتون« ولكنهم باألساس أعضاء 
في »طالبان« وينتمون لها سياسيًا وفكريًا ما يعكس عدم التزام الحركة 
بوعودها في هذه الجزئية بما يشير ـ من وجهة نظر الكثيرين ـ إلى غياب 
الرغبة الصادقة في تفادي أخطاء الماضي. كما أعلنت الحركة أفغانستان 
الذي  المنصب  طبيعة  تحدد  أو  تسمى  أن  دون  من  إسالمية«  »إمارة 
تجربة  في  كان  والذي  النظام،  هذا  بموجب  السلطة  هرم  قمة  يتولى 
المال  األسبق  لزعيمها  مخصصًا  ـ2001(   1996( لها  السابقة  الحكم 
انطوي  وقد  المؤمنين«.  »أمير  عليه  يطلق  كان  والذي  عمر  محمد 
إلى حد  التي تفسر  العديد من األبعاد والدالالت  الجديد على  التشكيل 
التمسك  الحركة على  الحركة وسياساتها، حيث يالحظ إصرار  نوايا  كبير 

بجوهر نظام وفلسفة حكمها القائمة 
يشير  ما  الحركة،  أيديولوجية  على 
في  جذرية  تحوالت  حدوث  عدم  إلى 
التي  الفكرية  واألساسيات  الثوابت 
ينطلق منها قادة الحركة في سلوكهم 
تتجه   الحركة  أن  ويبدو  السياسي. 
بالمعنى  ثيوقراطي  حكم  نظام  إلى 
االيراني،  النظام  غرار  على  التقليدي 
الحركة  محاوالت  عن  النظر  بغض 
تجميل وجهها وتسويق سياساتها عبر 
االعالن عن ممارسات جديدة؛ فرئيس 
الوزراء هو أكبر قيادات »طالبان« سنًا 
من  كبيرًا  قدرًا  ويكتسب  عامًا(   65(
بالزعيم  القديمة  عالقته  من  مكانته 
المؤسس للحركة المال عمر وكذلك بالزعيم الحالي للحركة، وكان وزيرًا 
الوزراء ويخضع  لرئيس  نائبًا  الحركة في فترة حكمها األولى ثم  لخارجية 
تلك  في  طالبان  وقيادات  مسؤولي  كل  شأن  شأنه  أممية  لعقوبات 
إشارة  على  ينطوي  ربما  وسياسي  كدبلوماسي  اختياره  ولكن  الفترة، 
بشأن الرغبة في تفادي عسكرة الحكم أو عدم إضفاء طابع عسكري على 
الحكومة  رئيس  أن  ينفي  ال  كله  ذلك  ولكن  للبالد،  الحكومية  القيادة 
أن  كذلك  ويالحظ  السياسية.  خبرته  تفوق  دينية  بمكانة  يحظى  الجديد 
رئيس الوزراء ونائبه المال عبدالغني برادار من القادة المؤسسين للحركة، 
وهناك نحو أربعة وزراء من وفد حركة طالبان الذي شارك في مفاوضات 
بتوقيع   2020 فبراير  في  توجت  والتي  المتحدة،  الواليات  مع  الدوحة 
الذي  الوفد  وهو  افغانستان،  من  األمريكية  القوات  انسحاب  اتفاق 
قاده المال عبد الغني برادار وشارك فيه آخرون منهم المال عبد السالم 
حنفي والمال محمد حنيف والمال عبد اللطيف منصور، فضاًل عن وجود 
المعلن،  الوزاري  التشكيل  ضمن  »جوانتانامو«  في  سابقين  معتقلين 
للحركة عن  التاريخية  القيادات  بعض  مكافأة  بالرغبة في  مايوحي  وهو 

حركة طالبان 
لم تتنازل عن 

ثوابتها الشرعية 
وقناعاتها الفكرية
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شابة  لعناصر  الحركة  افتقار  عن  فضاًل  السابقة،  المرحلة  خالل  دورها 
إلى غياب  بالنظر  السياسي  العمل  مؤهلة قادرة على تحمل مسؤولية 
العمل  على  وتركيزها  تأسيسها  منذ  الحركة  لدى  مستقبلية  رؤية  أي 
العسكري من دون االستعداد لتولي مسؤوليات الحكم، ما تسبب في 

افتقارها للخبرات والكوادر السياسية والدبلوماسية المدربة.
وتشير قراءة التشكيل الحكومي بخلفياته إلى أن حركة “طالبان” تتجه إلى 
استنساخ نظام حكم الماللي في إيران أو اقامة نظام حكم مشابه من 
خالل وجود زعيم روحي يتولى المسؤوليتين الدينية والسياسية، ويعتلي 
حكم  مجلس  يرأس  الحكومة  رئيس  أن  السيما  السلطة،  هرم  قمة 
القيادة،  مجلس  باسم  وتعرف  القرار  لصنع  قوية  هيئة  وهي  طالبان، 
ويتم  اآلن   حتى  المنصب  هذا  إلى  تشر  لم  الحركة  أن  المالحظ  ولكن 
االكتفاء باالشارة إلى زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده من دون منصب 
سياسي بخالف زعامة الحركة، ويعتقد أن األمر يرتبط بمحاولة صياغة 
من  مقبواًل  يكون  بحيث  الهرمي  وتسلسه  الجديد  الحكم  نظام  شكل 

المجتمع الدولي.
والالفت أن التشكيل الحكومي الجديد تطغى عليه الشخصيات الخاضعة 
ما  الوزراء،  حتى  الحكومة  رئيس  من  ابتداء  وأمريكية  دولية  لعقوبات 
قد  األقل  على  أو  العالم  ود  كسب  في  الحكومة  هذه  فرص  يضعف 
يطيل مدة الحصول على الشرعية الدولية، وهنا يالحظ انعدام أي رغبة 
لدى الحركة في االستفادة من الكوادر الحكومية في الحكومة السابقة 
الزراعة  مثل  المتخصص  أو  الفني  الطابع  ذات  الوزارات  في  ولو  حتى 
مستويات  ارتفاع  إلى  تشير  الفتة  مسألة  وتلك  ذلك،  وغير  والتعدين 
تجربة  في  األفغاني  المشهد  على  ستطغى  التي  والتهميش  االقصاء 
الحكم الثانية لطالبان، والتي ال تعكس التجارب التي مرت بها أفغانستان 
منذ سقوط حكم الحركة عام 2001، حيث تجاهلت الحركة تمامًا حدوث 
وأبرزها  ومحركاته،  ودوافعه  وتأثيراته  درجاتها  كانت  أيًا  مجتمعي  تطور 
وجود عناصر نسائية قادرة على تحمل مسؤولية الحكم وتمثيل الشعب 
األفغاني، فتم تغييب الشباب والكوادر المؤهلة وعادت طالبان بنسخة 
أقرب إلى 2001، فيما يعكس عدم قدرة الحركة على تجاوز مرحلة الحروب 

واالنتقال إلى مرحلة العمل السياسي والتحول من فكر التنظيم إلى فكر 
والمذهبي  العرقي  والتنوع  للتعددية  استيعابًا  واألكثر  األشمل  الدولة، 
تتحدث  التي  كلها معضالت متوقعة ستواجه طالبان  والقومي، وهي 

بشكل جيد ولكنها ال تزال تتباطىء في ترجمة أقوالها إلى أفعال.

هل تنتقل حركة طالبان إلى فكر الدولة؟
تقول حركة طالبان أنها تعلمت من تجارب الماضي، وأعلنت عن تغييرات 
أن  تقول  ـ  اآلن  ـ حتى  الشواهد  ولكن  السياسي،  نهجها وسلوكها  في 
استراتيجية،  وليست  تكتيكية  أمور  حول  تتمحور  تزال  ال  التغييرات 
بمعنى أن الحركة لم تتنازل عن ثوابتها الشرعية وقناعاتها الفكرية، حتى 
بالنسبة لعالقاتها مع تنظيمات االرهاب وفي مقدمتها القاعدة، يعتقد 
الكثيرون أن الحركة تعهدت بعدم السماح بإيذاء أي دول أخرى انطالقًا 
من األراضي األفغانية، وهذا أمر يمكن تنفيذه بالفعل، ولكن يبقى فك 
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االرهاب  تنظيمات  مع  تمامًا  االرتباط 
مسألة رهن التحقق الفعلي، خصوصًا 
السنوات  طيلة  تستعين  الحركة  أن 
تنظيمات  إلى  تنتمي  بعناصر  السابقة 
مناطق  على  السيطرة  في  االرهاب 
نفوذها داخل أفغانستان، فضاًل عن أن 
تشابك العالقات وتداخلها بين قيادات 
بفك  يسمح  ال  قد  والقاعدة  طالبان 
وتشير  وقاطع.  نهائي  بشكل  االرتباط 
التجارب إلى التنظيمات يصعب عليها 
االنتقال إلى فكر الدولة بالسهولة التي 
البعض ألسباب عدة بعضها  يتوقعها 
والثقافي  الفكري  بالموروث  يتعلق 
يتعلق  اآلخر  وبعضها  والتنظيمي، 
بأفكار  التنظيمات  بارتهان شرعية هذه 
فكر  مع  أغلبها  في  تتعارض  محددة 
الدولة والتزاماتها في القانون الدولي، 

االلتزام  عن  رسمي  بيان  في  تحدث  قد  طالبان  زعيم  أن  يالحظ  وهنا 
والتقاليد  الشرعية  الضوابط  حدود  في  الدولية  والمواثيق  بالقوانين 
وهنا  الضيق.  التنظيم  بفكر  االلتصاق  تعني  مسألة  وهذه  األفغانية، 
الفكر  يزال  ال  حيث  المثال،  على سبيل  إيران  تجربة  إلى  االشارة  يمكن 
التي  األذرع  تزال  وال  االيرانية  الخارجية  السياسة  على  يسيطر  الثوري 
والهيئات  الثوري  الحرس  مثل   ،1979 عام  منذ  االيرانية  الثورة  انتجتها 
األخرى التي ترتبط بفكر مجموعة محددة تطغى على مؤسسات وهيئات 
موازية  بدولة  تسميته  يمكن  ما  هناك  أصبح  بحيث  االيرانية  الدولة 

تهيمن على النظام السياسي االيراني.

كيف سارت األمور قبل االنسحاب األمريكي؟
الشواهد على أرض الواقع تؤكد أن االتفاق الذي تم توقيعه في الدوحة 

الواليات  بين   2020 سبتمبر  في 
المتحدة وحركة طالبان كان ينص على 
ايواء  بعدم  صريحة  طالبانية  تعهدات 
الخطة  وكانت  ارهابية،  تنظيمات  أي 
هناك  يكون  أن  على  تقوم  األمريكية 
والحكومة  طالبان  بين  الحق  تفاوض 
الحكم  نظام  حول  للتباحث  األفغانية 
مابعد  مرحلة  في  البالد  ومن سيحكم 
االنسحاب األمريكي، وكانت واشنطن 
الذي  االفغاني  الجيش  قدرة  في  تثق 
على  فرد  ألف   300 بنحو  يقدر  كان 
الصمود في مواجهة أي هجوم لحركة 
الخطة  وهي  أشهر،  لمدة  ولو  طالبان 
األمريكيين  المسؤولين  اعتبرها  التي 
الرئيس  قال  كما  رائعة«  »صفقة 
ترامب، لم تتحقق بأي  السابق دونالد 
قال  التي  األفغانية  فالحكومة  شكل، 
االنهيار«  طور  في  حكومة  »ليست  إنها  أشهر  قبل  غني  أشرف  عنها 
وأن أفغانستان ليست كفيتنام، سقطت بعد أيام قالئل للغاية من بدء 
خطوات االنسحاب النهائي للقوات األمريكية، حيث واصل الرئيس بايدن 
تنفيذ اتفاق سلفه ترامب مع طالبان، ولكن خطأه الفادح قد تمثل في 
بأسابيع  قبلها  قال  حيث  الحكم  على  طالبان  لسيطرة  بالغ  تقدير  سوء 
على  والسيطرة  المناطق  كافة  باجتياح  طالبان  قيام  »احتمال  قالئل 
دخلت  طالبان  أن  ماحدث  ولكن  للغاية«،  مستبعد  أمر  بأكملها  الدولة 
العاصمة كابل من دون إطالق طلقة رصاص واحدة في 15 أغسطس 
2021، وهرب الرئيس السابق أشرف غني الذي تولى منصبه لدورتين 
تولى  الذي  كرزاي  حامد  2014، وخلف  استهلهما في سبتمبر  متتالين 
رئاسة أفغانستان لمدة 12 عامًا. وتشير مكالمة هاتفية ونشرت محتواها 
وكالة »رويترز« بين الرئيس بايدن وأشرف غني قبل سقوط كابل بأيام، 

يمثل الوضع في 
افغانستان مسألة بالغة 

الحيوية بالنسبة لجميع 
جوارها الجغرافي بالنظر 

إلى اعتبارات عدة متشاركة 
دينيًا وعرقيًا وأمنيًا 

وسياسيًا واستراتيجيًا
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على  سيطر  الذي  التقدير  سوء  إلى 
الرئيس  قال  األمريكي حيث  الموقف 
أفضل  »لديك  المكالمة  خالل  بايدن 
جيش .. 300 الف مقاتل مقابل 70 أو 
80 ألف«، ما يعني أن تقديرات البيت 
تستبعد  كانت  األقل  على  األبيض 
وهروب  وتفكك  انهيار  فكرة  بالفعل 
قتالن  دون  من  األفغان  المقاتلين 
وهو ما أشار إليه الحقًا الرئيس بايدن 
حين أبدى أسفه عن عدم إيمان هؤالء 

بالدفاع عن بالدهم.

المجـــاورة  الـــدول  اتجاهـــات 
ألفغانستان

مسألة  أفغانستان  في  الوضع  يمثل 
جوارها  لجميع  بالنسبة  الحيوية  بالغة 
عدة  اعتبارات  إلى  بالنظر  الجغرافي 

متشابكة، دينية وعرقية وأمنية وسياسية واستراتيجية؛ فباكستان تبدو 
كأكثر األطراف االقليمية حاجة الستقرار باكستان كي تتخفف من عبء 
عن  منذ سنوات طويلة، فضاًل  فيها  يقيمون  أفغاني  مليون  4ر1  نحو 
امنها  ملفات  أبرز  كأحد  أفغانستان  إلى  عقود  منذ  تنظر  باكستان  أن 
القومي بالنظر إلى التداخالت العرقية والدينية واأليديولوجية التي تجعل 
هذا الملف رقمًا صعبًا في معادالت األمن االقليمي في قلب آسيا، 
حيث تنظر إسالم آباد إلى سيطرة حركة طالبان على الحكم من منظور 
صراع النفوذ والتنافس االقليمي التقليدي بين القطبين النوويين في 
الجنوب اآلسيوي، الهند وباكستان، بمعنى أن وجود طالبان يصب في 
مصلحة باكستان االستراتيجية، كما أن هناك مصالح اقتصادية ضخمن 
أفغانستان وباألخص حال  باكستان في حال استقرار  أن تحققها  يمكن 

يمكن  حيث  الحكم،  في  طالبان  وجود 
ضخمة  سوقًا  تكون  أن  ألفغانستان 
كذلك  وتتحول  الباكستانية،  للصادرات 
باكستان  بين  حيوي  تجاري  جسر  إلى 

وجمهوريات آسيا الوسطى.
تتذكر جيدًا كيف لعبت  التي  أما روسيا 
الحرب في أفغانستان دورًا ما في انهيار 
السابق،  السوفيتي  االتحاد  وتفكك 
في  طالبان  حركة  وجود  إلى  فتنظر 
حكم أفغانستان بعين االرتياب بالتأكيد 
لم  الروسية  الخارجية  السياسة  ولكن 
قائمة  الماضي  في  كانت  كما  تعد 
على المشتركات األيديولوجية بل باتت 
تعتمد كليًا على المصالح االستراتيجية 
األخرى،  االعتبارات  عن  النظر  بغض 
النظام  مع  روسيا  عالقات  فإن  لذا 
أهم  أحد  تبدو  إيران  في  الثيوقراطي 
حركة  على  ينطبق  أن  يمكن  المعيار  وهذا  اآلسيوية،  روسيا  تحالفات 
طالبان في حال اثبتت قدرتها على حكم أفغانستان والتخلص من عالقاتها 
مع تنظيمات التطرف واالرهاب واثبات جدارتها كشريك موثوق بالنسبة 
لروسيا، التي تضع أمن دول آسيا الوسطى الواقعة شمال أفغانستان 
انسحاب  أن  ذاته  الوقت  وترى في  االستراتيجية،  اهتماماتها  في قلب 
الواليات المتحدة من أفغانستان يعد مكسبًا استراتيجيًا مهما لموسكو 
كونه يحد من نفوذ واشنطن في منطقة تعتبرها روسيا مجااًل تقليديًا 
أفغانستان  إذا كانت  لروسيا هو ما  الرئيسي  الحيوي، والقلق  لنفوذها 
عناصر  سيما  ال  القوقاز،  منطقة  من  للجهاديين  آمنًا  مالذًا  تصبح  قد 
تنظيم »داعش«، أعداء كل من روسيا وطالبان؛ لذلك، أدركت موسكو 
الغربية  القوات  بدء  التعامل معها حتى قبل  إلى  قوة طالبان وسارعت 

تبدو الصين في 
وضعية الرابح األكبر 

من انسحاب الواليات 
المتحدة من أفغانستان 
فإبتعاد القوات األمريكية 

عن الحدود الصينية هو 
مكسب استراتيجي لبكين
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وفي  أفغانستان.  من  باالنسحاب 
ضوء االشارات االيجابية المتبادلة بين 
القول  يمكن  طالبان  وقيادات  روسيا 
أن الطرفين قد طويا صفحة الماضي 
أحد  إلى  روسيا  تتحول  أن  يمكن  بل 
شريطة  االستراتيجيين  طالبان  حلفاء 
طالبان  قدرة  إلى  موسكو  اطمئنان 
على منع المتطرفين من تهديد حلفاء 

روسيا في آسيا الوسطى.
في  ـ  اآلن  حتى  ـ  فتبدو  الصين  أما 
انسحاب  من  األكبر  الرابح  وضعية 
أفغانستان،  من  المتحدة  الواليات 
عن  األمريكية  القوات  فابتعاد 
مكسب  بالتأكيد  هو  الصينية  الحدود 
تؤكد  التي  لبكين،  استراتيجي 
التقارب مع  أنها نجحت في  الشواهد 
المصالح  قاعدة  على  طالبان  حركة 
من  تريد  فالصين  المشتركة، 

أفغانستان االقتصاد والتجارة واألمن والشركات الصينية تدرك أهمية 
التي  النادرة  المعادن  ذلك  في  بما  أفغانستان،  في  التعدينية  الثروات 
تدخل في صناعة الشرائح الدقيقة وغيرها من التقنيات المتطورة، حيث 
ُتقدر احتياطات أفغانستان من هذه المعادن بنحو تريليون دوالر، ولكن 
الواقع يؤكد أن انفتاح الشركات الصينية على أفغانستان سيكون مرهونًا 
بموقف الواليات المتحدة تجاه حركة طالبان، بمعنى أن تأزم العالقات 
يوفر  لن  األمريكية  أو  الدولية  العقوبات  طائلة  تحت  طالبان  ووقوع 

لتحقيق  مجال  أي  الصينية  للشركات 
خططها بشأن االستفادة من التعاون 
بنصيب  والفوز  طالبان،  حركة  مع 
في  اإلعمار  إعادة  كعكة  من  األسد 
هذا البلد الذي يعاني نقصًا في جميع 
عن  فضاًل  التحتية،  البنى  قطاعات 
كون افغانستان يمكن أن تعزز الشراكة 
ضمن  وباكستان  إيران  مع  الصينية 

مبادرة الحزام والطريق.
إيران بدورها تنظر إلى انسحاب القوات 
باعتباره  أفغانستان  من  األمريكية 
انتصار استراتيجي لها، السيما ان إيران 
تقيم عالقات تعاون مع قادة طالبان 
منذ سنوات، حيث تحرص طهران على 
الحرص  إطار  التفاهم مع طالبان في 
على الجسور القائمة بين إيران واقلية 
أن  كما  الشيعية،  األفغانية  الهزارة 
إيران ستبذل اقصى جهودها للوصول 
أفغانستان  في  األمريكية  القوات  تركتها  التي  العسكرية  المعدات  إلى 
من أجل االستفادة من التقنيات والتكنولوجيا األمريكية المتقدمة بغض 
اعطابها وشل  تم  أم  بالفعل  تعمل  المعدات  كانت هذه  إذا  النظر عما 
قدرتها على العمل قبل االنسحاب . ولكن استشراف مستقبل عالقات 
الكبرى،  الغربية  القوى  األخيرة مع  يبدو رهن عالقات  إيران مع طالبان 
صحيح،  والعكس  إيران  مصلحة  في  تصب  دوليًا  طالبان  عزلة  بمعنى 
يبلغ  الذين  األفغان  الالجئين  هاجس  لديها  أيضًا  إيران  أن  عن  ناهيك 

إيران ستبذل أقصى 
جهودها للوصول إلى 

المعدات العسكرية التي 
تركتها القوات األمريكية 

في أفغانستان من أجل 
االستفادة من التقنيات 
والتكنولوجية األمريكية 

المتقدمة
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عددهم نحو 780 أألف الجىء يقيمون على الحدود االيرانية األفغانية.
أما موقف العواصم الغربية تجاه طالبان، فال يبدو المشهد قاتمًا ولكن 
هناك إجماع على انتظار أفعال طالبان وتصرفاتها خالل المرحلة المقبلة، 
لذا فإن الكرة في ملعب الحركة ورهن قدرتها على طمأنة العالم بشأن 
دولي،  بقبول  يحظى  جديد  نهج  وفق  والتصرف  الماضي  طي صفحة 
وهنا يمكن االشارة إلى أن العالم يراقب سلوكيات طالبان تجاه ملفات 
التحديد،  وجه  على  واالقليات  والمرأة  االنسان،  حقوق  أبرزها  محددة 
والحفاظ على اإلنجازات السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمواطنين 
التزاماتها وال سيما األمن  بتنفيذ  التزام طالبان  األفغان، وكذلك مدى 

ومكافحة اإلرهاب وتهريب المخدرات.

األرباح والخسائر في الحسابات االستراتيجية األمريكية
تعهد الرئيس جو بايدن بسحب القوات األمريكية من أفغانستان بحلول 
للموعد  تأجيل  بمنزلة  الميعاد  هذا  وكان  العام،  هذا  من  سبتمبر   11
النهائي الذي كان قد وافق عليه سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، 
والذي كان من المقرر أن يكون في االول من مايو، واعتبر الرئيس بايدن 
أنه قد حان الوقت النهاء »أطول حرب خاضتها أمريكيا«، حيث بدأت هذه 
الحرب في أكتوبر 2001 واستهدفت االطاحة بحركة »طالبان« من الحكم 
تنظيم  الحركة قيادات وعناصر  آوت  11 سبتمبر، حيث  اعتداءات  عقب 

»القاعدة« المسؤول عن تلك االعتداءات االرهابية،  
وبحسب بيانات أمريكية، فإن ذروة عدد القوات األمريكية المشاركة في 
أفغانستان قد تحققت في عامي 2010، 2011، حيث زادت أعداد القوات 
عن مائة ألف جندي، شاركوا سواء في محاربة طالبان أو عمليات إعادة 

الخطأ االستراتيجي 
الذي وقعت فيه اإلدارة 

األمريكية تمثل في مشهد 
االنسحاب الذي طغت عليه 

الفوضى في مطار كابل 
حيث اصابت الصور التي 

التقطت لتساقط األفغان 
العالقين بطائرة أمريكية للخروج 

من البالد  سمعة الواليات 
المتحدة األمريكية في مقتل
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اإلعمار، بخالف اعداد القوات الخاصة والمتعاقدين األمنيين، وانخفض 
العدد حتى بلغ 4 آالف جندي في ديسمبر 2020، وتشير أرقام رسمية 
أمريكي  ألف جندي   100 أكثر من  كان هناك  عندما  بين عامي  أنه  إلى 
في أفغانستان، ارتفعت تكلفة الحرب إلى ما يقرب من 100 مليار دوالر 
سنويا، وفقا ألرقام الحكومة األمريكية. وبحلول عام 2018 بلغ اإلنفاق 
السنوي نحو 45 مليار دوالر، بحسب ما قاله مسؤول كبير في البنتاغون 
للكونغرس األمريكي في ذلك العام. ووفقا لوزارة الدفاع األمريكية بلغ 
إجمالي اإلنفاق العسكري في أفغانستان )من أكتوبر عام 2001 وحتى 
أنفقت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  دوالر.  مليار   778  )2019 عام  سبتمبر 
الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  جانب  إلى  األمريكية،  الخارجية  وزارة 
مشاريع  على  دوالر  مليار   44 نحو  أخرى  حكومية  ووكاالت   )US AID(
أفغانستان  في  األمريكي  التدخل  تكلفة  تبلغ  وبذلك  اإلعمار.    إعادة 
خالل الفترة من 2001 حتى 2019، طبقًا لتقديرات رسمية، نحو 822 
مليار دوالر، لكن تلك األرقام ال تشمل بطبيعة الحال تكلفة العمليات 
تقع  قواعد  من  األمريكي  الجيش  نفذها  التي  أي  المساندة  العسكرية 
في دول أخرى خارج أفغانستان، وقدرت دراسة أجرتها جامعة براون عام 
2019 حجم االنفاق األمريكي على العمليات العسكرية في أفغانستان 
تقديرات مختلفة  أن هناك  والمؤكد  دوالر.  مليار   978 بنحو  وباكستان 
للتكلفة االجمالية لهذه الحرب، سواء الختالف األساليب المحاسبية كما 
الخاصة  األرقام  التحقق من  أو بسبب صعوبة  أمريكية،  دراسات  تشير 
بحجم االنفاق العسكري نظرًا لطبيعة العمليات العسكرية في هذا البلد. 
المتحدة  الواليات  انفقت   2002 عام  أنه منذ  الرسمية  البيانات  وتظهر 

حوالي 143 مليار دوالر على أنشطة إعادة اإلعمار في أفغانستان، منها 
فيها  بما  األفغانية  األمن  قوات  بناء  على  انفقت  دوالر  مليار   88 نحو 
الجيش وقوات الشرطة، وُخصص مبلغ 36 مليار دوالر لغرس مبادىء 
أقل  أخرى  مبالغ  أشكالها، وُخصصت  بمختلف  والتنمية  الرشيد  الحكم 
لجهود مكافحة المخدرات والمساعدات االنسانية. واإلشكالية أن الكثير 
حيث  المحاسبة،  وغياب  الفساد  بسبب  اهدرت  قد  األموال  هذه  من 
الرقابة  2020، إلى أن هيئة  يشير للكونغرس األمريكي في أكتوبر عام 
المسؤولة عن اإلشراف على جهود إعادة اإلعمار في أفغانستان قدرت 
عام  مايو من  بين  الطريقة  بهذه  دوالر قد ضاعت  مليار   19 حوالي  أن 

2009 و 31 ديسمبر من عام 2019.
العسكريين  من  الضحايا  وأعداد  الباهظة  المادية  الخسائر  وبخالف 
هناك  إليها  االشارة  سبقت  والتي  واالصابات،  األمريكيين  والمدنيين 
الرئيس  أشار  حيث  والمدنيين،  العسكريين  بين  أفغانية  بشرية  خسائر 
األفغاني السابق أشرف غني في عام 2019 إلى أن أكثر من 45 أألف 
 2014 من  الفترة  خالل  قتلوا  قد  األفغانية  األمن  قوات  من  عنصر 
ـ2019،  بينما قدر بحث لجامعة براون في عام 2019 الخسائر في األرواح 
64100 عنصر  بأكثر من  الوطني والشرطة في أفغانستان  الجيش  بين 
منذ أكتوبر عام 2001. وباالضافة إلى ماسبق قدرت بعثة األمم المتحدة 
االنسانية في أفغانستان الخسائر بين المدنيين األفغان بنحو 111 ألف 

بين قتيل وجريح منذ عام 2009. 
هذه الخسائر والتكلفة الباهظة، بشريًا وماديًا، دفعت الكثيرين للتساؤل 
األمريكية  االستراتيجية  المصالح  وحسابات  الحرب  هذه  جدوى  عن 
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من  العديد  البحثية  النقاشات  وطرحت  فيها، 
األمريكية  االدارات  قرار  تأخر  حول  التساؤالت 
القوات  سحب  بشأن  رؤساء(  )أربع  المتعاقبة 
يمكن  أهداف  وجود  عدم  رغم  أفغانستان  من 
الداعمة  االستراتيجية  الرؤية  وغياب  تحقيقها 
لهذه العملية التي تحولت بمرور السنوات إلى 
استنزاف للخزانة األمريكية بعدما بلغت تكلفة 
وانتهت  دوالر،  تريليون  من  مايقرب  الحرب 
هزيمة  الكثيرون  اعتبره  فوضوي  مشهد  إلى 
للواليات المتحدة ومؤشر على انحسار نفوذها 

االستراتيجي العالمي!
أفغانستان  في  األمريكي  العسكري  التدخل  أن  الخبراء  من  فريق  ويرى 
كان مبررًا وقتذاك في ضوء ايواء حركة “طالبان” قيادة تنظيم “القاعدة” 
وتنفيذ  تدبير  في  تورطهم  رغم  المتحدة  للواليات  تسليمهم  ورفضها 
اعتدارات 11 سبتمبر 2001، فضاًل عن أن الواقع يقول أن هذا التدخل 
قد دمر نقاط تمركز تنظيم “القاعدة” في أفغانستان وقضى على قدرة 
سبتمبر،   11 مأساة  وتكرار  كبرى  ارهابية  عمليات  شن  على  التنظيم 
ولكن هذا النجاح ال يخفي حجم التكلفة الباهظة التي تحملتها الواليات 
ـ نحو  المتحدة وحلفاء الناتو، حيث فقدت بريطانيا ـ على سبيل المثال 
القول  يمكن  كما  المادية،  الخسائر  عن  ناهيك  قواتها  من  جنديًا   450
أن هذا التدخل لم ينجح في تحقيق األمن واالستقرار في أفغانستان، 
وانتهى  السابقين،  العقدين  طيلة  مختلفة  بوتائر  العنف  تواصل  حيث 
األمر إلى عودة حركة طالبان إلى تصدر المشهد مجددًا إثر خروج القوات 
على  للسيطرة  عودة طالبان  أن  إلى  االشارة  ولكن البد من  األمريكية. 
الحكم في أفغانستان لم يكن لهزيمة عسكرية كارثية كما تقول بعض 
اآلراء، ولكن االنسحاب قد تم بموجب اتفاق تم التوصل إليه في الدوحة 
بين الواليات المتحدة وممثلي حركة طالبان، والخطأ االستراتجي الذي 
وقعت فيه اإلدارة األمريكية قد تمثل باألساس في مشهد االنسحاب 
التي  الصور  أصابت  حيث  كابل،  مطار  في  الفوضى  عليه  الذي طغت 
التقطت لتساقط بعض األفغان العالقين بطائرة أمريكية تقل المدنيين 
البالد خوفًا من حركة “طالبان”، أصابت هذه  الخروج من  الراغبين من 
بالسلب كثيرًا عليها  المتحدة في مقتل وأثرت  الواليات  الصور سمعة 
حتى أنها قوبلت بانتقادات حادة للغاية من أقرب حلفاء الواليات المتحدة 
الوضع  لمآالت  استراتيجي  تقدير  أن هناك سوء  والمؤكد  األطلسيين. 
في أفغانستان عقب االنسحاب األمريكي، حيث كانت التوقعات تتجه 
لسيطرة طالبان على العاصمة بعد أشهر عدة، أي بنهاية العام الجاري، 
تقدم  عرقلة  على  األفغاني  الجيش  بقدرة  نسبية  ثقة  هناك  وكانت 
انهارت  قد  األفغانية  القوات  أن  ما حدث  ولكن  أشهر،  لبضعة  طالبان 
تمامًا في غضون ساعات قالئل، واستسلمت أمام زحف طالبان وانتهي 

األمر بهروب الرئيس السابق أشرف غني ورحيله عن البالد متخفيًا.  
الحاصل اآلن أن هناك انقسام بين الخبراء والمتخصصين حول مآالت 
يرى  حيث  والمتوسط،  القريب  المديين  على  أفغانستان  في  الوضع 
فاعلية  أكثر  دور  لعب  يستطيع  مدنيًا  مجتمعًا  اآلن  هناك  أن  البعض 
قد  األفغان  اكتسبها  التي  الجديدة  الثقافة  وأن  األفغان،  حياة  في 
الحكم، بينما  دفعت “طالبان” لالنفتاح من أجل ضمان السيطرة على 

يرى آخرون أن أفغانستان قد عادت أرضًا خصبة للعنف والتطرف وأن 
وأن  وقت  مسألة  تبدو  االرهاب  وتنظيمات  طالبان  بين  العالقة  احياء 
عبارات تسويق سياسي  ليس سوى  تغييرات  الحركة من  تعلنه  ما  كل 
وعالقات عامة لن تجد طريقها للواقع إال قلياًل، وبين هذا وذاك يمكن 
االستناد إلى الواقع في القطع بأن ثمة تغيير قد حدث بالفعل في ثقافة 
تعتنقها  التي  األيديولوجيا  تكمن في  تزال  المعضلة ال  األفغان، ولكن 
حركة “طالبان” والتي تؤكد الشواهد ـ حتى اآلن ـ أنها تتمسك بالثوابت 
وما تتحدث عنه من تغييرات يبقى حول أمور شكلية للغاية ال تزال هي 
األخرى رهن االختبار ويمكن التراجع عنها في أي وقت ، حيث يعتقد أن 
تطورات العالقة بين حركة طالبان والمجتمع الدولي يمكن أن تحدد دفة 
للعالم  الحركة تصّدر  أن  المقبلة، بمعنى  الفترة  الطالباني خالل  الحكم 
خطاب قائم على حدوث تغيير في القناعات واألفكار عما كانت تعتنقه 
التغيير،  أن هذا  المؤكد  ـ2001( ولكن   1996( األولى  إبان فترة حكمها 
كبير  حد  إلى  مرهون  يبدو  جوهرية،  تحفظات  من  عليه  يؤخذ  ما  رغم 

بحصولها على االعتراف والشرعية الدولية.
الصادر  األول  التفصيلي  البيان  أن  إلى  االشارة  يمكن  اإلطار  وفي هذا 
بشأن  زادة  أخوند  الله  هبة  األفغانية  “طالبان”  حركة  زعيم  لسان  على 
تضمن  قد  للحركة،  والداخلية  الخارجية  للسياستين  العريضة  الخطوط 
التي  الدولية  والمواثيق  والقرارات  القوانين  تلك  بجميع  االلتزام  إعالن 
الوطنية”،   قيمنا  تناقض  وال  اإلسالمية،  الشريعة  مع  تتعارض  “ال 
فالمعروف أن القوانين التي تخص إدارة عالقات الدول ببعضها ببعض 
ال تتعارض مع األديان بشكل عام وليس فقط الشريعة االسالمية، حيث 
يتحدث ميثاق األمم المتحدة بمختلف بنوده وكذلك القوانين الدولية، 
األمن  لتحقيق  تهدف  ايجابية  عالقات  تضمن  عامة  شمولية  أطر  عن 
واالستقرار الدوليين،ومجمل القوانين الدولية ال تخرج عن نطاق األحكام 
الشرعية، وبالتالي فالنص على مثل هذه االستثناءات، والسيما مسألة 
األحداث  واستباق  االفخاخ  زرع  في  رغبة  غالبًا  يعكس  الوطنية،  القيم 
والمواقف وهذه جميعها أمور ال تستقيم مع حالة من يسعى لطمأنة 
المجتمع الدولي والحصول على شرعية واعتراف دوليين. وكذلك الحال 
ارتهان  زعيم حركة “طالبان”  بيان  الداخلية، تضمن  للسياسات  بالنسبة 
التزام الحركة بحقوق االنسان وأمن االقليات بالضوابط الشرعية حيث 
بحقوق  يتعلق  فيما  والمؤثرة  بالجادة  وصفها  خطوات  باتخاذ  تعهد 
ضوابط  ضوء  “في  المحرومة  واألطياف  االقليات  وباألخص  االنسان 

ومتطلبات الدين اإلسالمي المبين”.

هناك سوء تقدير لمآالت الوضع 
في أفغانستان عقب االنسحاب 

األمريكي حيث كانت التوقعات تتجه 
لسيطرة طالبان على كابل بنهاية 

العام الجاري
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لماذا فشلت التدخالت العسكرية 
األمريكية في الشرق األوسط؟

الشك أن الفشل الذي يالحق التدخالت العسكرية األمريكية في الشرق األوسط ليس 
استنتاجًا تحلياًل يحتاج إلى براهين وشواهد بل هو واقع تقر به الدوائر السياسية في 

واشنطن، ويمكن االشارة على سبيل المثال إلى ما كتبه بن رودس نائب مستشار 
األمن القومي األمريكي في عهد الرئيس األسبق أوباما، حيث كتب في مجلة “فورين 

افيرز” معتبرًا أن ليبيا والعراق وأفغانستان والصومال كانت ستكون أفضل من دون 
التدخل العسكري األمريكي.

فشل  عوامل  حول  يتمحور  البحثية  الدوائر  لدى  الحاحًا  األكثر  والسؤال 
العقدين  خالل  األوسط  الشرق  في  األمريكية  العسكرية  التدخالت 
الماضيين، وهنا يمكن االشارة إلى عوامل عدة أولها غياب الفهم الدقيق 
للثقافة السائدة لدى المجتمعات، والتباين بين المجتمعات التقليدية في 
منطقة الشرق األوسط ونظيرتها في الغرب، حيث تعتقد بعض النخب 
بناء  إلعادة  كأساس  الخالقة  الفوضى  مثل  نظريات  تطوير  أن  األمريكية 
الدول وفق المبادىء والقيم الغربية يمكن أن ينجح في الشرق األوسط، 
ولكن التجارب جميعها في هذا الشأن قد فشلت تمامًا ولم تقترب من 
إلى  بالدول  ودفع  معاكس  اتجاه  في  بعضها  ذهب  بل  نجاح  أي  تحقيق 

مستنقع الفوضى والعنف واالضطرابات والتشرذم الطائفي والمذهبي 
والعرقي وانهيار مفهوم الدولة تمامًا والعودة إلى حاضنات ووالءات تم 
يكن  لم  إذ  والمذهبية،  والمناطقية  القبائلية  مثل  كبير  بشكل  تجاوزها 
بعد، وهنا  ثابتة  تكن  لم  التي  القومية  الدولة  أن تقوض أسس  منطقيًا 
واقتصاد  ديمقراطية  بناء  بشأن  الحالمة  األمريكية  الرؤى  مناقشة  يمكن 
والتقاليد  البيئة  تأثيرات  مراعاة  دون  من  ذلك  وغير  حرة  وتجارة  سوق 
الرؤى  على  كله  ذلك  تأثير  ودراسة  المنطقة  دول  في  السائدة  والثقافة 
التي يطرحها مخططي السياسات األمريكيين، ولو أخذنا مثال ليبيا حيث 
للغرب،  بالنفط موالية  غنية  دولة  إلى  انتقال سريع  تحقيق  كان متوقعًا 

بقلم: العقيد الركن/ يوسف جمعه الحداد
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لشركات  جاهزة  سوقا  أيضا  تصبح 
األسلحة الغربية، وبداًل من ذلك، تحول 
تمركز  ونقطة  أمني  كابوس  إلى  األمر 
وتحولت  االرهاب  لتنظيمات  جديدة 
ليبيا إلى ممر عبور لألسلحة لالرهابيين 
في جميع أنحاء منطقة الساحل. وثاني 
العسكرية  التدخالت  أن  العوامل  هذه 
بناء  إعادة  شعار  ترفع  التي  األمريكية 
تنفق  لم  الديمقراطية  وترسيخ  الدول 
االنفاق  سوى مبالغ ضئيلة من جملة 
تحقيق  في  التدخالت  لهذه  العسكري 
الهدف الرئيسي، أي في التنمية وبناء 
تقول  المثال  سبيل  فعلى  الدول؛ 
العسكري  االنفاق  أن  االحصاءات 
األمريكي في أفغانستان والذي المس 
منه  ينفق  لم  دوالر  تريليون  سقف 

العسكري  االنفاق  من  األكبر  الجزء  ذهب  بينما  دوالر،  مليار   130 سوى 
على احتياجات القوات األمريكية، كما لم تنفق الواليات المتحدة سوى 

10 مليارات دوالر في مكافحة تجارة المخدرات في هذا البلد.

غياب الرؤية االستراتيجية
الرؤية  غياب  األمريكية هو  التدخالت  اخفاق  يفسر  الذي  الثالث  والعامل 
االستراتيجية طويلة األمد ففي البداية تحدث القادة والرؤساء األمريكيين 
عن السعي إلعادة بناء الدول وغرس الديمقراطية وثقافة حقوق االنسان 
بعد  ليتحدث  بايدن  جو  الرئيس  عاد  ثم  الدول،  هذه  في  الغربية  والقيم 
تكن  لم  المتحدة  الواليات  أن  عن  افغانستان  من  األمريكي  االنسحاب 

بل  األفغانية  الدولة  بناء  تستهدف 
والحاصل  االرهاب،  لمكافحة  ذهبت 
قد  االستراتيجي  االرتباك  هذا  أن 
الواليات  بمصالح  االضرار  تسبب 
المتحدة وتراجع صدقيتها وأسهم في 
وهشة  ضعيفة  ودول  مناطق  ايجاد 
كبير  االرهاب بشكل  رقعة  واتسعت 
فسيفساء  إلى  تنظيماته  وتحولت 
واسعة  جغرافية  مناطق  في  تنتشر 
وبداًل من وجود فراغ أمني في دولة 
 ،2001 عام  أفغانستان  مثل  واحدة 
اتسع األمر ليشمل بعد ذلك العراق 
يمكن  وهنا  وليبيا.  سوريا  وبعدها 
الرابع في فشل  العامل  االشارة إلى 
إدارة  الخطأ في  التدخالت وهو  هذه 
 ،2001 عام  العربي  بالربيع  مايعرف 
حيث تبنت الواليات المتحدة الرؤية القائلة باالعتماد على جماعات اعتبرتها 
نموذجًا لإلسالم السياسي المعتدل كبديل ألنظمة الحكم القائمة، وكانت 
المحصلة فشل هذه الجماعات في إدارة الدول الفتقارها لخبرات الحكم 
والسياسة واالنقسام الداخلي العميق حولها ما تسبب في منح الفرصة 
حدث  كما  االقليمي  جوارها  شؤون  في  للتدخل  توسعية  اقليمة  لقوى 
تتسبب في  األخطاء  وكادت هذه  إيران،  يد  على  لليمن وسوريا  بالنسبة 
كارثة اقليمية كبرى لوال نجاح الشعوب العربية في التخلص من قبضة 
حكم الجماعات المتطرفة كما حدث في الحالة المصرية في يونيو 2013.
ناتجم عن تجاهل واشنطن لحلفائها االقليميين عند  وثمة عامل خامس 
تسببت  فقد  األوسط،  الشرق  بمنطقة  الخاصة  السياسات  ورسم  بناء 

التدخالت العسكرية 
األمريكية التي ترفع 

شعار إعادة بناء الدول 
وترسيخ الديموقراطية 

لم تنفق سوى مبالغ 
ضئيلة من جملة اإلنفاق 
العسكري لهذه التدخالت
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اقتراب  في  الماضيين  العقدين  طيلة  إيران  تجاه  األمريكية  السياسات 
ترسانة  مراكمة  عن  فضاًل  نووية  أسلحة  امتالك  من  االيراني  النظام 
المدى  بعيدة  الدقيقة  الضربات  توجيه  على  قادرة  متطورة  صاروخية 
األوسط  الشرق  المتمركزة في منطقة  األمريكية  القوات  يهدد  وبشكل 
ما قاد بالنهاية الواليات المتحدة للتفكير في إعادة انتشار قواتها في دول 
مثل العراق، فضاًل عن تراجع قدرة الواليات المتحدة على لجم االندفاع 
تسليحية  قدرات  امتالك  من  طهران  اقتراب  جراء  االيراني  االستراتيجي 
نووية. هناك عوامل إضافية أخرى تسهم في فشل السياسات األمريكية 
بمنطقة الشرق األوسط مثل سياسات الموائمة والمزاوجة التي تنتهجها 
واشنطن حيال بعض التنظيمات االرهابية مثل جماعة اإلخوان المسلمين، 
حيث تتردد واشنطن في وضع بعض هذه التنظيمات على قوائم االرهاب 
الحفاظ عليها من  بأن ثمة مصالح وأهداف استراتيجية يجب  العتقادها 
التنظيمات  العالقات مع قيادات هذه  االبقاء على خيط رفيع من  خالل 
في  المنتصف  من  العصا  امساك  سياسة  تسببت  حيث  والجماعات، 
خسائر كبيرة للتدخالت األمريكية، في سوريا والعراق وغيرهما. والمؤكد 
أن الواليات المتحدة تعاني فجوة بين األفعال واألقوال، وقد تسببت هذه 
الفجوة في تراجع الثقة بينها وبين حلفائها في منطقة الشرق األوسط، 
واألمر هنا لم يقتصر على التخلي عن أنظمة حكم حليفة لواشنطن في 

تعهدات  تنفيذ  ليشمل عدم  يمتد  ولكنه   ،2011 عام 
متكررة مثل التصدي ألنشطة إيران التي تهدد األمن 
العربي،  الخليج  منطقة  في  االقليمي  واالستقرار 
أعمال  بتنفيذ  الحالة  هذه  في  ترتبط  ال  والمسألة 
عسكرية بقدر ما ترتبط بدعم قدرات الحلفاء التسليحية 
القوى  وتوازن  الردع  وبناء  التهديدات  هذه  لمواجهة 

الالزم لمواجهة األخطار القائمة.

حسابات خاطئة
 وبجانب ماسبق، فإن مجمل عوامل الفشل السابقة يكمن في احساس 
قيمها  تصدير  بامكانية  االقتناع  لدرجة  بالتفوق  الزائد  المتحدة  الواليات 
والمبادىء  القيم  هذه  الحتضان  جاهزة  ليست  مجتمعات  إلى  ومبادئها 
وتطبيقها من دون التشاور والتنسيق مع حلفائها التقليديين، باالضافة 
إلى أن ارتباك السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط 
في السنوات األخيرة قد أسهم في افتقار هذه السياسات للدعم الرسمي 
ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  يصف  فحين  المنطقة،  دول  جانب  من 
تاريخ  في  خطأ  بأكبر  األوسط  الشرق  إلى  قوات  بإرسال  أسالفه  قرار 
البالد، تتراجع على الفور معدالت الثقة في قدرة الواليات المتحدة على 
االحتفاظ بمكانتها ونفوذها في هذه المنطقة، فواشنطن تتصرف أحيانًا 
للحسابات  اعتبار  أدنى  دون  من  بحتى  رقمية  اقتصادية  حسابات  وفق 
االستراتيجية، بمعنى أن وجود القوات األمريكية في الشرق األوسط يعد 
رمزًا لقيادة العالم، ولذا فإن الحديث عن مغادرة المنطقة كليًا يعني الكثير 
تقتصر  ال  الحالة  هذه  في  والمسألة  عالميًا،  األمريكية  للقيادة  بالنسبة 
على تراجع أسعار النفط، ومن ثم تراجع القدرات الشرائية لدول المنطقة 
من صادرات السالح األمريكية، فالشراكة ليست على المستوى التجاري 
ـ التسليحي فقط بل تمتد لتشمل مصالح متبادلة على الصعيد األمني 

االستراتيجي.

