اإلفتتاحية

الخدمة الوطنية ....
والتعليم عن بعد

كما تؤكد هذه المبادرة أن مشروع الخدمة الوطنية منذ إطالقه في العام  2014لم يكن

يستهدف فقط رفد القوات المسلحة بدماء جديدة من شباب الوطن ،وتدريبهم وتأهيلهم
ً
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ليكونوا على أهبة االستعداد للدفاع عن الوطن ،وإنما
البشرية المواطنة ،واالستثمار في قدراتها لتمثل إضافة حقيقية إلى قوة العمل الوطني.

وال شك في أن هذا المشروع الذي يسمح لجميع المنتسبين من طلبة الثاني عشر خريجي
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العام الدراسي  ،2020/2021الذين سيلتحقون بالدفعة الـ  16والدفعات التي تليها بدراسة

المساقات الجامعية بنظام التعليم عن ُبعد ،بهدف ضمان مواصلة الطالب دراسته الجامعية

أثناء فترة الخدمة الوطنية يجسد حرص القيادة الرشيدة في اإلمارات على تشجيع الشباب
على توظيف فترة الخدمة الوطنية بشكل فاعل ،واالستفادة من اإلمكانيات التي تتيحها

لهم القوات المسلحة في استكمال دراساتهم الجامعية ،خاصة أن فترة الخدمة الوطنية ،بما
تحدثه من تأثير إيجابي في شخصية الطالب وإكسابهم مهارات متنوعة وبما تغرسه فيهم من
قيم المسؤولية وااللتزام والجدية وحسن التخطيط وإدارة الوقت ،تمثل فترة إعداد نموذجية

لهم ،وتحفزهم على مواصلة التعلم وتطوير المهارات فيما بعد ،ألنه حينما ينخرط هؤالء

الشباب في مشروع الدراسة الجامعية عن ُبعد أثناء فترة الخدمة الوطنية ،فسيكتسبون خبرات
ومهارات نوعية ستستمر معهم بعد ذلك ،وهذا هو جوهر فلسفة مشروع الخدمة الوطنية،

الذي استطاع خالل السنوات الماضية أن يكون أحد الروافد المهمة في تنمية الثروة البشرية
المواطنة ،حيث تتضمن البرامج التدريبية التي يوفرها لمنتسبيه المهارات النوعية ،التعليمية

والتربوية والقيادية ،وهي المهارات التي يحتاجها الشباب في حياتهم المستقبلية.

في الوقت ذاته ،فإن مشروع الدراسة الجامعية لمنتسبي الخدمة الوطنية يواكب التطورات
والمستجدات العالمية التي تنظر إلى المؤسسات العسكرية من منظور متكامل ،يأخذ في

االعتبار الجوانب الفنية المتخصصة والتعليمية والتربوية والقيادية ،ويضع قيم التعلم
واالبتكار والتطوير ضمن معايير تقييم القوات المسلحة ودورها في خدمة المجتمع ،وهذا ما

يفسر حرص القوات المسلحة في الدول المتقدمة على توفير فرص التعليم النوعي والمتميز
للمنسبين إليها كافة ،ولهذا فإن سماح هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطيه لمنتسبيها

بااللتحاق بالتعليم الجامعي يواكب األدوار الجديدة للمؤسسة العسكرية في العصر الحديث،

والتي تتضمن القيام بمهام تربوية وتعلمية متكاملة ،والمساهمة في تنشئة الشباب على
القيم اإليجابية التي تعمق لديهم اإلحساس بالمسؤولية وااللتزام.

وال شك في أن إعالن هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية عن مشروع التعليم الجامعي عن

ُبعد لمنتسبيها في عام الخمسين وهو العام الذي تحتفي فيه اإلمارات باليوبيل الذهبي
ً
أيضا لالنطالق إلى مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية للخمسين
لتأسيسها ،وتستعد خالله
ً
عاما المقبلة ،عبر استراتيجية طموحة تعتمد على الشباب المتسلح بالعلم والمعرفة ومنظومة

القيم اإليجابية ،إنما يعكس في جوهره ما تتمتع به القوات المسلحة من فكر استشرافي
يواكب المستقبل ،والتزام بالمسؤولية الوطنية في أن تكون في مقدمة المؤسسات التي

تشارك في ترجمة طموحات اإلمارات المستقبلية كما كانت خالل العقود الخمسة الماضية،
فلم تكن فقط قوة للدفاع عن الوطن ،والحفاظ على مقدراته المختلفة ،وإنما أسهمت بدور

فاعل ورئيسي في تعزيز مكتسباته التنموية ،وتأهيل الكوادر المواطنة للعمل في مختلف

مجاالت العمل الوطني ،وها هي تتعاون اآلن من خالل هذا المشروع مع مؤسسات التعليم
العالي في تنمية العنصر البشري المواطن ،وتأهيله ليكون على أهبة االستعداد لالنخراط في
ً
عاما المقبلة.
رحلة اإلمارات التنموية للخمسين

تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي
في القيادة العامة
للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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حمدان بن محمد يشهد
حفل تخريج الدورة

الـ

21

من كلية
راشد بن سعيد البحرية
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل تخريج الدورة الحادية والعشرين من

خريجي كلية راشد بن سعيد البحرية الذي جرى في ميدان الكلية في منطقة الطويلة على الطريق بين أبوظبي

ودبي بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار الضباط.
متابعة :حسين المناعي

تصوير :محمد الخضر  -محمود الشرفا

بدأ االحتفال لدى وصول سمو راعي الحفل بالسالم الوطني ثم آيات من

البحرية لتظل مواكبة مع تطور قواتنا المسلحة الباسلة في شتى الميادين

استعراض عسكري عكس لياقة الخريجين البدنية وانضباطهم ومهاراتهم

القايدي أن قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن

الذكر الحكيم بعدها مر طابور الخريجين أمام المنصة الرئيسية على هيئة
التدريبية والعسكرية ،وأقسموا أن يكونوا مخلصين لصاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ملتزمين باألوامر الصادرة

لهم عن رؤسائهم ومعاهدين الله عز وجل بأن يذودوا عن سيادة دولة

اإلمارات واستقاللها وأن يدافعوا عن مكتسباتها الوطنية وسالمة أراضيها
في البر والجو والبحر.

تطوير

والعلوم األكاديمية والعسكرية الحديثة .وأكد العميد ركن بحري سعيد سالم
زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة “حفظه الله”

تحرص دوما على توفير جميع وسائل التطور والتعلم والتدريب لقطاعات
وأفراد قواتنا المسلحة من خالل الكليات والمعاهد العسكرية المتخصصة

التي أنشأتها القيادة الحكيمة منذ عهد الراحل الكبير الشيخ زايد مؤسس
دولتنا الحديثة “طيب الله ثراه « .وتوجه بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي “رعاه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وفي كلمته بالمناسبة حيا قائد الكلية سمو راعي الحفل والحضور ،مشيرا

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة على دعمهما الدائم

التنظيم والتدريب ومواكبة كل ما هو جديد في ميدان العلوم العسكرية

مصاف الجيوش العالمية قيادات وأفرادا وتسليحا وتدريبا وتعليما باركهما

إلى أن كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية تشهد تطورا ملموسا في

لقواتنا المسلحة الباسلة ومتابعتهما الشخصية لمسيرة تطورها وصوال بها

7

الله وسدد خطاهما على درب خدمة الوطن العزيز وإعالء شأنه .وهنأ في ختام
كلمته الخريجين ودعاهم ألن يكونوا قدوة إلخوانهم الذين سيتبعون خطاهم
في األخالق واإلخالص والوفاء للوطن وقيادته المعطاءة وأن يتحملوا

مسؤولياتهم بكل كفاءة وثقة بالنفس وإيمان بالله تعالى.

تكريم

وعقب كلمة قائد الكلية كرم سمو ولي عهد دبي المتفوقين السبعة وهنأهم

على إنجازهم التعليمي والتدريبي وحصولهم على المراتب األولى متمنيا لهم

ولزمالئهم التوفيق في مسيرتهم العملية وأداء مهامهم بنجاح وتميز.

استعراض

وشهد سموه بعد ذلك مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة  21إلى الدورة

 22مصحوبا بالقسم ثم استأذن قائد الطابور راعي الحفل باإلنصراف وغادر

الخريجون ميدان االحتفال على هيئة استعراض عسكري نال إعجاب وتصفيق
الحضور  .والتقطت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الصور التذكارية مع الخريجين وإلى جانبه رئيس أركان القوات المسلحة وقائد
الكلية وعدد من كبار الضباط وسط فرحة الخريجين الذين هنأهم سمو راعي

الحفل على تخرجهم واجتيازهم مرحلة التدريس والتدريب بنجاح ،مؤكدا لهم
سموه أن قيادتهم الرشيدة حريصة كل الحرص على بناء اإلنسان وتفوقه في

مختلف مواقع وميادين العمل الوطني كي تظل دولتنا الحبيبة في طليعة

حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم:

البحرية تشهد تطورا
ملموسا في التنظيم
والتدريب ومواكبة كل ما
هو جديد في ميدان العلوم
العسكرية البحرية

الدول المتقدمة وفخورة بأبنائها وبناتها الذين يبدعون في مجاالت عملهم

ويتحلون بالقيم الوطنية واإلنسانية النبيلة التي تعكس هويتهم العربية
واإلسالمية .
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البواردي يشهد
تخريج دورة الجامعيين

الـ

38

في كلية زايد الثاني العسكرية
شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع االحتفال الذي أقامته كلية زايد الثاني العسكرية بمناسبة

تخريج دورة الجامعيين الـ 38التي أقيمت بمقر الكلية بالعين .حضر االحتفال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة .وبدأت
فعاليات االحتفال بعزف السالم الوطني ثم تليت آيات عطرة من الذكر الحكيم وألقى العميد ركن عامر محمد النيادي
ً
شاكرا معاليه حضوره ورعايته.
قائد كلية زايد الثاني العسكرية كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل،
كتب  :حسين المناعي | تصوير :عمر البلوشي

9

الخريجين أصبحت معارفهم العلمية
مزيجاً متناغماً من الفكر االكاديمي

التخصصي والفكر العسكري

االحترافي ،وصار هاجسهم الكبير

هو نصرة الحق في شتى الميادين
العلمية والعسكرية

دعم القيادة الرشيدة

وتوفير كافة المصادر والموارد التدريبية والتعليمية لتنفيذ مهمتها الرئيسية

وقال “ بكل مشاعر االمتنان نرحب بكم سيدي في ميدان التطبيقات العملية

في تخريج ضباط أكفاء كما توجه بالشكر لجميع المدربين بالكلية والعاملين

الثامنة والثالثين بعد أن اكملوا جميع مراحل الدورة بنجاح» .وأضاف “ انها

الدورات المنعقدة فيها.

بكلية زايد الثاني العسكرية ،وهي تحتفل اليوم بتخريج دورة الضباط الجامعيين

لمناسبة كريمة لرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على ما
تقدمه لنا من دعم كبير واهتمام بالغ لتأهيل وتدريب أبناء الوطن ،في ظل

قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،القائد

األعلى للقوات المسلحة “حفظه الله” ،وبدعم من سيدي صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي “رعاه الله”  ،وبمتابعة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،

معاهدين الله تعالى أن نكون عند حسن ظن قيادتنا بنا لتحقيق الغايات

المنشودة من هذه الدورات».

مهارات ومعارف جديدة

فيها لما يقومون به من دور كبير في تدريب وتأهيل المتدربين في مختلف

وخاطب الخريجين قائال “ أيها الخريجون ،أبارك لكم هذا اإلنجاز ،وابارك
إلخوانكم المشاركين لكم من المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية اليمن،
وأوصيكم بتقوى الله ،والسمع والطاعة لقيادتكم ،ثم االستزادة من مختلف
العلوم العسكرية واألكاديمية ،وعليكم امانة عظيمة في نقل هذه المعارف

والمهارات التي تعلمتموها الى وحداتكم ،ومرؤوسيكم شعاركم الله ثم

الوطن ثم رئيس الدولة».

عرض مرئي وأداء القسم

بعد ذلك تم عرض مرئي لنشاطات الدورة من بدايتها وحتى التخرج من خالل
برنامج التدريب والتمارين العملية .ثم أدى الخريجون القسم ،وأقسموا بالله
العظيم بأن يكونوا جنود ًا مخلصين لدولة اإلمارات ،ورئيسها صاحب السمو

وأشار إلى أن هؤالء الخريجين الذين يقفون امامكم اليوم قد ألفوا بيئة

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “حفظه الله” مطيعين لجميع األوامر التي تصدر عن

في صقل شخصياتهم القيادية ،وتزويدهم بالقيم المنشودة في الضابط
ً
ً
متناغما من الفكر االكاديمي
مزيجا
االماراتي ،حتى أصبحت معارفهم العلمية

حامين علم اإلمارات واستقاللها وسيادة أراضيها ،محافظين على شرف السالح.

التدريب التي تحيط بهم ،وتعلموا فيها مهارات ومعارف جديدة ساعدت

التخصصي والفكر العسكري االحترافي ،وصار هاجسهم الكبير هو نصرة
الحق في شتى الميادين العلمية والعسكرية .وقال “ تعلموا من خالل العمل
والممارسة معا قيم العمل الجماعي وتحمل المسؤولية ،واتخاذ القرارات
في المعاضل التعبوية الصغرى ،وتقدير الموقف إلنجاز المهام السريعة

والتكيف مع البيئات المختلفة ،واستخدام األسلحة والقدرات العسكرية

باألساليب المثلى».

توجيه الشكر لوزارة الدفاع

ً
جهدا في دعم هذه الكلية،
وتوجه بالشكر الى وزارة الدفاع التي لم تأل

رؤسائهم في البر والجو والبحر ،في كل الظروف واألوقات داخل البالد وخارجها،

التكريم

بعد ذلك ،كرم معالي محمد أحمد البواردي المتفوقين من الخريجين،

وهنأهم بتفوقهم في هذه الدورة .وقدم قائد الكلية هدية تذكارية لمعاليه،

ثم التقطت الصور التذكارية لمعالي راعي الحفل مع الخريجين .وأعرب
الخريجون بمناسبة تخرجهم من كلية زايد العسكرية عن سعادتهم الغامرة

بتفوقهم ليساهموا مع إخوانهم من الضباط في المحافظة على المنجزات

والمكتسبات الوطنية التي تحققت على أرض الدولة.
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البواردي يستقبل السفير التونسي
استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة

لشؤون الدفاع في مكتبه بوزارة الدفاع سعادة المعز بن
عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة
والوفد المرافق ،بحضور سعادة مطر سالم الظاهري

وكيل وزارة الدفاع ،وعدد من كبار ضباط ومسؤولي
الوزارة .ورحب معاليه بالسفير التونسي وهنأه بمناسبة
استالم مهام عمله الجديد وتمنى له التوفيق والنجاح
وطيب اإلقامة .وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون

والصداقة التي تربط دولة اإلمارات العربية المتحدة
وجمهورية تونس وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم

المصالح المشتركة ،وتبادال وجهات النظر حول عدد من

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا
المستجد “ كوفيد  ”19 -واإلجراءات االحترازية والوقائية

في البلدين ،وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات
أو تداعيات للحد من انتشاره.

البواردي ووزير دفاع اليابان يبحثان عالقات التعاون
الدفاعي المشترك
بحث معالي محمد بن أحمد

قوات الدفاع الذاتي اليابانية

الدفاع عبر االتصال المرئي مع

للسفن اليابانية في الشرق

هي لضمان سالمة المالحة

البواردي وزير الدولة لشؤون
معالي نوبو كيشي وزير الدفاع
الياباني

العالقات

الثنائية

وذلك

بحضور

األوسط.

على االستمرار في التواصل

المشتركة التي تجمع البلدين

الصديقين

الوثيق

اآلمنة للسفن في الشرق

وكيل وزارة الدفاع وعدد من

األوسط .واستعرض الجانبان

كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وتبادل

التعاون

الجانبان

والعمل

من

أجل

ضمان

السالم واالستقرار والمالحة

سعادة مطر سالم الظاهري

خالل االتصال المرئي جهود

عالقات

المشترك

واتفق

الجانبان

البلدين الصديقين والدروس

المستفادة للتصدي لجائحة

بين اإلمارات واليابان خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية

فيروس كورونا المستجد “كوفيد –  ”19وأهمية توحيد تلك الجهود الحتواء

وأكد وزير الدفاع الياباني أن المهمة البحرية لجمع المعلومات التي تقوم بها

والدولية ذات اإلهتمام المشترك.

والعسكرية ،وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

تداعياته ،إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا اإلقليمية

11

البواردي يكرم الفائزين بالدورة األولى لجائزة وزارة
الدفاع للتميز الحكومي

كرم معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الفائزين

واستقطاب المواهب والخدمات الحكومية المميزة ،وقطاع الشباب الذي

اإلمارات ،بحضور سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من

رئيس تنفيذي للسعادة وجودة الحياة لدعم تنفيذ البرنامج الوطني في بيئة

بالدورة األولى من « جائزة وزارة الدفاع للتميز الحكومي « في قاعة

كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والمكرمين.

يعمل مجلس شباب وزارة الدفاع على تعزيز دوره الهام ،كما نعلن عن تعيين

الدفاع ،باإلضافة إلى االستعداد للخمسين من خالل عدة مبادرات تعزز

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي بهذه المناسبة أن الدعم والرعاية

مستقبل العمل الحكومي».

واإلمكانات والطاقات البشرية ،بهدف ابتكار منظومات عمل جديدة

األولى لجائزة التميز الحكومي من موظفي ومنتسبي وزارة الدفاع ..

الذي توليه قيادتنا للمؤسسات الحكومية وسعيها لحشد كافة الموارد
ولتحقيق التميز واإلبداع في المؤسسات الحكومية في المجاالت كافة ..
يدفعنا وبكل إخالص أن نسعى للحصول على المراكز المتميزة في العمل

المؤسسي ،وأن نجعل من أولوياتنا وأهدافنا الرئيسية نشر ثقافة التميز،
وبالتالي تعزيز جاهزية منظومتنا الدفاعية ورفع كفاءة وقدرات منتسبي

الوزارة « .

وقال معاليه  “ :ستحافظ وزارة الدفاع على دورها الوطني في خدمة القطاع
الدفاعي والعسكري من خالل محاور عديدة يتقدمها التعليم ،الصحة،

التوازن بين الجنسين ،البحث والتطوير العلمي ،استشراف المستقبل

وفي ختام الحفل قدم وزير الدولة لشؤون الدفاع الجائزة للفائزين بالدورة

وقال  “ :نفخر بالفائزين من منتسبي وزارة الدفاع ونقدر جهودهم وسعيهم
نحو النجاح والتفوق ،ونبارك لهم هذه الجائزة «.

كما شكر معاليه فريق العمل على الجهود التي بذلها ودعا المسؤولين

ألن يحرصوا على ضمان تكامل جميع برامج التميز في وزارة الدفاع مع
ً
متطلعا ألن تكون الدورات المقبلة أكثر تنافسية وأن
المنظومة الوطنية

تبرز المواهب من خاللها وهو الهدف الحقيقي للجائزة ،وتمنى للجميع
المزيد من التقدم واالزدهار في خدمة وطننا الغالي».
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الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس أركان القوات
المسلحة ويمنحه “وسام كوماندور في نظام
االستحقاق الوطني”

استقبل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية

وقلد معالي حننه ولد سيدي باسم فخامة رئيس الجمهورية الموريتانية ،

الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ،وذلك في

االستحقاق الوطني” تقديرا لجهوده في تعزيز العالقات و التعاون الدفاعي

اإلسالمية الموريتانية ،أمس بالقصر الرئاسي في نواكشوط ،معالي الفريق

إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه على رأس وفد عسكري الى الجمهورية

الموريتانية الشقيقة.

حضر اللقاء سعادة حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية
اإلسالمية الموريتانية و الفريق محمد بمبه مكت قائد األركان العامة

للجيش الموريتاني ،والفريق البحري إسلكو الشيخ الولي قائد األركان
الخاصة للرئيس الموريتاني.

معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي “وسام كوماندور في نظام

بين البلدين الشقيقين.

وعبر معالي رئيس أركان القوات المسلحة عن تشرفه بـ”وسام كوماندور في
نظام االستحقاق الوطني الموريتاني” ،كما عبر عن شكره لفخامة الرئيس
ً
منوها بمتانة وعمق العالقات التاريخية التي
محمد ولد الشيخ الغزواني،
تربط دولة االمارات بشقيقتها موريتانيا بفضل توجيهات وجهود قيادتي

البلدين.

كما التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي  ،معالي حننه ولد

والتقى ايضا معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي في إطار الزيارة،

القائمة بين دولة اإلمارات وموريتانيا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

سبل التنسيق في عدد من المجاالت العسكرية والدفاعية وتبادل الخبرات

سيدي وزير الدفاع الوطني في موريتانيا  ،وتم استعراض العالقات العسكرية

الفريق محمد بمب مكت قائد األركان العامة للجيش الموريتاني  ،وتم بحث

 وتبادل الجانبان خالل االجتماع الذي جرى بمقر الوزارة في نواكشوط وجهات

بما يحقق المصالح المشتركة .و قام معالي رئيس األركان والوفد المرافق

في المنطقة وتطوراتها .

الوطنية في نواكشوط.

النظر حول مجمل القضايا ذات االهتمام المشترك والمستجدات الراهنة

بزيارة تفقدية لمجمع محمد بن زايد للدراسات العسكرية العليا والمدرسة
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رئيس اركان القوات المسلحة يلتقي عددا من كبار
المسؤولين في المغرب

التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات

القوات المسلحة مع الفريق اول عبدالفتاح الوراق المفتش العام للقوات

المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ،وذلك خالل
ً
عددا
الزيارة التي قام بها إلى المملكة المغربية على رأس وفد عسكري يضم

واستعرض الجانبين خالل االجتماع عالقات التعاون القائم بين البلدين

الشقيقين ،خاصة فيما يتعلق منه بالتعاون والتنسيق العسكري .

جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وتعزيزها

تأتي في إطار تنمية أواصر األخوة بين البلدين الشقيقين وتقوية عالقات

البلدين والشعبين الصديقين ...كما جرى تبادل األحاديث حول عدد من

والقوات الملكية بالمملكة المغربية الشقيقة ،مشيدا بعمق العالقات

المسلحة ،في العاصمة المغربية الرباط معالي عبداللطيف لوديي الوزير

من كبار ضباط القوات المسلحة.

وتنميتها في المجال العسكري والدفاعي وبما يلبي طموحات وتطلعات
األمور المهمة على الساحة العربية والدولية ذات االهتمام المشترك.

من جانبه اجتمع معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس اركان

المسلحة الملكية المغربية.

وأشار معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي بأن هذه الزيارة األخوية

التعاون العسكري بين القوات المسلحة لدولة االمارات العربية المتحدة
القائمة بين البلدين وما وصلت إليه هذه العالقات من تطور في مختلف

المجاالت.

الرئيس الفرنسي يمنح قائد العمليات المشتركة
وسام جوقة الشرف برتبة ضابط “
منح ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية

الدفاع بتقليد سعادة اللواء الركن صالح

مجرن العامري قائد العمليات المشتركة

الشرف برتبة ضابط خالل حفل أقيم

الفرنسية..اللواء الركن صالح محمد بن

بوزارة الدفاع “وسام جوقة الشرف برتبة
ضابط “ ،الذي يعد من أعلى األوسمة

الوطنية في فرنسا يتم منحه لشخصيات

فرنسية أوأجنبية ..وذلك تقديرا لجهوده
التي بذلها في تعزيز عالقات التعاون

في المجال العسكري بين دولة اإلمارات

العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية .

وقد قام سعادة كزافييه شاتيل سفير

فرنسا لدى الدوله وبحضور العقيد الركن

جان مارك الفاليه الملحق العسكري ورئيس مكتب التعاون في مجال

محمد بن مجرن العامري وسام جوقة

على متن حاملة الطائرات شارل ديغول

الراسيه قباله سواحل دولة اإلمارات
وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة
الدفاع في الجانبين.
من

جانبه،

أعرب

قائد

العمليات

المشتركة عن بالغ شكره وتقديره
للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على

منحه هذا الوسام

متمنيا للعالقات بين البلدين مزيدا من

التطور والتقدم بما يلبي طموحات البلدين نحو مستقبل واعد.
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بتوجيهات ورعاية محمد بن زايد...
السماح لمجندي الخدمة الوطنية من طلبة الصف

الـ

12

باستكمال دراستهم
الجامعية “عن بعد”.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،أعلنت هيئة الخدمة
الوطنية واالحتياطية ،ووزارة التربية والتعليم،
عن إطالق مشروع الدراسة الجامعية لمنتسبي
الخدمة الوطنية ،والذي يسمح لجميع
المنتسبين من طلبة الصف الثاني عشر،
خريجي العام الدراسي  ،2021 - 2020والذين
سيلتحقون بالدفعة الـ  ،16والدفعات التي
تليها ،بدراسة المساقات الجامعية ،بنظام
التعليم عن بعد ،وذلك بهدف ضمان مواصلة
الطالب دراسته الجامعية أثناء فترة الخدمة.
كتب :حسين المناعي

تصوير :عيسى الزعابي  -حسين اليافعي

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي ضباط القوات

ً
إيجابا نحو استمرارية دراستهم األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي،

نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ،ومعالي حسين بن إبراهيم

واالستفادة من بعض المهارات التي يتعلمها المجندون خالل فترة تدريبهم،

المسلحة ،وشهده اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل

الحمادي وزير التربية والتعليم ،وحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

وتحقيق التكاملية بين برنامج الخدمة الوطنية ومنظومة التعليم الجامعي،
في تحسين أدائهم األكاديمي في التخصصات التي يرغبون بااللتحاق بها.

وتأتي هذه الخطوة ،ضمن إطار توجيهات القيادة الرشيدة ،والجهود الرامية

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان :إن

التحاقهم بالخدمة الوطنية ،وفي الوقت ذاته ،مواصلتهم التعليم الجامعي

للقوات المسلحة ،تنبع من حرص سموه على تنمية العنصر البشري ،من

إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية للمستقبل ،من خالل الحرص على

بسهولة ويسر دون انقطاع.

أهداف

وسيسهم هذا المشروع في تحقيق مجموعة من األهداف ،تتمثل في تحفيز

الطلبة إلكمال الدراسة الجامعية ،وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة في
ما يتعلق بالتخصصات الجامعية ،والحفاظ على مصلحة الطالب ،والتأثير

التوجيهات السديدة لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى

خالل تشجيع المجندين على استكمال دراستهم الجامعية ،وتوفير الدعم

الالزم لهم ،لالستفادة من الدراسة «عن بعد» ،خالل أداء الخدمة الوطنية،

واالنتهاء من بعض المساقات الجامعية المطلوبة

تذليل الصعوبات

ونوه بأن هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ،وبالتعاون مع وزارة التربية
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والتعليم والجهات المعنية األخرى ،على أتم االستعداد لتذليل أي صعوبات
قد تواجه تطبيق هذا المشروع ،وتوجه برسالة إلى مجندي الخدمة الوطنية،
المقرر التحاقهم بالدفعة ( ،)16أكد فيها على ضرورة استثمارهم لهذه

الفرصة ،من خالل المثابرة ومضاعفة الجهود ،لتحقيق أفضل النتائج
ً
متمنيا لجميع
في المساقات الجامعية التي سيتم دراستها أثناء البرنامج،
الطالب النجاح والتوفيق.

حماة الوطن

وقدم معالي حسين الحمادي الشكر الجزيل إلى هيئة الخدمة الوطنية

واالحتياطية ،هذه المؤسسة الوطنية الرائدة ،التي نعتز ونفخر بها ،والتي

هي مصنع للرجال وحماة الوطن ،وأصبحت أداة

مساندة لوزارة التربية والتعليم في اإلعداد البدني

والفكري ،وإكساب سمات ومهارات االبتكار
واإلبداع واالنضباط ،وتحمل المسؤولية ،واتخاذ

القرار ،لطلبة الثاني عشر.

رؤية عميقة

وقال :إن هذا القرار ،يأتي من صلب رؤية عميقة،
تستشرف المستقبل لصاحب السمو الشيخ محمد

بن زايد آل نهيان ،حيث سيتم السماح لجميع
المجندين من طلبة الثاني عشر للدفعة الـ ،16

والدفعات التي تليها ،إدراج برنامج دراسة المواد

أحمد بن طحنون
هيئة الخدمة الوطنية على أتم االستعداد لتذليل
كافة الصعوبات التي قد تواجه تطبيق هذا المشروع
حسين الحمادي
المشروع خضع لدراسة مستفيضة ووضع افضل
اآلليات لتحقيق النتائج المرجوة

الجامعية األساسية ،ضمن المنهاج المعتمد لبرنامج الخدمة الوطنية

واالحتياطية ،عن بعد ،وذلك بهدف مواصلة الطالب لدراسته العليا ،دون
التأثر بأي عوائق تحول دون ذلك ،وبما يسهم في بناء أجيال متسلحة بأفضل

العلوم والمعارف.

وذكر أن هذا المشروع ،يأتي بالتنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم،

وهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ،ومؤسسات التعليم العالي ،وجهات
أخرى ،وقد خضع لدراسة مستفيضة ألبعاده المختلفة ،ووضع أفضل

اآلليات والتصورات ،لضمان تحقيق النتائج المرجوة ،وسيخضع لفترة
ً
الفتا إلى أنه لن يكون
تجريبية ،نعول عليها في استدامة هذا المشروع،

ومرحلة ،بما يلبي التوقعات ،ويرفد طلبتنا ببيئة تعلم افتراضية مميزة.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي في الدولة،
ً
ً
كبيرا في استمرارية رحلة التعلم في ظل جائحة «كورونا» ،وهذا
نجاحا
نجحت

نتاج رؤية وتخطيط من قبل القيادة الرشيدة ،وتعزيز آليات التعلم الذكي،
وهو ما أثمر اليوم عن هذه النتائج المميزة ،والتي سنستثمر بها من أجل

مواصلة طلبتنا المنخرطين في الخدمة الوطنية من خالل التعلم عن بعد
ً
(افتراضيا).

آلية محددة

هناك أي تعارض بين الخدمة الوطنية للطالب ،وبين دراسته الجامعية ،التي
ً
وفقا لما هو مقرر في ساعات المساء ،من خالل أخذ مساقات
ستكون

الوطنية ،آللية محددة ،بحيث يتم إلحاقهم لدراسة المساقات الجامعية خالل

بيئة سلسة ،وسيسهم في تحفيز طلبتنا للتعلم ،واستكمال الدراسة

الطالب بالتسجيل بها في النظام الوطني للتقديم على مؤسسات التعليم

محددة ،في التخصصات التي تلبي رغبات الطلبة ،وهو الشيء الذي سيوفر

الجامعية ،ليكونوا عناصر فاعلين في المجتمع.

وأكد أن المشروع مكسب حقيقي لقطاع التعليم وطلبتنا ،عليهم أن

وستخضع عملية استكمال الدراسة الجامعية للطلبة من منتسبي الخدمة
فترة التدريب ،عن طريق الدراسة عن بعد ،في مؤسسات التعليم التي قام

العالي.

وسيتم تطبيق الفترة التجريبية للمشروع ،بالتعاون مع مجموعة مختارة من
ً
اعتبارا من الفصل الصيفي ،2021
مؤسسات التعليم العالي في الدولة،

يستفيدوا منه بالشكل األمثل ،باعتباره بوابة لهم للعبور إلى آفاق واسعة
ً
ً
مهنيا ،وهو نتاج التكاملية بين
أكاديميا ،ومن ثم
لتحقيق أحالمهم

ومن ثم الفصل األول من العام الجامعي .202٢-2021

سيعزز االستثمار األمثل في لبنات الوطن

1500

مؤسسات الدولة ،التي تضع مصلحة الطلبة في المقدمة ،وهو بدوره ،ما

تعاون وتنسيق

من المتوقع التحاق  1500من منتسبي الخدمة الوطنية (الدفعة  14خريجي
الصف الـ 12للعام الدراسي  ،)2020 - 2019وذلك بنظام التعليم عن بعد،

وأوضح الحمادي ،أن وزارة التربية والتعليم ،ومن أجل نجاح هذا المشروع،

للوصول للمنظومة األمثل في التطبيق .ودعت وزارة التربية والتعليم ،طلبة

مستوى مع الجهات المشتركة في هذا المشروع ،وتقييم مستمر لكل خطوة

طلب التسجيل عبر النظام الوطني للتقديم على مؤسسات التعليم العالي.

وضعت مختلف إمكاناتها تحت التصرف ،وهناك تعاون وتنسيق على أعلى

الـ 12الذكور ،المتوقع تخرجهم في العام  ،2021 - 2020لإلسراع في تقديم
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32

في يوم الوحدة

الـ

نائب رئيس األركان يشهد حفل
التسليم واالستالم وأفتتاح
نصب الشهيد التذكاري ومتحف
القوات البرية

شهد الفريق الركن المهندس عيسى سيف
بن عبالن المزروعي نائب رئيس أركان القوات
المسلحة في مارس الماضي في مدينة زايد
العسكرية احتفال القوات البرية بيوم الوحدة
الـ  32والذي جاء متزامنا مع تسليم واستالم
قيادة القوات البرية ،وافتتاح نصب الشهيد
التذكاري ،ومتحف القوات البرية .جاء ذلك
بحضور اللواء الركن صالح محمد بن مجرن
العامري قائد العمليات المشتركة ،واللواء
الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية
وعدد من المسؤولين وكبار قادة القوات
المسلحة وحشد من ضباط وضباط صف
وجنود القوات البرية.
كتب  :حسين المناعي | تصوير :علي الجنيبي -محمود الشرفا
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وبدأ االحتفال بوصول
راعي الحفل بعدها عزفت

الفرقة

الموسيقية

السالم الوطني ،وأدى

الطابور العسكري الذي
اصطف أمام المنصة

الرئيسية قسم الوالء،

ثم تليت آيات من الذكر

صالح العامري

قدرة كبيرة للقوات البرية على تنفيذ

الركن

لحماية مصالحها ،وأيدي

تحرس وتؤمن أراضي وجزر
الدولة ،وأيدي تبني لتعلي

بنيان القوات البرية ،وما

اصطفاف عدد من الوحدات

عمليات الطيف الكامل وتحرس وتؤمن

الجديدة في الميدان اليوم

أراضي وجزر الدولة

وأضاف:

الحكيم .وألقى اللواء
صالح

أيدي تقاتل خارج الدولة

محمد

إال مؤشر على جهود رجال

القوات

البرية.

“انني اليوم وبمناسبة يوم

صالح مجرن العامري قائد العمليات المشتركة كلمة بمناسبة االحتفال

القوات البرية أشعر معكم بالفخر العظيم لما وصلت اليه قواتنا البرية

مناسبة يوم الوحدة القوات البرية ،وافتتاح نصب الشهداء ،وافتتاح متحف

عاليا إلى جيل قادر ان شاء الله
التامة في تسليم علم القوات البرية مرفوع ً

قال فيها“ :لقد اجتمعت في وقت واحد اليوم عدة مناسبات مختلفة وهي

القوات البرية ،مع مناسبة تسليم القيادة بين قائد القوات البرية الثامن
والتاسع» .وأشار العامري ،إلى أن السنوات الست الماضية كانت استثنائية

بظروفها وتحدياتها ،وأنجز فيها جنود القوات البرية أعماال عظيمة فكانت

من قدرة كبيرة على تنفيذ عمليات الطيف الكامل ..كما اشعر بالطمأنينة

على حمل األمانة حتى يحين أجل تسليمها لجيل جديد» .وأوضح أنه في
ً
جميعا دون استثناء
هذه المناسبة التاريخية ال يسعني إال أن أتقدم لكم
ً
متمنيا لكل
بالشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة في السنوات الماضية
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قائد القوات البرية

نصب الشهيد التذكاري يرمز
إلى الشجاعة والقوة التي
تحلى بها شهداؤنا األبرار
من قواتنا البرية ..نُ قشت
أسماؤهم بأحرف من نور على
صفحات كتاب المجد والوفاء
القيادات الجديدة في القوات البرية وعلى رأسهم اللواء الركن سعيد راشد
الشحي بالنجاح في ظل قيادتنا الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن

زايد آل نهيان رئيس الدولة ،القائد األعلى للقوات المسلحة “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 ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة .وألقى
بعد ذلك اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية كلمه قال فيها
نلتقي اليوم لنخلد ذكرى يوم الوحدة الثاني والثالثين ولنتأمل مسيرة عظيمة
أرسى دعائمها وأسس أركانها قادة آمنوا بمعنى الوحدة ،ونذروا أنفسهم
ً
للوطن ،وتشكلت منجزاته من رؤاهم ،حتى ّ
شامخا ،تصافح
معطاء
تجلى
ً

هاماته السماء ،وتنبسط على سفوحه ظالل الرخاء .واشار إلى أنه ومن على
منبر الفخر والشموخ نقف بإجالل واحترام أمام نصب الشهيد التذكاري الذي

يرمز إلى الشجاعة والقوة التي تحلى بها شهداؤنا األبرار من قواتنا البرية
..نُ قشت أسماؤهم بأحرف من نور على صفحات كتاب المجد والوفاء
مثمنين تضحياتهم وعطاءهم ليضيؤوا مشاعل من نور لحفظ كرامة هذا
الوطن الغالي .وأضاف قائد القوات البرية“ :يأتي اليوم افتتاح متحف القوات

البرية ليروي حكاية الماضي ويربط األمس بواقع اليوم في كل زواياه ،ولنقدم

لألجيال ثقافة بارزة عن تاريخ القوات البرية حتى تبقى في الذاكرة وترسخ في

الوجدان وترينا التراث والموروث بكل المراحل واألطوار .واشاد بدور القادة
السابقين للقوات البرية مؤكدا على الدور الكبير للواء الركن صالح محمد
بن مجرن العامري قائد القوات البرية السابق ،والذين كانت لهم المساهمة

الفعالة واألثر المشهود في االرتقاء بقدرات قواتنا البرية حتى وصلت اليوم

إلى هذه المكانة الرفيعة في شتى المجاالت من التدريب والتنظيم والتطوير
ورفع كفاءة الجاهزية القتالية بكل احترافية.

مراسم تسليم واستالم

ثم اقيمت بعد ذلك مراسم تسليم واستالم علم القوات البرية ،وتوجه

سعادة اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية بالشكر واالعتزاز
ً
مستمدا العون من المولى عز وجل في
لقيادتنا الرشيدة على الثقة الغالية
مواصلة مسيرة العطاء واإلنجاز في قيادة القوات البرية ومواجهة شتى

التحديات في جميع المجاالت .ثم شاهد الحضور بعد ذلك استعراض عدد

من وحدات القوات البرية التي تأسست منذ .2015

نصب الشهيد

بعدها قام الفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبالن المزروعي نائب
رئيس أركان القوات المسلحة يرافقه اللواء الركن صالح محمد بن مجرن
العامري قائد العمليات المشتركة واللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد

القوات البرية بافتتاح نصب الشهيد التذكاري تخليدا لذكرى شهداء القوات

19

البرية البواسل البالغ عددهم  62شهيدا والذين قدموا أروع صور التضحية
والفداء في سبيل رفعة الوطن والذود عن حياضه والحفاظ على أمنه

واستقراره ،ثم قام نائب رئيس أركان القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور

أمام نصب الشهيد ..وتفقد بعد ذلك عددا من صنوف األسلحة واآلليات
والمعدات العسكرية والتجهيزات الخاصة بالقوات البرية واستمع لشرح موجز
عنها وطبيعة استخداماتها وتنفيذها للعمليات العسكرية المتنوعة في كافة

البيئات والظروف.

متحف القوات البرية

ثم بعد ذلك توجهوا الفتتاح متحف القوات البرية الذي يهدف الى التعريف
بتاريخ ونشأة وتتطور القوات البرية ويضم عدة أقسام منها ما يحكي عن

الماضي ويشمل بدايات نشأة القوات البرية ما قبل توحيد قواتنا المسلحة،

ويضم مختلف اآلليات والمعدات واألسلحة والمالبس واألوسمة

والميداليات والشعارات التي استخدمت في تلك الفترات ،ثم تليها مرحلة ما

بعد التوحيد ( )1976حيث شمل هذا القسم نفس المقتنيات التي استخدمت

في السابق باإلضافة إلى صور القادة واآلباء المؤسسين الذين ساهموا
في إرساء توحيد قواتنا المسلحة ،بعد ذلك تأتي أهم المشاركات الخارجية

لقواتنا المسلحة واألعمال اإلنسانية والبطولية التي عكسها أفراد وضباط

قواتنا في مختلف بقاع العالم ،أما األقسام األخرى من المتحف فجسدت
أهم األحداث والمناسبات للقوات البرية على الصعيد المحلي واإلقليمي

والدولي واألدوار المشرفة لقواتنا المسلحة بشكل عام والقوات البرية على

متحف القوات البرية

يهدف الى التعريف بتاريخ ونشأة
وتطور القوات البرية ويضم عدة
أقسام منها ما يحكي عن الماضي
ويشمل بدايات نشأة القوات البرية
ما قبل توحيد قواتنا المسلحة
وجه الخصوص ،وضم القسم الخاص بالمستقبل الدفاعي للقوات المسلحة
صور وابتكارات المستقبل العسكري العالمي والرؤية البعيدة المدى ،كما ضم

مدخل المتحف صور أصحاب السمو الشيوخ ،ولوحة الشرف لقادة القوات
البرية ،وصور الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل عزة الوطن والدفاع
عنه .بعدها التقطت الصور التذكارية للفريق الركن المهندس عيسى سيف

بن عبالن المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن صالح
محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة واللواء الركن سعيد راشد

الشحي قائد القوات البرية مع عدد من قادة القوات البرية السابقين وكبار
ضباط القوات البرية.
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أحمد بن طحنون يشهد احتفال القوات
المسلحة بتخريج الدفعة

الـ

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون

بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية

واالحتياطية احتفال القوات المسلحة بتخريج الدفعة
الـ  14من الخدمة الوطنية في معسكر سيح حفير

بالحرس الرئاسة

كتب :حسن الزعابي | تصوير :محمود الشرفا
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فيما شهدت معسكرات كل من العين وليوا تخريج الدفعة الرابعة عشرة
«المجموعة الثالثة» من منتسبي الخدمة الوطنية بعد أن أنهوا مرحلة التدريب
األساسي بمعسكر ليوا والعين التي استمرت  10أسابيع ،بحضور عدد من

كبار ضباط القوات المسلحة .وبدأ االحتفال بالسالم الوطني ،ثم تالوة
ً
عروضا عسكرية أكدت
آيات عطرة من القرآن الكريم ،بعدها قدم الخريجون
جاهزيتهم للدفاع عن الوطن ،كما قدموا استعراضات عسكرية ،لما تلقوه في

ميادين التدريب ،عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم في المشاة العسكرية

واستخدام السالح وبقية التخصصات .والقى قائد المعسكر كلمة أشار فيها

إلى أن المجندين أنهوا مرحلة التدريب األساسي بجدارة واقتدار حيث تلقوا
خالل  10أسابيع التدريب على استخدام السالح والرماية ومهارة الميدان

ومهارة المعركة والقتال في المناطق المبينة واألمن الداخلي وتدريبات
المشاة واللياقة البدنية وتم التركيز على البيانات التطبيقية والعملية
وكيفية التعايش في الميدان بهدف خلق الجندي المقاتل من خالل تنفيذ

عدة تمارين خارجية طبقت من خاللها جميع المهارات العسكرية األساسية

التي ساهمت في تحويلهم من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية إضافة

إلى تلقيهم بعض العلوم األكاديمية والمحاضرات الخارجية التي تهدف إلى

ترسيخ وتنمية حب الوطن والقيادة لديهم فأثبتوا بكل فخر واعتزاز قدرتهم

على تحمل مشاق التدريب مدركين بأن كل قطرة عرق في الميدان تساوي
قطرة دم في المعركة فأصبحوا جاهزين لالنتقال لمرحلة التدريب التخصصي

في مختلف وحدات القوات المسلحة .وقال “ أدرك الخريجون ومنذ اليوم
األول اللتحاقهم في المركز بأنهم أمام تحدي كبير أثبتوا من خالله مدى
قدرتهم على تحمل المشاق ،واالنصياع لألوامر والتعليمات واثبتوا معدنهم
ً
فهنيئا
فعال من رجال خليفة فكانوا عند حسن الظن بهم،
األصيل بأنهم
ً

لهم ولهذا الوطن بهذا الجيل المقدر للمسؤولية والدفاع عن وطنه» .ووجه
قائال “ أنتم الحصن الحصين والسد المنيع
قائد المعسكر كلمة للخريجين
ً

قائد المعسكر
ً
مخاطبا الخريجين:

الحياة العسكرية فخركم
واالحتراف العسكري شعاركم
والدفاع عن هذا الوطن أملكم
وأن تكون أغلى أمانيكم
ً
التضحية بالنفس
فداءا لهذا
الوطن
لهذا الوطن حاضره ومستقبله وإن خير ما أوصيكم به هو التمسك بكتاب

الله وبسنة رسوله عليه الصالة والسالم وطاعة أولي األمر ،ولتكن الحياة
العسكرية فخركم واالحتراف العسكري شعاركم والدفاع عن هذا الوطن
ً
فداءا لهذا الوطن» .وفي
أملكم وأن تكون أغلى أمانيكم التضحية بالنفس
ختام كلمته تقدم بالشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولوزارة الداخلية
وللدوائر المدنية وكل من ساهم في تقديم الدعم الالزم لمركز التدريب

للوصول به الى األهداف المحددة.
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مراكز تدريب القوات المسلحة تستقبل

مجندي الدفعة الـ15

للخدمة الوطنية التأسيسية “المجموعة
الرابعة” الخاصة بالموظفين

استقبلت مراكز التدريب في القوات المسلحة ،شباب الوطن من مجندي الدفعة الـ 15للخدمة الوطنية التأسيسية
«المجموعة الرابعة» الخاصة بالموظفين ،وسط إجراءات وقائية واحترازية لضمان سالمتهم ،واتخاذ كل اإلجراءات

لتوفير الحماية القصوى لكل مجندي الخدمة الوطنية .وتم تركيب بوابة التعقيم الذكية في مختلف المراكز المخصصة
الستقبال الدفعة الـ“ 15المجموعة الرابعة” من الخدمة الوطنية ،وهي معسكر تدريب العين ،وليوا التي تقوم بتعقيم

المارين عبرها ،من خالل رشهم بمواد مطهرة غير ضارة ذات كفاءة عالية في قتل الفيروسات والميكروبات والجراثيم،
ضمن مبادرة تسهم في اإلجراءات االحترازية ،التي تقوم بها البالد لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد ،
من أجل الحفاظ عليهم وحمايتهم من الجائحة ،تحت إشراف مستشفى زايد العسكري ،وشركة “صحة».
كتب :حسين المناعي | تصوير :محمود الشرفا
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برنامج تدريب متكامل

ويخضع المجندون ،خالل فترة التدريب ،إلى برنامج تدريبي متكامل تم تطويره
وفقا ألفضل الممارسات العالمية ،ما يؤكد حرص القيادة العامة للقوات

المسلحة على االرتقاء بالمنظومة التدريبية للبرنامج ،وتطويرها وتعزيزها

بمناهج عالية المستوى ،لضمان تحقيق األهداف االستراتيجية المنشودة
منه .ويركز برنامج الخدمة الوطنية في المرحلة األولى على تحويل المجندين

من الصبغة المدنية إلى الصبغة العسكرية ،من خالل التدريبات العسكرية

وحمل السالح واستخدامه ،وتعويدهم على الضبط والربط العسكري ،وتعزيز
مستوى لياقتهم البدنية ،وترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم ،وصقل

مهاراتهم القيادية وتطويرها ،لتبدأ بعد ذلك مرحلة التدريب التخصصي ،التي

يتم التدريب فيها على مهن وتخصصات محددة تخدم القوات المسلحة ،ليتم
توزيعهم بعد التخصص على وحدات القوات المسلحة ،ليمارسوا بصورة

فعلية هذه المهن والتخصصات بحرفية عالية جنبا إلى جنب مع إخوانهم

العاملين في القوات المسلحة ،إلى جانب العديد من المحاضرات التي
سيتلقونها على أيدي مدربين متخصصين ،بهدف تعزيز القيم اإلسالمية
والوطنية ،وقيم الوالء واالنتماء للوطن.

تلبية لنداء الوطن

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة
الخدمة الوطنية واالحتياطية في كلمة وجهها للمنتسبين“ ..إن الخدمة الوطنية
العسكرية هي تلبية لنداء الواجب واختبار حقيقي إلثبات قوة االنتماء وصدق

صقر احلوسني

راشد الزعابي

عبداهلل الشحي

سينالون شرف تأديته قد حان بالدخول للمعسكر التدريبي بشكله العملي،

آملين أن يجتازوا تلك المرحلة بشرف وعزة وكرامة ،كما هي الحال في الخدمة
العسكرية .وأشاروا إلى أنهم متحمسون للغاية لدخول مراكز التجنيد ،وأنهم

حريصون منذ فترة على أن يكونوا جاهزين ومستعدين الجتياز هذه الدورة،

وهم دائما ما يحفزون الشباب على ذلك ،ألنه شرف لكل أبناء الوطن أن
يشاركوا في العرس الوطني في االنتساب للخدمة الوطنية ،وأعربوا عن
سعادتهم وفخرهم ببدء خدمتهم الوطنية.

ً
ً
مميزا
حدثا

وأكد صقر الحوسني أن تجربة الخدمة الوطنية ستكون حدثا مميزا في حياته

يرويه إلى ابنائه مشيرا إلى أن خدمة الوطن تعزز مفهوم االنتماء وتنمي روح

المسؤولية .وقال راشد الزعابي إن تأدية الخدمة الوطنية تعد شرفا ألبناء

الوالء للوطن وقيادته الرشيدة ،كما أنها استعداد غير مشروط للتضحية في

الوطن وغرسا لقيم نبيلة في نفوس الجميع خاصة لدى الشباب ..مؤكدا

أثبتوا أنهم أبناء زايد باني عز اإلمارات ومجدها ،وأنهم على قدر الثقة التي

الخدمة للتعبير عن الوالء واالنتماء للوطن الغالي الذي قدم البنائه ولجميع

سبيل عزة الوطن وشموخه ورفعته” ،مؤكدا أن المنتسبين للخدمة الوطنية

استعداده التام لتأدية هذا الشرف على أكمل وجه واالستفادة من فترة

منحتها لهم القيادة ومصدر فخر ومجد الوطن» .وأشاد رئيس هيئة الخدمة

المقيمين على أرضه كل الخير والعطاء .وأكد عبدالله الشحي ان التحاقه ألداء

والتعاون المشترك في هذا الجانب بما يخدم مشروع الخدمة الوطنية الذي

كل مواطن إماراتي للذود عن بالده وحماية مصالحها والمشاركة الفاعلة في

الوطنية واالحتياطية بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية االتحادية والمحلية
يهدف بالدرجة األولى إلى تنمية وتطوير العنصر البشري المواطن واالرتقاء به
كونه ثروة الوطن الحقيقية وحامل راية عزته وكرامته ..مشيرا الى انه من خالل

التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ،المستمر سيسهم في

دعم برامج الخدمه الوطنية وخططها الحالية والمستقبلية.

جاهزين ومستعدين لفداء الوطن

وأعرب المجندون عن سعادتهم وفخرهم ببدء خدمتهم الوطنية ،وقالوا

إنهم ينتظرون هذه اللحظة لدخول مراكز التدريب ،مؤمنين بأن الواجب الذي

الخدمة الوطنية شرف عظيم ووسام على صدره كما هو وسام على صدر

مسيرة النهضة على أرض الدولة ..موضحا انه متحمس جدا لخوض هذه
التجربة التي التحق بها بكل فخر واعتزاز وبدعم االهل وجهة العمل التي يسرت

أمر التحاقه .وعبر أحمد اسعد محبوب عن فخره واعتزازه بكونه من الدفعة
الـ 15من منتسبي الخدمة معربا عن جاهزيته واستعداده ألداء هذه الخدمة

التي اعتبرها شرفا حيث سيكون من بين رجال الوطن الذين يعملون على
حماية مصالحه وصون مكتسباته ومنجزاته على أكمل وجه.
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مستقبل قطاع
الصناعات الدفاعية
في اإلمارات

ركائز قوية تمكّن اإلمارات من االنتقال
إلى صناعات المستقبل

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ،وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ،ومعالي سارة بنت
يوسف األميري ،وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ،مع عدد من مسؤولي الشركات الوطنية والعالمية
العاملة في مجال الصناعات الدفاعية في الدولة ،وذلك ضمن مبادرة «حوار مستقبل الصناعة» التي

أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في فبراير الماضي بهدف تعزيز تقدم القطاع الصناعي

وتنافسية المنتجات الصناعية الوطنية ،عبر وضع الركائز التي ستمكن اإلمارات من االنتقال إلى صناعات
ً
وخصوصا الصناعات الدفاعية ،وصناعات الطيران والفضاء ،والتكنولوجيا الطبية ،وغيرها.
المستقبل،

25

د .سلطان الجابر:

الصناعات الدفاعية لها دور
محوري في تطوير قطاع الصناعة
والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة

سارة األميري:

الصناعات الدفاعية ركيزة وطنية
ومحرك رئيس لنمو القطاع
الصناعي في الدولة
ً
افتراضيا ،الخامس ضمن سلسلة من اللقاءات
ويعد هذا اللقاء ،الذي انعقد

التي تُ عقد منذ فبراير الماضي مع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في

القطاعات الصناعية الرئيسة في اإلمارات ،والمخطط أن تستمر خالل األشهر

المقبلة ضمن سعي الوزارة لتعزيز العالقة مع منظومة القطاع الصناعي،

والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة.

مشاركون

العتيبة مدير عام مجلس اإلمارات للشركات الدفاعية وعدد من الرؤساء

التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية العسكرية اإلماراتية.

واستعرض المشاركون في الحوار أهم العوامل المؤثرة في تطوير قطاع

الصناعة بشكل عام ،واستمع الوزيران إلى أفكار ورؤى المشاركين لتطوير

شارك في اللقاء اللواء فارس محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة «كاليدوس»،

قطاع الصناعات الدفاعية في اإلمارات بشكل خاص بعد المسيرة الناجحة التي
ً
وخصوصا التي شهدها العالم خالل معرضي
حققها خالل السنوات الماضية

للتطوير االقتصادي في مجلس التوازن االقتصادي «توازن» ،وأنس ناصر

كما تناول اللقاء مستقبل قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة واألطر التي

واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد لإلسناد

والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع ،ومطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي

«آيدكس» و«نافدكس» للصناعات العسكرية في أبوظبي.
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الوزارة ستعمل على توفير بيئة أعمال صناعية مناسبة للمستثمرين المحليين

والدوليين ،وضمان التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز المرونة في قطاعاتها

لمرحلة ما بعد «كوفيد .»19

تشجيع االبتكار

وأوضح الجابر أن الوزارة تركز على تشجيع االبتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة
ّ
والممكنات المحفزة،
وأدوات الثورة الصناعية الرابعة ،إضافة إلى وضع البيئة

مثل التمويل الستثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة

والتكنولوجيا المتقدمة ،وألنشطة البحث والتطوير ،واجتذاب المواهب
المتخصصة ،وتوحيد الجهود الحكومية على مستوى الدولة من ناحية

السياسات والتشريعات وتكامل جهود المصنعين ،ووضع الركائز التي ستمكن

“آيدكس” و “نافدكس”

ً
نجاحا كبيرا بفضل دعم
حققا
القيادة وشركات الصناعات
الدفاعية الوطنية

ً
وخصوصا فيما يتعلق بريادة األعمال،
سيركز عليها خالل الفترة المقبلة،

وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة ،وحلول الثورة الصناعية الرابعة ،وتأهيل
الكوادر الوطنية ،والشراكات االستراتيجية مع كبار المصنعين العالميين وتعزيز

منظومة البحث والتطوير.

وخالل اللقاء ،هنأ الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ،جميع الجهات القائمة على

دولة اإلمارات من االنتقال إلى صناعات المستقبل ،التي تشمل الصناعات

الدفاعية ،وصناعات الطيران والفضاء ،والتكنولوجيا الطبية ،وغيرها.

وتطرق إلى المزايا التي يقدمها القطاع الصناعي اإلماراتي بشكل عام للشركات

ورواد األعمال في مجال الصناعات الدفاعية من بنية تحتية متطورة ومنظومة
تشريعية مرنة تدعم تجريب وتطوير األفكار والمشاريع المبتكرة والتي تسهم في

رفع مستوى الكفاءة واإلنتاجية.

كما ناقش دور الصناعات الدفاعية واألثر اإليجابي الذي تحدثه في تطوير

صناعات استراتيجية أخرى مثل األنظمة اإللكترونية والرقمية ،وصناعات
الفضاء ،والتكنولوجيا المتقدمة بشكل عام.

ركائز الصناعة

وقالت سارة األميري :إن قطاع الصناعات الدفاعية يعتبر من أهم ركائز
ً
ً
رئيسا لنمو القطاع الصناعي في الدولة ،ومن أهم
ومحركا
الصناعة اإلماراتية

المستثمرين في البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة .مضيفة إننا في وزارة

استضافة وتنظيم معرضي «آيدكس» و«نافدكس» على النجاح المتميز لدورة
ً
مشيدا بالمشاركة القوية لشركاتنا الوطنية وما عرضته من ابتكارات
عام ،2021

ّ
الممكنات والمحفزات التي ستعزز تنافسية المنتج الوطني
من خالل توفير

وقال« :ما رأيناه في المعرض يعد مدعاة للفخر واالعتزاز بصناعاتنا الدفاعية

التنافسية لصناعاتنا الوطنية.

الدفاعية المتقدمة».

كوزارة نسعى إلى زيادة تنافسية وإنتاجية هذا القطاع ليس على الصعيد الوطني

وتقنيات متطورة لفتت أنظار كبار المصنعين المتخصصين حول العالم.

الوطنية ،سواء أكانت القدرات البشرية الوطنية أم المنتجات واألنظمة

تنويع اقتصادي

الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نسعى لدعم مسيرة هذا القطاع االستراتيجي
وتدعم التحول التكنولوجي النوعي في دولة اإلمارات بما ينعكس على القدرة

ً
ً
كبيرا من احتياجاتنا في الدولة ،ونحن
جزءا
وتابعت :إن شركاتنا الوطنية تلبي
واإلقليمي فقط ،بل على المستوى العالمي ،لالرتقاء بحجم صادراتنا وتعزيز

وأشاد بالرؤية السديدة للقيادة الرشيدة ،ودعمها المتواصل لتطوير القطاعات

التنوع االقتصادي للدولة.
ً
عالميا بأنه محرك للبحث
وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية معروف

طفرات كبرى في نوعية وجودة ونطاق المواد واآلليات والتقنيات التي يتم

المحرك في مختلف القطاعات على غرار ما هو مطبق في العديد من الدول

ذات األهمية االستراتيجية للدولة ،واإلسهام في مسيرة التنويع االقتصادي،
ً
منوها بأن الصناعات الدفاعية تعتبر من القطاعات االستراتيجية التي شهدت
تصنيعها في اإلمارات.

والتطوير واالبتكار ،والكثير من تقنيات اليوم مثل اإلنترنت واالتصاالت انبثقت
ً
تاريخيا من هذا القطاع ،مؤكدة ضرورة وضع آلية لتحقيق أقصى فائدة من هذا
المتقدمة.

وأضاف أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير قطاع

وأفادت بأن قطاع الصناعات الدفاعية يمتلك اإلمكانية لدفع النمو في

الالزم لتقليص االعتماد على الواردات ،وبناء منظومة متكاملة للصناعة

الفرصة للقطاعات األخرى لصناعة منتجات مبتكرة ومتخصصة ترقى لدعم

صناعي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ،وإيجاد الفرص والدعم

الوطنية ترتكز على تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة

وتطبيقاتها لمواكبة التطورات العالمية وإبراز المزايا التنافسية التي تقدمها
الدولة الستقطاب االستثمارات الصناعية األجنبية.

كما استعرض مع المشاركين األهداف االستراتيجية للوزارة والرامية إلى
ً
مشيرا إلى أن
تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات اإلماراتية،

الصناعات األولية مثل المعادن والمواد الكيميائية وغيره ،إضافة إلى إتاحة
إنتاج الصناعات الدفاعية ،مشيرةً إلى أن وجود شركات وطنية رائدة ذات سمعة
عالمية ورؤية مستقبلية في قطاع الصناعات الدفاعية سيسهل عملية االنتقال

العتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة ،إضافة إلى أن البنية التحتية المتفوقة

في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تمتلكها اإلمارات تعزز جاذبية
القطاع لالستثمارات األجنبية والمواهب والعقول المبدعة.
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عـودة الدولة

ً
دائما ما ينتقدون تدخل الدولة في إدارة التفاعالت ويعتبرون
فدعاة الدور الضعيف للدولة كانوا
أن تلك التدخالت تعقد األمور وتضعف المردود الذي يمكن أن ُيقدم للمواطن .دعاة هذا
الرأي من أمثال الرئيس األمريكي رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر كانوا

يدعون لدور أقل للدولة وتقوية دور القطاع الخاص في إدارة شؤون الدول ،أي التوجه نحو
الخصخصة كسبيل للتقليل من دور الدولة باعتبار أن الدولة كما قال عنها ريغان «هي المشكلة

وليست الحل» .أما عن دعاة الدور األكبر للدولة فهم ال يثقون في القطاع الخاص كثيرا باعتبار

بقلم :د.محمد بن هويدن

أستاذ العالقات الدولية المشارك  -جامعة
اإلمارات العربية المتحدة
binhuwaidin@hotmail.com

إن من أهم مالمح
النظام الدولي لفترة
جائحة كوفيد -19هو
عودة الدور القوي
للدولة في إدارة
التفاعالت الداخلية
داخل الدول والخارجية
فيما بين الدول.
فالحديث الذي كان
يدور في أروقة
دراسة العلوم
السياسية حول حال
الدولة كان دائماً
ما يتأرجح بين دعاة
الدور الضعيف
ودعاة الدور القوي
للدولة في تسيير
التفاعالت القائمة.

أنه ُيحابي أصحاب رأس المال ،وأنه ال ينظر إلى إيجاد حلول سريعة للمشكالت واألزمات التي

من شأنها أن تعصف بحياة االنسان.

كانت نظرة أصحاب التقليل من دور الدولة حاضرة وبقوة في التفاعالت السياسية السيما

في العقدين األخيرين من القرن العشرين ،إال أن القرن الحادي والعشرين عكس بروز أكبر

وواضح للدولة في التفاعالت السياسية والسيما مع بروز األزمات والمشاكل العالمية.
فعندما وقعت األزمة المالية العالمية في عام  2008برز دور الدولة في مواجهة تلك األزمة

القوية التي أوضحت ضعف البنية االقتصادية القائمة على االعتماد على القطاع الخاص
وفلسفة الخصخصة االقتصادية .فسقوط شركات كبرى أدى بأضرار جسيمة للمواطنين
الذين لم تستطع تلك الشركات ضمان وسيلة عيشهم .فكان البد للدولة أن تتدخل وتبرز

باعتبارها المخلص من تلك األزمات والمشاكل أو الطرف القادر على مساعدة أولئك الذين
لم يجدوا من يقف معهم ويساعدهم ممن تضرروا من سقوط شركات القطاع الخاص.

واليوم ومع جائحة كوفيد -19تبرز الدولة بشكلها القوي باعتبارها السند الحقيقي الذي يمكن

أن يعتمد عليه المواطن في ضمان سالمته من خطر مثل هذا الوباء .فشركات القطاع

الخاص وقفت عاجزة عن فعل شي يمكن ان يجلب الطمأنينة للمواطن وضمان سالمته

ومعيشته ،فما كان إال من الدولة أن تخرج إلى العلن وتكشر عن أنيابها ببرامج تحفيزية
لالقتصاديات المنهارة أو شبه المنهارة وأن تقف في مواجهة الخطر الوبائي الذي أصبح

يهدد حياة المواطنين .فالدولة العميقة أو الكبيرة التي كان ينتقدها الرئيس رونالد ريغان ومن
يؤمن بذلك الفكر أثبتت أنها هي المخلص الوحيد والمنقذ للمواطن الذي أصبح غير قادر على

االعتماد على أحد سوى الدولة .حتى أن مفهوم االعتماد المتبادل العالمي الذي كان ينادي
ً
به أصحاب الفكر الليبرالي وقف
عاجزا عن تقديم الدعم للمواطن في مواجهة الوباء ،وتُ ركت
العديد من الدول لتالقي مصيرها لوحدها من دون مساعدة فعلية من الدول األخرى.

إن جائحة كوفيد -19تؤكد على الدور األبرز للدولة والتي ال يمكن أن يتم تجاوزها لصالح

نظريات قد تأتي بنتائج إيجابية لفترة معينة ولكنها غير قادرة على إيجاد الحلول ومواجهة

المشاكل الكبيرة التي تواجه المجتمعات .فنحن اليوم أمام عودة حقيقة لدور الدولة القوي
في التفاعالت العالمية ،فالشعوب أصبحت أكثر ثقة في حكومات دولها من أية جهة أخرى
تدعي تقديم المنفعة العالمية المشتركة .بمشاهدة مؤشر الثقة في الحكومات والذي تجريه
بعض المؤسسات العالمية مثل مؤشر الثقة في الحكومات التي تجريه مؤسسة Edelman

 Trust Barometerفإن الدول ذات الدور المركزي القوي لحكوماتها تتمتع بثقة أكبر من قبل

شعوبها في إدارة األزمات .كما أن العديد من المؤشرات األخرى لدراسة الثقة في الحكومات
تشير إلى أن ثقة الشعوب في الدول أصبحت أكبر مع جائحة كوفيد 19 -عن ما كان عليه األمر
قبل ذلك .كل ذلك يعكس نتيجة هامة ومحورية وهي أن عالم ونظام كوفيد 19 -قد خلق

مكانة أقوى للدول وحكوماتها في التعامل مع األزمات والمشاكل الدولية.
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معارض ومؤتمرات

معرض دبي للطيران 2021
يطلق مركز «فيستا» لصناعات
الطيران والدفاع

أعلن معرض دبي للطيران  2021عن إطالق فعالية خاصة للشركات الناشئة تحمل اسم مركز «فيستا» ،والتي

والمبدعين الستعراض أحدث التقنيات والحلول الخاصة بهم للمساهمة في تسريع
المبتكرين
ُ
تستهدف ُ

مستقبل نمو صناعات الطيران والدفاع .ويجمع المركز بين الشركات الناشئة وأصحاب رأس المال الباحثين عن

مبتكرين ورواد اعمال جدد من أصحاب القدرات التنافسية ضمن القطاع ،وسيشارك فيه عدد كبير من القادة
المحليين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمطورين والمشغلين وغيرهم من الخبراء.

29
ويمتد البرنامج على مدار خمسة أيام ،وسيضم المركز مجموعة من

الفعاليات المصغرة بالتعاون مع شركة جوثامز ،األولى من نوعها في

المنطقة والرائدة في مجال تسريع تنمية األعمال وبناء جيل جديد من
الشركات الناشئة في قطاع صناعة الطيران والدفاع .ويمكن لرواد األعمال
المشاركة في مسابقة لعرض تقنياتهم أمام قادة القطاع والمستثمرين

لفرصة الفوز بجوائز مميزة ،كما ستتاح لهم فرصة المشاركة في برامج
فضال
التوجيه وورش العمل والتواصل مع شخصيات بارزة في القطاع،
ً
عن استكشاف توجهات القطاع والحصول على المشورة من الخبراء

وصناع القرار الرئيسيين والمستثمرين العالميين.

وأظهرت دراسة حديثة أن الشركات الناشئة التي لديها مرشدين وتكتسب
خبرات قادة القطاع ،تحقق نموا يقارب أربعة أضعاف مثيله على صعيد

المستخدمين ،وتنجح في تعزيز رأس المال بما يعادل سبعة أضعاف.

أما في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،فتعاون مكتب أبوظبي لالستثمار

تجمع فعالية «فيستا»
بين الشركات الناشئة
وأصحاب رأس المال
الباحثين عن مبتكرين
ورواد اعمال جدد

من المبادرات لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة.

بشكل أفقي.

وعلى الرغم من جائحة كورونا إال أن نسبة استثمارات أصحاب رؤوس
ً
ً
ارتفاعا
األموال العالمية شهدت
ملحوظا ،طبقا لشركة «ماجنيت» ،حيث
أظهر التقرير ارتفاع تمويل رأس المال االستثماري في المملكة العربية

السعودية بنحو  ٪55في عام  2020ليصل إلى  152مليون دوالر .كما

واصلت المملكة جهودها لزيادة تمويل رأس المال االستثماري في عام

 2021لدعم الشركات الناشئة ،حيث تعاونت شركة سنابل لالستثمار مع

صندوق المشاريع الناشئة ( )Startups 500لدعم مثل هذا النوع من
الشركات في المنطقة ،ومن المتوقع أن تحصل  100شركة ناشئة على

مئة ألف دوالر لتسريع نموها في المنطقة من خالل هذه الشراكة.

( )ADIOمع شركتي “مايكروسوفت” و Plug-and-Playفي مجموعة
وعلق أحمد الزرابي الشريك المؤسس لشركة “ ”SARsat Arabiaبقوله

“يسعدنا أن نشارك في معرض دبي للطيران  ،2021حيث لدينا الفرصة

لعرض تقنياتنا بشكل أوسع ،ونتطلع إلى تلقي آراء وتوجيهات الخبراء

البارزين في هذا المجال ،بما ُيساعدنا على تحقيق أهدافنا في استخدام
تقنيات األقمار الصناعية المتطورة لرصد األرض والعمل على تحسين

مستوى الحياة عليها”.

وبلغت االستثمارات في الشركات الناشئة في قطاع الطيران عام 2019
ما يقارب مليار دوالر أمريكي .إضافة إلى ذلك ،استثمرت شركة ،SpaceX
ً
عالميا في مجال الفضاء حوالي  1.9مليار دوالر أمريكي في
الرائدة
الشركات الناشئة العاملة في قطاع تكنولوجيا الفضاء خالل الربع الثالث
ً
ً
كبيرا لجهود التحول الرقمي لقطاع
دعما
قدمت
من عام  ،2020في خطوة ّ
الطيران.

وقال محمد شوقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “GeoDrones

ً
المسرعه الناشئة
ويعد برنامج “إي تي آي بوينج”
واحدا من أبرز البرامج ُ
ً
في قطاع الطيران ،حيث يستثمر في نحو  20شركة ناشئة سنويا وساهم

تكنولوجية كبيرة ،ونتطلع إلى عرض مجموعة واسعة من األفكار المبتكرة

المستدامة القابلة للتطبيق ضمن قطاع الطيران في المملكة المتحدة،

 ”Aerial Servicesالناشئة في إمارة دبي“ :تعمل شركتنا على توفير
خدمات تجارية للطائرات بدون طيار التي نرى من خاللها إمكانيات
التي تعتبر أساسية لتحقيق تحول كبير في صناعة الطيران”.

ابتكارات ثورية

في تسريع نموها .ويستهدف البرنامج الشركات الناشئة التي تبتكر الحلول
ويزودها باستثمارات سهمية تصل قيمتها إلى  100ألف جنيه إسترليني.

ومن الشركات التي جرى اختيارها للمشاركة في برنامج ُمسرع إي تي آي

بوينج شركة  Intelligenceالناشئة الرامية إلى استخدام الذكاء االصطناعي

أسهمت العديد من الشركات الناشئة التي تأسست على مدى األعوام

لتسريع االبتكار في المواد المتقدمة والكيماويات وتطوير العقاقير.
ً
ً
ٍ
مختلفا ،بما فيها الذكاء
قطاعا
شركات ناشئة من 12
وسيضم مركز فيستا

مرخصة للرحالت التجارية من طراز إي إس -19بحلول عام  ،2026وتتمثل

المواد واألمن الرقمي والدفاع والسياحة والروبوتات وطائرات الدرون

القليلة الماضية في تزويد قطاع الطيران بالعديد من االبتكارات الثورية.

ونذكر منها شركة هارت أروسبيس ،التي تعتزم توفير أول طائرة كهربائية
نموذج أسرع وأقل تكلفة وأكثر استدامة للسفر في
رسالتها في ابتكار
ٍ
المنطقة .بينما تهدف شركة  Exodus Spaceالناشئة إلى تغيير معالم

ٍ
طائرات فضائية مدعومة بتقنيات
الوصول إلى الفضاء من خالل تطوير
الذكاء االصطناعي ،قابلة إلعادة االستخدام وقادرة على اإلقالع والهبوط

االصطناعي والتنقل المستقبلي والبرمجيات والفضاء والطيران وعلم
واالستدامة .وسيعمل مركز الشركات الناشئة هذا على تزويد رواد األعمال
بفرصة استثنائية للتواصل مع المستثمرين والشركاء والموجهين إلطالق
شركاتهم الناشئة وتطويرها ،وتعزيز نمو قطاعات الطيران والدفاع في

المنطقة.
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الطائرة األسترالية  Loyal Wingmanتساهم في تعزيز
نظام تشكيل الفرق الجوية غير المأهولة
أتمت شركة Boeing Australia

وقد أعلنت الحكومة األسترالية أنها

بنجاح أول رحلة اختبارية للطائرة غير

 Loyal Wingmanأخرى من أجل

ستشارك في تطوير ثالث طائرات

وسالح الجو الملكي األسترالي

تعزيز طائرات الفرق الجوية وأجهزتها

المأهولة  Loyal Wingmanفي

والقدرات المتعلقة بالدعم والتدريب.

شهر مارس.

وقد انطلقت رحلة أول طائرة

وسيساهم هذا االتفاق ،الذي تبلغ

داخل أستراليا منذ أكثر من  50عاما

سنوات ،في زيادة قدرة سالح الجو

قيمته  115ماليين دوالر لمدة ثالث

عسكرية جرى تصميمها وتصنيعها

الملكي األسترالي على إنتاج للطائرة

تحت إشراف طيار اختبار تابع لشركة

بوينج لمراقبة الطائرة من داخل
إحدى محطات المراقبة األرضية في
مجمع مضامير Woomera

إلى ست طائرات.

ويرى الخبراء أن االتفاق المذكور

سيساهم في زيادة نضج التصميمات الخاصة بالطائرة وتطوير األجهزة

فبعد سلسلة من اختبارات السير البطيء فوق أرضية المطار من أجل اختبار

الحالية والمستقبلية ،باإلضافة إلى وضع نظام دعم لخدمة الطائرة أثناء

عملية اإلقالع اعتمادا على قوتها الذاتية قبل اتخاذ طريق جوي محدد سلفا

ب “نظام تشكيل الفرق الجوية غير المأهولة” عن طريق االختبارات الرقمية

الخدمة األرضية والمالحة والمراقبة والتواصل مع الطيار ،أتمت الطائرة
على سرعات وارتفاعات مختلفة بهدف اختبار جاهزيتها للطيران واختبار

تصميم “نظام تشكيل فرق القوة الجوية” Airpower Teaming System

العمليات .كما سيساهم االتفاق في تعزيز المفاهيم المتقدمة المتعلقة

والعملية.

 MBDAتفوز بعقد إلنتاج نظام  Albatros NGالجديد
فازت شركة  MBDAبأول عقد إلنتاج نظام  Albatros NGالجديد ،وهو

عبارة عن نظام جديد تماما للدفاع الجوي القائم على  CAMM-ERويأتي
طلب الشراء هذا ،الذي تقدم به أحد العمالء الخارجيين ،ليؤكد جاذبية

عائلة الدفاع الجوي  CAMMوليمهد الطريق أمام المزيد من طلبات
الشراء من جانب نفس العميل ومن جانب أسلحة البحرية األخرى.
ويمثل نظام Albatros NG
جيال جديدا من نظام “الدفاع
ً

الجوي المنصوب على المنصات البحرية” Naval Based
 )Air Defence (NBADالقائم على  CAMM-ERالذي
يعتبر نسخة بعيدة المدى من عائلة “الصاروخ المعياري

المشترك المضاد للطائرات” Common Anti-air
 Modular Missileالتي جرى تسليمها للعمالء
في جميع أنحاء العالم لخدمة الدفاع الجوي

المنصوب على األرض وعلى المنصات
البحرية .وتنص شروط طلب الشراء
المذكور على دخول النظام Albatros

 NGصفوف الخدمة اعتبارا من عام

.2024

وقد استمد النظام  Albatros NGاسمه من أنظمة  Albatrosالقديمة
الموجودة في صفوف الخدمة لدى سالح البحرية اإليطالية وعدد كبير
من العمالء الخارجيين منذ سنوات طويلة .ويعتبر هذا النظام مناسبا
بالنسبة لعدد كبير من القطع البحرية التي تؤمن الدفاع الجوي
للمنصات المختلفة التي تتراوح بين سفن الدوريات وزوارق
“كورفيت” السريعة والمدمرات الحربية .كما يشكل النظام
أيضا طبقة تكميلية إضافية بالنسبة للقطع البحرية األكبر
حجما مثل الفرقاطات والمدمرات المجهزة أصال بنظام
للدفاع الجوي البعيد المدى .كما كان نظاما القيادة
والتحكم ( )C2لدى النظام المذكور مصممين
بحيث يسمحا باالندماج المرن مع “أنظمة
إدارة المعركة” Combat Management
(CMS

)Systems

والجديدة.

البحرية

الحالية

31

 Saabتستعد لتسليم طائرات التدريب Carl-Gustaf
 M4للسويد
حصلت شركة  Saabعلى طلب شراء من

وقال  ،Åsa Thegströmمدير وحدة التدريب

 M4للقتال األرضي Ground Combat

على استغالل أفكارها وتقنياتها المبتكرة في

السويد لتسليم طائرات التدريب Carl-Gustaf
 )Indoor Trainer (GC IDTبقيمة  135ماليين

كرونة سويدية تقريبا ،على أن يبدأ التسليم بين

عامي  2022و  .2023وجاء تقديم طلب الشراء
ضمن اتفاق إطاري يسمح ل “إدارة المواد

الدفاعية السويدية” Swedish Defence

والمحاكاة بشركة  ،Saabإن “الشركة حرصت
تمكين طائرات التدريب للقتال األرضي (GC

 )IDTمن استنساخ العمليات ومواصفات
والذخيرة

األسلحة

الحقيقية

وأسلحتها

الباليستية وتأثيراتها النهائية حتى نكون قادرين

على إكساب األطقم الجوية المهارات الالزمة

 ،)Material Administration (FMVباإلضافة

وتلقينها التدريب على أساليب االشتباك،

والتفيا ،بتقديم طلبات لشراء طائرات التدريب

الحقيقية”.

ذات العالقة على مدار عشر سنوات .وتزود

تسمح بالتدريب المتزامن لعدد ال يقل عن 100

إلى القوات المسلحة في كل من إستونيا

 Carl-Gustaf M4وأنظمة التدريب واألجهزة
طائرات التدريب للقتال األرضي ( )GC IDTالتي

تنتجها شركة  ،Saabتزود مستخدميها بأسلحة
مستنسخة  replica weaponsوبيئة افتراضية

وبتقييم مفصل حول التدريب الواقعي الدقيق.

باإلضافة إلى التدريب على استخدام األنظمة

ويشمل أمر الشراء استوديوهات تدريب كاملة

متدرب .كما يشمل األمر أيضا لوازم التحويل

 conversion kitsالالزمة لتحويل االنتشار
داخل االستوديو إلى طائرات تدريب مستقلة

بأقل اآلثار التتبعية.

طائرات  F-15التابعة لسالح الجو األمريكي تتلقى تحديثا رقميا
حصلت شركة  BAE Systemsعلى عقد بقيمة  58مليون دوالر من شركة
بوينج لبدء اإلنتاج المبدئي المنخفض السعر Low Rate Initial Production

)(LRIP

ل “نظام اإلنذار السلبي الفعال

والقدرة على البقاء” Eagle Passive Active
Warning and Survivability System

 )(EPAWSSالخاص بالطائرة القاذفة F-15
لخدمة سالح الجو األمريكي .ويؤمن نظام

الحرب اإللكترونية ( )EWواألسلحة المضادة
قدرات إلكترو -مغناطيسية متقدمة لتوفير

الحماية الالزمة للطيارين ومساعدتهم على

تحقيق التفوق الجوي أثناء مهامهم الصعبة.

وقال جيري ووليتز ،نائب رئيس مجلس اإلدارة

ومدير عام األنظمة اإللكترونية القتالية بشركة

مصنفة من الطراز األول وشعبنا يتحلى باالبتكار والتركيز على المهام”.

يهدف “نظام اإلنذار السلبي الفعال والقدرة على البقاء” ()EPAWSS
الرقمي بالكامل إلى تمكين الطيارين
من مراقبة التهديدات والتشويش

عليها وخداعها في المجاالت الجوية

المحفوفة بالمخاطر .ويضم النظام
أنظمة استشعار وأسلحة مضادة

متعددة األطياف وأجهزة متقدمة

لتجهيز اإلشارات وأجهزة إلكترونية
مصغرة ولوغاريتمات ذكية إلصدار

إنذارات رادارية متكاملة وتعزيز الوعي

الميداني وتحديد المواقع الجغرافية
وأسلحة الحماية الشخصية.

 ،BAE Systemsإن “بدء إنتاج “نظام اإلنذار السلبي الفعال والقدرة على

وأدى النجاح في استكمال سلسلة االختبارات الجوية القوية واالختبارات

وااللتزام من جانب فريقنا الصناعي” .وأضاف أن “تقنياتنا حديثة ومصانعنا

بالمضي قدما في تنفيذ اإلنتاج المبدئي المنخفض السعر (.)LRIP

البقاء” ( )EPAWSSيمثل إنجازا مهما ودليال قويا على التفاني واإلخالص

األرضية وتجارب التكنولوجيا المكثفة إلى اتخاذ سالح الجو األمريكي قرارا
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أول طائرة من طراز  F-35Aللدنمارك تدشن
رحلتها األولى
دشنت الطائرة  ،L-001وهي أول طائرة من طراز F-35 Lightning II

المهمة.

لحلف شمال األطلسي (الناتو) التي تقوم بتشغيل طائرة من طراز ،F-35

إن “تدشين الرحلة األولى ألول طائرة من طراز  F-35للدنمارك أبلغ دليل

للدنمارك ،مؤخرا باكورة رحالتها .وتعتبر الدنمارك خامس دولة أوروبية تابعة
وهي الخطوة التي تساهم في تعزيز

وقال بيل براذرتن ،نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام الطائرة ،F-35
على القدرات المتميزة التي يتمتع بها
فريقنا الصناعي والحكومي المشترك

القوة الجوية من الجيل الخامس لدى

المعروف بتفانيه ومستواه التدريبي

الحلف .وبهذا ،تنضم الدنمارك إلى

العالي”.

الدول األوروبية األربع األخرى -المملكة

ومن المقرر تسليم الطائرة L-001

المتحدة وهولندا والنرويج وإيطاليا-

إلى سالح الجو الملكي الدنماركي

التي تقوم بتشغيل الطائرة F-35

في شهر إبريل ،ومن ثم ستطير إلى

بالفعل.

ومثل شقيقتها الكبرى  ،F-16تتصدر

قاعدة  Lukeالتابعة لسالح الجو في

وتساهم في التكامل االستراتيجي

الجاري تمهيدا لتدريب الطيارين .ومن

الطائرة  F-35القوة الجوية لحلف الناتو

للقوة النيرانية القتالية لدول الحلف.

وتتميز الطائرة  F-35من الجيل الخامس بخاصية التشغيل المتبادل المهمة،

وهي الميزة التي تساهم في ربط  13دولة من دول الحلف والدول الشريكة

بالواليات المتحدة في مجال الهيمنة الجوية وتمكين األسلحة المشتركة

والية أريزونا في وقت الحق من العام

المقرر أن تصل طائرات  F-35إلى

الدنمرك في عام  2023لتنضم إلى سرب الطائرات المقاتلة Fighter Wing

 Skrydstrupالتابع لسالح الجو الملكي الدنماركي حيث ستساهم في تأمين

سماء الدنمارك وحلفائها من دول الناتو.

 Gulfstreamتفوز بعقد بقيمة  696ماليين دوالر لدعم
سالح الجو األمريكي
أعلنت شركة  ،.Gulfstream Aerospace Corpإحدى الشركات المملوكة
بالكامل لشركة  ،General Dynamicsأنها فازت بعقد بقيمة  696ماليين

دوالر من “مركز إدارة الدورة الحياتية” Life Cycle Management Center

لتصل القيمة التراكمية للعقد إلى  594مليون دوالر.

وفيما يتعلق ب “عقد الخدمات الهندسية” ،ستقوم شركة Gulfstream

بتأمين الموارد الالزمة لدعم الطائرات  C-20Gو  C-37Aو  C-37Bلخدمة

التابع لسالح الجو األمريكي بهدف دعم الخدمات الهندسية والمواد

أسلحة الجو والجيش والبحرية األمريكية .أما بالنسبة لبرنامج Gulfstream

وتصل قيمة “عقد الخدمات الهندسية” ( )ESCإلى  612ماليين دوالر لتجديد

وتعديل الطائرات وإدارة التعديالت وتسليم المعلومات وإدارة المطبوعات.

الخاصة بالمقاول بقيمة  84مليون دوالر خيارا يجيز تجديد العقد لسنة رابعة،

العمليات الفنية.

اللوجستية الالزمة للطائرتين  C-20و .C-37

العقد السابق لمدة عشر سنوات .ويتضمن العقد الخاص بالمواد اللوجستية

الحكومي ومكتب المهام الخاصة فيقومان بتأمين الخدمات الهندسية
أما “دعم العمالء لدى  ”Gulfstreamفيقدم الخدمات الميدانية ودعم
وقالت ليدا تشونج ،نائب رئيس مجلس اإلدارة األقدم للبرامج والمبيعات

الحكومية بشركة  ،Gulfstreamإن “ما بدأ كعقد لتقديم الخدمات الهندسية

لتسع طائرات من طراز  C-20تابعة لسالح الجو األمريكي منذ عشرين عاما

تحول إلى عقد لتقديم الدعم ألسطول كامل مكون من  23طائرة”.

وستقوم شركة  Gulfstreamبإنجاز العمل في مقاطعة سافانا بوالية

جورجيا وقاعدة آندروز المشتركة بوالية مريالند ومطار رونالد ريجان الوطني
بالعاصمة األمريكية واشنطن ،وقاعدة  Hickamالتابعة لسالح الجو وقاعدة

سالح البحرية في هاواي ،وقاعدة  Ramsteinالجوية في ألمانيا.
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المحرك  PW800من إنتاج شركة Pratt & Whitney
يحقق إنجازا جديدا
الوقود واالنبعاثات وعدد مرات الصيانة وخفض الضوضاء.

أعلنت شركة  ،Pratt & Whitney Canadaإحدى الشركات

كما يستخدم المحرك أحدث جيل من التقنيات،

التابعة لشركة ،.Raytheon Technologies Corp

بدءا من التصميم المتقدم وانتهاء بالصيانة

مؤخرا أن محركها  PW800الفائز بعدة جوائز

المبتكرة .وبالنسبة للركاب ،فقد جرى

حقق إنجازا جديدا بانطالق أول رحلة

تصميم المحرك بحيث يمنح الركاب

للطائرة التجارية النفاثة Falcon 6X

تجربة استثنائية مميزة شبه خالية من

التي استخدمت المحرك PW812D

الضوضاء ومقصورة ركاب مريحة،

من مركز التجميع التابع لشركة

ما يجعل هذا المحرك األهدأ صوتا

 Dassaultفي مدينة Bordeaux-

ضمن فئته.

 Mérignacالفرنسية.

وقد قدم هذا المحرك أداء استثنائيا

وقالت ماريا ديال بوستا ،رئيسة

أثناء االختبارات التي وصلت إلى

مجلس إدارة شركة Pratt & Whitney

 3,000ساعة ،منها أكثر من  300ساعة

 ،Canadaإن “المحرك PW812D

على منصة االختبارات الجوية و 19,000

المخصص للطائرة Dassault Falcon

ساعة على قلب المحرك .وفيما يتعلق بعائلة

 6Xيعكس أحدث االبتكارات والتقنيات”.

ويعتبر المحرك  PW800محركا حديثا صديقا

للبيئة يتميز بالكفاءة ضمن فئته .ويستخدم المحرك

تقنيات مستدامة عالية األداء تساهم في تحسين عملية احتراق

المحرك  PW800ككل ،تم عمل أكثر من 32,000

ساعة من االختبارات ،منها نحو  25,000ساعة على

االختبارات الجوية.

 Collins Aerospaceتدعم أسطول المروحيات CH-47F
الهولندي
فازت شركة  ،Collins Aerospaceإحدى الشركات التابعة لشركة Raytheon

 ،.Technologies Corpبعقد متعدد السنوات لتقديم الدعم اللوجستي الالزم
لألجهزة اإللكترونية لألسطول التابع لسالح الجو الملكي الهولندي المكون من

ألنظمة طيران الطائرة المروحية  ،CH-47Fتقدم مستوى غير مسبوق من

الخبرة بهدف مساعدة األساطيل الجوية على الحفاظ على جاهزيتها في أقصر

وقت ممكن”.

 15طائرة مروحية من طراز  .CH-47F Chinookوستقدم الشركة الخدمات

ومن الجدير بالذكر أن شركة  Collins Aerospaceتتمتع بخبر طويلة تمتد

الطائرات وعمل العمرات الالزمة لها من أجل خدمة مكونات “نظام هندسة

بنسبة  %100في معدل تجديد الطائرات ،األمر الذي يعكس مصداقية الشركة

الهندسية الميدانية وإدارة البرامج والخدمات اللوجستية وخدمات إصالح

الطيران المشترك” )Common Avionics Architecture System (CAAS

التي يتم تركيبها على الطائرة في قاعدة  Gilze-Rijenالجوية في هولندا.

وسيمكن هذا العقد سالح الجو الملكي الهولندي من خفض عدد قطع الغيار

الالزمة وإنهاء طلبات الشراء المتأخرة واختصار األعمال الورقية غير الالزمة،
ما يؤدي إلى تحقيق أفضل استغالل للوقت وزيادة المتاح من قطع الغيار

واختصار الوقت والمال.

وقال كريج بريز ،نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام إدارة خدمات ودعم أجهزة

الطيران اإللكترونية بشركة  ،Collins Aerospaceإن “الشركة تتمتع بتاريخ
ناجح طويل في تقديم خدمات الدعم الالزمة للعمالء حيث يتم تقديم أعلى

مستوى من الخدمة التي تساهم في رفع مستوى جاهزية المهام” .وأضاف
أن “الشركة ،بوصفها الشركة المسؤولة عن صناعة األجهزة األصلية الالزمة

إلى أكثر من  20عاما في مجال خدمة األساطيل الجوية ،وتحتفظ بسجل ناجح

وأداءها الفائق عن طريق دمج كافة مجاالت السلسلة اللوجستية الشاملة.
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توحيد جهود شركات إيرباص
وفوجيتسو وتاليس المملكة المتحدة
أعلنت الشركات الثالث Airbus :و  Fujitsuو Thales UKأنها أبرمت مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينها
على تنفيذ مشروع تكامل النظم المقبل لصالح وزارة الدفاع البريطانية ضمن برنامج أنظمة االتصال

والمعلومات التكتيكية للبيئة البرية (.)LE TacCIS

ً
وبعد توقيع مذكرة التفاهمّ ،
مسمى
فريقا تحت
شكل الشركاء
ّ

 ICELUSبقيادة شركة  ،Airbusوسيضم هذا الفريق مجموعة

موثوقة مؤلفة من شركاء وزارة الدفاع االستراتيجيين الذين
يمتلكون خبرات واسعة على نحو غير مسبوق في مجال شبكات

االتصال الدفاعية .وسيقدم فريق  ICELUSتغييرات رائدة من خالل
مقاربة محكمة لتكامل األنظمة لتحقيق ميزة الفاعلية التشغيلية
والمعلومات للمستخدم النهائي ،مع الحفاظ في الوقت نفسه

على استدامة قاعدة صناعية دفاعية مركزها المملكة المتحدة.
وسيتمتع الشركاء الثالثة بالقدرة على االستكشاف المشترك
لكيفية الجمع بين الخبرات والحلول المتميزة لكل منهم لكي يقدموا
أفضل عروض ممكنة فيما يتعلق بالقدرات والميزة التنافسية لهذا

البرنامج الرئيسي.

وسيركز الفريق على فرصة تكامل األنظمة  LE TacCISلقيادة
سير أعمال تصميم المنتجات والخدمات وتكاملها ألجل التطبيقات

والبنى التحتية والشبكات .ومن المتوقع أن يتم التعاقد عليها
ُ
بحلول .2023/2024
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اتخاذ قرارات مبنية على الخبرة

يتكون برنامج  LE TacCISمن عدة برامج ومشاريع فرعية تهدف إلى
تحقيق وتقديم الجيل القادم من االتصاالت العسكرية التكتيكية في بيئة

ّبر ّية ،بحيث يوفر الوسائل التخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب

تساعد على اتخاذها أنظمة معلومات واتصاالت مرنة (.)CIS

يتكون برنامج  LE TacCISمن بنية تحتية ومنصة (Bowman ComBAT
 ،)Infrastructure and Platform (BCIP) 5.6والبرنامج الفرعي

 ،MORPHEUSوالبرنامج الفرعي  ،TRINITYومحطة المشاهدة

ونظامي
المشتركة عن ُبعد ( ،)JCRVTوتوعية الجندي الراجل (، )DSA
َ

 Falconو  NIOBEومشاريع تسليم ودعم متعددة.

وفيم���ا يلي المبادئ والمي���زات الخاصة ببرنام ج �LE Tac
:CIS

َّ
ممكن
منهجيات مرنة :سيطبق برنامج  LE TacCISإطار عمل حوكمة

بمرونة تامة داخل مكتب إدارة سريع الحركة لضمان جاهزية البرنامج
الستيعاب اإليقاع المتزايد للمتطلبات المتغيرة ومنهجيات التسليم

السريع.

تقديم قدرات تطويرية ( :)ECDتتطلب الحاجة المستمرة للتعامل مع

يقدم ICELUS
ّ
ميزة الفاعلية
التشغيلية
والمعلومات
إلى المستخدم
النهائي

مشكالت التقادم ،واستخدام التكنولوجيا المتطورة بسرعة في مسرح

إمكانية االستخدام ووسائل التخطيط للموظفين.

مدروس للقدرات و  /أو تحقيق فوائد أخرى ،وهو خطوة انتقالية على

المستقبلية والقديمة ( )FMVفي البيئة المشتركة .ويسهم هذا الجهاز

نظام االتصاالت والمعلومات ،واعتماد مقاربة لتقديم القدرات التطويرية
ً
ً
تدريجيا للنظام ،حيث يؤدي كل تغيير إلى تعزيز
تطورا
( .)ECDسيوفر هذا
المسار نحو الحالة المنشودة.

الشراكة :يضم برنامج  LE TacCISمقرات الجيش ،ونظم المعلومات

والخدمات في وزارة الدفاع ( ،)BATCISوشركاء الصناعة الرئيسيين
الذين يعملون كفريق واحد لتقديم الجيل القادم من أنظمة المعلومات
ً
تعاوني ًا متعدد الشركاء،
برنامجا
واالتصاالت ( .)CISويعتبر LE TacCIS
ّ

 :JCRVTهذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال معياري للرؤية عن ُبعد ،حيث
آني ًا ( )RTMIمن منصات فيديو الحركة الكاملة
يستقبل وينقل صور الحركة ّ
 JCRVTفي تعزيز الوعي الظرفي في البيئات البحرية والساحلية والبرية،
مع تأثيرات كبيرة من الناحية التشغيلية واالستراتيجية.

 :DSAيهدف هذا إلى تزويد مستخدمي نظام القتال الراجل عن قرب

محسنة من
 Dismounted Close Combatبخدمات صوت وبيانات
ّ

شأنها تمكين وعي ظرفي بالموقف أكثر فاعلية بالموقف على مستوى

يعمل على تحقيق هدف مشترك ،ويتبادل المعلومات بنشاط عبر

مجموعة الشركات.

تصميم يركز على المستخدم ( :)UCDوهذا عبارة عن عملية تصميم

الثالوث TRINITY

المؤسسات باستخدام إدارة معلومات فعالة ومتماسكة.

تكرارية ،يركز فيها المصممون على المستخدمين واحتياجاتهم في كل
مرحلة من مراحل عملية التصميم .سوف تستخدم برنامج LE TacCIS

سيوفر شبكة واسعة النطاق وقابلة للنشر ( )WANمع عرض نطاق ترددي

أكبر بشكل ملحوظ ،ومرونة نقل المعلومات مقارنة باألنظمة الحالية.

عملية التصميم هذه نظام  UCDكإطار عمل يضمن أن تكون احتياجات

وسيكون بمثابة نظام دفاع متوافق مع المنصات ،مع ضمان سالمة
ً
ً
جزءا من الشبكة األساسية المحمية.
وأخيرا ،سيكون
البيانات وتوافرها.

البرامج الفرعية :مصممة بحيث تكون مرنة.

ويتم نشره مع الجيش وسالح الجو الملكي ،وهو يدعم بشكل أساسي

المستخدمين في صميم عملية التصميم.

مورفيوس MORPHEUS

يعتبر هذا أول عملية تركيب لنظام الدفاع كمنصة ( )DaaPفي البيئة

التكتيكية .ومن خالل تطوير نظام “بومان” ( )Bowmanالحالي إلى الجيل

القادم من االتصاالت التكتيكية يسهم نظام  MORPHEUSفي إيجاد
قدرات متطورة.

 :BCIP 5.6يمثل هذا ترقية لقدرات نظام  ،Bowmanوهو منصة إطالق

وفضال عن التحديثات الرئيسية للبرامج واألجهزة،
لنظام .MORPHEUS
ً
يسهم  BCIP 5.6في تحسين نقل البيانات والوعي الظرفي ،مع تعزيز

 Falcon Sustain: Falconهو قدرة اتصاالت شبكية قوية وقابلة للنشر.