الواليات المتحدة تعاني فجوة 
بين األفعال واألقوال مما تسبب 
في تراجع الثقة بينها وبين حلفائها 

في الشرق األوسط 
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لعقد  البريطاني(  الكومنولث  )أحد دول  استراليا  الفرنسي من فسخ  السياسي  االنزعاج  مظهر 
أثار  بريطانيا  مع  وباالشتراك  األمريكية  المتحدة  الواليات  مع  بعقد  واستبدالها  الغواصات 
الباب أمام احتماالت إعادة تأهيل بريطانيا لتقوم  القادم لبريطانيا وفتح  الدور  تساؤالت حول 
بدور في الساحة الدولية يكون مساعدًا لالستراتيجية األمريكية الجديدة في مواجهة الطموحات 

الصينية.
الواليات  بجانب  العالمية  الساحة  على  دورًا  لتلعب  بريطانيا  عودة  مسألة  أن  واضحًا  يبدو  ما 
المتحدة لم يعد مجرد توقع أو افتراض. فالخالف األمريكي- الفرنسي بسبب صفقة الغواصات 
االستراتيجية أمريكية بريطانية مع استراليا، والتي اعتبرتها فرنسا »طعنة في الظهر« أدت إلى 
األمريكي-البريطاني  التنسيق  نحو عودة  العمل يسير  أن  تؤكد فعاًل  البلدين  استدعاء سفيريها 

بشكل أعمق وكبير. 
العديد من الصراعات األمريكية في  الثانية وهي جزء مهم في  العالمية  الحرب  فبريطانيا منذ 
كان  ما  األمريكي ضد  المعسكر  لصالح  أوروبا  في  مؤثرة  قوة  ما  كانت في وقت  بل  العالم. 
يعرف باالتحاد السوفيتي )روسيا حاليًا(. فهي اليوم لم تعد مرادفًا ألوروبا بعد خروجها من االتحاد 
األوروبي بقدر ما هي أقرب لتحالف جديد يضم بجانب أمريكا وأستراليا وكندا ونيوزلندا، فاألمر 

إذا ال غرابة فيه. 
ما حدث يجيب على السؤال الذي برز بعد خروجها من االتحاد األوروبي، كيف يمكن أن تعود 
بريطانيا إلى مكانتها العالمية؟ فاآلن بدأت تتضح معالم طريق بريطانيا الجديد وهو أمر ينبغي 

أال يكون خارقًا للعادة لمن يفهم طبيعة العالقة األمريكية-البريطانية. 
التحالف الجديد الذي بدأت مالمحه تظهر والذي ربما ينضم إليه قريبًا كل من )نيوزالندا وكندا( 
ليشكل 5 دول سيكون موجهًا ضد الصين التي تعتبر أكبر تحد لالستراتيجية األمريكية العالمية. 
إال أنه في الوقت نفسه سيكون لبريطانيا دور في تأهيل االستراتيجية األمريكية العالمية التي 
تمتلك القوة العسكرية والمالية التي يمكنها أن تقف في وجه المنافسين كما سيمنح لبريطانيا 

دورًا عالميًا جديدًا. 
فمنذ وقت بعيد وبريطانيا تحاول التحرر من قيود بروكسل )مقر االتحاد األوروبي( ذات الطموحات 
العالمية المحدودة وبالتالي فإن خروجها منه كان بمثابة االستعداد لاللتحاق بالحلف الجديد، مما 
يعني العودة إلى ممارسة دور المستشار االستراتيجي للواليات المتحدة في العالم بحكم معرفة 

بريطانيا بالعديد من ثقافات دول العالم عندما كانت اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس.
صعوبة تعايش بريطانيا مع أوروبا بعد الخروج من االتحاد متوقع. خاصة وأن شكوى البريطانيين 
أن هذا االتحاد كان يعرقل طموحاتها العالمية، وأن اصطفافها معهم كانت حاجة استراتيجية 
بانت حجم  وقد  حاليًا(.  )روسيًا  السوفيتي  االتحاد  وجه  األوروبي في  الموقف  بتوحيد  متعلقة 
المرأة  تاتشر  مارجريت  مع  األب  بوش  الرئيس  إدارة  بين  حدث  الذي  التنسيق  في  طموحاتها 
الحديدية بشأن توحيد المواقف العالمية ضد احتالل الكويت في بداية التسعينات من القرن 

الماضي. ثم موقف توني بلير مع بوش األب في إسقاط نظام صدام حسين.
ما تم في الموقف األمريكي-البريطاني- األسترالي هي خطوة أولى في اصطفاف دولي جديد 
موقف  مجرد  هو  الجديد  التحالف  يكون  وقد  البريطاني.  االمبراطوري  الغرور  من  شيئًا  يشبع 
العالمي  الصيني  التوسع  برغماتية في مواجهة  أسباب  لكن في ظل وجود  سياسي فضاض 
سيسير نحو التشكل وربما سيضم دول أخرى بعد أن يرسخ مكانته، لذا تقتضي هذا الخطوة 

المبدئية مراقبتها وهي تتشكل.  

بقلم: محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
sowafi@hotmail.com

كانت ملفتة 
مسألة خروج 
بريطانيا 
من االتحاد 
األوروبي 
الذي عرف 
بـ»البريكست«. 
وكان خروجها في 
بداية العام الحالي 
محزن لدى البعض، 
اعتقادًا منهم أن 
بريطانيا ستواجه عزلة 
دولية كبيرة. 

الخالف الفرنسي-األمريكي..
ُيعيد بريطانيا عالميًا
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أكثر من 152 عاما وقناة السويس تقدم أهم وأعظم خدمة 
لحركة التجارة البحرية،، ما جعلها أهم مجري مائي في العالم!!

إستراتيجية 
قناة السويس 2023

قناة السويس قصة حب إنسانية وملحمة إرادة وطنية ،، إختلطت فيها 
الدماء بالعرق وجسدت معني ورمزًا للسيادة الوطنية المصرية وأكدت 
الشعب  التي إصطف  السياسية  القيادة  رؤية  الحالي صحة  العصر  في 

المصري ورائها ليؤكد للعالم أن مصر تستطيع !!
من رحم المحن تأتي المنح.. فعندما تنزل الكوارث وتحل األزمات علي 

إدارتها  أثناء  يخرج  أن  إال  يأبي  لشعبها  الحضاري  المخزون  فإن  ما  دولة 
إدارة األزمات علم قائم بذاته يتماس ويتقاطع  لهذه األزمات ورغم أن 
مع تخصصات أخري إال أنه تبقي مساحة إبداعية مرنه تختص بكل دولة 
 )EVER GIVEN( عن أخري .. وهذا ما حدث في أزمة السفينة الجائحة
في أواخر شهر مارس الماضي وتحديدا يوم األربعاء 3/24 حيث إنحرفت 

بقلم/ عبدالله يسري إعالمي وكاتب
زميل كلية الدفاع الوطني/ أكاديمية ناصر العسكرية العليا
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السفينة عن المسار المالحي داخل قناة السويس مما أدي إلي شحوط 
مقدم ومؤخر السفينة بضفتي القناة الشرقية والغربية.

أزمة السفينة
لقد حبس العالم أنفاسه وهو يتابع كيف سيدير المصريون هذه األزمة 
الغير مسبوقه في أهم مجري مالحي مائي في العالم تعبر منه 24 % 
من حركة تجارة الحاويات العالمية ويعبر منها 100% من إجمالي تجارة 
الحاويات بين آسيا وأوروبا !! توقفت حركة السفن العابرة من الشمال 
الجنوب إلي الشمال وذلك بعد أن تم تغيير مواعيد  الجنوب ومن  إلي 
وبتوقيتات  بالغة  بدقة  سفينة  كل  تعبر  أن  المعتاد  من  التي  القوافل 

محددة .
لقد كانت سرعة الرياح لحظة جنوح السفينة حوالي 40 عقدة فنتج عنها 

إن  كما   ،، عقدة   2.5 للسفينة  الحقيقية  السرعة  في  زيادة 
نتيجة  للتوجيه  السفينة  إستجابة  تأخر  إلي  تشير  التحقيقات 
صغر حجم الدفة بما ال يتناسب مع حجم حمولة السفينة ،، 
وأيضا عدم عمل بعض األجهزة المالحية بالكفاءة المطلوبة 

مثل )البوصلة المغناطيسية – الرادار(.
فور وقوع الحادث تشكلت غرفة عمليات إلدارة األزمة والتي 
بدورها وضعت خطة عمل وقامت ببناء السيناريوهات إلختيار 
األبعاد  ذات  الجائحة  السفينة  مواصفات  وفق  منها  األمثل 
الضخمة والحمولة التي تصل إلي 18.300 ألف حاوية وأيضا 

طقس سيء وطبيعة تربة خاصة!!
كان العالم يتابع الحدث لحظة بلحظة ... وكاالت أنباء عالمية 

ومحطات التليفزيون – ومواقع صحفية وتصريحات..
الحادث  هذا  في  تسببت  التي  البشرية  األخطاء  أيضا  التحقيقات  تذكر 
إلي  اليمني  أقصي  في  الدفة  علي  السريع  المتكرر  اإلستخدام  ومنها 
الماكينات  أوامر  وأيضا   – وظيفتها  فأفقدها  مرات  عدة  اليسار  أقصي 
المقدمة  من  السفينة  شحوط  إلي  أدي  مما  سرعة  بأقصي  للخلف 

والمؤخرة .. حيث كانت هذه السفينة في قافلة الجنوب إلي الشمال .
6 أيام منذ وقوع الحادث وحتي تعويمها وتحريكها من موقع شحوطها 
ورجال هيئة قناة السويس يواصلون الليل بالنهار وعلي رأسهم الفريق 
أسامة ربيع رئيس الهيئة.. تأتي الفكرة تلو الفكرة وتعطي األوامر بأعمال 
الشد لتحرير مؤخرة السفينة وتحرير الرفاص والدفة مع أعمال التكريك 
متر   18 عمق  لألزمة  الخامس  اليوم  في  التكريك  أعمال  بلغت  ..لقد 

فور وقوع الحادث تشكلت غرفة 
عمليات إلدارة األزمة والتي 

بدورها وضعت خطة عمل وبناء 
السيناريوهات الختيار األمثل منها
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وحجم تكريك 29 ألف متر  مكعب !!
أيام مظلمة....  بعد خمسة  النور  ليحمل  السادس  اليوم  فجر  جاء  حتي 
بتعديل  تقوم  وهي  والقاطرات  تتحرك  وهي  السفينة  العالم  ورأي 
مسارها .. كل ذلك كان بخبرة مصرية وأيد مصرية وتقديرات للموقف 

ومتابعة لحظة بلحظة من القيادة السياسية!!

الدروس المستفادة
 %90 بنسبة  األزمة  إنقضت  أن  بعد  المستفادة  الدروس  وجاءت 
عبرت  حيث  اإلنفراجة  في  تبعاتها  لتبدأ  قطرها  وتم  السفينة  وتحركت 
السفن المتوقفة من الجانبين والتي بلغت 400 سفينة في 4 أيام فقط 
هذه  مد  يتم  كان  التوقف  فترة  في  إنه  حيث  كبيرة  داللة  أيضا  ولهذا 
السفن باللوجيستيات المهمة كالماء واألعالف مثال للسفن التي تحمل 

الماشية خوفا من نفوقها وغير ذلك.
كما أن هناك داللة مهمة تابعها العالم والمتخصصون تحديدًا بإعجاب 
وهي أنه فور تعويم السفينة تحركت بمحركاتها هي وهذا دليل علي أن 
ما قام به هيئة قناة السويس في التكريك وغير ذلك كان أشبة بمشرط 

جراح ماهر فلم تتأثر محركات السفينة بأي ضرر.
أما الدروس المستفادة فجاءت علي هيئة قرارات تمثلت في اآلتي :-

تطوير المجري المالحي لقناة السويس. 1
إنشـاء وحدة بحرية لدعـم أعمال الغوص واإلنقاذ . 2

DSV قوتها ) 2 ونش متعدد األغراض – حمولة 150 
مع  للتعامل  مجهزة   ) حاويات  طن   50  – هوك  طن 

الحاويات حتي إرتفاع 64 متر.
تطوير أقسام اإلنقاذ )قاطرات – أجهزة ومعدات . 3

– تدريب (
تأسيس وحدة التعويضات والتحقيقات البحرية. 4
المرشدين . 5 لتدريب  الحادث  سيناريو  إستخدام 

بمركز المحاكاة
هنا تعلن قناة  السويس عن إستراتيجية وضعها رئيسها الفريق أسامة 
ربيع تتمثل في أربع محاور حتي عام 2023  وذلك لضمان الحفاظ علي 
عالمية  تحديات  وسط  السويس  قناة  لهيئة  والتجارية  المالحية  الريادة 

تفرضها جائحة كورونا وهي :-
محور إستمرار مشروعات المجري المالحي. 1
محور تتطوير األسطول البحري للهيئة. 2
محور تنمية األصول وتعظيم الموارد. 3
محور التحول الرقمي : الذي يتمثل في إفتتاح مركز الخدمات . 4

ببورسعيد  التبادلية  البيانات  ومركز  باإلسماعيلية  الرقمية 
السفن،  عبور  طلب  خدمة   ( هي  إلكترونية  خدمات  وإطالق 
خدمة الخطوط الطولية، خدمة الترسانات ، خدمة المناقصات 

والمزايدات مع تطوير محطة مراقبة بطول القناة (.
والتسويقية  التسعيرية  السياسات  السويس  قناة  هيئة  إتبعت  لقد    -
القدرة  من  زاد  مما   ،، واألمان  الحماية  درجات  أقصي  وإتباع  المرنة 
التنافسية للهيئة في وقت أثرت أزمة جائحة كورونا علي حركة المالحة 

العالمية بممراتها المختلفة .
لقد حبا الله قناة السويس بمزايا عظيمة هي :

اتبعت هيئة قناة السويس 
السياسات التسعيرية والتسويقية 

المرنة واتباع أقصى درجات 
الحماية واألمان

اإ�ستخدام �سيناريو 

احلادث لتدريب 

املر�سدين مبركز 

املحاكاة

تطوير اأق�سام 

الإنقاذ 

)قاطرات – اأجهزة 

ومعدات – تدريب (

اإن�سـاء وحدة بحرية 

لدعـم اأعمال الغو�ص 

 DSV والإنقاذ

قوتها  2 ون�ص متعدد 

الأغرا�ص – حمولة 

150 طن هوك – 50 
طن حاويات ( جمهزة 

للتعامل مع احلاويات 

حتي اإرتفاع 64 مرت.

تاأ�سي�ص وحدة 

التعوي�سات 

والتحقيقات 

البحرية

الدرو�س امل�ستفادة

تطوير املجري 

املالحي لقناة 

ال�سوي�ص
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بدون . 1 العالم  في  مالحية  قناة  أطول  أنها 
أهوسة

أنه يمكن اإلبحار فيها ليال ونهارًا. 2
ليتالئم . 3 القناة  وعمق  عرض  زيادة  إمكانية 

السفن  من  الجديدة  األجيال  غاطس  مع 
الضخمة

أكثر القنوات المالحية مراعاة لمعايير األمن . 4
والسالمة البحرية

من . 5 عبرها70%  فتمر   ... الزمن  تختصر 
إجمالي حركة التجارة العالمية البحرية

افتتحت  التي  الجديدة  القناة  أحدثتها  التي  المضافة  القيمة  عن  فضال 
أن  بعد  بالقناة  اإلبحار  زمن  تقليل  هي  متر  كيلو   72 بطول  عام2015 

أصبحت مزدوجة من 22 ساعة إلي 11 ساعة وبعمق 24 متر!!
رائعة وكلها تقدير  المعنية كانت  الجهات  العالمية لدى  الفعل  إن ردود 
المالكة  إيفرجرين  شركة  أعربت  حيث  ورجالها  السويس  قناة  لهيئة 
للسفينة الجائحة عن بالغ تقديرها لهيئة قناة السويس بما قامت به من 

جهود نحو حل هذه األزمة الصعبة .
كما قامت المنظمة البحرية الدولية )IMO( عبر شهادة نشرتها وسائل 
اإلعالم العالمية عن تقدير األمين العام للمنظمة البحرية الدولية وكافة 

أعضائها للجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة.
ثم جاء اختيار مجموعة FORBES  الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في 
قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين في الشرق األوسط لعام 2021 م في 

Top Ceos “ .       “ قطاع النقل واللوجيستيات
البلطيقي  البحري  المجلس  عن  صدر  ما  الهامة  المؤشرات  من  أيضا 
وأعضائها  العالم  %65 من حمولة  السفن  يمثل مالك  وهو  والدولي 
في 120 دولة  BIMCO في حق هيئة قناة السويس فضال عن تقرير 
منظمة ) Argus( العالمية حيث أكدت علي أن قناة السويس هي الخيار 

األقصي  الشرق  إلي  األمريكي  المسال  الطبيعي  الغاز  لناقالت  األول 
خالل يناير 2021

القناة   HDPE 12 ماسورة عمالقة طراز فضال عن ما يمثله من عبور 
بتاريخ 20/9/2020 وذلك في عملية لم تحدث من قبل في تاريخ الهيئة 
قادمة من النرويج إلي بنجالديش ، طول 6 مواسير منها 620 متر بقطر 
2.3 متر والستة اآلخرين 500 متر بنفس القطر وغيرها من المؤشرات 

المهمة في عالم الممرات المالحية !!
لقد كان إلنضمام الكراكة مهاب ماميش ألسطول الكراكات في الهيئة 
قيمة مضافة كبيرة ) كراكة القاطع الماص ( والتي توفر أقصي عمق 
للتجريف 35 متر وأيضا  إلنضمام الكراكة حسين طنطاوي الذي شهد 
العالم تدشينها يوم 4 من أغسطس الجاري حيث تمثل ثاني أكبر كراكة 
في الشرق األوسط .. كل ذلك يضع مالمح واضحة للخطى التي تسير 

بها هيئة قناة السويس نحو إمتالك القدرة لضمان إستمرار الريادة !!
وهذا في جوهره رسالة طمأنة للعالم ولحركة المالحة البحرية على قدرة 
السفينة  أزمة  مثل  محتملة  أزمة  أي  مع  التعاطي  في  الله  بإذن  مصر 
الممر  هذا  عمل  إستمرار  علي  الحفاظ  وفي     EVERGIVEN الجانحة 
المالحي البحري األهم في العالم بكفاءة وأمان لتحقيق إستراتيجية هيئة 

قناة السويس 2023.

قناة السويس قصة حب 
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االنسحاب األمريكى من 
أفغانستان والعراق ومستقبل 
 النظام الدولى

تلخص كلمة وزير الدفاع األمريكى لويد أوستن قبيل زيارته لليابان وكوريا الجنوبية فى مارس 2021 
والتى أشار فيها: بينما كانت الواليات المتحدة تركز على مكافحة الجهاديين في الشرق األوسط، 

كانت الصين ُتحدث جيشها في سرعة عالية. تلخص لنا األسباب الحقيقية وراء قرار االنسحاب 
األمريكى من أفغانستان والذى تم فى نهاية شهر أغسطس الماضى، كذلك االنسحاب من العراق 

المزمع بنهاية هذا العام وفق االتفاق الذى جرى بين الحكومتين العراقية واألمريكية خالل زيارة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمى لواشنطن إلجراء الجولة الثالثة من الحوار االستراتيجى بين البلدين، إضافة 

إلى إعادة انتشار القوات األمريكية فى منطقة الشرق األوسط وكذلك فى أوروبا خاصة فى ألمانيا.

بقلم: د. أحمد سيد أحمد
خبير العالقات الدولية والشؤون األمريكية بمركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية

الصين كلمة السر:
فالمؤسسات  األمريكية،  االنسحابات  وراء هذه  السر  كلمة  الصين  تعد 
وأجهزة  الدفاع  ووزارة  األبيض   البيت  خاصة  العميقة  األمريكية 
االستخبارات ومجلس األمن القومى ووزارة الخارجية وكذلك الكونجرس، 

للواليات  الرئيس  االستراتيجي  والمهدد  الخصم  هى  الصين  أن  تعتبر 
بل  والسياسية  االقتصادية  األمريكية  الهيمنة  تهدد  وأنها  المتحدة، 
والعسكرية العالمية، فهذه المؤسسات ترى أن نظام األحادية القطبية 
الذى تسيطر عليه الواليات المتحدة منذ ثالثة عقود وتحديدًا منذ انتهاء 
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السوفيتي  االتحاد  وانهيار  الباردة  الحرب 
السابق وحلف وارسو، مهدد اآلن من قبل 
إلقامة  تسعيان  واللتان  وروسيا،  الصين 
نظام دولى متعدد األقطاب، حيث يعتبرون 
تسيطر  الذى  القطبية  األحادى  النظام  أن 
اضطراب  إلى  أدى  المتحدة  الواليات  عليه 
وزيادة  الفوضى  وشيوع  الدولية  العالقات 
وانتهاك  األخرى  الدول  التدخل فى شؤون 

السيادة تحت شعارات نشر الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان، فمن 
البرتقالية  الثورات  وجهة نظرهم أن دعم أمريكا للثورات المختلفة مثل 
إلى الفوضى وانهيار  العربى أدت  الربيع  فى جورجيا وأوكرانيا ثم ثورات 
الدول ومؤسساتها الوطنية وتصاعد اإلرهاب واندالع الحروب ومن ثم 

ماليين المهاجرين والالجئين.

الصراع االستراتيجي
الحرب  يسمى  ما  أو  العالم  فى  اآلن  االستراتيجي  الصراع  يعد  ولذلك 
والصين  ناحية،  من  وحلفائها  أمريكا  بين  الصراع   هو  الجديدة،  الباردة 
وروسيا من ناحية أخرى، على طبيعة وهيكل النظام الدولى، فأمريكا تريد 
الحفاظ على األحادية القطبية، بينما تسعى الصين وروسيا لنظام دولى 
متعدد األقطاب، وهو ما يفسر قرار االنسحابات األمريكية من مناطق 
أو  للتفرغ  األوسط  والشرق  أفغانستان  فى  خاصة  العالم  فى  الصراع 
 التركيز بشكل أساسى على مواجهة واحتواء الصعود الصينى والروسى.
فقدد تضمنت استراتيجية األمن القومى األمريكى التى صدرت فى عهد 
الرئيس السابق ترامب وكذلك فى اإلستراتيجية المؤقتة لألمن القومى 
األمريكى التى صدرت فى شهر مارس الماضي فى عهد الرئيس بايدن، 
المتحدة،  للواليات  االستراتيجي  المهدد  هى  روسيا،  قبل  الصين،  أن 
فى  الثانية  االقتصادية  القوة  تصبح  أن  فى  نجحت  الصين  أن  خاصة 
العالم بعد الواليات المتحدة لتتجاوز اليابان، بل وتشير التوقعات إلى أنها 
قد تتجاوز أمريكا خالل العشرين عاما المقبلة، حيث تشكل الصين %19 

من حجم االقتصاد العالمي, كما أن الصين تسعى المتالك كل مقومات 
القوة الشاملة لتصبح قوى عالمية، فالصين زادت من إنفاقها العسكري 
أكبر ميزانية  ثانى  ، وهى  300 مليار دوالر  إلى  2020 ليصل  خالل عام 
تجاوزت  أنها  كما  دوالر,  مليار   760 المتحدة،   الواليات  بعد  عسكرية 
روسيا، 70 مليار دوالر، وتمتلك الصين حامالت طائرات وسفن نووية 
وصواريخ باليستية بعيدة المدى، كما دخلت الصين إلى مجال الفضاء 
العسكري لتزاحم أمريكا وروسيا. وعلى الجانب السياسي أصبحت بكين 
الدولى واستخدام  األمن  عالميًا خاصة فى مجلس  دورًا سياسيًا  تلعب 
الفيتو بشكل متزايد خاصة فى األزمات التى لدى الصين فيها مصالح 
مباشرة أو انخراط غير مباشر مثل سوريا وإيران وميانمار وغيرها وهو أمر 
جديد على السلوك الصينى فى األمم المتحدة، حيث كانت بكين تنتهج 

مبدأ الحياد فى التصويت على قرارات مجلس األمن.

نظام متعدد
خالل  من  متعدد  دولى  نظام  إلقامة  وروسيا،  الصين  تسعى  وبالتالى 
والثانية  والعسكرية،  االقتصادية  الذاتية،  قوتهما  بناء  األول  مسارين، 
بناء الشراكات بين البلدين لمواجهة النفوذ األمريكى. كما تجنبت الصين 
االنخراط العسكري المباشر فى مناطق الصراعات، والذى كلف الواليات 
المتحدة كثيرًا، حيث عملت على بناء قوتها االقتصادية والعسكرية بهدوء 
دون استفزاز أو تدخل عسكرىة خارجى واعتمدت على منهج القوة الناعمة 
االقتصادية  التنمية  وتحقيق  االقتصادية  المساعدات  عبر  الخارج  فى 

تعد الصين كلمة السر وراء االنسحاب 
األمريكي من أفغانستان فالمؤسسات 
األمريكية العميقة تعتبر الصين الخصم والمهدد 
االستراتيجي الرئيسي للواليات المتحدة
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وأفريقيا. أسيا  فى   حدث  كما  والطريق،  الحزام  مبادرة  خالل   من 
وقف النزيف األمريكى:

ومناطق  والعراق  أفغانستان  من  انسحابها  أن  المتحدة  الواليات  تعتبر 
أخرى يأتى لتحقيق عدة أهداف أولها وقف النزيف االقتصادى والبشرى، 
فالحرب األمريكية فى أفغانستان على مدار عشرين عامًا كلفت الواليات 
المتحدة ترليون دوالر ومقتل أكثر من 2600 جندى، كذلك الحرب فى 
العراق منذ عام 2003 كلفت أيضا ترليون دوالر وأالف القتلى والجرحى 
المباشرة  وغير  المباشرة  التكلفة  فإن  وإجماال  األمريكيين،  الجنود  من 
وأفريقيا  وسوريا  والعراق  أفغانستان  فى  األمريكي  العسكري  للتواجد 
إعادة  إلى  أمريكا  تهدف  وبالتالى  دوالر،  ترليونات  لستة  يصل  وغيرها 

توجيه تلك األموال لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وإنعاش االقتصاد، 
كثيرة  لهزات  تعرضت  التى  األمريكية  االقتصادية  القوة  تقوية  كذلك 
وفاقمتها جائحة كورونا. والذى من شأنه أن يساهم فى مواجهة الصعود 
االقتصادي الصيني القوى وتقليل حجم الفارق فى المبادالت التجارية 
لصالح الصين والذى يصل ل600 مليار دوالر، وهو ما دفع ترامب لشن 
حرب الرسوم الجمركية على الصين لتقليل هذا الفارق  بعد اتهام الصين 

بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
المتحدة  الواليات  تقوم  األمريكية،  االقتصادية  القوة  بناء  جانب  وإلى 
مثل  التقليديين  الحلفاء  مع  واإلستراتيجية  االقتصادية  الشراكات  ببناء 
أول  كانت  ولذلك  الصين،  لمواجهة  واستراليا  الجنوبية  وكوريا  اليابان 
زيارة خارجية لوزير الدفاع األمريكي لويد أوستن وانتونى ووزير الخارجية 
فى  الشروخات  لترميم  واليابان،  الجنوبية  لكوريا  كانت  للخارج  بلينكن 
العالقات بسبب سياسة ترامب السابقة  وفرضه نظرية الحماية مقابل 
يوشيهيدا  اليابانى  الوزراء  رئيس  بايدن  الرئيس  استقبل  كما  المال، 
سوجا كأول زعيم خارجى يزور الواليات المتحدة وكذلك الرئيس الكوري 
الجنوبى مون جاى إن فى واشنطن ليؤكد أن إدارة الرئيس بايدن تعطى 
األولوية فى سياساتها الخارجية لمواجهة الصين عبر تقوية العالقة مع 
التى جمعت  القمة االفتراضية  أيضا  الحلفاء فى أسيا، والتى عكستها 
الرئيس بايدن وزعماء اليابان واستراليا والهند حول الصين، وهو نفس 
وإصالح  الشراكات  ببناء  بايدن  إدارة  تقوم  حيث  روسيا  مع  المنهج 
 العالقات مع الحلفاء األوروبيين وحلف الناتو لمواجهة النفوذ الروسى.

ما بعد االنسحاب األمريكى:
لكن هل تؤدى االنسحابات العسكرية األمريكية من مناطق الصراعات 
مثل العراق وأفغانستان وسوريا وغيرها إلى تحقيق األهداف األمريكية 

خاصة مواجهة الصين والحفاظ على األحادية القطبية؟

11 سبتمبر
فى الواقع أنه بعد عشرين عامًا على أحداث 11 سبتمبر وغزو أفغانستان 
العسكري  واالنخراط   2003 عام  فى  العراق  غزو  ثم   2001 عام  فى 
وعناصر  قادة  ضد  المسيرة  الطائرات  واستخدام  سوريا  فى  األمريكي 
والصومال  اليمن  مثل  مختلفة  مناطق  فى  اإلرهابية  التنظيمات 
وغيرها، لم تنجح أمريكا فى القضاء على اإلرهاب بل على العكس انتشر 
التنظيمات  خريطة  وتوسعت  العالم  من  مختلفة  مناطق  اإلرهاب فى 
وحركة  حرام  كو  وبو  داعش  وتنيظم  القاعدة  تنظيم  مثل  اإلرهابية 
وأفريقيا،  أسيا  المجاهدين وغيرها فى دول ومناطق كثيرة فى  شباب 
على  اإلرهاب  على  حربها  فى  المتحدة  الواليات  اعتماد  بسبب  وذلك 
الفكرية  المواجهة  مثل  األخرى  االبعاد  وتجاهل  فقط  العسكري  البعد 
الدول  ومواجهة  االستخباراتية  المعلومات  وتبادل  التنموية  والمواجهة 
الرؤية  واتسمت  إلرهابية،  والتنظيمات  اإلرهاب  وتمول  ترعى  التى 
األمريكية الغربية باالزدواجية فى التعامل مع التنظيمات اإلرهابية، تحت 
المتشددة  واألخرى  المعتدلة  اإلسالمية  التنظيمات  بين  التفرقة  زعم 
بينما كلهم يحملون نفس األفكار، كما ركزت على التنظيمات اإلسالمية 
المتشددة السنية وتجاهلت التنظيمات الشيعية المسلحة التى تمارس 
العنف واإلرهاب كما هو الحال فى العراق وسوريا واليمن. كما فشلت 
أمريكا فى بناء ما أسمته العراق الديقراطى المزدهر حيث ساءت أحوال 
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العراق، كذلك فشلت فى بناء الدولة 
على  بل  التنمية،  وتحقيق  األفغانية 
وانهارت  الفساد  استشرى  العكس 
القوات األفغانية وهو ما أدى لعودة 

طالبان مرة أخرى.
أمريكا  قيام  فإن  المقابل  وفى 
بالشرق  وروسيا  الصين  باستبدال 
استراتيجى  خطأ  يمثل  األوسط 
أمريكى ألن لديها مصالح إستراتيجية 
متشابكة فى منطقة الشرق األوسط 
اإلرهاب  بمواجهة  يتعلق  خاصة فيما 
المهددة  الخارجية  التدخالت  وكذلك 
اإلقليم  دول  بعض  من  لالستقرار 

مثل إيران. 

رسالة سلبية
سلبية  رسالة  أعطى  أفغانستان  من  األمريكي  االنسحاب  أن  كما 
لحلفاء أمريكا بأنها حليف ال يمكن الوثوق فيه، إضافة إلى ان الصين 
أمريكا  منها  تنسحب  التى  المناطق  فى  موجودون  بالفعل  وروسيا 
لصراع  رئيسية  ساحة  يعد  والذى  األوسط،  والشرق  أفغانستان  خاصة 
النفوذ األمريكي الصيني الروسي. ولذلك فإن االنسحاب األمريكي من 
استراتيجيا ستملئه  فراغا  األوسط سيولد  والشرق  والعراق  أفغانستان 
كل من الصين وروسيا وهو ما يعزز مكانتهما فى النظام الدولى على 
حساب النفوذ والمكانة األمريكية، خاصة أن الصين لديها مداخل ناعمة 
ودبلوماسية وتعتمد على مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل فى شؤون 
لتشابك  يؤدى  الذى  االقتصادي  المدخل  إلى  إضافة  األخرى،  الدول 
المصالح ومن ثم يقوى عالقاتها ونفوذها بدول الشرق األوسط وكذلك 
وتسعى  طالبان  تجاه  مرنا  موقفا  الصين  اتخذت  حيث  أفغانستان، 
لتعظيم مصالحها وتعاونها االقتصادي مع الحركة، وذات الحال بالنسبة 
العالقات  ربط  الذى  واألمريكي  الغربى  الموقف  عكس  على  لروسيا، 
واالعتراف بطالبان بتنفيذ عدد من الشروط مثل احترام حقوق اإلنسان 
وإقامة حكومة شاملة والسماح لألفغان بحرية السفر والخروج من البالد 

وتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية 
طالبان  معه  تتجاوب  ال  قد  ما  وهو 
خاصة فيما يتعلق بالحكومة التمثيلية.

متعـــدد  دولـــى  نظـــام  نحـــو 
األقطاب:

العسسكرى  االنسحاب  فإن  وبالتالى 
مناطق  من  المباشر  األمريكي 
النفقات  سيوفر  أنه  رغم  الصراعات 
الخسائر  وتقليل  الباهظة  المالية 
البشرية، إال أنه سيترتب عليه تداعيات 
ألن  أمريكا،  على  سلبية  إستراتيجية 
رأس  على  تقف  عظمى  كقوة  أمريكا 
مسؤوليات  ولديها  الدولى  النظام 
التواجد  أن  كما  مكانتها،  لتعزيز  عالمية 
ويساهم  األمريكية  القومية  المصالح  من  يعزز  الصراعات  مناطق  فى 
ومواجهة خصوم  اإلرهاب  محاربة  فى  األمريكية  األهداف  تحقيق  فى 
أمريكا، وبالتالى فإن هذا االنسحاب سيعزز من سياسة العزلة األمريكية 
العالم،  فى  األمريكية  القوة  يضعف  ما  وهو  الداخل،  على  واالنكفاء 
عن  التخلى  إلى  األوسط  والشرق  أوروبا  فى  الحلفاء  سيدفع  أنه  كما 
مع  العالقات  تعزيز  أو  أخرى  بدائل  وإيجاد  األمريكية  األمنية  العباءة 
إلى   إضافة  وروسيا،  الصين  مثل  المتحدة  للواليات  المنافسة  القوة 
أصبح  والذى  اإلرهاب   تصاعد  إلى  سيؤدى  األمريكى  االنسحاب  أن 
أضحى  حيث  وتفاعالته  الدولى  النظام  فى  البارزين  الفاعلين  أحد 
الدوليين. واألمن  السلم  لتهديد  الرئيسية  المصادر  أحد   اإلرهاب 

برفع  ترامب  عهد  مع  بدأت  التى  المتحدة سواء  الواليات  إن سياسات 
شعار أمريكا أواًل  أو التى اتخذها بايدن باالنسحاب األمريكى  المتسرع 
وغير المدروس من مناطق الصراعات واالنكفاء على الداخل، ستؤدى إلى 
التعجيل بتحول النظام الدولى من نظام أحادى القطبية بقيادة الواليات 
روسيا  الصين  فيها  تكون  األقطاب  متعدد  دولى  نظام  إلى  المتحدة  
من  جديدة  مرحلة  فى  العالم  يدخل  ما  وهو  ألمريكا،  منافسة  أقطاب 
التفاعالت التى سيكون لها تداعيات وأثار عديدة على القضايا العالمية.

االنسحاب العسكري 
األمريكي المباشر من 
مناطق الصراعات رغم 

أنه سيوفر النفقات المالية 
الباهظة وتقليل الخسائر إال 

أنه سيترتب عليه تداعيات 
استراتيجية سلبية على أمريكا 
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بعد سيطرة طالبان على الحكم

 هل تصبح أفغانستان مالذًا
لجماعات العنف والتطرف؟

هل يمكن وصف »طالبان« بالحركة المتطرفة؟ وإذا كانت كذلك فما فائدة الحديث عن 
فكرة تحول أفغانستان إلى مالذ آمن لجماعات العنف والتطرف بعد سيطرتها على الحكم 

في منتصف يوليو الماضي؟ هناك من يعتقد أن الحركة باتت مختلفة في نسختها 
الجديدة عن »طالبان« التي وصلت إلى السلطة في العام 1996، وهو ما سوف ينعكس 

على سلوكها وبالتالي إحترامها للمرآة ولحقوق اإلنسان، هؤالء الذين يراهنون على 
الطبعة الجديدة لحركة »طالبان« نسوا أو تناسوا أنها احتضنت تنظيم قاعدة الجهاد قبل 

وبعد الغزو األمريكي ألفغانستان في العام 2001، وبالتالي لن تتخلى الحركة عن التنظيم 
حتى بعد وصولها للسلطة.

بقلم: منير أديب 
باحث في شؤون الحركات المتطرفة واإلرهاب الدولي
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البد من مشروع عربي 
يتوجه إلى وضع خطط 

استراتيجية لمواجهة 
اإلرهاب عابر الحدود

الواليات  وبين  بينها  جرت  التي  المفاوضات  في  “طالبان”  تعهدت 
تسمح  ولن  “القاعدة”  عن  الغطاء  ترفع  أنها سوف  األمريكية  المتحدة 
ألي تنظيم أن يستخدم أفغانستان منصة لتهديد أمن الدول، هذا التعهد 
ال ضامن له، ولن تتراجع الحركة عن أفكارها واستراتيجيتها لمجرد تعهد 

لن يقدم أو يؤخر في حالة عدم اإللتزام به. 
بعد  األمريكية  للقوات  الدن،  بن  أسامة  تسليم،  »الحركة«  رفضت 
بعد  اشترطت  ثم  البداية  في  تحججت   ،2001 عام  سبتمبر   11 أحداث 
برجي  تفجير  في  تورطه  تؤكد  أدلة  تقديم  المتحدة  الواليات  على  ذلك 
التجارة العالمي، وكان ذلك قبل اعتراف بن الدن، وضحت بالحكم مقابل 
 ،2001 العام  األمريكي في  الغزو  ثم حدث  القاعدة،  زعيم  عدم تسليم 
ورغم ذلك انسحبت القوات األمريكية من البالد دون أن تسلم “طالبان” 
زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري، الموجود في جبال قندهار، فقط 
أن  أميركا على عدم تعاون »الحركة« مع »التنظيم« دون  تفاوضت مع 

تطلب تسليمه أو تصل إليه لتقليل خطر “القاعدة”.

أفغانستان منصة اإلرهاب العالمي 
سوف تتحول أفغانستان إلى منصة لتصدير العنف ألسباب ترتبط بأفكار 
الحركة األيديولوجية والتي تتماهى مع كل تنظيمات العنف والتطرف 
مثل القاعدة وشبكة حقاني وتنظيمات أخرى محلية مسلحة ترتدي ثوب 
كامل  على  تبسط سيطرتها  أن  تستطيع  لن  أنها  الثاني،  واألمر  الدين، 
ما  وهو  خرسان”،  “والية  تنامي  إلى  يدفع  ما  وهو  األفغانية  األراضي 
ُيهدد بصعود “داعش” من جديد، رغم أن المؤشرات كلها تذهب إلى أن 
تنظيم قاعدة الجهاد قد يتصدر المشهد الجهادي، بعد سيطرة طالبان 

على الحكم واحتضانها له.
للجهاديين  تدريب  إلى ساحة  السوفيتية  الحرب  أيام  أفغانستان  تحولت 
من كل أنحاء العالم، هؤالء الجهاديين هم من شكلوا تنظيم القاعدة بعد 
انتهاء الحرب وخروج القوات السوفيتية في العام 1988، وقتها اقترح 
عبد الله عزام، أحد قيادات اإلخوان المسلمين، على، أسامة بن الدن، 
انشاء »القاعدة«، بعدما دار حوار بينهما فحواه، بأن الحرب انتهت والجهاد 
لم ينتهي بعد، فهو باق إلى يوم الدين، وأننا نمتلك قاعدة بيانات لكل 
المجاهدين سواء من ماتوا أو من مازالوا أحياًء، وضرورة انشاء “قاعدة 

الجهاد” كتنظيم للدفاع عن اإلسالم، فكان قرار النشأة والتدشين.
من بعدها أصبحت أفغانستان ساحة للعنف عابر الحدود والقارات، ومن 
هنا خطط أسامة بن الدن ومساعدوه لإلعتداء األكبر واألشهر في تاريخ 
الواليات المتحدة األمريكية “تفجير برجي التجارة العالمي”، وأثناء الحرب 

التي سمحت  أفغانستان  القتال في  تقام معسكرات  كانت  السوفيتية 
قنبلة  “الجهاديين”  هؤالء  وبات  العسكري،  والتدريب  الجهادية  بالتربية 

موقوتة تهدد أي أرض يحطون عليها.
ربما تكون الطبيعة الجغرافية أحد األسباب التي جعلت أفغانستان مالًذا 
لمركز  تحولها  في  األهم  السبب  ولكن  والتطرف،  العنف  لجماعات 
استقطاب لهذه التنظيمات، سواء أثناء الحرب السوفيتية، حيث أرادت 
وقتها  عليه  أطلق  ما  دعمت  وهنا  دارها،  عقر  في  تواجهها  أن  أميركا 
بعد  فيما  تحولوا  والذين  العرب”  المقاتلين  أو  العرب”  “المجاهدين 
وأنشأوا تنظيم القاعدة، الذي خرجت من رحمه “داعش” فيما بعد، وها 
هي اآلن تستخدم أفغانستان ساحة لهذه التنظيمات من خالل صعود 
إلنسحابها،  حقيقي  إدارك  بعدم  أو  منها  برغبة  سواء  للحكم  “طالبان” 

فسواء هذا أو ذلك فقد أدى إلى قيام إمارة إسالمية تهدد أمن العالم.
الدينية  التيارات  ودعم  إسالمية  إمارة  إقامة  في  يتركز  طالبان  مشروع 
إلى  يميل  قبائلي  واقع  من  ذلك  تفعل  ولعلها  والغرب،  الشرق  في 
هذه  أن  ترى  أنها  على  فضاًل  جرمه،  عن  النظر  بغض  الضعيف  نصرة 
التي تحلم  الدولة اإلسالمية  إقامة  التنظيمات مجرد خطوة في طريق 
بها، قد يكون هناك بعض اإلحتالفات فيما بينها ولكن ما يجمع هذه 
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التنظيمات و »طالبان« أكثر من هذه االختالفات، ولعل ذلك أحد أسباب 
دعم “طالبان” لكل التنظيمات المتطرفة.

ما بعد طالبان
تساهلت الواليات المتحدة األمريكية مع حركة طالبان، التي نجحت في 
تجميع صفوفها أثناء الوجود األمريكي في أفغانستان على مدار عقدين 
كاملين حتى أن أغلب التقارير االستخباراتية أكدت أن أقل عدد لمقاتلي 
الحكومة  ضعف  عن  فضاًل  مقاتل،  ألف   60 إلى  يصل  طالبان  حركة 
األفغانية والجيش الذي تهاوى أمام سلطة »الحركة« التي كانت تسيطر 
على المدن وذخائر الجيش دون أن تطلق طلقة واحدة! فكانت تسيطر 
أسلحة  يحملون  الذين  أنصارها  بعض  خالل  من  الجيش  مواقع  على 
خفيفه فوق الدراجات البخارية، وهو ما ُيعزز الرغبة األمريكية في وجود 

“طالبان” في الحكم.
الفرصة  أتاحت  ولكنها  أفغانستان،  من  مهزومة  تخرج  لم  فقط  أميركا 
لصعود حركة طالبان إلى السلطة مع بدايات اإلنسحاب، وفشلت فشاًل 
وال  “طالبان”  مواجهة خطر  على  قادرة  مدنية  حكومة  إنشاء  في  ذريًعا 
وال  جيش  وال  حكومة  فال  األرض،  عن  الدفاع  على  أيًضا  قادر  جيش 

مجتمع مدني قوي.
على  بظاللة  ألقى  ربما  وروسيا  والصين  أميركا  بين  السياسي  الصراع 
هذه  في  للفوضى  إمارة  إنشاء  وراء  السبب  يكون  وربما  أفغانستان، 
الدولة، تواجه من خاللها الصين وتقدمها اإلقتصادي والعسكري وربما 
ترد على مناكفات روسيا لها، وهنا تعتقد واشنطن أن هذه اإلمارة قد 
تعيق الصين عن مسارها في طريق الحزام والطريق، وقد يوقف طريق 
الحرير من أساسة ويعيق تدفق البضائع الصينية إلى كل دول العالم في 

مختلف القارات.
عين الواليات المتحدة األمريكية من وراء سيطرة طالبان على الحكم في 
أفغانستان على مسلمي اإليجور، واحتمال تماهي “طالبان” و “القاعدة” 
مع “اإليجور” التي تنظر الصين إلى قطاع كبير منهم على أنهم متطرفين 
الفعل  أو مشاريع تطرف مستقبلية، وهو ما سوف يتيح مساحة من 
ورد  واشنطن  تعتقد  كما  “اإليجور”  و  “القاعدة”  و  “طالبان”  بها  تقوم 
الفعل من قبل القوات الصينية، وهو ما ُيساعد في تفكك الصين قبل 

صعودها.
العنف  لجماعات  أكبر  مساحة  يعطي  ربما  الكبرى  الدول  بين  الصراع 
والتطرف، التي تستغلة لصالحها، كان ذلك مع بداية اإلجتياح السوفيتي 
في العام 1979 عندما تم دعم المجاهدين العرب من قبل المخابرات 
تنظيم  نواة  هؤالء  فشكل  روسيا،  مواجهة  بهدف  األمريكية  المركزية 
عاًما  خمسين  قبل  حدث  وما  ذلك،  بعد  “داعش”  ثم  أوال  “القاعدة” 
يحدث اآلن، فأميركا تريد مواجهة الصين بنفس ذات الطريقة، كما أنها 
تواجه هجمات روسيا السيبرانية بتسهيل إقامة إمارة إسالمية بالقرب 
منها، هذا الصراع لن يسلم منه أحًدا سواء دول الجوار أو الدول البعيدة 
عن أفغانستان، التي قد ال تجمعها حدود مشتركة مع الدولة اآلسيوية 

ولكن سوف يصل خطر تنظيمات العنف والتطرف إليها ال محالة.

مواجهة خطر اإلرهاب 
أنها  صحيح  »طالبان«،  مشروع  أمام  يقف  أن  الدولي  المجتمع  على 
باتت أمر واقع وهي في السلطة اآلن، لكن أي تساهل أمام صعودها 
أشبه  جديدة  دولة  يخلق  والتطرف سوف  العنف  لجماعات  واحتضانها 
بمملكة »داعش« التي سقطت في 22 مارس عام 2019، ولكن هذه 
الدولة سوف يكون معترف بها من المجتمع الدولي أو من دول كثيرة 
ربما ال ترغب في صدام معها، وهو ما يزيد األمور تعقيًدا، ويدفع لتنامي 
جماعات العنف والتطرف وبالتالي تهديد أمن واستقرار العالم كله من 

شرقة إلى غربه.
وهنا البد من مشروع عربي يتوجه إلى وضع خطط استراتيجية من شأنها 
مواجهة اإلرهاب »المعولم« عابر الحدود والقارات والذي بدأ يطل علينا 
من قارة جديدة، والبد لهذا المشروع أن يفرغ جزء كبير من استراتيجيته 

لتفكيك األفكار المؤسسة لهذه التنظيمات.
دول  إقناع  يستلزم  أمر  إسالمية  إمارة  توطين  مشروع  أمام  الوقوف 
هذا  مواجهة  عن  التراجع  أو  المنطقة  هذه  في  اللعب  بخطورة  العالم 
المشروع وخطرة على أمن واستقرار العالم، ثم مواجهة تبعات ما سوف 
يحدثه زلزال صعود “طالبان” للحكم، خاصة وأنه أعطى ماء الحياة لكثير 
قريب،  األمل  أن  تشعر  باتت  التي  السياسي  اإلسالم  تنظيمات  من 

فضاًل عما توفره لها من دعم ووجود آمن.
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 وانما أيضا ما يمكن ان تسببه المؤثرات الخارجية المرتبطة باألزمة وما يمكن ان ٌيعتبر تهديد 
او مجموعة من التهديدات الحقيقية لها في حال عدم اعتماد المؤسسة على البحث العلمي 
المتاحة  الموارد  تسخير  وبالتالي  وأبعادها  األزمة  لفهم  دوري  بشكل  المتعمقة  والدراسات 

لمواجهتها وتجاوزها! 
وترى الدراسات الحديثة في هذا المجال ، ان تداعيات أزمة كورونا أنتجت اتجاهات حديثة في 
مجال العالقات العامة تجلت بوضوح في ممارسات المؤسسات الحديثة مؤخرا والتي تمكنت 
تأثيرها على مخرجاتها  الممارسات من الصمود في مواجهة األزمة والتقليل من  بفعل هذه 
وتحقيق رؤيتها وأهدافها، ومن هذه االتجاهات ، التحول الرقمي للمؤسسات :  فإستمرار جائحة 
التنافس وانما أيضا خارج  كورونا سبب خروج العديد من المؤسسات ليس فقط خارج دائرة 
السوق! وذلك لعدة أسباب لعل أهمها عدم وجود الموارد البشرية والمالية واالستعداد التقني 
للتحول الرقمي والذي يعتمد بالدرجة األولى في مثل هذه الحاالت على العالقات العامة الرقمية 
القادرة على إدارة الحمالت اإلعالمية الالزمة للحفاظ على الصورة الذهنية للمؤسسة في وجود 
خطة استراتيجية مرنة مبنية على دراسات دقيقة و معتمدة من قبل إدارة لديها االستعداد لتفهم 
وتبني استراتيجيات وسياسات اتصالية تضمن تفاعل جمهور المؤسسة معها عبر المنصات 
الرقمية . لذا نجد ان على سبيل المثال ال الحصر ان المؤسسات المالية قامت بتسريع تحوالتها 
الرقمية خصوصا في مجال الخدمات المصرفية لتظل مواكبة لمتغيرات العصر ومتقدمة على 
االضطرابات المحتملة في المستقبل من خالل اعتماد التقنيات الحديثة في ممارسة العمليات 
المكتبية مثل ال   blockchain والحوسبة السحابية وإنترنت األشياء ، والعمل على تسويقها 

بشكل جيد لعمالئها عبر أدوات العالقات العامة الرقمية.
ومن االتجاهات الحديثة أيضا في ممارسات العالقات العامة في المؤسسات، اعتماد خاصية 
البث المباشر للتسويق بعد التطورالسريع لألدوات االتصالية قليلة التكلفة للمؤسسات و الذي 
دفع إدارت العالقات العامة في أغلب المؤسسات الى االستفادة من الخصائص التي تتمتع 
بها العديد من المنصات الرقمية ، وتحديدا المنصات التي تقدم خاصية البث المباشر مثل 
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Instagram Live وغيرها ، حيث ساهمت في 
رفع مستوى التفاعل بين الجمهور وعمالئها من خالل التنويع في الرسائل الموجههة لهم كالبث 
الصوتي والمناسبات الرقمية والحوار المباشر عبر تلك المنصات خالل األزمة، مما أتاح فرصة 
أكبر للمؤؤسات لفهم احتياجاتهم وتلبيتها بشكل أفضل من المنافسين. وهذاأثبته تقرير” تطور 
تطبيقات التواصل االجتماعي” الصادر حديثا والذي يؤكد ان خاصية البث المباشر عبر الفيديو 
تدعم اقتصاد المبدعين من صانعي المحتوى بنحو 2.1 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2025 

في منطقة الشرق األوسط .
لمعطيات  وتفهم  المنافسة هي مسألة فهم  دائرة  البقاء في  او  الخروج  ان  القول،  خالصة 
ومتطلبات المرحلة ، هي قراءة حقيقية ومتمعنة في األحداث وفي األزمات وفي األشخاص 
العلمية  البحوث  ألهمية  فهم  مسألة  هي   ، جيد  بشكل  واستغاللها  المتاحة  الموارد  وفي 
... هي  ، واألهم  النتائج  بناءا على  القرارات االستراتيجية  المؤسسات واتخاذ  والدراسات في 
مسألة تكليف المهام ليس لمن يحمل المؤهل األكاديمي فقط ، وإنما ألصحاب الكفاءة .. 