المقرات الكبرى المنتشرة من خالل القواعد الجوية المنشورة .وهو عقد

إسناد جديد للحفاظ على هذه القدرة إلى أن يتم استبدال القدرة بنظامي
 TRINITYو .)NSoIT (D

 :NIOBEيحتاج المستخدم إلى منصات الستضافة مجموعة متنوعة من

قدرات أنظمة االتصاالت والمعلومات ( )CISالقابلة للنشر بما في ذلك
عملية التبادل .ويوفر  NIOBEهذه الخدمات بطريقة محكمة وآمنة وقابلة

لالستهالك في المكان والوقت الذي يحتاجه مستخدم المجال األرضي
(.)Warfighter and Systems
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Collins

تتوقع فرصا كبيرة في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا بعد توقيع
عقد نظام االستطالع MS-110

حصلت شركة  ،Collins Aerospace Systemsإحدى الشركات التابعة لشركة Raytheon Technologies

 ،.Corpعلى عقد غير محدد المدة وغير محدد الكمية ( IDIQ) contractمن سالح الجو األمريكي لتعديل أحدث
أنظمته االستطالعية النفاثة السريعة وهو نظام االستطالع المجوقل  MS-110المتعدد األطياف .وتمثل

النسخة المحدثة من النظام المذكور تطورا كبيرا بالنسبة ألنظمة االستطالع المجوقلة ،وتقدم تسهيالت غير
مسبوقة بالنسبة ألنظمة التسديد أو أنظمة االستشعار المثبتة داخليا داخل جسم الطائرة.

وعقب توقيع العقد ،توقعت شركة Collins Aerospace Systems

أنظمة االستطالع  MS-110بأسعار مخفضة بموجب عقود أقل مدة

في منطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا كبيرة على حد قول وليم

وتشمل قائمة التحسينات المختلفة التي عرضتها شركة Collins

ارتفاعا كبيرا للغاية في حجم الطلب على نظام االستطالع المذكور
أوبراين ،مدير التطوير التجاري اإلقليمي وأنظمة المهام بالشركة .وصرح

أوبراين في مقابلة حصرية مع مجلة “درع الوطن” بأن “ نظام االستطالع
المذكور الجديد سيمكن أسلحة الجو على مستوى العالم من شراء أحدث

بكثير من حيث جداول التسليم”.

:Aerospace Systems

أفضل صور عالية الوضوح يمكن التقاطها من على مسافات بعيدة
لسيناريو مراقبة الحدود في وقت السلم أو سيناريو التعرض لتهديدات
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خطيرة في وقت الحرب.

صورا متعددة األطياف (بتركيبة ملونة أو شبه ملونة) لرصد األهداف

بدرجة أعلى من الدقة والمصداقية أو خالل األحوال الجوية السيئة.

عمل تغطية واسعة بأعلى درجة من الدقة والوضوح

تأمين المرونة الالزمة عند تخطيط/إعادة رسم التعديالت في المواقف
العملياتية الديناميكية عن طريق  SCi-Toolsetوهو عبارة عن نظام
من البرمجيات لمساعدة المستخدم النهائي في استخالص المعلومات
الحساسة من الصور التي يبثها نظام االستطالع المجوقل .MS-110

تمنح منتجات البرمجيات  SCi-Toolsetالعمالء فهما وتصورا فوريين
لتحليل البيانات ،وإضفاء الوضوح على كمية كبيرة من البيانات الالزمة

للحصول على المعلومات االستخباراتية.

وقال كيفن رافتري ،رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام إدارة المعلومات

االستخباراتية والمراقبة واالستطالع  ISRواألنظمة الفضائية بشركة

 ،Collins Aerospaceإن “طرق االستبانة المكانية والطيفية spatial

 and spectral resolution modalitiesتمنح المستخدم زيادة كبيرة في
القدرات الخاصة بجمع المعلومات ضد األهداف الصعبة”.

تساهم التقنية ذات
األطياف المتعددة
لدى نظام االستشعار
 MS-110في تعزيز
أنظمة المعلومات
االستخباراتية
االستطالع المجوقل  DB and MS-110بالدرجة األولى على متن

ويعتبر نظام االستطالع المجوقل  MS-110امتدادا للنظام DB-110

الطائرات النفاثة السريعة األمريكية الصنع مثل  F-15و  ،F-16باإلضافة

حقيقية يساهم بدرجة كبيرة في زيادة أهمية المعلومات االستخباراتية

 Global Expressوطائرات الدوريات البحرية .P-3

المنتشر على نطاق واسع ،وهو يؤمن نظاما متعدد النطاقات ذا ألوان

للصور الملتقطة ،باإلضافة إلى القدرة على رصد أساليب التمويه والخداع

وزيادة درجة االستبانة المكانية  spatial resolutionويؤمن النظام القدرة

على تصوير أكثر من  40,000ميال مربعا في الساعة ليال أو نهارا.

إلى طائرات االستخبارات المتعددة التجارية النفاثة مثل Bombardier’s

وتعرض شركة  Collins Aerospaceالنظام  SEEK EAGLEالمرخص
لخدمة التطبيقات الخاصة بالطائرة  F-16والطائرات النفاثة السريعة

األخرى .ويتفوق هذا النظام ،المجهزة بنظام  DB-110متكامل ،على بقية

وأضاف رافتري أنه “بوجود قاعدة إقليمية كبيرة لدينا وتطبيق العقود غير

األنظمة المنافسة بفضل اعتماده على أنظمة التحكم البيئي المزدوج

الحفاظ على مرافق الدعم الحالية لديهم وإدارة برنامج التحديثات الداخلية

االرتفاعات المتباينة.

المحدد المدة وغير المحدد الكمية كخيار ،سيتمكن عمالؤنا الحاليون من
المرحلية تجنبا ألي توقف في نظام الدفاع الوطني الحيوي هذا”.

ويضم النظام  DB-110أكبر قاعدة مركبة على

مستوى العالم من أنظمة االستطالع البعيدة

المدى ،ويوجد  18عميال قاموا بشراء  89من

هذا النظام.

العالقة مع دول مجلس التعاون الخليجي

تتمتع شركة  Collins Aerospaceبوضع قوي للغاية في
منطقتي الشرق األوسط وشمال افريقيا

بفضل وجود نظام االستطالع
المجوقل DB -110
إما على قائم
المشتريات أو

داخل صفوف الخدمة

الفعلية لدى  11دولة إما على

قائمة المشتريات أو داخل صفوف الخدمة

الفعلية لدى  11دولة إقليمية منها خمسا من دول
مجلس التعاون الخليجي الذين اشتروا هذا النظام.

وتوجد تركيبات المنصات العملياتية الحالية لدى نظامي

من أجل تأمين تبريد أرضي قوي وتأمين العمليات على عدد كبير من
ومن الجدير بالذكر أن النظام األصغر حجما واألخف وزنا مصمم لخدمة
عمليات المركبات الجوية غير المأهولة التي تستغرق ساعات طويلة.
ويحتوي هذا النظام على نفس نظام االستطالع  ،DB-110ويتمتع
بالقدرة على التقاط صور رأسية وإجراء اتصاالت جو – أرض.
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الجيش األلماني

تقارير

يقرر شراء عدد إضافي من الصواريخ
الموجهة الخفيفة المتعددة األدوار
تلقت شركة  Diehl Defenceمؤخرا أمرا لشراء أكثر من  600صاروخ موجه من الصواريخ الموجهة

الخفيفة المتعددة األدوار  )MELLS (lightweight, multi-role guided missile systemلتسليح
سالح المشاة لدى الجيش األلماني.

ومن المقرر تسليم هذه الصواريخ

الفائقة األداء ،التي تتميز بقدرتها
العالية على االشتباك مع األهداف
البرية المدرعة والمنشآت األرضية ،في

عام  2024إلى EuroSpike GmbH
وهي عبارة عن مشروع مشترك بين

شركات Diehl, Rheinmetall and
 Rafaelوهو المشروع المسؤول عن
إدارة وتسويق البرنامج في أوروبا.

ومن الجدير بالذكر أن شركة Diehl

 Defenceتتولى إنتاج وتجميع أنظمة
التوجيه والتحكم لدى من الصواريخ

الموجهة الخفيفة المتعددة األدوار  MELLSفي ألمانيا ،بما في ذلك

من عائلة الصاروخ  Spikeالتي تنتجها شركة Rafael Advanced

إلى الرأس الحربي وتنفيذ عملية الدمج النهائية .وأفادت تقارير بأن

بتصنيع معظم أجزاء النظام الصاروخي بالتعاون مع عدد من مقاولي

رأس جهاز البحث  seeker headالثنائي األدوار الفائق الوضوح باإلضافة
الصواريخ التي سيجري تسليمها من مركز الدمج والتكامل في مدينة

 Saarlandلن يتم استخدامها مع وحدة القيادة واإلطالق المحمولة في

العمليات المترجلة  dismounted operationفحسب وإنما كسالح
لمركبتي القتال  Marderو  Pumaالخاصتين بالمشاة المدرعة ،باإلضافة

إلى حاملة المدافع  Wieselلدى الجيش األلماني.

 Defense Systemsاإلسرائيلية .وتقوم شركتا  Diehlو Rheinmetall
الباطن في أوروبا.

ومن الجدير بالذكر أن الجيش األلماني يستخدم حاليا الصاروخ Spike

 ،LRالذي يصل مداه إلى أربع كيلومترات ،كصاروخ موجه للصواريخ

الموجهة الخفيفة المتعددة األدوار  .MELLSويتميز الصاروخ المذكور

بقدرته على االشتباك مع األهداف البرية مثل الدبابات ومواقع القيادة

وأثناء التشغيل سيستفيد الجنود من تقنية جهاز البحث المتقدمة

الحصينة واألهداف المستترة باإلضافة إلى الطائرات المروحية .كما أن

كما أن حرية االختيار بين وضع الرؤية ليال ونهارا فتسمح بتعقب الهدف

المعلومات المصورة إلى مسؤول التشغيل ،األمر الذي يسمح بتصحيح

وتصميم الرأس الحربي الخاص الذي يعتمد على خفة الوزن وصغر الحجم.

بطريقة مستقرة ويمكن االعتماد عليها حتى في ظل ظروف الرؤية
المتقلبة.

هذا الصاروخ مجهز بوصلة بيانات مصنوعة من األلياف البصرية لبث

مسار الصاروخ أو إلغاء المهمة.

وأفادت تقارير بأن الجيل الجديد من الصاروخ  – Spikeالمعروف باسم

وحتى عام  2024سيزداد الحجم اإلجمالي للصواريخ التي ستشتريها

 – ICLUيجري استخدامه حاليا كنظام تسليح عملياتي .وتتوقع التقارير أن

الذي يأتي ضمن إطار اتفاق أساسي لشراء الصواريخ على مدار السنوات

جديد من الصواريخ الموجهة  – LR 2التي يصل مداها إلى  5,5كيلومترا-

هيئات المشتريات إلى أكثر من  4,600صاروخ بفضل أمر الشراء األخير
العشر القادمة.

وتستمد الصواريخ الموجهة الخفيفة المتعددة األدوار  MELLSتصميمها

يؤدي دخول هذا الصاروخ في صفوف الخدمة مستقبال واستخدام جيل

إلى خلق فرص تكتيكية وعملياتية جديدة مختلفة.
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الثقة في “الميديا”
ً
إعالميا
كما أن التأكيد أن العيب ليس في وسائل التواصل االجتماعي أو ما يعرف
ً
أساسا لخدمة أهداف سياسية أو أمنية تخريبية أمر يتفق
بـ»السوشيال ميديا» التي لم توجد

عليه لدى غالبية دارسي علم االجتماع بل حتى عند الناس العاديين الذين يفكرون في أهمية
تسهيل الحياة على الناس؛ لذا ليس من الغريب أن تجد شريحة كبيرة من أفراد المجتمع غير

مقتنعين بإمكانية أن يكون تطبيق «كلوب هاوس» االكتشاف الجديد في عالم «الميديا»

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

الحكم بل
الجزم ،بأن
«تنظيم
اإلخوان
المسلمين»
اإلرهابي هو
الخطر األكبر
على استقرار
المجتمعات،

أمر ال يختلف عليه
اثنان ممن يحملون
ً
ً
شعورا
وطنيا.

والذي يعتمد على الصوت بأنه يشكل خطر على استقرار المجتمعات اإلنسانية.

ومن الناحية المنطقية فإن لكل اكتشاف أو اختراع وجهين في الجوانب الوظيفية له.

الجانب األول :إيجابي ويقدم خدمات مفيدة ألفراد المجتمع وهذا عادة ما يفكر فيه أصحاب
النفوس النظيفة والسوية.

أما الجانب اآلخر :وهو الجانب السيء أو القبيح فهو عندما يتم توظيفه من قبل أصحاب
األجندات السياسية ولمن لديهم مشروعات تخريبية في المجتمع والمقصود هنا الجماعات

والتنظيمات اإلرهابية والمتطرفة التي أدركت أهمية هذه الوسائل في التأثير على أفراد
المجتمع.

وإذا ما كانت تجربة بعض المجتمعات العربية غير جيدة أو غير سوية مع هذه الوسائل ناتجة

عن تعبئة «الجماعة» ومن يدور في فلكهم الرأي العام ضد قواعد وأعراف المجتمعات
اإلنسانية ،وبالتالي أدت إلى مشاكل وأزمات سياسية وأمنية فإنها في الجانب المقابل
ً
عملت على تسهيل الحياة كما عملت على نشر المعرفة والوعي بين الناس وكانت
سببا في

رفاهية الناس وتغيير حياتهم نحو األفضل وهذا هو أساس هذه التطبيقات.
ً
ً
ً
إنسانيا وهؤالء ال يريدون للناس أن
وطنيا ،وال حتى
أخالقيا ،وال
هناك فئة غير سوية :ال
تعيش بسالم بل يشعرون بالسعادة عندما يرون الفوضى والدمار في المجتمعات ،فطريقة

تفكيرهم مؤذية لإلنسانية وهم يرون في كل منبر للتخاطب أو التواصل فرصة سانحة
ً
أساسا من :منبر المسجد ثم انتقلوا إلى منابر اإلعالمية
لتوجيه رسائل الشر فهم بدأوا

ً
وحاليا يحاولون التغلغل من خالل «كلوب هاوس» ،لبث أفكارهم
مثل :الفيسبوك وتويتر

ووساوسهم ألفراد المجتمع.

مشغوال في ترتيبات السالم المجتمعي والتعايش بين األديان
لم يكن اإلنسان العربي
ً

والطوائف قبل انكشاف مخططات تنظيم «اإلخوان المسلمين» ولم يكن لديه شك في

وسائل التواصل بين الناس ولكن اليوم ومع ظهور هذا الفكر المدمر يتحسسون ويستشعرون

الخطر من أي تطبيق جديد لدرجة أنهم يرون في كل وسائل التواصل االجتماعي الشك
والقلق منه وعدم الوثوق فيها.

الحقيقة التي ال يمكن ألحد التحكم فيها هي أن وجود وسائل التواصل االجتماعي بكافة
ً
خيارا فيها .ألن الواقع يفرض
أنواعها مسألة مفروغ منها ولم يعد ألي سلطة موجودة

نفسه على الجميع بواقع التطور التقني لهذا ينبغي أال يستغرب أحدنا إذا ظهرت وسيلة أو
وسائل أخرى جديدة ألنه أمر متوقع ،وإنما الشيء الذي ينبغي عمله لتحصين المجتمعات

هو العمل على خلق «حائط صد» وطني ضد أي مشروعات فكرية تخريبية ألنه أقصر طريق

بل وأقوى أداة للتعامل مع هذه التطورات الجديدة.

مع أن االعتقاد البارز أن جماعة اإلخوان المسلمين هم الذين أضروا بكل التطبيقات وأساءوا
ً
أيضا هذه الوسائل
إلى الجهود اإلنسانية وهذا صحيح وال غبار عليه .لكن في المقابل

نفسها التي فتحت «صناديق اإلخوان السوداء» وفضحتهم أمام الرأي العام العالمي.
فمثلما تحولت تويتر والفيسبوك سالح ضدهم وضد مساعيهم التدميرية.
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تقود مسيرة أنظمة
المراقبة البحرية

يجري حاليا دمج الطائرات وأنظمة االستشعار التي تنتجها شركة  Leonardoمعا من أجل
دعم مهام المراقبة البحرية المختلفة في جميع أنحاء العالم .على سبيل المثال ،تعمل طائرات
الدوريات  ATRالمجهزة بأنظمة استشعار  Leonardoونظام إدارة المهام  ATOSوعائلة
 Falcoمن المركبات الجوية غير المأهولة من أجل تأمين البحر األبيض المتوسط.
وتقوم طائرة المراقبة البحرية التي تحلق فوق مضيق صقلية بالبحث عن

مرات من حيث اإلصرار على مالحقة الهدف .ورغم ذلك ،ورغم اعتماد

مهمة المراقبة -طبقا للتعليمات -إلى أن تم إصدار األمر لها بالعودة إلى

التشغيل المتخصصين على متنها إال أن الطائرة غير المأهولة لن يكون

من الراحة .ويحتاج األمر إلى ساعات إضافية من المراقبة من أجل جمع

يمنحها قدرا أكبر بكثير من االستقاللية والقدرة على تمشيط مساحات

أي أنشطة مشبوهة تبعد  200ميال عن الساحل .وقد بدأت الطائرة لتوها

القاعدة للسماح ألفراد الطاقم ومسؤولي تشغيل األجهزة بأخذ قسط

الدالئل على وجود أنشطة غير قانونية في البحر .لذلك ،يطلب أفراد
الطاقم مساعدة الطائرة غير المأهولة  Falco EVOالقادرة على تنفيذ
مهام قد تصل إلى  18ساعة والمجهزة بأنظمة كاملة للمراقبة البحرية

ووصلة أقمار صناعية.

الطائرة  ATRعلى مجموعة أكبر من أنظمة االستشعار ووجود مسؤولي
عليها أن تشغل نفسها بقضية مثل تعرض الطاقم الجوي لإلجهاد ،ما
شاسعة لساعات طويلة .وفي كلتا الحالتين ،يمكن لمركز القيادة
والتحكم األرضي أن يعول على المعلومات المهمة التي يتم جمعها

ميدانيا والتي ترسلها طائرات المراقبة بصورة فورية .هذا السيناريو،
الذي يتكرر على فترات منتظمة في سماء مضيق صقلية ،دليل واضح

ومن على ارتفاع  3,000قدم تستطيع الطائرة  Falco EVOالمحافظة

آخر على القدرة الفريدة التي تتمتع بها شركة  Leonardoفي مجال

الطائرة بنظامها اإللكترو – بصري العالي األداء وبصمتها الصوتية sonic

من الطائرات المأهولة وانتهاء بالطائرات غير المأهولة مثل أنظمة

على مسافة تقدر بست أو سبع كيلومترات بعيدا عن الهدف .وتتميز
 signatureبقوة  43ديسيبل ،وهو ما يمكنها من البقاء مخفية بعيدا عن
أعين المهربين .وخالل الساعات التالية ،ستقوم الطائرة المسيرة بجمع

الدالئل على األنشطة المنوعة وتوثيق أدق التفاصيل حول ما يجري في

البحر دون أن تتعرض للرصد.

ليس هذا سوى مثال واحد حول االنسجام والتجانس المحتملين بين

الطائرة المأهولة واألنظمة المسيرة مثل قابلية التشغيل المتبادل بين
الطائرتين ومواصفاتهما التشغيلية التكميلية التي تمنحهما مزيدا من

الكفاءة لتنفيذ أصعب مهام المراقبة.

ورغم أن طائرة كبيرة مأهولة للمراقبة البحرية مثل الطائرة  ATRالتي
أنتجتها شركة  Guardia di Finanzaوالتي تمشط الشريط الساحلي

اإليطالي تتفوق على الطائرة غير المأهولة بمعدل ثالث إلى أربع مرات
من حيث السرعة إال أن الطائرة المأهولة تتفوق بمعدل ثالث إلى أربع

إنتاج األنظمة المتكاملة التي تغطي كافة مجاالت المراقبة ،بدءا

االستشعار وكافة الخدمات المساندة والمساعدة التي تساهم في
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تقوم الطائرة Falco EVO
بتوثيق أدق التفاصيل حول
ما يجري في البحر دون أن
تتعرض للرصد
تتفوق الطائرة غير المأهولة
على مثيلتها المأهولة
بمعدل ثالث إلى أربع مرات
من حيث القوة واإلصرار
على مطاردة الهدف
المهام العملياتية ،بدءا من أعمال الصيانة وانتهاء باستغالل المعلومات.

أنظمة تلبي االحتياجات

باإلضافة إلى الخيارات السابقة ،ثمة عدد كبير من الحلول واألنظمة
النوعية التي تلبي متطلبات العميل .فشركة  Leonardoليست مجرد

شركة مصنعة لألجهزة األصلية original equipment manufacturer

 )(OEMفحسب ،بل تعتبر أيضا الشريك المفضل لتنفيذ أعقد أنظمة
تنفيذ المهمة.

المعلومات االستخباراتية والمراقبة واالستطالع وأكثرها تطورا وتثبيتها

على متن المنصات الداخلية أو منصات األطراف األخرى .وتستطيع

ونظرا لصعوبة المتطلبات الحديثة التي يتقدم بها العمالء ،تتمتع شركة

الشركة تسليم األنظمة المتطورة وطائرات المهام الخاصة استنادا إلى

على أفضل وجه .ويمكن بيع نظام المعلومات االستخباراتية والمراقبة

على أساس الخدمات الكاملة one-stop-shop model

 Leonardoبالقدرة على تسليم األنظمة التي تلبي احتياجات كل عميل
واالستطالع  ISRكما هو ،يمكن للشركة أن تقدم هذه الخدمة بالكامل،

الطائرات التجارية المجهزة بأي نوع من أنظمة االستشعار أو أنظمة المهام
أضف إلى ذلك أن الخبرة الفنية في كل القطاعات تمنح شركة Leonardo

ومن ثم تزويد المشتري بالمعلومات الجاهزة الالزمة لدعم صناع القرار.

ميزة إضافية مثل التغلب على مشكلتي الحجم الكبير والوزن الثقيل

بدءا من تأجير أفراد الطاقم  dry leaseوانتهاء بالسداد مقابل المعلومات

تصغير حجم هذه األنظمة عن طريق تخفيف الوزن واألبعاد واستهالك

كما تستطيع الشركة أيضا تسليم مجموعة كبيرة من األنظمة الخدمية،

 pay-for-informationحيث تتولى شركة  Leonardoمسؤولية كافة

ألنظمة االستشعار داخل الطائرات غير المأهولة ،حيث نجحت الشركة في

الطاقة دون أن يأتي ذلك على حساب األداء.
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إسرائيل تميط اللثام عن
قذيفة هاون “اللدغة الحديدية”
( )Iron Stingالموجهة بدقة

كشف الجيش اإلسرائيلي وشركة «البيت سيستمز” ( )Elbit Systemsعن قذيفة الهاون
الموجهة بالليزر ونظام تحديد المواقع العالمي ( )GPSمن طراز “ ، ”Iron Stingوهي
مصممة لضرب األهداف بدقة ومنع حدوث أضرار جانبية.
وقد خضعت قذيفة الهاون عيار  120ملم بالفعل لالختبارات النهائية
في موقع اختبار في جنوب إسرائيل .ويتيح إتمام االختبار بدء اإلنتاج

التسلسلي قبل توريد النظام إلى جيش الدفاع اإلسرائيلي.

ومن جانبه أفاد رئيس قسم البحث والتطوير في مديرية البحث والتطوير

الدفاعي ( ، )DDR & Dالعميد يانيف روتيم بقوله“ :قادتنا عشر سنوات
من البحث والتطوير إلى هذه اللحظة التي يمكننا فيها تزويد القوات

تم إجراء سلسلة االختبارات باستخدام نظامي هاون متصل بالشبكة

البرية للجيش اإلسرائيلي بقدرات متقدمة مصنوعة لساحات المعارك

المدرعة  M113 APCونظام “ ”Cardom spearمثبت على مركبة همر

تنفيذها إال في الصواريخ والذخيرة الجوية حتى اآلن .هذا برنامج معقد

تم تصميم  Iron Stingإلصابة األهداف بدقة ،في كل من األماكن

وأضاف رئيس قسم األسلحة في القوات البرية للجيش اإلسرائيلي

استخدامها العملياتي إلى إحداث ثورة في الحرب البرية وتزويد الكتائب

ذخيرة “اللدغة الحديدية” في الجيش اإلسرائيلي؛ حيث تعتبر هذه الذخيرة

طورتهما شركة  :Elbit Systemsنظام “ ”Cardomمثبت على المركبة

رباعية الدفع .Hummer 4X4 SUV

المفتوحة والبيئات الحضرية  ،مع منع إصابة غير المقاتلين .سيؤدي
بقوة نارية عضوية ودقيقة وفعالة.

صرح وزير الدفاع اإلسرائيلي  ،بيني غانتس بقوله“ :إن التكنولوجيا
التي أتيحت لجيش الدفاع اإلسرائيلي

اإلسرائيلية تسهم في تغيير ساحة

من قبل الصناعات

قواتنا بوسائل أكثر دقة وفعالية .إن

المعركة وتزود

دمج “اللدغة الحديدية” في جيش الدفاع

اإلسرائيلي يتوافق مع الرؤية المقدمة في

خطة “تنوفا” العسكرية لسنوات متعددة .فهي تلبي

احتياجات جيش الدفاع اإلسرائيلي ،وتالئم القدرات القتالية

للتعامل مع األعداء المختبئين داخل البيئات المدنية والحضرية

 ،مع تلبية المعايير القانونية واألخالقية التي حددتها دولة إسرائيل”.

الحديثة .توفر ذخيرة الهاون هذه للقوات قدرة إطالق نار دقيقة لم يتم

ونظام رائد على المستوى الدولي”.

 ،العقيد أريك أفيفي ،قوله“ :تقود قيادة القوات البرية عملية إدخال

رائدة بالنسبة إلى كتائب جيش الدفاع اإلسرائيلي  ،حيث تزودها بقوة

نيران دقيقة وعضوية .وهذه القدرة كانت حتى اآلن تحتفظ بها الصواريخ

الكبيرة والمعقدة .وبفضل هذا التطور التكنولوجي المذهل  ،سيتم اآلن
تطبيقه في ذخائر الهاون على نطاق واسع “.

وعلى حد تعبير المدير العام لقسم البر في شركة “إلبيت سيستمز”
إيهود (أودي) فيريد“ :إن إدخال هذه الذخيرة يحول نظام الهاون من قوة
نيران إحصائية إلى نظام إطالق نار دقيق؛حيث يؤدي إلى إحداث تغيير
كبير في قدرات إطالق النار على المستوى التكتيكي .ونعتقد أننا
ّ
تمكنا من إيجاد حل فعال يمكن من خالله زيادة الدقة والحد من
األضرار الجانبية “.
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بقلم :نورا المطيري

روائية وباحثة سياسية
Noura_Almoteari@yahoo.com

في األول من يناير
 2014فاجأ صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم  ،نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء ،حاكم
دبي  -رعاه الله ،شعب
اإلمارات والمقيمين على
أرضها وأصحاب الوفاء في
العالم ،بمقال سياسي
أدبي إنساني يحمل عنوان
«شكرا خليفة» ،وجه من
خالله رسالة عرفان تاريخية
لصاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس دولة اإلمارات،
حفظه الله ورعاه ،قال فيها:
«خليفة بن زايد هو قائد
متفرد ومختلف
عالمي
ّ
وناجح ومحبوب من شعبه..
يعمل بهدوء ..وينجز من
دون ضجيج» .و “اإلنسان له
قيمة عند خليفة بن زايد..

ثقافة شكرا
اإلماراتية
كل مواطن له أولوية ..كل فرد يستحق أن يعيش حياة كريمة” .وقال

ً
رحمة بالمسكين والمشرد
عطاء ..وأكثرهم
أيضا “خليفة أكثر القادة
ً

والجائع وصاحب الحاجة”.

ثقافة شكرا اإلماراتية ،التي ّ
سنها صاحب السمو الشيخ محمد بن

راشد آل مكتوم ،هي ثقافة مبدعة عميقة ،تمنح كل صاحب عطاء

ما يستحقه من ثناء ،فغدت منارة يهتدي الناس بها إلى اإلمارات،
حيث تجذرت في النفوس ،سواء الذين يكرسون حياتهم وجهودهم

ويقدمون أفضل انجازاتهم وابداعاتهم ويتحلون بالصبر والمثابرة
واإلخالص والعطاء منقطع النظير ،أو الذين يتلقون ذلك العطاء

المتفرد بالعرفان فيقدرونه ويشكرونه ويحتفلون به.

نحتاج أن تنتشر ثقافة شكرا اإلماراتية في كل مكان في الوطن العربي،
إنها علم كبير ،يشجع الناس على العمل والمواظبة واإلخالص،
وتساعدهم على تنقية نفوسهم ،وتقدير قادتهم ومبدعيهم ورواد

أعمالهم فتزرع الحب وتجعل المجتمعات تتقدم على أيقاع األمل.

في فبراير  2021رأينا جميعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي ،وهو يشجع ثقافة شكرا اإلماراتية
ً
طالبا
قائال «أستاذي مذ كنت
فيشكر الدكتور أنور بن محمد قرقاش،
ً

في الجامعة ورفيق الدرب في الخارجية ،ستفتقدك وزارة الخارجية
ً
ً
وشكرا
شكرا لما قدمته للدبلوماسية اإلماراتية،
يا صديقي النبيل،

لكل شيء علمتني إياه ،سوف تبقى ملهمي الذي ينير الطريق» ،فما
أجمل هذه الثقافة التي ترسخ فينا العطاء والعرفان ،وحتى ال يقال أن

أصحاب الوفاء قد ولوا.

يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،نائب رئيس
الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،رعاه الله« :خليفة بن زايد

هو قائد وقدوة ..وهو سيرة ومسيرة نتعلم منها كل يوم ..خصصنا
ً
جميعا ألنه يستحق الشكر ..ومن ال يشكر الناس
هذه األيام لنشكره
ً
ً
شكرا من أسعد شعب لقائد الوطن».
شكرا خليفة..
ال يشكر الله..
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التعاون االقتصادي بين

االمارات
واسرائيل

توجه نوعي لدبلوماسية
السالم والتنمية

ً
واضحا منذ االعالن عن توقيع اتفاقية السالم بين
كان

دولة االمارات العربية المتحدة واسرائيل في أغسطس من

العام الماضي ،أن أحد أبرز أهداف هذه االتفاقية يتمثل
في تدشين مرحلة جديدة قائمة على دبلوماسية السالم

والتنمية وبناء شراكات اقتصادية بين دول المنطقة

ً
اعتمادا على
وشعوبها بما يحقق تطلعات األمن واالستقرار

االستثمارات المشتركة والتعاون التكنولوجي ،ومن هنا

يمكن يمكن دراسة بعض جوانب إعالن دولة االمارات عن

انشاء صندوق بقيمة 10مليارات دوالر يستهدف االستثمار
في قطاعات استراتيجية في اسرائيل .وفي هذا العدد

تسلط “درع الوطن” الضوء على هذه المبادرة المهمة في

العالقات بين الدولتين وسياقاتها وأهدافها وأبعادها.

إعداد :هيئة التحرير

االمارات واسرائيل أعربا
منذ البداية عن رغبتهما في
االسهام القوي في جهود
النهوض بالمنطقة من خالل
تحفيز النمو االقتصادي ،وتعزيز
االبتكار التكنولوجي ،وتوثيق
ً
انطالقا
العالقات بين الشعوب،
من قناعة الدولتين بأن منطقة
الشرق األوسط بحاجة إلى
بناء سالم حقيقي ودائم في
المنطقة
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لم تتوقف مسيرة بناء العالقات الثنائية بين دولة االمارات العربية المتحدة
واسرائيل في شقها االقتصادي واالستثماري منذ االعالن عن التوصل

التفاق اقامة عالقات رسمية بين البلدين ،حيث تشهد العالقات تطورات
ايجابية متواصلة تعكس رغبة مشتركة بين البلدين في “رسم مسار جديد

يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة” كما نص البيان المشترك
الصادر عن الواليات المتحدة األمريكية ودولة االمارات واسرائيل في الثالث
عشر من أغسطس الماضي بمناسبة اإلعالن عن هذا االتفاق ،حيث أكد

البيان وقتذاك أن ممثلي البلدين سيجتمعان “األسابيع المقبلة لتوقيع

اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات االستثمار والسياحة والرحالت الجوية
المباشرة واألمن واالتصاالت والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية
والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجاالت ذات الفائدة

في حين أعلنت إسرائيل عن افتتاح سفارتها في أبوظبي ،وفي األول من

المشتركة» ،وقد تحققت بالفعل الكثير من هذه األهداف في وقت وجيز
ً
نسبيا رغم تحديات االغالق العالمي بسبب تفشي وباء “كورونا” ،حيث أدى

آل خاجة ،إلى إسرائيل ،في أول زيارة منذ توليه المنصب حيث التقى كبار

محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله

ويأتي الجهد الملحوظ في بناء عالقات دبلوماسية مؤسسية بين االمارات

محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ

ـ بصفته أول سفير لدولة اإلمارات لدى إسرائيل؛ وكان مجلس الوزراء قد
وافق في الرابع والعشرين من يناير على إنشاء سفارة للدولة في تل أبيب،

مارس الماضي وصل سفير دولة االمارات لدى اسرائيل محمد محمود

القادة والمسؤولين.

واسرائيل رغم التحديات التي يفرضها انتشار جائحة «كورونا» في العالم
ً
عاكسا رغبة قوية مشتركة لدى البلدين في االستفادة من األطر
أجمع،
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المشتركة للتعاون التي تتيجها قنوات العالقات الرسمية في دعم فرص
ً
ً
تنمويا
نموذجا
التنمية والتطور االقتصادي واالستثماري باعتبارهما يمثالن
ً
ً
واضحا من االعالن
متطورا على الصعيدين االقليمي والدولي ،إذ كان

عن اتفاق السالم أن هناك آفاق واعدة يسعى الجانبين لتحقيق أقصى

استفادة ممكن من ورائها ،بما فيه مصلحة الشعبين ،وبما يسهم في تعزيز

األمن والسلم االقليمي والدولية ،فاالمارات واسرائيل أعربا منذ البداية

عن رغبتهما في االسهام القوي في جهود النهوض بالمنطقة من خالل
تحفيز النمو االقتصادي ،وتعزيز االبتكار التكنولوجي ،وتوثيق العالقات بين
ً
انطالقا من قناعة الدولتين بأن منطقة الشرق األوسط بحاجة
الشعوب،

إلى بناء سالم حقيقي ودائم في المنطقة ،أي سالم يرتكز على التعاون
ً
آفاقا للتنمية واألمن واالستقرار
والتعايش السلمي والتسامح ويفتح

ملف العدد

يمثل إعالن دولة االمارات
إنشاء صندوق بقيمة

 10مليارات
دوالر يستهدف

في إسرائيل ،مبادرة نوعية مهمة في مسيرة عالقات البلدين ،ليس فقط

االستثمار في قطاعات
استراتيجية في إسرائيل،
مبادرة نوعية مهمة في
مسيرة عالقات البلدين

السالم والتنمية ،وحرصها على ترسيخ ركائز هذه الدبلوماسية وبناء أطر
ً
أيضا ألن هذا الصندوق يستهدف
سالم حقيقية فاعلة مع اسرائيل ،ولكن

النمو االقتصادي وتعزيز الرفاه االجتماعي للشعوب.
ً
رسميا أنها ستقوم من خالل هذا الصندوق
وقد اعلنت دولة االمارات

لجميع دول المنطقة ،وذلك لن يتحقق سوى باالستثمار في التنمية

واألمن واالستقرار ،ويتحقق ذلك كله من خالل تشجيع فرص االستثمار
ورسم خارطة طريق للسالم والتنمية كمحفز رئيسي وقاطرة لتحقيق
بدال من الصراعات والحروب واألزمات.
التعايش واألمن واالستقرار ً

استثمارات االمارات :إطار سالم حقيقي

يمثل إعالن دولة االمارات أوائل شهر مارس الماضي عن إنشاء صندوق

بقيمة  10مليارات دوالر يستهدف االستثمار في قطاعات استراتيجية

ألنها تعكس جدية االمارات في اثبات عمق يقينها بجدوى دبلوماسية

االستثمار في قطاعات استراتيجية مهمة تشمل الطاقة والتصنيع والمياه

فضال عن أن هذه
والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها،
ً

المبادرة تشجع وتحفز األطراف الشرق أوسطية األخرى على االلتحاق بركب
ً
اقليميا ،وبناء فرص الشراكة التي تسهم في دفع
االقتصادات المزدهرة

باالستثمار في إسرائيل ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع

والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها ،وسيركز
الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين.

وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات
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يجب االنتباه عند السعي لفهم هذه الخطوة إلى أن دولة اإلمارات باتت
مركز تجاري إقليمي وعالمي ،ال سيما من خالل استثماراتها الكبيرة في

البنية التحتية  ،ويعزز ذلك الموقع الجغرافي الفريد لدولة اإلمارات بين
فضال عن كونها بوابة الشرق األوسط ،ومن
آسيا وأوروبا وأفريقيا،
ً
ثم تسعى الدولة إلى زيادة حجم التجارة ،وهي تعتبر من أبرز المؤيدين

للتجارة الحرة العالمية ،كما أنها عضو في منظمة التجارة العالمية منذ
فضال عن أن الدبلوماسية االقتصادية باتت أحد أبرز آليات
عام ،1996
ً

تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة ،وفي هذا السياق يصبح
ً
ً
حيويا من أجل تحقيق
هدفا
التعاون مع الدول المتطورة تكنولوجيا
النمو االقتصادي المستدام وتطوير اقتصاد المعرفة وتعزيز مساهمة
القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي وتحقيق رؤية القيادة
الرشيدة بشأن االستعداد لالحتفال بتصدير آخر برميل نفط.

تقوية وتعزيز إطار السالم الذي تم اعتماده بين دولة االمارات واسرائيل،

وفتح الباب أمام بناء سالم حقيقي يضمن لكل األطراف األمن واالستقرار،
ً
جديا في تشجيع اسرائيل على البحث عن حلول سياسية عادلة
ويسهم
للقضية الفلسطينية ،بحكم أن المصالح المتنامية مع الدول العربية
يمكن أن تكون أحد محفزات إسرائيل للتوصل إلى صيغ عادلة تضمن

تحقيق السالم وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة
واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ،بما يعكس المقاربة النوعية
لدولة االمارات لتسوية القضية الفلسطينية وانهاء الصراع من خالل

القطاع الخاص .وتعد هذه المبادرة أحد نتائج اتفاقية السالم التي وقعتها

حلول غير تقليدية بعد أن اثبتت الحلول المتداولة منذ عقود فشلها وعدم

روح الصداقة والتعاون بين الدول الثالث ،باإلضافة إلى إرادتهم المشتركة

يجب االشارة إلى أن نهج االمارات في التوصل إلى طريق بديل في

دولة اإلمارات وإسرائيل بدعم من الواليات المتحدة األميركية ،وتجسد

للنهوض بالمنطقة وتقديم نموذج لفوائد السالم من خالل تحسين حياة
شعوب المنطقة.

وباالضافة لما سبق ،تكتسب هذه المبادرة أهميتها من أبعاد استراتيجية

أخرى يمكن تناولها فيما يلي:

قدرتها على بلورة صيغة سلمية ترضي جميع األطراف.

التعاطي مع اسرائيل يمثل أحد أهم أدوات التأثير في مواقف وسياسات
الجانب االسرائيلي ،حيث تجدر االشارة إلى أن اتفاقية السالم بين دولة

االمارات واسرائيل قد نجحت في إزاحة “خطة الضم” االسرائيلية من على
رأس األعمال الحكومية ،وتجميدها لفترة توفر للفلسطينيين فرصة ثمينة
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للبحث عن حلول وتسويات سياسية

عادلة للقضية.

التع���اون التكنولوج���ي بي���ن
اإلمارات وإسرائيل
الشك أن التعاون التكنولوجي مع

اسرائيل سيسهم بشكل كبير في

في تعزيز تنافسية دولة االمارات في
قطاعات عدة مثل التكنولوجيا المتقدمة
والصحة والسياحة ،ومعالجة المياه،
وزيادة إنتاجية األراضي الزراعية وجميعا

قطاعات تمضي االمارات فيها بوتيرة
تقدم متسارعة ،حيث تسهم عمليات

تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في
هذه المجاالت التي تتميز فيها اسرائيل

بشكل واضح ،في تسريع وتيرة تطور

يطلق على اسرائيل اسم

“أمة الشركات

الناشئة”

وعلى الجانب اآلخر تعد
المدن االماراتية الكبرى األكثر
استقطابا لهذه الشركات
بفضل البيئة الحاضنة والدعم
الحكومي لها

هذه القطاعات في بدولة االمارات،

ومن ثم بالدول الخليجية والعربية .ومن

المعروف أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة

في إسرائيل يمثل أكثر من أربعين بالمئة
من صادراتها ،حيث يطلق على اسرائيل
اسم “أمة الشركات الناشئة” ،وعلى

الجانب اآلخر تعد المدن االماراتية
استقطابا

الكبرى

األكثر

والدعم

الحكومي

لهذه

الشركات بفضل البيئة الحاضنة
لها،

وتشير

تقارير إلى أن أكثر من  35بالمئة من

الشركات الناشئة في الشرق األوسط

وشمال إفريقيا تتمركز في اإلمارات

وحدها ،ولذا تسعى اإلمارات ألن تكون قوة

في مجال التكنولوجيا عبر دعمها للعديد

من المشاريع واالستثمار في هذا القطاع
الرئيسي بالنسبة لالقتصاد اإلسرائيلي.

وفي مجال الزراعة نجد أن صادرات
إسرائيل في عام  2016بلغت ما قيمته

 9,1مليار دوالر من منتجات التكنولوجيا
الزراعية ،بحسب أرقام صادرة عن وزارة

الزراعة

اإلسرائيلية،

وفي

اإلمارات،

هناك توجه للتركيز على أسلوب الزراعة

الذكية لتجاوز التحديات التي تواجه الزراعة
في البالد ،ومنها الحرارة الشديدة وقلة
األراضي الزراعية باإلضافة إلى شح

المياه .كما تملك إسرائيل شركات
رائدة عالميا في مجال تنقية المياه،

من بينها “أي دي أيي” الرائدة في هذا
المجال والتي أقامت  400محطة في

أربعين دولة .من جهتها تعتمد اإلمارات
التي تعاني من شح في المياه ومناخ

صحراوي على تحلية مياه البحر لتوفير مياه
ً
أيضا قطاع األمن
صالحة للشرب .وهناك
االلكتروني ،حيث يشير صدر عام 2016
عن منظمة “برايفيسي انترناشونال”
البريطانية غير الحكومية ،إلى وجود
 27شركة اسرائيلية متخصصة
في هذا المجال ،وهذا الرقم يضع

اسرائيل البالغ عدد سكانها ثمانية

ماليين نسمة ،في طليعة التصنيف

العالمي للشركات في هذا المجال مع

 3,3شركة لكل مليون شخص ،مقابل

 0,4في الواليات المتحدة و  1,6في بريطانيا.
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في

تمثل االستثمارات االماراتية
ً
ً
جديدا في اتجاهات
توسعا
إسرائيل
االستثمارات االماراتية في العالم ،حيث

تؤكد التقارير واالحصاءات والمؤشرات

العالمية أن دولة االمارات تصنف ضمن
ً
نشاطا ،حيث تتبنى
المستثمرين األكثر
القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ـ رعاه الله ـ وصاحب السمو

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،سياسة التنويع االقتصادي
المستدام للدولة ،من أجل أن تكون
ً
فعاال في المشهد
عنصرا
االمارات
ً

تمثل االستثمارات

االماراتية

في إسرائيل توسعاً

جديداً في اتجاهات

االستثمارات االماراتية

في العالم

االقتصادي على الصعيدين االقليمي

والدولي؛ وتصل حجم االستثمارات اإلماراتية
في الخارج إلى  1.5تريليون دوالر (5.5

تريليون درهم) ،يستحوذ جهاز أبوظبي
لالستثمار على نحو  %53منها

باستثمارات تصل إلى  800مليار
دوالر ،في حين تبلغ استثمارات

شركة “مبادلة” لالستثمار نحو 220
مليار دوالر ،إلى جانب استثمارات

بقيمة  100مليار دوالر لمؤسسة

دبي لالستثمارات الحكومية ،فيما تتوزع

االستثمارات األخرى ما بين الشركات

الحكومية ،والقطاع الخاص والشركات

العائلية،

بحسب

مجلس

اإلمارات

للمستثمرين في الخارج.وتحتل اإلمارات

بذلك مراكز ريادية في عدة مجاالت ،منها
مجال االستثمارات الدولية ،حيث سجلت
ً
ً
ملحوظا على مستوى الشرق
نجاحا
األوسط وإفريقيا ،بالنسبة لمجمل حجم

االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة
إلى الخارج من خالل شركاتها الوطنية

التي قامت باستثمارات متنوعة في
مختلف القطاعات االقتصادية للعديد
من الدول التي تمتلك المقومات
والبيئة االستثمارية الجاذبة ،وحجم

إنجازات الشركات الوطنية المستثمرة
ً
كبيرا للغاية .وتشير
في الخارج يعتبر

التقارير كذلك إلى أن الدول العربية لديها

استثمارات إماراتية كبيرة ،حيث تقدر

هذه االستثمارات بقيمة  10مليارات

دوالر في السعودية ،و 7مليارات دوالر

في مصر ،و 15مليار دوالر في األردن10 ،

مليارات دوالر في الجزائر 15 ،مليار دوالر

في المغرب ،إلى جانب استثمارات
في السودان وموريتانيا وعمان،
وغيرها من الدول العربية ،وهناك
كذلك استثمارات ضخمة في القارة
اآلسيوية حيث تستقطب الهند

استثمارات إماراتية إجمالية بقيمة 10

مليارات دوالر ،إلى جانب استثمارات

كبرى في الصين وكوريا الجنوبية.

تعمل دولة اإلمارات على تسهيل االستثمار

الخارجي في كل دول العالم من دون استثناء،
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القواعد واالعتبارات الحاكمة للتدفقات االستثمارية االماراتية للخارج ،وهي

قواعد تضع استشكاف الفرص وحسابات العوائد نصب عينيها وتعمل

بموجبها.

تمتلك دولة االمارات خبرات تراكمية ممتدة في أسواق االستثمار
ً
أيضا باع كبير في استكشاف الفرص ودخول األسواق
العالمية ،ولديها

ً
مردودا وتسعى لتعظيم مكاسبها من دخول األسواق
الجاذبة واألكثر
ً
ً
واستثماريا ،ويسهم ذلك كله في
اقتصاديا
المفتوحة ذات البيئات الواعدة

تعزيز جهود الدولة الرامية لبناء اقتصاد متنوع ،مع االستمرار في جني فوائد
ً
مواردها الطبيعية الوفيرة .وتلعب وزارة الخارجية والتعاون الدولي ً
هاما
دورا

في ضمان استفادة الدولة من االتجاهات االقتصادية العالمية من خالل
تعزيز مكانتها كالعب رئيسي على الساحة العالمية ،وتمثل القطاعات
التكنولوجية االسرائيلية نقطة جذب واعدة لالستثمارات االماراتية.

تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة ثاني قوة اقتصادية في العالم العربي
بناتج محلي إجمالي يفوق  400مليار دوالر ( 420مليار دوالر عام 2019
بحسب بيانات البنك الدولي) ،حيث يعزى نموها القوي والمستدام إلى
السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والمالية والعقارات والبنوك والطاقة

المتجددة .وتتطلع دولة اإلمارات إلى تحفيز اقتصادها في المستقبل،
مع إعطاء األولوية لالستثمار في التعليم وتكنولوجيا المعلومات والذكاء
االصطناعي والصحة والتصنيع .بينما تعد إسرائيل واحدة من أفضل 10

دول ضمن مؤشر االبتكار للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة
ً
عربيا في في
لألمم المتحدة لعام  ،2019وتحتل اإلمارات المركز األول

ً
عالميا في مكون مدخالت االبتكار ،لذا
هذا المؤشر ،واحتلت المرتبة 24
تبدو فرص التعاون والتكامل بين الجانبين في قطاع التكنولوجيا واعدة

للغاية؛ ويمثل توجه االستثمارات االماراتية نحو قطاع التكنولوجيا فائقة

التطور في اسرائيل مسألة ذات جدوى اقتصادية وعلمية عالية األهمية،
كون هذا القطاع االسرائيلي أحد الرواد العالميين في هذا المجال ،حيث
تشكل شركات هذا القطاع نحو  12%من الناتج المحلي اإلجمالي من
ً
وفقا إلحصاءات
قطاع االعمال ،ونسبة  % 43من الصادرات االسرائيلية،
رسمية ،ويعد هذا القطاع المحرك الرئيسي لنمو االقتصاد االسرائيلي،

وهنا تبرز جوانب استفادة االمارات ليس فقط من التعاون التكنولوجي
ً
أيضا من خالل نقل
ودعم مسيرتها التنافسية في هذا المجال ،ولكن
من خالل إنشاء صناديق األصول السيادية الناجحة .وقد أصبحت الدولة من
ً
ً
رئيسيا في العديد من الدول حول العالم .ويتم
مستثمرا
خالل هذه األصول
االستفادة من عائدات هذه األموال في نمو الدولة ،مع تخصيص جزء
كبير منها لمشاريع في مجاالت الطاقة والصناعة واالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات والبنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة ،وهناك

استثمارات إماراتية كبيرة في ممظم دول العالم ومنها الواليات المتحدة
وروسيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان وباكستان والهند وماليزيا
واندونيسيا وتركيا وجورجيا وسيريالنكا والسعودية والعراق واألردن ومصر

والمملكة المغربية وسلطنة عمان واثيوبيا والسودان والمملكة المتحدة
والمانيا والصومال وبولندا وفرنسا والنمسا وهنغاريا ورومانيا والبوسنة
والهرسك وقبرص ومالطا وتونس والجزائر والمغرب ومالي وموريتانيا

وغينيا وساحل وبنين ونيجيريا وغانا وكندا ،وبالتالي يصبح االستثمار في
ً
ً
بديهيا
إسرائيل بعد اقامة عالقات رسمية معها توجها
وطبيعيا في إطار

التكنولوجيا وتوطينها بما يعنيه ذلك من تعزيز القدرات التنافسية للكفاءات

االماراتية المواطنة ودعم قدرتها على تحقيق أهداف الرؤى التنموية
الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة .والشك أن أحد عوامل تشجيع

الصناعات التكنولوجية المتطورة في إسرائيل على تصدير التكنولوجيا
ً
ً
شديدا في القوى العاملة
نقصا
لألسواق االماراتية ،أن اسرائيل تعاني

الماهرة والمتخصصة ،إذ تظهر التقارير وجود آالف الوظائف الشاغرة في

هذا القطاع ،حتى أن الخبراء االسرائيليين يحذرون من ان يمنع هذا النقص
نمو قطاع التكنولوجيا فائقة التطور بشكل أسرع ،ولذا اتجهت شركات

اسرائيلية في السنوات األخيرة إلى تصدير العمل إلى دول أخرى ،وهنا
يمكن ان تكون االمارات وجهة مثالية لهذه الشركات بحكم تميز سوق

العمل االماراتية بالكفاءات البشرية المتخصصة التي تعيش في االمارات
ً
ً
مكانا
وتجد فيها
مناسبا لبناء المستقبل وتحقيق األحالم .أضف إلى ذلك
هناك فرصة مثالية للتعاون بين االمارات الرائدة في مجال تبني حلول
ً
فضال عن
مركزا للتقنيات المالية،
التكنولوجيا المالية واسرائيل باعتبارها
ً
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توجه االسـتثمارات اإلماراتيـة إلى

القطاعات
االستراتيجية

في إسرائيل يمثل خطوة
مدروسة في ظل تداعيات
تفشي وباء “كورونا”

قطاع تكنولوجيا األغذية والزراعة ،أحد أبرز مجاالت اهتمام دولة االمارات،

حيث يمكن أن تستفيدة من قدرات اسرائيل التي تمتلك أكثر من  350شركة
ً
تقريبا في مجال التكنولوجيا الزراعية
في مجال تكنولوجيا األغذية ،ومثلها

ً
عالميا ،فاسرائيل تحتل المرتبة األولى على مستوى
التي تعد أحد رواها
ً
عالميا ،وكذلك بالنسبة للتكنولوجيا الخاصة بمعالجة
التكنولوجيا الزراعية
ً
عالميا في مجال التكنولوجيا
المياه ،وبالتالي يمكن أن نقول أنها األولى
الخاصة باألمن الغذائي ،وال شك أن هذا األمر يخدم مصلحة اإلمارات ،التي
تسعى بقوة إلى تعزيز أمنها الغذائي .وهناك قطاعات تكنولوجية أخرى مثل

الطاقة المتجددة ،حيث يمكن للطرفين تبادل الخبرات في هذا المجال ،وفي
ذلك كله تلوح الفرص للدولتين ،سواء باستقطاب االستثمارات االماراتية
لدعم القدرات التنافسية لشركات التكنولوجيا االسرائيلية أو سعى األخيرة
لتوسيع أنشطتها التجارية والتصديرية واالستفادة من المواهب والكوادر

البشرية المتاحة في االمارات لتطوير برامجها التكنولوجية وتعزيز تنافسيتها
ً
عالميا ،وبالتالي فهناك امكانيات واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز الفرص
ودعم القدرات التنافسية في كال االتجاهين ،وال يجب أن ننسى أن اسرائيل

مدخال للتكنولوجيا اإلسرائيلية للعديد من
تنظر للسوق االماراتية باعتبارها
ً
األسواق العربية ،واألسواق العالمية ال سيما في آسيا وأفريقيا .باختصار

يمكن االعتقاد بأن تعاون االمارات واسرائيل يمكن أن ينتج عنه قفزات

هائلة للجانبين بما يصب في مصلحة تحقق هدف االمارات على صعيد

التنافسية العالمية.

الشك أن توجه االستثمارات االماراتية إلى القطاعات االستراتيجية في

إسرائيل يمثل خطوة مدروسة في ظل تداعيات تفشي وباء “كورونا”،
ً
عالميا وانخفاض
الذي ينذر بحدوث ركود عالمي وارتفاع معدالت البطالة
نسب التجارة لدرجة أن بعض الخبراء يحذرون من كساد كبير يشبه ماحدث

ملحة إلى تفكير خارج
في ثالثينيات القرن العشرين ،لذا فإن هناك حاجة
ّ
الصندوق يضمن الحفاظ على قيمة األصول المالية االماراتية من خالل

توجيه مدروس لالستثمارات بما يعزز تنوعها ويسعى للتركيز على القطاعات
ً
وتناسبا مع متطلبات مرحلة مابعد “كورونا”.
األكثر جدوى وفاعلية
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استثمارات متبادلة وعوائد مشتركة

من الضروري االشارة إلى أن اإلطار العام للعالقات بين االمارات واسرائيل
يرتكز على فكرة العوائد والمصالح المشتركة ،بمعنى أن االستثمارات ال

تمضي في اتجاه واحد كما يحاول البعض الترويج لذلك ،فاألمور تمضي
ً
مرارا عن الرغبة في استقطاب االستثمارات
بشكل مدروس ،والجانبين تحدثا
المتبادلة ،وفتح آفاق جديدة إلرساء أسس الشراكة االقتصادية والتجارية

واالستثمارية في مختلف المجاالت الحيوية ذات االهتمام المشترك،

واالستفادة من الفرص المتاحة من خالل اتفاقيات السالم الجديدة.
كما اتفق البلدين على حماية وتشجيع االستثمار وحماية وتعزيز الشراكة
االستثمارية ،وتشجيع كافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة
في البلدين على بناء شراكات استراتيجية .ويالحظ أنه منذ اإلعالن عن إقامة

العالقات بين دولة اإلمارات ودولة إسرائيل في  13أغسطس الماضي،
تحرك البلدان بشكل سريع لتوسيع التعاون في القطاعات الحيوية ،بما

في ذلك الصحة والتكنولوجيا والطاقة والسياحة والتعليم .حيث ترأس

معالي عبيد حميد الطاير ،وزير الدولة للشؤون المالية ،اوفد الدولة الذي
زار اسرائيل في العشرين من أكتوبر الماضي ،وضم كال من معالي عبدالله

بن طوق المري وزير االقتصاد ،وسعادة عمر سيف غباش مساعد وزير

الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية ،وسعادة يونس حاجي الخوري

وكيل وزارة المالية ،وماجد علي عمران مستشار وزير المالية وذلك في

ً
ً
طبيعيا
شريكا
أصبحت إسرائيل

لإلمارات

في

مجاالت التكنولوجيا واألمن السيبراني

خطوة تهدف إلى إرساء أطر التعاون االقتصادي واالستثماري وتسهيل

والتقنيات المالية والفضاء والقطاع

هامش الزيارة بتوقيع  4اتفاقيات بالنيابة عن دولة اإلمارات وهي اتفاقية

الصحي والزراعي والغذائي

حركة التجارة بين اإلمارات و إسرائيل .وقام معالي عبيد حميد الطاير على

حماية وتشجيع االستثمار ،ومذكرة تفاهم للتعاون االقتصادي المتبادل،
واتفاقية إعالن النوايا بشأن إقامة تعاون في مجال الخدمات المالية،

ومذكرة تفاهم في مجاالت تحسين وتطوير العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

الدبلوماسية االقتصادية وخطط االستثمار

الحفاظ على معدالت االرتفاع في الناتج المجلي االجمالي في ظل معطيات
ً
ً
وعالميا ،والسيما مايتعلق بخطط خفض
محليا
البيئة االقتصادية الراهنة،

تشير بيانات البنك الدولي إلى أن قيم الناتج المحلي اإلجمالي في اإلمارات

االعتماد على النفط والتوجه نحو اقتصاد المعرفة ،واالعتماد على عوائد
ً
ً
مدروسا لالستثمارات والفوائض
توجيها
االستثمار في التكنولوجيا ،يتطلب
ً
المالية ليس فقط بما يتناسب مع هذه المعطيات واألهداف ،ولكن أيضا مع

 ،2000بلغ الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات قرابة  104مليارات

فضال عن أهمية تنويع القاعدة والوجهات االستثمارية بما يحقق
بشكل كبير،
ً

صعدت بأكثر من  200%خالل الفترة بين  ،2018 - 2000بفضل تنوع
االقتصاد وتعزيز الصناعة النفطية في البالد خالل تلك الفترة .ففي عام

دوالر أمريكي ،وتشمل إجمالي الناتج المحلي لكل القطاعات بما فيها
النفطي .وصعد الناتج المحلي اإلجمالي في  ،2005ليسجل نحو 180.62

مليار دوالر أمريكي ،وواصل ارتفاعه في  2006ليسجل  222.1مليار دوالر،

حركة االقتصاد العالمي واوجه التنافسية التي اتجهت إلى قطاعات التكنولوجيا

أعلى العوائد وأفضل مستويات األداء لهذه االستثمارات.

وفي ضوء ما تقدم من استعراض لألهداف واألبعاد المحتملة التي تقف
وراء توجه االستثمارات االماراتية نحو القطاعات االستراتيجية في اسرائيل،

ثم  257.2مليار دوالر خالل عام  .2007ورغم األزمة المالية في  ،2008وتأثر

يمكن القول بأن الخطوة االماراتية تتسم بقدر عال من الذكاء والحنكة كون

أرقام البنك الدولي .وصعد الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارات ،ليسجل في

االستثمارية العالمية الراهنة ،إلى جانب أنه يحقق أهداف إماراتية أخرى مثل
ً
ً
رئيسيا
العبا
التوافق بين األهداف االقتصادية والتكنولوجية ،فاالمارات باتت

العديد من االقتصادات حول العالم ،كان النمو مرافقا القتصاد اإلمارات ،إذ

صعدت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي إلى  315.4مليار دوالر أمريكي بحسب

 ،2010نحو  290مليار دوالر أمريكي ،ثم قفز ليسجل مستوى جديدا صاعدا،
عند قرابة  350مليار دوالر عام  ،2011و 374.9مليار دوالر في  .2012وواصل

االستثمار في هذا القطاعات يمثل المجال األنسب في ظل المعطيات والبيئة

ً
ً
ً
مهما ،ومن الطبيعي أن تتعاون
ماليا
ومركزا
في محال التكنولوجيا المتقدمة،

مع إسرائيل التي تمتلك خبرات عالمية كبيرة في هذه المجاالت ،السيما بعد

نمو الناتج المحلي اإلجمالي صعوده إلى  390.11مليار دوالر في  ،2013ثم

زوال العائق الخاص بعدم وجود عالقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين،
ً
ً
طبيعيا لإلمارات في مجاالت التكنولوجيا واألمن
شريكا
لتصبح إسرائيل

الناتج المحلي اإلجمالي  382.5مليار دوالر ،ويعزز صعوده في  2018ليبلغ

ذلك ،وهي المجاالت التي تحتاج االمارات إلى إحداث نقلة نوعية فيها بما

إلى  403مليارات دوالر في  ،2014وتراجع إلى  358مليار دوالر في ،2015
ثم  357مليارا في  ،2016واستأنف النمو صعوده في  ،2017لتسجل قيمة
 414.18مليار دوالر ،ثم حقق  420مليار دوالر في عام  .2019والشك أن

السيبراني والتقنيات المالية والفضاء والقطاع الصحي والزراعي والغذائي وغير

يتناسب مع الرغبة القوية في تحقيق أهداف مئوية االمارات .2071
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الجهل والجبهات المفتوحة!
مصطلح “ الجبهات “ قد يذكرنا للوهلة األولى من قراءته بالجبهات العسكرية أو ما يعرف

بجبهات القتال وهي الساحات أو الحدود التي تشهد صراعا ونزاعا مسلحا بين جبهتين

أو أكثر للحصول على حق أو انتزاع حق الغير! هذا المفهوم حاليا تغير وتنوع من حيث
االستخدام وكذلك المعنى خصوصا في مجال السياسات الدولية وذلك بسبب التحوالت

الجيوسياسية المتسارعة وحجم الصراعات العسكرية والسيبرانية المنتشرة مما دفع العديد
من الدول الى البحث عن ديناميكيات جديدة لمجاراة كل تلك التحوالت .وهذا يعني ان

مصطلح “الجبهات المفتوحة “ ومدلولها قد توسع ليشمل الوسائل الغير عسكرية التي

تمهد للغزو العسكري أو السياسي من خالل وسائل فكرية “ناعمة” تستخدم الشبكة

العنكبوتية لبث المضامين المدروسة التي يتعرض لها الجميع بمحض اراداتهم ويتأثر بها

بالطريقة التي تجعل األهداف من هذه المضامين متحققة!

ولعل المنصات الرقمية واعتمادنا عليها وتواجدنا في المجتمعات االفتراضية –زمنيا-

والذي يفوق الزمن الذي نتواجد فيه في الواقع ،سارع في تحقيق أهداف القائمين على

تلك الجبهة وعلى رأسها نشر الجهل للتمكن من السيطرة على العقول وقيادتها بطريقة
خبيثة نحو أهداف أخرى تسهم في اضعاف المجتمعات من خالل أفرادها (الجهلة)! فيكفي

ان نعرف ان استخدامنا واستفادتنا من كل تلك المنصات يتوقف على بياناتنا الشخصية
وكشف خصوصياتنا ،حتى ندرك ان اتجاهاتنا وطرق تفكيرنا وتفضيالتنا وتفاصيل حياتنا

مكشوفة لمن يريد ان يعرفها ويدرسها جيدا حتى يستهدفنا من خاللها!

بمعنى آخر ،الهيمنة الفكرية والثقافية ألي دولة تتحقق من خالل ّ
تمكنها من عقول األفراد
وحشوها بأفكار تخدمها وتسهل من غزوها الفكري! فكلما زاد تعلقنا بقشور “ التقدم

التكنولوجي” زاد معه جهلنا ،وكلما كان الغرض الوحيد من استخدام المنصات الرقمية
هو الترفيه سهلنا المهمة على أعداءنا! هي ليست “ نظرية المؤامرة” كما يحلو للبعض ان

يفسر الطرح الواقعي المبني على قراءات واستنتاجات تحتاج –فقط -النظر بتمعن لمجريات
األحداث وطبيعة البشر في محيط أصبحت كل اهتماماته ظاهرية وسطحية! فكم من

مفهوم تغير معناه ،وكم من أخالق – ُعرفنا بها -أختفت! وكم من جاهل أصبح قائد رأي
بفضل شبكات التواصل االجتماعي!

خالصة القول ،أعداءنا الظاهرين معروفين ،لكن عدونا اللدود “خفي” ال يراه اال من

تسلح بالمعرفة ،بالوطنية الحقيقة التي تدفعه الى مشاركة حكوماته في جهودها نحو
الوقوف بكل قوة وحزم أمام هذه الجبهات المفتوحة والتغلب عليها ،فالمجتمعات القوية

المتماسكة تعول كثيرا على أصحاب العقول النيرة القارئة المتعمقة في األحداث والمدركة

لخطورتها على أنفسها وأوطانها والملتزمة بمسؤولياتها! عدونا الحقيقي هو “ الجهل “
الذي أصبح واضحا في أحاديث ومواقف بعض أبناء هذا الجيل ..نسأل الله السالمة!

السطر األخير ...

عن عبد الله بن عمرو بن العاص  -رضي الله عنهما  -قال :قال رسول الله  -صلى الله
عليه وسلم :-

انتزاعا ينتزعه من العباد ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى
((إن الله ال يقبض العلم
ً

فسئِ لوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا))؛
رؤوسا
عالما َّاتخذ الناس
إذا لم ُي ْب ِق
جهاالُ ،
ً
ً
ً
متفق عليه.

بقلم :د .مها الراشد

أكاديمية وكاتبة بحرينية
malrashid@uob.edu.bh

المتتبع لألحداث الدولية
وتفاصيلها ومجرياتها
وتداعياتها يدرك تماما
ان هناك الكثير من
الجبهات المفتوحة التي
تسعى معظم الدول
الى سدها والتقليل من
آثارها اآلنية -وتلك األكثر
خطورة -اآلثار المتجذرة
والتي تمتد الى فترة
زمنية طويلة قد تحدث
ما ال يمكن إصالحه! او
قد تستدعي فترة زمنية
ال يقل مداها عن المدى
الزمني الذي ظلت فيه
الجبهات مفتوحة أو اآلثار
موجودة!
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اتجاهات

اإلنفاق الدفاعي
في العالم ومستقبل
األمن الدولي
قراءة في تقرير التوازن العسكري 2021

رغم جائحة كوفيد 19 -التي ألقت بظاللها السلبية على اقتصاديات معظم دول العالم في ضوء ما صاحبها
ً
خالفا للتوقعات والتقديرات-
من إغالق وفرض المزيد من القيود على ممارسة األنشطة االقتصادية ،إال أنها-

لم تؤد إلى تراجع معدالت اإلنفاق العسكري العالمي ،وفاقمت من وتيرة الصراعات اإلقليمية والدولية.
بقلم :داليا السيد أحمد
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وهذه هي الحقيقة التي خلص إليها التقرير

السنوي الصادر عن المعهد الدولي للدراسات

االستراتيجية بلندن في فبراير  2021والذي
يقدم قراءة واقعية عن التطورات في توازن

القوى العسكري في العالم خالل العام ،2020
وخريطة الصراعات والنزاعات المسلحة في

المنطقة والعالم ،ومساراتها المستقبلية.

تصاعد اإلنفاق العس���كري في العالم
رغم جائحة كوفيد19 -
ً
سنويا
يعد تقرير التوازن العسكري الذي يصدر

عن المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية

بلندن في شهر فبراير من كل عام المرجع

شكلت الزيادات في
ميزانيات الدفاع
األمريكية والصينية ما
يقرب من ثلثي الزيادة
اإلجمالية في اإلنفاق
الدفاعي العالمي
في عام 2020

مؤشرات هذا التقرير:

- 1استمرار االرتفاع في اإلنفاق العسكري
ً
ً
ً
قياسيا
رقما
العالمي ،والذي سجل
جديدا

في العام  ،2020حيث بلغ  1,830مليار

دوالر بزيادة  3,9%مقارنة بالعام .2019

كما ارتفعت نسبة اإلنفاق العسكري
العالمي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

العالمي من  1.85في المائة في عام

 2019إلى  2.08في المائة في العام
 .2020ويأتي هذا االرتفاع في معدل
اإلنفاق العالمي رغم جائحة كوفيد-19

التي أدت إلى انكماش االقتصاد العالمي.
وهذه النتيجة التي توصل إليها تقرير

العسكري األكثر مصداقية فيما يتعلق برصد التطورات العسكرية

المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية تنسجم مع نتائج دراسة أخرى

ليس فقط في أنه يقدم صورة شاملة عن طبيعة التحوالت في موازين

 2021خلصت إلى أن اإلنفاق العسكري العالمي لسنة  2020زادا بنسبة

واالستراتيجية واألمنية التي يشهدها العالم .وتكمن أهمية هذا التقرير

القوى العسكرية واالستراتيجية على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،أو

نشرها مركز المعلومات والتحليل «جاينس» ( )janesفي يناير من العام

 1.9%وبلغ  1.93تريليون دوالر ،وأظهر نموا مطردا منذ  7سنوات .ووفقا

يهتم برصد التحوالت في طبيعة مصادر الخطر والتهديد التي تواجه األمن
ً
أيضا ألنه يساعد صانعي القرار وخاصة المسئولين
والسلم العالمي ،وإنما

 180مليار دوالر عن مؤشرات عام  ،2010والذي كان  1.75تريليون دوالر.

العسكري من خالل المعلومات والبيانات الدقيقة المستندة على تحليل

العسكري ،فما تزال تستحوذ على نصيب األسد ،إذ تمثل نفقاتها 40,3%

عن وضع السياسات الدفاعية واألمنية في التعرف على مالمح التوازن
علمي رصين لكافة القدرات العسكرية واقتصادات الدفاع لـ  171دولة

حول العالم.

لهذه الدراسة ،فإن االنفاق العسكري في العالم للعام  2020زاد بنحو

 - 2جاءت الواليات المتحدة في صدارة دول العالم من حيث اإلنفاق

(أو  738مليار دوالر) من اإلنفاق اإلجمالي .كما واصلت الصين الزيادة في
إنفاقها العسكري للعام  2020وتقدر ميزانيتها بـ  193,3مليار دوالر ،بزيادة

وفيما يتعلق بتقرير التوازن العسكري للعام  ،2021فإنه يسلط الضوء على

 12مليار دوالر عن العام  .2019وتعد الصين هي المحرك الرئيسي للنمو

في الصناعات الدفاعية والعسكرية والصراع بين القوى الكبرى لتحديث

في ميزانيات الدفاع األمريكية والصينية ما يقرب من ثلثي الزيادة اإلجمالية

معدالت اإلنفاق العسكري في العالم عن العام  ،2020كما يرصد التطور
ترسانتها العسكرية ،التقليدية وغير التقليدية ،وفيما يلي عرض ألهم

في الميزانيات العسكرية في آسيا ( 25%من اإلجمالي)  .وشكلت الزيادات

في اإلنفاق الدفاعي العالمي في عام .2020
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ً
عالميا من حيث اإلنفاق العسكري ،
 - 3جاءت بريطانيا في المرتبة الثانية

 ،2015وهو العام الذي التزم فيه أعضاء الحلف بهذا الهدف.

وصلت إلى  60.64مليار دوالر ،وتمثل أقل من  10%من الذي تنفقه

حصتها تقدر  25%من اإلنفاق الدفاعي العالمي مقارنة بـ  % 17.8في

بميزانية تصل إلى  61.58مليار دوالر ،واحتلت روسيا المرتبة الثالثة بميزانية

الواليات المتحدة األمريكية على التسلح.

 - 5ارتفع معدل اإلنفاق الدفاعي في منطقة آسيا عام  2020وأصبحت

عام .2010

 - 4زاد إجمالي اإلنفاق العسكري في أوروبا بنسبة  2في المائة في عام

 - 6شهدت قارة أفريقيا ارتفاعا في اإلنفاق العسكري العالمي ،وبلغ معدل

عضوا في حلف شمال األطلسي هدف إنفاق  2في المائة من الناتج

والتى بلغت  .36%وعلى الرغم من أن هذه الزيادة الموجهة للدفاع تعد

 2020بالقيمة الحقيقية مقارنة بالعام  ،2019وحققت  9من أصل 28

اإلنفاق  ، 8.4٪وهذا يرجع الى الزيادة الكبيرة فى ميزانية دولة نيجيريا

المحلي اإلجمالي على الدفاع في العام  .2020فقد كانت هذه الزيادة

كبيرة نسبيا اآلن ،اال انها مازالت تشكل أزمة كبيرة بالنسبة ألفريقيا فى

حال التزمت القوى الفاعلة الرئيسية كفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا

الجهادية .ومن المالحظ أن القيود االقتصادية التي تواجهها المنطقة

أقل من الزيادة السابقة لها بنسبة  4.1%في عام  ،2019غير أنه في

وإيطاليا ،بزيادة ميزانيتها الدفاعية ،فإن ذلك

سيعني أنه في العام الجاري  ،2021يمكن أن

تصبح أوروبا المنطقة ذات أسرع معدل نمو
في اإلنفاق الدفاعي العالمي .لكن مع ذلك ما

يزال العديد من أعضاء حلف شمال األطسي

(الناتو) بعيدين عن هدف تخصيص  2%من

الناتج المحلي اإلجمالي الوطني لهذا الغرض
في العام .2024

وهذه النتيحة التي خلص إليها تقرير المعهد
الدولي للدراسات االستراتيجية تقترب إلى
حد كبير مع بيانات التقرير السنوي لحلف

مواجهة تحديات تصاعد حدة الصراعات الداخلية ،واستمرار تمدد الجماعات

هل يمكن أن تصبح
أوروبا المنطقة
ذات أسرع معدل
نمو في اإلنفاق
الدفاعي العالمي؟

أدت إلى كبح جماح اإلنفاق الدفاعي ،حيث
كان نصيب المنطقة  0.9٪فقط من اإلجمالي

العالمي في عام  .2020بيد أن القيمة الحقيقية
للدفاع اإلقليمي ارتفعت بنسبة  8.4٪في عام

 2020لتصل إلى نحو  17.7مليار دوالر أمريكي.

 - 7بالنسبة للدول العربية ،تراجع معدل اإلنفاق

الدفاعي بين الدول العربية مع انخفاض أسعار
النفط في العام  2020نتيجة جائحة كوفيد،-19
غير أن المملكة العربية السعودية حافظت على
ميزانيتها العسكرية البالغة  48مليار دوالر.

شمال األطلسي الذي قدمه السكرتير العام للحلف ينس ستولتنبرغ في

تنامي مؤشرات التوتر وعدم االستقرار في البيئة الدولية

تريليون دوالر بشكل إجمالي العام  .2020وارتفع اإلنفاق العسكري للدول

المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية للعام  2021على أمرين مهمين،

السادس عشر من مارس  ، 2021وأشار إلى أن أعضاء الحلف أنفقوا 1.1
الثالثين األعضاء في حلف شمال األطلسي (ناتو) العام  2020بنسبة 2.7

وفيما يتعلق بمسار الصراعات والنزاعات المسلحة في العالم ،أكد تقرير

األول أن البيئة األمنية العالمية يطغى عليها التوتر وعدم االستقرار،سواء

بالمئة مقارنة بعام  2019رغم الضغوط الهائلة التي تسببت فيها جائحة

بسبب استمرار وتيرة الصراعات بين القوى الكبرى ،أو نتيجة تصاعد حدة

األعضاء في الناتو بالنسبة المستهدفة لإلنفاق العسكري ،والتي تبلغ 2

في حلف شمال األطلسي ، -أو نتيجة تعثر الترتيبات الخاصة بالحد من

كوفيد -19على اإلنفاق العام في تلك الدول .ويلتزم اآلن  11من الدول
بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي لكل دولة ،مقابل ثالث دول فقط في

التوتر في العالقات الدفاعية بين الدول  -حتى بين الحلفاء كما هو الحال

التسلح ،بعد انسحاب الواليات المتحدة من معاهدة األجواء المفتوحة في
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رسميا من معاهدة
نوفمبر  ، 2020بعد أكثر من عام بقليل من انسحابها
ً
القوات النووية متوسطة المدى ،وفشل محاوالت إدارة الرئيس األمريكي

السابق دونالد ترامب إلدراج الصين في اتفاقية ستارت الجديدة بين روسيا
والواليات المتحدة .أما األمر الثاني فيتعلق بجمود الصراعات اإلقليمية

والدولية ،ففي منطقة الشرق األوسط استمرت الحروب في ليبيا وسوريا

واليمن ،كما استمر الصراع في أوكرانيا  ،وكذلك في أفريقيا  ،بما في
ذلك الحرب المستمرة منذ فترة طويلة في منطقة الساحل ،كما تجدد

الصراع في إقليم ناغورنو كاراباخ  ،واستعادت أذربيجان مساحات شاسعة

من أراضيها.

جائحة كوفيد 19 -وإعادة هيكلة أدوار الجيوش
أشار تقرير التوازن العسكري للعام

 2021إلى أن جائحة كوفيد-
 19تركت تأثيرها الواضح على

مؤسسات الدفاع والجيوش في

العالم ،وأعادت هيكلة أدوارها

لتتضمن المساهمة في حفظ

األمن واالستقرار في أوقات
األزمات والكوارث ،ففي العديد

من دول العالم ،تم نشر قوات

الجيش لدعم السلطات المدنية
في المهام بما في ذلك التخطيط

جائحة كوفيد 19 -تركت تأثيرها
الواضح على مؤسسات الدفاع
والجيوش في العالم ،وأعادت
هيكلة أدوارها لتتضمن المساهمة
في حفظ األمن واالستقرار في
أوقات األزمات والكوارث

والدعم اللوجستي .كما قدمت القوات المسلحة الطواقم الطبية والبنية

التحتية .لكن على الجانب اآلخر ،فإن الجائحة أثرت بشكل سلبي على

هذه االستراتيجية تتضمن ،االستثمار

في التكنولوجيا المتقدمة ،وخاصة
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ،وإبرام

اتفاقيات

ثنائية

إلجراء

األبحاث

المشتركة ،وتمويل برامج لتعليم
الطالب عن التكنولوجيا الصينية ،حيث

وقعت  16دولة مذكرة تفاهم مع

الصين حول مشاريع مرتبطة بطريق
الحرير الرقمي ،ما يعنى التوصل إلى
تفاهم رسمي حول السماح بوجود

التكنولوجيا الصينية في األسواق ،أو استضافة الصين لبرامج تعليمية ،أو
ً
مؤشرا على
إطالق برامج بحثية مشتركة ،وهذا بحسب التقرير ال يعد فقط

الجيوش ،فمع المخاوف من تنامي انتشار فيروس كورونا لجأت العديد من

اختراق التكنولوجيا الصينية في العالم ،وإنما األخطر أنها تستهدف ترجمة

المناورات المشتركة في إطار الجهود الوقائية للحيلولة دون انتشار الفيروس.

األمر الالفت لالنتباه والذي أشار إليه تقرير المعهد الدولي للدراسات

دول العالم إلى إلغاء بعض تدريباتها الخاصة ،كما لجأت أخرى إلى تأجيل

ذلك إلى نفوذ سياسي واكتساب أسواق جديدة في  137دولة حول العالم.
االستراتيجية هو أن نجاح الصين في تسويق تكنولوجيتها المتقدمة عبر

طري���ق الحري���ر الرقم���ي  ..مدخ���ل الصين لتعزي���ز هيمنتها
العالمية

الحكومات حول العالم بأن الصين على وشك قيادة النظام الدولي الجديد

الرقمي ،باعتبارها تشكل أهم أدواتها لتعزيز هيمنتها العالمية ،خاصة أن

الضغوط التي تمارسها من أجل إقناع هذه الدول بالتخلي عن التكنولوجيا

تناول تقرير التوازن العسكري للعام  2021استراتيجية الصين لطريق الحرير

مشروع «طريق الحرير الرقمي» ،يرجع في جانب منه إلى تصور العديد من
في ظل تراجع الدور القيادي للواليات المتحدة األمريكية ،وفشل حملة
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الصينية .وكشف التقرير أن مشروع الحرير الرقمي يبدو في ظاهره أنه يرتبط

بنقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة إلى دول العالم ،لكنه في الحقيقة ذو
أهداف جيوسياسية واستراتيجية تتعلق باستراتيجية الصين لقيادة العالم

في المستقبل ،فاالتفاقيات التي تبرمها الصين مع العديد من دول العالم

تمنحها أكثر من موطئ قدم في األسواق وتعزز من قدرتهاعلى التأثير في
صنع السياسات الحكومية.

التوازن العسكري في العالم  .. 2021قراءة تحليلية

ال شك أن استمرار الزيادة في اإلنفاق العسكري العالمي – كما جاء في
تقرير المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية -في ظل استمرار جائحة

كوفيد -19وانخفاض أسعار النفط يمكن تفسيره في ضوء العوامل
واالعتبارات التالية:

 - 1استمرار التنافس على قيادة النظام الدولي في عالم ما بعد كورونا،
ً
فقائمة الدول األكثر
إنفاقا هي الواليات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا
واالتحاد األوروبي ،وهذا ال يمكن فهمه بمعزل عن التنافس فيما بينها على

المكانة والنفوذ في عالم ما بعد كورونا .ففي
الوقت الذي تريد فيه الواليات المتحدة تأكيد

قيادتها للنظام الدولي ،فإن القوى األخرى
تسعى إلى بناء عالم متعدد األقطاب.

 - 2قناعة القوى الكبرى بأن القوة العسكرية
ما تزال أهم عوامل ومحددات القوة الشاملة

ومعيار النفوذ والتأثير الرئيسي في العالم،
ولعل هذا يفسر توجه الواليات المتحدة إلى

تطوير منظومتها من األسلحة التقليدية

وغير التقليدية ،فهي لم تعد تكتفي بالتسليح

التقليدي البري والبحري والجوي ،بل باتت تركز

استمرار وتصاعد خطر اإلرهاب في بعض
المناطق يعد أحد األسباب وراء ارتفاع اإلنفاق
الدفاعي العالمي ،وخاصة في مناطق أفريقيا
جنوب الصحراء التي تنتشر فيها التنظيمات
المتطرفة واإلرهابية المرتبطة بتنظيمي
»«داعش» و»القاعدة

جهودها على القوة الفضائية التي أرسى دعائمها الرئيس السابق دونالد

استمر بناء السفن البحرية األخرى بوتيرة متسارعة ،وتضاعف عدد السفن

في محاولة إلحياء الطريق الذي كان قد استهله الرئيس رونالد ريجان عام

العسكرية تمثل أهم أدوات تعزيز نفوذها في النظام الدولي  ،باعتبارها

ترامب ،وهناك أحاديث جدية عن عودة برنامج حرب الكواكب من جديد،

 ،83وهو عبارة عن شبكة من مدافع الليزر تحيط بأمريكا لمنع وصول أي
صواريخ عابرة للقارات إليها .نفس األمر ينطبق على بريطانيا التي تريد أن

تعزز من قوتها العسكرية وخاصة في أعقاب انسحابها من االتحاد األوروبي،
حيث تسعى إلى تبني استراتيجية دفاعية مستقلة في مواجهة التحديات

والمخاطر المحتملة ،دون االعتماد ثانية على الدول األوروبية ،وفي ظل
التحسب ألي تهديدات محتملة من روسيا بعد نحو عقدين من الهدوء

النسبي معها .وتعتزم الحكومة البريطانية زيادة انفاقها العسكري ليكون
األكبر منذ انتهاء الحرب الباردة .إذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون في شهر نوفمبر  2020عن تمويل إضافي بقيمة  16,5مليار

جنيه إسترليني على مدى السنوات األربع المقبلة .ورأى جونسون أنه «اتخذ
ألن الدفاع عن الوطن يجب أن يأتي
هذا القرار في
خضم أزمة جائحة كورونا ّ
ّ
أوال».

بينما تسعى الصين من وراء الزيادة في إنفاقها الدفاعي إلى تعزيز قوتها
العسكرية ،وبالفعل فقد ضاعفت أعداد الطرادات البحرية في السنوات

الخمس الماضية ،لتصل إلى  55طرادة في عام  .2020وفي الوقت نفسه،

ازدادت قدرات البحرية الصينية فيما يتعلق بالحروب ضد الغواصات .كما

البرمائية الكبيرة إلى  6سفن منذ عام  .2015فيما تدرك روسيا أن قوتها

قوى عظمي ،وإن كانت تتبنى استراتيجية لتحديث ترسانتها من األسلحة
تعتمد على النوعية وليس الكم  ،ولهذا بدأت تعتمد بشكل متزايد على

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في تطوير منظومتها العسكرية ،وبالفعل
فإن الصواريخ الروسية الفرط صوتية العابرة للقارات من نوعية أفانجارد،

وسارامات ،التي تستطيع حمل  10رؤوس نووية ،وذات القدرات التدميرية
ً
ً
مقلقا للواليات المتحدة.
هاجسا
العالية ،باتت تمثل
 - 3استمرار الصراعات بين القوى الكبرى على النفوذ في بعض المناطق
االستراتيجية ،كمنطقة بحر الصين الجنوبي ،والتي تشهد بين الحين واآلخر

بعض المناوشات البسيطة بين السفن الحربية األمريكية ،مع السفن

الحربية الصينية أثناء تسيير الدوريات البحرية في بحر الصين الجنوبي ،ففي
الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى سيطرتها على هذا الممر المائي ،فإن

الواليات المتحدة ترى أن مياه هذا البحر هي مياه دولية باألساس ،وتندرج

تحت فئة «أعالي البحار» ضمن بنود القانون الدولي .وفي شهر يناير 2021
حذّ رت الواليات المتحدة الصين من استخدام القوة في مياه بحر الصين

الجنوبي ،وأعادت تأكيد وجهة نظرها بأن الحملة الحازمة التي تقودها
الصين في المياه المتنازع عليها غير شرعية .وفي شهر مارس  2021قال
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ً
وقمعا ،بما في ذلك
بلينكن «إن الصين تتصرف بشكل أكثر عدوانية

في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي ،حيث تخوض نزاعات على
السيادة مع اليابان ودول آسيوية أخرى» .وتعهد بلينكن بالتصدي لما وصفه

بـ»العدوان الصيني» بما في ذلك مطالبها بسيادتها على مناطق واسعة
في بحر الصين الشرقي وبحر الصيني الجنوبي.

وهذه الصراعات تفسر في جانب منها زيادة اإلنفاق العسكري لكل من

الواليات المتحدة والصين ،فميزانية الدفاع األمريكية للعام  2021تعد
األكبر في تاريخ الواليات المتحدة ،وتبلغ  740مليار دوالر .وتعرضت هذه

الميزانية لالنتقادات بسبب تمويلها للعمليات العسكرية في الخارج بدلاً

من استخدام األموال لتلبية االحتياجات المحلية.أما الصين فقد أعلنت في
مارس  2021زيادة ميزانيتها العسكرية للعام  2021بنسبة  % 6,8عن العام
 ،2020وتقدر بـ ( 209مليارات دوالر) ،سيتم توجيه جانب كبير منها على

تطوير القدرات البحرية الصينية ،وذلك بهدف دعم مطالبتها بالسيادة على
خصوصا وفي بحر الصين
بحر الصين الجنوبي في مواجهة فيتنام والفيلبين
ً

الشرقي في جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان فضال عن منطقة

الدول في هذه المناطق إلى تعظيم قدراتها العسكرية واألمنية لمواجهة
التنظيمات اإلرهابية والمتطرفة .في الوقت ذاته فإن ميزانية الدفاع

األمريكية تخصص مئات الماليين من الدوالرات لمواجهة تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،تتضمن  645مليون دوالر للعمليات األمنية في العراق ،و200

هماليا في مواجهة الهند.
ً
قائما في ظل تخوف
فيما ال يزال الصراع بين حلف األطلسي وروسيا

وجود «داعش» في البلدين.

مزيد من الدول إلى الحلف ،وخاصة تلك التي يمكن من خاللها تهديد

خاتمة

موسكو من توسع الحلف باتجاه حدودها  ،ولهذا فإنها تعارض انضمام

أمنها ،وبالفعل فقد حذرت في شهر مارس  2021من أنها سترد إذا اتخذت

البوسنة خطوات صوب االنضمام لحلف شمال األطلسي؛ ألنها ستعتبر
ذلك سلوكا عدائيا.

 - 4استمرار وتصاعد خطر اإلرهاب في بعض المناطق يعد أحد األسباب وراء

ارتفاع اإلنفاق الدفاعي العالمي ،وخاصة في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء
التي تنتشر فيها التنظيمات المتطرفة واإلرهابية المرتبطة بتنظيمي
«داعش» و»القاعدة»  ،ومنطقة جنوب آسيا وبعض الدول في منطقة

الشرق األوسط  ،وخاصة في مناطق األزمات والصراعات كاليمن وليبيا
وسوريا والعراق .وال شك في أن هذا الخطر يعد أحد العوامل التي تدفع

مليون دوالر لسوريا ،والتي سيتم توجيهها لألنشطة المتعلقة بمكافحة

في الوقت الذي كانت فيه التوقعات تشير إلى تراجع معدالت اإلنفاق
العسكري في العالم في العام  2020بسبب جائحة كوفيد ،-19وتنامي

التعاون بين القوى الكبرى في مواجهة هذه الجائحة ،وخاصة في إيجاد حلول
للصراعات والنزاعات اإلقليمية والدولية ،وتوجيه مليارات الدوالرات على

التنمية والخدمات االجتماعية ،إال أن الواقع -كما كشفه تقرير المعهد
ً
مغايرا ،فالعالم ما يزال ينفق ما
الدولي للدراسات االستراتيجية بلندن ،جاء
يقرب من تريليوني دوالر على األسلحة ،فيما يشتد التنافس بين القوى
الكبرى على النفوذ والمصالح في العديد من المناطق ،وذلك في عودة

واضحة ألجواء الحرب الباردة.
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التقارب الروسي – الصيني ..

هل يعيد تشكيل خريطة التحالفات
ومعادالت القوة والنفوذ في العالم؟

التقارب الذي تشهده العالقات بين الصين وروسيا في العديد من المجاالت في اآلونة األخيرة ال
ً
أيضا يرتبط بالتحوالت الجيوسياسية
يعكس فقط رغبة الدولتين في تعزيز مصالحهما المشتركة ،وإنما

ً
وتحديدا بمعادالت القوة والنفوذ ،والتي تسعى الدولتان إلى أن يكون لهما
واالستراتيجية الدولية،

دورهما الفاعل والمؤثر في النظام الدولي ،وإعادة تشكيله كي يكون أكثر تعددية وتشاركية ،وذلك في
مواجهة الهيمنة األمريكية على تفاعالت هذا النظام.

وعلى هذا فإن العامل األمريكي يعتبر أحد المحددات الرئيسية التي
تفسر التقارب الصيني – الروسي ،وخاصة إذا ما تم األخذ في االعتبار

حقيقة التحركات التي تقوم بها الواليات المتحدة الحتواء أي نفوذ جديد
للدولتين ،تستوى في ذلك إدارة الرئيس جوبايدن مع إدارة الرئيس

السابق دونالد ترامب ،فما تزال النظرة األمريكية لكل من بكين وموسكو

بقلم العقيد الركن /يوسف جمعة الحداد
ً
تهديدا لمصالح الواليات
يطغى عليها الحذر والقلق ،باعتبارهما يمثالن

المتحدة وأمنها القومي.

مؤشرات التقارب الروسي -الصيني

ً
ً
متناميا في العديد من
تطورا
شهدت العالقات الصينية -الروسية
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العامل األمريكي
يعتبر أحد المحددات
الرئيسية التي تفسر
التقارب الصيني –
الروسي
المجاالت ،االقتصادية والسياسية واألمنية والعسكرية والتكنولوجية،

كما وقعت الدولتان العديد من مذكرات التعاون والتفاهم ،وأجرتا مناورات
عسكرية مشتركة في رسالة واضحة تؤكد إدراكهما المشترك ألهمية

االرتقاء بمسار العالقات وتنسيقهما في مواجهة التحديات المشتركة.

وعلى أية حال ،فإن مجاالت التعاون بين الدولتين تشمل ما يلي:

 - 1التنسيق السياسي وتبنى مواقف مشتركة إزاء معظم القضايا
اإلقليمية والدولية ،وتجسد ذلك بشكل واضح في مساعي الدولتين

في شهر مارس  2021لتشكيل جبهة مشتركة داخل األمم المتحدة

لمواجهة الهيمنة االمريكية ،وذلك بالتعاون مع دول أخرى تضم (إيران
والجزائر وأنجوال وروسيا البيضاء وبوليفيا وكمبوديا وكوبا وإريتريا والوس

ونيكاراجوا ،وسانت فينسنت وجرينادينز ،وسوريا وفنزويال) ،وتهدف هذه
الخطوة – كما أعلنت الدولتان -هو تشكيل تحالف للدفاع عن ميثاق

األمم المتحدة من خالل التصدي الستخدام القوة أو التهديد باستخدامها،
والعقوبات أحادية الجانب ،والحفاظ على التعددية في إدارة القضايا

والملفات التي ترتبط باألمن والسلم اإلقليمي والدولي .ويأتي التحرك
الصيني والروسي في األمم المتحدة للحيلولة دون سيطرة الواليات
ً
كثيرا ما وجهت
المتحدة على المنظمات األممية ،وخاصة الحقوقية ،التي
انتقادات شديدة ألوضاع حقوق اإلنسان في الدولتين ،وكان آخرها في

شهر فبراير  2021حينما انتقدت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق

اإلنسان ،القيود على الحريات في روسيا والصين ،مرحبة في المقابل
بالتغييرات التي تطال سياسة الهجرة في الواليات المتحدة في ظل إدارة

الرئيس جو بايدن .كما ظهر التنسيق بين الدولتين في منع صدور قرار من
مجلس األمن يدين االنقالب العسكري في ميانمار ،ناهيك عن فرض

عقوبات على القائمين به.

 - 2المجال االقتصادي والتكنولوجي يعد أهم مؤشرات تنامي العالقات
ً
وفقا
بين الدولتين ،حيث تشير التقديرات إلى أن حجم التجارة بينهما يقدر

إلحصائيات العام  ،2019قبل التراجع بسبب جائحة كوفيد ،19 -إلى 110
ً
وفقا لسلطات الجمارك الصينية .في
مليار دوالر على أساس سنوي،
الوقت ذاته فإن الصين باتت تعتمد بشكل رئيسي في احتياجاتها من

الطاقة على روسيا  .فيما تتجه بكين إلى تعزيز استثماراتها في مشروعات

كبيرة للطاقة في احتياطات روسيا الهائلة في القطب الشمالي المتجمد.

كما تتعاون الدولتان في مجال التكنولوجيا المتقدمة ،حيث تفضل
موسكو شركة «هواوي» الصينية لبناء شبكة االتصاالت الجيل الخامس.

كما تسعى روسيا إلى االستفادة من تجربة الصين الرائدة في التوظيف
الواسع للتكنولوجيا في عمليات الرصد والتتبع المرتبطة بمحاربة فيروس

«كورونا».

 - 3التعاون في المجال الدفاعي والعسكري ،وخاصة في مجال الصناعات

الدفاعية والعسكرية والتكنولوجية وإجراء التدريبات والمناورات المشتركة،
ففي شهر ديسمبر  2020تعاونت الدولتان في إطالق دوريات جوية في
منطقة غرب المحيط الهادئ وبحر الصين الشرقي ضمت قاذفات ثقيلة،
كجزء من مناورات عسكرية سنوية بينهما .وهذا التعاون يمثل مصدر قلق

للواليات المتحدة وحلفائها في آسيا ،وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية،

باعتباره موجه ضدها باألساس.
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فالدليل االستراتيجي المؤقت الذي نشرته إدارة الرئيس األمريكي جو
بايدن يوم  3مارس  ، 2021والذي يعبر عن أولويات اإلدارة ورؤيتها

للمخاطر والتهديدات التي تواجه األمن القومي والمصالح األمريكية
ً
تهديدا
بصفة عامة ،أشار صراحة إلى أن روسيا والصين تمثالن

للواليات المتحدة األمريكية ،حيث يؤكد هذا الدليل صراحة « أن االختبار

الجيوستراتيجي األكبر الذي يواجه الواليات المتحدة في القرن الحادي
والعشرين يتمثل في عالقتها مع الصين ،التي ُينظر إليها باعتبارها عالقة

 - 4التعاون في مجال الفضاء ،باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي

تنافسية ،وتعاونية إذا دعت الضرورة ،وعدائية في بعض األحيان» كما

كوسموس» الفضائية الروسية ،واإلدارة الفضائية الصينية ،مذكرة تفاهم

نفوذها العالمي ،ولعب أدوار تتسبب في حالة من الفوضى على الساحة

كل البلدان والجهات المعنية وذلك في سبيل تعزيز التعاون في مجال

السابق دونالد ترامب ،والتي وضعت الدولتان ضمن قائمة التهديدات

وقعت مؤسسة «روس
تتفوق فيها الدولتان ،ففي شهر مارس ّ 2021

للتعاون في إنشاء قاعدة قمرية دولية مفتوحة للمساهمة فيها من قبل
العلم واستخدام الفضاء ألغراض سلمية في مصلحة البشرية بأسرها.
كما تهدف مذكرة التعاون إلى توظيف الخبرات المشتركة والتكنولوجيات
العلمية في دراسة سطح القمر وتحقيق مشاريع مشتركة في مدار القمر

على حد سواء.