ألصحاب الذمم والضمائر وحب الوطن و الوالء لقادته.
السطر األخير ...

التحول الرقمي في مملكة البحرين ...« يكمن في إرادة سياسية قوية مّثلها جاللة الملك الذي 
العنصر  السياسة  التقدم، وفي جوهر هذه  بأسباب  تأخذ  إلى دولة عصرية  البداية  سعى من 
البشري المؤهل الذي أمكنه إنجاز هذا التحول، ما يفتح الباب أمام عصر جديد تدخله المملكة 

وهو عصر اقتصاد المعرفة والذكاء االصطناعي« مركز الخليج للدراسات االستراتيجية

مسألة فهم وتفهم!
السطر األخير

بقلم: د. مها الراشد
أكاديمية وكاتبة بحرينية 
malrashid@uob.edu.bh

في مجال التسويق، كل 
عنصر من عناصر المزيج 
التسويقي سواء كانت 
تسويق شبكات التواصل 
االجتماعي او التسويق 
باعتباره وظيفة من 
وظائف العالقات العامة، 
له دور جوهري في بناء 
هوية المؤسسة وإدارة 
سمعتها. وظهور فيروس 
كورونا – كوفيد 19 
ساهم – بال شك - في 
تغيير ممارسات العديد 
من الوظائف ومنها 
وظائف العالقات العامة 
للحفاظ على الصورة 
الذهنية  للمؤسسة من 
التأثر بتداعيات كورونا 
ليس فقط على البيئة 
الداخلية للمؤسسات.
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التقليدية  القدرات  يفوق  بات  التهديدات  هذه  من  بعض  وأن   السيما 
للدول؛ ومن ثم أصبح يهدد بقاءها أو استقرارها على أقل تقدير، وهو 
ما يمكن االستدالل عليه بالدور الذي لعبته مواقع التواصل االجتماعي 
في تحريك االحتجاجات ضد األنظمة الحاكمة في عدد من دول المنطقة 
عليه  ُأطلق  فيما  اآلخر؛  بعضها  تسقط  أن  وكادت  بعضها  فأسقطت 
تبدأ  التي  التساؤالت  من  عددًا  يثير  الذي  األمر  العربي«،  »الربيع  وقتها 
بالسؤال حول أبرز التهديدات القادمة من الفضاء اإللكتروني وما يترتب 
عليها من تداعيات؛ وتمر بالسؤال حول المحددات أو العوامل المساعدة 
السيبرانية؛  التهديدات  تشكلها  التي  التحديات  حجم  تنامي  تدعم  التي 
حول  بالسؤال  وتنتهي  للدول؛  التقليدية  القدرات  على  تفوقها  ثم  ومن 

المسارات التي يجب اإللتزام بها لمواجهة مثل هذه التهديدات. 

أواًل: التهديدات القادمة من الفضاء اإللكتروني.. أنماطها 
وتداعياتها المحتملة

تشير التهديدات القادمة عبر الفضاء اإللكتروني في مواجهة الدول إلى 
وجود نمطين رئيسيين ــــــ ال نمط واحد ــــــ من التهديدات، يتمثل أولهما 
ــــــ  ــــــ على اختالف طرق تنفيذها  في الهجمات السيبرانية التي تسعى 
سواء  اإللكتروني،  فضائها  استهداف  عبر  الدول  بمصالح  اإلضرار  إلى 
بغرض اختراق أمنها المعلوماتي والوقوف على حجم قدراتها الحقيقية 
كبرامج  مختلفة  بطرق  إليه  الوصول  يمكن  والذي  الفعلية  وإمكاناتها 
 )SQL( المركبة  االستعالمات  لغة  حقن  وتقنية   spyware التجسس 
وهجمات الوسيط )Man-in-the-Middle(  والتي تسمح للمهاجم في 
إجمالها باالستيالء على المعلومات المطلوبة. أو بغرض إجهاض قدرة 

بقلم: هاني األعصر
باحث متخصص في شؤون األمن القومي - المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات ـــــ القاهرة 

بعد أسابيع من إعالن االتحاد الدولي لالتصاالت ــــــ التابع لألمم المتحدة ــــــ لتوقعه بشأن بلوغ 
الخسائر العالمية الناجمة عن الجرائم السيبرانية خالل العام الجاري إلى 6 تريليونات دوالر، 

جاءت الهجمات السيبرانية التي طالت بعض القطاعات الحيوية في عدد من دول المنطقة 
كأنظمة الطوارئ في اسرائيل ومن قبلها شبكة السكك الحديدية في إيران؛ وكذلك الحمالت 

اإللكترونية ـــــ ذات الطابع اإليثاري ـــــ التي مازالت تستهدف النيل من استقرار الجبهات 
الداخلية لبعض الدول أو تشويه صورتها أمام المجتمع الدولي، لتشير إلى أن التهديدات 
ـــــ مازالت تشكل تحديًا كبيرًا أمام السواد  ـــــ في إجمالهاـ  القادمة عبر الفضاء اإللكترونيـ 

األعظم من دول العالم؛ بما فيها الدول المعروفة بتفوقها في مجال األمن السيبراني،

الفضاء اإللكتروني.. 
تهديدات متزايدة تفوق 

القدرات التقليدية 
للدول
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يزداد الدور السلبي 
لتطور التقنيات 

المستخدمة لتنفيذ 
الهجمات السيبرانية  ويحل 

في  المقدمة منها تردي 
وعي مستخدمي االنترنت

وذلك  بدورها؛  القيام  على  الدولة 
بإفقادها السيطرة على الشبكات أو 
مكوناتها  إلى  الوصول  من  حرمانها 
جزئيًا  مكوناتها  تعطيل  أو  الرئيسية 
أو كليًا بحيث تعجز الدولة عن تقديم 
الخدمات المرتبطة بنطاق الشبكات 
كبير  جزء  تفقد  ثم  ومن  الُمخترقة، 
وربما  فيها؛  المواطنين  ثقة  من 

سيطرتها عليهم. 
في حين؛ يتمثل النمط   
عبر  القادمة  التهديدات  من  الثاني 
األنشطة  في  اإللكتروني  الفضاء 
تكتسب  والتي  الهدامة  اإللكترونية 

الذي تفرضه  التحدي  أنماطها وأهدافها وتزايد حجم  تنوع  خطورتها من 
على الدول المستهدفة مع أي تطور يطرأ على الوسائل المستخدمة في 
التواصل  بثها عبر مواقع  يتم  التي  اإليثارية  الحمالت  تنفيذها، وأهمها 
فئات  بعض  تأليب  بهدف  اإلعالمية  الرقمية  المنصات  أو  االجتماعي 
الدعاية السلبية  أو أغلبها ضد أنظمة الحكم، وكذلك حمالت  المجتمع 
السلبي  التأثير  دعم  بغرض  سواء  ذاتها؛  األدوات  عبر  بثها  يجري  التي 
على صورة  سلبًا  التأثير  بغرض  أو  ــــــ  وجدت  إن  ــــــ  اإليثارية  للحمالت 
تأتي  وأخيرًا  الدولي،  المجتمع  أمام  الدول  لبعض  الحاكمة  األنظمة 
الحمالت اإليديولوجية / الفكرية والتي تنقسم إلى حمالت سلبية تهدف 
إيجابية  به، وحمالت  السائدة  المجتمع والقيم  أفكار  التشكيك في  إلى 

تهدف إلى نشر أفكار على عكس السائد بالمجتمع والتي يمهد بعضها 
اإلرهابية؛  التنظيمات  بعض  تمارسها  التي  اإللكتروني  التجنيد  ألعمال 
أنشطة  إجمالها  في  وهي  جديدة،  عناصر  استقطاب  بها  وتستهدف 
تخريبية قد يصل مداها لحد تهديد األمن االجتماعي أو السياسي للدولة. 

ثانيًا: تصاعد حجم التهديد.. المحددات والعوامل المساعدة
ترتبط التهديدات القادمة عبر الفضاء اإللكتروني في خطورتها بعدد من 
السيبرانية  الهجمات  تميز  التي  السمات  تلك  رأسها  على  المحددات؛ 
وعمليات  التهديد  وسائل  من  غيرها  عن  الهدامة  اإللكترونية  واألنشطة 
التخريب التي تستهدف أمن الدول واستقرارها، وأبرزها انخفاض تكلفة 
التنفيذ والذي ال يشجع الدول ـــــ الراغبة في اإلضرار بمنافسيها أو أعدائها 
ـــــ على تكثيف مثل هذه الهجمات واألنشطة فحسب؛ بل يشجع أيضًا 
اإلجرامية  والمنظمات  اإلرهابية  كالتنظيمات  الدول  دون  من  الفاعلون 
وجماعات المعارضة غير الشرعية واألفراد على تنفيذ مثل هذه األعمال 
العدائية، وهو ما يعني اتساع دائرة األطراف المعادية للدرجة التي تجعل 
من توقع األهداف المحتملة وما يترتب عليها من تهديد أمرًا أكثر صعوبة 
المهاجمين  دوافع  وتنوع  تعدد  مع  السيما  المستهدفة؛  الدول  على 

واألدوات المتاحة لهم.
واألدوات  للتقنيات  والمتسارع  المستمر  التطور  ذلك؛  إلى  يضاف 
المستخدمة في شن الهجمات التخريبية واألنشطة الهدامة والذي ظهر 
تضاعفت  التي  السيبرانية  الهجمات  حجم  زيادة  في  سواء  بوضوح  أثره 
مرات؛  ثالث  األخير  العقد  خالل 
حتى إنها بلغت خالل الثمانية أشهر 
ــــ وفق دراسة من  األولى من 2020ـ 
ــــــ إلى 445 مليون   Arkose Labs
االحتجاجات  تصاعد  في  أو  هجمة؛ 
بظهور  ارتبط  والذي  الدول  ببعض 
التواصل  ووسائل  المدونات 
طرأت  التي  والتطورات  االجتماعي 
العقد األول من  نهاية  ـــــ مع  عليها 
القرن ــــــ وسهلت ربطها بالمنصات 
ما  مجتمعة  شكلت  التي  الرقمية 
وعلى  البديل  اإلعالم  عليه  ُأطلق 
دورًا  لعب  الذي   YouTube رأسها 
الطابع  ذات  المواد  نشر  في  كبيرًا 

اإليثاري التي حفزت كثيرين ودفعتهم لالحتجاج. 
واألدوات  التقنيات  لتطور  السلبي  الدور  يتزايد  السياق؛  هذا  وفي 
العوامل  من  عدد  ضوء  في  السيبرانية  الهجمات  لتنفيذ  المستخدمة 
اإلنترنت  مستخدمي  وعي  تردي  منها  المقدمة  في  يحل  المساعدة، 
مواقع  لرواد  الثقافي  الوعي  انخفاض  حين ساهم  أشكاله، ففي  بكافة 
مع  اإليجابي  تفاعلهم  في  تأثيره  تحت  والواقعين  االجتماعي  التواصل 
السواد  وعي  إلنخفاض  كان  ُمضلل،  محتوى  من  لهم  تقديمه  جرى  ما 
لتجنب  إتباعها  الواجب  باألساليب  ــــــ  اإلنترنت  مستخدمي  من  األعظم 
الهجمات السيبرانية ـــــ دورًا كبيرًا في نجاح السواد األعظم من الهجمات 
الذي  الوعي  النخفاض  النسبية  الميزة  منفذوها  أدرك  التي  السيبرانية 
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دفعهم للتمسك بالبريد اإللكتروني 
كقناة لتوزيع برامج القرصنة؛ وذلك 
أعلنت  التي   CSO Online بحسب 
أن تسليم ٪94 من البرامج الضارة 

يتم عبر البريد اإللكتروني. 
القدرات  فاعلية  تراجع  يأتي  كما 
العوامل  ضمن  للدول  التقليدية 
حجم  تصاعد  تدعم  التي  المساعدة 
الفضاء  عبر  القادمة  التهديدات 
السواد  وأن  السيما  اإللكتروني، 
يأتي  التهديدات  هذه  من  األعظم 
أو  نفوذ  ال  حيث  الحدود؛  عبر 
مثل  تعاني  التي  للدول  صالحيات 
غيرها من المؤسسات المستهدفة 

من نقص عدد المتخصصين في مجال تعزيز األمن السيبراني؛ إذ تشير 
بعض التقديرات ـــــ بحسب تكنوتل للتقنية واألعمال ــــــ إلى وجود نحو 
مليون وظيفة شاغرة في هذا المجال على مستوى العالم خالل 2020؛ 

يتوقع أن تصل بنهاية 2021 إلى 3.5 مليون وظيفة.  

ثالثـــًا: مواجهـــة تهديدات الفضـــاء اإللكتروني.. مســـارات 
متوازية

لمواجهة  اتخاذها  الدول  على  يجب  التي  االجراءات  تختلف   
التهديدات القادمة عبر الفضاء اإللكتروني؛ بإختالف نمط التهديد، ففي 
إطار التصدي للهجمات السيبرانية تتزايد أهمية الوسائل التقنية الداعمة 
 Ce ـــــ والذي قدرته لألمن السيبراني التي مازال حجم االستثمارات بها 
2020ــــــ محدودًا؛ مقارنة بحجم الخسائر  176.5 مليار دوالر في  بـ   Pro
مجلة  محللو  توقع  التي  الهجمات  لهذه  نتيجة  العالم  يتكبدها  التي 
 10.5 إلى   2025 العام  بحلول  يصل  أن   Cybersecurity Ventures
تريليون دوالر؛ وهو ما يعني نمو حجم الخسائر المترتبة على الهجمات 

السيبرانية بنحو %15 سنويًا. 
أما فاعلية الوسائل التقنية وقدرتها على التصدي للهجمات   
السيبرانية والحد من تداعياتها فترتبطان بما يمكن أن ُنطلق عليه الوسائل 

المكملة  االجراءات  أو  المساعدة 
لمنظومة األمن السيبراني، وعلى 
الدولية  المبادرات  تطوير  رأسها 
السيبراني؛  األمن  لتعزيز  الرامية 
منظمة  لتأسيس  بالدعوة  وذلك 
دولية معنية بالعمل على تحقيق 
اإلمكانات  كافة  توفير  مع  ذلك 
أضف  لها،  الالزمة  والصالحيات 
بوضع  الدول  قيام  ذلك  إلى 
على  قادرة  وطنية  استراتيجيات 
التي  الضعف  نقاط  معالجة 
الهجمات  نجاح  فرص  من  تعزز 
مع  الشراكات  وبناء  السيبرانية، 
والدولية؛  اإلقليمية  األطراف 

سواء الساعية لتعزيز أمنها السيبراني أو المالكة للخبرات.  
إذ  الهدامة؛  اإللكترونية  لألنشطة  التصدي  إطار  في  كثيرًا  األمر  يختلف 
ـــــ  الحالة  هذه  في  ــــــ  تعتمد  وأنها  التقنية؛ السيما  الحلول  دور  يتراجع 
المنصات  وإغالق  المواقع  حجب  عبر  المنابع”  تجفيف  “سياسة  على 
المستخدمة في الحمالت اإللكترونية ضد الدولة، وهو ما يتم استغالله 
من  المزيد  شن  في  للدولة  المعادية  والجماعات  األطراف  قبل  من 
الدول بوضع وتطبيق  الحمالت المسيئة واإليثارية، لتظهر أهمية قيام 
األنشطة،  لهذه  المحتملة  المخاطر  درء  على  قادرة  وطنية  استراتيجيات 
عبر ما يمكن أن ُنطلق عليه “سياسة تفكيك األثر” والتي تستلزم تحقيق 
حزمة من األهداف؛ كالحفاظ على إيجابية الصورة الذهنية لقيادات الدولة 
ومؤسساتها؛ والحفاظ على معدالت الرضا الشعبي مرتفعة؛ ورفع درجة 
ــــــ  وعي المواطنين بالتهديدات التي تتعرض لها الدول وإحاطتهم علمًا 
وبشكل غير مباشر ـــــــ باألطراف المعادية لها؛ وكذلك بناء حالة من الثقة 
بين قيادات الدولة ومختلف فئات المجتمع وبخاصة الفئات المستهدفة 
باألنشطة اإليثارية وقادة الرأي العام األكثر تأثيرًا فيهم، وأخيرًا التعامل 
بجدية مع كافة األنشطة اإللكترونية الهدامة؛ بما تتطلبه هذه الجدية من 
تفنيد للمحتوى والرد عليه بشكل مباشر عبر بيانات رسمية؛ أو غير مباشر 

عبر محتوى إعالمي أو درامي يدحض ما جاء فيه. 

 يأتي تراجع فعالية 
القدرات التقلدية للدول 
ضمن العوامل المساعدة 

التي تدعم تصاعد حجم 
التهديدات القادمة عبر 

الفضاء االلكتروني
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ما زالت االحتفاالت تتوالى بمرور خمسين عامًا على تأسيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وهو األمر الذي يوفر لتلك الدولة الفتية والراسخة في آن واحد الفرص 

الستعراض اإلنجازات الضخمة والنجاحات العمالقة التي تحققت في شتى 
المجاالت بفضل هذا التضافر الرائع بين قيادتها الرشيدة وشعبها الطموح.

دور اإلعالم في المبادئ العشرة 
لوثيقة الخمسين

تأسيس ُملهم... وخطة عمل للمستقبل

لقد أنجزت اإلمارات في خمسة عقود فقط، منذ تأسست على يد زعيمها 
ما  نهيان،  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  المغفور  األسطوري 
إنجازه دول أخرى في مئات السنين، وقد تحقق هذا بفضل  عجزت عن 
عاملين أساسيين؛ أولهما امتالك القيادة الرؤية الواضحة والعزم القوي 
والهمة العالية، وثانيهما قدرة المواطن اإلماراتي على تلبية استحقاقات 

العصر ومواجهة التحديات واجتراح النجاح.
تأسيس  االحتفال وسيلة أفضل من إطالق  لهذا  تجد  لم  اإلمارات  لكن 
جديد للمستقبل، بحيث تعلن لشعبها وإلقليمها وللعالم أجمع أن ما جرى 
على مدى العقود الخمسة الفائتة ليس سوى لبنة أولى في طرق طويل 

لن تتوقف فيه عن إلهام العالم وإدهاشه.

بقلم: د. ياسر عبد العزيز
كاتب ومدرب ومستشار في مجاالت االتصال واإلعالم 
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وفي هذا التأسيس الجديد للمستقبل، وجدت اإلمارات أن ثمة ضرورة 
واضحة،  رؤية  في  يتلخص  إطار  وهو  مستقبلي،  عمل  إطار  لوضع 
واستراتيجية فعالة، ومبادئ ُملهمة، تؤسس لألداء الوطني في السنوات 
الخمسين المقبلة، وتضمن وفاءه بمقتضيات الوحدة واإلنجاز والتقدم 

والتفوق.

وثيقة الخمسين ومبادئها العشرة
في يوم 5 سبتمبر 2021، واسترشادًا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  أخيه صاحب  التشاور مع  بعد  حاكم دبي، 
عن  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 
وثيقة مبادئ الخمسين... وهي الوثيقة التي تحدد المسار االستراتيجي 
للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجاالت السياسية واالقتصادية 

والتنموية الداخلية.
 وفي معرض توضيحه لفحوى هذه الوثيقة التاريخية، قال صاحب السمو 
وغايتنا  بالدنا...  تنمية  هي  األولى  أولويتنا  “إن  راشد  بن  محمد  الشيخ 
شعب االتحاد... وهدفنا أن يعمل الجميع كفريق واحد... ألن بلدنا واحد... 
القادمة  واألجيال  القادمة  والخمسين  واحد...  ورئيسنا  واحد...  وعلمنا 

ستذكر هذه اللحظات التاريخية الفارقة في مسيرتنا”.
وقد شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على أن المبادئ العشرة 
تلك  في  والمُتضمنة  المقبلة،  الخمسة  العقود  خالل  اإلمارات  لدولة 
وبناء  االتحاد  أركان  لتعزيز  مؤسساتها  لجميع  مرجعًا  “تشكل  الوثيقة، 
وتطوير  ازدهارًا،  أكثر  لمجتمع  الموارد  جميع  وتسخير  مستدام،  اقتصاد 
عالقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السالم 

واالستقرار في العالم”.
دولة  أن  يتضح  الوثيقة  في  الواردة  العشرة  المبادئ  استعراض  وعند 
اإلمارات ترسي من خاللها استراتيجية وقواعد عملية وأخالقية ومسارات 
والغايات  الوطنية،  األولويات  تحدد  كما  واحد،  آن  في  الوطني  للعمل 

المتوخى إدراكها وصواًل إلى مئوية الدولة.

دور اإلعالم
لوثيقة  العشرة  المبادئ  ضمن  نصًا  ترد  لم  اإلعالم  كلمة  أن  ورغم 
الخمسين؛ فإن اإلعالم كان حاضرًا دورًا ومسؤولية وآليات عمل ضمن 

هذا البيان الُملهم بوضوح.
أربعة مبادئ على األقل  القول إن دور اإلعالم ظهر واضحًا في  ويمكن 
ضمن المبادئ العشرة؛ إذ يتعلق المبدأ األول بقيمة تقوية االتحاد، عبر 
التنمية المتوازنة التي تشمل كافة مناطق الدولة وقطاعاتها، وهي قيمة 
ال يمكن أن تترسخ وتزدهر إال من خالل منظومة إعالمية وطنية رشيدة 

وقوية وفعالة.
بن  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  المغفور  أن  الصدد  هذا  في  نذكر  ولعلنا 
أسس  وعندما  جدًا،  مبكرًا  اإلعالم  دور  إلى  انتبه  نهيان  آل  سلطان 
لها  اختار  االتحاد،  إعالن  قبل   ،1969 العام  من  أغسطس  في  صحيفة 
اسم “االتحاد”، إذ أدرك حاكم أبو ظبي آنذاك، وصاحب الرؤية االتحادية 
النحو األمثل من  الُملهمة، أن مستقبل شعبه وبالده لن يتحقق على 
الرؤية  الهدف/  العنوان/  هذا  اختار  فقد  ولهذا  االتحاد،  دولة  بناء  دون 

ترسيخ السمعة 
العالمية 
لإلمارات 
وتكريس قيم 
االنفتاح والتسامح 
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للصحيفة العامة األولى.
مؤسسات  بناء  زايد  الشيخ  وواصل 
ذات  على  الحقًا  اإلعالمية  الدولة 
اإلذاعة  أسس  بعدما  المنوال، 
وأطلق تليفزيون أبو ظبي، وأشرف 
مصراعيه  على  الباب  وفتح  وساند 
المؤسسات  من  الكثير  أمام 
الحقًا،  انطلقت  التي  واإلصدارات 
متكاملة  إعالمية  منظومة  لتشكل 
الدولة  مناقب  تعكس  ورشيدة، 

وخصال شعبها النبيلة.
األولى  الركيزة  هو  “االتحاد”  كان 
الوطنية؛  اإلعالمية  المنظومة  في 
ولذلك، فقد اتفق المحتوى المقدم 

واالنتماء،  الوالء،  أفكار  إحياء  على  اإلماراتية،  اإلعالمية  الوسائط  عبر 
والمواطنة.

مبدأ  تكريس  على  ذلك  بموازاة  الفتية  اإلعالمية  المنظومة  وعملت 
“التنمية”. فلم يكن إعالم اإلمارات إثاريًا وال فضائحيًا وال تجاريًا، بل كان 
إعالمًا مسؤواًل، منضبطًا، بناء، قائمًا على أسس االحترافية والمهنية، 

وعدم االنسياق وراء االعتبارات التجارية.
وعندما يتم التأسيس لمسار العمل الوطني خالل الخمسين عامًا المقبلة، 
بها  ينهض  التي  المهام  رأس  على  يأتي  االتحاد  تقوية  غاية  دعم  فإن 
اإلعالم الوطني، خصوصًا بعدما اكتمل بناؤه المؤسسي، وتنوعت قدراته 

المهنية، وزادت قدرته على التأثير والنفاذ.

ترسيخ السمعة العالمية للدولة
ال يمكن النظر إلى مسيرة اإلعالم اإلماراتي إال باعتبارها عنوانًا معّبرًا 
عن مجمل سجل األداء الوطني للدولة؛ وقد تحققت هذه المهمة من 
اإلعالمية  الممارسة  بانطالق  يتعلق  أولها  رئيسية؛  عناصر  أربعة  خالل 
بالتزام  يتصل  وثانيها  ومكتملة،  وواضحة  طموحة  رؤية  من  اإلماراتية 

مؤسسيًا  نهجًا  المسيرة  هذه 
يختص  وثالثها  الدوام،  على 
االتساق  من  عالية  درجة  بتوفير 
اإلعالمي  األداء  بين  والمواءمة 
من جهة وثوابت الدولة وركائزها 
من  واألخالقية  المعنوية 
الرابع  العنصر  أما  أخرى،  جهة 
من  العالية  الدرجة  على  فيركز 
من  جعلت  التي  االحترافية، 
المنتج اإلعالمي اإلماراتي منتجًا 
وتحقيق  المنافسة  على  قادرًا 
اإلمارات  وتقديم  االختراق 
وتعزيز  سمعتها،  وبناء  للعالم، 
صورتها الذهنية، بوصفها وجهة 
للطموح والموهبة، وموئاًل لرغبات معظم الشباب العربي في العيش 

وممارسة األعمال.
بترسيخ  الخمسين  وثيقة  في  السادس  المبدأ  اختص  فقد  لذلك، 
السمعة العالمية للدولة، واعتبار هذا الدور مهمة وطنية، وهو دور يجب 
أن ينهض به إعالم قوي ومؤثر يتحلى بالمصداقية والجاذبية، ويعبر عن 
الدولة ونهجها ويشرح مرتكزاتها السياسية واإلنسانية لإلقليم والعالم.

وفي مواكبة كافة اإلنجازات المبهرة واالختراقات الضخمة التي حققتها 
دولة اإلمارات على مدى نصف القرن من عمرها، ظل اإلعالم اإلماراتي 
قادرًا على مخاطبة اإلقليم والعالم بلغة مهنية وموضوعية، استطاع من 
خاللها أن يطلع الجمهور العالمي على مستجدات التطورات واإلنجازات 
الوطنية، وأن يشرح أبعاد السياسة اإلماراتية، وأن يكون مطمحًا آلالف 
والتمتع  بمؤسساته  لاللتحاق  والطموحين  الموهوبين  المهنيين  من 

ببيئة العمل المهنية فيها.

التفوق الرقمي
إلى  يشير  الذي  السابع؛  المبدأ  في  مجددًا  اإلعالم  دور  ويظهر 

لم يكن اإلعالم 
اإلماراتي فضائحيًا 

أو تجاريًا بل كان إعالمًا 
مسؤواًل منضبطًا قائمًا 

على اسس اإلحترافية 
والمهنية
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التفوق  تعزيز  على  العمل  أهمية 
للدولة  والعلمي  والتقني  الرقمي 
ومؤسساتها وأبنائها؛ وهو أمر ال 
منظومة  امتالك  دون  من  يتأتى 
محترفة  وإعالمية  اتصالية 

ومتقدمة.
اإلمارات على االستثمار  تبخل  لم 
في هذا المجال، بل هي خصصت 
موارد  وحشدت  وجهودًا  أفكارًا 
التمركز في أفضل  كبيرة من أجل 
الحالة  عن  الحديث  عند  مكانة 

الرقمية والتقنية لبلدان العالم.
الصدد  هذا  في  اإلمارات  وتحتل 
اإلقليمية،  الصدارة  مواقع 

التي  الرقمية  بنيتها  بفضل  العالمي،  الصعيد  على  بقوة  وتنافس 
تعكس تطلعها للحداثة وطموحها لإلنجاز وقدرتها على خلق إبداعها 
الخاص فضاًل عن نقل أفضل الخبرات العالمية إلى منظومة العمل 
واإلعالم  واالتصاالت  والتعليم  اإلدارة  قطاعات  في  بها  الوطني 

والصحة واالقتصاد.
يمكن  بنية  وهي  ضخمة،  مؤسسية  رقمية  بنية  اإلمارات  وتمتلك 
معاينة رسوخها ونجاعتها في المجال اإلعالمي تحديدًا عبر استعراض 
المؤسسات اإلعالمية الوطنية والمنصات اإلماراتية التي تهدف إلى 

تعزيز المجال اإلعالمي واالتصالي اإلقليمي والدولي.
تطورات  بعرض  فقط  اإلمارات  تقوم  ال  المنصات  هذه  ومن خالل 
تجاربها  تصدير  إلى  أيضًا  تسعى  لكنها  واالتصالية،  التقنية  بنيتها 

وتقنياتها وإلهام الدول األخرى القتفاء أثر تجربتها الناجحة.

القيم اإلماراتية
الخمسين،  وثيقة  مبادئ  من  الثامن  المبدأ  في  مجددًا  اإلعالم  ويظهر 
الدولة والتي صبغت  التي قامت عليها  وهو المبدأ الذي يكرس القيم 

مبادراتها  وعززت  ممارساتها  كافة 
العالمية؛  بصورتها  والتصقت 
قيم  الحال  بطبيعة  رأسها  وعلى 
تنوع  واحترام  والتسامح  االنفتاح 
ظل  في  اآلخر،  وقبول  الثقافات 
الوطنية  الهوية  على  الحفاظ 
الفخر  مواضع  وإحاللها  وصيانتها 

والزهو الوطنيين.
الهدف  هذا  تحقيق  يمكن  ال 
إعالمية  منظومة  دون  من  النبيل 
قيم  على  ومؤسسة  وقوية  فعالة 
الممارسة  تكون  بحيث  مماثلة، 
والمتسامحة  المنفتحة  اإلعالمية 
تلك  تمثل  على  ومحفزًا  مرشدًا 

القيم في أوساط الجمهور الذي تتوجه له.
اإلعالمية  المنظومة  ستواصل  الخمسين،  لمبادئ  تفعيلها  وفي 
حين  وهي  لإلمارات،  العالم  وتقديم  للعالم  اإلمارات  تقديم  اإلماراتية 
والخصوصية  الوطنية  الهوية  إعالء  على  ستركز  المهمة،  بهذه  تقوم 
وإحالل  اآلخر  وقبول  والتعايش  التفاهم  قيم  ستشيع  كما  والتراث، 

السالم.
اإلماراتية  الدولة  حيوية  على  جديدًا  برهانًا  الخمسين  وثيقة  تعطينا 
دليل  أيضًا  وهي  للمبادرة،  ونزوعها  االستشرافي  وحسها  ويقظتها 
جديد على رؤية القيادة المستقبلية الثاقبة والقائمة على أسس علمية 

والمؤمنة بأهمية التخطيط االستراتيجي.
ورغم أن الوثيقة ال تنص على دور اإلعالم حرفيًا في سطورها الُمحكمة 
الوحدة  على  الحفاظ  في  موجودًا  يظل  الدور  هذا  فإن  والتأسيسية، 
الوطنية وتقوية االتحاد وترسيخه، وفي تعزيز السمعة العالمية للدولة 
تكريس  وفي  والتقني،  الرقمي  التفوق  على  الحفاظ  وفي  المرموقة، 
وترسخ  العالم،  في  صورتها  وترافق  اإلمارات،  دولة  تميز  التي  القيم 

مكانتها السياسية واألخالقية في الضمير والوجدان العالميين.

الوثيـقـة ال تنص على 
دور اإلعـالم حرفــيًا 

إال أن هـذا الـدور يظل 
موجـودًا في الحفـاظ على 

الوحـدة الوطنية وتقوية 
االتحاد
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“أسامة بن الدن” ال يزال حيًا 

للوهلة األولى، قد يظن قارئ عنوان المقال أن »أسامة بن الدن« ال يزال حًيا ُيرزق، وأن ُجّل التفاصيل 
والمالبسات التي أحاطت بالعملية العسكرية »رمح نبيتون« )Operation Neptune Spear( بقيادة 
االستخبارات المركزية األمريكية في مطلع مايو 2011 بمدينة أبوت آباد الباكستانية، وما تال ذلك من 

ل مراسم عملية استالم جثته إلى جنازة حاشدة لإلسالمويين التكفيريين  إلقاء جثته بالبحر- للحيولة دون تحوُّ
ل قبره لقبلة للراديكاليين أو المتعاطفين مع هذا الفكر أو شخص »بن الدن« أو جعل  حول العالم، أو تحوُّ

قبره شاهًدا على فشل االستخبارات األمريكية األقوى في العالم في إحباط مثل تلك الهجمات-  من نسج 
الخيال، وُأريد بها فقط تخليد اسم الرئيس األمريكي األسبق »باراك أوباما« باعتباره الرئيس التي استطاع 

أن يأثر لبالده واحد من أخطر اإلرهابيين اإلسالمويين، إْن لم يكن األخطر على اإلطالق آنذاك.

والغموض  باإلثارة  زخرت  التي  الدن«  »بن  وحياة  اتسقت  المزاعم  وتلك 
د أن »بن الدن« حي  والمغامرة؛ لذا تطل علينا تقارير بين الفينة واألخرى تؤكِّ
يرزق، وأن كل ما ُأشيع حول مالبسات مقتله محض ُهراء، وكل ما هنالك 
أنه يخضع لالعتقال أو اإلقامة الجبرية، وهي ذات التقارير وربما يرددها ذات 
األشخاص بشأن إعدام الرئيس العراقي السابق »صدام حسين«، وكثيًرا ما 
رت عناوين صحفية ومقاطع فيديو بشأن العثور على شبيه لـ »صدام«،  تصدَّ
 - أولئك  تكتنف  اإلنكار  من  حالة  إلى  سيكولوجًيا  األمر  هذا  ُيعزى  وربما 
إزاء فكرة موت من يتصورونهم »أيقونات«  المزاعم-  جين لمثل تلك  المروِّ
للخليقة  ر  ُقدِّ الذي  الحتمي  المصير  عن  بمنأى  وكأنهم  والسلطان،  للقوة 
جمعاء، أو ربما جاء ذلك رغبًة في إثارة الرأي العام العالمي على غرار تغريدة 
كت في رواية  سابقة للرئيس األمريكي السابق »دونالد ترامب«، والتي شكَّ

االستخبارات األمريكية بشأن قتل »بن الدن«، باعتبارها ُمختلقة. 

ألنه  ذلك  دحضها؛  حتى  أو  المزاعم  تلك  مناقشة  بصدد  المقال  وليس 
ينطلق من فرضية رئيسة وحاسمة مفادها أن »أسامة بن الدن« قد ُقِتل، 
وأن األحداث الدرماتيكية التي تابعها العالم عن كثب في أغسطس الماضي 
بالتزامن  وذلك  طالبان،  يد  في  كابول  األفغانية  العاصمة  سقطت  حينما 
مع الذكرى العشرين ألحداث الحادي عشر من سبتمبر، ومن قبلها الذكري 
العاشرة لمقتل »أسامة بن الدن« تدفعنا باالتجاه نحو العودة ربما لخطوات 
فه »بن الدن«، وهو إرث جد ثقيل، يجعلنا  ر اإلرث الذي خلُّ إلى الوراء، وتدبُّ
أجيال  فكره  على  تقتات  بيننا،  يزال  ال  بن الدن«  »أسامة  أن  نقول صراحًة 

وأجيال من التنظيمات الجهادية اإلرهابية.  

أسامة بن الدن.. أيقونة المشهد الجهادي التكفيري
حينما تحل الذكرى السنوية ألحداث الحادي عشر من سبتمبر كل عام، دائًما 

إعداد: جهاد عمر الخطيب 
باحثة في العالقات الدولية



89
العـدد 597 | أكتـوبر 2021

»أسامة  تراث  تخليد  إلى  أفضت  التي  العوامل  بشأن  التساؤالت  تثور  ما 
– على وجه  العام  ذروتها هذا  بلغت  التساؤالت قد  تلك  بن الدن«، ولعل 
الخصوص- إثر االنسحاب األمريكي النهائي من أفغانستان، وسقوط كابول 
الحرب األمريكية  بنهاية  إيذاًنا  اْعُتبر  الذي  ي في قبضة طالبان، األمر  المدوِّ
على اإلرهاب العالمي؛ إذ لم توِت هذه الحرب ُأكلها في إنهاء أسطورة »بن 
الدن« أو وضع حد الستنساخ تنظيمات مشابهة لتنظيم القاعدة، حتى وإن 

رت بعضها البعض.  تباينت معها في األيديولوجية أو كفَّ
ة عوامل قد دفعت باالتجاه نحو استمرار تداُول  وتبياًنا لما سلف، نجد أن ثمَّ
اإلرث الثقيل لـ »بن الدن« - رغم مقتله منذ ما يربو على العشر سنوات - 
حتى يومنا هذا باعتبار صاحبه »األب الروحي« للتنظيمات الجهادية اإلرهابية 
في  السوفيتي  االتحاد  حاربوا  ممن  العرب«  »األفغان  ظاهرة  أفرزتها  التي 

أفغانستان في ثمانينيات القرن المنصرم، ولعل أبرز هذه العوامل ما يلي:
ملهًما  الدن«  بن  »أسامة  مه  قدَّ الذي  النموذج  يزال  ال  النموذج:  جاذبية 
حياته  »بن الدن« طوال  استطاع  إذ  اإلرهابي؛  اإلسالموي  الفكر  لمعتنقي 
بحقيقة  الجهادية  التنظيمات  عناصر  لدى  الحماسة  إثارة   – مقتله  وبعد   –
كونه الملياردير الذي رغب عن حياة الدعة والرفاه، وزهد في ثروته الطائلة 
التي بلغت حوالي 300 مليون دوالر وفًقا لعدة تقديرات، ووهبها لتسليح 
المحاربين من األفغان العرب ضد السوفيت حتى بزوغ نجم التنظيم الذي 
سه )تنظيم القاعدة(، ليتحول الملياردير »أسامة بن الدن« - الذي درس  أسَّ
الدن«  »بن  واستطاع  والمطاردات،  الكهوف  حياة  إلى   - المدنية  الهندسة 
أفغانستان  غير  أخرى  دول  في  األتباع  تجنيد  من  ن  يتمكَّ أن  النموذج  بهذا 
أبهرهم  ممن  وغيرها  والصومال  والشيشان  والهرسك  البوسنة  قبيل  من 
م  ُيقدِّ وأن  األمريكية،  المتحدة  الواليات  ضد  لمعركته  وحشدهم  نموذجه، 
نموذًجا للشجاعة والبطولة وإنكار الذات في سبيل هدف أسمى وهو الجهاد 

العالمي.
الكاريزما والحضور الطاغي: حرص »أسامة بن الدن« على الظهور من خالل 
تماًما  مغاير  أمر  وهو  والرزانة،  الهدوء  على  يدل  بمظهر  الفيديو  مقاطع 
للصورة الدموية المروعة الذي درج تنظيم داعش – على سبيل المثال – على 
تسويقها حينما نعيد متابعة مثل تلك المقاطع مجدًدا. فـ »بن الدن« الذي 
كبير  بقدر  يتمتع  كان  مموهة  )جاكيت(  سترة  مرتدًيا  كهف  في  يظهر  كان 
من الثقة والجاذبية، وهي الصورة التي علقت في أذهان الكثيرين، وحرص 
»أسامة بن الدن« في خطاباته إلى توجيه حديثه للمجتمع اإلسالمي العالمي 
ان الحقبة  »األمة«، وتسليط الضوء على مظالم عانى منها هذا المجتمع إبَّ
االستعمارية – اتفاقية سايكس بيكو على سبيل المثال- وعلى مر العصور، 
والغرب. هذه  بين اإلسالم  األيديولوجية  الحرب  وذلك بوضعها في سياق 

الكاريزما النادرة ألسامة افتقدها خليفته »أيمن الظواهري«، والتي ُوصف 
دائًما بالفتور وغياب الكاريزما. 

التي منحت »بن الدن«  أبرز األسباب  العالم: لعل  القوة األولى في  تحدي 
شهرة واسعة هي قدرته على تحدي السوفييت أثناء غزوهم ألفغانستان ثم 
الهجوم  وهو  الحادي عشر من سبتمبر،  بتدبيره ألحداث  المتحدة  الواليات 
اإلرهابي األكبر في التاريخ األمريكي، والذي راح ضحيته نحو 3 آالف أمريكي 

دفعة واحدة. 
ورغم أن بعض منظري الفكر الجهادي المتطرف أمثال »أبو مصعب السوري« 
ل »حماقة استراتيجية«، وإحجام التنظيمات  ارتأوا أن تلك الهجمات إنما تمثِّ
لت – وال تزال – نموذًجا  اإلسالموية عن تكرار مثل تلك التجربة، لكنها شكَّ
دها بقيادة العالم،  ملهًما لتحدي »بن الدن« الواليات المتحدة في خضم تفرُّ
ها إلى حرب »أبدية« أثبتت  وضربها في عقر دارها، فضاًل عن نجاحه في جرِّ
فت واشنطن ما يربو على 2 تريليون دوالر  األيام أنها خاسرة ال محالة، وكلَّ
على مدار عقدين من الزمن، وكذا نجاحه في تحويل اإلرهاب اإلسالموي إلى 
هاجس أصاب اإلدارات األمريكية المتعاقبة، كما أن التحركات األمريكية التي 
أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر من قبيل غزو أفغانستان ثم العراق 

أفضت إلى تعزيز شعبية »بن الدن« وخلق مزيد من المتعاطفين معه. 
تواُفق يتجاوز التنظيمات واألجيال: تأسيًسا على العوامل السابقة، استطاع 
من  المختلفة  األجيال  ِقبل  من  نادر  بتوافق  يحظى  أن  الدن«  بن  »أسامة 
ما تحظى به شخصية جهادية، والالفت أن شخصية  الجهاديين اإلرهابيين قلَّ
ُيطلق  الذي  )المصطلح   Z الجيل  لدى  واسعة  بشهرة  تحظى  الدن«  »بن 
التسعينيات، واأللفينيات( ممن عاصروا »بن الدن« في  أواخر  على مواليد 
صغرهم أو لم يعاصروه على اإلطالق. وعالوًة على ذلك، فإن التنظيمات 
األيديولوجية  خالفاتها  ورغم   – وغيره  داعش  تنظيم  أمثال  اإلسالموية 
الدن«  »بن  ل  ُتَبجِّ تزال  ال  لكنها  القاعدة-  تنظيم  مع  الميدانية  وصراعاتها 

التحركات األمريكية التي 
أعقبت هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر من قبيل غزو 
أفغانستان ثم العراق أفضت إلى 
تعزيز شعبية »بن الدن« وخلق مزيد 
من المتعاطفين معه
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دعا  الذي   - الظواهري  عناصرها  ر  وكفَّ بل 
للرئيس اإلخواني المعزول محمد مرسي- 
بأن يفك الله أسره إلنحرافه عن الفكر الذي 

أرسى قواعده الزعيم »أسامة بن الدن«.
وال أدل على ذلك من الكتيب الذي نشرته 
التابعة  اإلعالمية«  »أشهاد  مؤسسة 
لداعش بعنوان »الرد القاصف على شيوخ 
مؤلفه  أورد  والذي  الخوالف«،  القاعدة 
تنظيم  بين  التباينات  اليماني«  البراء  »أبو 
الدن«  بن  »أسامة  إمرة  تحت  القاعدة 

عناصر  األعظم من  السواد  أن  مؤكًدا  »الظواهري«،  بقيادة  ذاته  والتنظيم 
باتت  بعده  القاعدة  لكن  القاعدة في عهد بن الدن،  أتباع  كانوا من  داعش 

تخدم »الكفر ال »الجهاد« العالمي.

حرب بالسالح ال األفكار:
بجانب العوامل سالفة الذكر، والتي أبقت على إرث »أسامة بن الدن« رغم 
ق  ا سبق التطرُّ مقتله، يتراءى أمامنا عامٌل آخر ال يقل في تأثيره وخطورته عمَّ
إليه من عوامل ارتبطت بشكل وثيق بشخصية »بن الدن« أال وهو إخفاق 
إدارة »جورج دبليو بوش« كرد  تها  العالمي، والتي شنَّ الحرب على اإلرهاب 
مت العالم  فعل مباشر وفوري على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وقسَّ
ليس  ومن  معنا(،  )من  الحرب  لتلك  المؤيد  المعسكر  لمعسكرين؛  آنذاك 

معنا، فهو ضدنا أي ضد اإلدارة األمريكية.
وظلَّ اإلرهاب هاجًسا مصاحًبا إلدارتي »بوش االبن« و«باراك أوباما« بصفة 
خاصة، ودارت في فلكه السياسة الخارجية األمريكية التي ارتأت أن حماية 
األمن القومي األمريكي من وقوع تلك الهجمات مرة ثانية إنما تنصرف إلى 
»الديمقراطية«  بل ونشر  اإلرهاب،  النطاق على  شّن حملة عالمية واسعة 
العسكري  التدخل  الشرق األوسط؛ ومن هنا جاء  الوطنية في  الدولة  وبناء 
والتدخالت  االنخراط  سلسلة  ثم  والعراق  أفغانستان  من  كٍل  في  المباشر 
األمريكية المباشرة التي أعقبت ما ُسمي »الربيع العربي« في كٍل من سوريا، 
وليبيا، واليمن، وهي تدخالت لم تؤِد إلى نتيجة إيجابية سوى تفكيك الدول، 
قادت  التي  األسباب  إجمال  وباإلمكان  الفوضى.  إلى  المنطقة  وانزالق 

إلخفاق الحرب األمريكية على اإلرهاب في جني ثمارها المرجوة.

وحدها:  العسكرية  األداة  على  التركيز 
التدخالت  على  واشنطن  استندت 
في  اإلرهاب  لمحاربة  العسكرية 
الدول  من  وعدد  والعراق،  أفغانستان 
الشرق أوسطية، وتجاهلت أن دوران تلك 
الدول في حلقة مفرغة من الفقر والجهل 
وتهميش  المعيشية  الظروف  وتردي 
مناًخا  يخلق  االجتماعية  المكونات  بعض 
مالئًما للركض وراء مشروع كإقامة خالفة 
إسالمية، واستنساخ نسخ عديدة من فكر 
وتراث »أسامة بن الدن« – وربما بشكل أكثر دموية ووحشية مثل داعش- 

سواء كان ذلك محاولة للتهرب من الواقع أو سعًيا لكسب األموال.
اعترت  التي  الغضب  حالة  رافق  األمريكية:  القوة  لحدود  تقدير  سوء 
الحادي عشر من سبتمبر سوء  أحداث  – عقب  وقيادة  - شعًبا  األمريكيين 
تقدير للقوة األمريكية، واعتقد صناع القرار أن بإمكانهم محاربة التنظيمات 
وبالتكتيك  الوقت،  نفس  في  أجمع  العالم  في  اإلرهابية  اإلسالموية 
تجاوز  وتاريخية، وال يمكن  اجتماعية  أن لدى كل دولة خصوصية  رغم  ذاته 
عقدْين  نحو  بعد  ولكن  اإلرهابي،  التنظيم  ُوِلد  إطارها  في  التي  السياقات 
من الزمن، هدأت الغضبة األمريكية، ووصلت واشنطن لحالة من التوازن 

دفعتها للعودة للوراء والتريث، وإعادة ترتيب أولوياتها في الداخل والخارج.
منطقي  نتاج  وهي  األفكار:  لحرب  ومحددة  واضحة  استراتيجية  غياب 
الحين  بين  ترددت  التي  األمريكية  األحاديث  رغم  السابقْين،  للعاملْين 
إلى  وحده  االرتكان  فكان   ،)War of Ideas( األفكار«  »حرب  بشأن  واآلخر 
حيث  لنفسها  واشنطن  إرهاب  إلى  دفعت  العسكرية  والتحركات  األدوات 
األجانب  الداخل األمريكي سلسلة من اإلسالموفوبيا، وُرهاب  تصاعد في 

)Xenophobia(، والنزعات الشعوبية واليمينة المتطرفة.
ال  »أفكار«  حرب  اإلرهاب  على  الحرب  تكون  أن  ن  يتعيَّ القول،  وصفوة 
»بنادق« تستهدف تقويض إرث »أسامة بن الدن« وغيره من الشخصيات 
الجهادية التكفيرية بتفنيده ودحضه وتفكيك هذا الفكر وإجتثاث جذوره من 
وإال  إنجاحها،  في  المسؤولية  جميًعا  الدول  تتقاسم  حرب  وهي  األساس، 
فإن الحرب على اإلرهاب لن ُيكتب لها سوى الفشل الذريع، وهذا ما أثبتته 

التجربة األفغانية.

بعد نحو عقدْين من 
الزمن، هدأت الغضبة 

األمريكية، ووصلت واشنطن 
لحالة من التوازن دفعتها للعودة 

للوراء والتريث، وإعادة ترتيب 
أولوياتها في الداخل والخارج
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بقلم: نورا المطيري
روائية وباحثة سياسية
Noura_Almoteari@yahoo.com

تزامننا مع انطالقة 
إكسبو 2020 دبي 
العمالقة، طيلة 
األشهر الستة القادمة، 
سيحتفل العالم بهذا 
الحدث العالمي احتفاال 
مختلفا، بعد غياب 
سنوات، حيث سيشهد 
أكثر من 25 مليون زائر 
متوقع، فعاليات وبرامج 
ترفيهية وفنية تضاف 
الى السجل الحافل من 
التكنولوجيا واالبتكار 
واالبداع البشري، 
وسيتمكن الزوار من كافة 
انحاء العالم من التجول 
في ثقافات وحضارات 
العالم المختلفة التي 
جمعتهم مظلة وإحدى 
هي مظلة اكسبو 2020 
دبي.

سيجتمع في اكسبو دبي 2020، كما هو متوقع، القادة من رؤساء 
عالمية،  جوائز  وحاملي  ومفكرين  وعلماء  سابقين  ورؤساء  دول 
وتشكيل  العريضة  المستقبل  خطوط  رسم  حول  النقاش  وسيكون 
عالم حديث، مع أفكار ابتكارية لدفع العجلة اإلقتصادية، التي توقفت 
في زمن وباء كورونا، وإيجاد حلول أكثر تكامال، وسيجلب هذا الحدث 
حلوال إليجاد مصادر للطاقة الدائمة والمياه نظيفة، وتحسين فرص 
اإلستدامة  ثقافة  على  باإلعتماد  النامية،  الدول  في  عليها  الحصول 
ووسائل  وطرق  حديثة،  بطرق  إستغاللها  وكيفية  الطبيعية  للموارد 

لتسريع النمو االقتصادي واالستقرار المالي. 
القيادة  رؤى  بفضل  عالميا  تغيرت  قد  اإلنجازات  مفاهيم  أن  بما 
اإلماراتية التي حفّزت وشجعت على االبتكار واإلبداع والتنافس، وبدأ 
لألجيال  فرص  وخلق  المستقبل  نحو  ويتحرك  الزمن  يسابق  العالم 
القادمة، لذا فإن أكسبو 2020 دبي سيكون أعظم الفرص للبشرية 
الستشراف مستقبل التكنولوجيا واتجاهاتها القصوى خالل الخمسين 

عاما القادمة.
له،  مثيال  تاريخه  في  إكسبو  يشهد  لم  الذي  العظيم،  االفتتاح  منذ 
والذي تابعه ماليين الماليين حول الكرة األرضية فاهتزت أفئدتهم نحو 
دبي، حبس العالم أنفاسه وهو يرى هذه المدينة الساحرة المضيئة 
 192 وثقافة  وعلوم  إنجازات  تتوج  وعلما وهي  وثقافة  تتألأل جماال 
دولة تشارك في أكسبو 2020 دبي، كما لم يحدث حتى في مباريات 

كأس العالم، واأللعاب األولمبية العالمية.
في إكسبو 2020 دبي تم إطالق أحدث وأهم اختراعات العالم المذهلة، 
والتي ال يمكن حصرها، وبدا شغف جيل الشباب، أكثر عنفوانا وهو 
يرى مالمح المستقبل ترسم أمامه في تكنولوجيا وعلوم وتطبيقات 
حديثة سواء في االتصال وتكنولوجيا المعلومات أو في وسائل نقل 
واألجهزة الطبية والعلمية وغيرها الكثير من االختراعات التي جاء بها 

اكسبو دبي، من كل حدب وصوب.
فعال إنه المستقبل، كما وعدت قيادة اإلمارات الحكيمة، التي عملت 
سنوات طويلة لتحويل هذا الحلم، حلم تواصل العقول، إلى حقيقة 
وعودها،  بجميع  فأوفت  دبي،   2020 اكسبو  في  مذهل،  وواقع 
وجعلت العالم كله اليوم يزدان في دبي، فهنيئًا لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة بحكامها وشعبها على هذا الحدث العالمي، الذي يفخر به كل 

انسان عربي، فخرا ال حدود له.

إكسبو 2020، 
العالم في دبي
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قراءة في خمسينية 
دولة اإلمارات..

حفل التاريخ البشري بالكثير من القادة الُعظماء الذين أسهموا بقدر كبير في تطور 
الحياة بالتنمية واالزهار وحياة الرفاهية التي حققوها لشعوبهم، فخلدت أسماؤهم 
في سجالت التاريخ، يدُرس سيرتهم طالب العِلم والباحثين مستفيدين من سيرتهم 
في صناعة واقع جديد، وفي عصرنا الراهن استمرت مسيرة النهوض على نحو 
متسارع وكان للقادة دورهم المشهود في النقلة الحديثة التي شهدها العالم، وفي 
منطقتنا العربية واالسالمية تبرز بقوة أسماء ُحكام دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بجليل أعمالهم والنموذج العالمي للدولة المتقدمة التي أقاموها. 

بقلم: عهدية أحمد السيد 
رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية
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كافة  المجاالت  االمارات في  دولة  التي حققتها  الحضارية  القفزات  إن 
والصناعة  واالستثمار  والتجارة  للسياحة  قبلة  البالد  هذه  من  وجعلت 
لدن  من  الدولة  لحكام  الثاقبة  الرؤية  على  أكدت  والثقافة  والِعلم 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  المغفور  األوائل  المؤسسين 
نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن مكتوم، ومن بعدهم صاحب السمو 
الكرام، و صاحب  نهيان وأشقائه  آل  زايد بن سلطان  بن  الشيخ خليفة 
اليوم،  اإلمارات  دولة  تحتل  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية، من حيث 
حجم االقتصاد، والمركز الثالث في منطقة الشرق األوسط ككل، كما 
أصبحت االمارات تمثل بحسب كثير من التقارير الدولية المرموقة، أهم 

مركز مالي واقتصادي في المنطقة.

انجازات ال تخطئها العين
مراحل  من  بالكثير  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  مرت 
في  الحديثة  واآلليات  المدروسة  الخطط  خالل  من  التطور 
التقييم فحققت انجازات ال تخطئها العين في كافة مناحي 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  منظومة  في  ونحن  الحياة 
كل  تنتهز  التي  اإلمارات  حققته  بما  واالعتزاز  بالفخر  نشعر 
فرصة وكل مناسبة لتحقيق انطالقة جديدة نحو المستقبل 
العالمية  االقتصادية  مكانتها  من  يعزز  وبما  المشرق 
وبما  سياسيا،  الدولية  الساحة  في  االستراتيجي  وموقعها 

كبيرة  قفزة  في  كله  ذلك  يسهم  وبالتالي  االماراتي  باالنسان  يرتقي 
للمنظومة الخليجية وتثبيت مكانتها بين الكيانات والتحالفات العالمية.

 إن إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
هذه  لتأسيس  الـ50  بالذكرى  احتفاءا  الخمسين(  )عام   2021 عام  أن 
الدولة الفتية يُعد ترجمة حقيقية للطموح اإلماراتي الالمحدود، كما هو 
بعين  ينظر  وهو  اإلمارات  إنسان  في  الكامن  الحضاري  للُبعد  انعكاس 
التحدي للكثير من الدول التي حققت قفزات كبيرة واصبحت مثار اعجاب 
دائما  النجاح  في  لهم  النظيرة  للدول  ينظرون  الذين  القادة  إن  العالم، 
إلى  توصلهم  التي  السبل  أنجح  عن  بالبحث  وفكريا  ذهنيا  مشغولين 
االمارات  دائما حكام  نجد  لذلك  والتقدم،  التطور  بمتغاهم في  تحقيق 

في سباق مع الزمن.

بين السطور
)عام  واحتفاالت  وفعاليات  مبادرات  إطالق  صاحب  الذي  االعالن  إن 
الخمسين( يرتكز على جملة من المعاني العميقة جدا، خاصة الفقرة التي 
اإلمارات  دولة  يعتبر  من  كل  تشمل  التي  االحتفالية  الروح  عن  تتحدث 
وإنجازاته  الماضي  قيم  في  التأمل  إلى  الوطن  أبناء  دعوة  و  له،  وطنًا 
اعتزازًا وفخرًا بآبائنا المؤسسين،و إلهام الشباب لوضع تصوراتهم حول 
وطنية  إنجازات  لتحقيق  ودعمهم  القادمة،  عامًا  الخمسين  طموحات 

نوعية تعزز مسيرة التقدم واالزدهار.
احتفالية  تصاحب  التي  النبيلة  االنسانية  القيم  هذه  أن  اعتقادي  في 
كبير  بشكل  تسهم  التي  المبادئ  ألهم  ترسخ  التأريخية  االمارات  دولة 

اإلمارات  تدخل الخمسينية 
بطموحات كبيرة ودماء حارة 
وأفكار جديدة قابلة للتحقيق مستندة  
على إرث عظيم من اإلنجازات
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البشر في هذا  بين  إرساء قيم السالم والمحبة والتعايش  وعميق في 
العالم المنكوب بالمآسي واألزمات والحروب وانتشار االقتتال والكوارث 
الطبيعية، العالم في حاجة ماسة لفكر لقادة اإلمارات النابع من التقاليد 
العربية األصيلة ومن الفكر االسالمي الحقيقي الذي يساوي بين الناس.

ارتكاز على فكر عمِلي
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  مقولة  في  وقفنا  إذا 
منذ  بدأت  التي  رحلتنا  في  تاريخية  لحظة  يشكل  الخمسين  عام  »إن 
باإلرادة  احتفاء  فهو   ،1971 عام  في  اإلمارات  دولة  قيام  عن  اإلعالن 
في  المؤسسون  آباؤنا  بهما  تحلى  اللتين  القوية  والعزيمة  العظيمة 
ولله  دولتنا  الوطن، حتى أصبحت  أبناء  بذلها  التي  والجهود  دولتنا  بناء 
الحمد إحدى أكبر الدول نموًا وتطورًا في العالم«، نجد في هذه الكلمات 
البسيطة والعميقة في ذات الوقت ارتكاز على فكر ومنهج عمِلي، حيث 
ومحاربة  والمثابرة  والعمل  الفكر  وإنما  األوطان  تبنى  ال  األمنيات  أن 

اليأس والفشل، وزرع األمل في الشباب من أجل 
المستقبل.

االمارات تدخل الخمسينية بطموحات كبيرة ودماء 
للتحقيق، مستندة على  حارة وأفكار جديدة قابلة 
مجاالت  في  تحققت  االنجازات  من  عظيم  إرث 
الفضاء غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي، 
أبرزها إطالق)مسبار األمل( في أول رحلة تاريخية 
مهمة  أول  لتكون  نوعها،  من  إسالمية  عربية 
فضائية الستكشاف الكواكب تقودها دولة عربية، 
وانجازات في المجاالت العلمية واألكاديمية وفي 
المجال النووي نجحت شركة نواة للطاقة التابعة 
لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة 
للطاقة النووية السلمية، أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم 
األولى  المحطة  مفاعل  بوصول  تمثل  جديد  إنجاز  تحقيق  في  العربي، 
في براكة إلى %100 من طاقته اإلنتاجية في خطوة مهدت للتشغيل 

التجاري.

إعالن عالمي جديد لحياة أفضل
االمارات   دولة  أعلنتها  التي  الخمسين(  )مبادئ  وثيقة  عن  االعالن  إن 
ضمن )مشاريع الخمسين(، التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آِل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة حفظهم الله ترسم مالمح دولة حديثة 

تفوق كل التصورات الذهنية في عملية التطور والتحديث.
لحيث  برزت  التي  الحضارية  القيم  على  االمارات  دولة  رئيس  تأكيد  إن 

المسار القادم لدولة 
اإلمارات اقتصادي، ومنهجها 

السياسي قائم على السلم 
والسالم والحوار، وتنميتها شاملة كافة 

مناطقها وقطاعاتها
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الوجود من مشاريع الخمسين عندما ذكره صاحب 
السمو بقوله “أن المسار القادم لدولة اإلمارات 
اقتصادي.. ومنهجها السياسي قائم على السلم 
كافة  في  شاملة  وتنميتها  والحوار،  والسالم 
مناطقها وعبر كافة قطاعاتها، ومصلحتنا العليا 
لشعب  حياة  أفضل  توفير  والرئيسية  والوحيدة 
اإلمارات”،  دولة  في  يقيم  من  ولجميع  االتحاد 
راشد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أيضا  يؤكد  فيما 
أن “دولة اإلمارات وجهة واحدة.. اقتصاد واحد.. 
الجميع  وسيعمل  واحد..  ورئيس  واحد..  وعلم 
كفريق واحد في الخمسين المقبلة”، هذه القيم 
لحياة  جديد  عالمي  اعالن  ذاتها  حد  في  تمثل 
رفاهية  تخلق  ا،  شأنها  ومن  لإلنسان  أفضل 

بمستوى عال من الطموح.

نجاح اقتصادي رغم )كوفيد- 19(
ولما كان االصرار كبيرا على تخطي كل العقبات حقق االقتصاد االماراتي 
التحديات التي فرضتها جائحة انتشار فيروس كورونا  قفزات عالية رغم 
اإلمارات  خطت  سياسيا  قاطبة،  البشرية  على   )19 )كوفيد-  المستجد 
 3 انضمت  إسرائيل  مع  سالم  معاهدة  توقيع  بشأن  الشجاعة  خطوة 
دول عربية أخرى لركب السالم خالل 3 أشهر، وفي مجال االكتشافات 
الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  إنجازات  أهم  جاءت  واإلنتاج  والتطوير 
للغاز  جديد  مكمن  اكتشاف  عن  اإلعالن  في  الماضي  العام  )أدنوك( 

بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 ترليون قدم مكعبة.
البشرية  التنمية  تقرير  في  عربيا  األول  المركز  اإلمارات  دولة  تصدرت 
2020 والصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي متقدمة في الترتيب 

العالمي بأربعة مراكز عن تصنيف العام الذي سبقه لتأتي في المرتبة 31 
عالميا من بين 189 دولة شملها التقرير، أيضا قدمت اإلمارات نموذجًا 
خارج  دورها  امتد  المستجد،و  كورونا  فيروس  مع  التعامل  في  مشرفًا 
حدودها الجغرافية عبر تقديم مساعدات ألكثر من 121 دولة حول العالم.

مسيرتها  في  الخمسين  العام  اإلمارات  دولة  بلوغ  أن  القول  خالصة 
بها  نؤرخ  أن  يمكننا  جديدة  تأريخية  فاصلة  واالزدهارتمثل  التطور  نحو 
الخليجي،  التعاون  للدولة ولواقع منظومة دول مجلس  لمرحلة جديدة 
فإن الخطط التطويرية واألهداف الكبيرة التي وضعت للمرحلة المقبلة 
والقابلية الكبيرة في تحقيق النجاح من شأنه أن يصعد بدولة االمارات 
العشرة  وبين  اقتصاديا  المتقدمة  الدول  مصاف  إلى  المتحدة  العربية 
العالمي في  النمو االقتصادي والنموذج  العالم من حيث  األوائل في 
قيادة الشباب لماكينة التقدم، ولدور الفكر التنموي لقادة االمارات في 

تقدم البشرية.

قدمت اإلمارات نموذجًا 
مشرفًا في التعامل مع 
فيروس كورونا وامتد دورها خارج 
حدودها الجغرافية عبر تقديم مساعدات 
ألكثر من 121 دولة حول العالم
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المركبة الجوية غير المأهولة 
Zephyr تطرح أنظمة شبيهة 

باألقمار االصطناعية
 Zephyr المعروفة باسم)Unmanned Aerial Vehicle )UAV ال تعتبر المركبة الجوية غير المأهولة

طائرة أو قمرا اصطناعيا بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكنها تجمع مواصفاتهما، حيث تجمع المركبة 
بين استدامة القمر االصطناعي ومرونة المركبة الجوية غير المأهولة، وتلبي الحاجة إلى وسيلة انتقال 
قليلة التكلفة تجمع بين استدامة وقدرة القمر االصطناعي على الوصول إلى أهدافه من ناحية، ودقة 

ومرونة تشغيل أنظمة الطائرات اآللية )الدرون( التقليدية المعروفة من ناحية أخرى. 
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وقد نجحت المركبة الجوية غير المأهولة Zephyr في الوصول إلى طبقات 
الجو العليا )االستراتوسفير( وتحطيم عدة أرقام عالمية، وهي مركبة مبتكرة 
لمنح  بالفعل  جاهزة  وأصبحت  إيرباص،  شركة  لدى  حاليا  التطوير  قيد 
الشركات المدنية والهيئات الحكومية والمؤسسات العسكرية قدرات جديدة 
 See, Sense and Connect “التواصل”  و  “االدراك”  و  “الرؤية”  على 

capabilities
غير  نسمة  ماليين  أربعة  حوالي  يظل  وقت  وفي  وذاك،  هذا  من  واألهم 
قادرة على التواصل، تتمتع المركبة الجوية غير المأهولة Zephyr بالقدرة 
توجد  وال  التواصل.  من  حرمانا  األرض  بقاع  ألكثر  االتصاالت  تأمين  على 
الجيل  مباشرة من  انتقال  تأمين وسيلة  على  قادرة  أخرى  جوية  أي وسيلة 
الرابع/الخامس بطريقة مستدامة ليال أو نهارا جنبا على جنب وسائل االنتقال 

الحالية.

تسخير أشعة الشمس
تعتبر المركبة الجوية غير المأهولة Zephyr أول مركبة قادرة على الوصول 
مستدامة  انتقال  وسيلة  وتأمين  )االستراتوسفير(  العليا  الجو  طبقة  إلى 
فاالستدامة  األخرى.  المأهولة  غير  الطائرات  بخالف  التكيف  على  وقادرة 
طويلة  لشهور  توقف  دون  الجو  في  التحليق  من  االنتقال  وسيلة  تمكن 
متواصلة في المرة الواحدة بغض النظر عن األحوال الجوية وتجاوزا للحركة 
ارتفاع  على  منصة  محطة  تعتبر  إليها  المشار  فالمركبة  التقليدية.  الجوية 
المحطة  وهي   High-Altitude Platform Station - HAPS شاهق 
الوحيدة من هذا النوع التي أثبتت قدرتها على البقاء في طبقات الجو العليا 

ليال أو نهارا.
ويعتمد هذا النوع من المحطات على تسخير أشعة الشمس، حيث تعتمد 
وتجاوزا  الجوية  األحوال  عن  النظر  بغض  تماما  الشمسية  الطاقة  على 
ولتكون  حالية  فجوة  لتسد  تأتي  أنها  يعني  ما  التقليدية،  الجوية  للحركة 
مكملة لألقمار االصطناعية والمركبات الجوية غير المأهولة والطائرات غير 

المأهولة لتقديم خدمات محلية مستدامة شبيهة باألقمار االصطناعية.
وتأتي بطاريات المركبة الجوية غير المأهولة Zephyr لتمنح المركبة القدرة 
على البقاء في طبقات الجو العليا )االستراتوسفير( على ارتفاع يتراوح بين 

60,000 و75,000 قدما. ويتكون هيكل الطائرة من األلياف الكربونية التي 
إبحار  قوة  يمنحها  ما  للمركبة،  اإلجمالي  الوزن  من   %20 من  أقل  تمثل 

محدودة على ارتفاعات عالية للغاية بأقل وزن ممكن.
التحكم الحراري

وتوجد طبقة االستراتوسفير فوق طبقة الغالف الجوي السفلي على حافة 
ينطوي  المنطقة  تلك  في  التحليق  أن  المعروف  ومن  مباشرة.  الفضاء 
على عدة تحديات صعبة بسبب قسوة األحوال الجوية وقلة نسبة الرطوبة 
يتطلب  ما  وهو  مئوية،  درجة   80 ممن  أقل  إلى  الحرارة  درجة  وانخفاض 
الحرارة  درجة  عند مستوى  المركبة  بقاء  للتأكد من  الحراري  التحكم  ضرورة 

المثالية من أجل الحصول على أعلى أداء.
وقد تم تصميم المركبة بحيث يؤمن أعلى مستوى من المرونة عند وضع 

عدد من األجهزة المختلفة تبعا لمتطلبات المهمة وحسب رغبة العميل.
 Optical Payload for Zephyr’ - OPAZ’ وتعتبر أجهزة »زفير« البصرية
أجهزة المراقبة األرضية بالنسبة لشركة إيرباص، وهي تؤمن صورا ومقاطع 
توقف  دون  المستمرة  المراقبة  تحقيق  في  تساهم  الجودة  عالية  فيديو 
فيديوية  ومقاطع  صورا  البصرية  “زفير”  أجهزة  وتؤمن  متناهية.  وبدقة 

 Unmanned غير مأهولة المركبة Zephyr مركبة جوية  تعتبر 
Aerial System )UAS( تعمل بالطاقتين الشمسية والكهربائية 
طول  ويصل  االستراتوسفير،  طبقة  داخل  التحليق  وتستطيع 

جناحها إلى 25 مترا، وال يتجاوز وزنها 75 كيلوجراما.
طبقة  داخل  التحليق  في   Zephyr المركبة  نجاح  بعد 
االستراتوسفير وتحطيم أرقام قياسية عالمية، أصبحت المركبة 

تمثل نظاما مبتكرا قيد التطوير على يد شركة إيرباص حاليا.
بالقدرة على طرح   Zephyr تتميز المركبة الجوية غير المأهولة
قدرات بصرية وإدراكية وتواصلية جديدة لخدمة العمالء المدنيين 

والعسكريين والحكوميين في جميع أنحاء العالم.
وجود  مع  الشمسية  الطاقة  على   Zephyr المركبة  تعتمد 
بطاريات احتياطية يتم شحنها أثناء اليوم لتشغيل المركبة ليال، 

ما يجعل المركبة خالية من االنبعاثات الكربونية.
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إلكترو – بصرية بطول 18 سنتيمترا وصورا ومقاطع فيديوية عاملة باألشعة 
أجل  من  فورية  بطريقة  الصور  بجمع  وتقوم  70 سنتيمترا،  بطول  الحمراء 
إعداد الخرائط ورصد أي تغيير وتأمين أشرطة فيديوية كاملة الحركة، األمر 
المناسبة  التحذيرات  إطالق  ثم  ومن  المبكر  الرصد  إمكانية  يتيح  الذي 

للمركبات والطائرات المأهولة.
وتتميز المركبة الجوية غير المأهولة Zephyr بقدرتها على دعم عدة أجهزة 
 Electro – بصري  اإللكترو  الرادار  نظام  تقتصر على،  مختلفة تشمل، وال 
المتعددة  األطياف  ذي   Infrared الحمراء  تحت  باألشعة  العامل   Optical
 Passive السلبي  الالسلكي  التردد  على  يعتمد  والذي   Hyper spectral
 Synthetic التركيبية  الفتحة  الرادار ذي  Radio Frequency - RF ونظام 
 , ونظام   Early Warning المبكر  واإلنذار   Aperture Radar - SAR
 Automatic Identification والنظام اآللي لتحديد هوية المركبات Lidar
System - AIS. كما تتميز المركبة أيضا بقدرتها على حمل واستيعاب أي 

أجهزة يرغب العميل في وضعها.
بتغطية  تتمتع  بصرية  أجهزة   Zephyr المأهولة  غير  الجوية  المركبة  ولدى 
واسعة تصل إلى 30X20 كيلومترا وهو ما يمكنها من تأمين مرابة متواصلة 
لتلبية متطلبات المهمة وتأمين صور ومقاطع فيديوية عالية الوضوح لجمع 
المعلومات. وتتميز أنظمة االستشعار المتواجدة في طبقة االستراتوسفير 

بسرعتها في رصد أي تغير يطال البيئة، ومن ثم جمع معلومات أكثر دقة.

دور التواصل
تتمتع المركبة الجوية غير المأهولة Zephyr بالقدرة على تأمين االتصاالت 
 cellular خليوية  ربط  شبكة  طريق  عن  وعزلة  حرمانا  األرض  بقاع  ألكثر 
األرضية، ومن ثم  الشبكات  إطالة مدى و/أو قدرة  backhaul قادرة على 
دعم الشبكات الحالية وتأمين عنصر االستخفاء وعمل تغطية واسعة وتأمين 
بأي  تكليفها  إعادة  عند  الكافية  المرونة  ومنحها  المحطة  عمل  استدامة 
مهمة جديدة. وعند تعذر وجود أي شبكات أو مرافق أرضية تستطيع مركبة 
الذي  األمر  خليوي،  برج   250 تغطية  تعادل  تغطية  عمل  واحدة   Zephyr
يساهم في زيادة قدرات األنظمة األرضية بطريقة قابلة للتوسع مستقبال. 
 100 إلى  تصل  لمدة  متواصلة  بصور  الطيران   Zephyr مركبة  وتستطيع 

يوم، وثمة خطط لزيادة هذه المدة مستقبال.

النظر واالدراك
تتميز المركبة الجوية غير المأهولة Zephyr بالقدرة على طرح قدرات بصرية 
وإدراكية وتواصلية جديدة لخدمة العمالء المدنيين والعسكريين والحكوميين 
كبيرة  نوعية  ونقلة  ثورة  إحداث  إمكانية  ثم  ومن  العالم،  أنحاء  جميع  في 
أو  الغابات  حرائق  انتشار  مراقبة  مثل  واألزمات  الكوارث  إدارة  على صعيد 

بقع الزيت.
وتأتي التغطية البصرية الواسعة التي تصل إلى 40X30 كيلومترا لتساهم 
في تأمين عدد من مهام المراقبة المتواصلة وبث صور ومقاطع فيديوية 
عالية الوضوح لخدمة عمليات جمع المعلومات. وتتميز أنظمة االستشعار 
المتناثرة داخل طبقة االستراتوسفير بقدرتها على رصد أي تغير على مستوى 
البيئة بسرعة، باإلضافة إلى تأمين االتصاالت في أكثر بقاع األرض حرمانا 

وعزلة.
المشكلة  حل  في  لتساهم   Zephyr المأهولة  غير  الجوية  المركبة  وتأتي 
محطة  بتقنية  االستراتوسفير  طبقة  تزويد  كيفية  في  المتمثلة  العسكرية 
منصة على ارتفاع شاهق )HAPS(، ومن ثم تعزيز عملية اتخاذ القرار وزيادة 
الوعي الميداني على مستوى كافة أفرع القوات المسلحة والبيئات الصعبة 
المتعددة المجاالت والمستويات. وتستطيع تقنية )HAPS( تأمين منفذ عبر 
طبقة االستراتوسفير، ومن ثم الحصول على المعلومات وربط المركبات 
تمهيدا  المنفذ  هذا  عبر  المعلومات  وإرسال  البعض  ببعضها  والطائرات 
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لنشرها وتوزيعها على الجهات المسؤولة ذات العالقة.
المأهولة  غير  الجوية  المركبة  بها  تتحلى  التي  التجارية  للمزايا  بالنسبة  أما 
المراقبة  عمليات  وتنفيذ  التشغيل  عند  العالية  الجاهزية  فتشمل   Zephyr
األرضية والبحرية. أما بالنسبة لمميزاتها العملياتية فتشمل مراقبة البيئات 

المتغيرة والمتقلبة ودعم عملية إدارة الكوارث واألزمات.
 Zephyr كما تتميز الحموالت التي تستطيع المركبة الجوية غير المأهولة
وضعها في المدار بإمكانية االحتفاظ بها في مداراتها أو إعادة تكليفها بمهام 
جديدة، باإلضافة إلى قدرتها على قطع مسافة 1000 ميال بحريا في اليوم 
بالنسبة  الثابتة  بين استدامة األقمار االصطناعية  المركبة  الواحد.  وتجمع 

لألرض geostationary ومرونة الطائرة اآللية )الدرون( ودقتها.
على  Zephyr ظلت  المأهولة  غير  الجوية  المركبة  أن  بالذكر  الجدير  وممن 
رأس قائمة األولويات على صعيد استخدام األنظمة الجوية غير المأهولة 
ثم  ومن  الجوي،  المجال  في   Unmanned Aerial Systems - UASs
الحصول على موافقة السلطات المدنية والعسكرية في خمس دول على 
مستوى أربع قارات. وتكاد المركبة تشبه المحطات األرضية من حيث القدرة 

على االستخفاء وتقديم الخدمات بصورة فورية.

قدرات ما وراء خط الرؤية
بعد اإلقالع والصعود على طبقة االستراتوسفير خالل ثماني ساعات تقوم 
الذي  المحدد  الموقع  نحو  باإلبحار   Zephyr المأهولة  غير  الجوية  المركبة 
قد يبعد بمسافة تقدر بمئات وربما آالف الكيلومترات. ويمكن التحكم في 
العالم  من  مكان  أي  في  األرضية  للمراقبة  محطة  أي  طريق  عن  المركبة 
 Beyond Line of Sight ”عن طريق استغالل قدرات “ما وراء خط الرؤية

.BLOS

االختبارات الجوية
المركبة  2018 سجلت  عام  في  جرت  التي  االختبارية  الرحالت  إحدى  خالل 
25 يوما   ( 26 يوما  إلى  المأهولة Zephyr رقما قياسيا وصل  الجوية غير 
دون  المتواصل  الطيران  من  الدقة(  وجه  على  دقيقة   57 و  ساعة   23 و 
الحاجة على التزود بالوقود. وتظل تلك المدة أطول مدة تستغرقها طائرة 

المركبة تحليقها داخل  بالوقود. وقد واصلت  التزود  ما على اإلطالق دون 
 dawn )طبقة االستراتوسفير ليال ونهارا، ووصل ارتفاعها الكاذب )الوهمي
إلى  لها  فعلي  ارتفاع  أقصى  وصل  فيما  قدما،   60,000 إلى   altitude

71,140 قدما.
وقد نجحت حملة الرحلة التي جرت عام 2020 برغم التباطؤ العالمي بسبب 
التحكم  وكيفية  المركبة  حركة  خفة  على  الحملة  وركزت  كوفيد19-.  وباء 
الحمالت  على  اعتمادا  لها  التخطيط  يمكن  التي  الجوية  والعمليات  فيها 
طبقة  داخل  المأهولة  غير  الجوية  األنظمة  تحليق  أن  أثبتت  التي  السابقة 
لألسواق  بالنسبة  ضروري  أمر  ونهارا  ليال  حثيثة  بصورة  االستراتوسفير 

العسكرية والمدنية. 
نوفمبر  شهر  من  األولى  أسابيع  الثالثة  خالل  جرت  التي  الحملة  ورمت 
اختبار  السيما  حركتها،  وخفة  للمركبة  العملياتية  المرونة  استعراض  إلى 
إلى طرقة  االنتقال  األولى من  والمرحلة  ارتفاعات منخفضة  على  الطيران 
الرحالت عمليات اإلقالع والصعود والطيران  االستراتوسفير. واستعرضت 
أعقبتها  التي  المحدثة  النزول  ومراحل  الجوية  المراقبة  ومراحل  المستوي 
عمليات الهبوط الناجحة. وقد تحققت كافة أهداف حملة االختبار التي أثبتت 

قوة المركبة واستدامتها بشكل أكبر.
وقد أثبت نجاح الحملة الجوية التي جرت في عام 2020 قوة الطائرة بفضل 
التحديثات الكبيرة المهمة التي طالت المركبة Zephyr التي اقتربت خطة 

أخرى من التحول إلى واقع فعلي على مستوى العمليات.

المهمة المستهدفة
بتكلفة  محلية  مركبة  تأمين  هي  المستهدفة  األصلية  المهمة  كانت 
أن  وتستطيع  لالستخدام  القابلة  الشمسية  الطاقة  على  تعتمد  منخفضة 
تلبي متطلبات عدد كبير من التطبيقات. ويصل طول جناح الطائرة الفائقة 
الخفة من حيث الوزن إلى 25 مترا، وال يتجاوز وزنها 75 كيلوجراما، وتستطيع 
التحليق فوق السحاب وفوق الحركة الجوية االعتيادية، ما يجعلها قادرة على 

تغطية مساحات محلية أو إقليمية.
وتعتبر المركبة الجوية غير المأهولة Zephyr مناسبة ل “المهام المحلية” 
»local persistence« )عمليات جمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة 
 ،Intelligence, Surveillance & Reconnaissance - ISR واالستطالع
المناطق  من  معينة  منطقة  على  بتركيزها  االحتفاظ  على  بقدرتها  وتتميز 
إلى  باإلضافة  األميال(،  مئات  إلى  مساحتها  تصل  قد  )التي  المطلوبة 
االتصاالت  مثل  االصطناعية  األقمار  بخدمات  شبيهة  بخدمات  تزويدها 
والمراقبة األرضية )مع تأمين صور أكثر وضوحا( على فترات زمنية طويلة 

دون انقطاع.

المواصفات الفنية للمركبة:

طول الجناح: 25 مترا• 
الوزن: أقل من 75 كيلوجراما• 
الحموالت: عدة أنواع من الحموالت المختلفة بهدف رفع • 

مستوى األداء
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التي  المناطق  فإن  المادية  كلفتها  على  عالوة  التي  والكوارث  األزمات  هذه 
المخاطر  من  عدد  وتمدد  لتموقع  خصبًا،  فضاء  تشّكل  ما  غالبًا  فيها،  تحدث 
الفرعية األخرى التي تهدد األمن الداخلي للدول والسلم واألمن على الصعيد 

الدولي أحيانًا، وتمتد آثارها للمستقبل.

أصدر مركز تريندز للبحوث واالستشارات أخيرا )صيف 2021( كتابًا جديدًا تحت 
عنوان: »إدارة األزمات العابرة للحدود.. مداخل استراتيجية لتحويل المخاطر إلى 
فرص«، لمؤلفه الدكتور إدريس لكريني أستاذ العالقات الدولية ومدير مختبر 

الدراسات الدستورية وتحليل األزمات والسياسات بجامعة القاضي عياض. 

الحجم  203 صفحة من  الذي يقع في  الكاتب في مقدمة اإلصدار  وقد أشار 
التي  اإلنسانية  األزمات  الوقوف على عدد من  إلى  أنه سعى  إلى  المتوسط، 
وتطور  واستقرار  وأمن  وسالمة  بصحة  يلحق  وخطيرًا  حقيقيًا  تهديدًا  تمّثل 
سواء  الواحدة،  الدولة  حدود  وآثارها  تداعياتها  في  تتجاوز  والتي  المجتمعات، 
تلك  أو  البيئة،  وتلوث  المتنّقلة،  الخطيرة  األمراض  أو  باإلرهاب،  األمر  تعلق 
تنطوي في مجملها على  والتي  القسرية،  الهجرة  ركوب غمار  نحو  تدفع  التي 
أحداث طبيعية، أو ناجمة عن فعل اإلنسان، وتتطّلب قرارات وتدابير استثنائية، 

تجمع بين ما هو داخلي ودولي.

فرضيات الكتاب
تعّقد  أن  إلى  تحيل  األولى،  أساسية،  فرضيات  ثالث  من  الكتاب  وينطلق 
األزمات والكوارث وخطورتهما في عالم اليوم، يقتضي إرساء إدارة مستدامة، 
تستحضر مقومات الحوكمة، وتوظيف الّتكنولوجيا الحديثة بشكل جّيد في هذا 
للدول على مستوى  الداخلية  الجهود  أن  الثانية، على  تقوم  بينما  الخصوص. 
التعامل مع األزمات والكوارث العابرتين للحدود، ومهما توافرت لها اإلمكانيات 
البشرية والتقنية واإلدارية، تظل دون أهمية أو نجاعة في غياب تعاون وتنسيق 

على المستويين اإلقليمي والدولي. 
فرص  إلى  والكوارث  األزمات  تحويل  أن  من  فتنطلق  الثالثة،  الفرضية  أما 
المّتخذة  التدابير  وعلى  المتبعة،  االستراتيجيات  طبيعة  على  يتوّقف  حقيقية، 
المتاحة  اإلمكانيات  كل  واستثمار  توظيف  وعلى  لتدبيرها،  الطاقات  وتجنيد 

بصورة جيدة في هذا الخصوص.

فصول الكتاب
للكوارث  والتاريخي  العام  السياق  رصد  خاللها  تم  مقدمة،  إلى  الكتاب  يتفّرع 
والكوارث  األزمات  إدارة  موضوع  أولها  يتناول  فصول،  وثمانية  واألزمات، 
وصناعة القرار في عالم اليوم، حيث تم تمييز األزمة عن مجموعة من المفاهيم 
المشابهة كالصراع والكارثة والنزاع والحرب، قبل تناول مفهوم إدارة األزمات، 

إدارة األزمات 
العـابـــرة 

للحــــــــدود

بعدما ظل العالم منشغاًل بتداعيات 
الحرب الباردة، حيث اقترن مفهوم 

السلم واألمن الدولي بغياب التهديدات 
العسكرية، أتاح انهيار جدار برلين 

االلتفات إلى كثير من األزمات والكوارث 
العابرة للحدود؛ ما سمح ببلورة مفهوم 

جديد أكثر شمولية.

هذا الكتاب

اسم الكتاب  : إدارة األزمات العابرة للحدود
جهة اإلصدار: مركز تريندز

سنة اإلصدار :  2021
المؤلف: إدريس لكريني

مداخل استراتيجية لتحويل 
المخاطر إلى فرص
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واإلشكاالت المتصلة باتخاذ القرارات في مواقف األزمات.
الثاني، فتمحور حول مجموعة من األزمات العابرة للحدود، سواء  أما الفصل 
وتمدد  المتنقلة،  الخطيرة  األمراض  وانتشار  البيئة،  بتلوث  منها  األمر  تعلق 
لإلشكاالت  ونظرا  والكوارث.  األزمات  عن  الناجمة  والهجرة  الّدولي،  اإلرهاب 
التي طرحتها جائحة كورونا على المستويات الوطنية والدولية، فقد تم تخصيص 
الفصل الثالث كامال، ألجل الوقوف عند تداعياتها، والدروس المستخلصة من 

هذه التجربة المريرة.
إدارة  الحديثة في  والتكنولوجيا  المعلومات  الرابع حول توظيف  الفصل  وتركز 
األزمات، مع رصد أهمية تقنيتي اإلنذار المبّكر واالستشعار عن بعد. وتمحور 
الفصل الخامس حول دور الحوكمة/ الحكامة في إدارة الكوارث واألزمات، حيث 
تم التأكيد على ضرورة استحضار األبعاد اإلنسانية لهذه العملية، قبل التطرق 

ألهمية المقاربة التشاركية في هذا الخصوص.
والتنمية  االستراتيجي  التخطيط  دور  حول  فتمحور  السادس،  الفصل  أما 
المستدامة في تجويد أسلوب إدارة األزمات، وتطرق الفصل السابع ألهمية 
االجتماعية، وسّن  التنشئة  عبر  واألزمات،  الكوارث  التعامل مع  ثقافة  ترسيخ 

تشريعات تدعم اإلقبال على التأمين ضد المخاطر المختلفة.

بناء منظومة دولية متطورة إلدارة  الثامن أهمية  الكتاب في الفصل  ويطرح 
قواعد  تعزيز  ثم  الخصوص،  هذا  في  المتحدة  األمم  أداء  وتطوير  األزمات، 

القانون الدولي ذات الصلة، ومواءمة التشريعات الداخلية مع مقتضياته...
أما خاتمة الكتاب فطرحت خالصات تبرز أن األزمات والكوارث يمكن أن تشكل 
القاسية،  المحطات  من  واالستفادة  ولالجتهاد،  للتأمل  فرصة  مجملها،  في 
الالزمة  الجاهزية  تحقيق  في  يسهم  بما  المكتسبات،  من  مجموعة  وتحقيق 

لمواجهة كل االحتماالت المستقبلية.

األزمات والكوارث يمكن أن 
تشكل  فرصة للتأمل ولالجتهاد، 
وتحقيق مجموعة من المكتسبات، بما يسهم 

في تحقيق الجاهزية الالزمة لمواجهة كل 
االحتماالت المستقبلية

السيرة الذاتية
في  الدكتوراه  على  لكريني  إدريس  حصل 
العالقات الدولية تخصص إدارة األزمات، 
الرباط  في  الخامس  محمد  جامعة  من 
)2001(، وهو يشتغل حاليًا أستاذًا للتعليم 
الحقوق  كلية  في  )بروفيسور(  العالي 
بجامعة القاضي عياض، بمراكش، ومديرًا 
وتحليل  الدستورية  الدراسات  لمختبر 
األزمات والسياسات، كما يرأس منظمة 

العمل المغاربي منذ عام 2015.

وهو مدّرب متخصص في مجال إدارة المخاطر واألزمات، حصل على 
شهادة تدريب المدّربين في مجال القانون الدولي اإلنساني من جامعة 
الدول العربية واللجنة اإلقليمية للصليب األحمر، كما شارك في عدد 
الدراسات  له مجموعة من  والدولية، ونشرت  الوطنية  المؤتمرات  من 

في مجالت محّكمة مغربية وعربية.
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إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي

َم النجدة  َعَلْيِه َوَسلَّ ُه  اللَّ ى  كان من هدي النبي  َصلَّ
لمساعدة ذوي الحاجة والمسارعة إلى إغاثة الملهوف 
ُه َعَلْيِه  ى اللَّ وكان هذا الوصف ثابت في سيرة النبيَصلَّ
َم فقالت له أم المؤمنين خديجة رض الله عنها  َوَسلَّ
ِحَم،  الرَّ َلَتِصُل  َك  ِإنَّ َأَبًدا،  ُه  اللَّ ُيْخِزيَك  َما  ِه  َواللَّ ): َكالَّ 
ْيَف،  الضَّ َوَتْقِري  الَمْعُدوَم،  َوَتْكِسُب   ، الَكلَّ َوَتْحِمُل 

( رواه البخاري َوُتِعيُن َعَلى َنَواِئِب الَحقِّ

إلى  مبادرًا  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ النبي  كان  ولهذا 
فعل الخير وصنع المعروف ومساعدة المحتاج وإعانة 

الضعفاء .
َم أنه يحثُّ الصحابة  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ومن سنته َصلَّ
رضي الله عنهم على إغاثة الملهوف والمبادرة إلى 
ى اللُه  ِبيِّ َصلَّ أعمال الخيرواإلحسان فقد ثبت َعِن النَّ
َم َقاَل: »َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َصَدَقٌة«، َفَقاُلوا:  َعَلْيِه َوَسلَّ
ِه، َفَمْن َلْم َيِجْد؟ َقاَل: »َيْعَمُل ِبَيِدِه، َفَيْنَفُع  َيا َنِبيَّ اللَّ
ُق« َقاُلوا: َفِإْن َلْم َيِجْد؟ َقاَل: »ُيِعيُن َذا  َنْفَسُه َوَيَتَصدَّ
الَحاَجِة الَمْلُهوَف« َقاُلوا: َفِإْن َلْم َيِجْد؟ َقاَل: »َفْلَيْعَمْل 
َها َلُه َصَدَقٌة« رواه  ، َفِإنَّ رِّ ِباْلَمْعُروِف، َوْلُيْمِسْك َعِن الشَّ

البخاري ومسلم
الذي  المضطر  والعاجز  المظلوم  هو  والملهوف 

إغاثة 
الملهوف

النافذة الدينية 
سنن نبوية

معلم 
إسالمي

مسجد
الشيخ راشد 
بن سعيد 
ال مكتوم – 
دبي

يستغيث بك.
َقاَل  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اللُه  ى  َصلَّ ِبيِّ  النَّ َعِن  اِب  اْلَخطَّ ْبَن  ُعَمَر 
داود بسند  أبو  رواه   » الَّ الضَّ َوَتْهُدوا  اْلَمْلُهوَف  »َوُتِغيُثوا 

صحيح.
وفعل المعروف يثمر التعاون بين الناس والنكاتف على 

تحصيل المنافع وتحقيق المصالح لآلخرين
السعادة  أسباب  من  مهم  سبب  الكريم  الخلق  وهذا 
روح  وبث  والوئام  المحبة  وتشيع  والمجتمع  لألفراد 

التسامح والتآلف بين الناس
المجتمع ويعين  المشاكل في  أيضا في تقليل  ويسهم 
ومصاعبها  الحياة  أعباء  من  ويخفف  الحاجات  ذوي 
اإلغاثة  عبر  المشاكل  من  لكثير  الحلول  إيجاد  يتم  حيث 

والمساعدة واإلعانة.
ومن ذلك إغاثة من نزلت بهم الكوارث كالزالزل واألعاصير 
وما شابهها حيث يتم تقديم العون لهم ووالمبادرة إلى 

إخراجهم من الواقع األليم الذي وقعوا فيه.
ويبنغي أن يكون المسلم متحليا بصفة النجدة والغوث 
َم  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ للمستغيثين اقتداءا بالنبي الكريم َصلَّ

واحابه الكرام رضي الله عنهم.

دبي المتميزة بجمال مبانيها وتطورها ليشهد على عمق 
الجميلة،  المدينة  لهذه  واإلنساني  الحضاري  االنتماء 
السمحة،  تعاليمه  وجمال  اإلسالم  لسماحة  ومظهرا 
رب  بالله  الصلة  ويعزز  النفوس،  في  اإليمان  وليبث 
العالمين في قلوب المؤمنين حيث يكون موئال للعبادة 

ولذكر الله وطاعته.

مدينة  في  يتربع  حضاري  معلم  هو 
دبي شامخا بالبهاء والجمال العمراني 
عام  المسجد  هذا  افتتاح  تم  البديع، 

1435هـ الموافق لعام 2013م.
قبة  على  المسجد  بناء  اشتمل  حيث 
المسجد  تتوسط  مزخرفة  بديعة 
بناء  الرائقة على  العمارة  مما أضفى 

المسجد.
بديعتان  منارتان  المسجد  وتعلو 
بالزخارف  مزينة  وشماله  يمينه  عن 

والنقوش البديعة.
قباب  ثالث  المسجد  ويتضمن 
المسجد  مقدمة  في  متوسطة 

أضافت مزيدا من الجمال العمراني 
في  المنقوشة  الحجارة  واستعملت 
بناء المسجد فظهر بحلة مهيبة تبهر 

األبصار وتبهج نفوس الناظرين.
ومبانية  المسجد  مداخل  في  األقواس  لوجود  وكان 
أثرا جميال يضاف إلى روعة التصميم والتنفيذ ويتسع 

المسجد لما يزيد على أربعة آالف من المصلين.
وسمي المسجد تيمنًا باسم المغفور له صاحب السمو 

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه. 
مدينة  في  بديعا  معلما حضاريا  المسجد  هذا  ويبقى 
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انتقل إلى رحاب الله المغفور له سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم 
عجمان بعد حياة ثرية بالكفاح، متحمسًا لبناء اإلتحاد، باذاًل كل الجهد من أجل 
إسعاد شعبه، وقد بكاه الجميع رئيسًا وحكومة وشعبًا، وجاءت الوفود من 

البالد اإلسالمية والعربية والصديقة تشارك العزاء في الفقيد الكبير.