عوامل التقارب الروسي -الصيني

تحدث هذا الدليل عن التهديد الذي تفرضه روسيا التي «تصر على تعزيز
العالمية» .وهي نفس الرؤية التي كانت تتبناها إدارة الرئيس األمريكي
االستراتيجية التي تواجه الواليات المتحدة األمريكية ،في «استراتيجية
األمن القومي للعام .»2018

ومن الواضح أن إدارة الرئيس بايدن تنظر إلى الصين باعتبارها التحدي
األكبر والمنافس األول لسياستها الخارجية ،ولكنها في الوقت ذاته ال تفكر

في الصدام المباشر معها ،ولكنها ربما تتبنى استراتيجية تسعى خاللها
إلى تعظيم تفوقها في المجاالت االقتصادية والتكنولوجية والعسكرية،

ال شك أن التقارب الروسي -الصيني وإن كانت تقف ورائه رغبة الدولتين

وهي المجاالت التي يبدو أن بكين تسعى إلى تأكيد تفوقها العالمي،

بالتحوالت التي تشهدها البيئة الدولية  ،وخاصة منذ ظهور جائحة كوفيد-
ً
استنادا إلى
 ،19والتي أعادت تقييم معادالت القوة والنفوذ في العالم

روسيا التي تسعى هي األخرى إلى استعادة موقعها على النفوذ العالمي
ويبدو أن عالقة

األزمات ،وامتالك منظومة قوية تعنى باألمن الشامل .وعلى هذا يمكن

في أعقاب التصريحات التي أدلى بها األخير في شهر مارس  2021والتي

في تعزيز مصالحهما المشتركة ،إال أن هناك عوامل أخرى ترتبط

معايير جديدة  ،ترتبط بقدرة الدول على تطوير استجابة فاعلة لمواجهة

القول أن ثمة عوامل تدفع في اتجاه المزيد من التقارب بين موسكو
وبكين خالل الفترة المقبلة ،لعل أبرزها:

 - 1إدراك الدولتين أنهما ما تزاالن في دائرة االستهداف األمريكي،

وتجاوزها للواليات المتحدة فيها .في الوقت ذاته ،فإنها تنظر بقلق إلى

كقوة عظمي تنافس الواليات المتحدة األمريكية.
ً
مزيدا من التوتر في ظل إدارة بايدن ،وخاصة
واشنطن بموسكو ربما تشهد
قال فيها »:إنه يعتقد أن نظيره الروسي فالديمير بوتين «قاتل» ،محذرا
من أنه «سيدفع ثمن» أعماله  .ولم تتأخر موسكو في إعالن استدعاء

سفيرها في الواليات المتحدة أناتولي أنطونوف «للتشاور ،وذلك في
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أول أزمة دبلوماسية تقع بين الدولتين في

ظل إدارة بايدن.

 - 2رفض الدولتين للهيمنة األمريكية على
النظام الدولي ،وتوافقهما االستراتيجي

على تحدي سياسة القطب األوحد األمريكية

والتدخل في «المصالح األساسية» داخل
الدولتين أو بالقرب من حدودهما ،وخاصة
في مرحلة ما بعد جائحة كورونا التي تتطلع

فيها قيادتي الدولتين إلى تعزيز نفوذهما

السياسي واالستراتيجي في النظام الدولي.
فالصين تسعى إلى استثمار نجاحها في إدارة

التقارب الروسي -الصيني يمكن أن
يؤثر بشكل واضح على إعادة صياغة
التحالفات اإلقليمية والدولية ،ويعيد
تشكيل معادالت القوة والنفوذ في
عالم ما بعد كورونا

أزمة جائحة كوفيد 19 -في تعزيز مكانتها ،وربما قيادتها ،ألي تحوالت

أعقاب غزو روسيا لجزيرة القرم في العام  ،2014وما أعقبها من عقوبات

الصحية» الكتساب مناطق نفوذ وتأثير جديدة خاصة في أوروبا ،وذلك

مع الصين ،باعتبارها تمثل طوق النجاة للخروج من هذه العزلة .كما أن

مستقبلية في عالم ما بعد كورونا ،ووظفت في ذلك «الدبلوماسية

على حساب الواليات المتحدة .روسيا هي األخرى تسعى إلى استعادة

أمريكية وأوروبية ،عمقت من عزلتها الدولية ،ما دفعها إلى تعزيز تقاربها

تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد

مكانتها كقوة عظمى في النظام الدولي ،ليس فقط من خالل الحفاظ
ً
أيضا من خالل تعزيز
على قوتها العسكرية وتطويرها بشكل مستمر ،وإنما

التقارب مع روسيا ،في داللة واضحة على إدراكها البالغ ألهميتها كقوة

من خالل «دبلوماسية المساعدات الصحية» ،إلى تعظيم نفوذها في

الصيني ،وانغ يي ،خالل اللقاء السنوي األول في برلمان الشعب ،في
ً
جنبا
مايو  ،2020بقوله »:إن روسيا دعمت الصين وإن البلدين سيقفان

حضورها الفاعل والمؤثر في مناطق األزمات والصراعات ،وخاصة في
ً
أيضا على توظيف وباء كورونا
منطقة الشرق األوسط ،كما أنها عملت
العديد من المناطق حول العالم.

 - 3التحديات المشتركة تعتبر من اهم دوافع التقارب بين الدولتين ،حيث
تتبنى الصين وروسيا رؤية متقاربة لطبيعة التهديدات والمخاطر التي
تواجههما ،سواء فيما يتعلق بالعقوبات األحادية التي تفرض عليهما من

جانب الواليات المتحدة أو بعض الدول األوروبية ،أو نتيجة تهديدات حلف
شمال األطلسي وتوسعه باتجاه موسكو .وتدرك الدولتان أن تعاونهما
ً
واضحا في
يمثل ضرورة استراتيجية في مواجهة هذه المخاطر ،وبدا هذا

ترامب ،واندالع حروب التجارة والتكنولوجيا بينهما ،دفع الصين إلى

فاعلة وذات وزن مؤثر في النظام الدولي ،وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية

إلى جنب ضد محاوالت الواليات المتحدة تحميل بكين المسؤولية” عن

تبعات فيروس كورونا».

 - 4مواجهة هيمنة الدوالر األمريكي على التعامالت المالية العالمية:
ً
ً
مشتركا في مواجهة هيمنة الدوالر ،ويعمالن
موقفا
تتبنى روسيا والصين

على إدخال عمالت أخرى رئيسية إلى أسواق المال العالمية ،من خالل
االعتماد على اليورو ثم الروبل الروسي واليوان الصيني وذلك ضمن

استراتيجية مشتركة تستهدف تقليص التعامل بالدوالر بين البلدين،
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باعتباره يمكن أن يشكل حصانة ضد العقوبات االقتصادية التي توظفها
الواليات المتحدة كورقة ضغط ضد مصالحهما ،وتشير التقديرات في

هذا السياق إلى تراجع حجم التجارة بين الدولتين بالدوالر إلى أقل من
 %50خالل الربع األول من العام  ،2020وهو أقل نسبة في التاريخ

بالنظر إلى أن حجم التجارة بالدوالر بينهما وصلت العام  2014إلى .%90
والواقع أن الصين تقود الحملة الرامية إلى كسر احتكار الدوالر ،فقد

أطلقت بورصة عالمية في شنغهاي لتداول عقود النفط بالعملة الصينية

اليوان اعتبارا من أوائل عام  ،2019وذلك في ضربة قوية الحتكار نظام
«البترودوالر» لصالح نشوء نظام «البترويوان» .كما وقعت اتفاقيات مع
روسيا وتركيا وإيران والهند ودول آخرى لتعزيز تبادالتها التجارية بالعمالت
الوطنية بدال من الدوالر .كما أطلقت الصين مع دول البريكس األخرى

من شنغهاي «بنك التنمية الجديد» برأسمال يزيد على  100مليار دوالر
لتعزيز استثمارتها المشتركة وتحقيق المزيد من التوازن في المعامالت
الدولية .كما أطلقت من بكين في عام « 2014البنك اآلسيوي لالستثمار

في البنية التحتية» الذي تشارك برأسماله حاليا نحو  60دولة  ،باعتباره
ً
ً
منافسا
يمكن أن يشكل
قويا لصندوق النقد الدولي الذي تتحكم الواليات
المتحدة وحلفائها في قراراته بحكم ملكيتها لغالبية الحصص فيه.

التق���ارب الصيني -الروس���ي أي تأثير عل���ى معادالت القوة
والنفوذ في العالم؟

ال شك في أن التقارب الروسي -الصيني يمكن أن يؤثر بشكل واضح
على إعادة صياغة التحالفات اإلقليمية والدولية ،ويعيد تشكيل معادالت
القوة والنفوذ في عالم ما بعد كورونا ،وخاصة بالنظر لالعتبارات التالية:

 - 1توافق الدولتين على بناء نظام دولي متعدد األقطاب ،والتحرك
المشترك نحو تحدي الهيمنة األمريكية والتمدد في مناطق نفوذها

التقليدية سواء في أوروبا أو في منطقة الشرق األوسط ،ما يعني معه

أن تقارب موسكو -بكين يمكن أن يدشن لتحوالت محتملة في خارطة
التحالفات اإلقليمية والدولية خالل الفترة المقبلة .ويكتسي هذا التحرك
أهميته بالنظر إلى تأييد العديد من دول العالم له ،وخاصة تلك التي

تتحفظ على السياسات األمريكية االنفرادية ،ورفضها لألدوات التي

تستخدمها في ممارسة ضغوط عليها سواء تعلقت بالعقوبات األحادية
أو «تسييس» قضايا حقوق اإلنسان.

 - 2تصاعد الوزن النسبي لكل من الصين وروسيا في النظام الدولي،

ً
خالفا للصورة السلبية المنتشرة عنها في
في المجال البحثي والعلمي،

المتحدة وتضاؤل التأثير األوروبي ،ال سيما أن هذه الجائحة أظهرت

 - 3بناء التحالفات المرنة :ال شك في أن صعود الوزن النسبي لكل من

بينما قدمت الصين وروسيا نموذجين ناجحين للعالم ،فاألولى استطاعت

في المستقبل ،ويجعلها أكثر مرونة ،وسيتيح هامش من المناورة

وخاصة بعد جائحة كوفيد 19 -في مقابل تراجع الدور القيادي للواليات

هشاشة المنظومة الغربية في مواجهة هذه النوعية من األزمات الطارئة،

احتواء تفشي انتشار الفيروس في فترة قصيرة ،بل ووظفت ما يسمى
بـ»الدبلوماسية الصحية « في تعزيز نفوذها في أوروبا وأفريقياـ بينما
استطاعت روسيا أن تتعامل مع هذه الجائحة بكفاءة عالية ،وأظهرت أنها

تمتلك منظومة صحية وطبية وعلمية متطورة ،يكفي اإلشارة هنا إلى أن

لقاح «سبوتنيك» الذي تنتجه روسيا للوقاية من فيروس كورونا ،والذى

تم تطويره فى مختبر حكومي ،بدعم من صندوق الثروة السيادية الروسي،
يصنف اآلن باعتباره من أهم اللقاحات لتمتعه بدرجة عالية من الكفاءة
والفاعلية ،وهذا أعاد الصورة اإليجابية عن روسيا باعتبارها دولة متقدمة

بعض وسائل اإلعالم الغربية التي حاولت التشكيك في قدراتها العلمية.

الصين وروسيا في النظام الدولي سيؤثر على طبيعة التحالفات الدولية

والحركة للدول الصغيرة في إدارة تحالفاتها وعالقاتها الدولية ،خاصة إذا
ما تم األخذ في االعتبار حقيقة أن الدولتين تتبنيان استراتيجية متشابهة

يمكن أن يطلق عليها «التوازن في إدارة العالقات وبناء الشراكات»،
تنطلق باألساس من الموازنة بين مصالحهما االستراتيجية وبين مصالح

حلفائهما دون التدخل في الشئون الداخلية لهؤالء الحلفاء أو محاولة

فرض رؤى بعينها عليهم ،وهذا ما يجعلهم شركاء موثوقين بالمقارنة

بالواليات المتحدة األمريكية ،وهذه االستراتيجية أثبتت فاعليتها حتى
اآلن في نجاح الدولتين في توسيع شراكتهما االستراتيجية مع العديد
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فرض عقوبات أو ممارسة ضغوط على دول العالم؛ بدعوى انتهاك حقوق
اإلنسان ،قد يؤدي إلى ظهور نمط جديد من التحالفات بين الدول الرافضة

لهذه الهيمنة األمريكية ،بحيث ال تقتصر فقط على روسيا والصين ،وإنما
ً
أيضا كوريا الشمالية وإيران وفنزويال وغيرها من الدول التي تنظر
تضم

بقلق للسياسات األمريكية .بل أن هذه المعارضة للسياسات األمريكية
ً
وخصوصا بعد أزمة
بدأت تتسلل إلى الدول األوروبية في اآلونة األخيرة،
جائحة «كوفيد  ،»19وظهور خالفات بين واشنطن وحلفائها األوروبيين

حول العديد من القضايا ،والمثال على ذلك رفض العواصم األوروبية في
العام الماضي مشروع القانون األمريكي الخاص بإعادة فرض حظر على

تصدير األسلحة إلى إيران في مجلس األمن الدولي .

 - 5نجاح روسيا والصين في توظيف تفوقهما العسكري والتكنولوجي في

توسيع خريطة تحالفاتهما اإلقليمية والدولية ،فموسكو بدأت تتبنى في

السنوات القليلة الماضية استراتيجية الصفقات العسكرية مع العديد من
دول العالم بشروط ميسرة وذلك لزعزعة التحالفات األمريكية ،كما حصل

مع تركيا في صفقة «إس  ،»400أما الصين فإنها تعتمد على التكنولوجيا

المتقدمة في التمدد والتوسع في العالم ،وخاصة تقنية الجيل الخامس

 ، 5Gحيث تطمح من خالل خطتها “الصين  ،”2025إلى أن تصبح القوة
العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا بحلول هذا التاريخ ،ويعد تطوير
تقنية  5Gهي ركيزتها الرئيسية لتحقيق هذا الهدف االستراتيجي ،ولهذا

تعهدت الحكومة الصينية بزيادة دعمها لشركات التكنولوجيا في أعقاب

القيود األمريكية  ،كي تواصل تفوقها وصدارتها في هذه التقنية،
وتتوسع في نشر حلولها في مختلف دول العالم ،لتثبت أنها تمضي على

طريق تأكيد تفوقها التكنولوجي ،خاصة إذا ما تم األخذ في االعتبار ما
ً
توفره شبكة الجيل الخامس من مزايا هائلة ،حيث تفتح
آفاقا واعدة لعهد
الثورة الصناعية الرابعة وتوسيع استخدام تكنولوجيات مثل القيادة الذاتية
والذكاء االصطناعي ،وتطبيقات البلوك تشين ،والحوسبة الكمية ،وأتمتة

اآلالت ،والروبوتات ،ومعدات الفضاء والطيران ،والمعدات البحرية ،حتى
أن هناك بعض األوساط السياسية واالستخباراتية األمريكية بدأت تنظر

جزءا من سباق تسلح
إلى السباق حول تقنية شبكة الجيل الخامس باعتباره ً

جديد ومتطور مع الصين ،خاصة بعد أن طرحت األخيرة مبادرتها المعروفة

من دول العالم في مختلف المناطق.

وهذه االستراتيجية التي تتبناها الدولتان في بناء تحالفاتهما وشراكاتهما
الخارجية تنسجم مع التقدير االستخباراتي لمؤسسة «ستراتفور» الذي

نشرته في فبراير من العام  ،2020وتوقع حدوث عدة تغييرات هيكلية

في بنية النظام الدولي في العقد الجاري ( )2030-2020منها أن العالم

سيعود إلى هيكل القوة متعدد األقطاب ،وأن الدول ستفضل الدخول
في التحالفات المرنة عازفة عن الشراكات والتحالفات الشمولية .ويتوقع
إقليميا ،وقائمة على
هذا التقدير ظهور تحالفات صغيرة عديدة ،مركزة
ً
مجال بعينه –اقتصادي ،عسكري ،سياسي ،بيئي ،تسعى إلى استخدام
مصالحها المشتركة والموارد المجمعة لتحسين المناورة مع القوى

الكبرى.

 - 4التوافق بين روسيا والصين على تحدي الهيمنة األمريكية ،والتصدي

لممارساتها التي تستهدف توظيف المنظمات األممية والدولية في

باسم “الحزام والطريق” التى تستثمر خاللها مليارات الدوالرات فى البنى
ً
وتحديدا في بناء طرق رقمیة سريعة  ،بالشكل الذي
التحتیة التكنولوجية،
يعزز من نفوذها في صراعات المستقبل.

خاتمة

التقارب الروسي – الصيني وما يرتبط به من تحالفات عسكرية

وتكنولوجية واقتصادية نجحت الدولتان في إبرامها مع العديد من دول

العالم في السنوات القليلة الماضية ربما يعيد صياغة خريطة التحالفات
ومعادالت القوة والنفوذ في العالم في المستقبل ،خاصة بعدما أظهرت

جائحة كوفيد 19 -تراجع الدور القيادي للواليات المتحدة وتضاؤل التأثير

األوروبي ،كما فرضت هذه الجائحة معايير جديدة لقياس قوة الدول
وتأثيرها في النظام الدولي ،ال تقتصر وحسب على القوة العسكرية،

وإنما تشمل وربما األهم ،ما تمتلكه من منظومة قوية في إدارة االزمات

فضال عن
والكوارث الطارئة ،ومن توفير شبكات للضمان االجتماعي،
ً

التضامن مع الشعوب الفقيرة في مواجهة هذه النوعية من األزمات.
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تقنيات

Arquus
تعرض المركبة المدرعة
الهجينة Scarabee

عرضت شركة  Arquusالرائدة في مجال الدفاع البري أيقونتها المركبة المدرعة الهجينة

 Scarabeeللمرة األولى في الخارج خالل معرض الدفاع الدولي (أيدكس)  2021في أبوظبي
مؤخرا .وتستخدم المركبة الفائقة التطور التي تعتبر المركبة المدرعة الهجينة األولى من نوعها

أحدث التقنيات وأكثرها ابتكارا التي طورتها الشركة مثل التحكم في الطاقة وتعديل ارتفاع نظام
التعليق لدى المركبة ووجود محور قيادة خلفي مستقل ،باإلضافة إلى بقية المميزات األخرى.

67
ففي عام  2018قررت شركة  Arquusتمويل عملية تطوير مركبة مدرعة

يمكن التحكم في وزنها وتحتوي على أحدث مواصفات التشغيل الالزمة

واستغالل أحدث التقنيات الناشئة القادرة على تنفيذ مهام االستطالع
في المستقبل داخل أشد المناطق والبيئات خطورة وتنظيم عملية دعم

االشتباك في حالة القتال الجماعي المشترك.

تلك كانت الرؤية التي أدت إلى مولد المركبة المدرعة الهجينة Scarabee
التي تتميز بالمرونة والتصميم الهندسي القياسي ،والتي تهدف إلى تزويد
الوحدات بمنصة قادرة على صناعة الفارق في أشد مناطق العمليات

خطورة وضراوة.

وتستند المركبة المدرعة الهجينة  Scarabeeإلى عقود طويلة من

الخبرة في تصميم المركبات المدرعة ومركبات االستطالع الخفيفة مثل
الدفاع الجوي والصاروخي  )Air and Missile Defense (AMDوأرض

األلغام المهجورة  )Abandoned Mine Land (AMLومركبة االستطالع

المدرعة  )Armored Reconnaissance Vehicle (EBRوالمركبة

المدرعة الخفيفة ( ،)VBLوجرى تصميم المركبة  Scarabeeبحيث تكون

قادرة على الجمع بين الحماية والقدرة على التخفي وخفة الحركة الفائقة.

ورأى الخبراء أن المركبة  Scarabeeقادرة على تلبية متطلبات الجيوش

واحتياجات األطقم القتالية في الميدان .وتتمتع المركبة بخفة وزنها

تتمتع المركبة

Scarabee

بقوة نيرانية فائقة في
ساحة العمليات بفضل
مدفعها عيار  30ملليمترا
وقدرتها على الجمع بين
القدرة على التخفي وتنفيذ
المهام الهجومية

وصغر حجمها وقدرتها العالية على توفير الحماية لألفراد ،ما يصعب

مهمة رصدها أو تحديد موقعها أو التسديد عليها أو إصابتها .وتمثل
المركبة  Scarabeeثورة حقيقية من حيث تصور المهام االستطالع
وأسلوب تنفيذها.

وتتوافر المركبة  Scarabeeحاليا بثالث فئات مختلفة وهي جاهزة
لالنخراط في العمليات القتالية فورا.

ثالث فئات

الخطوط المعادية .وبفضل تصنيفها كمركبة من زنة  8أطنان كحد
أقصى  )Gross Vehicle Weight Rating (GVWRوحجمها المدمج،

يمكن نقل المركبة وهي معلقة في الهواء بواسطة إحدى المروحيات أو
نقلها عن طريق طائرة النقل العمالقة  ،C130األمر الذي يسهل عملية

نشرها في أي منطقة عند الضرورة.

خالل معرض الدفاع الدولي (أيدكس) في أبوظبي جرى عرض المركبة

حركة شبيهة بحركة السلطعون

قادرة على تلبية احتياجات وحدات القوات الخاصة ،السيما وأنها مجهزة

الهدف من وراء رفع مستوى المركبة فهو ضمان قدرة المركبة على

 )(RCWSمن طراز  Hornetالمجهز بمدفع رشاش عيار  12,7ملليمترا.

المركبة األدنى فهو مخصص للنقل واإلسقاط الجوي وتعزيز قدرة

 Scarabeeفي نسختها  )PATSAS (Patrol SASالتي يرى الخبراء أنها

ب “نظام تسلح مسيرة” remote controlled weapon system

وفيما يتعلق بفئة االستطالع ،تتمتع المركبة  Scarabeeبقوة نيرانية

فائقة في ساحة العمليات بفضل مدفعها عيار  30ملليمترا وقدرتها على

الجمع بين القدرة على التخفي وتنفيذ المهام الهجومية.

يمكن تعديل الخلوص األرضي للمركبة  Scarabeeفي أي وقت ،أما
السري فوق الطرق الوعرة أو غير الممهدة وعبور الموانع .أما مستوى

المركبة على التخفي من وضع الرمي أو المراقبة.

والمركبة مجهزة بعجالت القيادة الخلفية المستقلة ،وهو ما يسمح

للمركبة بعمل منعطفات قصيرة للغاية (قد تصل إلى  11مترا) في

أما بالنسبة للفئة الثالثة فهي تستهدف العمليات األمنية وعمليات

البيئات المجزأة  compartmentalised environmentsمثل الغابات

مسؤولين عن التشغيل ،وهي مجهزة ب “نظام إدارة المعركة” battle

المركبة القدرة على التحرك مثل السلطعون crab-like movements

مكافحة اإلرهاب والعمليات الحضرية .وتحمل هذه الفئة ثالث أفراد
 )management system (BMSمن طراز  Battlenetالذي أنتجته شركة
Arquus

أو المناطق الحضرية .واألهم من ذلك هو أن هذه المواصفات تمنح
بفضل وجود المحور الخلفي على التوازي مع المحور األمامي عند
االنعطاف ،وستسمح هذه الميزة الفريدة للمركبة بالخروج من مركبها

وتعتمد هذه الفئات الثالث على شاسيه موحد بهدف تأمين عنصر

والعودة إليه دون الحاجة إلى إجراء أي نوع من المناورة أو االستمرار في

وجرى تصميم المركبة  Scarabeeخصيصا من أجل وضع معايير جديدة

والمركبة مزودة بأسطوانة هيدروليكية مجهزة بأنظمة استشعار

القواسم المشتركة ورفع كفاءة عمليات الصيانة وخفض قيمة الشراء.

لمركبات االستطالع والمركبات المدرعة الخفيفة.

وتتميز المركبة بقدرتها على االختباء أو التستر خلف أصغر الموانع حجما،
األمر الذي يمنح قائد المهمة وقتا كافيا التخاذ القرار المناسب أمام

مواجهة العدو عند التحرك إلى جانبه.

متكاملة تتحكم في حركة العجالت الخلفية .وتعود ملكية تصميم هذه

الوظيفة إلى شركة Arquus

وتستمد المركبة  Scarabeeطاقتها من محرك بست أسطوانات بقوة
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 70كيلو وات ،تتمتع المركبة بأعلى قدرة على التخفي بين شقيقاتها في
األسواق العالمية عندما تكون على الوضع الكهربي بنسبة  .100%وتأتي

البطاريات اللي-أيون  li-ion batteriesالعالية القوة ( 12كيلو وات/
ساعة) لتمكن المركبة  Scarabeeمن قطع الكيلومترات األخيرة نحو
الهدف بكل هدوء ،ومن ثم االقتراب من العدو عند الضرورة دون التعرض

للرصد ،وذلك عند تنفيذ مهام االستطالع أو العمليات الهجومية .كما
تتيح تلك البطاريات أيضا تنفيذ عمليات المراقبة بهدوء شديد ولساعات
طويلة دون الحاجة إلى إيقاف كافة أنظمتها عن العمل ،بما في ذلك
مكيف الهواء ،األمر الذي يسمح للمركبة باالقتراب والمراقبة والتحليل

والعودة إلى قواعدها بسالم قبل بث أي تقرير إلى وحدة القيادة دون
تشغيل محركها الديزل .ويرى خبراء أن هذه اإلمكانيات الجديدة تطرح

معايير جديدة لمهام االستطالع.

كما يسمح محرك المركبة  Scarabeeالكهربي العالي األداء أيضا بإعادة

شحن البطاريات بسرعة أثناء دوران المحرك الحراري على الوضع السكون

 running idleبأقل قدر ممكن من الضوضاء.

كما يسمح مستوى الطاقة العالي المتاح باستخدام األنظمة ذات

االستهالك العالي للطاقة مثل الطائرات اآللية (الدرون) وأنظمة التحديد
بالليزر والليزر القصير المدى المضاد للطائرات اآللية وأجهزة الرادار

وأنظمة الحرب اإللكترونية أو األنظمة المضادة countermeasures
ويسمح هذا اإلنتاج من الطاقة والقدرة على التخزين بتركيب أي أجهزة

جديدة في المستقبل ،ومن ثم إطالة عمر المركبة وبقائها في الخدمة
لمدة طويلة.

وعند الضرورة ،تسمح القيادة الهجينة الموازية أيضا باستخدام قوة كال
المحركين على “وضع الدفع”  boost modeبالتسارع بصورة أكبر تجنبا

ألي تهديد مباشر ،ومن ثم الوصول إلى الهدف أو تجاوز أي وضع معاد.
ويتيح المحرك الكهربائي بعد ذلك قوة دفع بقوة  100حصانا أمام محرك

االحتراق الداخلي ،ما يجعل هذه المركبة المدرعة الخفيفة التي تزن ثمانية

أطنان واحدة من أسرع المركبات المدرعة في األسواق .ويؤدي اختيار
محرك هجين إلى خفض استهالك الوقود وتقليل الحاجة إلى اإلمدادات
اللوجستية وعمليات الصيانة .ويؤمن هذا المحرك دعما احتياطيا ،وهو
ما يساهم في تعزيز فرص البقاء في حالة تعرض أحد المحركين للعطل

أو اإلصابة.

حماية باليستية ذات مستوى عال

تأتي المركبة  Scarabeeمزودة بحماية باليستية ذات مستوى عال للغاية

 300حصانا يعمل بالديزل ،ما يجعلها تحقق استفادة كبيرة من النسبة

ضمن فئتها .وتعتمد المركبة على خلية القدرة على البقاء survivability

وهو ما يمنح المركبة سرعات عالية للغاية في كافة الظروف (قد تصل

مساحة المركبة الداخلية بحيث تساهم في تعظيم التواصل والتعاون

االستثنائية للطاقة مقابل الوزن والتي تصل إلى  40حصانا للطن الواحد،

إلى  130كيلومترا في الساعة) باإلضافة إلى قدرات التسارع االستثنائية.
ويسمح المحرك ذو الصمامات الستة بتشغيل هادئ للغاية للمركبة

على وضع الهجين ،وذلك بفضل تصميمه ووجوده في مؤخرة المركبة.
الوضع الكهربي بنسبة %100

 cellالمصممة لحماية أفراد الطاقم ضد أي تهديد .كما جرى تصميم

بين أفراد الطاقم الواحد .وتبعا لفئة المركبة ،يمكن للمركبة Scarabee

استيعاب طاقم مكون من  3أو  4أفراد كلهم قادرون على التواصل مع
بعضهم البعض بكل كفاءة ،إما عن طريق الصوت أو من خالل أنظمة

أنتركوم داخلية.

جرى عرض المركبة  Scarabeeعلى الجمهور للمرة األولى وهي على

ويجلس القائد في المقدمة للحصول على رؤية استثنائية بزاوية 200

مدينة  Satoryالفرنسية .وبفضل محركها الهجين الذي تصل قوته إلى

البدائية الناسفة .ويمكن زيادة زاوية الرؤية عن طريق نظام قتالي مثل

الوضع الكهربي بالكامل في شهر أكتوبر  2020أثناء  Arquus Daysفي

درجة ،ما يساهم في رصد البيئة المحيطة بدقة ،السيما العبوات
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 HORNETRCWSالذي يتيح مراقبة البيئة بأعلى درجة من الدقة ليال
أو نهارا.

جرى تصميم المركبة  Scarabeeبحيث تكون قادرة على استيعاب أكثر

أنظمة القيادة والتحكم واالتصاالت والحاسب اآللي واالستخبارات
والمراقبة واالستطالع  C4ISRتطورا ،األمر الذي يسمح بدمجها بكل

دقة مع أي وحدة قتالية أو فريق مقاتل .وجرى تصميم المركبة كي
تكون مركبة قتالية قادرة على استيعاب مجموعة كاملة من األسلحة.

وتتراوح تلك األنظمة بين “أنظمة التسلح المسيرة”( )RCWSذات

األعيرة الصغيرة وقاذفات القنابل اليدوية عيار  40ملليمترا وكافة أجيال
الصواريخ ،بدءا من الصواريخ  Milanالموجهة المضادة للدبابات ATGM
وانتهاء بالصاروخ  Moyenne Portéeوما بعده .وتم تحديث الصاروخ
خصيصا كي يكون قادرا على حمل “أنظمة التسلح المسيرة” من فئة

Hornet

أنواع مختلفة من األسلحة

وافق الجيش الفرنسي على «أنظمة التسلح المسيرة» من فئة Hornet

لتجهيز برنامج “سكوربيون” (العقرب) ،وهي نفس األنظمة المخصصة
لتسليح مركبات “سكوربيون” الحالية والمستقبلية .ويعتبر النظام
 HORNETالسالح الرئيسي للمركبة المدرعة الخفيفة GRIFFON

والسالح الثانوي للمركبة المدرعة JAGUAR

وتشمل أنواع األسلحة المختلفة Hornet, the Hornet Lite and the

 Hornet Sأي محطة تسلح بالمدفع الرشاش الذي يمكن التحكم فيها
من داخل المركبة .وجرى تصنيع هذه المحطة في فرنسا .وتأتي أوامر

الشراء الحالية لتضع  HORNETكواحدة من أكبر الشركات الموردة
لمحطات التسلح المسيرة.

و “نظام التسلح المسير” من فئة  Hornetمجهز بحماية باليستية فائقة
وقاذف آلي لقنابل الدخان منصوب على حلقة دائرية مستقلة .ومع

إضافة جهاز تحديد مواقع النيران يستطيع النظام  Hornetاالستدارة
ومواجهة العدو ،وأن يقوم في الوقت نفسه بتفعيل الحماية باستخدام

الدخان عندما تكون المركبة  Scarabeeمضاءة بجهاز ليزري لتحديد

المدى  rangefinderأو بجهاز رادار  beam riderوبما أن محور السالح
ومحور قنابل الدخان مستقلين يستطيع فرد المدفع أن يجعل السالح

يركز على المهمة التكتيكية التي يجري تنفيذها.

تؤمن المركبة  Scarabeeقدرا هائال من المرونة ،األمر الذي يجعلها
منصة مثالية للمهام الحساسة المختلفة مثل االستطالع وتوجيه
الدبابات والفتك بآليات العدو وحمل المشاة الخفيفة وقوة الرد السريع

والتصدي للدبابات وتقديم الدعم النيراني وخوض حرب المدن وتعزيز
مهام القوات الخاصة.

مركبة جاهزة للتحرك

تتميز المركبة  Scarabeeبسهولة قيادتها بفضل وضعية القيادة

المركزية واتساع زاوية الرؤية وخلوصها األرضي الكبير ومحورها الخلفي
المستقل ،ما يمنحها القدرة على تقديم الدعم النيراني بسرعة ودقة

شديدتين .وتأتي هذه المركبة ،التي اعتمدت على التمويل الذاتي ،لتمنح
شركة  Arquusالفرصة الختبار تكنولوجيا الغد على أرض الواقع.

المواصفات الفنية
الحد األقصى لوزن المركبة :ثمانية أطنان
األبعاد
الطول 5,25 :أمتار
العرض 2,1 :أمتار
االرتفاع :مترين
الخلوص األرضي 0,385 :مترا
الحد األقصى ألفراد الطاقم)+1( 3 :
مجموعة الحركة
الفئة :دفع رباعي
المحرك :محرك  VMMذو  6أسطوانات  +محرك
كهربائي بقوة  400فولت
صندوق التروس (النقل) :آلي ()8+1
نظام التعليق :تعليق مستقل بالكامل مع ارتفاع
متغير
اإلطاراتR20 80 / 365 :
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النافذة الدينية

سنن نبوية

استقبال
شهر مضان
المبارك
إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بقدوم شهر
رمضان المبارك فكان إذا رأى الهالل دعا ربه عن
َ
الله  -رضي الله عنه َ -ق َ
ِ
ط ْل َح َة ْب ِن ُع َب ْيدِ
ان
الَ “ :ك َ
َّ
وسلم ِ -إذَ ا َر َأى ْال ِهلاَ لَ
ُ
ِ
الله عليه
َر ُسول الله  -صلى ُ
الَّ :
الل ُه َّم َأ ِهَّل ُه َع َل ْينَ ا ْ
َق َ
السلاَ َم ِة
يم ِ
ان َ ,و َّ
ِبال ُي ْم ِن َوا ِلإْ َ
م َو َّ
ين
يق لِ َما تُ ِح ُّب َوتَ ْر َضى َو َغ ْي َر َض ِّال َ
الت ْو ِف ِ
َوا ِلإْ ْسلاَ ِ
الله “ رواه ابن حبان بسند
ين َرِّبي َو َرُّب َك
ل
ُ
َولاَ ُم ِضِّ َ
صحيح.
ّ
يبشر الصحابة
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم
وكان النبي َصَّلى ُ
ويبين لهم
رضي الله عنهم بقدوم شهر مضان
ّ
فضائله ويرغبهم في االجتهاد في األعمال

الصالحات في رمضان من صيام وقيام وزكاة

ودعاء وتالوة القرآن الكريم.
الله َع ْن ُهَ ،أ َّن َر ُس َ
ِ
الله
ول
َع ْن َأ ِبي ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي
ُ
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َمَ ،ق َ
ان
َصَّلى
ُ
«إذَ ا َج َاء َر َم َض ُ
الِ :
َ
َ
ِّ
ْ
ِ
اب َّ
َّ
الن ِارَ ،و ُص ِّف َدتِ
اب ال َجنةَ ،و ُغل َق ْت أ ْب َو ُ
ُفِّت َح ْت أ ْب َو ُ
َّ
الش َي ِ
ين» رواه البخاري ومسلم
اط ُ
يوجه المسلمين
وكان النبي صلى الله عليه وسلم ّ
إلى حفظ الجوارح في رمضان
ول َّ
عن ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي َّ
ال َر ُس ُ
ولَ :ق َ
الل ُه َع ْن ُهَ ،ي ُق ُ
اللهِ
َّ
َّ
الله َع َل ْي ِه َو َسل َمَ “ :ق َ
ال الل ُهُ :ك ُّل َع َم ِل ْاب ِن
َصَّلى ُ
َ
َ
الص َي ُام
الص َي َامَ ،ف ِإَّن ُه لِ ي َوأ َنا أ ْج ِزي ِب ِهَ ،و ِّ
َآد َم َل ُهِ ،إلاَّ ِّ

معلم
إسالمي

هو معلم حضاري في نيروبي عاصمة دولة كينيا

وكان يحث الصحابة على االجتهاد في العبادة لنيل

المغفرة والعتق من النار.
َ
ول َّ
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم
الل ِه َصَّلى ُ
َع ْن أ ِبي ُه َر ْي َرةَ َ ،ع ْن َر ُس ِ
َق َ
انُ ،ص ِّف َد ِت
الِ “ :إذَ ا َكانَ ْت َأ َّو ُل َل ْي َل ٍة ِم ْن َر َم َض َ
َ
َ
ِّ
ْ
َّ
َّ
ِ
ةُ
اب الن ِارَ ،فل ْم
ينَ ،و َم َر َد ال ِج ِّنَ ،و ُغل َق ْت أ ْب َو ُ
الش َياط ُ
َ
َ
َ
ْ
اب ال َجَّن ِةَ ،فل ْم ُي ْغل ْق
ابَ ،و ُفتِ َح ْت أ ْب َو ُ
ُي ْفتَ ْح ِم ْن َها َب ٌ
ابَ ،ونَ َادى ُم َنادٍ َ :يا َب ِاغ َي ْال َخ ْي ِر َأ ْق ِب ْلَ ،و َيا َب ِاغ َي
ِم ْن َها َب ٌ
َّ
الشِّر َأ ْق ِص ْرَ ،ولِ َّل ِه ُعتَ َق ُاء ِم َن َّ
الن ِارَ ،وذَ لِ َك ِفي ُك ِّل َل ْي َل ٍة
“ رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح.

وكان يجتهد في قيام الليل في جميع ليالي رمضان

المبارك وخاصة في العشر األواخر من شهر رمضان
ول َّ
ان َر ُس ُ
الل ِه
تحريأ لليلة القدرَ .ع ْن َعائِ َش َةَ ،ق َال ْتَ :ك َ
ّ
الله َع َل ْي ِه َي ُق ُ
الع ْش ِر
ول« :تَ َحَّر ْوا َل ْي َل َة َ
َصَّلى ُ
الق ْد ِر ِفي َ
َ
ان» رواه البخاري.
األ َو ِاخ ِر ِم ْن َر َم َض َ
َع ْن َأ ِبي ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي َّ
الل ُه َع ْن ُهَ ،ع ِن َّ
الن ِب ِّي َصَّلى

الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َمَ ،ق َ
يم ًانا
«م ْن َق َام َل ْي َل َة َ
ُ
الق ْد ِر ِإ َ
الَ :
َ
ِ
تَ
ِ
ِ
تِ
نْ
اح َس ًاباُ ،غف َر ل ُه َما َق َّد َم م ْن ذَ ِبهَ ،و َم ْن َص َام
َو ْ
احتِ َس ًابا ُغ ِف َر َل ُه َما تَ َق َّد َم ِم ْن ذَ ْن ِب ِه»
َر َم َض َ
يمانً ا َو ْ
ان ِإ َ
رواه البخاري.

ثالث قباب رائقة التصميم ،ويعلو المسجد منارتان

وتزينت العمارة للمسجد باستعمال االقواس

الكرام رضي الله عنهم وتكاملت أنوار الهداية يعد

المسجد الجميل.

انتشرت أنوار اإلسالم في قارة أفريقا زمن الصحابة

تقع في شرق القارة اإلفريقية قريبا من بالد العرب
واالسالم.

في كينيا

َصائِ ٌم “ رواه البخاري ومسلم.

الصديقة  ،حيث أشرقت شمس اإلسالم على أفريقيا
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم ،ثم
في زمن النبي محمد َصَّلى
ُ

ذلك في أكثر بالدها ومن تلكم الدول دولة كينيا حيث

مسجد
مسجد نيروبي

م َأ َح ِد ُك ْم َف َال َي ْر ُف ْث َو َال
ُجَّن ٌةَ ،و ِإذَ ا َك َ
ان َي ْو ُم َص ْو ِ
َي ْص َخ ْبَ ،ف ِإ ْن َس َّاب ُه َأ َح ٌد َأ ْو َقاتَ َل ُهَ ،ف ْل َي ُق ْل ِإِّني ْام ُر ٌؤ

شاهقتان بديعتان في العمران.

والزخارف الجميلة مما أعطى رونقا حضاريا بديعا لهذا
وتقام في المسجد الصلوات الخمس وصالة الجمعة

والعيدين ،كما تقام فيه المحاضرات لتعزيز الثقافة
اإلسالمية لرواده من المصلين .

ودخل اإلسالم إلى كينيا في العصور المتقدمة

ويبقى هذا المسجد شاهدا حضاريا على عمق

وهذا المعلم الحضاري يعتبر من أهم المساجد

التمازج الحضاري والتعايش في ظل سماحة اإلسالم

لإلسالم واعتنق أكثر أهلها الدين اإلسالمي الحنيف.

في دولة كينيا ،وتميز بالطراز المعماري العربي
اإلسالمي ،ليكون شاهدا واقعيا على عمق االمتداد
الحضاري في هذا البلد الصديق.

حيث يمثل هذا المسجد موئال للعابدين ومنهال
للواردين لينهلوا من العلم ولتثقفوا في دينهم .

وهذا الدور الحضاري للمسجد واضح للعيان حيث

يعتبر منبرا ينير العقول والقلوب ويهديها إلى بارئها
سبحانه وتعالى .

يتميز المسجد بجمال المنظر ورونق العمارة الرائع،
حيث يشتمل على عدد من القباب البديعة أكبرها

الحضارة اإلسالمية في هذا البلد الصديق وجمال
وتعاليمه الربانية الكريمة.
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أبناء قواتنا
المسلحة
		 في فرنسا
تتطور الجيوش وتتعقد األسلحة والمعدات  ،وتتغير االستراتيجيات ويتنوع
ً
التكتيك ويبقى االنسان
دائما هو العنصر األساسي لكسب أيه معركة.

من الذاكرة

ابريـــل

العدد117 :
ابريل 1981

المشاة القادر على استخدام كل اسلحة المشاة الحديثة و ...والجندي العارف
في كل وحدة من وحدات جيشنا السرار السالح الذي يستعمله والمتميز

من هنا جاء إهتمام قواتنا المسلحة بالرجال قبل السالح ..وبما أن الجيوش

بحسن األداء في كل عمل يوكل إليه أداؤه .

حقل من حقول المعرفة العسكرية  ،كل في مجال اختصاصه  ،كان البد من

لم يقف خلفها رجال من طينة خاصة يشكون في مجموعهم العمود الفقري

الحديثة تعتمد في قوتها على ضباط وضباط الصف والجنود األكفاء في كل

إعداد أبناء قواتنا المسلحة لمواكبة تكنولوجيا العصر يايفادهم إلى الدول

المتقدمة التي سبقتنا في هذا المضمار حيث ينهلون من صنوف المعرفة
ً
ً
عمليا ليكون لدينا من بين أبناء هذا الوطن الطيار
وتطبيقا
دراسة نظرية

المقاتل الكفء  ،وآمر الدبابة او المدرعة المتمكن والقبطان الحاذق وجندي

وكل هذه األجهزة والمعدات واألسلحة عرضة للتوقف في قلب المعركة ما
لكل جيش حديث ،هؤالء هم الجنود المجهولون ،الفنيون الذين يكتشفون

أخطاء كل جهاز يتعطل ويقومون بصيانة كل آلية في قواتنا  ،تتحرك في
السلم أو الحرب.

من ذاكرة عدسة درع الوطن

سالح
مدمر
للدروع

أفراح
آل نهيان
أصبح في حكم المقرر بمشيئة

إن النقطة األساسية في محور النقاش الدائر هذه األيام حول تطوير

الضابط الشاب الشيخ محمد

المعركة؟ من البديهات المسلم بها أن عمليات مقاومة وتدمير دروع

الله ان يحتفل آل نهيان بزفاف
بن زايد إلي ذات الصون كريمة
سمو الشيخ حمدان بن محمد

آل نهيان نائب رئيس الوزراء

وذلك يوم السبت « 29جماد أول  1401هـ ،».بعد أن تخرج من أكاديمية

ساندهيرست 1979مع مجموعة من أبناء اإلمارات العربية المتحدة ،ثم
التحق بالقوات المسلحة برتبة مالزم ثان  ،وبدأ دراسته العملية في دورة

دروع مكثفة بالحرس األميري ،وما أن تخرج منها حتى التحق بدورة دروع أرقى
في مدرسة لواء خالد بن الوليد ،ومن ثم سافر إلى لندن حيث التحق بدراسات

عليا في جامعة اكسفورد في تخصص السياسة واإلقتصاد  ،وعاد إلى أرض
الوطن ليواصل دراساته وتدريباته العسكرية في سالح الجو.

المفاهيم العسكرية ،هي الدبابة  ،وهل سيستمر دورها الفعال في
العدو ال تزال تعتبر من أهم األمور الواجب دراستها وتمحيصها عند بحث

مجاالت تطوير فلسفة المفاهيم التعبوية الجديدة وكافة األمور الفنية،
ً
ً
ملموسا ،سوف تتطلب اجراء
واقعا
فمهمة تدمير دروع العدو ،كي تصبح
تدابير خاصة وتحضيرات كبيرة ودقيقة في ميدان المعركة.