القائد العام يفتتح 
الدورة الثامنة بكلية 

زايد الثاني العسكرية
على طريق نهضة قواتنا المسلحة ومنعتها وعزتها ورفدها بالقيادات المؤهلة 
ذات الكفاءة والتخصص أفتتح سمو العميد الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
الكتائب  أول دورة لقادة  المشاة  المسلحة في مدرسة  العام لقواتنا  القائد 
لمرشحي  الخاصة  والدورة  الثامنة  المرشحين  دورة  ايضًا  سموه  ..وأفتتح 
وحضر  العسكرية،  الثاني  زايد  كلية  في  الجامعيين  والطلبة  الجوية  القوات 

احتفالي اإلفتتاح قادة األسلحة والتشكيالت ومدراء األفرع وكبار الضباط.
وقال قائد الكلية : انه لمن دواعي الغبطة والسرور أن تتشرف هذه الكلية 
بلقاء قائدها ليرعى االحتفال بافتتاح دورة المرشحين الثامنة والدورة الخاصة 
وأن تستنير بتوجيهاته لمستقبل مشرق لقواتنا المسلحة وبناء صرح القوة 

والكرامة.
ثم ألقى سمو القائد العام العميد الشيخ سلطان بن زايد كلمة بالمناسبة دعا 
فيها المشاركين في الدورتين إلى البذل بدون حدود والعطاد كل العطاء حيث 

من ذاكرة عدسة درع الوطن
تخريج 
دورة 

جديدة 
من 

طالب 
المدارس

فقيد 
الوطن 

والعروبة 
واإلسالم

من الذاكرة
أكتوبــــر

العدد: 123
أكتوبر 1981

تنتظرهم أمتهم العربية كفوج من أفواج النصر لترد إليها ما أغتصب من 
حقوق .. وما هدر من كرامة .

ايها االخوة األعزاء:
» باسم الله نبدأ احتفالنا هذا اليوم بافتتاح دورة المرشحين الثامنة والدورة 

الخاصة لمرشحي القوات الجوية والطلبة الجامعيين.
انه يوم بدء المسيرة الخيرة على دروب التضحية والفداء الذي اخرتم ذودًا عن 
حماها الطهور الذي حباه الخالق بكل أسباب الخير والبركة لقد آثرتم طريق 

الرجولة على سواه فنعم ما اخترتم«.

في بداية اإلحتفال قدم الطلبة الخريجون عرضًا رائعًا في فنون المشاة وفك 
وتركيب السالح، ثم ألقى سيادة العقيد أحمد سالم كلمة نيابة عن سمو 

القائد العام هنأ فيها الطلبة الخريجين وقال:
إنني سعيد جدًا أن أرى براعم هذا الوطن وهم يزجون أوقات فراغهم فيما 
يفيد وطنهم ومواطنيهم، وذلك بتأديتهم لهذا الواجب الوطني عن طواعية 
واختيار، مما يؤكد ارتفاع الحس الوطني والشعور بالمسؤولية الوطنية عند 

شبابنا في هذا العمر المبكر .
ماقيست  إذا  طويلة  فترة  ليست  هنا  قضيتموها  التي  الفترة  أن  ورغم 
بالمعايير العسكرية إال أنها تظل كافية بالنسبة لكم لإللمام بالمبادئ األولية 
للحياة العسكرية ،أما إذا ما نشدتم التخصص في العلوم العسكرية فأنكم 

ستحتاجون لوقت طويل جدًا لإللمام بالعلوم العسكرية والتدريب عليها .

سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان

قلت لزايد، إنك أصبحت أبًا للجميع، ونحن جميعًا معك حيثما شئت في كل 
األمور إن شاء الله، وللحقيقة والتاريخ أقولها صريحة أن الرجل ما قصر أنه 

يعمل بإخالص ، ويقدم كل ما بيده لهذا اإلتحاد كي يصبح قوة بإذن الله.
راشد بن حميد النعيمي 
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Zephyr unlocks the military potential of operationalising the 
stratosphere with HAPS technology; enhancing decision-
making and situational awareness across all military services 
and in complex layered multi-domain environments. HAPS 
technology can provide a stratospheric gateway, acquiring 
data and connecting assets, forwarding information through 
the gateway for dissemination.  
Its commercial capabilities include high service availability, 
and land and sea monitoring. 
Its institutional capability includes monitoring changing envi-
ronments and supporting with disaster management.
Payload Agnostic Zephyr can station keep or be readily re-
tasked, travelling up to 1,000 nautical miles per day. It com-
bines the persistence of geostationary satellites with the flexi-
bility and accuracy of a drone.
Zephyr has been at the forefront of integration of stratospher-
ic UAS into airspace, gaining civil and military approvals in five 
countries, across four continents. It is close enough to ground 
stations to have little latency and offer a real-time service.
BLOS Capabilities
After take-off and ascent into the stratosphere within eight 
hours, Zephyr will navigate to the desired location, which may 
be hundreds or thousands of kilometres away. It can be con-
trolled from a Ground Control Stations anywhere in the world 
using Beyond Line of Sight (BLOS) capabilities.
Flight Tests 
During a 2018 test flight, Zephyr achieved a record 26 days (25 
days, 23 hours and 57 minutes) endurance, without refuelling.  
It remains the longest flight duration of an aircraft ever made 
without refuelling. The aircraft persisted in the stratosphere 
day and night, achieved a dawn altitude of 60,000ft as well as 
its highest altitude of 71,140ft. 

Its 2020 flight campaign succeeded despite global slow-
downs due to the COVID-19 pandemic. It focused on aircraft 
agility, control and operations to build upon previous cam-
paigns, which have proven the day and night stratospheric 
persistence of the unmanned aerial system (UAS) essential in 
military and commercial markets. 
The campaign held during the first three weeks of November 
aimed to demonstrate operational flexibility and aircraft agili-
ty, particularly testing lower altitude flying and early stage 
transition to the stratosphere
The flights demonstrated take-off, climb, cruise, upgraded 
flight control and descent phases, followed by successful 
landings. The objectives of the test campaign were all 
achieved showcasing a more resilient and capable aircraft.
The success of the 2020 flight campaign demonstrated the ca-
pability of the aircraft, illustrating Zephyr’s significant ad-
vancements. With this, it has come another step closer to an 
operational reality. 
Target Mission
The original target mission was to provide local persistence at 
an affordable price with a re-usable solar-powered aircraft, 
providing a wide scope of applications. The ultra-lightweight 
aircraft has a wingspan of 25 metres and a weight of less than 
75kg, and flies above weather (clouds, jet streams) and above 
regular air traffic, covering local or regional footprints. 
Suited for “local persistence” (ISR/Intelligence, Surveillance & 
Reconnaissance), the Zephyr has the ability to stay focused on 
a specific area of interest (which can even be hundreds of 
miles wide) while providing it with satellite-like communica-
tions and Earth observation services (with greater image 
granularity) over long periods of time without interruption.
Reference Text/Photo: www.airbus.com 

Technical Specification
Wingspan: 25m 
Weight: Less than 75kg
Payload: Different levels of payload 
capability with incremental 
performance levels 

Zephyr can be controlled from Ground Control Stations 
anywhere in the world
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Zephyr’s  persistence 
enables a capability of flying 
continuously for months at a 
time

and video, enabling persistent surveil-
lance, in an accurate manner. OPAZ pro-
vides 18cm electro-optical and 70cm in-
fra-red imagery and videos and collects 
imagery in real time for mapping, change 
detection or full-motion video streaming, 
which enables early detection to raise 
alerts to manned assets. 
Zephyr can support a range of payload ca-
pabilities, including but not limited to: 
Electro Optical, Infrared, Hyper spectral, 
Passive Radio Frequency (RF) Radar, Syn-
thetic Aperture Radar (SAR) radar, Early 
Warning, Lidar and Automatic Identifica-
tion System (AIS). It is also able to integrate 
third-party customer supplied payloads. 
Zephyr has wide visual payload coverage of 20 by 30km foot-
print, which enables it to provide continuous surveillance to 
meet mission requirements as well as high resolution imag-
ery and video capture for intelligence gathering. 
Sensors located in the stratosphere can swiftly detect chang-
es in the environment, gathering more precise data.
Connectivity Role
Zephyr has the potential to provide communication to the 
most unconnected parts of the world with cellular backhaul. 
It is capable of extending reach and/or capacity of terrestrial 
network and complementing existing infrastructure, provid-
ing low latency, wide coverage and the persistence for station 
keeping and flexibility to be re-tasked. Where there is no cur-
rent ground infrastructure, one Zephyr has the coverage 
equivalent to 250 cell towers, expanding the footprint of ter-
restrial solutions, in a scalable way. 
One Zephyr is capable of up to 100 days continuous flight, 
and is aiming for more.

See and Sense 
Zephyr can bring new see, sense and connect capabilities to 
Commercial, Military and Institutional customers across the 
globe and provide the potential to revolutionise disaster 
management, including monitoring the spread of wildfires 
or oil spills.
The wide visual coverage of 30x40km footprint provides a 
range of continuous surveillance, high resolution imagery 
and video capture for intelligence gathering. Sensors located 
in the stratosphere can readily detect changes in the envi-
ronment and will be able to provide communications to the 
most unconnected parts of the world. 

Zephyr Ground Test Arizona
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Stratospheric
UAV Zephyr 
Offers Satellite-like 
Solutions

Zephyr can provide 
communications to the most 
unconnected parts of the 
world

Having already taken to the stratosphere and breaking multi-
ple world records, Zephyr is an innovative solution currently 
under development by Airbus and is all set to bring new See, 
Sense and Connect capabilities to commercial, institutional 
and military customers.
Importantly, at a time when around four billion people remain 
unconnected, Zephyr has the potential to provide communi-
cations to the most unconnected parts of the world. No other 
aerial solution offers direct to device 4G/5G on a persistent day 
and night basis, complementary to existing infrastructure. 
Harnessing Sun’s Rays
The first stratospheric UAV of its kind, Zephyr provides a per-
sistent and adaptable solution, unlike other unmanned air-
craft. Its persistence enables a capability of flying continu-
ously for months at a time, above weather and conventional 
air traffic. It is a HAPS: a High-Altitude Platform Station, and is 
the only HAPS to have demonstrated day/night longevity in 
the stratosphere.
It harnesses the sun’s rays, running exclusively on solar power, 
above the weather and conventional air traffic; filling a capabil-
ity gap complimentary to satellites, UAVs and manned aircraft 
to provide persistent local satellite-like services. 
Zephyr’s battery capabilities ensure the aircraft stays in the 
stratosphere at a cruise altitude of 60,000-75,000 feet. The air-

• Zephyr is a solar-electric stratospheric Unmanned 
Aerial System (UAS), with a wingspan of 25m and 
weighs less than 75kg. 
• Having already taken to the stratosphere and 
breaking multiple world records, Zephyr is an inno-
vative solution currently under development by 
Airbus.  
• Zephyr will bring new See, Sense and Connect ca-
pabilities to commercial, institutional and military 
customers.
• It relies on solar energy, with secondary batteries 
charged in daylight to power overnight flight. 
Thanks to this, Zephyr’s flight time is carbon neutral. 

craft’s carbon fibre airframe, accounting for less than 20 per 
cent of the total aircraft mass, enables low cruise power at 
very high altitude, with mass minimisation.
Thermal Management
The stratosphere spans just above the Earth’s lower atmo-
sphere to the edge of space. Operating in this zone comes 
with huge challenges, due to the severe weather conditions 
with limited moisture and temperatures dropping down to 
lows of -80°C. This necessitates thermal management to en-
sure the aircraft stays at optimum temperature for maximum 
performance.
The platform design provides the flexibility to integrate sev-
eral different payloads, depending on mission and customer 
needs.
OPAZ, the ‘Optical Payload for Zephyr’ is the Airbus in house 
Earth Observation payload, delivering high quality imagery 

Illustration of Airbus-built High Altitude Pseudo-Satellite Zephyr
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Stratospheric
UAV Zephyr 
Offers Satellite-like 
Solutions

Solar–electric, stratospheric Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
Zephyr is not quite an aircraft nor quite a satellite, but incor-
porates aspects of both.
Offering the persistence of a satellite with the flexibility of a 
UAV, it addresses the need for a cost effective way to provide 
both persistence and wide satellite like reach, along with the 
accuracy, station keeping and re-tasking flexibility typically 
inherent in conventional drone systems.
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products and services their colleagues create; and by collab-
orating across the industry to develop long-term, big-picture 
standards and guidance.
“If you think about security, it’s layered. There are many pro-
tection levels,” said Linda Peyton, who oversees cybersecuri-
ty of products at Collins Aerospace. Part of her role is to col-
laborate with colleagues at the company’s Cyber Operations, 
Development and Evaluation (CODE) Center, a cybersecurity 
test range where in-house experts analyse what teams across 
the company create.
“We tear into and security pressure-test everything from jet 
engines and avionics to components supporting missiles 
and satellites,” said Brian Witten, a Raytheon Technologies 
vice president, chief product security officer and the head of 
the CODE Centre.

But there’s more to cybersecuring aviation systems than 
combing through lines of code, picking apart products and 
locking them away in echo-proof chambers for radio-fre-
quency testing. There’s significant work under way to create 
the standards and practices that guide the industry. Collins 
has taken a leadership role in organisations that produce 
such standards and guidance. 
In Witten’s words: “We, our partners and so much of the in-
dustry are working together to not only protect the aircraft 
and their components, but also the ground support equip-
ment and global networks connecting the aircraft to airlines 
and air traffic control around the world.”
Reference Text/Photo:
www.rtx.com
www.collinsaeropsace

8K+ number 
of engines are 
monitored by Pratt 
& Whitney’s data 
analytics platform

Data from aircraft systems such as engines can help airline operators predict 
when their fleet will require maintenance and schedule it

Cybersecurity experts at Raytheon Technologies are collaborating to 
protect the data and networks that underpin the aviation ecosystem
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assortment of sensors on an engine – Pratt & Whitney’s GTF 
engine, for example, can generate 4 million data points per 
flight and can tell them days in advance when they’ll need to 
fix or replace a part. That kind of notice allows for better plan-
ning; operators can even schedule those repairs in the best 
locations – a major airport with a hangar and plenty of me-
chanics, rather than a remote outpost.

Srinivasan explained: “My goal is to ensure engines are ready 
so that pilots and passengers have a good flight. We aim to 
minimise operational disruptions and avoid announcements 
such as, ‘Ladies and gentlemen, we’re going to have a delay 
because something’s gone wrong.’”
The data can come from throughout the flight, or from certain 
phases – and it helps paint a strong digital picture of the en-
gine’s health. That picture will become even clearer and more 
useful in optimising operations as more data is unlocked from 
engines, and as adoption grows of technologies such as Pratt 
& Whitney’s  Advanced Diagnostics and Engine Monitoring 
data analytics platform.
Similar to the work Pratt is doing with engines, Collins Aero-
space is using its Ascentia platform to predict maintenance 
needs across the aircraft. Through statistical analysis, machine 
learning and modelling, the Ascentia platform analyses flight 
operations and maintenance data, predicts the health of the 
aircraft and its Collins-made components, and prescribes the 
best course of action for everything it monitors.
Collins data scientists and product engineers deliver those 
recommendations to customers, validating the information 
and helping plan the next steps.

Stronger Cybersecurity
Cybersecurity experts at 
Raytheon Technologies are 
collaborating to protect 
the data and the networks 
that underpin the aviation 
ecosystem.
Raytheon Technologies’ ex-
perts are working to bring 
greater cybersecurity in 
aviation in three ways: by 
embedding it throughout 
the development and life-
cycle of products and ser-
vices; by independently 
testing and analysing the 

4 million – the number of 
data points the GTF engine 
can generate per flight

Analysing air traffic control data will play an 
important role in what’s known as four-dimensional 
trajectory, or 4DT

Data from aircraft systems 
such as engines can help 
airline operators predict 
when their fleet will require 
maintenance 
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five areas:
• Cabin and cargo operations.
• Flight operations and maintenance data.
• Electronic flight bag, or the digital version of pilots’ flight 
management documents.
• Media delivery, or the updating of navigation database files.
• Prevention of delays and cancellations, sometimes known 
as “irregular operations.”
Air Traffic Management
Better use of data could help in greater management of air 
traffic – even in the face of something as uncontrollable as 
the weather.
Analysing air traffic control data will play a vital role in what’s 
known as “four-dimensional trajectory,” or 4DT, which will al-
low air traffic controllers to manage flights based on where 
they will be at a certain time – not merely where they are at 
the moment.
The plane sat on the tarmac in Washington, D.C., for three 
hours, waiting for the weather to clear. Not there, and not in 
its destination of Chicago, but 180 miles to the southeast in 
Indianapolis.
Every time Kip Spurio hears that kind of story – his daughter-
in-law was on the flight – it reminds him why he and his col-
leagues are working on a way to make long, frustrating weath-
er delays a thing of the past – or at least far less common.
It’s called 4DT, and its widespread use would fundamentally 
change the way air traffic management works, according to 
Spurio, the technical director of air traffic systems for Raythe-
on Intelligence & Space, a Raytheon Technologies business.
As of now, air traffic controllers use a plane’s real-time alti-

tude, longitude and latitude to keep it a safe distance from 
bad weather, and from other aircraft. With 4DT, they’ll add 
the dimension of time into those calculations – enabling 
them to separate aircraft based not just on where they are, 
but on where they will be at any point in their flight.
 4DT, Spurio said, would improve decision-making at places 
like the Federal Aviation Administration‘s (FAA) Air Traffic 
Control System Command Center in Warrenton, Virginia, 
where controllers manage the flow of thousands of flights 
across the U.S. National Airspace System. They monitor and 
respond to changes in capacity, such as runway closures; 
airspace restrictions such as an Air Force One flight; equip-
ment outages on the ground, and, weather.
“They have to have all the information – what airports are 
available, what the landing rate at Chicago is. They have to 
know all that. But because their systems aren’t set up to do 
things based on a 4DT, their remedies to problems in the 
system are fairly coarse,” Spurio said.
That is why, according to him, his daughter-in-law’s plane 
sat on the ground for so long. 
Predictive Maintenance
Data from aircraft systems such as engines can help airline 
operators predict when their fleet will require maintenance 
and schedule it at the best possible times and places.
One way to predict maintenance is through analysis of en-
gine data.
At Pratt & Whitney, a Raytheon Technologies business, Arun 
Srinivasan leads strategic planning for engine health digital 
services supporting commercial engines. One of his main 
duties is to show customers how analysing data from the 

ARINC Airport biometric services deliver next-generation, scalable 
products and services to create flexibility and efficiency across the 
entire airport environment

Self-service bag drops mitigate long queues, create 
more flexibility for staffing to be reallocated and give 
passengers more control of their journey
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“We can use data to provide a more personalised experience 
– one that’s more seamless,” stated Nancy Welsh, director of 
marketing for Information Management Services at Collins 
Aerospace.
The benefits of better data analysis extend beyond check-in 
and boarding. At the airports, it could direct passengers to 
alternate security checkpoints if one is getting too crowded. 
Vendors in the food court could predict demand and plan ac-
cordingly; if a fast-food chain knows it has an unusually high 
number of customers coming in at a certain time, the man-
ager could schedule a second cashier and stock more of the 
items those customers are likely to order.
When cabin crews have real-time access to data – as they do, 
with a Collins product called CabinConnect – it allows them 
to better serve their customers. 

On the ground, the passenger apps could provide a map of 
the terminal and show the fastest path to baggage claim, a 
connecting flight or ground transportation.
All that information needs a way to get from the air to the 
ground and back. Collins has more than 90 years of experi-
ence in that realm, beginning with voice communications 
via VHF and HF radios and evolving to a full portfolio of high-
speed communication pathways. 
Today, through the ARINC Global Network – which routes 
more than 75 million messages a day between aircraft, air-
line operators, air traffic controllers and ancillary businesses 
like fuel providers, caterers and ground handlers – Collins is 
not only moving the data but helping customers figure out 
what it means and how to act on it.
Collins is investing in hardware, services and applications in 

US$33B was the cost 
of aviation delays 
in the U.S. in 2019, 
according to an FAA 
report

Collins Aerospace has deployed its ARINC SelfPass 
biometrics system at Tokyo Haneda Airport
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Within those billions of data points, Raytheon Technologies 
experts point out, are patterns, trend lines and prognostics 
with untapped and extraordinary value – and a key to the fu-
ture of aviation.
Bringing that information together, analysing it and deliver-
ing the insights to the right people at the right time is a con-
cept Raytheon Technologies calls the “connected aviation 
ecosystem”– the use of data to optimise operations across the 
industry. 
The result, experts insist, will be greater efficiency and 
smoother operations across the industry.  
LeAnn Ridgeway, who is leading the connected aviation eco-
system effort at Collins Aerospace, a Raytheon Technologies 
business, explained: “We’ve got a lot of independent systems 
deployed throughout our aviation footprint that don’t talk to 
each other today. We believe that by working with our cus-
tomers, we can fuse various data sources and apply smart an-
alytics that will provide value for our customers in terms of 
operational efficiency and the ability to offer an enhanced 
passenger experience. This really sets us apart.”

Raytheon Pitches 
for Connected 
Aviation Ecosystem

There’s an overflow of data especially when it comes to aviation. It comes 
from passengers tapping their phones to book flights, choose seats and 
check in. It comes from radars watching the weather and transponders indi-
cating to air traffic controllers which plane is landing or taking off.  Data is 
splashed from all over the aircraft, with systems and subsystems creating a 
detailed digital record of the flight – when the brakes come off, when the 
wheels come up, and even every time an engine valve opens or closes.

Detailed below are 
some of the ways 
Ridgeway and her col-
leagues are working to 
bring the connected 
aviation ecosystem to 
life – and why they be-
lieve it is so crucial to the 
future of flight.
Benefits for Passengers
ARINC SelfPass biometrics system at Tokyo Haneda Airport 
deployed by Collins Aerospace is one classic example of how 
data can make air travel seamless and convenient.
For passengers, a connected aviation ecosystem offers a ma-
jor advantage of streamlining their travel experience.
The changes would be the most noticeable when passengers 
arrive at the airport. Biometric technology would allow them 
to use their facial scan or fingerprint to check in, pass through 
security and board the plane without even having to present 
an ID. 

Aviation experts at Ray-
theon Technologies are 
working on a concept 
they call the “connected 
aviation ecosystem” – 
the use of data to opti-
mise operations across 
the industry
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This war began in October 2001 and aimed to topple the 
“Taliban” movement from power after the September 11 at-
tacks. The peak of the number of U.S. forces participating in 
Afghanistan was reached in 2010 and 2011, when the num-
ber of forces exceeded one hundred thousand soldiers, who 

participated in either the fight against the 
Taliban or the reconstruction operations, in 
addition to the number of Special Forces 
and security contractors. The number de-
creased until it reached 4,000 soldiers in De-
cember 2020. Official figures indicate that 
between the two years when there were 
more than 100,000 US troops in Afghani-
stan, the cost of the war rose to nearly 
US$100 billion annually, according to U.S. 
government figures. By 2018, annual 
spending was about US$45 billion, a senior 
Pentagon official told the U.S. Congress that 
year. According to the U.S. Department of 
Defense, the total military spending in Af-
ghanistan (from October 2001 to Septem-
ber 2019) was US$778 billion. In addition, 
the U.S. Department of State, along with 
the U.S. Agency for International Develop-
ment (USAID) and other government 
agencies have spent about US$44 billion 
on reconstruction projects. Thus, the cost 
of the U.S. intervention in Afghanistan dur-
ing the period from 2001 to 2019, accord-
ing to official estimates, was about US$822 
billion, but these numbers do not, of 
course, include the cost of supportive mili-
tary operations carried out by the U.S. army 
from bases located in other countries out-
side Afghanistan. The problem is that 
much of this money has been wasted due 
to corruption and lack of accountability.
In addition to the huge material losses and 
the number of American military and civil-
ian casualties and injuries, which were pre-
viously mentioned, there were Afghan hu-
man losses among the military and civil-
ians, as former Afghan President Ashraf 
Ghani indicated in 2019 that more than 
45,000 members of the Afghan security 
forces were killed during the period from 
2014-2019.
In this context, it can be noted that the first 
detailed statement issued by the leader of 
the Afghan Taliban movement, Hebatullah 

Akhundzada regarding the broad outlines of 
the movement’s foreign and domestic policies, included a dec-
laration of commitment to all those laws, resolutions and inter-
national covenants that “do not contradict Islamic Sharia, nor 
contradict our national values.”

The Cost of U.S.
in Afghanistan for the past 20 years  

Billion Dollar
military outlays 
for U.S. troops

spent on drug interdiction 
operations

for U.S. agencies operat-
ing in Afghanistan

went to the Afghan 
Security Forces.

in “economic support” 
funding

U.S. spent between 
2001 and 2021

946
Billion Dollar

Billion Dollar

Billion Dollar

Billion Dollar

Billion Dollar
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Issue File

mer Soviet Union, it views the presence of the Taliban move-
ment in the rule of Afghanistan with suspicion, of course, but 
Russian foreign policy is no longer as it was in the past based 
on ideological commonalities, but rather depends entirely on 
interests and strategy regardless of other considerations. In 
light of the positive signals exchanged between Russia and 
the Taliban leaders, it can be said that the two sides have 
turned the page of the past. Russia could even turn into one of 
the Taliban’s strategic allies, provided Moscow is reassured by 
the Taliban’s ability to prevent extremists from threatening 
Russia’s allies in Central Asia.
As for China, it seems - so far - is the position of the biggest 
winner from the withdrawal of the United States from Afghan-
istan. The withdrawal of the American forces from the Chinese 
borders is certainly a strategic gain for Beijing, which evidence 
confirms that it has succeeded in rapprochement with the 
Taliban movement based on common interests. Chinese com-
panies realise the importance of Afghanistan’s mining wealth, 
including rare minerals that are used in the manufacture of 
microchips and other advanced technologies,  as well as the 

fact that Afghanistan can enhance the Chinese partnership 
with Iran and Pakistan under the Belt and Road Initiative.
Iran, in turn, views the withdrawal of U.S. forces from Afghani-
stan as a strategic victory for it, especially since Iran has estab-
lished cooperative relations with Taliban leaders for years. Iran 
will exert utmost efforts to access the military equipment left 
by the U.S. forces in Afghanistan in order to take advantage of 
the advanced U.S. technologies and techniques, regardless of 
whether this equipment is already working or has been dam-
aged and paralysed its ability to work before the withdrawal.
As for the position of Western capitals towards the Taliban, the 
scene does not seem bleak, but there is consensus to wait for 
the Taliban’s actions and behaviour during the next stage. 
Therefore, the ball is in the movement’s court, waiting for it to 
reassure the world about turning the page on the past and 
acting according to a new approach that enjoys international 
acceptance.
Profits and Losses in the U.S. Strategic Considerations
President Joe Biden has pledged to withdraw U.S. forces from 
Afghanistan by September 11 of this year, and this date was a 
postponement of the deadline agreed by his predecessor, for-
mer President Donald Trump, which was scheduled to be on 
May 1. President Biden considered that it was time to end the 
“longest war waged by America.”

President Biden 
considered that it 
was time to end the 
“longest war waged 
by America”
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The situation in 
Afghanistan is a 
very vital issue for 
all of its geographic 
neighbours 

thing that can actually be implemented. However, complete 
disengagement with terrorist organisations is in need of ac-
tual verification, for the movement has used, over the past 
years, people from terrorist organisations to control their ar-
eas of influence inside Afghanistan. In addition, the inter-
twining and overlapping relations between the Taliban and 
Al-Qaeda leaders may not allow for a final and categorical 
disengagement. 
How Did Things Go Before the U.S. Withdrawal?
Evidence on the ground confirms that the agreement signed 
in Doha in September 2020 between the United States and 
the Taliban movement stipulated explicit Taliban pledges 
not to harbour any terrorist organisations. The U.S. plan was 
based on the fact that there should be a subsequent negotia-
tion between the Taliban and the Afghan government to dis-
cuss about the regime and who will rule the country in the 
post-U.S. withdrawal stage. Washington was confident in the 
ability of the Afghan army, which was estimated at 300,000 
people, to withstand any attack by the Taliban, even for a few 
months. Such a plan, which U.S. officials considered a “won-
derful deal,” as former President Donald Trump said, could 
never be achieved. The Afghan government, about which 
Ashraf Ghani said months ago that it was “not a government 
in the process of collapse” and that Afghanistan is not like 
Vietnam, fell few days after the start of the steps for the final 
withdrawal of American forces. President Biden continued to 
implement the agreement of his predecessor Trump with the 
Taliban, but his fatal mistake was a miscalculation of the Tali-
ban’s control of the government, as he said a few weeks ear-
lier, “The possibility of the Taliban overrunning all areas and 
controlling the entire country is quite unlikely.” What hap-
pened, though, was that the Taliban entered the capital, Ka-

bul, without firing a single shot, on August 15, 2021, and former 
President Ashraf Ghani, who took office for two consecutive 
terms that began in September 2014, fled. 
Attitudes of the Neighboring Countries of Afghanistan
Given several intricate religious, ethnic, security, political and 
strategic considerations, the situation in Afghanistan is a very 
vital issue for all of its geographic neighbours. Pakistan seems 
to be the regional neighbour that is badly in need of Afghani-
stan’s stability in order to relieve the burden of about 1.4 million 
Afghans who have lived in it for many years. For decades, Paki-
stan has viewed Afghanistan as one of its most prominent na-
tional security files, given the ethnic, religious, and ideological 
interactions that make this file a difficult number in the equa-
tions of regional security in the heart of Asia. Islamabad looks at 
the Taliban’s control of power from the perspective of the 
struggle for influence and the traditional regional competition 
between the two nuclear poles in South Asia, India, and Paki-
stan, meaning that the presence of the Taliban is in Pakistan’s 
strategic interest.
As for Russia, which remembers well how the war in Afghani-
stan played a role in the collapse and disintegration of the for-
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the founders and former detainees in Guantanamo, over the 
government, as well as the absence of women’s representa-
tion. Also observed was the absence of any leaders belonging 
to ethnicities other than those involved under the Taliban 
banner of the Pashtuns, Tajiks or other ethnicities, meaning 
that the Taliban did not commit to forming an expanded gov-
ernment as it announced, but rather it established its domi-
nant presence in the government’s formation. However, it 
seemingly suggests that it is taking into account ethnic diver-
sity through the presence of ministers of nationalities other 
than “Pashtuns”, but they are mainly members of the Taliban 
and belong to it politically and ideologically. The movement 
also declared Afghanistan an “Islamic Emirate” without nam-
ing or specifying the nature of the position at the top of the 
pyramid of power under this system, which in its previous rul-
ing experience (1996-2001) was reserved for its former leader 
Mullah Muhammad Omar, who was called the “Commander 
of the Faithful.” The new formation has many aspects and con-

notations that largely explain the movement’s intentions 
and policies. The movement’s insistence on adhering to the 
core system and philosophy of its rule based on the move-
ment’s ideology is noted, which indicates the absence of 
radical shifts in the intellectual constants and fundamentals 
on which the movement’s leaders base their political atti-
tude. It seems that the movement is heading towards a 
theocratic regime in the traditional sense, similar to the Ira-
nian regime, regardless of the movement’s attempts to 
beautify its face and to promote its policies by announcing 
new practices: The Prime Minister is the oldest Taliban leader 
(65 years old). He gains a great deal of his prestige from his 
old relationship with the founding leader of the movement, 
Mullah Omar, as well as with the current leader of the move-
ment. It is also noted that the Prime Minister and his deputy, 
Mullah Abdul Ghani Baradar, are among the founding lead-
ers of the movement. A reading of the government forma-
tion with its background indicates that the Taliban move-
ment tends to copy the mullahs’ regime in Iran or establish a 
similar regime through the presence of a spiritual leader 
who assumes religious and political responsibilities, and ris-
es to the top of the pyramid of power.  
Will the Taliban Move to the State’s Ideology?
The Taliban says that it has learned from past experiences, 
and announced changes in its political approach and behav-
iour. Evidence so far, however, indicates that the changes 
still revolve around tactical rather than strategic matters. 
That means that the movement has not given up its legal 
constants and intellectual convictions, even with regard to 
its relations with terrorist organisations, led by al-Qaeda. 
Many believe that the movement pledged not to allow in Af-
ghanistan any threat to any other countries, which is some-
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  U.S. Withdrawal      from Afghanistan: 
In this issue, Nation Shield highlights the various strategic aspects 
and implications of this development, and attempts to answer 
many questions in our minds about the possible impacts and re-
percussions of this withdrawal.
On the 31st of August, the U.S. Department of Defense (Penta-
gon) announced the completion of its troop withdrawal from Af-
ghanistan and the end of a military mission that took nearly two 
decades. This concluded a huge and chaotic airlift that lasted 
more than two weeks, during which about 123,000 U.S. civilians 
and Afghans who had worked with the U.S. forces were evacuat-
ed, and met with widespread international and U.S. criticism. The 
withdrawal took place according to an agreement signed in Doha 
during September 2020 between the United States and the Af-

ghan Taliban movement, which took control of the capital, 
Kabul on August 14, without a fight. This concluded an op-
eration, during which about 2,461 American service mem-
bers were killed in Afghanistan, and more than 20,000 oth-
ers were injured. About 800,000 American soldiers and 
25,000 civilians participated in the military operations in 
Afghanistan.
Taliban Government: Does It Reflect Real Change?
Having declared its intention to form a comprehensive gov-
ernment, the Taliban movement announced the formation 
of a caretaker government, without revealing the reason for 
this change. The new formation raises many question marks, 
mainly the control of the movement’s old guard, including 
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  U.S. Withdrawal      from Afghanistan: 
Potential Repercussions 
and Implications

Many observers and specialists believe that the withdrawal of U.S. forces 
from Afghanistan is a qualitative turning point, not only in the history of 
Afghanistan and the region, but also of the United States itself as a 
superpower that sits at the top of the existing world order.
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Perseverance Pays Off        as NASA Picks up 
Mars Rock Samples tered the original minerals in the rock, 

or more likely when liquid water evap-
orated, leaving the salts. The salt min-
erals in these first two rock cores may 
also have trapped tiny bubbles of an-
cient Martian water. If present, they 
could serve as microscopic time cap-
sules, offering clues about the ancient 
climate and habitability of Mars. Salt 
minerals are also well-known on Earth 
for their ability to preserve signs of an-
cient life.
The Perseverance team already knew 
a lake once filled the crater; for how 
long has been uncertain. The scien-
tists couldn’t dismiss the possibility 
that Jezero’s lake was a “flash in the 
pan”: floodwaters could have rapidly 
filled the impact crater and dried up 
in the space of 50 years, for example.
The level of alteration that scientists 
see in the rock that provided the core samples – as well as in 
the rock the team targeted on their first sample-acquisition 
attempt – suggests that groundwater was present for a long 
time.
This groundwater could have been related to the lake that 
was once in Jezero, or it could have travelled through the 
rocks long after the lake had dried up. 
Mitch Schulte of NASA Headquarters, the mission’s pro-
gramme scientist, explained: “These samples have high val-
ue for future laboratory analysis back on Earth. One day, we 
may be able to work out the sequence and timing of the en-
vironmental conditions that this rock’s minerals represent.”
Next Sample Site
Perseverance is currently searching the crater floor for sam-
ples that can be brought back to Earth.
It will likely create multiple “depots” later in the mission, 
where it will drop off samples for a future mission to bring to 
Earth. Perseverance’s next likely sample site is just 200 metres 
away in “South Séítah,” a series of ridges covered by sand 
dunes, boulders, and rock shards that Farley likens to “broken 
dinner plates.”
By October, all Mars missions will be standing down from 
commanding their spacecraft for several weeks, a protective 

Rock that provided the 
mission’s first core samples is 
basaltic in composition

Two holes are visible in the rock, nicknamed “Rochette,” from 
which NASA’s Perseverance rover obtained its first core samples

measure during a period called Mars solar conjunction. 
The Sun expels hot, ionised gas from its corona, which ex-
tends far into space. During solar conjunction, this gas can 
interfere with radio signals when engineers try to communi-
cate with spacecraft at Mars, corrupting commands and re-
sulting in unexpected behaviour from deep space explorers.
A key objective for Perseverance’s mission on Mars is astrobi-
ology, the study of the origin, evolution, and distribution of 
life in the universe.
The rover will characterise the planet’s geology and past cli-
mate, pave the way for human exploration of the Red Planet, 
and be the first mission to collect and cache Martian rock and 
regolith – broken rock and dust.
Reference Text/Photo:
www.nasa.gov
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Perseverance Pays Off        as NASA Picks up 
Mars Rock Samples

Braving geographical barriers, the U.S. National Aero-
nautics and Space Administration’s (NASA) Perseverance 
Mars rover has charted history by successfully collecting 
its first pair of rock samples and the accomplishment will 
help scientists gain new insights into the geology of Mars 
and signs of ancient life on the red planet.
After collecting its first sample, named “Montdenier,” on Sept. 
6, the team collected a second, “Montagnac,” from the same 
rock on Sept. 8.
The first sample of the Martian rock was a core from Jezero 
Crater slightly thicker than a pencil. Mission controllers at 
NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) in California received 
data that confirmed the historic milestone. The rock core is 
enclosed in an airtight titanium sample tube, and will be 
available for retrieval in the future. 
The rover’s earlier attempt to collect a rock sample and seal it 
in a sample tube had apparently failed. 
Analysis of the rocks from which the Montdenier and Mon-

tagnac samples were taken and from the rover’s previous 
sampling attempt  may help the science team piece to-
gether the timeline of the area’s past, which was marked 
by volcanic activity and periods of persistent water.
Ken Farley of Caltech, project scientist for the mission, 
pointed out: “It looks like our first rocks reveal a potentially 
habitable sustained environment. It’s a big deal that the 
water was there a long time.”
The puzzle pieces of Mars’ history are visibly unravelling. 
The rock that provided the mission’s first core samples is 
basaltic in composition and may be the product of lava 
flows. The presence of crystalline minerals in volcanic 
rocks is helpful in radiometric dating. The volcanic origin 
of the rock could actually help scientists accurately date 
when it formed. 
Each sample can serve as part of a larger chronological 
puzzle; put them in the right order, and scientists have a 
timeline of the most important events in the crater’s his-
tory. Some events include the formation of Jezero Crater, 
the emergence and disappearance of Jezero’s lake, and 
changes to the planet’s climate in the ancient past.
Salts have been spied within these rocks. These salts may 
have formed when groundwater flowed through and al-

The first cored sample of Mars 
rock is visible (at centre) inside a 
titanium sample collection tube

By October, all Mars missions 
will be standing down 
from commanding their 
spacecraft for several weeks, 
a protective measure during 
a period called Mars solar 
conjunction 
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“This materiel cooperation is more than just cooperation be-
tween our two countries’ defences – it will also result in new 
constellations of cross-border cooperation between indus-
tries, where German and Norwegian missile expertise are 
collaborating on developing the next-generation anti-ship 
missile, NSM. This kind of cross-border cooperation will help 
push technology development even further, and it will cre-
ate growth within the industry in both nations. We are proud 
to be a part of this historic event.”
Benedikt Zimmer assessed: “It is good to have Norway as a 
partner at our side and at the same time to set an example for 
successful European cooperation. The participation of fur-
ther partners would  strengthen the synergy effects for Eu-
rope and NATO more and would be very welcome.”
The long-standing ties between the two countries were un-
derlined by Tone Skogen who stated: “This ambitious coop-
eration connects Norway and Germany even closer together, 
and we are already seeing the synergies it creates, within 
both the military and the civilian domain. This will create in-
creased economic opportunities and high-tech jobs in both 
our countries.”
Norway and Germany had already entered into a coopera-

tion in 2017 that goes beyond the construction of six new 
HDW Type 212CD submarines, as a new generation of the 
Type 212A. 
The design of the Type 212A submarine, which has proven it-
self in service with the German and Italian navies, will be fur-
ther developed with the integration of advanced technolo-
gies to expand the U212 family in Europe. 
Type 212CD Submarine
The new German-Norwegian submarine type is based on the 
Type 212A which is already in service with the German Navy 
and also with the Italian naval forces, and bears the designa-
tion 212CD (Common Design).
The new ORCCA combat system from kta naval systems will 
be able to process even more sensor data than ever before. 
This gives crews new situational awareness capabilities and 
an enhanced ability for networking with allied units. A signifi-
cantly reduced sonar signature of the Type 212CD is intended 
to prevent potential adversaries from locating the boats, de-
spite improved detection methods.
thyssenkrupp Marine Systems will ensure synergies for the 
operation, logistics and maintenance of the new boats. This 
will increase the operational availability of the submarines 
and reduce in-service expenses.
Construction of the new submarines will start in 2023 and de-
livery to the Norwegian Navy is planned in 2029. The first sub-
marine for the German Navy will be delivered in 2032. The 
contract includes extensive additional logistical services and 
training resources, including simulators.

During a tour of the shipyard, the guests 
learned about submarine production

Norway, Germany had signed 
the contracts worth € 5.5 
billion in July

HDW Class 212 CD
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thyssenkrupp 
Marine 
Systems  
Marks Norway, 
Germany 
Submarine Deal
A festive ceremony to mark the official commissioning of 
thyssenkrupp Marine Systems to build six identical Type 
212CD submarines took place recently at the shipyard lo-
cation in Kiel, Germany, in compliance with strict hygiene 
and preventive measures.
The procurement organisations of Norway and Germany had 
signed the corresponding contracts worth approx. € 5.5 bil-
lion in July.
The order comprises the delivery of two submarines for the 
German Navy and four submarines for the Norwegian Navy 
plus additional logistical services and training resources.
The special guests of honour were the German State Secre-
tary, Benedikt Zimmer, and the Norwegian State Secretary, 
Tone Skogen.
The guests of honour were welcomed by Dr. Alexander Orel-
lano, Chief Operating Officer, and Paul Glaser, Chief Financial 
Officer, of thyssenkrupp Marine Systems. 
Dr. Orellano emphasised in his address: “The German-Norwe-
gian 212CD contracts are a milestone in the long history of our 
company. With the 212CD submarines, we are opening up a 
new chapter of state-of-the-art submarine technology with 
increased operational availability and at the same time re-
duced cost over the whole lifecycle. By joining the forces of 
companies in Germany and Norway – in particular with the 
significant involvement of kta naval systems in Norway, a joint 
venture between Kongsberg Defence & Aerospace, thyssenk-
rupp Marine Systems and ATLAS ELEKTRONIK – we are foster-
ing a value-adding German-Norwegian industrial partnership 
to the benefit of highly specialised industrial jobs in both 

countries.”
During the shipyard tour, the submarine production facility 
was impressively presented and the guests had the opportu-
nity to gain an insight into the production process and to 
meet employees of thyssenkrupp Marine Systems.
A subsequent unveiling of the 212CD models and an anti-
ship missile, NSM, gave a preview of the design of the new 
submarine class. The NSM missiles are produced in Norway 
by KONGSBERG Defence & Aerospace (kda). 
Kjetil Myhra, Executive Vice President of kda, emphasised: 

Dr Alexander Orellano, Chief Operating Officer 
thyssenkrupp Marine Systems, during his 
speech
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Models of A400M airlifter 
featured at DSEI

Airbus has announced plans 
for a new CityAirbus

same week the A400M global fleet achieved the landmark of 
100,000 flight-hours performing missions worldwide for all 
nine customer nations.
NextGen CityAirbus
Separately, Airbus has announced plans for a new CityAirbus 
at the Company’s first #AirbusSummit on “Pioneering Sus-
tainable Aerospace” as the emerging Urban Air Mobility 
(UAM) market begins to firm up. 
Ushering in the next generation of CityAirbus, the fully elec-
tric vehicle is equipped with fixed wings, a V-shaped tail, and 
eight electrically powered propellers as part of its uniquely 
designed distributed propulsion system. It is designed to 
carry up to four passengers in a zero emissions flight in mul-
tiple applications.
Bruno Even, Airbus Helicopters CEO, elaborated: “We are on a 
quest to co-create an entirely new market that sustainably 
integrates urban air mobility into the cities while addressing 
environmental and social concerns. Airbus is convinced that 
the real challenges are as much about urban integration, 
public acceptance, and automated air traffic management, 
as about vehicle technology and business models. We build 
on all of the capabilities to deliver a safe, sustainable, and ful-
ly integrated service to society.”
CityAirbus is being developed to fly with 80-km range and to 
reach a cruise speed of 120 km/h, making it perfectly suited 
for operations in major cities for a variety of missions.
Sound levels are a key factor for an urban mission and Airbus’ 
extensive expertise in noise-friendly designs has helped 
greatly while developing CityAirbus. 
Airbus is benefitting from years of dedicated research, inno-
vation, two electric Vertical Takeoff and Landing (eVTOL) 
demonstrators, and development on sound technology 
across its portfolio of products, as well as decades of experi-
ence in certifying aircraft. 
The Vahana and CityAirbus demonstrators have jointly con-
ducted 242 flight and ground tests and have flown around 
1,000 km in total. 
CityAirbus NextGen is in a detailed design phase right now 
and the prototype’s first flight is planned for 2023.

Engine Back-up System 
In another development, Airbus Helicopters, in partnership 
with the French Civil Aviation Authority DGAC, has started 
flight testing an engine back-up system (EBS) onboard its 
Flightlab. 
The project opens the way to a future hybridised propulsion 
system for light helicopters while delivering concrete flight 
safety improvements in the short term. The campaign’s 
main target is to enhance flight safety of single engine op-
erations by providing emergency electrical power in case of 
a turbine failure.
To conduct these tests the Flightlab was equipped with a 
100 Kw electric motor connected to the main gearbox, 
which can provide electrical power for 30 seconds in the 
event of engine failure. 
By giving the pilot extra time to react and maintain rotor 
speed, the engine back-up system contributes to a safer 
and smoother autorotation manoeuvre to the ground. 
The flight tests include the simulation of engine failure in 
different flight conditions, including takeoff and landing 
procedures and corresponding limitations.

Airbus Helicopters’ proposal to UK‘s New Medium 
Helicopter (NMH) needs is based on H175M

CityAirbus, the fully electric vehicle is equipped 
with fixed wings, a V-shaped tail, and eight 
electrically powered propellers
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Airbus 
Showcases Space, 
Helicopters,Defence 
Products at DSEI
Airbus showcased its leading range of products and ser-
vices in the defence, space, secure communications and 
helicopter segments at the Defence and Security Equip-
ment International (DSEI) exhibition held at Excel, Lon-
don from September 14-17.
DSEI is a leading event that brings together the global de-
fence and security sector to innovate and share knowledge. It 
represents the entire supply chain.
The Airbus stand H6-122 featured models of the A400M new 
generation airlifter and Skynet 6A military communications 
satellite, plus a large new model of the H175M medium trans-
port helicopter.
The A400M “Atlas” is an advanced, proven and certified airlift-
er, combining 21st century state-of-the-art technologies to 
fulfil the current and upcoming armed forces’ needs.
Flying further, faster and into difficult landing zones, the 
A400M is said to be the world’s most versatile airlifter.
Visitors were able to learn more about Airbus Helicopters’ 

H175M-based proposal to meet the United Kingdom’s New 
Medium Helicopter (NMH) needs.
Airbus’ expertise in secure communications remained a key 
theme at DSEI including the Skynet military satellite commu-
nications capability. The company focussed on the UK MOD’s 
future milsatcom requirements including leading the consor-
tium for future Skynet services with its partners KBR, Leidos, 
Northrop Grumman and QinetiQ.
New developments in secure communications featured be-
yond line of sight (BLOS) through the rotor blade communica-
tions showcasing Airbus’ Proteus Unity Satellite Modem Sys-
tem. This new lightweight system utilises an adaptive wave-
form that ‘senses’ the blade position with no input from the 
platform itself, and adapts the transmission to always provide 
optimum communications.
In the Multi Domain Combat Cloud, Airbus demonstrated 
how to make multi-domain operations a reality. 
In May 2021, Airbus reached its 100th A400M delivery in the 
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ing cost. These lower-cost systems, however, are not recon-
figurable nor compatible with any other standard.”
Since Space-BACN is focused on operating in LEO, it will be 
able to take advantage of advanced low-cost electronics that 
can reliably operate in lower radiation environments and 
more easily connect to the large number of other govern-
ment and commercial LEO satellite constellations. Addition-
ally, the shorter expected life span of LEO satellites – three to 
five years – combined with the modularity of the Space-
BACN terminal will facilitate rapid refresh cycles and inser-
tions of new technology as it becomes available.
Mosaic Warfare
Space-BACN also fits into the broader context of Mosaic War-
fare, Joint All-Domain Command and Control (JADC2), and 
the future of warfare.
Dr Tim Grayson, director of DARPA’s Strategic Technology Of-
fice, said: “DARPA is fundamentally about technology, and 
our primary mission is developing these new technical capa-
bilities. We are known for taking risks, and we are willing to 

do experimentation and 
some risk-taking with busi-

ness models as well. 
“We’re out there looking 
for the technologies 
that are going to change 
the nature of warfare 

and national security. So, 
in that regard, we want to 

invest in helping to develop 
what is the next capability.”

He described that DARPA is looking at 
creating an overall capability from a collection 

of individual elements. Therefore, it is looking at developing 
an integrated platform that includes a sensor, a weapon, and 
the means of communication, computing, and decision mak-
ing to reach across the whole battlespace.
However, Grayson stressed, there is a risk of the inherent com-
plexity of having everything tightly integrated onto one plat-
form. This is where the concept of mosaic warfare comes in 
where instead of saying that all of these sensors, weapons 
and comms have to go together, the user can choose the best 
capability for that particular moment in time.
He added: “We’re looking at how we generate ad hoc interop-
erability at moments when we need it. And then ultimately, 
how do we help the human operators who have to work with-
in these kinds of architectures manage the complexity that’s 
imposed upon them as an element of a mosaic architecture.”
Reference Text/Photo: 
www.darpa.mil
www.defense.gov

A shorter life span 
of LEO with the 
modularity of 
Space-BACN will 
facilitate insertion 
of new tech
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Space-BACN 
would allow 
seamless 
comms between 
constellations 
that cannot talk to 
each other

DARPA’s ‘Space Layer’ to 
Interconnect LEO Constellations 

Government and commercial small-satellite constella-
tions continue to proliferate in low-earth orbit (LEO). 
Therefore, DARPA has unveiled a new effort to create an 
optical communications terminal to interconnect di-
verse constellations into a resilient “space layer” – an in-
ternet of small satellites.
Dubbed Space-Based Adaptive Communications Node 
(Space-BACN), the programme aims to create a low-cost, re-
configurable optical communications terminal that adapts 
to most optical inter-satellite link (OISL) standards. Space-
BACN would allow seamless communication between vari-
ous constellations that currently cannot talk to each other. 
“There could be tens of thousands of small satellites 
launched into LEO over the next decade as the demand 
around the world for affordable space-based capabilities 
grows,” said Greg Kuperman, Space-BACN programme man-
ager in DARPA’s Strategic Technology Office. “The problem 
with this growth is that optical communications links are cur-
rently engineered to only connect satellites within a given 
constellation – they can’t dynamically adapt waveforms to 
communicate with satellites in other constellations. This lack 
of OISL standardisation results in a fragmented, stove-piped 
‘Wild West’ space domain with new constellations that can’t 
interoperate, government satellites that can’t communicate 
between one another, and government satellites unable to 
take advantage of emerging commercial communications 

capabilities.”
Space-BACN envisions an adaptable communications termi-
nal that could be reconfigured on-orbit to talk across differ-
ent standards, presenting a leap in technology. The pro-
gramme objectives are summarised as “100 Cubed”: 100 
Gbps to support most optical standards, 100W or less to mi-
nimise power consumption, and under US$100K to make it 
affordable. 
To achieve this, Space-BACN will focus on three key technical 
areas – first is a low-cost, optical aperture capable of cou-
pling into single-mode fibre; second is a reconfigurable mo-
dem that can support multiple optical waveforms up to 100 
Gbps, and the third is a novel cross-constellation command 
and control approach to automate interactions between 
government and commercial satellites. In addition to the 
technical challenges, a key driver for the programme is to 
lower cost and weight in order to facilitate ease of integra-
tion and use.
“Traditional government optical terminals for coherent 
space-based optical communications can cost hundreds of 
thousands to millions of dollars due to the many precision-
designed and manufactured components that are hand as-
sembled by highly skilled experts in the field,” Kuperman 
said. “Commercial space companies, on the other hand, are 
developing ultra-optimised, single-mode coherent systems 
designed to achieve high-rate communications while lower-
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India has formalised the acquisition of 56 Airbus C295 air-
craft to replace the Indian Air Force (IAF) legacy AVRO 
fleet, in what marks the first ‘Make in India’ aerospace pro-
gramme in the private sector.
Under the agreement, Airbus will deliver the first 16 aircraft in 
‘fly-away’ condition from its final assembly line in Seville, 
Spain. 
The subsequent 40 aircraft will be manufactured and assem-
bled by the Tata Advanced Systems (TASL) in India as part of 
an industrial partnership between the two companies.
The programme  involves the development of a complete in-
dustrial ecosystem: from the manufacture to assembly, test 
and qualification, to delivery and maintenance of the com-
plete lifecycle of the aircraft.
The first 16 aircraft will be delivered over four years after the 
contract implementation. All the IAF C295s will be handed 
over in transport configuration and equipped with an indige-
nous Electronic Warfare Suite.
‘Make in India’ is at the heart of Airbus strategy in India, with 
the company constantly increasing the country’s contribution 
to its global product portfolio. 
The C295 programme will see Airbus bring its complete bou-
quet of world-class aircraft manufacturing and servicing to 
India in collaboration with our industrial partners, including 
the Tatas and leading defence public sector units such as 
Bharat Electronics Ltd. and Bharat Dynamics Ltd, as well as pri-
vate Micro, Small and Medium Enterprises.
Michael Schoellhorn, CEO of Airbus Defence and Space, 
pointed out: “This contract will support the further develop-
ment of India’s aerospace ecosystem, bringing investment 
and 15,000 skilled direct jobs and 10,000 indirect positions 
over the coming 10 years. The C295 has proven again as the 

segment leader, and with the addition of India as a new op-
erator, the type will enlarge its footprint even more, not only 
on the operational aspects but on its own industrial and 
technological development.”
Sukaran Singh, Managing Director and Chief Executive Offi-
cer, Tata Advanced Systems Limited, added: “This is a moment 
of pride for Tatas and a milestone for the Indian military man-
ufacturing ecosystem. For the first time, an Indian private 
company will be wholly manufacturing an aircraft in India. 
This endeavour demonstrates Tata Advanced Systems’ capa-
bilities as a defence manufacturer to build globally competi-
tive complex platforms in India.”
Tactical Transport
The C295 is used for tactical transport of up to 71 troops or 50 
paratroopers, and for logistic operations to locations that are 
not accessible to current heavier aircraft. 
It can airdrop paratroops and loads, and used for casualty or 
medical evacuation (medevac), as demonstrated during the 
COVID-19 crisis, using either basic litters or mobile intensive 
care units (ICU) with life support equipment. 
The IAF becomes the 35th C295 operator worldwide, with the 
programme reaching 278 aircraft, 200 of which are already in 
operation and booked more than half a million flight-hours.

India Signs 
Deal for 56 
Airbus C295 

Programme to kick-start 
first-ever private aircraft 
manufacturing in India
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Boeing Forecasts 
Robust Demand in China 
for Commercial Aircraft
In order to meet expanding 
commercial air travel demand, 
Boeing recently forecasted 
that China’s airlines will require 
around 8,700 new airplanes by 
2040, valued at US$1.47 tril-
lion. The 20-year forecast re-
flects the China market’s re-
bound and further evolution of 
its airline business models. 
Boeing shared the China fore-
cast as part of the 2021 Com-
mercial Market Outlook (CMO), 
the company’s long-term fore-
cast of demand for commercial 
airplanes and services.
According to the CMO, China’s eco-
nomic fundamentals lay the foun-
dation for healthy air traffic in-
creases, including 4.4 per cent an-
nual economic growth and a mid-
dle-income demographic that will 
double by 2040. By 2030, China’s 
domestic passenger market will 
exceed intra-European traffic. By 
2040, China’s domestic traffic is ex-
pected to also exceed air travel 
within North America.
Furthermore, the CMO forecasts 
that China’s civil aviation industry 
will require more than 400,000 
new aviation personnel by 2040, 
including pilots, technicians, and 
cabin crew. Boeing’s commitment to China involves invest-
ing in people who will power the future of aviation, such as 
training nearly 100,000 Chinese aviation professionals and 
employing more than 2,500 employees. Across its business-
es, training, supply chain and other activities, the company’s 
presence and partnerships in China contribute more than 

US$1.5 billion annually to 
the economy.
“The rapid recovery of Chi-
nese domestic traffic during 
the pandemic speaks to the 
market’s underlying 
strength and resilience,” 
said Richard Wynne, man-
aging director, China Mar-
keting, Boeing Commercial 
Airplanes. “In addition, 
there are promising oppor-
tunities to significantly ex-
pand international long-
haul routes and air freight 
capacity. For the long term, 
there is the potential for 
low-cost carrier growth to 
further build on single-
aisle demand.”
The 2021 China CMO in-
cludes key projections 
through 2040, such as an-
nual passenger traffic 
growth of 5.4 per cent, sim-
ilar to the 2020 forecast. In 
the coming years, two-
thirds of the deliveries will 
support China’s aviation in-
dustry growth, and one-
third will be for fleet re-
placement, which will 
move airlines toward more 

sustainable, fuel-efficient airplane models. Also, single-aisle 
jets will account for nearly 6,500 deliveries; widebody deliv-
eries, including passenger and cargo models, will total 1,850, 
accounting for 44 per cent of demand by value. Additionally, 
according to the CMO, a nearly US$1.8 trillion commercial 
aviation services market opportunity exists in the region.

With demand for 8,700 new 
airplanes, the commercial 
fleet is expected to double 
by 2040

Widebody demand in China 
is expected to be 20 per cent 
of global deliveries
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Finland has received 
final offers from 
five vendors for 
the multibillion-
dollar HX 
programme

displays with Gripen.
“But this was the first with Gripen E, and it feels like a bigger 
and stronger aircraft,” he shared. “It has greater manoeuvrabil-
ity and acceleration, and, above all, the thrust is much better 
in Gripen E. We have 10 tonnes of thrust, which produce a real 
kick. We can manoeuvre in ways that we weren’t really been 
able to before. It’s going to be really great to continue demon-
strating Gripen E at airshows in the future. We don’t have any 
new demo flights scheduled, although I rarely do, since they 
get planned when the need arises. Whether or not it will be 
Gripen E largely depends on access to aircraft with the right 
configuration.”
The first demo flight with Gripen E has been reportedly car-
ried out with good results. Saab is preparing for a busy au-
tumn involving work to complete testing and deliveries. The 
decision concerning Finland’s procurement is expected to be 
made towards the year-end. 
Brännström concluded: “We have an excellent platform to 
showcase, but I would like to point out that the greatest capa-
bilities possessed by Gripen E are not usually seen at an air-
show, such as the ability of Gripen E to operate in a complex 
environment, a revolutionary avionics structure, its longer 
range and its sizable cargo capacity. The biggest boost is the 
tactical capability, which is achieved by the combination of 

Saab has offered Finland a new decoy missile 
as part of the Gripen EW

capability upgrades.”
Seamless Integration
Saab has offered Finland a new decoy missile as part of the 
Gripen EW (Electronic Warfare) package for the HX fighter pro-
curement project. The offer also includes the new Electronic 
Attack Jammer Pod (EAJP) to enhance the existing EW capabil-
ity of the Gripen.
The decoy missile will constitute a strong addition to Gripen 
E/F’s built-in electronic attack capabilities. The payload of the 
new decoy missile is to a large extent developed in Finland. 
Furthermore, Saab’s new Lightweight Air-launched Decoy 
Missile (LADM) is a highly capable stand-in jammer used to 
suppress hostile Air Defence Systems, protect the aircraft, and 
increase missile hit probability, among others. The advanced 
EAJP, on the other hand, is to protect aircraft against radars by 
using sophisticated jamming functions, thereby blocking the 
opponent’s ability to attack them. Since both the EAJP and 
LADM are built on Gripen’s proven and effective EW system, it 
will allow for a seamless integration if Finland chooses Gripen.
Finnish officials have received final offers from five vendors for 
the multibillion-dollar HX fighter jet competition, kicking off 
an evaluation phase slated to run throughout 2021. Besides 
Gripen, aircraft like Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, 
Lockheed Martin’s F-35A, and Boeing’s F/A-18E/F Super Hor-
net and EA-18G Growler have also been shortlisted for Fin-
land’s HX fighter requirement. 
With a tender ceiling of €9 billion (US$11 billion), the competi-
tion is one of the most significant air-armament acquisitions in 
Europe. It aims to find a replacement for the Nordic country’s 
fleet of F-18 Hornets.

The 10 tonnes of thrust in 
Gripen E produces a real kick
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In August, at the Kaivopuisto Airshow in Finland, Saab’s 
first official Gripen E flying display was successfully car-
ried out by test pilot André “Bulan” Brännström.
Reportedly, this autumn, Finland will be nearing their deci-
sion on the HX programme, for which Saab is competing. As 
part of the campaign in Finland, Saab took part in the Kaivo-
puisto Airshow, which welcomed nearly 80,000 spectators. 
“It felt great!” said Brännström. “I flew the sequence 16 times to 
train for the demo, and this 17th time was the best! As a pilot, 
you never expect the demo to be perfect, but I was actually 
euphoric when I touched down. When you are getting ready 
for a demo flight, your body is pumped full of adrenaline, so 
afterwards, it felt great to say: I pulled it off.”
Brännström has flown as Saab’s demo pilot for six seasons and 
has flown in many different environments. In Helsinki, he flew 
over the port area around Kaivopuisto, with infrastructure 
that must be taken into account. There are always special re-
strictions when flying near a big city, and there is always a 
team that plans and conducts an airshow.
“Even though I’m the one behind the controls, this is really a 

Gripen E 
Wows Finland

André “Bulan” Brän nström 

team effort,” he added. “There were about 10 of us and one 
Gripen E that travelled to Finland to carry out the demo flight. 
Everyone in the team has equal responsibility for their areas, 
and when things go well, you are very happy that the whole 
team performed well.”
Greater Manoeuvrability and Acceleration
As a demo pilot, it is important to devise flight sequences that 
demonstrate how the aircraft performs. Therefore, Brännström 
usually practises his demo flight sequences over Saab a few 
times a month, as well as together with the Swedish Air Force’s 
demo pilots during a couple of days of ‘boot camp’ each year. 
This is done to hone the details and prepare for the upcoming 
season. 
The Swedish Air Force and Saab have different reasons for car-
rying out demo flights. Saab aims to showcase Gripen’s perfor-
mance, whereas the Swedish Air Force wants to conduct air-
shows to generate interest in the Air Force and its various pro-
fessions. For the Swedish Air Force, the season runs over the 
summer, while Brännström has the privilege of training all year 
round. Prior to the airshow in Finland, he had flown 176 flying 
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works in just minutes using its orchestrated software-defined 
network (SDN) architecture. Moreover, OpenSpace Spectral-
Net products digitise the satellite’s Radio Frequency (RF) sig-
nals, acting as the on-ramp to the digital transformation of 
ground systems.
“OpenSpace technology is leading efforts across the satellite 
industry, both among commercial and government opera-
tors, to capitalise on the ability of virtualisation and modern 
networking techniques to realise digital transformation 
goals,” said Frank Backes, Kratos’ Senior Vice President of Fed-
eral Space Solutions. “TITAN is the newest application of 
OpenSpace in the U.S. Department of Defense. (DoD) that can 
better support the timely tactical needs of the warfighter.”
Actionable Intelligence 
The TITAN system will be a scalable and expeditionary intelli-
gence ground station that will leverage space, high altitude, 
aerial and terrestrial layer sensors to provide targetable data 
that allows commanders to quickly assess threats to their forc-
es. In this prototype effort, Northrop Grumman’s deployable 
and semi-autonomous ground station prototypes will dem-
onstrate the value of space assets in improving battlefield 
awareness and tactical intelligence in Anti-Access/Area Denial 
(A2AD) environments.
The system will also help connect the joint force by providing 
near real-time intelligence using artificial intelligence and ma-
chine learning techniques to rapidly deliver fused data from 
multi-domain sensors to weapon platforms, such as artillery, 
jammers, and airborne systems.
“Our ground station prototypes will integrate existing soft-
ware and hardware capabilities to showcase a unique ability 
to provide access to multi-domain actionable intelligence 
from commercial and military space systems,” said Troy 
Brashear, vice president, integrated national systems, 
Northrop Grumman. “As a proven provider of multi-domain 
intelligence capabilities, we give the warfighter the ability to 

complete critical missions in far-reaching and highly-con-
tested areas in a safe and deployable environment.”
The U.S. Army expects TITAN to reduce the sensor to shooter 
timeline and provide new deep-sensing that will maximise 
the effectiveness of long-range precision fires. Moreover, by 
leveraging commercial and military space assets, TITAN will 
maximise the effectiveness of  Long-Range Precision 
Fires (LRPF).
A separate TITAN acquisition will provide mobile ground 
stations that link to terrestrial, high-altitude, and airborne 
sensors to provide targeting data to the Army. The common 
software architecture is the basis of the Northrop Grum-
man space-to-ground TITAN prototype system, potentially 
enhancing the integration of space-based data systems 
with the mobile ground stations in later phases of the TITAN 
programme.
In addition, Kratos will provide engineering and manufactur-
ing of the modified tactical shelter and related subsystem 
hardware for the TITAN prototypes. Kratos’ FMTV-mounted 
ground station platform will house and protect mission-criti-
cal TITAN system components. One of Kratos’ core strengths 
is providing custom mobility platforms that feature power 
and thermal management systems, rack-ready C5ISR equip-
ment integration, and Electromagnetic Interference (EMI) 
shielding up to High Altitude Electromagnetic Pulse (HEMP) 
level requirements.
The prototype phases are expected to support multiple 
demonstration exercises in 2022 and 2023.

OpenSpace Platform can 
deploy, configure, and adapt 
networks in just minutes

Quantum products are software replacements 
for traditional hardware components 

TITAN system is being developed to tie 
‘deep sensing’ to long-range fires
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Products Support TITAN 
Prototype Programme
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. recently an-
nounced that they successfully delivered the first set of 
products to support the U.S. Army Tactical Intelligence 
Targeting Access Node (TITAN) space-ground system 
prototype, which is being developed by Northrop 
Grumman. 
TITAN’s purpose will be to provide near-real-time data to 
commanders at all levels for timely targeting solutions. 
Northrop Grumman was selected by the Defense Innovation 
Unit and the U.S. Army Tactical Exploitation of National Capa-
bilities (TENCAP) office to develop prototype space-ground 
TITAN systems.
Kratos’ OpenSpace quantum and SpectralNet products will 
provide virtualised downlink processing for the TITAN space-
ground prototypes as part of this effort. Kratos was selected 
to the Northrop Grumman TITAN team due to the OpenS-
pace products’ ability to virtualise uplink/downlink process-
ing while meeting Space, Weight, and Power (SWAP) require-
ments. In addition, the products will enable the demodula-

tion of downlinks from multiple commercial satellite systems.
Quantum and SpectralNet products are part of Kratos’ 
OpenSpace solutions family. Quantum products are soft-
ware replacements for traditional hardware components, 
such as modems, that operate at lower cost and with greater 
scalability to adapt more rapidly to changing missions and 
conditions.
For example, where it can take weeks to deploy traditional 
ground system hardware, quantum products can be de-
ployed and configured to support different missions in just 
hours. The OpenSpace Platform can go even further, enabling 
satellite operators to deploy, configure and adapt entire net-

Kratos

TITAN will provide near-real-
time data to commanders for 
timely targeting solutions
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bile platform for complex weapon and radar systems. 
These include truck-based artillery systems, which are likely 
to play a prominent role in coming years. 
On show at DSEI, the Rheinmetall wheeled self-propelled 
howitzer was mounted on a high mobility HX 10x10 chassis. 
It was equipped with a highly protected cab and a fully auto-
matic, remote-controlled artillery turret. The HX 10x10 will 
serve in future as a standard platform for a variety of artillery 
systems and similar military hardware.
Striking Solutions
Robotics today is already changing the face of the modern 
battlefield. For example, cargo and fire support versions of 
Rheinmetall’s unmanned Mission Master SP (Silent Partner) 
are already being evaluated under the British Army’s Robot-
ic Platoon Vehicle programme. 
As recently as June, Rheinmetall unveiled a new member of 
its growing family of unmanned vehicles – the Mission Mas-

ter XT. Designed to carry heavy payloads in extreme terrain, 
this Autonomous Unmanned Ground Vehicle (AUGV) was on 
display for the first time in the UK.
High-mobility ground-based air defence systems are gaining 
renewed importance now that NATO armed forces are pivot-
ing back to a national and alliance defence role. Rheinmetall’s 
Skyranger systems, armed with 35mm or 30mm automatic 
cannon and other effectors, can be mounted on tracked or 
wheeled armoured vehicles such as the Boxer or Lynx. 
As a high-tech specialist for security and mobility, Rhein-
metall supports the ongoing process of digitising the armed 
forces. It sets an especially high standard, drawing on its ex-
tensive experience in sensors, effectors, networking, C4I and 
soldier systems.
Rheinmetall’s comprehensive expertise in force protection 
technology ranges from individual passive ballistic solutions, 
like hard ballistic inserts for bullet-resistant vests, to state-of-
the-art standoff active protection systems. At DSEI, Rhein-
metall also presented the StrikeShield, an integrated module 
for vehicles that combine active and passive force protection 
technologies. 
The Group is also one of the world’s foremost producers of 
training and simulation solutions, contributing to the high 
operational readiness and effectiveness of modern armed 
forces and security services. Furthermore, at DSEI, Rhein-
metall highlighted its Osiris constructive simulation for staff 
exercises and operational research as well as the Legatus live 
training system. 
During DSEI, Rheinmetall exhibited its wide-ranging exper-
tise in almost all capability categories. These included weap-
on and ammunition systems that enable scalable, threat-
commensurate engagement of targets, plus innovative, net-
work-capable sensor systems for applications on land, at sea 
and in the air. 

RBSL will be transforming a total of 148 Challenger 2 
Main Battle Tanks into the new Challenger 
3 configuration

Rheinmetall’s unmanned Mission Master SP are 
already being evaluated under the British Army’s 
Robotic Platoon Vehicle programme
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Rheinmetall and 
RBSL Exhibit Wide-
Ranging Capabilities 
Rheinmetall and its joint venture company Rheinmetall 
BAE Systems Land (RBSL) recently participated at DSEI 
2021 in London and showcased some of their latest activi-
ties and products. These included key projects relating to 
the revamp of Her Majesty’s Armed Forces, and put the 
spotlight on new developments such as:
Delivery of Boxer MIV
In November 2019, the UK Ministry of Defence (MOD) award-
ed the Boxer Mechanised Infantry Vehicle (MIV) contract via 
OCCAR to Artec GmbH – a joint venture between Rhein-
metall and Krauss-Maffei Wegmann (KMW). The contract will 
deliver over 500 Boxer vehicles across four variants: troop 
transporters, command vehicles, field ambulances and spe-
cialist carriers.
Manufacture of the Boxer vehicles has been subcontracted 
between UK companies, RBSL and WFEL. RBSL has placed sev-
eral UK supplier contracts to support the delivery of the vehi-
cles, and, in June, welding on the first prototype began at Rhe-
inmetall’s plant in Kassel, Germany.
RBSL and Rheinmetall are working closely together to ensure 
the transfer of knowledge and technology to deliver Boxer at 
the highest quality. Delivery of Rheinmetall and RBSL’s portion 
of the vehicles is due from 2023.
Transforming Challenger Main Battle Tanks
As announced in May, RBSL will be transforming a total of 148 
Challenger 2 Main Battle Tanks into the new Challenger 3 con-
figuration.
The upgrade includes a new turret incorporating digital sys-
tem architecture, Rheinmetall’s tried-and-tested 120mm 
smoothbore L55A1 tank gun, state-of-the-art kinetic energy 
tank rounds, and the latest programmable high explosive 
multipurpose ammunition.
The Challenger 3 will be a network-enabled digital MBT that 
combines lethality with improved battlefield survivability. 
Rheinmetall and RBSL showcased the Challenger 3 demon-
strator vehicle at DSEI.

HX3 – Advanced Mobile Platform
Rheinmetall’s new HX3 generation stands out because of its 
improved crew protection, greater mobility, enhanced driv-
ing comfort, and digital interface architecture, resulting in 
operational flexibility and creating scope for future perfor-
mance upgrades. 
The HX3 builds on the core strengths and family concept of 
its HX2 predecessor to become an even more advanced mo-

RBSL and Rheinmetall are 
working to ensure transfer 
of knowledge and tech to 
deliver Boxer

Artec GmbH will deliver over 500 Boxer 
vehicles across four variants to UK MoD
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DARPA Awards Northrop 
Grumman Contract to 
Develop PNT Payload 
Northrop Grumman Corporation recently won a contract 
from the Defense Advanced Research Projects Agency’s 
(DARPA) Blackjack programme for Phase 2 development 
of an advanced, software-defined positioning, naviga-
tion and timing (PNT) payload, with options to build 
units intended for space flight.
The PNT payload work is led by Northrop Grumman’s Future 
PNT Systems Operating Unit in Woodland Hills, U.S. The team 
supports the DARPA Tactical Technology Office’s goal of 
achieving capable, resilient, and affordable national security 
space capabilities from low Earth orbit (LEO).
“Northrop Grumman’s software-defined Positioning, Navi-
gation and Timing technology will offer military users an ag-
ile new signal from LEO that is not dependent on existing 
satellite navigation systems,” said Dr Nicholas Paraskevopou-
los, chief technology officer and sector vice president, 
emerging capabilities development, Northrop Grumman. 
“Warfighters depend on assured PNT for traditional missions 
like force projection and joint operations, but also for emerg-
ing autonomous and distributed missions.”
The PNT payload features Northrop Grumman’s Software En-
abled Reconfigurable Global Navigation Satellite System 
(GNSS) Embedded Architecture for Navigation and Timing 
(SERGEANT) capability. The Phase 2 development effort is 
valued at US$13.3 million if all options are exercised through 
emulation, critical design, and build.
Connected Coverage
National Security Space (NSS) assets, critical to U.S. warfight-
ing capabilities, traditionally reside in geosynchronous orbit 
to deliver persistent overhead access to any point on the 
globe. In the increasingly contested space environment, 
these costly and monolithic systems have become vulnera-
ble targets that would take years to replace if degraded or 
destroyed. 
DARPA’s Blackjack programme aims to develop and demon-
strate the critical elements for a global high-speed network 
in LEO that provides the U.S. Department of Defense with 
highly connected and persistent coverage.
Blackjack seeks to incorporate commercial sector advances 
in LEO, including the design of LEO constellations intended 

for broadband internet service. The design and manufacturing 
could offer economies of scale previously unavailable. DARPA is 
interested in capitalising on these advances to demonstrate 
military utility, emphasising a commoditised bus and low-cost 
interchangeable payloads with short design cycles and fre-
quent technology upgrades.
The programme’s key objectives are to develop payload and 
mission-level autonomy software and demonstrate autono-
mous orbital operations, including on-orbit distributed decision 
processors. It also aims to develop and implement advanced 
commercial manufacturing for military payloads.
Moreover, Blackjack demonstrates payloads in LEO to augment 
NSS assets. The driver will be to show LEO performance that is 
on par with current systems in geosynchronous orbit with the 
spacecraft combined bus, payloads, and launch costs under 
US$6 million per orbital node while the payloads meet size, 
weight, and power constraints of the commercial bus.

Phase 2 development effort is 
valued at US$13.3 million if all 
options are exercised

Northrop Grumman’s LEO satellite payload for DARPA 
revolutionises positioning, navigation and timing
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Leonardo, UK Team Test 
High-tech Protection for Army 
Vehicles

Reports

A cross-UK team of science and technology experts, led by 
Leonardo, has successfully trialled a high-tech new pro-
tection system approach for Army vehicles such as tanks 
and armoured personnel carriers.
Called MIPS (Modular Integration Protection System), the in-
novative approach brings together layers of electronic and 
physical protection technologies to equip vehicle crews with 
a formidable defensive shield. 
The team included Abstract Solutions, CGI, Frazer-Nash, Lock-
heed Martin UK, RBSL, Roke and Ultra Electronics.
The demonstration of the developmental MIPS architecture 
was a key milestone of project Icarus, a Defence Science and 
Technology Laboratory (DSTL) technology demonstrator pro-
gramme (TDP).
Icarus seeks to find a way to maximise the protection of British 
Army vehicles against current and future weapons in con-

stantly evolving operational environments.
DSTL had launched the programme in response to threat of 
battlefield weapon systems such as modern Rocket Propelled 
Grenades (RPGs) and Anti-Tank Guided Weapons (ATGWs).
During the trial, which took place at the Ministry of Defence 
(MOD) Shoeburyness range in Essex in July, representative 
weapons were fired from short range at MIPS. The system in-
tegrated a combination of commercial off-the-shelf and sur-
rogate sensors and countermeasures that were each adapted 
to integrate into MIPS. 
Appropriate Response 
The trial provided a comprehensive test of the ability of the 
MIPS sense, control and reaction sequence to respond appro-
priately to threats within extremely short timeframes.
MIPS is based on open-systems and model-driven principles 
to form the basis of an architectural and infrastructure ap-
proach to ground vehicle protection that supports the modu-
lar integration, affordable acquisition and  safe deployment of 
‘best-of-breed’ sensors and countermeasures to deliver UK 
operational independence. 
This includes sensors and ‘soft’ protection systems that focus 
on early threat detection and attempt to disrupt, decoy or 
spoof the incoming threat and ‘hard’ countermeasure sys-
tems to intercept and physically defeat the incoming weapon 
system, known in military terminology as a ‘kinetic effect’.
A through-life capability roadmap and initial approach for ac-
quisition has been produced to help inform UK MOD as it 
looks to establish a way forward to mature the MIPS capability 
and bring it into operational service.
Following the successful conclusion of the TDP, contract 
amendments have been placed to extend the programme to 
explore the potential application of MIPS to deliver counter-
drone and counter-ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target 
Acquisition and Reconnaissance) capability solutions. 
Through this additional work, the implications and modifica-
tions necessary with respect to the MIPS architecture, system 
model and draft MIPS Standard to enable this outcome will be 
established.

Demonstration of the MIPS 
architecture was a key 
milestone of project Icarus

Icarus seeks to find a way to maximise the protection
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The technological evolution of the Lanza 3D family of radars 
can be traced back to the partnership initiated by the Minis-
try of Defence and the Air Force several decades ago. As a re-
sult of the above, Spain now has its own strategic technology 
for its defence and sovereignty. From 2000 to 2010, the Air 
Force received Indra’s first 10 radars, which were deployed in 
the EVAs, then known as the Air Command and Control Sys-
tem. Since then, these systems have continued to evolve and 
improve to become one of the most advanced tools on the 
market. 
Indra’s development of cutting-edge technologies that 
makes the Lanza 3D one of the most advanced radars on the 
market is related to its position as an international leader in 
the defence industry. The company develops critical projects 
for the national defence of the countries for which it works, 

Lanza 3D is an integral 
part of NATO air defence 
network that protects 
Europe’s airspace from 
threats

participates in major European and NATO programmes, and 
offers significant export capacity. 
Cutting-edge Technologies 
The protection of the European airspace, the survival of the 
Eurofighter and the ships of several navies and the protec-
tion of satellites in orbit depend on Indra’s expertise.
With more than 40 years of experience in developing these 
systems, Indra has become NATO’s preferred supplier when it 
comes to acquiring mobile air defence radars. The company 
has reportedly won all the tenders to acquire this type of sys-
tem launched by the Alliance in the last 15 years. 
The company’s engineers are behind the design of CAPTOR, 
the radar that allows the Eurofighter to ‘see without being 
seen’. They are also currently working on its development to-
wards an even more advanced electronic scanning configu-
ration. 
It has also developed radars that protect the frigates, ships, 
and submarines of several navies worldwide. In the civilian 
field, it supplies systems to navigation service providers, thus 
enhancing air traffic safety.
In recent years, the company has developed the S3T radar, a 
space surveillance radar that has been installed at the Morón 
Air Base in Seville. This system protects the International 
Space Station, its satellites, spacecraft, and the probes that 
are launched into space to combat the risk of an impact with 
any of the debris orbiting out of control around the Earth. 

Indra’s Lanza 3D radar
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Indra to Modernise 
Spanish Air Force with 
Advanced Radars

Lanza 3D radars can detect 
all kinds of targets, including 
fifth-generation fighters 

Indra recently signed a contract with the Directorate 
General of Armament and Material (DGAM) to moder-
nise the Spanish Air Force’s air surveillance network. The 
contract is worth 120 million euros.
The application of state-of-the-art technologies developed 
by Indra makes the Lanza 3D one of the most advanced and 
reliable radars on the market, one that’s capable of detecting 
a wide range of targets, including fifth-generation fighters.
This operation will complement the deployment of the radar 
throughout the Air Force’s EVAs (Air Surveillance Squadrons), 
making Spain one of the countries with a robust air defence 
system.
The new Lanza 3D radars, to be supplied in their fixed and 
deployable versions, meet the demanding technical and 
operational requirements of the Atlantic Alliance and con-
stitute a core element of NATO’s Integrated Air and Missile 
Defence System (NATINAMDS) that protects the whole of 
Europe.
These systems are known for their high long-range detec-
tion capability of all aircraft types in flight, including fifth-
generation fighters with low-detectability (stealth) technol-
ogies. They also accurately locate remotely manned aircraft 
and tactical ballistic missiles, ensuring the necessary early 
alert of the defence system in the most demanding operat-
ing environments (e.g., at very low altitudes and in the pres-
ence of electronic disturbances and countermeasures). This 
will be combined with the high availability and operational 
reliability.
Moreover, the new fixed radars developed by Indra will facili-
tate the deployment of the 5G communications network in 
Spain. Thanks to its technology, the Lanza 3D radar will pave 
the way for the unlimited deployment of a service that will 
increase the speed of communications, replacing other ra-
dars of non-national technology, which have reached the fi-
nal phase of their life cycle and are currently operating on a 

frequency band that interferes with these kinds of communi-
cations.
In addition to the supply of the Lanza 3D, Indra will integrate 
the radars into the Command and Control Groups of the 
Aerospace Surveillance and Control System and contribute 
the elements required to maintain the Air Force’s autonomy 
in their operation, providing logistical support for the new 
systems.

Ignacio Mataix, CEO of Indra and Head of 
Transport & Defence (T&D)
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have revolutionised the protector case by reducing structural 
waste while preserving the company’s renowned standards of 
strength. In development for years, the design team chal-
lenged the status quo to add lightness in every detail. Its hon-
eycomb structural elements are stronger than solid polymer 
material, and super-stiff “full box” sections have been engi-
neered to create hollow parts.
With more than 110 litres of usable space, the new Peli Air 1646 
Case is built in a long/deep form, thus providing ample room 
for all types of fragile and valuable equipment such as weap-
ons, tripods, or any other kind of tactical gear. Peli’s long/deep 
series ensures that the days of dangerously forcing equipment 
into the wrong size case or leaving it unprotected with no oth-
er options are over.
Its features include maximum airline carry on size, quiet rolling 
stainless-steel bearing wheels, and super-light proprietary 
HPX² Polymer, a proprietary formula that rebounds without 
breaking. It also has a business card holder, an automatic purge 
valve, which keeps water and dust out while balancing air pres-
sure, and a retractable extension handle.
Offering a reduction of up to 40 per cent in weight versus a 
standard Peli Protector Case, the Peli Air 1646 Case has a pull 
trolley and wheels, which facilitates users to comfortably trans-
port their gear in the harshest environments. This case is sub-
jected to external third-party lab testing to certify IP67 ingress 
protection and military standard impact, drop and extreme 
temperature performance. 
Lighting Up Missions
The Peli 7600 is one of the best options in the industry among 

Peli EZ-Click 
panel is secured 
with swing-cam 
latches for rapid 
mounting and 
removal

New Peli Air 1646 Case is built in a long and deep form with more 
than 110 litres of usable space

today’s law enforcement torches. The latest LED technol-
ogy, along with its innovative features and compact de-
sign, makes it a unique companion for professionals in the 
field. In addition to the extreme high-performance white 
LED light output, a red and green LED are included. These 
additional colours provide values such as night vision 
preservation and can be used for traffic control when 
partnered with a slip-on wand accessory.
To personalise and fit individual needs, the 7600 provides 
high, strobe, medium and low modes, giving users the 
option to choose from five different programmes. In addi-
tion, the high-performance of the 7600 (up to 944 lumens, 
15.7 cm long), a USB rechargeable lithium-ion battery and 
a full-time battery level indicator ensure professionals will 
always be able to light up their missions while knowing 
what the battery status is.
Peli’s tactical lights are field ready and built to withstand 
the hard knocks that come with the job. The lights are pre-
sented pre-focused to provide a beam of very bright cen-
tral light and long-range, surrounded by one of lower in-
tensity for better peripheral vision.
To meet the exacting requirements of ATEX directive 
2014/34/EU, Peli Lights are tested to ensure that they 
pose no threat of ignition when operating within hazard-
ous locations. Furthermore, using approved laboratories, 
the lights are tested to ensure that they will withstand rig-
orous impact and drop tests, severe environmental expo-
sure and meet a minimum of IP54 water and dust ingress 
protection. 
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Peli Products
to Present High-performance 
Protection Solutions

Peli Products, a leader in the design and manu-
facture of high-performance protective cases 
and advanced portable lighting systems, will 
showcase the Peli EZ-Click MOLLE panel sys-
tem, the new 1646 Peli Air Case, as well as the 
versatile 7600 flashlight at Milipol Paris from 19 
to 22 October.
The Peli EZ-Click MOLLE Panel is a lid organiser that 
can be quickly released and swapped out without 
tools. It’s a durable panel that uses twist-cam locks 
to detach from a Peli case for a swift changeout. En-
gineered to fit in the lid of select Peli transport case 
models, the EZ-Click panel is secured with swing-
cam latches for rapid mounting and removal. With 
rapid access to the back of the grid panel, pro-users 
can quickly switch out an unlimited combination 
of MOLLE style pouches and Velcro brand straps to 
organise their gear. This quick-release system al-
lows users to switch out their kit according to their 
mission. With additional panels, it can even pre-
configure the gear for each job.
Providing Ample Space
The Peli Air case has been designed to cut weight 
without compromising durability. Peli engineers 

Peli EZ-Click MOLLE panel system
Peli 7600 is one of the best options in the industry 
among today’s law enforcement torches
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Hensoldt
Unveils Naval Surveillance 
Radar Quadome
Quadome provides 
rapid response and high 
precision

Sensor solutions provider Hensoldt introduced its newly 
developed Quadome radar system at the recently-held 
Defence Systems and Equipment International Exhibition 
(DSEI) in London.
Equipped with the latest technology, Quadome is a dual-
mode, multi-mission surveillance radar for naval air- and sur-
face-surveillance, providing rapid response and high preci-
sion.
The new-generation technology modernises one of Hensol-
dt’s key radar product lines and further enhances the group’s 
extensive radar portfolio.
“Quadome builds on the reputation and track record of Hen-
soldt’s naval tactical radar family, which has been successful 
and has sold over 100 units over a 25-year timespan,” stated 
Peter Schlote, Head of the Radar and Naval Solutions Division.
The radar features the latest gallium nitride (GaN)-based ac-
tive electronically steered antenna (AESA) technology and is 
software-defined, thus being a future-proof solution with an 
extended operational lifetime. 
Quadome features two main operational modes to simplify 
operator interaction and to reduce operator workload. Sur-
veillance mode is used for general surface and air surveillance 
while the self-defence mode is employed for high-threat situ-
ations and target engagement, with helicopter support con-
tinuously available in either mode.
The radar is designed to maximise system performance, while 
minimising acquisition and life-cycle costs.

Quadome is aimed at the global market for tactical naval ra-
dar systems, mainly targeting offshore patrol vessels (OPVs), 
corvettes, light frigates and support vessels. 
Due to its compact size, relatively low mass and excellent 
price-performance ratio, the radar brings 3D air surveillance 
and air defence capabilities to vessels that that may other-
wise only been fitted with 2D target detection capability.
Operational Benefits
Quadome offers robust capabilities for the detection and 
tracking of small surface targets and accurate 3D tracking of 
small, low-flying, fast-moving air targets, ensuring effective 
threat evaluation, weapon assignment and a longer effector 
“keep-out” range due to fast-track initiation. Among the ben-
efits, the radar is easy to operate and maintain with simple 
hands-off operation for reduced manning/training/skills. 
“It operates in C-Band for operationally advantageous rea-
sons, offering the best compromise for small- and medium-
sized vessels demanding a high-performance,” says Ryszard 
Bil, Head of Portfolio Development and Technical Director for 
Hensoldt’s Radar and Naval Solutions Division.
Clients will also have the benefit of reduced user-effort due 
to lower workloads, training and skills and comprehensive 
modern support concepts.
The lifespan of the product is significantly extended with 
future-proof technology that offers the ability to add new 
features as new threats emerge, using the software-defined 
architecture.
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Supacat and Eco Charger 
Partner to Unveil World’s First 
Military All-Electric Quad Bike 

Supacat recently joined forces with  Eco 
Charger Quads to adapt and develop their 
‘all electric’ quad bikes. These will specifi-
cally meet the requirements of the UK’s de-
fence forces as well as emergency, humani-
tarian and disaster relief providers.
The first all-electric Quad bike offering the ca-
pability required by military operators was 
launched at DSEI 2021. The bike results from a 
partnership between two leading UK based 
all-terrain vehicle specialists – Supacat, devel-
oper of Jackal and special forces vehicles, and 
Eco Charger, a leading manufacturer of elec-
tric Quad bikes.
Both Eco Charger and Supacat are champion-
ing their commitment to developing ‘Green Credentials’ – em-
bracing the global ‘Race to Zero’ initiative, with energy-saving, 
electrification and hybridisation technologies being the inno-
vative key to current and future vehicle development.
Eco Charger recently introduced a range of Lithium powered 
quads providing a viable ‘green’ alternative to traditional pet-
rol-driven vehicles – being equivalent in terms of endurance, 
performance, operational range and running costs.
The Electric-All Terrain Vehicle (E-ATV), Vizsla, is based on Eco 
Charger’s latest Lithium Prestige 4WD Quad workhorse, 

which is capable of speeds up to 65kmph. The two UK compa-
nies collaborated to modify the E-ATV for military operations, 
including achieving a range extension to over 150km.
Vizsla equals the performance of regular ATVs and opens up 
new tactical options for using Quads on operations. A low 
acoustic signature below 70dB and zero EMC emission mean 
less chance of detection, allowing soldiers to operate closer 
and faster in and out of enemy positions.
In addition, the large onboard battery capacity makes it possi-
ble to charge personal equipment, such as sights and radios. 
Vizsla also benefits from Eco Charger’s hot-swap battery sys-
tem – this enables the payload to be varied to optimise the bal-
ance between range and payload for individual missions.
Supacat will be Prime Contractor and provide support with 
spares, repairs, training, and post-design services. Eco Charger 
will supply the systems from its Weston-Super-Mare facility to 
Supacat for assembly at its Devon facility.
The military E-ATV follows on from Supacat’s work with Exeter 
University on the Electric All-Terrain Military Platform (ATMP) 
and on a hybrid drive version of its Jackal vehicle for the UK 
MoD working with NP Aerospace and Magtec under the Pro-
tected Mobility Engineering & Technical Support (PMETS) 
programme.

The Electric-All Terrain Vehicle, Vizsla, allows soldiers to 
operate closer and faster in and out of enemy positions
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L3Harris Robots
to Help Protect USAF Bases

10-year, US$85-million 
contract to produce up to 170 
T7 robots 

provides outstanding mobility and manoeuvrability. 
A variety of attachments enable use of standard-issue 
sensors, disruptors and tools. 
T7 includes a pan, tilt and zoom (PTZ) camera mast, 
high power multiple-input and multiple-output 
(MIMO) radios, and immersive haptic feedback for in-
tuitive control, situational awareness and mobility in 

rough terrain.
L3Harris’ intuitive motion control and 

haptic feedback make operating T7 
as natural as moving one’s hand.

T4 Robotic System
L3Harris’ T4 is a highly mobile un-
manned ground vehicle (UGV) 
with the superior strength and 

all-terrain, all-weather perfor-
mance to overcome any challenge.

Ruggedised T4 robot has the power 
and dexterity to support the 

most demanding commer-
cial and military missions. 

It allows operators to 
quickly access, inspect 
and defeat hazardous 
threats in tight urban 
spaces, as well as aus-
tere environments.

T4 is the first medium-
sized robot with haptic 

feedback, an advanced 
technology that allows oper-

ators to feel exactly what the ro-
botic arm touches or holds. Through its 
unique user interface, the robot arm mirrors 

the movement of the user’s hand, minimising 
required training and maximising mission effec-

tiveness. Customer testing has proven that T4’s hap-
tic control reduces task completion time by 20 per 
cent or more.
The robot’s intuitive haptic control enables difficult 
manipulation tasks, such as unzipping bags and 
opening glove boxes, to be performed quickly and 
easily – keeping operators out of harm’s way.
The L3Harris family of robots, including the T7 and its 
equally capable medium-sized counterpart, the T4, 
were demonstrated at the Defence and Security 
Equipment International (DSEI) conference in London 
from Sept. 14-17. It will also be demonstrated at the 
Association of the U.S. Army (AUSA) conference in 
Washington, DC in October.

BENEFITS

1

Precision control and 
human-like dexterity 
improve mission 
effectivenessRapid reconfigura-

tion enables T7 to 
meet evolving mis-
sion requirements

2

Intuitive control 
reduces cognitive 
burden and short-
ens task comple-
tion time

3

Upgradeable de-
sign and common 
interfaces extend 
service life

4
Minimal training 
time reduces total 
life-cycle costs

5

6

7

Common controller with 
T4 robotic system allows 
for integrated missions, 
reduced training and 
equipment costs, and 
easy deployment

Chemical, biological, 
radiological, nuclear 
and explosives 
(CBRNE) sensors to 
ensure crew safety
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L3Harris Robots
to Help Protect USAF Bases
The U.S. Air Force (USAF) has awarded 
L3Harris Technologies a 10-year, US$85-
million, indefinite delivery/indefinite 
quantity (IDIQ) contract to produce up to 
170 T7 robots to replace its existing 
20-year-old Explosive Ordnance Dispos-
al (EOD) system, which mitigates explo-
sives threat at bases around the world. 
The contract includes robots, robotics sup-
port, maintenance and training, with initial 
deliveries scheduled in 2022.
According to Ed Zoiss, President, Space and 
Airborne Systems, L3Harris, the T7 is setting 
the new standard for large EOD robots and 
has received outstanding technical and us-
ability ratings from the Air Force.
The contract follows L3Harris’ successful 
delivery of Project Starter to the UK Minis-
try of Defence (MOD), which replaced the 
MOD’s ageing fleet of EOD robots with 122 
T7 robots.
System Advantages
L3Harris has developed the T7 robot from the ground up to 
support the demanding requirements of commercial and 
military missions, including hazardous materials (HAZMAT) 
clean-up, explosive ordnance disposal (EOD), intelligence, 
surveillance and reconnaissance.

The robot’s intuitive interface redefines ease of use with im-
mersive force feedback, helping greatly in command and 
control. Its precision control and human-like dexterity short-
en task completion time and improve mission effectiveness.
The T7 robot system has the strength and dexterity to tackle 
any challenge. Its rugged, automotive-grade track system 

L3Harris’ T4 and T7 family of robotic systems

ISSUE 597 OCTOBER 2021



51

DRONE DOME C-UAS 
provides all-weather, 
360-degree rapid defence 
against hostile drones

Rafael’s DRONE DOME 
Defends the G7 Summit 
from UAV threats

both of which DRONE DOME can successfully defend 
against. The first trend is the number of drones employed 
during an attack and the operational need to have the abili-
ty to counter multiple, simultaneous attacks – this is a sig-
nificant, practical challenge that any successful system 
must be able to overcome. 
“The second trend is the type of tool being employed. Previ-
ously, air defence systems were developed to seek out con-
ventional aircraft, large unmanned aerial vehicles, and mis-
sile, but today these defence systems must also tackle 
smaller, slower, low-flying threats, which are becoming 
more and more autonomous. Today’s threats pose a signifi-
cant challenge for SIGNT and radar systems, which are pre-
dominantly built to seek larger, more conventional targets. 
These new threats require hard-kill solutions, which is pre-
cisely why Rafael developed its laser interception system 
now integrated into DRONE DOME.”