وأهم هذه االجراءات :

اوال :تركيز عدد كاف من أسلحة مقاومة الدرع ،بكثافة وبخطوط متعاقبة
ً

لمواجهة دروع العدو.
ً
ثانيا :تركيز اسلحة المقاومة بعمق مناسب ،يؤمن ميدان رماية يتراوح
طوله بين  3500-3000م  ،بحيث تبدأ عمليات القص من الطرف األبعد

اوال.
من الميدان ،وذلك بمشاهدة األهداف ً

77

the objective or to bypass an enemy position.
The electric machine then offers a 100HP boost to the internal combustion engine making this 8-tonne light armoured
vehicle one of the fastest in the market. The choice of a hybrid system reduces the fuel consumption and cuts the need
for logistics and maintenance. It offers redundancy, increasing survivability if one of the engines is hit.
High-Level Ballistic Protection
The Scarabee comes with a very high-level ballistic protection for its class. The vehicle is built around a survivability cell
designed for the protection of the crew against all threats. Its
interior space is specifically designed to optimise communication and collaboration within the crew. Depending on the
version, the Scarabee can accommodate 3 or 4 crew members, all able to communicate efficiently with each other,
through voice or through the built-in intercoms.
The pilot is seated in a forward position to allow for exceptional, 200° visibility, enabling accurate spotting of the surroundings, especially against IEDs. Visibility is even greater
with a combat system such as the HORNETRCWS, which enables monitoring the environment with the highest accuracy
both during the day and the night.
The Scarabee is designed to accommodate the most advanced C4ISR systems, allowing perfect integration into any
combat unit or battle team. Designed as a combat vehicle, it
can load a complete array of weapons. These systems range
from small-calibre RCWS to 40mm grenade launchers and all
generations of missiles, from the Milan ATGM to the Missile
Moyenne Portée, its state-of-the-art successor. It is specifically optimised to carry a Hornet range RCWS.
Different Weapon Models
The Hornet remote controlled weapon stations range has
been qualified by the French Army for the Scorpion pro-

gramme. These remote controlled weapon stations equip
the current and future Scorpion vehicles. HORNET provides
the main armament of the GRIFFON and the secondary armament of the JAGUAR.
Among the different weapon models are the Hornet, the Hornet Lite and the Hornet S, i.e. a machine gunner station that
can be controlled from inside the vehicle. This equipment is
manufactured in France. The current customer orders
place HORNET as one of the major remote weapon station
suppliers.
The Hornet RCWS is equipped with superior ballistic protection and an automatic smoke grenade launcher mounted on
an independent ring. With the addition of a gunfire locator,
the Hornet can automatically turn and face the threat, while
also engaging the smoke protection, when the Scarabee is
illuminated by a laser rangefinder or a beam rider. As the
weapon axis and the smoke grenade axis are independent,
the gunner can keep the weapon focused on the tactical mission underway.
The Scarabee offers unmatched versatility, making it the perfect tool for missions such as reconnaissance, tank guidance,
hunter-killer, light cavalry, quick response force, anti-tank,
fire support, urban combat, and Special Forces.
Ready For Action
Easy to steer thanks to its central driving position, its large
field of vision, its variable ground clearance, and its independent rear axle, Scarabee is able to quickly and discreetly bring
the firepower needed. This concept car, developed on own
funds, allows Arquus to test the technology of tomorrow in
real life.
Reference Text/Photo:
www.arquus-defense.com
Photo: Nicolas Broquedis

Hydraulic
cylinder controls
movements of rear
undercarriage

76

Technology

ISSUE 591 April 2021

Scarabee is available in
three different versions

Interview

environments such as woods or urban zones. Importantly,
such features also allow for crab-like movements, with the
rear axle parallel to the front while turning. That unique capability allows to surge from cover and back without having to
manoeuvre, or to keep facing the enemy when moving to his
side.
A hydraulic cylinder, fitted with integrated sensors, controls
the movements of the rear undercarriage. The design of this
function is the property of Arquus.
With its 300hp V6 diesel engine, the Scarabee benefits from
an exceptional power-to-weight ratio of 40hp per tonne, al-

Independent steering rear
wheels help in short U-turns
lowing very high speeds in all conditions (up to 130km/h),
as well as exceptional acceleration capabilities. The V6 engine, due to its construction and its location at the rear of
the vehicle, allows very quiet operation in hybrid mode.
100 per cent Electric Mode
The Scarabee was presented publicly for the first time in its
all-electric mode in October 2020 during the Arquus Days
in Satory, France.
Thanks to its 70kW hybrid engine, the vehicle offers the
stealthiest acoustic footprint on the market when in 100
per cent electric mode. Its high-capacity (12kWh) li-ion
batteries enable the Scarabee to travel the last kilometres
to target silently and get as close as needed to the enemy
without getting detected, both for reconnaissance and attack purposes.
They also allow for very long, silent watches with all systems on, including air conditioning. The Scarabee is thus
able to approach, observe, analyse, and get back to safety
before transmitting its reports to the commanding unit
without starting the Diesel engine. These new capabilities
completely redefine reconnaissance missions.
The Scarabee’s highly efficient electric machine also
means that the batteries can be recharged rapidly with
the thermal engine running idle with very little noise.
The high level of energy available also allows the use of
high power-consuming systems, such as drones, laser designation systems, short range anti drone laser, radar, electronic warfare systems or countermeasures. This power
production and storage capacity will also enable installing
the equipment of tomorrow, thus guaranteeing a long life
in service.
If needed, the parallel hybrid drive also allows the combination of power of both engines in “boost mode” to accelerate even faster to avoid an immediate threat, to get to
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Technical specification

GVW : 8 t
Dimensions (L x W x H) : 5,25 x 2,1 x 2 m
Ground Clearance : 0,385 m
Max Crew : 3 ( + 1)
DRIVELINE
Configuration : 4x4
Engine : V6 VMM + electrice machine 400 v
Power : 300 hp + 70 kW electric (100 hp)
Transmission : Automatic (8+1)
Suspension : Fully independent with
variable-height
Tires : 365 / 80 R20

Scarabee benefits
from exceptional
power-to-weight
ratio
combine protection, stealth and high mobility.
It has been specifically thought to answer the needs of the
armies as well as the needs of the crews on the field. Light,
compact, fast and well protected, it is a difficult vehicle to
spot, acquire, lock and to hit.
The Scarabee is a true revolution in the way reconnaissance
missions are envisioned and conducted.
The Scarabee is now available in three different versions and
is ready to roll out for action.
Three Different Versions
In Abu Dhabi, the Scarabee was presented in its PATSAS (Pa-

trol SAS) version, specifically thought for the needs of Special
Forces units, and equipped with a Hornet remote controlled
weapon system (RCWS) fitted with a 12.7mm machine gun.
In its Reconnaissance version, the Scarabee brings superior
firepower on the battlefield thanks to its 30mm cannon, effectively combining stealth and offensive capabilities.
The third version is aimed at Security, Counter-Terrorist and
urban operations units. It carries three operators and is natively fitted with Arquus’ Battlenet battle management system (BMS) for increased performance while in action.
These three versions are all built on a same base to allow for
commonality, maintenance optimisation and reduced cost of
ownership.
The Scarabee has been aptly designed to redefine the standards for reconnaissance and light armoured vehicles.
It is able to hide or take cover behind the smallest obstacles,
allowing optimal discretion in front of the enemy lines. With
its 8T Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) and its compact
size, it can be transported under slung by helicopter and is
C130 compatible. It can, therefore, be quickly deployed wherever needed.
Crab-like Movements
The Scarabee can adjust its ground clearance at all times: a
higher level is designed for off-roading and obstacle crossing,
the lower one is for transport, air drop, and to further enhance
stealth while in a firing or observation position.
It is equipped with independent steering rear wheels, allowing very short U-turns (as tight as 11m) in compartmentalised
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Arquus

Launches Scarabee
A leading company in land defence, Arquus, presented
its jewel - the Scarabee - for the first time abroad at IDEX
2021 in Abu Dhabi recently.
Arquus’ most advanced and very first hybrid-drive armoured
vehicle incorporates the latest and innovative technologies
developed by the company, including energy management,
suspension height adjustment, independent rear steering
axle, among many others.
In 2018, Arquus decided to fund the development of an armoured vehicle with controlled tonnage, integrating the latest operational functionalities required and exploiting the

best emerging technologies, which would be capable of fulfilling future reconnaissance missions in the most demanding environments and organising engagement support in
collaborative combat.
It was this vision that led to the birth of the versatile and
modular Scarabee, which aims to provide units with a platform that could make the difference in the most arduous
operations.
Built on the decades of experience designing light armoured
and reconnaissance vehicles, such as the AMD, the AML, the
EBR or the VBL, the Scarabee has been precisely crafted to
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Image of a toddler after a suspected chemical attack

The CWC: A Preferred Instrument for Complete Prohibition
Reinforcement of the global norm against chemical weapons use requires taking steps to strengthen the existing
mechanisms included in the CWC while shoring up the international community’s ability to respond to the use of chemical weapons by any state or nonstate actor and hold them
accountable.
The OPCW has taken a series of important steps to strengthen
the global norm, notably by addressing Syria’s chemical
weapons programme through the Executive Council’s July
2020 decision and by expanding the CWC Annex on Chemicals in 2019. Further measures should be pursued.
Widespread support for a strong OPCW budget is critical for
the organisation to make progress towards reinforcing the
norm. Russia, Iran, Syria, and other CWC states-parties have
opposed the OPCW budget for several years, arguing that the
OPCW is overreaching its prescribed mandate to oversee the
demilitarisation of declared chemical weapons stockpiles.
It is important that, despite opposition by spoilers, statesparties continue their otherwise strong support for an effective OPCW budget.
With adequate funding, there are a range of approaches the
international community and specifically the OPCW can pursue to reinforce the global norm.
1. The OPCW Executive Council, together with input from all
CWC states-parties, should explicitly clarify what rights and
privileges will be revoked under the convention for noncompliant behaviour.
2. CWC states-parties should establish a precedent for challenge inspections.
3. The OPCW should work to immediately expand the mandate of the Investigation and Identification Team (IIT) to in-

vestigate any alleged use of chemical weapons by any CWC
state-party.
4. Partner states should consider expansion of the International Partnership Against Impunity for the Use of Chemical
Weapons.
5. The OPCW should establish a near-automatic process
by which all findings attributing chemical weapons use to
an individual, state, or nonstate actor are compiled for referral to and prosecution in national or international
courts or tribunals.
6. The international community should pursue the prosecution of perpetrators of chemical weapons use.
Need for Action
In his speech before the 25th conference, OPCW DirectorGeneral Fernando Arias said, “The world now is not the same
as the one of 1993, when the Convention was signed. It is a
more polarised place, where progress on demilitarisation
and non-proliferation is constantly threatened, and the efforts of the international community to live in a safer place
are compromised.”
Against the backdrop of Syria’s chemical weapons programme and the repeated use of nerve agents by certain
governments to poison political dissidents and innocent bystanders, Arias’ words ring true.
There is an urgent need to pursue additional, more creative
approaches to strengthen the global norm against chemical
weapons use.
Reference Text/Photo:
www.nytimes.com
www.thenational.ae
https://www.diplomatie.gouv.fr
www.armscontrol.org
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Some regimes use chemical weapons to secure their own ends through terror

tional community as compared to the strong and coordinated
international response that immediately followed the 2013
sarin gas attack in Ghouta.
The Syrian case highlights two important conclusions. First, it
reveals that although the global norm was supported and
strengthened by the CWC, it is distinct from the convention.
Second, the strength of the global norm against chemical
weapons use is foremost measured by the extent to which the
weapons are not used, under any circumstances, by any state
or nonstate actor.
The relatively muted response to ongoing use of chemical
weapons, primarily involving chlorine and mustard gas, in
Syria from 2014 onwards, combined with Russia’s efforts to
shield the Assad regime from blame for the chemical attacks,
has weakened the norm.
Outside Syria, the targeted use of chemical weapons in assassinations have further weakened the normative and legal prohibitions on chemical weapons use.
Two major instances of chemical weapons use—the 2017 assassination in Kuala Lumpur of North Korean leader Kim Jong
Un’s half-brother, Kim Jong Nam, using VX, and the 2018 poisoning in the United Kingdom of former Russian spy Sergei
Skripal with a Novichok agent—were met by a similarly lackluster response from the international community.
The norm against chemical weapons use will be restored
when the international community shores up its response to
instances of use and demonstrates that such use is never acceptable under any circumstances. Perpetrators of chemical
weapons use must be held accountable.
The recent OPCW finding that a Novichok nerve agent was
used to poison Russian dissident Alexei Navalny presents an
opportunity for a unified effort to reinforce the global stan-

A woman affected by a gas attack

Perpetrators of chemical
weapons use must be held
accountable
Novichok agents added
to CWC’s list of banned
substances
World community needs
to shore up response to
violations
dard against chemical weapons use. Navalny was poisoned
with a Novichok agent in August 2020 on a domestic flight in
Russia. Moscow has denied responsibility for the attack.
Novichok agents were added to the CWC’s list of banned
Schedule 1 substances in June 2020, after the poisoning of
Skripal triggered a campaign by CWC members to amend
the Annex on Chemicals, subjecting countries in possession
of the nerve agent to the convention’s most stringent declaration and verification requirements.
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Soldiers in a gas attack exercise during World War II

Support for a strong OPCW
budget is critical
46 states backed suspension
of Syria’s rights in CWC,
OPCW
20, 2013.
Prompt destruction of Syria’s chemical weapons programme
alleviated concerns that the weapons would continue to be
used on a large-scale basis throughout the country’s civil
war.
The destruction of Syria’s enormous declared chemical
weapons stockpile marked an extraordinary feat.
While Syria did declare and surrender the bulk of its stockpiles of chemical weapons, chemical agents, and associated
equipment as required by the 2013 agreement, a host of allegations arose in 2014 regarding the use of a toxic chemical,
likely chlorine gas, in the Syrian conflict.
The OPCW responded to these allegations through the conduct of its Fact-Finding Mission (FFM). From 2014 to 2020,
the OPCW deployed the FFM numerous times in Syria.
In 2015 the UN Security Council unanimously adopted Resolution 2235, which condemned “any use of any toxic chemical, such as chlorine, as a weapon” in Syria and established
the UN-OPCW Joint Investigative Mechanism (JIM), dedicat-

ed to identifying those responsible for chemical weapons
use in Syria.
The JIM determined in August 2015 that the Syrian government was responsible for chemical weapons use during at
least two incidents, in April 2014 and March 2015. The JIM
found that the Daesh group was responsible for the use of
sulfur mustard in Syria in August 2015. Chemical weapons
use continued in Syria despite the JIM findings implicating
the Assad regime and the supposed total destruction of Syria’s stockpile. The first major allegation surrounding the renewed use of sarin in Syria came in April 2017, in an attack
that killed dozens of civilians in Khan Shaykhun, suggesting
that Syria did not give up its entire chemical weapons programme or that it reconstituted parts of it in violation of the
CWC.
After the FFM verified that sarin was used in the attack, Russia
vetoed a Security Council vote to extend the mandate for the
attributive JIM for another year. The JIM’s final report established that the Assad regime was responsible for the use of
sarin in the April 2017 attack.
OPCW member states voted to establish the Investigation
and Identification Team (IIT) in 2018.
In April 2020, the IIT found that the Assad regime was responsible for a series of chlorine and sarin attacks in Syria in March
2017—a month before Khan Shaykhun.
During the first portion of the 25th annual conference of
states-parties, held November 30–December 1, 2020, 46
states co-sponsored a resolution to suspend Syria’s rights
and privileges in the “decision-making bodies” of the CWC
and the OPCW.
The Syrian government’s more recent chemical attacks have
been met with far less forceful denunciations by the interna-
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Chemical weapons can cause death, injury, incapacitation, and sensory irritation

tions on the CWC began in 1980 at the UN Conference on
Disarmament, ultimately producing a treaty prohibiting
chemical weapons in 1993 that is far more expansive than
the Geneva Protocol.
The CWC goes beyond the Geneva Protocol by banning not
only the use but also the development, production, stockpile, and transfer of chemical weapons. Today, the near-universal treaty has 193 states-parties. There are only four CWC
holdout states: Egypt, Israel, North Korea, and South Sudan.
The CWC requires that all states verifiably destroy their declared chemical weapons stockpiles upon accession to the
treaty. The CWC established the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), which supports implementation of the CWC and verifies states-parties’ compliance
with their obligations under the treaty. The CWC’s near universality and the governing OPCW’s oversight played a role
in upholding the global standard against chemical weapons
use for nearly two decades.
Six states declared stockpiles upon acceding to the treaty: India, Iraq, Libya, Russia, South Korea, and the United States. Albania declared a chemical weapons stockpile several years
after joining the CWC and has since destroyed it. Only the
United States has yet to complete destruction of its stockpile,
but it is scheduled to do so by 2023. Since the CWC’s entry
into force, more than 98 per cent of the world’s chemical
weapons stockpiles have been verifiably destroyed.
Erosion of the Norm
Reports of chemical weapons attacks in Syria began in early
2013 as the Assad regime clashed with Syrian opposition
forces amid the civil war. In August that year, news spread of a
large-scale chemical weapons attack in Ghouta, with an estimated 1,000 or more people experiencing convulsions,

Reports of chemical weapon
attacks in Syria began in 2013
Destruction of Syria’s
declared stockpile marked an
extraordinary feat
foaming from the mouth, blurry vision, and suffocation—
symptoms consistent with nerve agent poisoning.
The United Nations launched an investigation into the alleged use of chemical weapons in Syria, and the OPCW dispatched technical experts to aid in the investigation.
UN and independent governmental assessments concluded
that sarin, a volatile nerve agent, was used by the Assad government in the attack.
World leaders began to weigh the prospects of military intervention. The UN Security Council met in two emergency sessions in a week. The UK Parliament voted against supporting
military action while U.S. President Barack Obama stated he
would seek authorisation from Congress for a limited strike.
The United States and Russia forged an agreement whereby
Syria would accede to the CWC and surrender its chemical
weapons arsenal, which would be verifiably destroyed
through a coordinated effort led by Washington and Moscow with the support of the OPCW and the UN. Syria submitted a declaration of its stockpile to the OPCW on September

w
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Chemical Weapons?
Systematic violations of CWC
have continued for a decade
Incidents risk growing in
severity and becoming
widespread
CWC is endorsed by 193
State-parties

dance with international law.
The Beginning
The first known use of chemical weapons in modern history
was in April 1915, when the Germans unleashed chlorine gas
on units of French and Algerian soldiers at Ypres, Belgium. Following that attack, chlorine, phosgene, and mustard gas were

used on a widespread basis throughout the First World War, accounting for approximately 90,000 of the war’s casualties.
The Geneva Protocol
In response to a global recognition of the indiscriminate effects of chemical weapons use, the 1925 Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other
Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, dubbed
the Geneva Protocol, was negotiated.
From that point, chemical and biological agents were banned
from use in war as a matter of international law.
However, the production, stockpiling, and intermittent use of
chemical weapons continued, in part due to the narrow
scope of the Geneva Protocol, which applies only to the use of
chemical weapons in interstate conflicts.
A number of states included in their ratifications a reservation
of the right to use chemical weapons in retaliation against a
chemical weapons attack or offensively towards those not
party to the protocol, including the United States, which ratified the Geneva Protocol only in 1975, after dropping napalm
and Agent Orange over Vietnam throughout the Vietnam
War.
The de facto norm against chemical weapons use solidified
following the entry into force of the CWC in 1997. Negotia-
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How to Effectively Outlaw
A chemical weapon is defined as any toxic chemical that can cause
death, injury, incapacitation, and sensory irritation, deployed
through a delivery system, such as an artillery shell, rocket or missile. International law explicitly prohibits the use and possession
of chemical weapons.
Interview

Unfortunately, in recent years, the global standard against
chemical weapons use has eroded, and it is critical that responsible states wake up and initiate joint action to reinforce it.
Systematic violations of the Chemical Weapons Convention
(CWC) and the malign use of chemical agents have continued for nearly a decade without accountability.

What is alarming is that these incidents risk growing in severity and becoming widespread for as long as the issue remains unaddressed.
Reinforcing the rule against chemical weapons use necessitates a unified global effort to utilise all CWC provisions and
to strengthen the consequences that violators face in accor-
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MilCOTS are versatile medium and heavy-duty military vehicles

P6 has 3 points for mounting weapons, preferably 7.62mm
MGs. The mounting is at the top of the vehicle. It can be used
to mount Anti-tank missile, Surface-to-air missile, and minigun. The P6 ATAV only has light armour protection (aluminium) to ensure its lightweight and agility.
P6 ATAV V3 is a fully armoured variant with STANAG level 1
standard, with bullet-proof glass and runflat tyres.
MilCOTS
Navistar Defense’s Militarised Commercial-Off-The-Shelf
(MilCOTS) vehicles are versatile medium and heavy-duty
military vehicles based on International severe service chassis. The flexible platform is easily tailored to meet specific
mission requirements, and includes vehicle variants such
as: water tankers; petroleum, oil and lubricant trucks; general troop transporters; wreckers; dump trucks; heavy equipment transport trucks; and more.

Mahindra Armoured MPVi
Mahindra Mine Protected Vehicle-I (MPV-i), is a Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) Type Armoured Personnel
Carrier and a Specialist Off-road Vehicle. The MPV-I is powered by a ruggedised 230 HP diesel engine, paired with a 6x6
transmission.
The Mahindra MPV-i combines excellent ballistic and mine
protection, with a top and side protection of CEN Level B6,
and blast protection up to Stanag Level 4A.
The MPV-i delivers power, stability and utmost reliability under extreme conditions.
Mahindra MPV-i can withstand direct hit of 7.62x51 mm ball,
5.56x45 mm, 7.62x39 mm ammunition from a distance of 10
metres at 90° angle of attack.
BAE Land Systems OMC conducted a landmine certification
test on the Mahindra MPV-i and concluded that the vehicle
structure provides adequate protection to the occupants of
the vehicle against 14kg TNT explosives underneath the hull
of the vehicle and 21kg TNT explosives underneath the rear
wheel of the vehicle.
THeMIS Cargo Unmanned Ground Vehicle
The purpose of the THeMIS Cargo is to reduce the cognitive
load of soldiers and provide a means to carry and utilise extra
gear and firepower. The THeMIS Cargo will increase the mobility of dismounted units and make them more effective against
the adversary. The THeMIS Cargo can also be used to support
on-base logistical activities and for last-mile resupply.
In the next issue, we will highlight more such armoured
vehicles that featured prominently at IDEX.
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KAPLAN MT or Harimau, is
a modern medium-weight
tank developed jointly
by Turkish firm FNSS and
Indonesian state-owned
enterprise PT Pindad

Zashchitnik can support transportation of the personnel assets accompanied by convoys,
patrolling of areas and roads and providing counter-terrorism operations

thality in combination with superior tactical mobility.
The layout of the Kaplan MT tank resembles a standard main
battle tank (MBT) with the driver at the centre of forward hull,
turret in the middle and crew, as well as power-pack at the
rear of the hull.
The interior has been designed with major emphasis on crew
ergonomics and tactical and battlefield conditions such as
driving, firing and loading / off-loading of ammunition. The
driver’s position offers an enhanced field of view and convenient access to control panel and driving instruments.
Crew enter / exit the vehicle through single-piece hatch covers mounted on the roof of the hull. The gunner and commander are provided with sighting systems for observation
during the day / night, while the commander’s position is installed with a panoramic sight.
P6 ATAV V3
P6 ATAV V3 is the new variant of P6 ATAV. P6 ATAV V3 have
been completed with RWCS ( Remote Control Weapon System) and also the Gunshot Detection System. Those systems
are not stand alone but have been fully integrated, so all the
data from Gunshot will send to RCWS for references as reconnaissance and even return firing. It is classified as rantis by Indonesian military.
P6 ATAV is manufactured by SSE Defense, the same company
that manufactured P2 Pakci, P2 Commando, and P3 Cheetah.
In shape, P6 is similar to P3, but with wider and shorter body.
P6 uses tubular frame and “open” body design without door
and protective glass. It is constructed from high grade steel
material and dual aluminium.

Fahd is designed to fit
requirements of Egyptian
Military
P6 ATAV V3 is the new variant
of P6 ATAV
Mahindra MPV-i combines
excellent ballistic and mine
protection
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assemblies of the vehicle without unmasking work of the engine of the tank in place for an unlimited time, to perform a
combat task.
VARAN-AFV
VARAN 6x6 is a tactical armoured vehicle with advanced ballistic and blast protection, ensuring crew survivability in the
modern day battle field. VARAN can be used as a platoon
strength troop carrier, 8 dismounts and a commander and
driver and can be configured as a command and control platform, forward observation vehicle (FOO) or in a convoy support role.
STANAG 4569 Level 4 armouring means VARAN can protect
against mine strikes and IED blast and can be fitted with ceramic or composite plates for even greater protection. With
the option to make it amphibious and fitting the optional
CBRN filtration system, VARAN is a multi- environment vehicle.
P2 KM Reconnaissance Vehicle
P2 KM is super manoeuvrability Armoured Reconnaissance
Vehicle, equipped with Remote Control Weapon System, for
7.62 mm and 12.7 mm machine gun and various optronics
for recon mission. It can be transported inside Hercules C
130. P2 KM (Komando Monocoque) is a new version of P2 Komando made by PT. Sentra Surya Ekajaya (PT. SSE). This vehicle is larger than P2 Komando, and features new V-shaped
hull to withstand mines and IEDs.
FAHD and FAHD-300
The FAHD is a 4x4 Egyptian armoured personnel carrier, designed to fit the requirements of the Egyptian Military. It replaced older APCs in Egyptian service such as the BTR-40,
and the Walid. It has been used by eight nations including

Egypt, besides being used by the United Nations.
The flexible design of the vehicle, its high speed, manoeuvrability and long range, on road and off-road, makes it possible to produce various versions to satisfy various military
and security purposes.
Variants include the FAHD 240/280/300 APC, a command
post vehicle, ambulance vehicle, light armoured recovery vehicle, and can be used for anti-riot purposes, mine laying and
mine dispensing, making it possible to form independent
units capable of dealing with different threats of armour,
low-flying targets, and personnel, with common repair duties, and operation.
SOTV
The Navistar Defence SOTV is a vehicle designed from the
ground up to support military, special forces, security, NonGovernmental Organisations (NGO), or diplomatic users in
their areas of operation. It offers high mobility and improved
protection, as well as a longer life cycle than up-armoured
commercial vehicles over a rigorous mission profile.
Everything in the SOTV—from the powerful engine, to the
dynamic suspension and drive train, to the armour system, to
the modular electronics capability—is designed for the highest level of mission performance and protection. As a purpose-built vehicle with a robust design and components, it
provides a significantly longer life cycle than an up-armoured
light truck.
Medium Tank ‘HARIMAU’
KAPLAN MT or Harimau, is a modern medium-weight tank
developed jointly by Turkish firm FNSS and Indonesian stateowned enterprise PT Pindad. It is designed to offer high le-
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VPK-Ural is designed to carry 12 people and provides
protection against explosive device equivalent to 6kg of TNT

As the basic chassis is used the MAZ-631708 off-road wheeled
chassis with a 6×6 wheel arrangement and a YaMZ-7511 power plant with a power of 294 kWt (400 hp).
The armoured hull of a protected vehicle provides protection
for a crew of 16 people from small arms fire and artillery shell
fragments of protection class Br5 in accordance with GOST P
50963-96.
Equipment of a car interior inside with special shotproof mats
provides protection of the crew from damage by secondary
fragments.
Modernisation tank T-72BME
In order to improve the characteristics of the T-72M1 tank in
terms of firepower, autonomy and command controllability, a
modernisation kit MK-72BME was developed.
As a result, the T-72BME tank has improved tactical and technical characteristics.
Firepower, improved observation and aiming conditions

have increased due to the installation of a multi-channel
(television and thermal imaging channels) combined (day
and night) sight, which allows day and night performance
without illumination of the target and not detecting itself
with infrared radiation.
The installation of a ballistic computer with meteorological
sensors, sensors of careen and tangage, wind, and position
made it possible to increase the accuracy of shooting.
With the inclusion of a guided missile into the ammunition
load, its loading is carried out using the existing automatic
loader, a storage device and a rotating transporter, which
has been finalised to ensure loading of missiles and guided
missiles.
An autonomous power supply unit is installed on the left caterpillar shelf of the tank’s hull, which is connected via a set of
cable assemblies to the tank’s general electrical system. Its
installation makes it possible to work all the components and
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Tigr, Russian high-mobility multipurpose military vehicle

JSC ‘140 Repair Plant’
manufactured prototype
model of ‘Zashchitnik’
Modernisation kit MK-72BME
developed to improve
T-72M1 tank
arms fire, shell fragments and IED blasts. The hull and door
windows are bulletproof and spall liners protect personnel
against spalls if the hull is hit by bullets or fragments and exclude ricochet from the opposite side if the hull is pierced.
VPK-URAL Heavy Armoured Vehicle 4x4 14 t
The 4x4 VPK-Ural was first presented at the Army-2019 international military-technical forum. Weighing 14,500 kg, the
vehicle has a range of 1000km and speed of 100kmph. It is
powered by a 360 HP YaMZ-536 turbocharged diesel engine.
VPK-Ural is designed to carry 12 people in full gear. Mine
protection provides protection against an explosive device
equivalent to 6kg of TNT. Special anti-traumatic seats with
seat belts are installed. Armament is set depending on the
tasks to be solved.

Cаyman
The vehicle is intended for participating in reconnaissance
and sabotage operations, patrolling and escorting columns,
carrying out peacekeeping and police operations, as well as
conducting actions in emergency situations.
The cooling system allows exploiting the machine at ambient temperatures up to +50°C. Modern devices and sensors
of domestic production allow controlling the parametres of
all systems to ensure the work of a diesel engine.
There is an opportunity to install an onboard information
control system, which extends the opportunities on controlling the product units work, increases functional and ergonomic features of the crew positions; has a built-in navigation system.
The product is equipped with a light signal system for moving on public roads, a rearview camera, and additional illumination devices.
An all-wheel drive (4*4), a high engine torque, an independent torsional-lever-type suspension and a centralised tyre
inflation system allow to move confidently across the rugged
terrain.
Zashchitnik
JSC “140 Repair Plant” has developed and manufactured a
prototype model of the protected multi-purpose vehicle Zashchitnik.
This multifunctional vehicle can be used to support transportation of the personnel assets accompanied by convoys,
patrolling of areas and roads and providing counter-terrorism operations.
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VOLAT’s new 4x4 MZKT-490101 represents a five-seat LAV designed for
transportation and protection of its crew

protection against threats in the warfare. LAV power pack
consists of Doosan DL06 6-liter engine of 270hp and Allison
6- speed automatic transmission. The two-speed transfer
case ADS is assembled into a single power unit with the power pack. The engine compartment is equipped with automatic fire extinguishing system.
LAV MZKT-490101 has modular composition and 4-door
body all-welded from armoured steel. The fleet of LAV MZKT490100 family with different types of mounted equipment is
extensively operated by the Ministry of Defence, Ministry of
Internal Affairs and State Borders Authority of the Republic of
Belarus.
ZEUS
ZEUS is a laser based unexploded ordnance and landmine
neutralisation system comprised of target detection sensors,
a high-power laser, beam director for engaging targets and
operator controls. The ZEUS laser can hit targets more than
300 metres away from the vehicle and is powerful enough to
detonate small submunitions from cluster bombs, land
mines, general purposed (GP) bombs and thick-cased artillery rounds. Parsons is the original equipment manufacturer
(OEM) of the ZEUS laser.
Tigr Medium Armoured Vehicle 4x4 8 t
Tigr is a Russian high-mobility multipurpose military vehicle,
manufactured by Military-Industrial Company LLC (BMK).
The GAZ-2330 Tigr is the military version of the vehicle and
has been referred to as “the Russian Humvee”. The GAZ-2975
Tigr was officially taken into service at the end of 2006 and
manufactured in 2007.

ZEUS laser can hit targets
more than 300 metres
away

VOLAT exhibited new 4x4
LAV MZKT-490101
The vehicle can accommodate up to 10 officers armed and
in full gear. It has been field- and combat-tested before being sent to serve with OMON (Special Purpose Police Unit).
The pilot production of GAZ-2330 “Tigr” started in 2004.
In 2005 only 96 vehicles were made, mostly for MVD. The vehicle is expensive now (by the Russian standards, of course),
$ 60-65.000 a piece. Specialists, however, consider GAZ2330 a very successful vehicle.
The Tigr GAZ-2330 can be armed with a light machine gun or
grenade launcher. Hatches and brackets for installation of
7.62mm Pecheneg machinegun and 30mm AGS-17 grenade
launchers are mounted on the roof. The windows of GAZ233036 special police vehicles are equipped with firing ports.
The TIGR’s armoured hull provides protection against small-

61

Several armoured vehicle
manufactures took part at
IDEX 2021

Nimr launched Ajban
4x4, Hafeet 6x6 wheeled
armoured vehicles

Adding to the excitement was the fact that IDEX turned out
to be the first major in-person global defence event to take
place in the post-pandemic recovery stage.
Several prominent armoured vehicle manufactures including NIMR, Al Jasoor, Otokar, General Dynamics Land Systems,
Patria, Nexter, BAE Systems, Oshkosh and Hanwha took part
in the event.
Here’s a glance at some of the military vehicles that made
their presence at the show.

Ajban and Hafeet
Nimr launched its second-generation Ajban 4x4 and Hafeet
6x6 wheeled armoured military vehicles at IDEX. Technical
excellence, dynamic performance, and modular structural
design were the highlights.
Featuring advanced blast mitigation and ballistic protection,
the new platforms provide high levels of protection in the
harshest of environments. Designed to meet the most demanding duty-cycle requirements, the monocoque architecture offers a higher degree of body rigidity that contributes
to greater agility and responsiveness.
The MK2 versions boast enhanced maintainability with a significantly reduced timeframe required to remove a vehicle’s
power pack – down from 10 hours to just 20 minutes.
Recently, Nimr successfully conducted the first landmine
blast tests, in line with international standards, in the UAE
desert in collaboration with sister company LAHAB.
The tests were done to demonstrate the effectiveness of the
protection levels offered by the Ajban MK2 armoured tactical
vehicle. Owing to the superior monocoque design, the vehicle remained intact during both of these powerful blasts. The
second-generation vehicles’ high levels of protection provide an added advantage rarely available in other leading armoured vehicles in this class.
VOLAT LIGHT ARMOURED VEHICLE - MZKT-490101
This year, VOLAT exhibited the entirely new 4x4 Light Armoured Vehicle (LAV) MZKT-490101. This novelty represents
a five-seat LAV designed for transportation and protection of
its crew from the damage effects of small arms and explosive
devices. Applied solutions provide optimal reliability and
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Vehicles Steer
Their Way into
Prominence at IDEX

Defence capabilities can never be complete without armoured vehicles. Combining mobility with offensive and defensive abilities, such vehicles have been around for quite a long time in varied forms.
The difference, though, is that in modern days they are much more sophisticated, and play a crucial role
on the battlefield and other places where they are considered essential.
The 15th edition of the International Defence Exhibition (IDEX) that concluded in Abu Dhabi on February 25 witnessed enthusiastic participation by reputed local and international companies, which lined
up a range of multipurpose armoured vehicles.
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The general
framework of
relations between
the UAE and
Israel is based on
the idea of mutual
returns and
interests

semi-governmental and private
sectors in both countries to build
strategic partnerships. It is remarkable that since the announcement
of the establishment of relations
between the UAE and Israel on August 13, 2020, the two countries
have moved rapidly to expand cooperation in vital sectors, including
health, technology, energy, tourism
and education.
Economic Diplomacy and Investment Plans
World Bank data indicate that GDP
values in
 the UAE rose by more than
200 per cent during the period 20002018, thanks to economic diversification and the reinforcement of oil
industry during that period. To
maintain the rates of increase in GDP in light of the current
economic environment, locally and globally, with plans to
reduce dependence on oil and move towards a
knowledge economy and investment in
technology, requires a deliberate direction of investments and financial surpluses, not only in line
with these data and objectives,
but also with the global economy and the aspects of competitiveness in technology
sectors. Besides, it is important to diversify investment
base and destinations to
achieve the highest returns
and best performance for these

investments.
In light of the above review of
the objectives and potential dimensions that lie behind the direction of the UAE investments
towards strategic sectors in Israel, it can be said that the Emirati
move is characterised by a high
degree of intelligence and sophistication. Investment in
these sectors is most appropriate in light of the current global
investment data and environment. It would also help to
achieve other Emirati goals,
such as compatibility between
economic and technological
goals, for the UAE has become a
major player in the fields of advanced technology and an important financial center. So it is
natural for the UAE to cooperate with Israel, which has broad
global experience in these areas, especially after the
obstacle of the absence of normal diplomatic
relations between the two countries has
disappeared. Thus Israel has become a
natural partner for the UAE in the
fields of technology, cyber security,
financial technology, space,
health, agricultural, food and
other sectors, which are the areas
in which the UAE needs to make
a quantum leap in line with the
strong desire to achieve the goals
of the UAE Centennial 2071.
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The United Arab
Emirates ranks
as the second
economic power
in the Arab world

nin, Nigeria, Ghana and Canada.
The UAE has extensive accumulative experience in global investment markets. It explores prospective opportunities, enters the most
attractive and profitable markets
and seeks to maximise its gains
from entering open markets with
promising economic and investment environments. All this helps
the UAE to build a diversified economy.
The United Arab Emirates ranks as
the second economic power in the Arab world, with a GDP of
more than US$400 billion (US$420 billion in 2019 according
to World Bank data). Its strong and sustainable growth is attributed to tourism, transportation, logistics, financial services, real estate, banks and renewable energy. The UAE is looking forward to stimulating its economy in the future, with
priority given to investment in education, information technology, artificial intelligence, health and manufacturing. Israel is one of the top 10 countries in the Global
Innovation Index of the World Intellectual
Property Organization (WIPO) of the
United Nations for 2019, while the
UAE ranks first in the Arab world
in this index. Thus the UAE
would benefit not only from
technological cooperation,
but also through technology
transfer and indigenization,
which would improve the
competitive capabilities of
Emirati national competencies
and help to achieve the goals of

the ambitious development visions set by the wise leadership.
Directing the UAE investments to
strategic sectors in Israel is a deliberate step in light of the repercussions of the outbreak of the
COVID-19 pandemic, which may
herald a global recession, high
global unemployment rates, and
low levels of trade to the extent
that some experts warn of a major recession similar to what happened in the 1930s. Therefore,
there is an urgent need to think out of the box to preserve
the value of the UAE’s financial assets through a deliberate
direction of investments.
Mutual Investments and Common Returns
It would be necessary to point out that the general framework of relations between the UAE and Israel is based on
the idea of mutual returns and interests, meaning that investments do not go in one direction, as some try to promote. Things are proceeding in a thoughtful manner, and the two sides have repeatedly spoken
of the desire to attract mutual investments and open new horizons to lay
the foundations for economic, trade
and investment partnership in various vital areas of common interest, and to take advantage of the
opportunities available through
the new peace agreements. The
two countries also agreed to protect and encourage investment,
enhance investment partnership,
and encourage all governmental,
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The peace agreement
between the UAE and
Israel has frozen the
Israeli “annexation
plan”
graphical position of the UAE between Asia, Europe and Africa. It is also the gateway to the Middle East. The UAE has increased the volume of trade. It has been a member of the
World Trade Organization since 1996, and it is one of the
most prominent supporters of global free trade.
The initiative helps strengthen peace process between the
UAE and Israel, which has paved the way to build a real peace
that guarantees security and stability for all parties, and encourages Israel to search for just political solutions to the Palestinian issue, by virtue of the fact that the growing interests
with the Arab countries can be one of the Israel’s incentives
to reach just formulas that ensure peace and the legitimate
rights of the Palestinian people.
It is noteworthy that the UAE’s approach to finding an alternative way in dealing with Israel is one of the most important
tools that can impact on the positions and policies of the Israeli side. The peace agreement between the UAE and Israel
has frozen the Israeli “annexation plan”, which provides the
Palestinians with a valuable opportunity to search for fair political solutions and settlements to the issue.
The technological cooperation with Israel will certainly en-

hance the competitiveness of the UAE in several sectors, including advanced technology, health, tourism, water treatment, and increasing the productivity of agricultural lands.
The exchange of expertise and technology transfer in these
areas, in which Israel has distinguished experience, can accelerate the pace of development of these sectors in the UAE.
UAE investments in Israel constitute a new expansion of Emirati investments across the world, as reports, statistics and
global indicators confirm that the UAE is classified as one of
the most active investors. The wise leadership – headed by HH
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, HH
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President
and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, and HH
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu
Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed
Forces – has adopted a policy of sustainable economic diversification so that the UAE should be an effective actor on the
economic scene at the regional and international levels.
The UAE facilitates foreign investment in all countries of the
world without exception, through the establishment of successful sovereign asset funds. Through these assets, the
country has become a major investor in many countries
around the world. The proceeds of these funds are used to
boost the growth of the country, with a large share allocated
to projects in the fields of energy, industry, communications,
information technology, infrastructure, healthcare and renewable energy. The UAE has significant investments in most
countries of the world, including the U.S., Russia, China,
South Korea, Japan, Pakistan, India, Malaysia, Indonesia, Turkey, Georgia, Sri Lanka, Saudi Arabia, Iraq, Jordan, Egypt, Morocco, Oman, Ethiopia, Sudan, UK, Germany, Somalia, Poland,
France, Austria, Hungary, Romania, Bosnia and Herzegovina,
Cyprus, Malta, Tunisia, Algeria, Mali, Mauritania, Guinea, Be-
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Minister of the UAE and Ruler of Dubai, in his capacity as the
UAE first ambassador to Israel. On January 24, the cabinet approved the establishment of an embassy for the UAE in Tel
Aviv, while Israel announced the opening of its embassy in
Abu Dhabi. On March 1, 2021, the UAE ambassador to Israel,
Mohammed Mahmoud Al-Khaja, arrived in Israel, on his first
visit after assuming his position, where he met with senior
leaders and officials.
The remarkable endeavour to build institutional diplomatic
relations between the UAE and Israel has taken place despite
the challenges posed by the spread of the Coronavirus pandemic throughout the world. This reflects a strong joint desire on part of the two countries to benefit from the common
frameworks for cooperation that official relations channels
would facilitate in support of development, economic and
investment opportunities. It was clear from the announcement of the peace accord that there are promising prospects
that the two sides seek to make the most of in the interest of
both peoples, and to strengthen regional and international
security and peace. Both countries have expressed from the
outset their desire to make a strong contribution to the efforts to drive development in the region by stimulating economic growth, promoting technological innovation, and
strengthening relations between peoples, based on the conviction that the Middle East needs to build a real and lasting
peace in the region that is based on cooperation, peaceful
coexistence and tolerance.
UAE Investments: A Real Peace Framework
The UAE’s announcement early in March of the establishment of a US$10 billion fund aimed at investing in strategic
sectors in Israel is a highly important initiative in the course of
relations between the two countries. Not only does the fund
reflect the UAE’s seriousness in proving its deep confidence

Issue File

Early in March, the
UAE announced the
establishment of a
US$10 billion fund
aimed at investing in
strategic sectors in
Israel
in the viability of peace and development diplomacy, and its
keenness to consolidate the pillars of such diplomacy and
build real and effective peace frameworks with Israel, but
also because it aims to invest in important strategic sectors
that include energy, manufacturing, water, space, healthcare, agricultural technology and others. In addition, this initiative encourages and motivates other Middle Eastern parties to join the ranks of the thriving regional economies, and
build partnerships that push forward economic growth and
enhance the social welfare of peoples.
In addition, this initiative gains its importance from other
strategic aspects that can be addressed as follows:
To understand this step, the fact is that the UAE has become a
regional and global trade center, mainly through its large investments in infrastructure. This reinforces the unique geo-
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The process of building bilateral relations between the United Arab Emirates and Israel in the economic and investment
domain has not stopped since the announcement of an
agreement to establish formal relations between the two
countries. These relations have witnessed continuous positive developments that reflect a common desire between the
two countries to “chart a new path that opens the way to
great potentials in the region,” as stated in the joint statement
issued by the U.S., the UAE and Israel on August 13, 2020 on
the occasion of the announcement of this peace accord. The
statement confirmed at the time that the representatives of
the two countries would meet “in the coming weeks to sign
bilateral agreements related to the sectors of investment,
tourism, direct flights, security, communications, technology,
energy, healthcare, culture, environment, exchange of embassies and ambassadors, and other areas of mutual interest”.
Many of these goals have already been achieved in a relatively short time despite the challenges of the global closure due
to the outbreak of the Novel Coronavirus pandemic. Mohammed Mahmoud Al-Khaja took the oath in front of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid, Vice President and Prime

The UAE-Israel
relations have
witnessed continuous
positive developments
that reflect a common
desire between the
two countries
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Economic Cooperation between

UAE and Israel:

A Qualitative Approach to Peace
and Development Diplomacy
Since the announcement of the signing of the peace agreement between the
United Arab Emirates and Israel in August last year, it has become clear that
one of the most important objectives of this agreement is to inaugurate a
new phase based on peace and development diplomacy and build economic
partnerships between the countries and people of the region in order to
achieve the aspirations for security and stability on basis of mutual investments and technological collaboration. As such, some aspects of the UAE’s
announcement of the establishment of a US$10 billion fund aimed at investing in strategic sectors in Israel can be highlighted. In this issue, Nation Shield
sheds light on the importance, contexts and goals of this initiative for the mutual relations between the two countries.
Prepared by: Editorial Board
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EMSOpedia has been
compiled by some of the
world’s leading electronic
warfare experts
tion of several qualified contributors, EMSOpedia is set to become the standard reference work for the fast-moving discipline of EMSO. It is an ‘open project’ to which all experts and
practitioners, as well as, institutional entities, sector associations, and academia representatives can make qualified contributions to increase knowledge, enriching definitions and
add new entries.
Ongoing Expertise
Currently, there is an initial EMSOpedia release with 100 entries which contains significant EMSO knowledge, but possibilities exist to enlarge this further. Anyone with expertise on
the subject can write to the scientific committee of the project and apply to enrich existing entries or create new ones.
EMSOpedia is published in a handy online format making it
easy to use from any PC, laptop, or from a tablet or mobile/cell
phone. Elettronica has also designed it to be ‘future proof’ as it
will be updated with new entries throughout its life reflecting
the dynamic world of EMSO.
Elettronica was founded in 1951 by the engineer Filippo Fratalocchi. He introduced Italy to electronic warfare, realising the
need to protect ships, planes and vehicles from electromagnetic threats, like radars.
“Today, 70 years after its establishment, Elettronica is a global
and integrated Defence, Security and Cyber Group. We have
always invested in research and development to maintain our
market position and to predict future threats. We are heavily
involved in the evolution of Electronic Warfare into Electromagnetic Spectrum Operations. For this reason, to celebrate
our 70th birthday, we wanted to collate all our knowledge in
EMSOpedia, our encyclopaedia dedicated to EMSO and share
it with the global defence community. This is to say thank you
for the help the company has received from so many stake-

“EMSOpedia is unique. There is no organic initiative using its
broad taxonomic structure which also clarifies the myriad of interconnections between EMSO’s various topics”
Enzo Benigni, President and CEO of Elettronica S.p.A.

holders, institutions, armed forces, academia and suppliers.
“EMSOpedia is unique. There is no organic initiative using its
broad taxonomic structure which also clarifies the myriad of
interconnections between EMSO’s various topics,” said Enzo
Benigni, President and CEO of Elettronica S.p.A.
Elettronica has been at the forefront of Electronic Warfare for
70 years, supplying over 3,000 high-tech systems to the
armed forces and governments of 30 countries. The company’s systems are designed for a variety of operational missions, from strategic surveillance, self-protection, intelligence gathering, electronic defence and operational support for the sea, land and air domains. It boasts a strong list of
successful national and international collaborations on major programmes like the Tornado fighter, the Eurofighter Typhoon combat aircraft, the NH-90 helicopter, the Italian offshore patrol vessel and the Franco-Italian Horizon and
FREMM warships. The company is part of Gruppo Elettronica
which also includes CY4GATE, specialising in Cyber EW, Cybersecurity and Intelligence; and Elt GmbH, a German subsidiary specialising in the design of Homeland Security systems.
The EMSOpedia can be accessed at www.emsopedia.org
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Elettronica

Debuts EMSOpedia
As part of Elettronica’s 70th birthday
celebrations, the company has published one of the world’s first ElectroInterview
magnetic Spectrum Operations Encyclopaedia’s. Entitled EMSOpedia, the
online publication gives clear and
comprehensive definitions of the
terms and concepts used in EMSO
(Electromagnetic Spectrum Operations).
The Electromagnetic Spectrum (EMS) is
a domain in which, from which and
through which all military, military-supported and asymmetric missions are
performed. Alongside air, land, sea and
space, the electromagnetic spectrum
has become a key enabler for cyber warfare and space activities. Mastery of the
spectrum to achieve spectrum superiority is intrinsic to prevailing in all domains,
including cyberspace. Therefore, warfare in the 21st century and beyond will
see the electromagnetic spectrum as a
contested and congested resource
where silent battles will be performed.
The civilian and military worlds are increasingly converging in the electromagnetic spectrum. The
global economy is dependent on the spectrum in more ways
than one can imagine. Meanwhile, electronics miniaturisation
is giving people a growing number of devices which can access and exploit the spectrum. Thus, the electromagnetic
spectrum is a virtual yet critical international infrastructure.
Protecting it is paramount.
EMSOpedia will help people to understand these challenges,
both in the military and civilian contexts. It is a useful, multi
domain and interdisciplinary tool not only for the armed forces, but also for the more general audience of Academia, students, policy makers and journalists.
Compiled by some of the world’s leading electronic warfare
experts inside and outside the company, with the coopera-

Elettronica launches the
world’s first electromagnetic
spectrum operations
encyclopaedia
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Key Features
The new Centauro armoured vehicle represents a new stage
in the evolution of the storied Centauro 105 and 120mm armoured vehicle, reportedly the first 8x8 wheeled antitank
vehicle in the world with a high-pressure gun.
The Centauro II vehicle integrates high hardness monocoque
steel hull. The forward section of the hull houses the powerpack, while the turret extends from the middle to the rear of
the vehicle. The driver is seated in the front section of the vehicle, whereas the crew members, including a commander,
gunner and a loader are seated on anti-mine blast seats within the turret section.
With regards to mobility in particular, the power-to-weight
ratio, increased to 24 HP/tonne, provides performance in
terms of speed and acceleration thanks to the new-generation IVECO engine, offering more than 720 HP, and to the associated modernisation of the transmission, braking system
and control electronics.
The digital tyre pressure control (CTIS), allied with run-flat
systems, the new suspension and the low nominal ground
pressure allow the new Centauro armoured vehicle to extricate itself from any type of terrain.
As for ballistic armour, protection levels are significantly
higher than in the past, with a completely rearranged hull
chassis and turret design, add-on ballistics and technical solutions, tested to the AEP 55 standard, capable of handling
threats such as mines, IEDs and the latest-generation kinetic
munitions.
Crew safety has also been further increased, with partitioning of stand-by ammunition and stores within the hull, in addition to the state-of-the-art NBC, fire-fighting and anti-explosion systems.