DRONE DOME can be deployed quickly

DRONE DOME offers advanced protection
DRONE DOME is an innovative end-to-end, 
combat-proven C-UAS

The system’s flexibility across military and civil applications 
offers advanced protection for manoeuvring forces, sensitive 
facilities, border protection, as well as increasingly vulnera-
ble civilian targets like airports and other public facilities.
Meir Ben Shaya, Rafael EVP for Marketing and Business De-
velopment of Air Defence Systems, said: “Rafael today recog-
nises two new and key trends in the field of counter-UAVs, 
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Rafael’s DRONE DOME 
Defends the G7 Summit 
from UAV threats
Earlier this year, the British Ministry of Defence employed 
Rafael’s DRONE DOME counter-UAV system to protect 
world leaders from unmanned aerial threats during the G7 
Summit in Cornwall, England.
Three years ago, Britain’s Defence Ministry purchased several 
DRONE DOME systems, which it has successfully employed in 
several operational scenarios, including for protecting both 
the physical site and participants of this year’s G7 summit.
Rafael’s DRONE DOME is an innovative end-to-end, combat-
proven counter-Unmanned Aerial System (C-UAS), providing 
all-weather, 360-degree rapid defence against hostile drones. 
Fully operational and globally deployed, DRONE DOME offers a 
modular, robust infrastructure comprised of electronic jam-
mers and sensors and unique artificial intelligence algorithms 
to secure threatened air space effectively.
DRONE DOME’s advanced technology allows it to address 
drone and UAV threats through detection, identification, and 
neutralisation. When DRONE DOME identifies a threat, it allo-
cates the target to the laser, locks onto the target, tracks it, and 
carries out either a soft or hard-kill with its unique, integrated 
laser technology. This laser system operates reliably in any 

DRONE DOME’s artificial 
intelligence capabilities, 
and advanced laser and 
sensor systems, provide a 
more precise picture of the 
incoming threat

weather condition and results in minimal environmental 
damage. 
Additionally, DRONE DOME’s artificial intelligence capabili-
ties, along with the advanced laser and sensor systems, pro-
vide a more precise picture of the incoming threat. This ad-
ditional information allows the system both to detect and 
identify specific threat elements more accurately and en-
gage and neutralise the target faster and efficiently.
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The Hornet stations are also more accurate than the previ-
ous generation of turrets, particularly in movement. They 
are gyro-stabilised from the optronic unit, which gives them 
exceptional stability and accuracy. The probability of hitting 
on the first shot is enhanced by a sophisticated ballistic solu-
tion calculation system that considers various parameters 
such as weapon, ammunition type, range, target movement 
and vehicle behaviour.
Active Protection System
At DSEI, Hornet also presented its soft-kill protection system 
for the first time. It comprises the Hornet RCWS, the in-house 
Battlenet vetronics solution, an independent ring equipped 
with the smoke grenades from LACROIX, as well as the PILAR 
V acoustic detection system from METRAVIB. That solution 
was represented on the Hornet booth, fully integrated on a 
Scarabee platform.
However, the Hornet is not only a Weapon System, but also a 
complete Active Protection System, able to provide with 
cover against the threats of the battlefield. Hornet’s flagship, 
the Hornet RCWS is equipped with a fully independent 
smoke grenade launcher ring. 
Both the Hornet RCWS and the smoke launcher ring can be 
oriented and operated simultaneously in two different di-
rections, to keep scouting a direction or engaging a threat 
while being protected from another directions. 
Both systems are managed through the in-house Battlenet 
vetronics suite. Designed to reduce the operator’s workload 
on the field, Battlenet can support several sensors and ef-
fectors, which allows for a full-system approach and the de-
velopment of mission-ready solutions built around the Hor-
net. Hornet thus offers comprehensive integration capabili-
ties through Battlenet, depending on mission profile and 

Hornet RCWS is equipped 
with a fully independent 
smoke grenade launcher ring

equipment. 
Furthermore, Hornet offers high-end remotely operated 
weapons systems with the most advanced technologies and 
capabilities, which can be adapted to fit very specific tactical 
needs. The company offers cutting-edge weapon systems, 
developed for the French Army in the framework of the Scor-
pion programme, which aims at fully renewing its land com-
bat capabilities.
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Hornet & Milrem 
Robotics Display 
New Combat UGV

THeMIS Combat UGV 
provides direct fire support 
for manoeuvre forces acting 
as a force multiplier

French Remote Weapon Systems Manufacturer Hornet, 
and Milrem Robotics, developer of robotics and autono-
mous systems, displayed a new THeMIS Combat un-
manned ground vehicle at DSEI 2021 in London.
The system features Milrem Robotics’ THeMIS unmanned 
ground vehicle (UGV) with the Hornet Remote Con-
trolled Weapon System (RCWS). The Hornet was 
developed for the new French 4x4 and 6x6 ar-
moured combat vehicles of the Scorpion pro-
gramme. However, it offers unique features for 
UGV applications.
The THeMIS Combat UGV provides direct fire 
support for manoeuvre forces acting as a force 
multiplier, increasing stand-off distance, force pro-
tection and situational awareness. It is equipped with 
intelligent functions such as waypoint navigation, follow-
me, obstacle detection and avoidance. The intelligent func-
tions are only used for mobility, and the weapon system has a 
human-in-the-loop control.
Sophisticated Solution
Milrem Robotics is a leading European robotics and autono-
mous systems developer and systems integrator. The company 
is mostly known for its THeMIS Unmanned Ground Vehicle in-
tended to support dismounted troops and the Type-X Robotic 
Combat Vehicle, a wingman for mechanised units. 
While Hornet is dedicated to the promotion and marketing of 
the Hornet range of remotely operated turrets. It was officially 
launched at IDEX 2021 in Abu Dhabi. Hornet offers high-end 
remotely operated weapons systems with advanced technolo-
gies and capabilities, which can be adapted to fit very specific 
tactical needs, including UGVs.
The current offering includes the Hornet, the flagship product 
of the new range, and the Hornet Lite, a lighter version with the 
same optronic systems. These RCWS fully enhance the capa-
bilities of the vehicles equipped, taking them to new opera-

tional levels. All Hornet RCWS users benefit from the feed-
back and possible upgrades to the range. 
The remote-controlled weapon stations of the Hornet range 
are versatile products, combining an effector and the latest 
generation sensors. This makes them the tool of choice for 
observation, reconnaissance, and intelligence, but also for 
information sharing, blue/ red force tracking, designation of 
enemy targets and indirect fire guidance. 

THeMIS Combat UGV
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AIDTSEC to Highlight 
the AI Advantage

Jankel Reveals  
Fox Tactical Utility 
Vehicle at DSEI
Jankel recently launched a new Tactical Utility Vehicle 
(TUV) variant as an addition to their Fox Toyota-based tac-
tical vehicle line up. The vehicle was officially launched at 
the recently concluded DSEI in London.
The Fox TUV vehicle provides a proven, robust, and reliable 
base platform that benefits from global logistic supportabili-
ty. Adding to the features of the LC79 base platform, the Fox 
TUV has been designed to meet a suite of specialist user re-
quirements and standards that make it an ideal choice for 
those wanting to operate a tactical support vehicle alongside 
an in-service Toyota based tactical fleet.
Moreover, the Fox TUV has already been fielded in-service 
with several undisclosed customers globally and represents 
the best in class for a closed architecture utility platform of 
this type. The TUV is a modular design certified for NATO air 
transportability.
Also, on display in this new Fox TUV variant at DSEI was a con-
cept demonstrator fully electric conversion of the platform, 
replacing the original internal combustion engine with a com-
plete battery electric drive solution. The concept 
demonstrator is being tested to prove the fu-
ture potential platform upgrade to hybrid and 
or electric drive to provide forward-thinking 
options for electrification when required.
The Fox TUV is one of a family of Tactical Vehi-
cles that includes the Fox RRV, LRPV and LUV, 
plus the recently developed 6x6 variant that 
benefits from increased payload and capacity 
whilst maintaining the mobility and tactical 
fighting capability of the well-proven 4x4 con-
figurations. There are over 250 of the Fox tacti-
cal vehicle family in service across the globe, 
and the TUV adds flexibility and capability to 
those fleets.
Sam Foreman, Head of Sales and Marketing at 
Jankel, said: “Whilst we publicly launched the 

Fox TUV for the first time at DSEI, it’s a variant of the Fox family 
that has already been fielded in-service with undisclosed Jan-
kel customers. As a result, it’s launched as a fully proven prod-
uct. In addition, our recently announced UK production capa-
bility puts us in an ideal place to run variants of our Fox family 
off the UK production line, including the TUV. We see Fox as an 
ideal and forward-thinking replacement for any defence pro-
curement authority seeking to supersede an out-of-date 
Land Rover tactical fleet, delivering immediate proven reli-
ability, capability, and value for money.”

Fox TUV is a modular design 
certified for NATO air 
transportability
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AIDTSEC to Highlight 
the AI Advantage

ReportsReports

AIDTSEC 2021, the artificial intelligence (AI) in de-
fence technologies and cyber security exhibition and 
conference, organised by SOFEX, will take place on 27 
and 28 October at the King Hussein bin Talal Conven-
tion Centre, located next to the Dead Sea in Jordan. 
The two-day conference and exhibition   aims to be the 
platform for AI Defence Technology and Cyber Security 
lead experts, innovators and start-ups to exchange exper-
tise, strategies, and knowledge in driving forward AI. 
AIDTSEC will be opening its doors to over 70 official dele-
gations from over 34 countries.
Cyber Security Directors of Armed Forces, Government 
Entities and Ministries and CEOs of international and re-
gional companies are expected to attend the conference. 
AIDTSEC will provide a suitable atmosphere to acquaint 
international delegations with local and regional compa-
nies and visitors with their capabilities in the fields of AI 
and Cyber Security.
Furthermore, a high-powered speaker line-up of CEOs 
and key decision-makers from regional and international 
companies and government entities are set to discuss the 
latest strategic and operational trends in the field of AI 
and Cyber Security in Defence Technologies. 
The conference will cover topics such as AI Applications in 
Defence Systems and their Influence on Sense of Security 
of Citizens, Swarm Intelligence, Cyber Security Rise & 
Challenges and the DX Strategy of Jordan, What makes a 

Nation a Cyber Leader?, Deploying AI in Border Protection, 
and the Ethical Applications of AI, among others. 
Some of these topics will be covered by H.E. Ahmad Hanan-
deh, Jordan’s Minister of Digital Economy and Entrepre-
neurship. Some other speakers are from companies signed 
on as AIDTSEC’s official Cyber Security partners such as 
Ayman Mazahreh, Co-Founder and CEO of STS Arabia, Con-
rad Prince CB, Senior Adviser at BAE Systems Applied Intel-
ligence, and Jamie Ryan Bagby, Deputy Director at Raythe-
on Cyber Services. In addition, high ranking key personnel 
from the Jordanian Armed Forces will take the stage to dis-
cuss emerging topics and trends in Defence Technologies 
and Autonomous Systems and Vehicles. 
For more information, visit www.aidtsecjordan.com

AIDTSEC will be opening 
its doors to over 70 official 
delegations from over 34 
countries
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Warfighters need better and faster intelligence extraction 
from data delivered and collected across widely dispersed 
sensor network and under increasingly arduous communica-
tion environments. This is a task that is already beyond hu-
man capacity or legacy technologies and therein lies the 
enormity of the challenge.
Power of AI, ML
Gathering massive amounts of data from multiple, disparate 
sources necessitates a big data capability for comprehensive 
and integrated analysis. 
Though fewer analysts are required today to process and dis-
tribute data than was the case a decade ago, there is a vast 
and untapped potential to be exploited. AI holds the answer 
for generating on-the-move solutions to the Information Re-
quirement (IR) – who needs what, where, when and why – by 
considering an extremely complex multitude of factors at 

speed. By accounting for risks and threats, ML algorithms will 
allow edge warfighters to focus on mission execution rather 
than analytics and assessments of unknowns in the environ-
ment. 
AI and ML will also determine suggestions for the warfighter 
ahead of adversarial decision-making, manoeuvres and ef-
fects, presenting these digitally in a visualisation of the multi-
domain battlespace straight to the cockpit. This digitised 
battlespace visualisation will be comprehensive, dynamic 
and responsive – but also, crucially, within the cognition lim-
its and IR of the warfighter.
Performing as a ‘smart brain’ that continuously filters and re-
computes what is vital for the warfighter and mission suc-
cess at any given moment, AI and ML will distinguish be-
tween what is raw data and what is information, what is use-
ful and what is not, where it is needed and when. 
These technologies will become indispensable in delivering 
superior SA and decision-making for the warfighter  as they 
resolve the challenges of information- or cognitive-overload 
and expedite the observe-orient-decide- act (OODA) loop by 
eliminating the man-in-the-middle currently required for 
analysis and exploitation.
Timely Solutions
AI and ML technologies offer a huge advantage by reducing 
the risk of human error and presenting multiple simultane-
ous risk and resource decision options for execution – at tre-
mendous speed.  
No longer will there be delays in information dispersion 
and the future Air Force will be enabled to act faster and 
more efficiently. 
As the Air Force becomes a self-synchronising system-of-
systems – human, machine, manned, unmanned, sensors 
and effects – the dynamics of C2 will be fundamentally al-
tered. With communications between the ranks becoming 
more fluid, rapid and also less frequent, and as more autono-
mous systems and platforms are integrated into the net-
work, the very notion of mission command will need to be 
reconsidered.
The accelerating digitisation of warfare also implies that the 
Air Force will render itself vulnerable to virtual as well as 
physical attacks on networks and the tools that enable them 
to perform, including AI itself. 
By leveraging big data and AI, implementing the necessary 
integration safeguards and making necessary changes to 
doctrine, training and concept of operations (CONOPS), the 
Air Force can undoubtedly accomplish significant gains in its 
quest to seize the decisive advantage in tomorrow’s high-
tempo combat environment.
Reference Text: 
www.diacc.ae

AI and ML will determine 
suggestions for the 
warfighter ahead of 
adversarial decision-making 

By leveraging big data and AI, the Air Force can 
accomplish significant gains
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only exacerbate the information burden and cognitive over-
load challenges unless data science and process automation 
can be integrally harnessed into the planning and opera-
tions processes. 
As multi-domain integration accelerates, attention will be 
refocused on network design and optimisation concepts 
where the Air Force will need to formulate a grand strategy 
for the embedded application of big data, AI and ML.
Information Overflow
Gathering, processing and fusing the vast influx of data re-
mains the most complex challenge today for the Air Force. 
There is also a dire need for caution against risks of informa-
tion- and cognitive-overload. 
To prepare itself to operate in highly contested domains 
across disparate and distributed areas of operation within 
which the tempo and nature of engagements will vary, it is 
imperative that the Air Force builds an end-to-end network 
capability that can rapidly push data, information and in-
telligence across a distributed command and control (C2) 
enterprise.
The future combat concept is characterised by edge warf-
ighters having the superior situational awareness (SA) and 
decision-making to respond to events in real time. Mission 
command and battlespace management will be  im-
plied across the Air Force, whose components will no longer 
need to wait for instructions to move forward. 

AI holds the answer for 
generating on-the-move 
solutions to Information 
Requirement

AI and ML technologies offer a huge advantage by reducing 
the risk of human error

Rapid data fusion capabilities, a robust cyber infrastructure 
and digitally-enabled technologies will be of paramount im-
portance in delivering this envisioned end-state. Across this 
enabling matrix of capabilities, infrastructure, and technolo-
gies, the convergence of big data, AI and ML algorithms hold 
the key to achieving peak performance.
Commanders and warfighters in the interconnected, multi-
domain battlespace will have to be enabled by robust inte-
gration solutions from the tactical to the operational to the 
strategic levels. 
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The character of warfare is changing rapidly and it’s 
clearly time for the Air Force to shed its traditional 
mind-set.
There is absolutely no ambiguity that the battlefield will 
not be insulated from the Fourth Industrial Revolution (4IR) 
and the Air Force, together with its sister services, needs to 
swiftly evolve from industrial age construct to an informa-
tion age one. 
Swift and efficient unlocking of the vast potential of big 
data, artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) 
algorithms to support battlespace intelligence and analysis 
on-the-move is the way forward for a winning prospect.
Smart management of immense flow of data, information 
and intelligence simultaneously from multiple sources to 
commanders and the edge warfighter holds the key.  
It’s all about data. In the future multi-domain operations 
(MDO) battlespace, the reliance on data and data flows 
will become as critical as the reliance today on freedom of 
manoeuvre. 

Data a Key Weapon
in AI-assisted Future for 
Air Force

Air Force needs to shed its 
traditional mind-set

Mission success and failure is determined by the Air Force’s 
ability to collect, process, and exploit data in near real-time 
speeds, and in the future paradigm of MDO, data will become 
the greatest tool and the most coveted weapon. 
Data and communications networks that underpin the func-
tional capacity of the Air Force will need to gather, process, ag-
gregate, analyse, fuse and disseminate enormous amounts of 
data, information and intelligence faster than the speed of 
events in the battlespace.
Growing data and shrinking time pose a formidable chal-
lenge. There is already more raw data than can be transmitted 
by current network bandwidths. The movement towards 
MDO paired with the growing number of sensor platforms will 
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Nexter’s CAESAR 8x8 
Shines Bright at DSEI
Nexter recently participated at the DSEI 
exhibition in London, where it show-
cased the CAESAR self-propelled 
gun in its eight-wheel drive version 
(8x8). Nexter displayed its exper-
tise alongside its partner Krauss-
Maffei Wegmann (KMW), at the 
KNDS stand.
The CAESAR 8x8 is Nexter’s answer to 
the British Army’s need for the Mobile 
Fires Platform (MFP) programme. This 
heavy artillery system inherits CAESAR 6x6 
version’s qualities and maturity, which is recog-
nised for its low logistical footprint, robustness, and 
stealth in operation. In addition, the CAESAR 8x8 chassis car-
ries a larger load (up to 30 rounds of ammunition compared 
with 18 for the 6x6 version), is suited to high-intensity com-
bat, and its automatic loading system reduces operator fa-
tigue. The CAESAR 8x8 is in production at the Roanne site in 
France for the Danish Army, and delivery of the 14th unit was 
carried out at the end of September.
Nexter offers a complete range of conventional and smart 
155mm artillery ammunition, providing 52-caliber guns with 
excellent performances in terms of range, accuracy, lethality, 
and safety. The LU211 shells are specifically developed for 
CAESAR systems – they are twice as lethal as M107 shells and 
can reach a range of up to 40km. 
The company also produces smoke (LU214, LU217) and illu-
minating shells (LU215, LU216). The range is completed by 
the 155mm BONUS anti-tank shell, which equips several 
NATO armies, including the U.S. Army and the 155mm KATA-

NA precision-guided ammunition. In 
addition, a large sample of the am-

munition catalogue was seen on 
the stand: 20, 25, 30 and 40mm 

CT medium-calibre ammuni-
tion alongside 40, 76 and 
127mm naval ammunition.
Nexter also presented two 

scale models on which the 
CT40 gun from CTAI (a joint ven-

ture between BAE and Nexter) is 
integrated. First, the JAGUAR ar-

moured reconnaissance and combat ve-
hicle (EBRC), developed as part of the SCORPI-

ON programme with the French defence procurement 
agency (DGA), in a consortium with Arquus and Thales, will 
replace the AMX10RC, ERC90 and VAB HOT to better meet 
the current and future threats faced by the French Army. 
Nexter is the design authority and provides the main arma-
ment of the JAGUAR with the CT40 turret, which integrates 
the 40mm cannon, the associated telescoped ammunition, 
and the onboard electronics. The qualification of the JAG-
UAR is progressing well, with major milestones such as the 
first firing of an MBDA medium-range missile (MMP) in April 
2021, the first qualifying static firings of the turret in Septem-
ber 2021 and the scheduled delivery of the first units by the 
end of 2021.
Finally, the RapidFire naval turret designed with Thales, also 
armed with the 40CT, has been selected to equip the French 
Navy’s new generation of ships with a close-in self-defence 
capability against modern air and surface threats.
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Lilac-UV was a finalist for the 
2021 Crystal Cabin Award in 
the “Clean & Safe Air Travel” 
category

Collins Aerospace
Launches Lilac-UV 
Lighting Solution

Last month, Collins Aerospace, a Raytheon 
Technologies business, unveiled Lilac-UV, an 
ultraviolet (UV) lighting solution to sanitise 
aircraft interiors nearly anywhere a light is in-
stalled inside an aircraft.
Lilac-UV emits a slight violet light that disinfects 
surfaces in seconds to minutes, depending on 
lamp configuration and specific pathogen. It can 
be applied in lavatories, galleys, flight decks, car-
go bays and throughout the cabin and can be set 
for scheduled cleanings or manual applications 
during or between flights. 
The sanitising light, combined with other hy-
gienic measures taken onboard aircraft, gives 
added peace of mind and protection to passen-
gers while also reducing aircraft downtime for 
manual cleaning.
Lilac-UV uses technology developed by The Boe-
ing Company as part of a licensing agreement granting Col-
lins the ability to build on Boeing’s UV technology for in-flight 
operation. Moreover, the solution was a finalist for the 2021 
Crystal Cabin Award in the “Clean & Safe Air Travel” category.
“At the heart of this project is the desire to continue to build 
the public’s trust and confidence in air travel as passengers re-
turn to the skies,” said Cynthia Muklevicz, vice president of 
business development for Collins Aerospace. “Collins and 
Boeing share the common goal to redefine air travel, a com-
mitment to collaboration and the technical research and de-
velopment expertise to bring this game-changing, hygienic 
technology to market for the benefit of air-travellers around 
the world.”
The sanitising lighting system operates with an intelligent 
dosage controller – for scheduled cleanings and manual treat-
ments – and an occupancy detector for enclosed spaces, like 
an airplane lavatory.
“Our design allows for installation anywhere in the cabin with 
minimal or no hardware design changes, enabling users to 
switch to a higher power lamp or change the number of lamps 

based on application,” said Bridget Sheriff, vice president of 
engineering at Collins Aerospace. “The intelligent controller 
automatically adjusts to manage power consumption and 
offers scientifically proven disinfection of spaces during and 
between flights.”
As the world navigates the new normal of social distancing, 
contactless service, and heightened awareness of the health 
of the surrounding environments, this latest solution from 
Collins helps the industry meet the new expectations of cus-
tomers, employees, communities, and world economies.
The Lilac-UV sanitising system will be available for new cab-
ins or retrofittable to existing interior spaces.

Lilac-UV is an ultraviolet (UV) lighting solution to sanitise 
aircraft interiors 
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Bell Completes 
100th Delivery 
of AH-1Z to 
U.S. Marines

Bell Textron Inc., a Textron Inc. company, successfully 
completed its 100th consecutive on-time delivery of 
the AH-1Z aircraft to the U.S. Marine Corps, which be-
gan nearly four years ago. 
The company accomplished this milestone through coor-
dination with its manufacturing and assembly facilities, 
UAW 218, numerous suppliers, and government partners. 
The H-1 series consists of the AH-1Z Viper and UH-1Y Ven-
om, which provide light attack and utility helicopter sup-
port to the Marines while maintaining a small logistical 
footprint through the 85 per cent commonality between 
the airframes. The aircraft combine speed, durability, and 
precise targeting to protect warfighters in all operating 
conditions.
The Bell AH-1Z is designed to operate and destroy targets 
in the most extreme environments. It is reportedly the 
only attack helicopter in the world with fully integrated 
air-to-air missile capability. Also, its high-tech sensors en-
able pilots to identify, track and assign targets, even at 
maximum weapons range.
“Performance like this takes a lot of work, communication, 
and trust to ensure alignment between numerous part-
ners, all working toward the same objective. I could not be 
prouder of our Bell employees,” said Mike Deslatte, Bell 
H-1 vice president and programme director. “Our frontline 
workers, engineers, and supply chain professionals all 
help support the Marines. Their work in designing, manu-
facturing, and assembling critical components while en-
suring quality parts reach the production line on time 
help the Marines ensure our nation’s security.”
Bell and its Team Viper/Venom partners collaborate with 
the U.S. Marine Corps H-1 Light/Attack Helicopter pro-
gramme (PMA-276) to provide integrated solutions and 
increase combat lethality and readiness. In addition to de-
livering production aircraft on time, Bell directly supports 
scheduled maintenance. The company is also working on 
new capability upgrades to equip the Marines with ad-
vanced technology available.
“This is a feat only possible through the determination of 
our production team and the programme’s strong rela-
tionship with our industry partners and suppliers,” added 
Col Vasilios Pappas, PMA-276 programme manager.
Bell is currently working toward the U.S. Marine Corps 
programme of record (POR) and anticipates production of 
Marine Corps H-1 through 2022. The U.S. Marine Corps 
H-1 production contract is for 349 aircraft, consisting of 
160 UH-1Y and 189 AH-1Z. Furthermore, Bell will continue 
manufacturing aircraft for foreign military customers, in-
cluding contracts for Bahrain AH-1Zs and a mixed Czech 
Republic fleet of both AH-1Zs and UH-1Ys.

The H-1 series provide light 
attack and utility helicopter 
support to the Marines
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Patria 6x6 HAPC variant 
is a combat ready, high-
performance troop 
transporter

ideal system for missions requiring high mobility.
Building Strong Local Partnerships
Patria’s life cycle services are provided together with local 
partners ensuring local industrial development and custom-
er in-country readiness requirements. Customer proximity 
and local service delivery are ensured by Patria’s proven Stra-
tegic Partnership Concept that can be adapted to each 
country’s defence forces local requirements. The concept 
enables a trusted and close cooperation between industry 
and defence in peace, crisis and during war time. The con-
cept is delivered to defence forces together with Patria’s lo-
cal partners ensuring local industrial capability is created for 
the long term and making sure all country-specific readiness 
requirements are fulfilled. Some of these include:
Patria MUSCL – a passive radar system providing resilient, 
covert and easily deployable air surveillance in standalone 
mode as well as in networked mode using multiple MUSCL 
stations. The system provides affordable area and point sur-
veillance for various applications such as military air surveil-
lance, border control, critical infrastructure protection and 
drone detection.
Patria ARIS and Patria ARIS-E – remotely operable ELINT 
systems for interception, recording and analysis of modern 
and increasingly complex signal environment.
Patria CRAWLR – a cyber intelligence software product pro-
viding targeted and discrete information gathering from a 
wide range of sources, including websites, social media, and 
the dark web.
Patria CANDL – provides a single data link solution for com-
munications requiring high reliability, such as UAS payload 
data and C2. It enables air-to-air and air-to-ground Ad Hoc 
Networking as well as relaying for BLOS capability, thus en-
abling capabilities such as MUMT (Manned Unmanned 
Teaming) and LVC (Live Virtual Constructive) training.
Patria SONAC DTS – an ASW Sonar system offering both ac-
tive and passive modes of operation with two separate wet-
end sub-systems, VDS and TAS, which can be used simulta-
neously. 
Patria SONAC ACS – acoustic mine sweep is specially de-
signed for sweeping influence mines with advanced acous-
tic triggering. Its compact, lightweight size is designed for 
use with unmanned craft. 

fulfilment of requirements.
The 6x6 carries up to 10 dismounts plus a crew of two, driver 
and commander, in the front cabin, or 8-9 dismounts and a 
crew of three, driver, commander and gunner; all their equip-
ment being hosted inside the protected hull, and equipment 
being based on a 72-hour mission requirement. The vehicle 
has mobility optimised with continuous all-wheel drive and 
steering by front two axles. Amphibious capability for water 
crossing and amphibious landing operations is available as an 
option.
The vehicle is equipped with Cockerill CLWS (Cockerill Light 
Weapon Station), which is a lightweight, modular, stabilised 
remote weapon system. CLWS offers significant firepower 
through a wide range of alternative weapons and calibres 
such as 25 mm, 30x113 mm, 12,7 mm, 7,62 mm coaxial ma-
chine gun, rockets, and anti-tank guided missiles. The turret 
has 140 rounds (25mm) of ammunition ready for firing and 
200 rounds for the optional coaxial machine gun make it an 

Patria ARIS is a remotely operable ELINT system 
for interception, recording and analysis of  
complex signal environment

Patria CANDL provides a single data link solution for 
communications requiring high reliability
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tria XA and AMV vehicles. It is reliable and designed to meet 
the highest requirements of customers. Its capable off-road 
mobility is guaranteed by an efficient power unit and the in-
dependent suspension familiar from the Patria AMV vehicle. 
Due to the spacious interior and well-defined functions, the 
vehicle is easy to operate and train. 
The versatile troop carrier provides users with good visibility 
and easy operation. It offers high tactical mobility and agile 
off-road mobility with a high degree of survivability. It can be 
adapted to various combat support roles by a specific version 
kit and equipped with various weapon systems. High payload 
capability ensures that there is enough payload for various ve-
hicle variants and equipment with the protection level STAN-
AG level 4 (optional).
The vehicle is modular, high-performance, but at the same 
time simple, robust, and affordable to provide this tactical ca-
pability in larger fleet quantities. Moreover, the vehicle’s mod-
ular design allows for a wide variety of specific configurations 
for diverse missions. A high level of protection, unique mobili-
ty and the latest technology bring Patria 6x6 to deliver state-

of-the-art AMV capabilities to face the highest demands.
For instance, the Patria 6x6 HAPC (Heavy Armoured Person-
nel Carrier) variant is a combat-ready, modular high-perfor-
mance troop transporter for modern infantry capable of pro-
viding effective fire support. It is equipped with enhanced 
situational awareness and C3I systems. Additionally, optional 
protection level 4 against ballistic threats, mine protection 
and a wide range of other modular options enable optimised 

Patria Steals 
the Show at 
DSEI

Patria attended the international de-
fence exhibition DSEI from 14-17th 
September in London. There the com-
pany showcased the 6x6 vehicle plat-
form, chosen by Finland and Latvia. 
Patria’s service offering includes wide 
range of life cycle support services to 
both Land vehicle and Aviation fleets 
as manufacturer authorised service 
centres and branches. The wide prod-
uct offering in Intelligence and Surveil-
lance product portfolio were also on 
display.

Latvia and Patria signed a 
contract comprising over 
200 6x6 armoured personnel 
carriers

The Patria 6x6 vehicle combines all the proven features of 
Patria XA and AMV vehicles
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Finland and Latvia, together with Patria, recently signed 
a Frame Agreement for a production phase management 
of the joint 6x6 armoured vehicle (AV) system. As part of 
the contract, the parties involved can exercise joint pro-
curement management, achieving technical and eco-
nomic benefits from the overall procurement scope of the 
programme.
Latvia and Patria signed a supply contract comprising over 200 
pieces 6x6 armoured personnel carriers developed under the 
joint development programme, including their support and 
training systems. The vehicle deliveries will take place between 
2021 and 2029. Finland and Patria, in turn, signed a Letter of In-
tent on the forthcoming serial order of the country.
The joint programme is open to other countries with the mu-
tual consent of the participating countries. This common vehi-

Finland, Latvia 
Choose Patria to Join Forces 
for Joint 6x6 AV Programme

cle system will improve the mobility, cost-effectiveness, in-
teroperability, and security of the supply of armies in the par-
ticipating countries.
“The serial production start of 6x6 vehicles is a significant mile-
stone for us. We believe that this will certainly be of interest to 
other countries which are keen on enhancing their army mo-
bility,” stated Esa Rautalinko, President and CEO of Patria.
“Patria 6x6 vehicle is our latest product combining excellent 
off-road mobility and ease of use. Long life cycle and efficient 
maintainability make it cost-efficient to operate. It adapts to 
several mission needs and provides high versatility to match 
future needs,” added Jussi Järvinen, President of Patria’s Land 
business unit.
Versatile Troop Carrier
The Patria 6x6 vehicle combines all the proven features of Pa-
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thanks to its rapid flight speed capability. Upon reaching the 
target area, the UAV can loiter and pursue the target for up to 
two hours with a 5kg warhead or up to one hour with a 10kg 
warhead. At maximum speed (100 knots), it can reach a dis-
tance of 20km within 6.5 minutes, reducing the loitering time 
by 15 minutes.
Automatic Strike Advantage
SkyStriker uses autonomous navigation during its cruising 
and loitering phases. When preparing to strike, the UAV navi-
gates based on its electro- optical “lock” on the target. During 
the strike phase, the LM can dive at extremely high speeds of 
up to 300 knots and can withstand winds of up to 20 knots. 
The maximum wind velocity for the strike leg is 40 knots with 
only slight degradation in performance accuracy.
Low Risk Factor
SkyStriker offers quick deployment and provides the fighting 
force with the ability to observe and identify an enemy target 
before delivering a rapid precision airstrike. Its remote opera-
tion capability ensures that operators are not exposed to de-
tection or enemy fire while guiding the LM to its target.

SkyStriker’s remote 
operation capability reduces 
operators’ exposure to 
detection or enemy fire while 
guiding the LM to its target

The drones boast several special features, prime among 
which are electrical propulsion – for covert missions, long 
mission range; dual warhead configuration; abort, go-around 
and re-engage capabilities and single truck mobility.
Among the benefits listed by the makers of SkyStriker are that 
the drones are rapidly deployable, cost-effective, low acous-
tic signature, compact storage, minimal thermal signature 
and seamless maintenance and operation. 
Elbit Systems had earlier sold its SkyStriker to Azerbaijan, 
making it the first non-Israeli recipient of the drone.

SkyStriker Advantage

• In addition to high accuracy, long 
range and a significant loitering time, 
the SkyStriker is capable of carrying up 
to 10 kilograms of munitions

• SkyStriker offers quick deployment 
and ease of operation in the field, 
while delivering high reliability to dis-
mounted soldiers allowing them to en-
gage and abort missions up to two sec-
onds to impact

• SkyStriker can reach a distance of 
tens of kilometres within minutes
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Indian Army 
Set to Get 100 ‘SkyStriker’ Drones
The Indian Army, using emergency procurement powers, 
signed an agreement recently for procurement of around 
100 SkyStriker drones from Bangalore-based Alpha De-
sign Technologies, as part of a joint venture (JV) with Isra-
el-based Elbit Security Systems (ELSEC). 
The loitering munition (LM) system, a type of Unmanned Aer-
ial Vehicles (UAVs) built to engage beyond the line-of-sight 
ground targets with an explosive warhead, is being pur-
chased under a contract worth Rs 100 crores (approx. 
US$13.7 million).
A loitering munition, also known as a suicide drone or kami-
kaze drone, is a weapon system in which the munition loiters 
around the target area for some time, searches for targets, and 
attacks immediately after a target is located. Such munitions 
enable quicker reaction times against hidden targets that 
emerge for short periods.
The purchase of the explosive-laden SkyStriker drones is ex-
pected to give a major boost to India’s drone arsenal.
Alpha Design Technologies Pvt Ltd. has been established with 
a view to put into action “Make in India” policy of the Govern-
ment of India and specialises in Research & Development, 
manufacture, assembly, testing, qualification, integration & 
installation of Defence Electronics, Avionics & Space Satellites 
systems.
Elbit is a high technology company engaged in a wide range 
of programmes throughout the world, primarily in the de-
fence and homeland security arenas.
According to a statement from Elbit System, SkyStriker is a 
cost-effective loitering munition that is capable of long-range 
precise tactical strikes. The technology-enabled SkyStriker im-
proves performance, situational awareness and survivability 
by providing direct-fire aerial-precision capabilities to ma-
noeuvrable troops and Special Forces.
SkyStriker is a fully autonomous Unmanned Aircraft System 
(UAS) that can locate, acquire and strike operator-designated 
targets with a 5kg warhead installed inside the fuselage, en-
abling high-precision performance. 
The system also provides significant flexibility such as the abil-
ity to choose any target, to engage at any direction and in vari-
ous angles (shallow to steep) while significantly decreasing 

costs. Moreover, SkyStriker delivers high reliability to dis-
mounted soldiers allowing them to engage and abort mis-
sions up to two seconds to impact, to re-engage and in case 
of lack of authorised targets to order a safe return home.
The UAS’ electric propulsion offers a minimal acoustic signa-
ture, allowing covert operations at low altitude operations. 
As a silent, invisible and surprise attacker, SkyStriker is said to 
deliver the utmost in precision and reliability, providing a 
critical advantage in the modern battlefield.
High-Speed Capability
SkyStriker can reach a distance of 20km within 10 minutes, 

SkyStriker is a cost-effective 
tactical loitering munition for 
long-range covert and precise 
airstrikes
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AL JUBAIL will be able to 
transport a total of 102 
people, including crew and 
passengers

Royal Saudi Navy’s 
AL JUBAIL Starts 
Sea Trials
The first of five corvettes that Navantia is building for the 
Royal Saudi Naval Forces (RSNF), NB 546 AL-JUBAIL, has 
begun its sea trials. The trials are taking place in the wa-
ters of the Bay of Cádiz, Spain, in order to check the cor-
rect operation of all its systems.
Sea trials are carried out before delivery to check the opera-
tion of both the platform and the different systems and test 
their compliance with the requirements specified in the 
contract.
The trials last a total of two months, divided into two different 
periods. The current trial will last about two weeks. Around 
140 people are participating in these trials, which includes 40 
engineers from different specialities.
The trials are staffed by Navantia, partner Industries, Lloyds 
Register of Shipping and equipment supplier companies. The 
RSNF and members of the Spanish Navy are also participating 
on behalf of the client.
Once this period is over, AL-JUBAIL will have its combat sys-
tem installed before the ship’s delivery. Launched in July 2020, 
delivery to the end customer is expected to occur within five 
months.
Navantia is building AL JUBAIL as part of the Avante 2200 pro-
gramme. It has a length of 104 metres, a beam of 14 and will 
transport a total of 102 people, including crew and passen-
gers. 
The design of the corvettes is of the latest generation, maxi-
mising the participation of Navantia by incorporating its own 

products, such as the CATIZ Combat System, the HERMESYS 
Integrated Communications System, the DORNA Firing Direc-
tion, the Integrated Platform Control System, and the MINER-
VA Integrated Bridge, together with other equipment devel-
oped by the company under license, such as the MTU Engines 
and the RENK Reduction Gearboxes.
This contract, which came into force in November 2018, 
strengthens the immediate future of Navantia and will report-
edly benefit all the shipyards of the company and its auxiliary 
industry, especially the Bay of Cadiz.
This programme, whose last vessel is scheduled to be deliv-
ered in 2024, includes, in addition to construction, Life Cycle 
Support for five years, from the delivery of the first vessel, with 
an option for another five years.
The contract also includes the supply of several services such 
as Integrated Logistic Support, Operational and Maintenance 
Training, Supply of Training and Education Centres for the 
Combat System and Platform Control System of the ships and 
the systems for the maintenance of the ships in the Jeddah 
Naval Base. In addition, the training of the crews is already tak-
ing place in the recently inaugurated Navantia Training Centre 
(NTC).
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crypto-modernisation enhancements, software-defined ar-
chitectures for waveform and encryption updates and the 
ability to leverage existing infrastructure, all in a lightweight 
wideband HF radio.
AN/PRC-160(V) – Securing Comms
The AN/PRC-160(V) Wideband HF/VHF Manpack Radio is a 
standalone solution for Beyond-Line-Of-Sight communica-
tions in the absence of a satellite. This wideband system is 
also reportedly the world’s first and only HF manpack meet-
ing all U.S. National Security Agency (NSA) crypto-moderni-
sation standards. In addition, its software-defined architec-
ture allows encryption updates, so mission-critical informa-
tion stays secure.
The HF/VHF Tactical Radio System features software-pro-
grammable L3Harris Sierra II encryption, providing secure 
Type 1 interoperability among U.S., Coalition and Partner-

L3Harris 
solutions 
provide military 
advantages 
such as crypto-
modernisation 
enhancements, 
software-defined 
ar chitectures 
and encryption 
updates 

ship for Peace forces. The manpack is compatible with 
L3Harris Falcon II  HF gear, supporting immediate installa-
tion using existing L3Harris vehicular and base station 
equipment. This wideband HF manpack is small, light, fast 
and SWaP-optimised to increase battery performance while 
reducing warfighter battle load and fatigue.
FALCON III RF-7800H-MP – Providing Continuous 
Coverage
With expanded data capabilities for long-range, L3Harris 
RF-7800H-MP wideband HF/VHF Manpack Radio provides 
continuous coverage on the power of a single battery.
With its Falcon II interoperability, the L3Harris Wideband HF/
VHF Tactical Radio System easily integrates into existing 
networks. It features extended range despite degraded 
communication channels and delivers last-ditch voice and 
SMS messaging in channels where legacy waveforms don’t 

work. In addition to its high-speed processing power, the 
RF-7800H-MP features a Software Defined Radio (SDR) 
architecture, enabling it to host future capabilities.
This SWaP-optimised manpack provides continuous cov-
erage from 1.5 to 60 MHz, 20 watts HF and 10 watts VHF 
on the power of a single battery. Additionally, the sys-
tem’s wideband waveform supports data transmission at 
rates up to 120 kbps in bandwidths from 3 to 24 kHz. 
Embedded Citadel and AES encryption ensure secure 
communications. Also, high-performance Automatic 
Link Establishment and data link protocols support fast, 
reliable, and error-free data transfer – even under chal-
lenging channel conditions.AN-PRC-160(V) wideband HF-VHF Manpack radio

L3Harris HF systems provide end-users with multiple modes of communication 
including modern 4G wideband and resilient waveform offerrings that allow 
communications when most other radios fail
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Can High Frequency Comms be 
a Game-changer in Satellite-
Denied Environments?
As militaries worldwide look to modernise their forces to counter emerging and future threats, 
end users are rediscovering High Frequency (HF) radio technology as a robust Beyond-Line-Of-
Sight communications capability. The technology provides enhanced interoperability and 
battlefield superiority in the Multi-Domain Environment.

For example, when equipped 
with HF manpack radios, tactically 
deployed forces in remote areas 
around the globe can communi-
cate over distances of 3,000 kilo-
metres or more, even in satellite-
denied and Radio Frequency-
challenged environments. 
“HF communications are always 
available even in the most-de-
manding, austere, denied envi-
ronments on today’s battlefield,” 
said Keith Norton, L3Harris Tech-
nologies Communication Sys-
tems vice president of Europe 
and Canada. “HF provides a pri-
mary option in a denied environ-
ment in addition to supplement-
ing and reducing the burden on 
primary SATCOM systems.”
Modern HF communications assets deliver tactical advan-
tage by allowing ground forces to remain on the move and 
in continual contact, transmitting both voice and data while 
additionally offering the resiliency needed in contested en-
vironments. Without risking exposure, teams can leverage 
the full extent of HF communication radios to covertly coor-
dinate with ground and aerial assets, as well as Forward Op-
erating Bases (FOBs), with voice, text, images, and other 
data, and even establish blue-force tracking capabilities ab-
sent of satellite connections and resilient against cyber 
threats.
New advances also include a resilient chat capability via rug-
gedised Android tablets, so soldiers won’t interface with the 
radio itself yet text in a common way.
L3Harris Technologies is on the cutting edge of advance-

L3Harris’ equipment 
delivers enhanced 
capabilities possible with 
legacy HF radios

ments in HF communications. 
Through continuous innova-
tion, the company’s radios 
and related equipment deliv-
er new and enhanced capa-
bilities possible with legacy 
HF radios to ensure warfight-
ers have a resilient solution. 
L3Harris leverages more than 
50 years of engineering ex-
pertise to deliver new-gener-
ation wideband HF capabili-
ties, including data speeds 
that are up to 10 times great-
er than other HF radios, giv-
ing warfighters the power to 
share higher-speed commu-
nications and more sophisti-
cated Intelligence, Surveil-
lance, Reconnaissance (ISR) 

through long-haul connectivity.
The company’s waveform technology, integration of 4G 
ALE and suite of modern HF accessories provide ground 
troops at the tactical edge of the battlespace the agility to 
effectively perform missions with speed when communi-
cating with L3Harris’ Falcon family of radios. More than 
135,000 radios within the Falcon II and III lines have been 
delivered to date and are fully interoperable with each oth-
er and future iterations of the product line.
Further, the potential for further Multi-Domain Operation 
collaboration increases as more military aviators incorpo-
rate High Frequency radios into their platforms for in-
creased interoperability with ground forces. 
L3Harris solutions, including the Type 1 AN/PRC-160 and 
Type 3  RF-7800H, provide military advantages such as 
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into a lightweight multi-mode, multi-mission package, mak-
ing it ideally suited for uncrewed surveillance missions.”
Another key capability offered as an option for the Falco 
Xplorer sensor fit is Leonardo’s new ULISSES sonics system 
for anti-submarine warfare missions. The company has engi-
neered ULISSES to deliver high performance in a compact 
and lightweight form factor. This makes the system ideal for a 
platform such as the Falco Xplorer, equipping it to deliver a 
wide-area underwater search capability. Notably, ULISSES 
employs latest-generation multistatic processing, providing 
precise location estimates for enemy submarines while 
maintaining a low rate of false alarms. 
All of these advanced sensor systems can be managed by a 
lean ground crew at its dedicated ground control station us-
ing Leonardo’s powerful uncrewed mission system. The mis-
sion system is designed to reduce the workload of operators 
while providing a complete situational awareness picture, 
limiting the number of personnel required to fly the aircraft 
and manage its payloads.
The Falco Xplorer successfully completed its maiden flight 
in January 2020 and embarked on further flights that year. 
Development has proceeded at-pace even during pan-
demic conditions: during periods when employees were 

Falco Xplorer operators 
can take advantage of 
Leonardo’s in-house 
electronics portfolio 

Technical Specs 

unable to move freely between sites and flight activities 
could not take place, teams of engineers spent the time 
analysing data collected during flights and working to re-
fine and add additional functionality to the Falco Xplorer’s 
mission system and human-machine interface. Other lab-
based activities have also been brought forward, taking 
place earlier than originally planned. The next step for the 
Falco Xplorer will be for it to achieve military certification. 
In support of this goal Leonardo currently has the UAS de-
ployed at the Italian Air Force base in Trapani, where it is 
undergoing test and evaluation work with the support of 
the Italian Air Force. 
The Falco Xplorer benefits from Leonardo’s proven heritage 
and depth of experience in uncrewed systems. The compa-
ny has extensive experience operating its Falco-family air-
craft in a range of environments, including in the Democrat-
ic Republic of Congo, where Leonardo has delivered over 
8,500 hours of uncrewed surveillance flights on behalf of the 
United Nations since 2013. Another recent highlight saw the 
Falco family supporting missions in the Mediterranean in 
2018 as part of the European Frontex agency’s maritime sur-
veillance project. Today, more than 50 Falco-family aircraft 
are in operation worldwide.  

The Falco Xplorer sensor options include the Gabbiano 
Ultra Light surveillance radar, a high-resolution elec-
tro-optical turret, SAGE electronic intelligence (ELINT) 
system, latest-generation ULISSES sonics system and 
an automatic identification system (AIS) for maritime 
use. 

The sensors are integrated through Leonardo’s power-
ful mission management system, which draws on the 
company’s experience in both the crewed and un-
crewed domains and includes protection from cyber-
attacks as standard under the company’s ‘secure by 
design’ philosophy. 