Centauro II is an innovative
wheeled armoured platform
capable of operating in every
scenario
In terms of ergonomics, the ammunition reserves in the hull
are automated, as is the new automatic loading system in the
turret.
The third generation 120/45 mm gun (optional 105/52mm
interchangeable to 120 mm), with integrated and stabilised
low-recoil muzzle brake, provides the same fire power as
most modern main battle tanks, with the capability of firing
all latest generation 120 mm NATO APFSDS and multi-role
MP munitions.
The turret, equipped with new anti-mine seats, has a crew of
three men, commander, gunner and loader, with the latter
able to use the new automatic loading system, while being
able also to undertake manual loading operations, as backup, or other emergency operations.
Optronic equipment includes a panoramic commander’s
sight and a gunner’s sight, both latest-generation, and a
back-up sight for use in degraded mode. The vehicle is fully
network-integrated (for NCW).
At recent event, the 8x8 VBM Freccia Digital Tactical Command Post was also presented. This vehicle is made in two
versions, one for the unit Commander and the other one for
the unit mobile HQ. These platforms are equipped with the
latest communication equipment that seamlessly integrates
into the Army and Joint tactical battle command network.
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Italian ArmyAdds
CENTAURO II to
its Fleet
Interview

Recently, the Italian Army Chief of Staff, Lt. Gen. Salvatore Farina, was welcomed by Claudio Catalano, CEO of
IVECO Defence Vehicles, at the Bolzano plant, Italy,
where the new Centauro II are currently in production.
These vehicles are going to be part of the cavalry units of
the Italian Army. The Director of Land Armaments, Lt.
Gen. Paolo Giovannini, was also present. During the visit,
the work in progress on the vehicles was discussed and
the first production vehicle was presented.
The Centauro II marks a step forward compared to the previous Centauro I, in terms of firepower, battlefield observation
capability, mobility, shooting conduct, communication as
well as increased crew protection. The new platform uses an
all-digital architecture and a new generation turret with a
120mm cannon and Command and Control Communication
systems, making it one of the most modern vehicles supplied
to Western armies. The result is an innovative wheeled armoured platform capable of operating in every scenario –

Centauro II uses an all-digital
architecture and a new
generation turret
from national security missions, to peacekeeping and support operations including all interventions involving the Italian Armed Forces.
Last year, the Land Armaments Directorate and the Iveco –
Oto Melara Consortium (CIO), signed a contract for 86 Centauro II, plus 10 further units in option, in addition to the 10
already contracted in 2018.
The supply addresses a total need of 150 vehicles to be assigned to the army cavalry units. Thanks to its state-of-theart technologies, this platform can safely be used by the cavalry units also in high-risk operations.
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Gripen’s smart and
flexible maintenance
and support concept
can be tailored

Every Gripen aircraft
is able to solve any
operational task
independently

perform the same tasks in Brazil. So far, more than 230 professionals have completed the training and most of them
are back in Brazil working at the Gripen Design and Development Center (GDDN), also located at Embraer, in Gavião
Peixoto.
The GFTC and GDDN are part of the transfer of technology of
the Gripen Programme. They are joint activities carried out
by Saab and Embraer that aim to build the procedures and
capability to develop and test new features during Gripen´s
lifetime at FAB.
In addition to meeting the military requirements established
by FAB, Gripen had the lowest lifecycle operating costs. “Gripen was sold with the commitment to transfer technology
necessary for the development of the Brazilian aerospace industry. The fact that Gripen is a prototype means Brazil can
be involved in the development of the project, which will
give the Brazilian industry and FAB access to all levels of technology,” said Lieutenant General Juniti Saito, former Brazilian
Air Force Commander.
Smart Design
Gripen’s high availability is ensured by the support friendly

system design with supportability in focus and inherent from
the very beginning. The result is low maintenance requirements and extensive testability in any operational or support
environments.
The smart system design enables modular and flexible distribution of capabilities allowing rapid deployment of both
long and short-term missions with a minimal logistic footprint. Smart thinking in every stage of Gripen’s design process targeted key cost drivers important for reliability, maintainability and testability. This is why the Gripen system offers cost efficiency in every single stage of the life cycle.
Gripen’s smart and flexible maintenance and support concept can be tailored to each customer’s specific ambitions,
capabilities and requirements. True multi-role and swing role
capability makes every Gripen aircraft able to solve any operational task independently. Hence, it’s up to the support
concept to enable this capability. Influenced by a number of
factors such as operational concept, cost effectiveness, security of supply, available facilities and individual customer’s
aspirations of autonomy, Gripen’s support concept can be labelled as true multi-role support.
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Supersonic Flight
Tests of Gripen Kicks
off in Brazil
Interview

All flights are
taking place at
high altitude
of above 5,000
metres

F-39 Gripen E, the new fighter for the Brazilian Air Force
(FAB), recently began performing supersonic flight tests
in Brazil. The aircraft, based at the Gripen Test Flight Centre (GFTC) at Embraer’s facilities in Gavião Peixoto (SP),
has been carrying out the flights over the designated test
areas north west of the base. All flights are following authority-defined procedures and are taking place at high
altitude, above 5,000 metres.
These flights, carried out by Saab, are essential to test performance and functions of the new aircraft, in order to continue
the certification and acceptance procedures of the aircraft,
which arrived in Brazil in September 2020.
“Gripen will be performing supersonic flights during the next
couple of months. Flying faster than the speed of sound creates a sound wave, a sonic boom, that may sound more like a
thunderclap than the sound of a passing aircraft. It is possible
that residents of the region will hear this sound while this important testing of Brazil´s new fighter is being done. We take
care to ensure that these supersonic flights are taking place
in designated test areas, in coordination with the aeronauti-

cal authorities and following the procedures of the Brazilian
Air Force,” explained Sven Larsson, head of GFTC at Saab.
Flight activities in Brazil includes testing of flight and environmental control systems. It also aims to test the aircraft in
the tropical climate. National features unique to the Brazilian
aircraft, such as weapons integration and the Link BR2 communication system, which provides encrypted data and
voice communication for the aircraft, will also be tested in
Brazil.
Technology Transfer Programme
The partnership with Brazil began in 2014, with a contract for
the development and production of 36 Gripen E/F aircraft for
the Brazilian Air Force, including systems, support and equipment. An extensive technology transfer programme, running
for a period of 10 years, is driving the development of the local
aeronautical industry through partner companies participating in the Brazilian Gripen Programme.
During this period, more than 350 Brazilian technicians
and engineers are participating in theoretical and practical
training in Sweden to acquire the necessary knowledge to
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tile in addressing the most exacting end-user demands. We
are delighted to be the first in this class of vehicles to integrate the new generation R800 onto our Rabdan 8x8 fleet.
We believe this synergy with EOS will mutually benefit our
trusted business partners and stakeholders.”
For his part, AbdulRahman AlBlooshi, CEO of EOS Advanced
Technologies in the UAE said: “EOS is proud to partner with Al
Jasoor in bringing to market this enhanced next generation
remote weapon system. The R800 is an overall capable system that upgrades the armament capacity of vehicles without compromising payload or requiring the extensive modifications of a full turret system.”
Rabdan 8x8 Armoured Fighting Vehicle
The Rabdan 8x8 Armoured Fighting Vehicle is an advanced,
mission-ready vehicle system built for a range of objectives
and terrain styles and available in a number of configurations, with a maximum capacity of 11 frontline troops.
Highly mobile on land and water, it has a top speed of over
105km/h.
The independent suspension system enhanced with Run Flat
Tyres, built-in Central Tyres Inflation System (CTIS) and Antilocking Brake System (ABS) improves ground mobility and
ride comfort even over the roughest terrain.
The vehicle’s mobility is enhanced with longitudinal and
transverse differential locks and the high power to weight ratio coupled with high ground clearance and approach/departure angles.
Rabdan can also be equipped with different armour protection and high-calibre turret-based weapon systems (up to

R800 weighs 800 kg with
a traverse of 360° and
elevation from +55° to -30°

105mm cannon). It offers Level-4 ballistic and mine protection and is certified to international standards.
As a next-generation amphibious vehicle, Rabdan comes
with a modular, multi-wheeled structure for both tactical and
technical advantages. Its integrated suite of military-grade
support services makes it a complete unit.
Developed on successful Armed Assault (ARMA) platform
and tested to rigorous standards, it caters to the operational
requirements of armed forces across the world.
Rabdan’s advanced exterior armour is designed to enable
life-saving protection against blasts, ballistics, and impacts,
protecting ground troops and advancing mission success.
Al Jasoor works relentlessly to meet the nation’s diverse armoured vehicle requirements, with a vision for manufacturing land platforms to address the future needs of the UAE’s
domestic and export markets.

Rabdan can be equipped with different armour protection and high-calibre
turret-based weapon systems
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Al Jasoor, EOS
Integrate R800 onto
Rabdan IFV
Interview

Al Jasoor, the UAE’s armoured vehicle specialist and exclusive supplier of the Rabdan 8x8 Infantry Fighting Vehicle (IFV), recently announced its collaboration with
EOS Defence Systems, a leading Australian technology
company operating in the space, defence and satellite
communications markets.
The partnership, announced during IDEX 2021, marks the
first time a vehicle is fitted with the R800, a remote weapon
system that offers lighter-weight gimbals, advanced electrooptics applications, transformative stabilisation and multiple
weapon mounting options.
Al Jasoor’s signature vehicle took centre-stage in highlighting
the company’s best-in-class offerings at the EDGE pavilion.
AL Jasoor is part of the Platforms & Systems cluster within
EDGE, an advanced technology group for defence that ranks
among the top 25 military suppliers in the world.
As the industry registers a global uptick for weapon stations
that optimise full-size, medium-calibre turret capabilities
without the limitations that large, cumbersome and invasive
structures may impose, EOS’ R800 remote weapon system
meets the increasing demand for sophisticated armaments,
while setting new benchmarks for firepower significantly
lighter than others in its category.
Employing the same interface as other EOS remote weapon
systems, the R800 features modular state-of-the-art capabilities and boasts the added capacity to mount the Mk44S
30x173 mm cannon with dual ammunition feeds as well as a
coaxially mounted machine gun and an anti-tank or air defence artillery missile package.
The addition, the Mk44S allows the system to leverage the
range and effectiveness of existing 30x173 mm ammunition.
The R800 weighs 800 kg with a traverse of 360° and an elevation from +55° to -30°. The remote weapon system is optimised for tracked and wheeled vehicles, such as the Rabdan
8x8, and features a direct-drive sensor unit that minimises

Rabdan vehicle is mobile
on land and water, with top
speed of 105km/h
high-frequency road and vehicle vibration from degrading
the operator video image.
The remote weapon system is equipped with various sensors
including a day camera, a thermal camera, and an eye safe laser rangefinder.
Built to endure extreme environmental conditions and terrain, with capabilities that allow soldiers to operate and observe from a protected position using stabilised precision day
and night optics and laser, the R800 can engage targets from
distances of up to 3 km with increased accuracy and reduced
collateral damage.
Fahad Al Absi, CEO, Al Jasoor, stated: “As a world-leader in remote weapon systems, EOS brings to the table decades of experience in manufacturing precision systems that are versa-
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OPVs help protect
critical infrastructure e.g.
offshore installations
Multi-role OPVs are ideal
for support of naval forces
in sea operations
OPV 80 is a First of Class Darussalam model

With generous room in the design for additional weight and
space, a modular configuration and other important characteristics, the OPV is able to meet a range of specific customer
requirements, such as additional weapons or a larger crew.
Lürssen OPVs are multi-mission ships. A mission deck that
provides flexibility and is carefully laid out forms a fundamental part of their design. This can host a wide variety of
containerised modules – from pollution control to drone
operations.
Various Options
Lürssen’s flexible portfolio includes the OPV 80, 85 and 90,
providing solution for long endurance safeguarding and
long-time patrolling. The options can be tailor-made to the
specific requirements.
OPV 80
OPV 80 is a First of Class Darussalam model commissioned in
2011.
Measuring 80m in length, with a displacement of 1,486 T, it
has a crew capacity of 40 (plus 18 embarked).
Helicopter landing deck, helicopter refuelling, towing, station for alongside refuelling and 2X20 ft container are among
the various facilities if offers.
The OPV 80 model also boasts various capabilities that include: Maritime patrol and surveillance operations, critical
infrastructure protection, boarding operations, Special Forces support, confined and shallow water operations, task unit
command, replenishment at sea, helicopter support and
mission deck.
The vessel has a speed capacity of 22 KTS.
OPV 85
Stretching 85 m in length, with a propulsion power of 6,300
KW, the OPV 85 has a basic crew capacity of 67 (+ 36 embarked).
The Sensors include 3D search radar, fire control radar and a
helicopter guidance radar.

Among the miscellaneous facilities are helicopter hangar, helicopter landing deck, towing, stern ramp and 2 container
spaces.
The vessel comes with various capabilities that include: Maritime patrol and surveillance operations, critical infrastructure protection, rapid response, boarding operations, Special
Forces support, confined and shallow water operations, task
unit command, replenishment at sea, helicopter support,
mission deck, and also disaster relief support operations.
OPV 90
OPV90 is a helicopter-capable surface unit of 2,100 tonnes
displacement, measuring 90m in length and 14m in width.
Possible armament configurations include:
Artillery: 76 mm or 57 mm, plus two 20 mm guns
Ship-Ship-missiles: either four MM40 EXOCET, four RBS 15
or four Naval Strike Missile.
Air Defence: either Vertical Launch System MK56 or Rolling
Airframe Missile.
The OPV 90 is designed to complete both military and civilian
missions in EEZ waters ranging from coastal safety and security to law enforcement and environmental protection.
The OPV 90 offers unrivalled performance for fast intervention with ocean-going capabilities, deployable assets (e.g.
Unmanned vehicles) and continuous coordination with
shore-based centres and fleet.
Comprehensive Solution
Lurssen gives the option to either build vessels at one of Lürssen shipyards or to build locally in the customer’s country,
where Lurssen can transfer both knowledge and technology,
helping to develop their partner’s maritime industry.
The focus is on delivering high-quality ships that balance a
navy’s operational needs with available budget.
Lurssen’s newbuild capabilities are complemented by a
range of support services – available both for own vessels
and those constructed by other shipyards.
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Lurssen’s OPVs
Well Equipped to Face
Sea Challenges
Interview

Maintaining security in a fast-changing maritime environment has proved to be a humongous challenge for
navies around the globe.
Whether the mission is protecting economic resources,
countering criminal activity or safeguarding life at sea, what
is essential is a flexible and effective response.
This is where offshore patrol vessels (OPVs) play a significant
role.
Lürssen, a global leader in the design and construction of
high-quality ships, has been around for more than 140
years and has earned the expertise to build vessels that
meet virtually any set of individual requirements and with
varying demands.
Lürssen’s OPVs are designed to be versatile and flexible to engage in a wide range of missions in territorial waters and the
exclusive economic zone (EEZ). They provide the following
capabilities:
• Protecting critical infrastructure e.g. offshore installations

Lürssen’s OPVs are designed to be versatile and flexible to
engage in a wide range of missions

• Guarding fisheries and other natural resources
• Search-and-rescue operations
The biggest advantage is that Lurssen’s OPV design with
modern hull forms and propulsion can be adapted and enhanced with additional functionality as operational needs
change.
The company provides individual solutions for crew care and
accommodation, as well as systems, helipads and containerised mission modules.
Multi-role OPVs
Lürssen’s multi-role OPVs are ideal for the support of naval
forces in sea operations, as well as joint land surveillance operations and helicopter missions. They can be specially
equipped for deployment against smugglers and pirates
with high-speed rigid-hull inflatable boats (RHIBs) carried on
board, which launch from port and starboard or via a stern
ramp. The vessels are able to assist with helicopter operations due to the on-board helicopter landing deck.
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R&D and Innovation
The programmes of R&D and innovation that EXPAL develops are centred on several factors including:
• Support to the operative capacities of troops
• Improving the protection of military platforms
and crews
• Systems of weapons for rapid deployment and
high mobility
• Increase of the scope, effectiveness and precision of ammunitions, reducing collateral damages
• Development of intelligent ammunition by the
incorporation of the electronics
• Reduction in the vulnerability of ammunition
stored against external assaults

ATIN (DGAM) that has allowed the development of a system
tailored to the Navy’s General Staff Requirements, with important improvements in aspects such as its versatility and
precision.
It is pertinent to note that until now, there has been no onboard mortar system with deep fording capability on the
market globally.
EXPAL is a leader of the ammunition and explosives sector in
Spain, as well as one of the main providers of demilitarisation
and explosive ordnance disposal (EOD) services worldwide.
The company’s maintenance services and logistic support
offers solutions for the maintenance and modernisation of
platforms and equipment armies in order to optimise and extend their life cycle, both in the systems already in service
and future acquisitions.
The capabilities of EXPAL, along with its commitment to cooperation with other leading companies to cover major programmes, are the base that support the provision of EXPAL’s
The company’s department of R&D is responsible of the design and development of new products, as well as the improvement and adequacy of existing ones to meet specific
requirements of the customer. It comes from collaborating

Dual-EIMOS is an 81mm
on-board mortar on highly
mobile LTV
The deep fording capacity
that Dual-EIMOS acquired,
has been extensively tested
with successful results
with the Spanish Ministry of Defence and its armed forces,
besides leading companies technologically in the sector.
EXPAL also collaborates in international programmes of R&D
with official organisations and companies to meet the technological developments demanded by the armies across European programmes of cooperation.
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EXPAL

Demonstrates
Power of DualEIMOS Mortar
Systems
Interview

Spain’s EXPAL recently highlighted its new development
of the on-board Mortar system on Light Vehicle, Dual-EIMOS, through a demonstration that took place at the
Retín Training Field in Cádiz.
Two EXPAL mortar systems participated in the demonstration by different bodies of the Armed Forces that highlighted the ability of their professionals to exploit the interoperability of both systems: the new Dual-EIMOS version, operated by a Marine Infantry crew, and the EIMOS 2018 version,
operated by the Legion Brigade.
The new Dual-EIMOS is an 81mm on-board mortar on a
highly mobile 4x4 light tactical vehicle (LTV) with deep fording capability, automatic fire control and integrated with
TALOS C2 System. It has been developed following the Navy’s Requirements and its versatility will be maintained also
for terrestrial applications.
The company has promoted an evolution of the system to
add major benefits for missions, among which are:
• Its robustness and survivability, with the capacity for deep
fording of up to 1.5m without preparation on the VAMTAC
ST5 platform of the Marine Corps.
• Versatility and speed in operation thanks to 360º pointing

without changing the position or orientation of the vehicle,
and without the deployment of additional elements, allowing high shoot & scoot capacity.
• Increased pointing precision and integration of the latest
generation INU and by means of the stress absorption system
integrated into the vehicle.
• Interoperability through the command and control system.
Directed at the highest level of the Spanish Ministry of Defence and equipped with the strictest prevention and security measures in the context of COVID-19, the demonstration
programme was attended by officials such as the Chief of
Staff of the Navy (AJEMA), the Lieutenant General Chief of Logistic Support Command (JEMALE) and the Commandant
General of the Marine Corps (COMGEIM).
Alberto Fernández Cuervo, Product Manager of the EXPAL
Systems, explained: “The deep fording capacity that Dual-EIMOS has acquired, the main singularity of the system, has
been extensively tested during the programme’s test plan, including the latest successful results during it’s disembarking
on the beach.”
The Dual-EIMOS is a system developed from EIMOS 2018,
within the framework of an R&D Programme with the SDGPL-

41

Boeing
to Upgrade
EA-18G
Growler for
U.S. Navy

Boeing recently announced that it started a five-year
modification programme for the U.S. Navy’s EA-18G
Growler fleet with the induction of the first jet at Naval Air
Station Whidbey Island.
The modifications are primarily focused on updating the jets’
structural and mission systems architecture and enabling future capability growth for the Navy’s 160 Growler aircraft.
Growlers serve a critical role in jamming radar and communications signals of threat forces, disabling their ability to detect
and track U.S. and allied military forces. A variant of the F/A18F Super Hornet, the Growler will receive several capabilities
common with the Block III upgrades. The first production EA18G aircraft delivered in 2007 is the first Growler to receive this
capability upgrade.
“We’re excited to have the Growler industry team here working on capabilities that will bring the fleet enhanced electronic surveillance, enhanced data link and the ability to carry the
Next Generation Jammer pod,” said Capt. Chris “Needles”
Bahner, commander, Electronic Attack Wing, U.S. Pacific Fleet.
Rapid Transformation
Following contract awards in October 2020 and February
2021 for materials and labour, the modification work includes
various upgrades for Growler mission systems. The ALQ-218
receiver system of the aircraft will receive the Airborne Electronic Attack System Enhancements modification, enabling
the Growler to operate in increasingly complex electromagnetic environments.
Additional modifications will expand the Growler’s information pipeline for more rapid and secure data transfer to other

All U.S. Navy
Growlers will be
modified in five
years
aircraft and platforms as well as improve the speed of data
processing. Boeing also will prepare the Growler for the Next
Generation Jammer, which improves the Growler’s electronic attack capability.
“As the world’s premier electronic attack platform, we’re
starting this programme for the EA-18G Growler in solid partnership with the U.S. Navy,” said Mark Sears, Boeing vice president of Fighters & Strike Product Support. “These modifications will position it to meet the threats of today and those in
the future.”
The programme schedule forecasts that all U.S. Navy Growlers will be modified in five years. Full rate modification is expected to start in June 2021. Boeing has positioned people
on-site at Whidbey, following state, local, customer and corporate COVID protocols, to ensure the programme is fully
staffed to support the workflow.
Boeing is one of the world’s largest aerospace companies
and a leading provider of commercial airplanes, defence,
space and security systems, and global services. As a top U.S.
exporter, the company supports commercial and government customers in more than 150 countries. Building on a
legacy of aerospace leadership, Boeing continues to lead in
technology and innovation, deliver for its customers and invest in its people and future growth.
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MBDA to Supply

New Anti-Ship System
to Italian Navy
Interview

Teseo Mk2/E will engage
sea and land targets at
very long range

MBDA has announced that it will provide the Italian Navy
with the new Teseo Evolved Weapon System, known as Teseo Mk2/E. This new generation system builds on the legacy
Teseo family, known worldwide as OTOMAT, and will bring
a substantial improvement in anti-ship capabilities.
Teseo Mk2/E will efficiently engage both sea and land targets
at very long range, with full mission control throughout the
missile flight. The system will have an innovative integrated
mission planning and a new RF seeker, with options for additional features and capabilities in the future.
The system is the answer to evolving threats that generate the
need to evolve operational requirements. This solution is the
result of joint MBDA and Italian Navy technical and programme
activities over the past three years that matured the concept of
this advanced system.
The Teseo Mk2/E missile system will equip the next generation
destroyer (DDX) and could replace the previous Mk2/A version
onboard FREMM and Horizon class frigates. The new multipurpose Offshore Patrol Vessels (PPA - Pattugliatori Polivalenti
d’Altura), currently in production, are already fit for Teseo
Mk2/E installation in future. In the anti-ship weapon market,
Teseo Mk2/E will represent a new standard with its very high
performance and will be ready to be tailored for international
requirements.

Eric Béranger, CEO of MBDA, highlighted: “I want to give a special thanks to the Italian Navy, governmental and all MBDA
teams who worked hard, also against all disruptions created by
the pandemic, to bring this important contract to life. MBDA
Group considers Teseo Mk2/E as a major programme and will
be fully committed to the successful outcome of this new development. The new Teseo Mk2/E builds on a product line that
is well recognised around the world and will support long into
the future, the attractiveness of our naval products on export
markets”.
Lorenzo Mariani, Executive Group Director Sales and Business
Development and Managing Director MBDA Italia, added: “The
Teseo Mk2/E has been defined and designed thanks to an intense collaboration between the Italian Navy and MBDA. This
new anti-ship missile will mark a step change in the OTOMAT/
Teseo family, keep up with ever evolving threats and feature
advanced functions to support the Italian Navy operations that
will significantly increase the flexibility and operational value
of the Italian Navy surface ships that will be equipped with it.
This contract will also help sustain high level skills in a domain
of excellence of the Italian defence industry and will contribute
to guarantee the sustainability of our company and its suppliers, as well as its Italian employment levels in the years to
come.”
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proven technologies that will truly transform the Army’s
mission today, with room to grow and adapt to the missions
of tomorrow,” said Andy Adams, Sikorsky vice president of
Future Vertical Lift. “DEFIANT X not only includes the transformational aircraft – a manoeuvrable, survivable, lethal
weapon system – it also leverages Sikorsky’s and Boeing’s
advanced manufacturing capabilities.”
With its rigid coaxial rotor system and pusher propeller, DEFIANT X incorporates Sikorsky X2 Technology to operate at
high speeds while maintaining low-speed handling qualities. This critical capability provides soldiers with increased
manoeuvrability and survivability in high-threat air defence
environments, allowing them to penetrate enemy defences
while reducing exposure to enemy fire. Compared to SB>1
DEFIANT, the DEFIANT X airframe has enhancements to improve aerodynamics and reduce the thermal signature.
“DEFIANT X is purpose-built for a modernised Army that requires expanded reach, survivability and lethality,” said Steve
Parker, vice president and general manager of Boeing Vertical Lift. “This weapon system will give soldiers unequalled
technological advantage and connectivity over adversaries
in a multi-domain battle space.”
Transformational Technology
With unmatched range and survivability, DEFIANT X will enable crews to fly low and fast through complex terrain,
where Army aviators spend most of their time. DEFIANT X
incorporates Sikorsky X2 Technology to operate at high
speeds while maintaining low-speed handling qualities. This
critical capability provides pilots with increased manoeuvrability and survivability in high-threat air defence environments, allowing them to penetrate enemy defences while
reducing exposure to enemy fire. The helicopter’s compound co-axial rotor system and pusher prop allows for a
high degree of manoeuvrability in and around the objective
which is also directly linked to survivability.
X2’s speed, combined with next-generation flight control
With its rigid coaxial rotor system and pusher propeller,
DEFIANT X incorporates Sikorsky X2 Technology

DEFIANT X will enable crews
to fly low and fast through
complex terrain
manoeuvrability, will dominate in future Joint All-Domain
Operations (JADO) environments. The technology offers
flight control design that will enable deceleration and acceleration that is transformational.
Furthermore, the X2 rotor design will ensure flight stability,
safety and assurance in rigorous tactical operations. DEFIANT
X will be equipped with a proven optionally piloted flight
control system that will enable reliable and safer operations
in low altitude, obstacle-rich environments or in degraded,
uncertain conditions.
Together, Sikorsky and Boeing have built more than 90 per
cent of the U.S. Army’s current military rotorcraft and have totalled more than 15 million flight hours. The team has produced iconic military rotorcraft including: Black Hawk, Chinook and Apache, and are in the best position to deliver interoperability with the enduring fleet. With proven worldwide supply chain partners, DEFIANT X will leverage an established, low-risk manufacturing capability that is augmented
by a proven digital thread and advanced manufacturing processes in use today on the Black Hawk, Combat Rescue Helicopter and CH-53K. Sikorsky and Boeing’s joint resources and
experience in JADO capabilities make the DEFIANT X team
the best team to deliver a holistic weapons system to the
Army.
The digital thread will run seamlessly throughout the DEFIANT X design, development, production and sustainment
process. It will be part of a connected logistical network that
provides maintenance free operating periods, improves interoperability and sustainment and lowers overall costs.
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DEFIANT X
Defies All
Odds

Sikorsky and Boeing’s DEFIANT X is all set to compete for
the Future Long-Range Assault Aircraft contract,
known
Interview
as FLRAA, a top modernisation priority for the U.S Army.
DEFIANT X will reportedly be the fastest, most manoeuvrable and survivable assault helicopter in history. Combined with the team’s unsurpassed experience in mission
systems, training and sustainment, it is being touted as a helicopter that will revolutionise the way the Army meets
threats in 2035 and beyond. The Army is expected to release
a request for proposal on FLRAA later this year, with a contract award expected in 2022.
DEFIANT X is a complete weapon system that builds on the
handling qualities and transformational capabilities proven
by the team’s technology demonstrator, SB>1 DEFIANT. With
unmatched range and survivability, the helicopter will
change the way the Army fights – enabling crews to fly low
and fast through complex terrain, land quickly, deliver soldiers and equipment to the objective area (referred to as “the
X”) and get out.
The helicopter flies twice as far and fast as the venerable Black
Hawk helicopter it is designed to replace. Currently undergoing testing in a digital combat environment, the aircraft continues to prove itself the most survivable platform for mission
requirements, according to a company statement.
“We are ready to deliver unparalleled capabilities backed by

DEFIANT X flies twice as far
and fast as the Black Hawk
DEFIANT X is set to be the
fastest, most manoeuvrable
and survivable assault
helicopter in history

DEFIANT X is a complete weapon system
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TRONIK GmbH system.
The system is just one building block in ATLAS’ integral services and support philosophy, which is highly customer-focused.
Other building blocks include user-friendly designs with intuitive human-machine interfaces or easy and simple access
to documentation, that keeps in-stride with configuration
changes.
For decades, ATLAS, as a leading systems supplier for naval
electronics, has been helping navies around the globe make
the sea a safer place. The company has a broad offering of sonars and sensors, command and control systems for submarines and surface combatants, mine countermeasures systems, unmanned underwater vehicles, radio and communications equipment, naval weapons as well as coastal protection. To round off, ATLAS offers comprehensive support services, both before and after delivery of the products. It is able
to equip submarines, ships and systems with its own and external sensors, effectors and subsystems and to integrate
them in creating network-centric systems.
The ATLAS Group includes the following subsidiaries: Hagenuk Marinekommunikation GmbH (Germany), ATLAS ELEKTRONIK UK Ltd (Great Britain), ATLAS ELEKTRONIK Oy (Finland), ATLAS MARIDAN Aps (Denmark), SONARTECH ATLAS
Pty Ltd (Australia), ATLAS Naval Engineering Company Ltd
(Korea), ATLAS NORTH AMERICA (USA), thyssenkrupp Marine
Systems CANADA Ltd., ATLAS ELEKTRONIK INDIA Pvt. Ltd., ATLAS ELEKTRONIK LLC (UAE) and the following associated

Let data travel, not people – RMS helps to keep system
availability high

companies: Cybicom Atlas Defence (Pty) Ltd. (South Africa),
Advanced Lithium Systems Europe - Defense Applications
S.A. (Greece), kta naval systems AS (Norway).
ATLAS occupies a leading position in all sectors of top maritime technology, from command-and-control systems including radio and communications equipment for submarines and surface vessels to mine-hunting systems, heavyweight torpedoes, coastal protection installations and the
provision of services. The electronics specialist is fully
owned by thyssenkrupp and is an operational unit of thyssenkrupp Marine Systems.

Concept
Maintenance support via remote
connection:
- Analogue telephone connection
- Serial connection for remote
maintenance
Ethernet connection:
- Video transmission with IP-Cameras
- Remote Desktop Connection
- Interface for remote maintenance
via external equipment

MMU is ruggedized and user-friendly
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ATLAS’ RMS Keeps
Interview

Navies Connected
The COVID-19 pandemic has reduced mobility globally.
However, navies still have to fulfil their missions abroad.
Yet if a complex repair problem occurs, the navies’ depot
level specialists cannot travel any more. In a worst-case
scenario, travelling bans and a defect not repairable
with onboard expertise could bring the mission to a
standstill.
Maritime security should be independent of pandemics.
Therefore, most navies try to keep up their operational
schedules, even though COVID-19 has serious effects, especially on the land-based support processes.
Modern, global tasks make it necessary for the navies to operate in international missions. The durations of these missions are getting longer. Regular maintenance and repair
work have to be conducted during these sea trails. It is not
possible to return to the home base to perform repair activities. For these reasons, it is important to have the opportunity for remote maintenance and repair. This is where ATLAS’
Remote Maintenance System (RMS) comes in. It is a proven
and deployed tool for keeping the operational availability of
systems high. The task sounds simple but requires an integrated approach.
The German Navy has been operating ATLAS’ RMS for years
on their K130 corvettes. The RMS system allows the experts
of Marinearsenal Wilhelmshaven to access a defective unit
via an encrypted video-voice-data connection – with minimal bandwidth requirements. Linked together by the encrypted and IT-secure connection through SATCom, the on-

ATLAS’ RMS keeps
operational availability of
systems high
German Navy has been
operating ATLAS’ RMS for
years on their K130 corvettes
board maintainers can talk directly to their depot level maintenance experts back home.
Sustaining Maritime Superiority
The RMS is a proven solution, designed to empower a specialist to diagnose equipment and devices aboard naval
ships and support maintenance activities by remote connection (video, voice, serial, Ethernet). With this capability a
specialist is able to diagnose a system by different connection options (e.g., serial data or Ethernet) without the need
of travelling. This reduces costs and time of the maintenance.
As an option, the RMS supports the forwarding of the connection from the ship to a Mobile External Support Unit
(MESU), for example to ATLAS ELEKTRONIK GmbH, where a
system specialist assists the maintenance of an ATLAS ELEK-
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sible proposals with regard to capabilities and competitiveness for this major programme.
ICELUS will focus on the upcoming LE TacCIS System Integrator (SI) opportunity to lead on the design and integration of
the products and services for applications, infrastructures
and networks. It is expected to be contracted by 2023/2024.
Making Informed Decisions
The LE TacCIS programme consists of multiple sub-programmes and projects with the aim to deliver the next generation of tactical military communications in the land environment, providing the means to make informed and timely
decisions enabled by agile Communication Information Systems (CIS).
The LE TacCIS consists of Bowman ComBAT Infrastructure
and Platform (BCIP) 5.6, the MORPHEUS sub-programme, the
TRINITY sub-programme, Joint Common Remote Viewing
Terminal (JCRVT), Dismounted Soldier Awareness (DSA), Falcon, NIOBE and multiple delivery and support projects.
The following are the principles of LE TacCIS:
Agile Methodology: LE TacCIS will implement a fully Agile
Enabled Governance Framework within an Agile Management Office ensuring the programme is ready to accommodate the increased tempo of changing requirements and agile delivery methodologies.
Evolutionary Capability Delivery (ECD): The continuous
need to address obsolescence and exploit rapidly developing technology in the CIS arena requires the adoption of an
Evolutionary Capability Delivery (ECD) approach. This will
provide a progressive evolution of the system, where each
change results in a deliberate capability enhancement and/
or other benefits realisation and is a transitional step on a trajectory towards a goal state.
Partnership: LE TacCIS consists of Army Headquarters, BATCIS and key industry partners working as one team to deliver
the next generation of tactical CIS. LE TacCIS is a collaborative, multi-vendor programme working to a joint shared objective, actively sharing information across organisations using efficient and coherent information management.
User Centred Design (UCD): UCD is an iterative design process in which designers focus on the users and their needs in
each phase of the design process. LE TacCIS will utilise UCD as
a framework that ensures the needs of the users are at the
core of the design process.

The three partners will
explore how their unique
expertise can be combined

Diagram of LE TacCIS principles and vision
statement. MOD Crown copyright.

Sub-Programmes: Designed to be Resilient
MORPHEUS
It is the first installation of Defence as a Platform (DaaP) in
the tactical environment. By evolving the current Bowman
system into the next generation of tactical communications, MORPHEUS enables evolutionary capability development.
BCIP 5.6: This represents the capability upgrade of the
Bowman system, and the launch-pad for MORPHEUS. With
major updates to software and hardware, BCIP 5.6 provides
better data transmission, improved situational awareness
and enhanced usability and staff planning tools.
JCRVT: It is a modular, remote viewing transceiver which
receives and transmits Real Time Motion Imagery (RTMI)
from future and legacy Full Motion Video (FMV) platforms in
the joint environment. JCRVT increases situational awareness in maritime, littoral and land environments, with significant impacts operationally and strategically.
DSA: This aims to provide Dismounted Close Combat users
with enhanced voice and data services that will enable
more effective situational awareness at company group
level.
TRINITY
It will provide a deployable Wide Area Network (WAN) with
significantly increased bandwidth and information mobility compared to current systems. It will be defence as a platform compliant assuring the integrity and availability of the
data. Finally, it will be part of the Protected Core Network.
Falcon Sustain: Falcon is a hardened, deployable secure
network communication capability. It is fielded with the
Army and the RAF and primarily supports large, deployed
headquarters through to deployed air bases. It is a new support contract to maintain this capability until the capability
is replaced by TRINITY and NSoIT(D).
NIOBE: The user requires platforms, to host a wide variety of
deployable CIS capabilities including interchange. It will deliver these services in a coherent, secure and consumable
manner at the point and time of need of the Land Domain
User (Warfighter and Systems).
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Airbus, Fujitsu &
Thales UK Join Forces
Airbus, Fujitsu and Thales UK recently announced that
the companies have signed a memorandum of understanding (MOU) to work collaboratively on the upcoming Systems Integrator (SI) opportunity for the UK Ministry of Defence (MOD), Land Environment Tactical Communications and Information Systems programme –
known as LE TacCIS.
Following the MOU, the partners have formed team ICELUS
led by Airbus that will bring together a trusted collective of
MOD strategic partners who have a unique breadth of expertise of defence communications networks. ICELUS will offer
pioneering change through a coherent systems integration
approach to deliver operational effectiveness and information advantage to the end user, whilst sustaining a UK centric,
defence industrial base. The three partners will be able to
jointly explore how their respective unique expertise and solutions can be combined in order to put forward the best-pos-

ICELUS will deliver
operational effectiveness
and information advantage
to end user
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Unveiling 120 SHARD,
New-gen Anti-tank
Ammunition
Nexter Munitions recently demonstrated its capability
for innovation by presenting the 120 SHARD ammunition, a high-performance product available at short
notice.
SHARD, the new generation of APFSDS (Armor-Piercing Fin
Stabilized Discarding Sabot) 120mm anti-tank ammunition,
is compatible with all current and future battle tanks
equipped with NATO standard 120mm smoothbore guns.
The interoperability of SHARD with the armaments and environments of the Leclerc tank, the Leopard 2, the Abrams
M1A1/A2 and the C1 Ariete is ensured through development
in compliance with STANAG 4385 and ICD 120.
Recent test firings carried out in extreme temperature conditions and at long range have confirmed the performance expected in simulation: this ammunition sets a new performance standard, with increased penetration capacity combined with accuracy. In 2021, the latest architectural optimisations will be completed, before entering an industrial
qualification phase in 2022 and will be ready for the start of
mass production then.
This high level of performance is permitted thanks to an innovative design, defined by Nexter Munitions’ technical teams at
Bourges. SHARD achieves this level of terminal ballistic performance thanks to an optimised sabot, an elongated rod in a
new tungsten alloy developed with Plansee Tungsten Alloys,
as well as a combustible cartridge case and a high-performance, low-erosion propellant developed by EURENCO.
SHARD is the result of Nexter Munitions’ expertise in the development of high-performance ammunition, R&T work on
innovative materials and on external ballistics carried out on
the historical basis of work for the French Defence Procurement Agency (DGA), as well as the implementation of an agile development process. The validation and qualification of
innovative technological building blocks in the SHARD programme is also one of the milestones in the development of
high-performance munitions for future land combat systems, especially the Main Ground Combat System (MGCS).
Covering Full Range of Threats
Nexter has a complete range of warfare and exercise ammu-

SHARD is compatible with
NATO 120mm smoothbore
guns
SHARD will be ready for mass
production from the end of
2022
nition for NATO 120mm smoothbore tank guns, compatible
with the KNDS Leclerc, Leopard 2 and other modern tanks
such as the M1A1/A2 Abrams and C1 Ariete.
The combination of the operationally proven 120mm high
explosive round with the current (F1B, F1B+) and future
(SHARD) generation APFSDS projectile allows to cover the
full range of contemporary battlefield threats. Nexter’s
range also includes exercise ammunition, HEAT-TP, HE-TP &
TPFSDS.
Nexter also continues to innovate through the 120 IM3M
multimode insensitive ammunition and the 120 N-LOS precision guided ammunition, elements of which are taken
from KATANA, as well as R&T work on new technological
breakthrough bricks concerning resistance to active and reactive protection systems.
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Israel Unveils ‘Iron

Sting’ Precision Mortar
Interview

The Israeli Army and contractor Elbit Systems have unveiled a networked precision fire system Iron Sting – a
mortar munition that employs laser and GPS to engage
targets accurately and prevent collateral damage.
The 120 mm mortar has already undergone final trials at a
testing site in southern Israel. The completion of testing enables the start of serial production ahead of the system’s supply to the Israel Defence Forces (IDF).
The series of tests was carried out using two networked cardom mortar systems that were developed by Elbit Systems: a
“cardom” system, mounted on an M113 APC and a “cardom
spear” system, mounted on a Hummer 4X4 SUV.
The Iron Sting is designed to engage targets precisely, in
both open terrains and urban environments, while preventing injury to non-combatants. Its operational use will revolutionise ground warfare and equip battalions with organic,
accurate and effective firepower.
Israeli Defence Minister, Benny Gantz stated: “The technology made available to the IDF by Israeli industries changes the
battlefield and provides our forces with more accurate and
effective means. The integration of Iron Sting in the IDF corresponds to the vision presented in the military’s “Tnufa”
multi-year plan. It fulfills the IDF’s needs, adapting combat
capabilities to contend with enemies hidden within civilian,
urban environments, while meeting the legal and moral
standards set by the State of Israel.”

The 120 mm mortar
has undergone final
trials

Head of Research and Development in the Directorate of
Defence Research and Development (DDR&D), Brig. Gen. Yaniv Rotem, revealed: “Ten years of research and development have led us to this moment when we can provide the
IDF’s ground forces with advanced capabilities made for the
modern battlefield. This mortar munition provides troops
with a precise firing capability that has only been implemented in missiles and air munition thus far. This is a complex programme and a groundbreaking system on the international level.”
Head of the Weapons Department in the IDF’s Ground Forces, Col. Arik Avivi added: “The Ground Forces command is
leading the process of integrating the Iron Sting into the IDF.
This munition is groundbreaking for IDF battalions, equipping them with accurate and organic firepower. This capability has so far been reserved to large and complex missiles.
Thanks to this impressive technological development, it will
now be implemented in mortar munitions on a wide scale.”
In the words of General Manager of Elbit Systems Land Division, Yehuda (Udi) Vered: “The introduction of this munition transforms the mortar system from a statistical fire
power into a precision fire system, thus delivering a significant change in fire capabilities at the tactical level. We believe that we have been able to develop an efficient solution that enables to increase precision and reduce collateral damage”.
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Falco Xplorer

customers’ need. The ISR system can be sold as it is, or Leonardo can set up a full service, providing the buyer with exploited information, ready to support the decision makers.
The company can also deliver a wide range of service solution, from the dry lease to the pay-for-information, where
Leonardo is in charge of any operational aspect from the
maintenance to the data exploitation.
Tailored Solutions
In addition to the options described above, there is a great
variety of customer specific solutions, tailored on any specific operational need. Leonardo is not only an original equipment manufacturer (OEM) but also a partner of choice to
implement the most complex ISR solutions based on internal or third parties’ platforms. The company can deliver completely self-developed solutions as well as fully equipped
special missions’ aircraft based on commercial green aircraft
integrated with any kind of sensors or mission suites on a
one-stop-shop model.
Having know-how in every sector also offers additional benefits: when unmanned aircraft first began to play a role in
maritime surveillance, the sensors, especially radar, were too

big and heavy as they had been designed for large, manned
platforms. Leonardo solved the problem in-house, miniaturising the sensors by reducing their weight, dimensions
and power consumption keeping performance constant, or
even improving it. One example is the company’s Gabbiano
radar system, the weight of which was reduced to less than
half that of the 100 kg standard version.
From this development circle, these miniaturised sensors developed for Unmanned Air Vehicles have found an application in another market segment: light manned surveillance
craft. Leonardo has signed agreements with a number of
light aircraft manufacturers, coming up with small, economical maritime surveillance solutions.

Unmanned aircraft have
three to four times more
persistence pursuing their
target

The Falco can maintain a distance of six or seven kilometres from its target
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Leads the Way in Maritime
Surveillance Solutions
Leonardo’s aircraft and sensors are being integrated to
support a variety of maritime surveillance missions
around the world. For instance, the ATR patrol aircraft fitted with Leonardo sensors and the ATOS mission management system and the Falco family of Unmanned Air
Vehicles, are working together to secure the Mediterranean Sea.
A maritime surveillance aircraft flying over the Strait of Sicily, is
looking for clues of suspicious activity 200 miles from the
coast. The aircraft has just begun its surveillance mission
when it, in line with guidelines, is directed to return to base to
allow the crew and console operators to rest. It requires hours
of further surveillance to collect evidence of unlawful activity
at sea, so the crew requests the assistance of a Falco EVO unmanned aircraft capable of conducting missions up to18
hours, with a complete maritime surveillance suite and a satellite connection.
From an altitude of 3,000 feet, the Falco can maintain a distance of six or seven kilometres from its target. Thanks to its
high performance electro-optical system and a 43-decibel
sonic signature, the unmanned aircraft remains practically invisible to the smugglers. In the hours that follow, the remotecontrolled aircraft will collect evidence of illegal activity, documenting every detail of what goes on at sea without allowing its presence to be detected.
This is only one example of the possible synergies between
manned aircraft and remote-controlled systems: the interoperability of the two categories and their complementary operational features permits improved efficiency for the most
complex surveillance missions.
While on one hand a big, manned patrol craft such as the
Guardia di Finanza’s ATR monitoring Italy’s coastline can move
three times faster than an unmanned aircraft, unmanned craft
have three to four times more persistence pursuing their target. After all, while an ATR can count on a bigger range of sen-

sors and the on-board presence of specialised operators, an
unmanned aircraft does not have to consider the issue of
crew fatigue, so it has a much greater mission autonomy and
can patrol a vast area for hours and hours on end. In both cases, the ground Command and Control Centre can count on
valuable information collected in the field and sent from the
surveillance platforms in real time. This scenario, repeated at
regular intervals in the skies over the Strait of Sicily, is also a
clear example of Leonardo’s unique ability to offer complete
solutions covering all aspects of surveillance: from unmanned
to piloted flight, including sensors and all accessory services
permitting execution of the mission.
Given the complexity of modern customers’ requirements,
Leonardo is able to deliver a solution that best fits with each

Falco documents every
detail of what goes on at sea
without being detected

Falco Xplorer –Ground Control Station
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Further support will be
available via IAI’s partnership with Belgium Advanced Technology Systems, Belgium, which has a
local technical and marketing presence in the region.
Faisal Al Bannai, CEO and
Managing Director, EDGE,
said: “In line with the recent
Abraham Accords and the
UAE’s newly established cooperation and spirit of collaboration with Israel, EDGE
and IAI are joining forces to
deal with this growing threat.
As EDGE invests extensively in
autonomous capabilities, our
co-development of a CounterUAS in partnership with Israel
Aerospace Industries will help
strengthen our advanced
technology portfolio and
partnerships in the region and
internationally.”
Boaz Levy, President and CEO of IAI, added: “IAI is proud to
join forces with EDGE, to provide the UAE and the wider region with an advanced solution in what is a key area of expertise for IAI. We believe that this collaboration will help
both companies through the transfer of knowledge and
sharing of capabilities. This MoU serves as a stepping-stone
for further business and strategic alliances between our
countries, and will enhance cooperation for R&D and technological innovation.”
EDGE, an advanced technology group for defence, was
ranked among the top 25 military suppliers in the world by

the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), a think tank
that specialises in data
analysis of military expenditure and arms trade
among other peace and
security related matters.
Headquartered in Abu
Dhabi, EDGE is dedicated
to bringing innovative
technologies and services
to the market. Consolidating over 25 entities and
employing 13,000 brilliant
minds, EDGE offers expertise across five core clusters: Platforms and Systems; Missiles & Weapons;
Cyber Defence; Electronic
Warfare & Intelligence; and
Mission Support.
SIGN4L, on its part, develops, acquires and supplies
lifecycle support for defence and security forces in three main areas of focus: integrated electronic warfare; aircraft electronic survival systems; and intelligence, surveillance, target acquisition and
reconnaissance (ISTAR) sensors for battle-space awareness.
In another development, HALCON, which is a part of the
Missiles & Weapons cluster within EDGE, recently unveiled
SkyKnight - the first UAE designed and manufactured
counter-rocket, artillery, and mortar (C-RAM) missile system, at the International Defence and Exhibition Conference (IDEX) 2021.
EDGE has been developing a short-range air defence system, as has Germany-based Rheinmetall AG, which was
actively seeking a missile system to form part of its Skynex
air defence system. The companies decided to jointly offer
a solution, with HALCON providing SkyKnight, the missile
system to the highly regarded Oerlikon Skynex Air Defence
System, which sets new standards with its unique open
architecture.
Also in February, EDGE launched its first family of multirotor loitering munitions, the QX range. In addition, Shadow
50 and Shadow 25, Rash 2 gliding munition kit, as well as
new variants of the RW24 range – all designed and manufactured in the company’s first year of operations – were
unveiled on the first day of IDEX 2021.

The C-UAS will comprise of
detection and identification
systems, soft kill solutions and
hard kill capability
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EDGE and IAI

Ink Strategic Agreement
EDGE, the UAE’s advanced technology group for defence
and beyond, recently signed a memorandum of understanding (MoU) with Israel Aerospace Industries (IAI) - Israel’s major aerospace and aviation manufacturer,
to deInterview
velop an advanced C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft
System) Solution tailored to the UAE market. The agreement will provide wide ranging benefits for the Middle
East and North Africa (MENA) region and beyond.
Through leveraging IAI’s proven C-UAS solutions that are applied around the world to detect, identify, classify, and intercept a broad range of threats, EDGE, a young and disruptive
company that launched a series of Electronic Warfare solutions at a rapid pace, is leveraging its subsidiary, SIGN4L, a
leading provider of electronic warfare services and solutions
for national security, to collaborate with the Israeli defence
manufacturer to build the tailored C-UAS Solution.
Comprising advanced 3D radar, COMINT (communications intelligence), and Electro-Optic technologies that are integrated into a unified command and control system, the C-UAS is
fully autonomous requiring no human intervention.
A series of countermeasures, ranging from soft-kill solutions
such as spoofing and jamming, to hard-kill capabilities such as
lasers and electromagnetic pulses, are offered based on the
level of threat and targeted operating environment.
Both SIGN4L and IAI will leverage their technical capabilities
to jointly develop the system in response to specific customer
needs.

EDGE and IAI will work to
develop an advanced C-UAS
solution
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NASAMS can identify and
engage threats such as
enemy aircraft and cruise
missiles

idential inaugurations and all annual State of the Union addresses. The JADOC is staffed around the clock at Joint Base
Anacostia-Bolling by Air Force and Army National Guard personnel, who watch for potentially dangerous aircraft.
“The vastness of the knowledge and experience possessed
by everyone on this team is mind-blowing,” Hellandsjo said.
The business has trained hundreds of soldiers on the NASAMS system. It maintains a team of dedicated field service
representatives located at the NCR, along with multi-disciplined engineers in various locations.
“They are literally a mile wide and a mile deep,” Hellandsjo
said. “We troubleshoot, repair and replace components, deal
with logistics, interface with the customer, move big missiles,
drive forklifts, drive big trucks, operate cranes, work with
electricity, do all the ‘it’ things.”
“They’re looking at different threats coming across the
360-degree-capable radar coverage area,” said James Normington, director of Medium Range Air Defense programmes
at Raytheon Missiles and Defense. “They track airplanes or
objects and identify friend or foe, and if something shows up,
they can track it immediately with advanced technologies as
it’s coming in to determine if it is a threat and how to deal
with it.”
NASAMS is fielded by 11 countries with various configura-

tions. In addition to the U.S., Norway, Finland, Spain, The
Netherlands, Oman, Lithuania, Indonesia, Australia, Qatar
and one undisclosed country have chosen to depend on NASAMS for defence of their homelands and critical assets. The
system configuration may include Raytheon Technologies’
AMRAAM, AMRAAM-ER and AIM-9X missiles and Sentinel radar, and Kongsberg Defence & Aerospace AS’ Fire Distribution Center, canister launcher and high mobility launcher.