The Xplorer’s Ground Control Station (GCS) allows op-
erators to control the aircraft and its sensors and incor-
porates data exploitation tools, enabling the dissemi-
nation of useful information to wider C5I systems. It 
also provides mission data analysis, mission planning, 
training and simulation capabilities. 
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Leonardo’s Falco Xplorer occupies a unique niche in the 
UAS market, combining a payload capacity of 350kg, 
more than 24 hours flight time and a satellite communi-
cations capability for beyond-radio-line-of-sight opera-
tions, all within a relatively light 1.3 tonne maximum 
take-off weight (MTOW). Leonardo says that this attrac-
tive mix is generating substantial interest from GGC 
states and other potential international customers.
 “Throughout the pandemic we have continued discussions 
with potential customers, mostly in a virtual setting, and the 
enthusiasm for the system throughout the Middle East re-
gion remains high”, says Fabrizio Boggiani, SVP Airborne Sys-
tems - Electronics Italy at Leonardo. “There is a clear require-
ment in the region and beyond for persistent, multi-sensor 
strategic surveillance and our unique combination of high-
capacity with relatively low size and weight makes Falco 
Xplorer a very attractive proposition. Two roles that are regu-
larly cited as ideally suited to the Falco Xplorer are maritime 
surveillance and anti-submarine warfare (ASW), both of 
which benefit from the Xplorer’s ability to stay on-station for 
long periods while equipped with a formidable suite of sur-
veillance capabilities.” 
Notably, the Falco Xplorer has been designed as free from In-

Generating Interest for Maritime 
Surveillance and ASW Roles

Falco Xplorer:

ternational Traffic in Arms Regulations (ITAR) restrictions and 
compliant with existing Missile Technology Control Regime 
(MTCR) regulations, putting it in the readily exportable class 
II category and boosting its sales prospects in the Middle 
East region.
“Leonardo will be able to supply the complete Falco Xplorer 
system, including its advanced sensor suite, ensuring full 
control of the supply chain”, said Boggiani, explaining that 
“this is because Leonardo is one of the few companies in the 
world that can deliver a complete end-to-end uncrewed ca-
pability: we’re able to design and manufacture not just the 
aircraft itself, but also sensors, ground control station and 
mission system.” 
For customers looking for a high-spec surveillance capabili-
ty, one benefit of Leonardo’s end-to-end approach is that 
Falco Xplorer operators can take advantage of Leonardo’s in-
house electronics portfolio to offer a comprehensive Intelli-
gence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) capability over 
land and sea. Customers will have access to advanced Leon-
ardo sensors including the SAGE electronic surveillance sys-
tem and the Gabbiano Ultra-Light radar. This radar, says Bog-
giani, “packages all of the proven technology and advanced 
modes of our internationally-successful Gabbiano family 
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space, it can help intercept ballistic missiles above the atmo-
sphere, away from any intended targets in the U.S. or allied 
nations. “Our radar is designed so the surveillance fence is up 
all the time, resulting in a high probability of detecting mis-
siles, satellites and aircraft,” said David Woodward, Raytheon’s 
director of International EWR Programmes.
The United States and partner nations have invested more 
than US$9 billion in Raytheon’s EWR technology.
The radar benefits from the significant Raytheon investment 
in gallium nitride, or GaN, circuit technology, which offers en-
hanced performance and lower costs. GaN gives the radar 
more power and wastes less in excess heat.
Early Warning
Space is all about acquiring targets and then tracking them, 
according to Wallis Laughrey, vice president of Space and C2 
Systems at Raytheon Intelligence & Space.
Future space architecture will likely be a hybrid of sensors, 
with the low Earth orbit, or LEO, constellation providing cue-
ing. Once a threat is launched, it can be captured immediately 
and handed off to other space sensors to maintain the track 
and guide effectors.
Raytheon Technologies Corporation is an aerospace and de-
fence company that provides advanced systems and services 
for commercial, military and government customers world-
wide. 
With four industry-leading businesses – Collins Aerospace, 
Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space and Raytheon 
Missiles & Defense – the company delivers solutions that 
push the boundaries in avionics, cybersecurity, directed en-
ergy, electric propulsion, hypersonics, and quantum physics. 
The company, formed in 2020 through the combination of 
Raytheon Company and the United Technologies Corpora-
tion aerospace businesses, is headquartered in Waltham, 
Massachusetts.

Watchful Eye
When it comes to missile defence, early warning is the key.
The Early Warning Radar has been continually modernised.
“If we don’t have an EWR in the case of an incoming intercon-
tinental ballistic missile, we would lose tens of minutes of 
warning time, and the consequence of that, in terms of mis-
sile defence, means a much smaller window of opportunity 
to protect a populated area,” said Monica Giffin, programme 
manager of Solid State Module Replacement, or SSMR, for 
Raytheon. “With ongoing modernisation, it’s like breathing 
new life into systems we hold close to our hearts.”
Modernisation is conducted to keep the radars effective in 
the future.
It may be recalled that in September 2019, the U.S. Air Force 
awarded Raytheon a nearly US$500 million SSMR contract to 
provide new transmit/receive modules for all operational 
AN/FPS-132 EWRs.
EWR is a key sensor for the U.S. Missile Defense Agency’s Bal-
listic Missile Defense System. By performing surveillance into 

UEWR report satellite 
orbital information 
to Space Operations 
Command in 
support of the Space 
Surveillance Network

UEWR provides information to other sensors in the missile defence network
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Raytheon Modifies 
two U.S. Space Force UEWRs 

Raytheon Missiles & Defense, a Raytheon Technologies 
business, has completed significant improvements to the 
U.S. Space Force’s AN/FPS-132 Upgraded Early Warning 
Radars (UEWR) in Clear, Alaska, and Cape Cod, Massachu-
setts. 
UEWRs go a long way in providing early detection and precise 
tracking of space objects, to include incoming ballistic missiles, 
as well as quick classification of threat versus non-threat objects.
The now fully operational second generation UEWRs include 
the installation and integration of: New data, signal, display 
and control processors; the latest information assurance and 
cyber security protocols; improvements to the mission appli-
cation and signal processing software; and new network and 
external communication systems.
Col. Josh Williams, Director of the Strategic Warning and Sur-
veillance Systems Directorate, explained: “These modifications 
enable our Upgraded Early Warning Radars to provide better 
data to our multiple users in the missile defence, missile warn-
ing, and space domain awareness arenas. Our partnership with 
Raytheon allowed us to successfully overcome many schedul-
ing challenges associated with operational priorities and the 
COVID-19 pandemic to ensure these necessary upgrades were 
fielded.”
UEWR provides information to other sensors in the missile de-

fence network through the battle manager in support of an 
intercept. In addition, the radars report satellite orbital infor-
mation to Space Operations Command in support of the 
Space Surveillance Network.
“Completing these significant upgrades and integration in less 
than a year – while overcoming a host of pandemic-related chal-
lenges – is a true testament to the close partnership between 
our team, the Space Force and the Air Force,” pointed out Paul 
Ferraro, vice president of Air Power at Raytheon Missiles & De-
fense. “By helping identify sophisticated threats clearly, at rang-
es in excess of 5,000 kilometres, these radars serve as a key con-
tributor to the United States’ homeland and regional defence 
capabilities.”  Through enhanced object classification and track-
ing capabilities, the UEWR programme supports a new missile 
defence mission that’s been added to the existing missile warn-
ing and space surveillance missions of the legacy radars at Clear 
and Cape Cod Space Force Stations.

Improvements enhance 
threat detection, space 
surveillance capability
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hancement designed to support Protector’s flight in non-seg-
regated UK airspace, as well as the platform’s capability to in-
tegrate into broader European airspace. 
The DAA system will enable Protector to operate amongst 
normal aviation traffic in the UK’s national airspace, unlike any 
other aircraft in its class. 
The demonstration flights are also assisting RAF Waddington, 
the future home of the RAF Protector Force, to prepare and in-
tegrate the new aircraft into its daily operations.
The goal of the flight series has been to showcase the many 
operational capabilities of the MQ-9B, including the platform’s 
advanced maritime Intelligence, Surveillance and Reconnais-
sance (ISR), industry-leading endurance, and interoperability 
with North Atlantic Treaty Organization (NATO) partners.
SeaGuardian is the maritime version of the MQ-9B SkyGuard-
ian. The RAF has ordered 16 Protector RG Mk1 RPA systems as 
part of its Protector programme. The partnership between 
GA-ASI and the UK Ministry of Defence (MoD) brings signifi-
cant benefits to UK aerospace and defence industries. 
One example is GKN Aerospace, which is manufac-
turing the advanced composite V-tails for 
the MQ-9B at its centre of excellence 
in Cowes, the Isle of Wight.
GA-ASI’s development of MQ-
9B began in 2014 as a com-
pany-funded programme 
to deliver an RPA that 
meets the stringent 
NATO STANAG-4671 and 
UK DEFSTAN 00-970 air-
craft system airworthi-
ness requirements. These 
provide the basis for type 
certification by NATO mem-

ber-state military airworthiness authorities. 
The MQ-9B is designed to accommodate the GA-ASI-devel-
oped Detect and Avoid System (DAAS), which helps the air-
craft integrate with the normal flow of aviation traffic and 
keeps operators in contact with air traffic control. The aircraft 
is built for adverse weather performance with lightning pro-
tection, damage tolerance, and a de-icing system. 
MQ-9B features rapid integration of new payloads with nine 
hard points. It can self-deploy using satellite communication 
(SATCOM)-enabled Automatic Takeoff and Landing, which 
eliminates forward-based launch-and-recovery equipment 
and personnel. In addition to the Protector and SkyGuardian 
configurations, MQ-9B is available as the SeaGuardian– with 
anti-submarine and surface search capabilities – for maritime 
missions.
In addition to the UK, SkyGuardian has been selected by the 
Australian Defence Force under Project Air 7003 and the Bel-
gian Ministry of Defence has signed a contract too.
GA-ASI, an affiliate of General Atomics, is a leading designer 
and manufacturer of RPA systems, radars, and electro-optic 

and related mission systems, including the Predator 
RPA series and the Lynx Multi-mode Radar. 

With more than six million flight hours, GA-
ASI provides long-endurance, mission-

capable aircraft with integrated sensor 
and data link systems required to de-

liver persistent flight that enables 
situational awareness and rapid 
strike. The company also produces 
ground control stations and sensor 
control/image analysis software, 

offers pilot training and support ser-
vices, and develops meta-material 

antennas.

The DAA system will 
enable Protector to 
operate amongst 
normal aviation traffic
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SeaGuardian Flies
First Approved Point-to-
Point RPA Flight in UK
The General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) 
recently flew its MQ-9B SeaGuardian Remotely Piloted 
Aircraft (RPA) from Lincolnshire, England, to Moray, Scot-
land, during the first ever point-to-point domestic flight 
of an unmanned aircraft cleared by the UK’s Civil Aviation 
Authority (CAA) to utilise the UK’s airways structure.
The unmanned aircraft system (UAS) aircraft was controlled 
by NATS, the UK’s civilian Air Navigation Service Provider, 
and flew from Royal Air Force (RAF) Waddington to 
RAF Lossiemouth.
Tom Gratton, CAA Airspace Regulator, ex-
plained, “The Airspace Coordination 
Notice issued by the CAA for this se-
ries of demonstration flights in UK 
airspace is the largest and most 
meticulous we have ever pro-
duced so that the airspace inte-
gration of SeaGuardian is at the 
highest level of safety.”
GA-ASI Vice President of Interna-
tional Strategic Development, 
Robert Schoeffling, appreciated 
the cooperation and collaboration 

between the CAA and NATS in helping to move the industry 
forward. “This successful flight paves the way not only for fu-
ture operations of Protector in UK airspace, but also for other 
civil and commercial UAS flights,” he noted.
Protector RG Mk1 is the RAF’s designation for the RPA they 
have ordered from GA-ASI that is based on the MQ-9B. 
According to NATS, the flight was controlled through more 
complex airspace than any previous UAS flights in the UK. 
“This flight required that we transfer control between multi-

ple civil airspace sectors,” stated Mark Watson, Head of 
Unmanned Aircraft Systems Traffic Management 

(UTM) Service Integration for NATS. “The pro-
cedures for this flight were close to what 

we do already with conventional crewed 
aircraft. This helped us validate that our 
existing methods of control are equally 
applicable to controlling remotely 
crewed aircraft - when the aircraft per-
forms like SeaGuardian.” 
DAA System

Among the capabilities on display were 
GA-ASI’s Detect and Avoid (DAA) system, 

a safety and situational awareness en-

Flight demonstrates 
safety of UAS 
flights in civil 
airspace

Protector RG Mk1 is the 
RAF’s designation for the 
RPA ordered from GA-ASI
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reau of the Russian Engineering Union and the Bureau of the 
League for Assistance to Defence Enterprises recently on the 
“Diversification in Russian Defence Industry,” stated that the 
President of Russia had set a strategic objective for the de-
fence industry enterprises to bring the civilian share of their 
output to 30 per cent by 2025 and 50 per cent by 2030. 
“Rosoboronexport is engaged in contract work with foreign 
partners both directly and through more than 50 Rostec’s 
representative offices in most regions around the world,” add-
ed the head of Rosoboronexport.
In sub-Saharan Africa, the company fulfils contracts for the 
supply of automotive and special equipment, civilian and ser-
vice weapons. Russian metal products are in demand in the 
Asia-Pacific region, civilian and service weapons are popular 
in Latin America.
In addition, road construction equipment, workshops, oxy-
gen production equipment and personal protective equip-
ment are supplied to Africa and other regions of the world. A 
new direction in the field of railway transport - the supply of 
rolling stock, construction, modernisation and technical sup-
port of railway networks in a number of countries - is being 
developed.
Rosoboronexport has sent proposals for mobile hospitals, 
emergency response equipment and logistics equipment to 
more than 30 countries.
The company prepared and handed over to its partners ad-

vertising materials on passenger, cargo-passenger, cargo, 
fishing, research, special, service vessels, as well as industrial 
ships produced by Russia’s major shipbuilding holdings USC, 
Ak Bars and others.
The company’s employees regularly hold presentations and 
demonstrations of civilian products for potential customers. 
The promoted items are showcased at the leading interna-
tional exhibitions including IDEX and Dubai Air Show in the 
UAE, Defexpo India and Aero India, China Air Show, Africa 
Aerospace and Defence in South Africa, LAAD in Brazil as well 
as at the MAKS International Air Show, Army Military-Techni-
cal Forum, the International Maritime Defence Show in St. 
Petersburg, Interpolitex and others.
“Foreign partners highly appreciate the opportunity to co-
operate with Russian defence industry enterprises in a one-
stop shop format through Rosoboronexport as a unique or-
ganisation offering a full package of services for the export of 
high-tech products, technology transfer,” says Mikheev.

Orion-E can effectively 
solve the tasks of patrolling 
and aerial reconnaissance

The Pantsir-S1 mobile, 
multi-channel short-range 
air defence missile system 
has high firepower
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launches the processes of positive transformation of infra-
structure in regions, from household facilities to science 
schools, technology parks and experimental laboratories ac-
cessible to youth.”
New Russian Products
Among some new Russian products presented at Russian 
exhibitions this summer, foreign partners paid special at-
tention to the T-14 Armata tank, combat vehicles based on 
the Boomerang platform, Orion-E reconnaissance/strike 
UAV, Antey-4000 battlefield air defence missile system, Pan-
tsir-S1M SPAAGM system, the fifth-generation Su-57 fight-
er, BMP-3 with the Berezhok combat module, and other 
equipment.
Among these, Pantsir-S1 is a mobile, multi-channel short-
range air defence system that has high firepower and is able 
to effectively engage a wide class of air attack weapons.
The Su-57E is a multifunctional 5th generation aircraft sys-
tem for execution of a wide range of combat tasks. 
The unique features of the 5th generation fight-
er provide covertness of combat opera-
tion due to low signature level in the 
radar field, ensure continued su-
personic cruise flight, solve the 
whole range of fighter and 
strike tasks that are assigned 
on tactical aviation.
The BMP-3 is a reliable Infan-
try Fighting Vehicle with 
cutting-edge systems and 
equipment for sustained 
troops support on the conven-
tional battlefield.

More than 80 per cent of Rosoboronexport’s annual deliver-
ies fall on products manufactured at REU’s enterprises: Ros-
tec’s holding companies, including Russian Helicopters, 
High-Precision Systems, United Aircraft Corporation, and 
other domestic defence enterprises.
“The enterprises associated in the Russian Engineering 
Union (REU) are a strong growth driver of the Russian econo-
my, which contributes to the development of military-tech-
nical cooperation: their high-tech products are heavily ex-
ploited by partners from more than 100 countries, in the 
most challenging climatic and combat conditions,” asserted  

Alexander Mikheev.
Systemic cooperation with REU enterprises is 

carried out in all regions of the country, en-
abling Rosoboronexport to continuously 

replenish its “library of offset projects” 
aimed to promptly engage domestic 
enterprises in drawing up tender bids 
for foreign buyers.
Today, Rosoboronexport’s portfolio of 
export orders exceeds US$52 billion.

Diversification Process
In another development, Mikheev, who 

took part in a wrap-up meeting of the Bu-

Mi-171SH Military 
transport helicopter

80 per cent of 
Rosoboronexport’s annual 
deliveries fall on products 
made at REU enterprises

Su-30SME aircraft is capable of overcoming air defence
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Rosoboronexport 
Signs Arms Deals Worth 3 
billion Euros
The summer exhibition period 2021 witnessed a strong 
demand for Russian weapons and military equipment. 
Rosoboronexport (part of the Rostec State Corporation) held 
negotiations with foreign partners and signed over 30 con-
tract documents worth over 3 billion euros at different events 
including the ARMY-2021 Military-Technical Forum, MAKS-
2021 Air Show and the International Maritime Defence Show 
(IMDS-2021).
Rosoboronexport has leveraged the full potential of Russian 
summer defence exhibitions, replenishing its order portfolio 
and increasing the workload of the domestic defence enter-
prises. The export plan now includes Su-30-type aircraft, Mi-
35M/P, Mi-171Sh and Mi-17V-5 helicopters, aircraft weapons, 
Pantsir-S1/S1M self-propelled anti-aircraft gun/missile 
(SPAAGM) system,  Verba MANPADS, Protivnik-GE radar, Kra-
sukha electronic warfare system, Repellent-Patrol mobile an-
ti-drone EW system, Kornet-EM ATGM system, remote con-
trolled weapon stations, weapons for surface combatants and 
submarines, small arms, ammunition.
Among these, the Su-30SME is a modern combat aircraft 
that combines execution of combat missions with training 
capabilities.

The Verba is a portable air defence system that is easy-to-use 
and comes with high jamming-protection, designed to de-
feat visible fixed- and rotary-winged aircraft, unmanned aeri-
al vehicles, and cruise missiles on head-on and in pursuit 
courses under intensive optical interference.
The Kornet-EM anti-tank guided missile (ATGM) system is a 
day/night, precision-guided long-range missile system with 
a jam-resistant laser-beam riding guidance system intended 
to counter ground and air targets in electronic and optical 
countermeasures environments.
An agreement was also reached on integrating Russia’s Pal-
ma shipborne gun/missile close-in weapon system (CIWS) 
into a ship’s foreign-made weapons system.
Alexander Mikheev, Deputy Chairman of the Russian Engi-
neering Union (REU) and Director General of Rosoboronex-
port, explained: “Russia’s successes in military-technical co-
operation prove that the domestic industry is capable of de-
veloping new unique products and solutions that are in de-
mand in the market. A qualitative renewal of the plants and 
design bureaus’ fixed assets, their timely retrofitting and up-
grading at the expense of funds received from the imple-
mentation of state defence orders and export contracts, 
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IAI Resumes Production of F-16 Wings 
for Lockheed Martin

Elbit Systems Unveils AI-Powered 
Solution for Assault Rifles
Elbit Systems  recently unveiled ARCAS, a built-in computer-
ised Artificial Intelligence (AI) powered system that interfac-
es with a rifle’s Electro-Optical (EO) sight, with a helmet-
mounted eyepiece and with the rifle’s assemblies. This pro-
vides soldiers with real-time intuitive actionable 
combat information. ARCAS transforms assault 
rifles into digital, networked combat ma-
chines enabling mission effectiveness 
and survivability of dismounted sol-
diers in both day and night.
ARCAS provides infantry and Special 
Operation warriors with combat ca-
pabilities that were not available for 
them before, including passive range 
measurement, automatic ballistic cor-
rection, detection of fire sources, video 
motion detection, the ability to shoot 
around the corner and from the hip, inter-
face with tactical Command and Control (C2), 

navigation assistance, friend, or foe identification, tracking of 
stoppage and ammunition and weapon zeroing without the 
need for live fire.

An AI-powered computer is integrated into the as-
sault rifle’s forward grip, running innovative 

software and a range of applications. The 
miniaturised computer unit receives, 

and processes data collected from 
the soldier’s field of view (as per-

ceived by the EO sight), tactical 
information from C2 systems, 
data from other ARCAS users in 
the team and the rifle’s mechani-
cal information. The combat in-

formation is presented to the sol-
dier as an intuitive augmented re-

ality layer on top of the scenery that 
is seen through the EO sight or the 

helmet-mounted eyepiece. 

Israel Aerospace Industries (IAI) has 
resumed the production of F-16 
wings for Lockheed Martin, using the 
assembly line established in the 
1980s. The company recently re-
opened the production line following 
increased worldwide demand for the 
F-16 Block 70/72. IAI will produce 
F-16 wings that will be shipped to the 
final assembly line in Greenville, 
South Carolina, U.S.
Boaz Levy, IAI’s President & CEO, said: “The many years of 
cooperation between IAI and Lockheed Martin demonstrate 
another important milestone. Resuming the production of 
F-16 wings is a continuation of the decades-long coopera-
tion of manufacturing aerostructures for Lockheed Martin 
customers. The F-16 assembly line once again joins IAI’s as-

sembly centre of excellence for the 
production of fighter aircraft 
wings. The centre also produces 
F-35 wings along with T-38 wings 
for the American defence estab-
lishment. IAI stands at the fore-
front of the civilian and military 
aviation industries globally and 
will continue being the first ad-
dress for many global companies.”
Joshua (Shiki) Shani, Chief Execu-

tive, Lockheed Martin Israel, said: “The reopening of the F-16 
wings production line in the IAI facilities is an additional im-
portant milestone in Lockheed Martin’s long-standing indus-
trial cooperation with the Israeli industries. Now, IAI is produc-
ing outer wing boxes for the advanced F-35 and wings for the 
F-16 fighters.”
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Nexter Inaugurates New Facility to 
Boost Production

L3Harris’ ARES Completes First Flight
L3Harris Technologies recently 
completed the first flight of the U.S. 
Army Airborne Reconnaissance 
and Electronic Warfare System 
(ARES) aircraft, which will help 
modernise and enhance the Army’s 
intelligence, surveillance, and re-
connaissance (ISR) capabilities. 
ARES is a technology demonstrator 
for the Army’s High Accuracy De-
tection and Exploitation System 
(HADES) programme, capable of in-
tegrating capabilities from the Ar-
my’s existing ISR fleet with the capacity to add payloads, sen-
sors and increase standoff ranges.
ARES can fly at mission altitudes above 40,000 feet for as long 
as 14 hours and activate Long Range Precision Fires (LRPF) to 
counter long-range threats. Additionally, flight operations 
above 40,000 feet enhance aircraft survivability and line-of-

sight, making ARES and HADES 
key Sensor to Shooter (S2S) net-
work enablers, the Army’s top 
modernisation priority.  
ARES’ extended mission range 
also reduces mission risk by 
eliminating the need to operate 
near challenged or denied bor-
ders, something not possible 
with lower-altitude, shorter-
range sensing systems. 
The system is hosted on the 
Bombardier Global 6000/6500 

class business jet, providing optimal size, weight, power, per-
formance, and affordability for the HADES programme. The 
original equipment manufacturer’s green aircraft can host up 
to 14,000 lbs. of mission payload and has the power to run 
the Army’s longest-range sensors, along with the size, weight, 
and power capacity to accommodate future growth.

Recently, Sylvain Rousseau, Nexter’s Director of Operations, 
inaugurated a new highspeed machining (HSM) area in 
Roanne, France, in front of about 100 people, including rep-
resentatives of FIVES Machining, CHAZELLE and MECNO-
LAV. The site now houses a new state-of-the-art tooling that 
will increase its production capacity to meet the French Ar-
my’s need to renew its vehicles and machines.
The HSM area uses a machining technique that achieves 
cutting speeds several times higher than those of conven-
tional machining. This speed induces physical phenomena 
that spare the tool and the machined part. This reportedly 
results in better industrial yields. 
To date, two machines have been installed and are operat-
ing. Eventually, two more will be installed. Moreover, the 
HSM area will be able to cut and drill the thick sheet metal 
plates required to produce aluminium hulls, which are used 
to protect the soldiers from damage. The capacity of this 
new HSM island will eventually allow the production of the 
parts required for the over 450 vehicles to be delivered per 
year from 2025 onwards. 

This high-speed facility represents nearly one-third of the 60 mil-
lion euros invested in the Roanne site modernisation project 
called “Nextfab”. The project will provide new capacity for pro-
duction, testing facilities, logistical support, customer support 
activities and staff training.
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Amentum Awarded US$90 M R&D 
Contract for Above-Water Sensors

Two NATO Countries Opt for HENSOLDT’s 
Radio Reconnaissance System
HENSOLDT has announced that it is supplying a mobile system 
for tactical radio reconnaissance to two NATO countries. A corre-
sponding order worth a two-digit million Euro sum has reported-
ly been signed.
The system for monitoring and analysing enemy radio traffic in-
cludes digital broadband re-
ceivers, compact direction 
finders and high-performance 
software for real-time signal 
evaluation. The system’s core 
elements are integrated into 
armoured vehicles or designed 
to be portable so that troops 
can be supported directly in 
the theatre of operations and 
detect threats at an early stage.
“Responsive and accurate anal-

ysis and classification of radio traffic are essential for a com-
plete tactical picture of the situation,” said Celia Pelaz, Chief 
Strategy Officer and Head of the Spectrum Dominance Di-
vision at HENSOLDT. “Our mobile and robust system pro-
vides the assurance that troops can rely on the support of 

the most powerful COMINT 
techniques in the field.” 
HENSOLDT has been active in 
the electromagnetic spectrum 
dominance market for de-
cades. The company has devel-
oped COMINT and ELINT sen-
sors and provides integrated 
systems capable of reconnais-
sance and jamming to the Ger-
man Armed Forces and other 
NATO countries. 

Amentum, a leading contractor to U.S. 
federal and allied governments, was re-
cently awarded a US$90 million con-
tract to support the Programme Execu-
tive Office Integrated Warfare Systems 
Above Water Sensors (PEO IWS 2.0) and 
the Naval Surface Warfare Center, 
Crane Division (NSWC Crane) with sys-
tems engineering services. The compa-
ny was awarded the contract under the 
U.S. Department of Defense Informa-
tion Analysis Centre’s (DoD IAC) multi-
ple-award contract (MAC) vehicle.
Amentum will leverage its newly established Model-Based 
Systems Engineering (MBSE) laboratory and digital engineer-
ing toolsets to incorporate advanced technologies and mate-
rials, enhancing the performance of legacy systems through 
technology insertion and rapid prototyping.
Under this contract, Amentum will conduct research, devel-
opment, test and evaluation of emerging technologies, ma-

terials, and processes to 
enhance the functional-
ity of various existing and 
future above-water sen-
sor systems.
The company’s work will 
also focus on the integra-
tion of sensor systems 
into the Aegis combat sys-
tem and Ship Self Defence 
System including re-
search, engineering, sci-
ence, technology, rapid 

prototyping, development, integration, ship introduction, 
platform integration, and operational analysis. In addition, its 
logistics and systems engineering activities will help achieve 
performance objectives required by various product manag-
ers to carry out their missions in both the continental U.S. and 
overseas. The cost-plus-fixed-fee contract has a period of per-
formance of five years.



16
ISSUE 597 OCTOBER 2021 News

Saab to Equip Polish Armed Forces 
with Innovative Training Solutions

Collins Aerospace to Ensure U–2 
Programme’s Readiness

Saab recently signed a contract 
to deliver several live training 
systems and services to the Pol-
ish Armed Forces. The total or-
der value is approximately 1 bil-
lion SEK and comprises the sup-
ply of a complete live training 
solution for a reinforced mecha-
nised battalion and four training 
centres for company size units. 
The contract period is 2021 to 
2026, including support over a 
period of three years.
This order aims to ensure that 
the Polish Armed Forces are equipped with innovative, flexi-
ble training solutions and the required training capability. 
This will enable them to train as close to reality as possible, 
domestically and at the point of need in international collabo-
rations. The solution includes capabilities such as Saab’s latest 

exercise control (EXCON) 
and communication sys-
tems, and the latest gen-
eration hi-fidelity simula-
tors for soldiers, weapons, 
and vehicles. The support 
component comprises 
deployable, integrated lo-
gistics and operational 
support to the Polish 
Armed Forces.
“This is an important in-
vestment and a long-term 
solution. Furthermore, the 

obtained systems will allow for their integration with other 
simulation systems used by Polish Armed Forces and allied 
armies, and will contribute to an effective training co-opera-
tion with the U.S. Army,” said Col. Artur Kuptel, Chief of the Pol-
ish Armament Inspectorate.

Collins Aerospace was awarded an Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (IDIQ) sustainment con-
tract for the U.S. Air Force’s (USAF) U-2 programme with a ceiling value of US$493 million to sup-
port the USAF’s fleet of U-2 electro-optical/infrared sensors. The USAF also awarded Collins a 
US$66.2 million Task Order for the first year of support and fully negotiated options for the second 
and third years of services and support valued at US$114.6 million.
“Collins is proud to ensure the U-2 platform’s ongoing mission readiness with reliable and mature 
ISR assets that support USAF technology insertions, modernisation and information domi-
nance initiatives,” said Dave McClure, vice president and general manager of ISR & Space 
Solutions, Collins Aerospace. “These awards continue our more than 60 years of unparal-
leled end-to-end sustainment support for the U-2 and our team’s commitment to the 
warfighter.”
Collins Aerospace has a long history of delivering the highest level of operational 
availability and performance for ISR missions. High altitude imaging is founda-
tional to the company, and the Senior Year Electro Optical Reconnaissance 
System (SYERS)-2C sensor has reportedly continued to outperform other 
systems for decades.
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EDEX 2021
Returns to Showcase Latest 
Military Tech
The Egyptian Armed Forces recently an-
nounced that the second edition of the 
Egypt Defence Expo (EDEX 2021) 
will take place from 29 Novem-
ber to 2 December. The exhi-
bition will take place at 
the Egypt International 
Exhibition Center in 
Cairo, under the patron-
age of President Abdel Fat-
tah El-Sisi, President of the 
Arab Republic of Egypt and the 
Supreme Commander of the Armed 
Forces. The event reflects the Egyptian 
Armed Forces’ keenness to host major in-
ternational gatherings in the country.
The expo is an opportunity to exchange expertise be-
tween professionals from leading international and local 
bodies in the field of armament systems and defence and 
military industries. This year’s edition is expected to host 
more than 400 exhibitors from around the world who will 
showcase the latest defence and military technologies 
across land, sea, and air. In addition, numerous military dele-
gations and more than 30,000 industry visitors are also ex-
pected to attend the exhibition.
General Mohamed Zaki, Commander-in-Chief of the Armed 
Forces, Minister of Defense and Military Production, com-
mented: “We look forward to welcoming the international 
defence industry to Egypt. We expect the expo to grow even 
more in size and impact than the first successful edition. The 
Armed Force’s General Command will follow all the precau-
tionary measures during the expo, to ensure the safety of all 
our visitors as our number one priority”.
The Commander-in-Chief of the Armed Forces also stated 
that the expo would open new horizons of cooperation be-
tween Egypt and countries worldwide in the field of military 
industries. “EDEX has become an influential international piv-
ot to showcase the latest in military, defence and technologi-
cal industries in the world,” he added.

Thomas Gaunt, Man-
aging Director, Clari-
on Defence & Securi-
ty MEA, stated: “EDEX 
has become a key 
hub for the biggest 
players in the de-
fence and arma-
ments industry 
around the world. We 
are eager to host this 

event along with the Egyptian Minister of Defense and Mili-
tary Production.” 
He added that they have observed a strong demand from 
companies to participate in the second edition of the expo. 
This has been indicated in the confirmations and reservation 
of spaces.
Several major international manufacturers of military 
equipment have confirmed their participation as sponsors 
of EDEX 2021, including Fincantieri, MBDA, Lockheed Mar-
tin, Dassault Aviation, Naval Group, Hensoldt, and Esri 
North Africa.

EDEX 2021 is 
expected to host 
more than 400 
exhibitors and 
30,000 industry 
visitors
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Timothy Hawes, Managing Director at Tarsus F&E LLC, organ-
isers of Dubai Airshow 2021 added: “We look forward to host-
ing key Saudi exhibitors this year at Dubai Airshow, who will 
be presenting their new products and showcasing their inno-
vative technologies. The Saudi aerospace players will serve as 
a major addition to the show, with their forward-looking vi-
sion for aerospace and defence, which supports the regional 
growth of the industry.”
Digital Transformation
As part of its plan to diversify the Kingdom’s economy, Saudi 
Arabia is placing a significant focus on digital transformation 
as well as supporting various industries, including aerospace 
and defence. In support of the Kingdom’s digitalisation, AEC 
recently signed an agreement with Prince Sultan Advanced 
Technology Research Institute (PSATRI) to manufacture Sky 
Guard drone, Argaam, for surveillance and reconnaissance 
missions.
Furthermore, GAMI recently announced 74 targeted oppor-
tunities in supply chains in Saudi Arabia’s military industries 
sector in an effort to localise more than 50 per cent of Saudi’s 
military spending by 2030. GAMI also launched a digital mar-
ketplace platform to enable authorised investors to access 
the local military industry and identify localisation opportu-
nities easily.
While SAMI has been supporting the localisation of Saudi 
Arabia’s military industries sector. It has recently signed a lo-
gistics services agreement with Bahri, a global leader in logis-
tics and transportation based in Saudi Arabia. The latter will 
provide wide-ranging internal and external logistics services 
to SAMI’s companies.
Aerospace and defence organisations have been forced to 
accelerate their digital transformation to stay relevant and 
competitive during the pandemic. A recent report by Accen-
ture stated that 69 per cent of aerospace and defence execu-
tives have prioritised the use of new technologies, including 
AI, cybersecurity, 5G, robotics, and automation. To highlight 
this change, Dubai Airshow 2021 offers a dedicated platform 
to companies to showcase their latest emerging technolo-
gies to the international aerospace and defence sectors.
Also, conferences led by the aviation industry’s leading tech 
minds over four days will provide insights and advice needed 
to accelerate digital transformation, respond to adversity, 
and build resilience. The TECH XPLORE Stage will highlight 
how technologies such as 5G, AI, Cybersecurity and automa-
tion are helping reboot aviation and changing the entire fly-
ing experience one step at a time.
To be held under the patronage of His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime 
Minister of the UAE, Ruler of Dubai and UAE Minister of De-
fence, Dubai Airshow 2021 will take place at Dubai World 

Central (DWC). Returning for its 17th edition, the event will be 
held from 14-18 November. Bringing the global aerospace 
and defence industry together in Dubai, it is one of the largest 
and most successful air shows in the world, connecting aero-
space professionals across all areas of the industry to facilitate 
successful global trade. 
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to Take Centre Stage at 
Saudi Expertise 
Dubai Airshow 2021

Dubai Airshow 2021 is set to witness a significant pres-
ence of aerospace players from the Kingdom of Saudi Ara-
bia (KSA). The Saudi exhibitors are all set to showcase 
their innovative products and services and take part in 
key partnerships to support the aerospace and defence 
industry.
Exhibitors from KSA participating at the upcoming Dubai Air-
show include the General Authority for Military Industries 
(GAMI); General Authority of Civil Aviation (GACA); Saudi 
Aerospace Company; Saudi Arabian Military Industries (SAMI); 
Advanced Electronics Company (AEC), a subsidiary of SAMI; 
Saudi Arabian Airlines, OxfordSaudia Flight Academy; and 
GDC Middle East.
Eng. Muneer Bakhsh, CEO, GDC Middle East, said: “The pan-
demic had an enormous impact on the aerospace industry, 
affecting manufacturing, airlines, airports, and defence com-
panies. Taking part in Dubai Airshow provides a deep under-
standing of the industry’s insights on the aerospace sector 
and landscape following the pandemic and the way to its re-
covery, and opens doors for new partnership opportunities.
“Through our participation at Dubai Airshow 2021, we will 

Saudi Arabia is placing a 
significant focus on digital 
transformation in aerospace 
and defence

showcase the proven aircraft maintenance and engineering 
capabilities for Saudi Arabia and provide a potential portal for 
offshore companies to partner with a leading Saudi Arabian 
aircraft maintenance and aerospace engineering company, 
through the identification, winning and delivery of defence 
and commercial projects in the Kingdom.”

ISSUE 597 OCTOBER 2021
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the King’s Representative for Humanitarian Work and Youth 
Affairs in Bahrain; and Reem bint Ibrahim Al Hashemy, Minis-
ter of State for International Cooperation and Director Gen-
eral of Expo 2020 Dubai Bureau, along with a number of se-
nior officials, heads of diplomatic corps in the UAE, dignitar-
ies and local and international media.
Spectacular Opening Ceremony
Attendees at the opening ceremony witnessed a ground-
breaking, immersive audiovisual show, with breathtaking 
performances, special effects and larger-than-life props. 
Spectacular visuals were displayed on the world’s largest 
360-degree projection surface. The ceremony perfectly 
showcased the talent and creativity of the UAE and the 
world.
The opening ceremony was the first event of its kind to be 
held in Al Wasl Plaza, the heart of the Expo 2020 Dubai, with 
its dome and circular stage placing audiences in an intimate, 
immersive setting. As the stage revolved, cutting-edge the-
atrical techniques involving sound, light and projections 
brought the show to life.
A star-studded line-up from the UAE and the world were in 
attendance at the ceremony, which was developed by cre-
ative minds from a range of different geographies, industries 
and backgrounds.

The Opening Ceremony drew its inspiration from the Expo 
2020 Dubai theme, “Connecting Minds, Creating the Future,” 
inviting the audience to embark on a journey full of excite-
ment, embracing the sub-themes of the global event – Op-
portunity, Mobility and Sustainability – to highlight deep-
rooted Emirati values, and the vision and goals of Expo 2020 
Dubai. It served as the perfect welcome for the 192 countries 
participating in this extraordinary mega-event.
An important opportunity to highlight Expo 2020 Dubai’s 
commitment to the highest standards of health and safety for 
its employees, participants and visitors, the opening ceremo-
ny was a chance to showcase the many measures and proto-
cols in place – reassuring for global attendees gathering to-
gether for the first time in the wake of the pandemic.
Taking place from 1 October 2021 to 31 March 2022, Expo 
2020 Dubai will highlight music, architecture, technology 
and culture from around the globe as part of its packed 
events calendar. 
The event will provide all attendees with the opportunity to 
celebrate the history and achievements of other countries. 
It will bring together the world’s brightest minds through its 
Programme for People and Planet, which gives visitors of all 
ages and backgrounds the opportunity to enjoy and make 
the most of this exceptional event.

Nahyan bin Mubarak:

“By hosting Expo 2020 Dubai, we aim 
to convey a message of tolerance”
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“For tens of millions of people, Expo 2020 Dubai is a tremen-
dous occasion to reconnect with the whole world, to truly en-
gage with critical questions of universal importance and to 
showcase innovative and cutting-edge solutions to our glob-
al problems. I would like to express my gratitude to the leader-
ship of the UAE for having the vision and the perseverance to 
host this World Expo – and particularly to His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 
“On behalf of all 170 BIE Member States, I applaud your unre-
mitting determination to moving forward in unison to make 
this wonderful project a truly vibrant, inclusive and universal 
experience. Expo 2020 Dubai will be a transformational event 
creating new partnerships and generating deep and mean-
ingful connections to make our world better,” he said.
New Beginning
H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Crown Prince of Dubai, announced the official opening of 
Expo 2020 Dubai, saying: “Today, the entire world gathers in 
the United Arab Emirates. Today, we witness, together, a new 
beginning, as we inaugurate, together, with the blessings of 
Allah, Expo 2020 Dubai. May God grant us success.”
The ceremony was also attended by H.H. Sheikh Hamdan bin 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubai Crown Prince and 
Chairman of The Executive Council of Dubai; H.H. Sheikh Mak-

toum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler 
of Dubai and Deputy Prime Minister and Minister of Finance; 
H.H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Ruler’s Represen-
tative in Al Dhafra Region; H.H. Sheikh Tahnoun bin Moham-
med Al Nahyan, Abu Dhabi Ruler’s Representative in Al Ain 
Region; H.H. Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, Deputy 
Chairman of Abu Dhabi Executive Council; H.H. Lt. General 
Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and 
Minister of Interior; H.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahy-
an, Deputy Prime Minister and  Minister of Presidential Af-
fairs; H.H. Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan, Member of 
The Executive Council of Abu Dhabi; H.H. Sheikh Khalid bin 
Zayed Al Nahyan, Chairman of the Zayed Higher Organisa-
tion for People of Determination; H.H. Sheikh Khaled bin Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, Member of the Abu Dhabi Ex-
ecutive Council and Chairman of the Abu Dhabi Executive 
Office; H.H. Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, President 
of the Dubai Civil Aviation Authority, Chairman and Chief Ex-
ecutive of Emirates Group, and Chairman of the Expo 2020 
Dubai Higher Committee; H.H. Sheikh Ahmed bin Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, Chairman of the Dubai Media 
Council; H.H. Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum; H.H. Sheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan; H.H. Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, His Majesty 

Hamdan bin Mohammed:

“Today, we witness, together, a new 
beginning, as we inaugurate, togeth-
er, with the blessings of Allah, Expo 
2020 Dubai”



9

Through unique forums for exchange of ideas and insights, Expo 2020 
Dubai will explore fresh horizons of global development, His Highness said. 
The event is also an opportunity for the world to discover new solutions for 
its most daunting challenges including the pandemic and climate change, 
in keeping with the spirit of its overarching theme “Connecting Minds, Cre-
ating the Future”.
His Highness expressed his appreciation for the talented teams from 
the UAE and other nations that have worked to organise the event. 
He called on all citizens, residents and organisations in the UAE to 
contribute towards making the event a great success.
Milestones Achieved
Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Minister of Tolerance 
and Coexistence and Commissioner-General of Expo 2020 
Dubai, delivered a speech at the opening event in which he 
said: “Today, in the year of our Golden Jubilee, we share with 
the world the lessons we have learnt, most importantly that by 
connecting minds, we are able to achieve milestones others 
thought were impossible. It was this same vision that moti-
vated us – back in 2011 – to bid to host the World Expo and to 
choose “Connecting Minds, Creating the Future” as its theme.”
“Today, 192 nations come together, each represented by its 
own pavilion – a first in the 170-year history of World Expos. 
Our mere presence here, amid all the challenges the world is 
facing, is proof of our keen commitment and desire to make the 
world a better place for all. By hosting Expo 2020 Dubai, we aim to 
convey a message of tolerance and that we are willing to collabo-
rate with all of the world. By connecting minds, we hope to sow 
the seeds of progress for the next 50 or even 100 years. This is 
the vision we must keep in our minds, for every reality 
throughout history started with a vision. Today, we say to 
the whole world: welcome to the United Arab Emirates and 
welcome to Expo 2020 Dubai, which will provide a signifi-
cant platform for all people to connect, discuss and work 
together. Welcome to Expo 2020 Dubai! Together, we will 
convey, from the UAE to the world, on our 50th anniver-
sary, a message of tolerance, coexistence and peace; a 
message of progress, prosperity and growth; a message 
of brotherhood, happiness and an unwavering will to 
create a brighter future for everyone,” he added.
Dimitri Kerkentzes, Secretary General of the Bureau In-
ternational des Expositions, expressed his gratitude to 
the UAE’s leadership and its people, and congratulated 
them on the opening of the mega event. “This is a historic 
occasion for World Expos and a culminating moment in 
the incredible story of Dubai and the United Arab Emir-
ates in the year of its Golden Jubilee. With more than 190 
countries participating, all the world is coming together, 
for the first time since the pandemic began, to connect, to 
exchange and to learn on this extraordinary global stage. 
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world, the event brings countries, cultures and institutions 
together to share groundbreaking ideas and build bridges of 
understanding. It offers a platform to forge a united world-
wide effort to build a more sustainable and prosperous future 
for all of mankind,” HH Sheikh Mohammed bin Rashid noted.
His Highness said Expo 2020 Dubai will provide a strong im-
petus to the world’s post-pandemic recovery. “It will generate 
fresh insights on how we can combine our capabilities and 
work together as one global community for the greater good 
of humanity,” he said.
“Expo 2020 reflects the UAE’s inclusive culture which brings 
together the whole globe in one nation. Today, the world has 
gathered here to offer the best of what they have, and in re-
turn, we will offer the best of what we have. We are committed 
to deliver the most exceptional Expo the world has ever seen,” 
HH Sheikh Mohammed bin Rashid said.
Unparalleled Platform
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan said the 
UAE, under the leadership of President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, is delighted to welcome people 
from across the world to Expo 2020. “Bringing together par-

ticipants from 192 countries, this global event reflects the 
ethos of this land, which has always been a meeting point for 
diverse civilisations and cultures – a land that has upheld the 
values of tolerance and peaceful coexistence throughout its 
history,” he said.
“The holding of the event for the first time in the Middle East, 
Africa and South Asia region is a testament to the rapid 
strides the UAE has made in various spheres of life and the 
commitment it has shown to building global collaboration.
“The driving force behind the exceptional organisation of 
Expo 2020 is a visionary leader with indomitable will, my 
brother His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid, who 
has worked tirelessly to inspire and unite national teams to 
deliver an outstanding event that is a source of joy and pride 
for the people of the UAE,” said His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed.
Welcoming global participants, His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed said Expo provides an unparalleled plat-
form for new international economic, technological and 
commercial partnerships, and a worldwide dialogue to un-
lock new avenues for progress.

“Expo’s opening is a moment of 
pride for the entire nation”

Mohammed bin Rashid: Mohamed bin Zayed:

“Event is an opportunity for the 
world to discover new solutions 
to daunting challenges”
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His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President and Prime Minister of the UAE and 
Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Dep-
uty Supreme Commander of the UAE Armed Forces 
welcomed delegations from across the world partici-
pating in Expo 2020 Dubai at the event’s spectacular 
opening ceremony held on Sept.30 night.
Participants from 192 countries have converged on 
Dubai for the mega global event, which is being held 
for the first time in the Middle East, Africa and South 
Asia (MEASA) region.
During the ceremony, Their Highnesses conveyed the 
greetings and good wishes of President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan to participants in 
the six-month event that celebrates human innova-
tion, enterprise and achievement.

Historic Moment
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
said the opening of Expo 2020 is a historic moment for the 
UAE that is the culmination of the collaborative efforts of 
national teams who have worked with dedication, passion 
and pride to deliver an exceptional event. Bringing togeth-
er people from 192 nations representing a vast diversity of 
cultures and experiences, Expo’s opening is a moment of 
pride for the entire nation, he said.
“Today, the UAE starts another chapter in its journey to the 
future with a new sense of purpose. It is a journey full of ex-
citing possibilities where new dreams and ambitions can 
be realised. The UAE has shown the world that it always em-
braces challenges, and that it is capable of emerging stron-
ger from crises by creating new opportunities for growth 
and development,” His Highness said.
“Expo 2020 Dubai showcases the best of human accom-
plishment and excellence. Connecting minds across the 

Expo 2020 Dubai: This        is the Future!
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We Have Promised and 
Delivered… Welcoming 
the Future!  
Observers usually wait for the end of Expo to assess its success. However, the 
indicators of the superiority of Expo 2020 Dubai have been evident even prior 
to its launch. This has been clear from the moment it was announced that the 
UAE had overwhelmingly won the right to host the World Expo 2020 on Feb-
ruary 27, 2013, by beating Russia with 116 votes. The historic opening cere-
mony has also confirmed this and embodied the world’s ability to overcome 
challenges and turn them into developmental opportunities. 
The participation of about 192 countries, the size and quality of high-profile 
delegations, and the news and information reported by major international 
media are unprecedented in the 170-year history of the World Expo.
The exhibition is expected to attract about 25 million commercial and tourist 
visits, a testament of its strength. 
The slogan “Connecting Minds... Creating the Future”, expresses the policy of 
the UAE in all fields. It is the country of communication, coexistence and toler-
ance. It creates the future with its vision, creativity, ambition, economy, and 
interest in innovation and artificial intelligence (AI). This slogan has embodied 
the foresighted approach of our wise leadership under His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, may God protect him, 
which enhances the paths of education, culture, AI, creativity, coexistence 
and tolerance. Expo is the most suitable place for the re-making of the world. 
It provides the appropriate environment for participants to be an integral part 
of the process of construction and sustainability. This was highlighted by His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, may God protect him, when he 
said: “Expo 2020 Dubai constitutes a humanitarian celebration of the highest 
achievements, creativity and innovations of countries. It provides a space for 
the meeting of human minds, ideas and experiences, and helps to discover 
new horizons of cooperation, build bridges of trust between people and en-
hance joint work for building a better future for humanity that ensures peace, 
stability and prosperity for all.”
One of the striking things is the participation of national and reserve service 
recruits, along with about 30,000 volunteers, at Expo 2020 Dubai, receiving 
millions of visitors during the six-month period from October 2021 through 
April 2022. They will perform various tasks aimed at providing an exceptional 
experience for visitors and the participating countries. 
The UAE has promised and delivered. It believes that nothing is impossible, 
and insists on being at the forefront to be ranked number one. Expo 2020 
Dubai will be a compass guiding the landmarks of a new world beyond Cov-
id-19, and the gateway to the future for all vital sectors. It will help develop a 
road map to face the various crises and challenges that the world may witness 
in future by creating unprecedented forward-looking solutions.

Editorial

By:
Staff Colonel / 
Yousef Juma Al Haddad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com

The UAE has once again 
proved its ability to 
astonish the world, 
assuring everyone 
that its success stories 
are endless, and that 
with determination 
we can make miracles. 
Through the vision of 
its leadership and the 
enthusiasm of its people 
during the opening 
ceremony of the Expo 
2020 Dubai, the UAE 
has drawn up a new 
chapter in the history 
of humanity, tolerance, 
progress, innovation and 
openness to the other.
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