The system configuration may include Raytheon Technologies’ AMRAAM,
AMRAAM-ER and AIM-9X missiles and Sentinel radar
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NASAMS, a System

That Never Sleeps
When Erica Hellandsjo first worked on the National Advanced Surface-to-Air Missile System mission, known as
NASAMS, she knew exactly what she wanted to do after
the military.
Now she works with NASAMS on the civilian side, supporting
air defence coverage of the United States National Capital
Region, or NCR. The NASAMS programme has been providing 24/7 air defence to the NCR since 2005, and its critical
mission has been extended another four years.
“After my first rotation on mission, I knew I wanted to do
something with NASAMS full-time,” Hellandsjo said. “It became my dream job to work with Raytheon (Technologies)
and made it my mission to absorb all things NASAMS. My
knowledge of the mission and the system from an operator’s
perspective truly helps me tie everything together.”
Hellandsjo is one of the seven field service representatives
who actively support the mission for Raytheon Technologies.
“As an operator, you carry out the mission and push the buttons, but never have to get into the nitty-gritty parts of the
system; but as a contractor, I now get to load the missiles,
conduct tests, fix and improve equipment and train soldiers,” said Hellandsjo, a senior field engineer for the NASAMS programme.
The field service representatives work in cooperation with
the U.S. Army and U.S. Air Force’s Joint Air Defense Operation
Center, called JADOC. NASAMS is a tailorable, state-of-theart air defense system. It can identify and engage such
threats as enemy aircraft and cruise missiles.
Raytheon Missiles & Defense, one of the four businesses that
make up Raytheon Technologies, recently won a contract
award for another four years for the NASAMS NCR programme with the U.S. Army. U.S. National Guard soldiers
oversee this system that never sleeps.
Hellandsjo is also an assistant operations sergeant in the
South Carolina Army National Guard. She serves as a senior
Early Warning System operator in Air Defense Command.
“Basically, Sentinel Radars and Command and Control are my
thing,” she said.
Hellandsjo twice mobilised in the NCR in support of Operation Noble Eagle; the first time was six years ago as a NASAMS
launcher crew member. In 2017, she served as a NASAMS tactical control assistant in the JADOC.

NASAMS is fielded by 11
countries with various
configurations
NASAMS programme has
been providing 24/7 air
defence to the NCR since
2005
“The JADOC is where the magic happens,” said Brian Heath,
NASAMS multinational programme manager. “The area it
protects 24/7 covers a significant radius around the White
House in the National Capital Region.”
Devoted to the Mission
Through strong enterprise collaboration, the Raytheon Missiles & Defense team has helped to protect the past four pres-
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PrecISR Radar can Find
a ‘Needle in a Haystack’

HENSOLDT’s new airborne multi-mission surveillance radar, PrecISR, recently successfully passed the Factory Acceptance Test. In an online demonstration, the PrecISR
1000 proved its capabilities to the customer, QinetiQ
GmbH, Möchengladbach/Germany. A year ago, HENSOLDT was awarded a contract to deliver one PrecISR 1000 to
QinetiQ for installation in a radome underneath a Pilatus
PC-12 modified to a special mission aircraft without significant modifications at the air frame. The radar data are
controlled and displayed by a HENSOLDT EuroNav7 mission system, which is already in operation.
PrecISR translates latest achievements in active array and digital receiver technology into a scalable high-performance sensor, which can be installed aboard helicopters, UAVs and fixedwing mission aircraft. Due to its software-defined radar
modes and electronic beam steering, the radar can fulfil different tasks virtually at the same time. It is able to detect, track
and classify thousands of objects and thus find the ‘needle in a
haystack’. Because of its compact design and the fact that all
parts are located outside of the airframe, the airborne platform integration of PrecISR is simplified significantly compared to other radars. Options include mounting the system
underneath the fuselage bottom or installing multiple fixed
arrays.

Sensor of Choice
The PrecISR airborne multi-mission surveillance radars increase the surveillance capabilities and mission efficiency of
any special mission aircraft by collecting large amounts of
data. This data is used to detect and classify the relevant
threats faster and efficiently, thus reducing the workload of
the aircraft crew and users on the ground. Thanks to its software-defined radar modes and electronic beam steering,
PrecISR can perform several different tasks at the same time.
The radar has been designed for all types of airborne surveillance missions in 24/7 operation and in all weather conditions to ensure safety and security and to detect conventional and asymmetric threats on the ground, at sea and in the
air. Its state-of-the-art sensor with gallium nitride AESA antenna and two-dimensional e-scan capability enables precision in target detection. This makes it the sensor of choice for
monitoring large sea and coastal areas to combat piracy, illicit trafficking or intrusion.
PrecISR translates the latest achievements in AESA technology into a low SWaP (Size, Weight and Power) high-performance and scalable radar. It tackles the challenges of intelligence, surveillance, and reconnaissance missions such as
human and drug trafficking, piracy, illegal fishing, oil dumping, terrorism, smuggling or environmental threats.

PrecISR offers
precision and simple
aircraft integration

HENSOLDT’s PrecISR seen on a test aircraft
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Nexter

Appoints New CEO
The Franco-German defence company KNDS
(KMW+NEXTER Defense Systems), one of Europe’s leading manufacturer of military land systems, is continuing
Interview
to move ahead with its integration. A few weeks after its
shareholders, French state holding GIAT Industries and
German family-owned Wegmann & Co GmbH, restructured the management bodies of KNDS, the group announced the appointment of Nicolas Chamussy as CEO
of Nexter, effective April 1, 2021. In accordance with the
changes of governance reported in December 2020, he
will be a member of the KNDS Executive Committee
(ExCom).
Nexter Group’s subsidiaries include Nexter Systems, Nexter
Robotics, Nexter Munitions, Nexter Training, as well as CTAi,
the JV with BAE Systems.
A graduate of the École Polytechnique (1987), the École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) (1992)
and of the Institut d’Études Politiques de Paris (1992), Chamussy started his career at the French Direction Générale de
l’Armement (DGA) before joining the office of the French
Minister of Defense as manager for industrial affairs and armament programmes. In 1996, he was responsibile for the
energy sector at the Budget Department of the Ministry of
the Economy and Finance. He then joined the industry,
where he held senior management positions at European
Aeronautic Defence and Space Company (EADS), in the
space (Astrium) and defence (Cassidian) business units. He
was Chief of Staff to the CEO of Airbus from 2012 to 2016,
before becoming Director of Space Systems within the Airbus Defense and Space division and member of the Executive Committee of Airbus Defense and Space. Since June
2019, he has been the space advisor of Airbus.
Chaired by Frank Haun, the KNDS ExCom is in charge of the
management of the company at holding level. The committee’s operational positions are held by top executives from its
two subsidiaries Nexter and KMW, while the functions of
Chief Integration Officer and Group Secretary have been
taken over by Dutch executives.
The KNDS Executive Committee had its kick-off meeting on
March 1. On the same day, the newly appointed Chairman of

Nicolas Chamussy

The alliance between KMW
and Nexter enhances both
groups’ competitiveness
the KNDS Board of Directors, Philippe Petitcolin, took up his
duty. The reorganisation of KNDS management structure is
now complete.
The strategic alliance between KMW and Nexter enhances
both groups’ competitiveness and international positions, as
well as their ability to meet the needs of their respective national army. In addition, it offers to its European and NATO
customers the opportunity of increased standardisation and
interoperability for their defence equipment, with a dependable industrial base.
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The ship’s specifications include:
• 193-metres-long
• Speed of about 20 knots
• 235 persons including crew and
specialists
• 4 replenishment station abeam and 1
astern
• Capacity to supply drinking water to
land
• Capacity to provide electricity to land
with 2500 kw of power
• Possibility of embarking up to 8
residential and healthcare modules
• Capacity to perform rescues at sea,
through recovery and seabed operations
(the ship is equipped with a 30-tonne offshore stabilised crane)
• Base for rescue operations through helicopters and special vessels

Fincantieri will also build a
landing helicopter dock

destined to the French Navy, by the temporary consortium
between Chantiers de l’Atlantique and Naval Group under
the Italian-French LSS Programme led by OCCAR (Organisation for Joint Armament Co-operation).
The construction of the forward sections of these ships has
been commissioned to Fincantieri, which last month laid the
keel of the first vessel at its shipyard in Castellammare di Stabia (Naples).
The vessel Vulcano is classified by RINA pursuant international conventions about prevention of pollution regarding the
more traditional aspects, like the ones of the MARPOL Convention, as well as those not yet mandatory, as the Hong
Kong Convention about ship recycling.
Vessel’s Characteristics
One of the biggest advantages is the incorporation of healthcare capabilities.
The LSS is a vessel that provides logistics support to the fleet,
endowed with hospital and healthcare facilities thanks to the
presence of a fully equipped hospital, complete with operating rooms, radiology and analysis rooms, a dentist’s office
and hospital rooms that will be capable of hosting up to 17
seriously injured patients.

The ship effectively combines capacity to transport and transfer to other transport vessels used for liquids (diesel fuel, jet
fuel, fresh water) and solids (emergency spare parts, food and
ammunitions) and to perform at sea repairs and maintenance
work for other vessels.
The defence systems are related to the capacity of command
and control in tactical scenarios, communications and dissuasive, non-lethal defense systems. The vessel is also capable of
embarking more complex defence systems and becoming an
intelligence and electronic war platform.
With over 230 years of history and more than 7,000 ships
built, Fincantieri maintains its know-how, expertise and management centres in Italy, employing 10,000 workers and creating around 90,000 jobs, which double worldwide thanks to
a production network of 18 shipyards operating in four continents and with over 20,000 employees.
The Group’s clients include the biggest cruise operators, being exclusive supplier for the Italian Navy and reference partner for the U.S. Navy, as well as numerous foreign navies.
Fincantieri also plays a key role in some of the main European
defence companies within supranational programmes.
As per the company, the Group’s long-term vision is based on
five pillars, at the core of the Research and Innovation process. Such pillars are the eco-sustainability and energy efficiency of ships and vessels (Green Ship); digitisation (Smart
Ship); automation (Autonomous Ship); more efficient, safe
and sustainable production processes and structures (Smart
Yards); innovative solutions for the Blue Economy (Smart Offshore Infrastructures).
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Fincantieri Delivers

LSS Vulcano to Italian
Navy
The Italian Navy has taken possession of the logistic
supInterview
port ship LSS Vulcano delivered by Italian shipbuilder Fincantieri at a recent ceremony in the Muggiano shipyard.
The logistic support ship is part of a renewal plan of the Italian
Navy’s fleet.
The multi-year programme for the renewal of the Italian Navy’s fleet also foresees the construction by Fincantieri of the
transport and landing unit LHD (Landing Helicopter Dock)
“Trieste” – under construction in this same shipyard with delivery in 2022 – as well as seven Multipurpose Offshore Patrol
Ships (PPA), which will enter the fleet starting this year.
The fundamental characteristic common to all classes of
these ships is their high level of innovation providing them
with a considerable degree of efficiency and flexibility in
serving different mission profiles. In particular, these are dual
use vessels that can be used for both standard military purposes and those in favour of the community (as for example
for civil protection).

They also have a low environmental impact thanks to a
state-of-the-art auxiliary propulsion system generating a
low level of pollution emissions (electric engines).
Fincantieri is known as one of the world’s largest shipbuilding groups, global Italian leader in cruise ship design, and
reference player in high-tech shipbuilding industry sectors,
from naval to offshore vessels.
The Vulcano project underlies the FLOTLOG (Flotte Logistique) programme, consisting in the construction of four LSS

LSS is part of Italian Navy’s
fleet renewal plan

al
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Kits can convert Dual-Band,
DB-110 sensors to multispectral variants

Enhancement will include
wide-area coverage in high
resolution

nation of spatial and spectral resolution modalities provides
customers with an exponential increase in intelligence gathering capabilities against challenging targets.”
The MS-110 is the follow-on to the widely deployed DB-110
system. It offers a multi-band, true-colour capability that
considerably increases the intelligence value of the collected
imagery with features that include ability to identify camouflage and increased spatial resolution.
The system provides the ability to image over 40,000 Square
Miles per hour during both day and nighttime.
Kevin Raftery added: “With our large regional installed base
and the IDIQ based update option, our current customers
will be able to retain their existing support infrastructure and manage a time-phased in-country upgrade programme so as to avoid any interruption
in this important national defence capability.”
The DB-110 system has the largest worldwide installed
base of any long range reconnaissance pod with 18 customers who have purchased 89 pods.
GCC Connection
Collins’ position is particularly robust in
the Middle East/North Africa
(MENA) area with the DB-110 either on order or in service with
11 regional nations to include
five of the Gulf Cooperation Council
(GCC) Air Forces. The current operational
platform installations of Collins’ DB and MS-110 systems are
primarily on U.S. manufactured fast jets to include F-15 and

F-16 as well as business jet class multi-intelligence aircraft
such as Bombardier’s Global Express and the P-3 Maritime Patrol Aircraft.
Collins Aerospace offers a SEEK EAGLE certified pod for F-16
and other fast-jet applications. With an integrated DB-110
sensor, this pod offers advantages over competing systems
by relying on dual-environmental conditioning systems, to
provide robust ground cooling and operations over a wide
range of altitudes.
The full-size fore and aft data-link antennae enable maximum
data-link range throughout a full 360° azimuth.
Collins has demonstrated a lightweight pod version of the
system on the General Atomics MQ-9 where the stand-off
range capability of the sensor would help reduce the threat
presented by advanced, longer range surface to air weapons.
The smaller, lighter weight pod is designed for long-endurance unmanned aerial vehicle (UAV) operations. Housing the
same DB-110 reconnaissance system, this pod provides
stand-off and vertical imaging capabilities and air-to-ground
communication over constrained bandwidth systems.
As a full ‘end-to-end’ system, an MS-110 programme includes
sophisticated mission planning computers as well the company’s SCI-Toolset suite of ground station exploitation software. A new ‘on-demand’ data link has also been added
which multiplies the system’s utility for indications and warning missions during periods of escalating tensions or actual
combat operations.

F-16 with DB-110
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Collins

Sees Big Scope in MENA
Region after MS-110 Pod Deal
Collins Aerospace Systems, a unit of Raytheon Technologies Corp., has won an Indefinite Delivery/Indefinite
Quantity (IDIQ) contract modification by the U.S. Air Force
for its newest Fast-Jet reconnaissance pod, the MS-110
Multispectral Airborne Reconnaissance system.
The newer version of MS-110 is a major advancement in Airborne Reconnaissance capability and provides facilities that
are unmatched by targeting pods or sensors internally fitted
inside the aircraft body.
Following the agreement, Collins Aerospace sees a very
strong demand for the system throughout the Middle East
and North Africa regions, according to William O’Brien, regional business development lead, Mission Systems, for Collins Aerospace.
“The new IDIQ contract vehicle enables international air forces to procure the state-of-the-art MS-110 reconnaissance capability at reduced prices with significantly shorter contract
to delivery schedules,” he told Nation Shield.
The various capability enhancements offered by Collins Aerospace include:
• Highest resolution imagery achievable at long/stand-off
range for peacetime cross boarder surveillance or high-threat
wartime scenarios

MS-110 sensor’s multi-

spectral tech boosts intel
capabilities
• Advanced multispectral imagery (colour and false-colour
composites) to detect targets with a higher degree of confidence or through poor weather/atmospheric conditions
• Wide-area coverage in high resolution
• Flexible planning/re-tasking for real-time changes in dynamic operational situations by aircrew
• SCi-Toolset, a suite of software to help End Users extract
critical intelligence from the MS-110’s imagery
The SCi-Toolset software products provide customers with
real-time understanding and visualisation of data analysis,
and give clarity to the vast amount of information needed to
gain intelligence.
Kevin Raftery, vice president and general manager, ISR and
Space Solutions for Collins Aerospace outlined: “The combi-
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Graham, CAE’s Director of Artificial Intelligence Strategy. “Are
they a visual learner or are they an audio learner? We can tailor the training content to their learning styles, versus looking at it as a monolithic approach.”
Immersive Training
Another area where CAE has been a pioneer is the application of AR/VR technology to enhance immersive training. The
core of the company’s traditional business has been high-fidelity flight simulators for pilot training. While they offer a
fully immersive learning environment and the best example
of a “digital twin” of the aircraft being simulated, they are an
expensive asset for customers.
“You can’t have hundreds of these available for all students to
train in parallel,” explained Perey.
However, by using AR/VR technology, many of the functions
of the larger training devices can be replicated on much less
expensive systems that can be used on an individual basis by
students, removing the limits in the amount of time they can
train in an immersive training device.
AR/VR is also being applied to a range of solutions, including
CAE’s Trax Academy pilot training solution, as well as a rearcrew training system known as the Mission Augmented Virtual Reality/Rear Crew (MAVRC) trainer.
AI can play its part by automatically condensing data down
to a point of insight, which can then be flagged to the student. This brings with it the ability to install a ‘virtual coach’
within the virtual environment, as if a human instructor is sitting over the student’s shoulder to provide warnings and
corrective instructions.
Beyond individual training, CAE is also harnessing new technology to enhance team training in a realistic synthetic tactical environment.
“We’ve honed that environment over many years now, but
one of the challenges that we constantly face is how do you
bring scale?” asked Perey. “Computing horsepower has always been a constraint. Now you can now take cloud com-

CAE’s Trax Academy pilot training solution

AI can automatically condense
data down to a point of
insight

puting capability, and scale it up to millions of entities to create a very realistic engagement.”
AI also flags area of concern or obstacles that need to be addressed for better training or to achieve the desired outcomes. Moreover, the large-scale synthetic environment can
be used to undertake mission rehearsals and for role-playing
exercises. Ultimately, this leads to better decision-making for
real-world operations across both military and government
sectors.
Thanks to these technological breakthroughs, CAE is now
able to provide many of the solutions that it has been working towards for a number of years. As company learning specialist Regan Legassie concluded: “That’s the advantage of
the technology we have right now; we finally have the opportunity to do a lot of the stuff we’ve always wanted to do.
Technology has finally caught up with a lot of the theory.”
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Digital Technology

Provides Breakthrough
in Training
Interview

The use of data
analytics can
shape the training
programme

As the digital revolution rolls out, terms such as big data,
predictive analytics, cloud computing, artificial intelligence (AI), and virtual/augmented reality (AR/VR) are becoming increasingly prevalent.
But far from being ‘buzzwords’, they represent key technology areas that are the driving force behind the development
of powerful systems that are reducing costs, enhancing security and safety, and optimising the delivery of results across
many sectors, particularly when it comes to military training
and learning.
As a leading training systems integrator with a history of pioneering new technologies, CAE understands that these new
technologies are the bedrock upon which advances in training can be built. The company is at the forefront of harnessing their power to deliver enhanced training services.
One of the cornerstones of any training is the measurement

of student proficiency and feedback from the instructor to
student so that their progress can be monitored. The use of
data analytics is a powerful tool in this process and can shape
the training programme, now enabling a focus on individual
instruction.
“The time students spend with the instructors is time when
the instructors can assess their performance – their strengths
and weaknesses – and provide feedback on a human-to-human basis,” said Philippe Perey, Head of Technology for CAE’s
Defence and Security business unit. “What we’ve now developed is the ability to capture data from a range of training
devices and analyse it to get a very clear view of how that student is performing.”
Applying AI to that data then facilitates the creation of more
personalised training.
“We can understand more about the learner,” added Kevin
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German Army Opts for
Further MELLS Guided
Missiles
Diehl Defence recently received an order of more than
600 additional guided missiles of the type MELLS (lightweight, multi-role guided missile system) for Germany’s
Bundeswehr Infantry.
The high-performance effectors for precise engagement of
armoured ground and infrastructure targets are scheduled
to be delivered to EuroSpike GmbH in 2024, a joint venture
between Diehl, Rheinmetall and Rafael and in charge of programme management and marketing in Europe.
Diehl Defence produces the MELLS guidance and control assemblies in Germany, including the high-resolution dualmode seeker head as well as the warhead and carries out the
final integration. The missiles delivered from its integration
centre located in the Saarland, are not only used with a portable command and launch unit in dismounted operation but also as armament of the armoured
infantry combat vehicles Marder
and Puma as well as of the
Bundeswehr gun carrier
Wiesel.
During operation, soldiers
benefit from a sophisticated
seeker technology and the special warhead architecture of the
light, compact effector. The free
choice between daylight and night
vision mode offers a reliable and
stable target tracking even in case of
changing visibility conditions.
Until the year 2024, the total volume of
the missile procured by the purchasing
authority will increase to more than 4,600 items, thanks to
the latest order. It is part of a basic agreement on the procurement of missiles over the next 10 years.
The MELLS system, is based on the Spike missile family of Israel’s Rafael Advanced Defense Systems. The weapon system is largely manufactured by Diehl and Rheinmetall with
subcontractors in Europe.
The German Army currently uses the Spike LR, which has a
range of 4km, as the guided missile for the MELLS system.

Spike LR is capable of engaging both ground targets, such as
tanks, hardened command posts or targets behind cover, as
well as helicopters. The LR version is equipped with a fibreoptic data link for transmitting image data to the operator
allowing correction of the flight trajectory or mission abort.
The new generation of the Spike, the ICLU, is already being
used as an operational weapon system. Future introduction
and use of the new generation of LR 2 guided missiles, which
have a range of 5.5 km, is expected to create various
tactical and operational possibilities.

MELLS offers stable target
tracking even in case of changing
visibility conditions
MELLS is based on the Spike
missile family of Israel’s Rafael
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Indian Navy Inducts 3rd

Scorpene Submarine INS Karanj
INS Karanj, the third of the P75 Kalvari-class submarine
completely built by Indian shipyard Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) based on the French Scorpene
design, was commissioned in Mumbai on March 10.
Former Chief of Naval Staff Admiral V S Shekhawat,
PVSM,
Interview
AVSM, VrC (Retd.) was the chief guest at the ceremony, which
was held in the presence of Chief of Naval Staff Admiral
Karambir Singh, FOC-in-C (West) VAdm R Hari Kumar, CWP&A
VAdm Sandeep Naithani, CMD MDL VAdm Narayan Prasad
(Retd.) and other dignitaries.
The event marked the success of indigenous submarines
construction programme of the Government of India. This
submarine has been completely built by MDL with limited
external support, taking advantage of the successful technology transfer from Naval Group during the construction
and trials of the first two boats.
This series of six submarines have been fitted with a number of equipment, built in India by qualified and highly
trained industrial Micro, Small & Medium Enterprises
(MSMEs) which form the sound base of submarine building
ecosystem of India.
The Scorpene is a 2000 tonne conventional-propulsion submarine designed and developed by Naval Group for all types
of mission, such as surface vessel warfare, anti-submarine
warfare, long-range strikes, special operations or intelligence
gathering.
Extremely stealthy and fast, it has a level of operating automation that allows a limited number of crew, which reduces
its operating costs significantly. Its combat edge is highlighted by the fact that it has six weapon launching tubes, 18
weapons (torpedoes, missiles, mines).
Pierre-Eric Pommellet, CEO & Chairman of Naval Group, elaborated: “Naval Group is proud to be part of first of its kind P75
Kalvari programme to deliver entirely ‘Made in India’ submarines to the Indian Navy. This programme is a major element of
the strategic autonomy enjoyed by the Indo-French partnership and strategic autonomy, developed over the last decades.
The commissioning of INS Karanj, amidst COVID-19 challenges, represents one of its kind industrial milestones and illustrates the Aatmanirbharta (self-reliance) of Indian Navy and
naval defence industry. I look forward to establishing greater
and more meaningful partnerships with Indian industry.”

The current order book of
US$7.2 billion makes MDL one
of the most loaded shipyards in
the world
MDL Effort
MDL, aptly called “Ship Builder to the Nation”, is one of India’s
leading defence public sector undertaking shipyards under
the Ministry of Defence. MDL has been playing a pivotal role
in equipping the Indian Navy with the fiercest warships.
Four P17A Stealth Frigates, four P15B Destroyers and P75
Scorpene Class submarines for the Ministry of Defence are
currently under construction at MDL. With a legacy of building a total of 796 vessels including 25 frontline warships and
four submarines since 1960, MDL is India’s only shipyard to
have built Destroyers and Conventional submarines for the
Indian Navy.
The main activities of MDL are construction of warships and
submarines. MDL has the capability to build warships, submarines, merchant ships up to 40,000 DWT since 1979. MDL
had also delivered cargo ships, passenger ships, supply vessels, multipurpose support vessel, water tankers, tugs,
dredgers, fishing trawlers, barges & border outposts for various customers in India as well as abroad.

15

Northrop
deal is for the
development
and flight test of
interceptor

NGI is specifically designed to meet
environmental survivability needs

attacks. There is a critical timeline
at the core of Lockheed Martin’s
for fielding this capability and
design.
our team brings together the
Lockheed Martin has assembled
industry’s top missile defence
the most complete and competalent, agile design and manutent team to deliver on this nafacturing practices, and statetional priority programme. This
of-the-art operational factories
national team includes Aerojet
to support the MDA and our naRocketdyne, Honeywell, Charles
tion’s defence against these evolving
Stark Draper Laboratory, Raytheon,
threats.”
Northrop Grumman, Valley Tech SysNGI Silo
The Northrop Grumman and Raytheon
tems, Systima, Vigor Industrial, Wind River
Missiles & Defense team brings decades of expeSystems, and Green Hills Software, as well as key
rience in all aspects of missile defence, along with the latest
contributions from IERUS, i3, H2L Solutions, Geocent, Fifth
in Agile processes, artificial intelligence and model-based
Gate, and nLogic.
systems engineering to offer an affordable, low-risk solution
Northrop’s Interceptor
to help ensure mission success.
The contract with Northrop Grumman is for the rapid devel“We are bringing together next-generation technologies—
opment and flight test of an interceptor designed to defend
digital engineering and game-changing discrimination—for
the nation against the most complex long-range threats.
an extremely advanced capability,” informed Bryan Rosselli,
Northrop has strategically teamed with Raytheon Missiles &
vice president of Strategic Missile Defense at Raytheon MisDefense, a business of Raytheon Technologies, to bring tosiles & Defense. “This team is building on unmatched experigether the vast experience of the two companies on one
ence, accounting for all 47 prior U.S. exo-atmospheric interteam, to deliver an effective solution for MDA on an accelercepts. With that knowledge, we are also embracing innovaated schedule.
tive ways to accelerate operational deployment while reducNorthrop Grumman and Raytheon Missiles & Defense curing risk.”
rently provide the interceptor booster, kill vehicle, ground
The contract, including flight test options, has a period of
systems, fire control and engagement coordination for the
performance through 2029.
country’s GMD system.
The companies’ NGI programme team will be headquartered
Scott Lehr, vice president and general manager, launch and
in Huntsville, Alabama, with major operations in Chandler
missile defence, Northrop Grumman, said: “We are honoured
and Tucson, Arizona; and Magna, Utah, with an industry
to be selected by the MDA as prime contractor to develop
team located across the nation.
the NGI system to protect our nation from advanced missile
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Lockheed, Northrop Win

US$7.6 b. Missile Defence
Deal
Interview

NGI is designed to
protect U.S. from
ICBMs
Northrop Grumman Corporation and Lockheed Martin,
with its partner Aerojet Rocketdyne, have won contracts
from the Missile Defense Agency (MDA) estimated around
US$7.6 billion to deliver America’s most advanced missile
defence system, the Next Generation Interceptor (NGI).
The NGI is a programme designed to protect and defend the
U.S. from intercontinental ballistic missiles.
This programme will serve as a first line of a layered missile defence architecture against evolving threats from rogue nations and is a national priority for the MDA and U.S. Northern
Command.
It is expected that the first interceptor will be fielded ahead of
the nation’s need.
According to Lockheed Martin officials, the US$3.7 billion contract for the Next Generation Interceptor is the first step in the
development and demonstration phase delivering on MDA’s
requirements to modernise the current Ground-based Midcourse Defense (GMD) system.
The NGI is specifically designed to meet environmental survivability needs and to enable the warfighter to outpace adversary threats for homeland defence.
The contract will develop the interceptor all-up-round, which
includes both the booster and hit-to-kill payload and will
launch from the current Ground-Based Interceptor (GBI) silo
infrastructure in Fort Greely, Alaska and Vandenberg AFB,
California.
Sarah Reeves, vice president of Next Generation Interceptor
Program at Lockheed Martin, stated: “We are excited and

proud the MDA entrusted Lockheed Martin to lead the development of this game-changing system that will greatly
improve our nation’s security for decades to come. We have
been working towards supporting never-fail missions such
as NGI for decades, and our team has the expertise and
shared vision required to deliver on the MDA’s need to
evolve GMD.”
Sustainable and Reliable
Lockheed Martin leveraged its US$580-million investment
in multi-object kill vehicle technology, hit-to-kill experience
on Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) and decades providing strategic systems to the U.S. Navy Trident
programme.
The NGI system design provides significant enhancement
from the onset with the ability to respond to multiple threats
with a single interceptor.
This major advance, coupled with a refreshed approach to
design for maintainability and reliability, provide the operational availability the warfighter requires. Cost improvements and affordability enabled by digital engineering are

Lockheed has assembled
a competent team for
programme
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trum but share the same design concept and common key features. All of these features make the RGW90 – Family ready for any
mission. The RGW 90 – Family includes RGW90 HH, RGW90 HH-T,
RGW90 LRMP, RGW90 ASM, RGW90 Illum and RGW90 Smoke.
Setting a New Benchmark
The upcoming RGW 110 – Family will extend the product range of
RGW systems to the 110mm caliber. RGW 110 variants will feature
some of the most lethal and effective warheads designed in the
field of shoulder-fired infantry weapons. As a direct successor of
the company’s well-known Panzerfaust 3, all the variants will set a
benchmark in defeating current and next generation main battle
tanks. The Panzerfaust 3 is one of the highest-performing handheld anti-tank weapon available for infantry forces. It is a recoilless,
shoulder launched anti-tank weapon carried and operated by only
one soldier. The powerful tandem shaped charge warhead will
penetrate modern main battle tanks, heavy armoured vehicles
and structures.
This month, DND will be seen exhibiting its state-of-the-art products at the Future Forces Exhibition from April 28 to 30. The exhibition is a highly recognised international event in defence & security field organised biennially in Prague.

RGW
SERIES

RGW series – a technologically advanced
and unrivaled shoulder-fired weapons
concept. Featuring a variety of recoilless,
shoulder-fired, single-soldier operated,
single-use weapons for anti-tank,
anti-structure and multipurpose uses.
RGW munitions are available in 60mm,
90mm and 110mm variants.

 Recoilless system
 Easy handling
 Fully disposable weapons
 Fire from confined space

NEXT

GENERATION
OF SHOULDER-FIRED
www.dn-defence.com
Nation_Shield_210x148.indd 1

|

 High accuracy
 Maintenance free
 Full training support
 Growing user community

info@dn-defence.com
12.03.2021 09:14:41
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DND and GD-OTS
Team to Present RGW
Series to U.S. Market
Interview

RGW 60 is the system of
choice when it comes to
lightweight shoulderlaunched firepower
Dynamit Nobel Defence (DND) and General Dynamics
Ordnance and Tactical Systems (OTS) recently announced a teaming agreement in which both companies
will collaborate to present the RGW series to the U.S. DoD
market. The new partnership will be centred around the
60mm (RGW60) and the 90mm (RGW90) variants. This
new teaming will make General Dynamics-OTS, DND’s
premier partner when it comes to potentially establishing a U.S. supply chain of the company’s shoulderlaunched weapons portfolio.
“We at Dynamit Nobel Defence couldn’t be more excited
about this opportunity to partner with General DynamicsOTS in the field of cutting-edge shoulder-launched munitions. By combining both companies’ collective expertise
and by working together as a team, we will make sure that
the proven RGW series can be brought to the warfighter by a
strong and reliable U.S. supply chain,” said Michael Humbek,
CEO of DND.
“We look forward to leveraging our tactical air munitions expertise with DND’s 60 years of experience in the development and production of shoulder-launched weapons for anti-armour and multipurpose missions,” said Eric Ellis, Vice
President and General Manager of Precision Systems at General Dynamics-OTS.
DND Puts the Spotlight on RGW Series
DND’s attendance at IDEX 2021 marked the company’s first

major presence after more than one year of cancelled or
shifted exhibitions. The DND team showcased its proven Recoilless Grenade Weapon (RGW) series of shoulder-fired munitions as well as explosive reactive armour (ERA) solutions.
The company’s booth operated under a strict and safe hygienic concept and was highly frequented by visitors from all
over the world who took great interest in the products highlighted.
DND’s RGW 60 – Family is the warfighter’s system of choice
when it comes to lightweight shoulder-launched firepower.
Surgically precise and intuitive to use, RGW 60 products are
the go-to individual assault ammunitions for light forces
when engaging opponents swiftly and at close quarters. All
RGW 60 variants share the same design concept as the RGW
90 series of weapons. The company has optimised every
component according to the latest technology standards,
which makes each and every RGW 60 munition a highly valuable assault asset. The RGW – 60 family includes RGW60 HEAT
RGW60 HEAT-MP, RGW60 HESH and RGW60 ASM.
Complete Toolbox
The company’s RGW 90 – Family is the infantryman’s ultimate
set of instruments for winning in a complex battlefield. It is a
complete toolbox of shoulder-launched infantry weapon
systems giving dismounted forces the edge over any opponent – in all operational scenarios and climatic environments.
The munitions vary in their mission purpose and target spec-

N
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Pratt & Whitney’s PW800 Engine
Achieves New Milestone
Pratt & Whitney Canada, a business unit of Pratt & Whitney, a
division of Raytheon Technologies Corp., recently announced that its award-winning PW800 engine has achieved
a new milestone with the first flight of the Falcon 6X business
jet, powered by PW812D engines, from Dassault’s assembly centre in Bordeaux-Mérignac, France.
“The PW812D engine for the Dassault Falcon
6X features the latest innovations and technologies,” said Maria Della Posta, president
of Pratt & Whitney Canada.
The PW800 is a modern, efficient and environmentally responsible engine in its
class. Using sustainable and high-performance technologies, the engine offers
double-digit improvements in fuel burn,
emissions, maintenance times and noise. The
engine also incorporates the latest generation of

technologies in every aspect, from advanced design to innovative maintenance functionality. For passengers, the engine is designed to provide an unmatched experience with
an exceptionally quiet and comfortable cabin
making it the quietest engine in its class.
The engine has shown noteworthy
performance during testing –
with 3,000 hours of engine testing, including more than 300
hours on the flight test bed
and 19,000 hours on the
core. With the total PW800
engine family, more than
32,000 hours of testing has
been conducted, including
close to 25,000 hours of flight
testing.

Collins Aerospace to Support CH-47F
Fleet for Netherlands
Collins Aerospace, a unit of Raytheon Technologies Corp.,
was awarded a multi-year Performance Based Logistics avionics support contract to the Royal Netherlands Air Force’s
(RNLAF) fleet of 15 CH-47F Chinook helicopters. The company will provide field service engineering, programme
management, logistics service and repair and overhaul for
the Common Avionics Architecture System (CAAS) components installed on the aircraft at the Gilze-Rijen Air Base, in
the Netherlands.
With PBL and predictive supply and demand management, the RNLAF is able to reduce the number of spares
needed, eliminate back-orders and cuts out any unnecessary paperwork. This reduces turnaround time, increases
parts availability and saves time and money.
“We have a long, successful history of supporting customer
PBLs, delivering the highest level of in-country service that
optimises mission readiness,” said Craig Bries, vice president and general manager, Avionics Service and Support

for Collins Aerospace. “As the original equipment manufacturer for the CH-47F avionics suite, we provide an unmatched level of expertise to help ensure fleets are ready
at a moment’s notice.”
Collins Aerospace has over 20 years of PBL contracting expertise with a 100 per cent program renewal rate. This
proven track record has shown that PBLs improve reliability and performance by integrating all facets of a comprehensive logistics chain.
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First F-35A For Denmark Takes
Flight
Recently, L-001, Denmark’s first
F-35 Lightning II production aircraft, flew its inaugural flight. Denmark is the fifth European NATO
nation to fly and operate an F-35,
strengthening NATO’s 5th generation airpower foundation. The
country is joining four other EuroInterview
pean nations who already operate
the F-35 – the United Kingdom, the
Netherlands, Norway and Italy.
Like the F-16 before it, the F-35 is
spearheading NATO’s air power and ensuring strategic integration of allied combat airpower. The vital interoperability of the 5th Generation F-35 binds 13 allies and partners
with the U.S. in air dominance and enabling critical joint
capabilities.
“Achieving the first flight of Denmark’s first F-35 is a testa-

ment to the outstanding abilities of
our dedicated and
highly trained joint
industry and government team,” said
Bill Brotherton, acting F-35 vice president and general
manager.
L-001 is scheduled to
be delivered to the
Royal Danish Air Force
in April and will be
flown to Luke Air Force Base, Arizona, later this year for pilot
and maintainer training. F-35s will arrive in Denmark in 2023
and be based at Royal Danish Air Force’s Fighter Wing Skrydstrup where it will safeguard the skies over Denmark and its
NATO allies.

Gulfstream Awarded US$696 M
for U.S. Air Force Support
Gulfstream Aerospace Corp., a wholly owned subsidiary of
General Dynamics, announced that it has been awarded
US$696 million in contracts from the U.S. Air Force Life Cycle
Management Center for engineering services support and
contractor logistics for C-20 and C-37 aircraft.
The Engineering Service Contract (ESC) represents a US$612
million, 10-year renewal of a prior ESC. The contractor logistics support (CLS) award for US$84 million exercises Option
Year Four of an existing CLS contract, bringing its cumulative
face value to US$594 million.
With the ESC contract, Gulfstream provides dedicated resources supporting C-20G, C-37A and C-37B aircraft for the
U.S. Air Force, Army and Navy. Gulfstream’s government programme and special mission’s office provides engineering
services, aircraft modifications, configuration management,
data delivery and publication management. Gulfstream
Customer Support provides field services and technical operations support.

Leda Chong, Gulfstream’s senior vice president for Government Programs and Sales, said: “What started as an engineering services contract for nine C-20 U.S. Air Force aircraft
20 years ago has evolved into a support contract for a 23-aircraft fleet.”
Gulfstream will perform the work in Savannah, Georgia; Joint
Base Andrews, Maryland; Ronald Reagan Washington National Airport, Washington, D.C.; Hickam Air Force Base and
Marine Corps Base, Hawaii; and Ramstein Air Base, Germany.
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Saab to Deliver Carl-Gustaf M4
Trainers to Sweden
Saab has received an order from Sweden for deliveries of the Carl-Gustaf
M4 Ground Combat Indoor Trainer
(GC IDT). The order value is approximately 135 MSEK and deliveries will
take place in 2022-2023. The order is
placed within a framework agreement, which allows Swedish Defence
Material Administration (FMV), together with the Estonian and Latvian
Armed Forces, to place orders for
Carl-Gustaf M4 weapons, training systems and associated equipment during a 10-year period. Saab’s GC IDT
provides the user with replica weapons, a virtual environment and a sophisticated evaluation for realistic and accurate training.
“By utilising our innovative thinking and technology, the

Carl-Gustaf M4 GC IDT replicates
the operations and characteristics of the real weapons and ammunition, their ballistics and terminal effects. By that we are able
to provide the crew with required skills as well as engagement techniques training combined with training using the
real systems,” says Åsa Thegström, head of Saab’s business
unit Training & Simulation.
The order comprises complete
training studios which enables
simultaneous training of up to 100 soldiers. The order also
comprises conversion kits enabling quick conversion from a
studio deployment to stand alone individual trainers with
small footprint.

U.S. Air Force F-15s to Receive a
Digital Upgrade
BAE Systems has received a US$58 million contract from
Boeing to start Low Rate Initial Production (LRIP) of the F-15
Eagle Passive Active Warning and Survivability System (EPAWSS) for the U.S. Air Force. The electronic warfare (EW) and
countermeasures system provides advanced electromagnetic capabilities that protect pilots and help them maintain air superiority during their toughest missions.
“The start of EPAWSS production marks a critical milestone
and is a testament to the dedication and commitment of our industry team,” said Jerry Wohletz, vice
president and general manager of
Electronic Combat Solutions at
BAE Systems. “Our technology is
cutting-edge, our factories are
world-class, and our people are
innovative and mission-focused.”

The all-digital EPAWSS enables pilots to monitor, jam, and
deceive threats in contested airspace. The system combines
multispectral sensors and countermeasures, industry-leading signal processing, microelectronics, and intelligent algorithms to deliver fully integrated radar warning, situational
awareness, geolocation, and self-protection capabilities.
The successful completion of a series of rigorous flight tests,
ground tests, and intensive technology demonstrations led
to the U.S. Air Force decision to
proceed with LRIP. During the
programme’s Engineering and
Manufacturing Development
phase, BAE Systems is delivering
incremental updates to the EPAWSS flight software with new
geolocation and threat identification capabilities.
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Australia’s Loyal Wingman to Advance
Uncrewed Teaming
Boeing Australia and the Royal Australian Air Force (RAAF)
successfully completed the first test flight of the Loyal Wingman uncrewed aircraft in March.
The flight of the first military aircraft to be designed and
manufactured in Australia in more than 50 years flew under
the supervision of a Boeing test pilot monitoring the aircraft from a ground control station at the Woomera
Range
Interview
Complex.
Following a series of taxi tests validating ground handling,
navigation and control, and pilot interface, the aircraft completed take-off under its own power before flying a pre-determined route at different speeds and altitudes to verify
flight functionality and demonstrate the performance of the
Airpower Teaming System design.
Australian government has announced to co-develop a further three Loyal Wingman aircraft to advance the air-teaming vehicle, payloads and associated support and training
capabilities.

The agreement will increase the aircraft’s production capability to six aircraft for RAAF and is valued at $115 million over
three years.
The contract will support the maturation of the aircraft design, evolution of current and future payloads, and create the
sustainment system for the aircraft in operations. It will also
advance Airpower Teaming System advanced concepts
through digital testing and demonstration.

MBDA Wins Contract for New
Albatros NG System
MBDA has been awarded the first contract for Albatros NG, a brand new CAMM-ER based air defence
system. The order, from an undisclosed international customer, marks a further validation of the
appeal of the CAMM air defence family and paves the way for further acquisitions by the same
customer and other Navies.
Albatros NG is a new generation Naval Based Air Defence (NBAD) system, based on the
CAMM-ER, which is the extended range variant of the Common Anti-air Modular Missile
(CAMM) family, delivered to customers around the world for both ground based and naval air defence. Under the terms of this recent order, Albatros NG will be in service in
2024.
Albatros NG, deriving its name from the legacy Albatros systems which have been in
service with the Italian Navy and several export customers for years, is suitable for
different kinds of vessels providing air defence capability for platforms ranging
from patrol vessels and corvettes to destroyers.
It also allows a complementary layer for larger vessels such as frigates and
destroyers already equipped with a long-range air defence system. Its
Command & Control (C2) is designed to enable flexible integration with
both new and existing naval Combat Management Systems (CMS).
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Despite the prevalent capital-spending curb due to the pandemic, investments by global venture capitalists continued
to increase. According to a Magnitt report, Saudi Arabia’s
venture capital funding increased by 55 per cent in 2020
reaching US$152 million. Saudi Arabia continued its work to
increase venture capital funding in 2021, in support of
emerging startups. Saudi Arabia’s Sanabil Investments recently partnered with the early-stage venture fund, 500
Startups, to support startups in the region. 100 startups are
expected to receive US$100,000 to accelerate their growth in
the region, as a result of this partnership. Moreover, in the
UAE, The Abu Dhabi Investment Office (ADIO) has partnered
with Microsoft and Plug and Play on a range of initiatives to
support technology startups in the region.
Commenting on his startup’s participation in VISTA, cofounder of SARsat Arabia, Ahmed Alzurabi, said: “We are delighted to be taking part in Dubai Airshow 2021 and have the
opportunity to display our technologies to the wider industry. We look forward to receiving high-level guidance from
significant mentors in the field, to support us in achieving
our goal of using cutting-edge Earth Observation satellite
technologies to help improve life on Earth.”
While Mohamed Shawky, the Founder and CEO of GeoDrones Aerial Services startup in Dubai, added: “Our startup
aims to provide superior quality drone commercial services
as we see a great potential in drone technologies. We have a
wide range of innovative ideas that are key for achieving a
major transformation in the aerospace industry and we look
forward to presenting these innovations to key experts in the
field.”
Revolutionary Innovations
Several startups that launched in the last few years brought
revolutionary innovations to the aerospace industry. One example is Heart Aerospace, which will deliver the first ES-19
electric airliner certified for commercial flight by 2026. Heart
Aerospace’s mission is to create the fastest, least expensive,
and most sustainable mode of regional travel. Another example is Exodus Space Corp, a startup that aims to transform
access to space through creating reusable AI-operated
spaceplanes that can take off and land horizontally.
The aerospace industry has undergone an enormous transformation and development, making it one of the most lucrative industries within the startup ecosystem. In 2019, investments in aerospace startups reached nearly US$1 billion.
Moreover, in Q3 of 2020, the global aerospace company and
late-stage venture capital SpaceX invested US$1.9 billion in
Space Technology startups, supporting the digital transformation of the aerospace industry.
One of the prominent startup accelerator in the aerospace
industry is ATI Boeing Accelerator programme, which invests

VISTA will connect startups
with venture capitalists who
are looking for disruptive
new entrants
Saudi Arabia’s venture capital
funding increased by 55 per
cent in 2020 reaching US$152
million
in and accelerates up to 20 startups a year. The programme
targets startups creating sustainability solutions applicable
to the UK’s aerospace industry, offering a £100k equity investment. Intellegens, a startup that aims to use AI to accelerate innovation in advanced materials, chemicals, and drug
discovery, was one of the startups selected for the ATI Boeing
Accelerator.
VISTA will include startups from 12 different sectors, including AI, Future Mobility, Software, Space, Aerospace, Material
Science, Cyber Security, Defence, Tourism, Robotics, Drones,
and Sustainability. The startup hub will provide entrepreneurs with an opportunity to connect with investors, partners, and mentors to launch, scale and grow their startups,
and bolster the growth of the aerospace and defence industries in the region.

6

Events

ISSUE 591 April 2021

Dubai Airshow 2021
to Launch VISTA
Interview

Dubai Airshow 2021 recently introduced its new dedicated startup event, VISTA, which will offer a platform for innovators, creators and market disruptors to display the
latest technologies and play a part in accelerating the future of the aerospace and defence industries.
The co-located event will connect startups with venture capitalists who are looking for disruptive new entrants. The event will
be attended by national leaders, CEOs, investors, developers,
technology disruptors, operators, and other key experts. Successful entrepreneurs from established global startups will also
be present to inspire and guide aspiring startups.
During the five-day programme, VISTA will feature a number of

sub-events in partnership with Gothams, a leading accelerator that is helping to build the next generation of aerospace
and defence startups. Entrepreneurs can take part in pitch
competitions where they will be able to present their technologies to industry leaders and investors with the chance of
winning prizes. They will have the opportunity to get involved
in mentorship programmes, workshops, and high-level networking, learn about market trends and receive guidance
from experts, key decision makers, and global investors. A recent study has shown that startups that have helpful mentors
and learn from thought leaders have almost four times better
user growth and raise seven times more capital.
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The announcement
by the National and
Reserve Service
Authority of the
online university
education project
for its personnel
coincides with the
year in which the
UAE celebrates
its milestone
Golden Jubilee
and prepares to
launch a new stage
in its development
journey to the next
50 years.

The recently launched University Study Project for the National Service Recruits by the National and Reserve Service Authority in cooperation with the
Ministry of Education is a qualitative initiative aimed at optimal investment
of the period of national service in providing a modern educational path for
recruits. This takes place in light of the successful digital education experience
being implemented efficiently by the Government since the Coronavirus. This initiative also confirms that since its launch in 2014, the national service project does
not only seek to inject new blood in the Armed Forces, and train and prepare the
nation’s youth to defend their homeland, but also to prepare the national human
capital and invest in its potential to be a real addition to the national workforce.
This project, which allows all 12th grade students graduating from the academic
year 2020/2021, who will join the 16th and subsequent batches, to study university courses via distance education, embodies the keenness of the wise leadership
to actively make use of the national service period, allowing students to take advantage of the capabilities offered by the Armed Forces in completing their university studies. With its positive impact on the personality of students and the various skills and values of responsibility instilled in them, the national service period
is a preparation period for them, as it motivates them to continue learning and
develop their skills later on.
At the same time, the university study project for national service recruits keeps
pace with global developments that view military institutions from an integrated
perspective. It takes into account the specialised technical, educational, and leadership aspects, and considers the values of learning, innovation and development
as part the criteria for evaluating the Armed Forces and their role in community
service. This explains the keenness of the armed forces in developed countries to
provide quality education opportunities for all of their personnel. Therefore, the
National and Reserve Service Authority’s permission for its recruits to enrol in university education coincides with the new roles of the military in the modern era,
which include integrated educational and learning tasks, and seek to impart positive values to young people.
The announcement by the National and Reserve Service Authority of the online
university education project for its personnel coincides with the year in which the
UAE celebrates its milestone Golden Jubilee and prepares to launch a new stage in
its development journey to the next 50 years.
The UAE has adopted an ambitious strategy that relies on its youth who are armed
with knowledge and positive values. In essence, this project reflects the Armed Forces’ forward-looking thinking that keeps pace with the future, and a commitment to
national responsibility to be at the forefront of the institutions that participate in the
achievement of the UAE’s future aspirations as they were during the past five decades. The Armed Forces have not only been a force that defends the nation and
preserves its various capabilities but have also contributed an active and major role
in enhancing its development and qualifying national cadres to work in various
fields of national work. They are now cooperating through this project with higher
education institutions to develop and prepare the national human resources to engage in the UAE’s development journey for the next 50 years.
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