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Editorial
Peace Treaty… 
A Sovereign 
Decision

By:
Staff Colonel / 
Yousef Juma Al Haddad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com

The United Arab Emirates 
reaffirms that it is the voice of peace, 
wisdom and realism. Through its 
courageous and bold initiatives, it 
seeks to strengthen the foundations 
of security and stability and to achieve 
peace in the region. Since its recent 
announcement of its agreement with 
Israel on the commencement of full 
bilateral relations under the auspices 
of the United States, international 
reactions have continued in support 
of this important initiative in terms of 
its content and timing. 

This initiative not only represents a fundamental breakthrough in the 
file of the Palestinian-Israeli conflict and a serious attempt to revive 
negotiations that have been frozen for years, but also, and most 

importantly, it brings the two-state solution back to the fore after it almost 
faded.  

The wide international support for this agreement by the United Nations, the 
European Union and many international powers, is certainly a recognition of 
the strong political influence of the UAE. At the same time, it reflects the great 
appreciation for the efforts and initiatives made by its wise leadership in order to 
build peace in the Middle East region. Besides, this agreement is an expression of 
the wisdom that characterises the UAE’s handling of the fateful issues of concern 
to the Arab and Islamic worlds. 
The value of this diplomatic achievement becomes manifest if we take into 
consideration the fact that Israel rejects the various initiatives demanding it to 
abandon the “annexation plan”, and insists on proceeding with its implementation. 
But it ultimately responded to the voice of peace launched by the UAE, because 
it realises that it is an active and influential peace-making party in the region.  
In letters of light, history will record how the Emirati initiative restored life to 
the Middle East peace process after it had retreated from the concerns of the 
international community. The UAE’s vision of the peace process is accepted by 
the international community, because it is based on the right of the peoples of 
the region to have security, stability and prosperity. It also reinforces the values   of 
tolerance, coexistence and acceptance of others. Therefore, the UAE has ensured 
that the agreement with Israel and the United States includes an emphasis on 
a fundamental point, which is that the holy sites in Jerusalem should remain 
open to worshipers of all religions, thereby blocking the plans of the forces of 
extremism and intolerance in the region. 
The experience of past years confirms that courageous decisions are only made 
by exceptional leaders who have the ability to read reality and anticipate the 
future. That is why His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, is a 
role model for these leaders. He not only enjoys a deep vision and an integrated 
understanding of the developments of the regional and international scenes, but 
he is also known for his remarkable positions in preserving the requirements of 
Arab national security and defending the causes of the Arab and Islamic nations, 
especially the Palestinian cause. This is why this agreement, which links the UAE’s 
establishment of direct relations with Israel with the latter’s abandonment of the 
“annexation” plan and its engagement in the peace process, is in reality in the 
interest of the Palestinian people. It is a sovereign decision and we do not accept 
interference in it.



06

 The views expressed in Nation 
Shield Journal are not necessar-
ily shared by, nor should they 
be taken as the views of Nation 
Shield Journal.

 The publication of advertise-
ments does not in any way im-
ply endorsement by the Nation 
Shield Journal.

 All rights reserved.

General Supervisor
Chairman of the Administrative
Council
Staff Major General\ 
Salem Saeed Ghafan Al Jaberi
Vice Chairman of the Administrative
Council
Staff Brigadier General\ Ghanem Ali 
Al Ali
Editor in Chief
Staff Colonel \ 
Yousef Juma AL Haddad
Editorial Manger
Lieutenant-Colonel \ Jamil Khamis Al 
Saadi
Editorial Secretary
Husain Al Mannaee
Layout & Design
Moza Al Ali
Ahmed Mahmmoud
Advertisement
Ismael Mohammed Alblooshi
Nada Al Shateri
Sakha Pramod

584

Issued By UAE Armed Forces.
Established In August 1971.

ADVERTISEMENT

IFC
15
21 

CARACAL
DYNAMIT NOBEL DEFENCE
EURONAVAL 2020

Dubai HeliShow
to Go Hybrid in 
2021

16

31
61

EDEX 2020
DUBAI AIRSHOW 2021

LAHAB, the 
Last Word in 
Munitions in 
UAE

 
 

49 th Year - Issue No. 584 SEPTEMBER 2020A Specialised Journal on Military & Strategic Affairs -

Tawazun 
Launches AIT 

Satellite Center

LAHAB,
the Last Word in 

Munitions in UAE

International 
Collaboration Gives 

Tempest a Boost

GA-ASI 
to Offer 
SkyGuardian 
RPAS to ADF

Enhancing 
Survivability 
Through 
Electronic Attack

Barakah Nuclear Energy Plant 
The UAE is Writing a New History in 

the Field of Peaceful Nuclear Energy



66
Barakah Nuclear
Energy Plant:
The UAE is Writing a 
New History in the 
Field of Peaceful 
Nuclear Energy

Over £1 M 
Innovation 
Contracts 
Awarded to 
Help UK Army 
Engineers

78USS St. Louis Joins 
U.S. Navy

54

38

28 Collins Aerospace to Design Actuation 
System for Supersonic Jet

K2 Black Panther 

Amazing Firepower and 
Protection with Exceptional 
Situational Awareness



6 ISSUE 584 September 2020 Events

Dubai HeliShow, the biennial in-
ternational helicopter technology and 
operations exhibition dedicated to the 
helicopter industry, has announced 
new dates. The event, organised by Do-
mus Group, will take place from Janu-
ary 19-21, 2021, instead of November 
2020. 
To be held under the patronage of 
His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of the UAE and Ruler 
of Dubai, the 8th edition of the Dubai 
HeliShow is being formatted to be-
come a hybrid event – reportedly the 
first ever event in the Middle East to use 
this engaging combination of physical 
and 3D virtual format for tradeshows, 
conferences, seminars, and workshops. 
The 3D Virtual/Hybrid event platform is 
being dubbed as the ‘new norm’ for the 
events industry. 
Dubai HeliShow is an ideal platform 
for the international helicopter com-
munity to meet and interact with pro-
spective customers including State del-
egates and trade visitors from the Gulf 

to Go Hybrid 
in 2021

Dubai HeliShow

Cooperation Council (GCC), 
Middle East, Indian Subconti-
nent and Africa.
Ahmad Abulhoul, Managing Di-
rector, Domus Group, said, “Following 
feedback from the industry, and the 
future development of Dubai HeliShow 
prompted us to postpone the event. 
Though 70 per cent of the planned 
exhibition space and sponsorship are 
already booked, the over-riding factor 
for the decision is to give our exhibitor 
and sponsors a wide range of audience 
from around the world – either in per-
son or online – to participate. The new 
dates will allow more time for global 
participants to prepare, and the imple-

Dubai HeliShow 
is the first in 
ME to use 3D 
virtual/hybrid 
event platform 

mentation of 
hybrid format 

will give conve-
nience and flexibility to 

a l l ow expansion into other world 
markets that had once found it difficult 
or costly to attend in person.”
Maysoon Abulhoul, Chief Operating Of-
ficer (COO), Domus Group, added: “By 
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applying this new hybrid format type 
of event, Dubai HeliShow’s conference 
is set to combine a ‘live’ in person ex-
perience with a ‘virtual’ online compo-
nent – giving both physical and online 
speakers and attendees the same event 
interaction within the timeframe of the 
event. The exhibition component of 
the show will be combining physical 
exhibitors over an exciting three-day 
period and a virtual experience via an 
engaging and immersive 3D virtual 
platform that will be live 24/7 for one 
year for this event. The platform will in-
clude a 3D tour with a 360-degree view 
and walk-through system of a virtual 
venue consisting of a main lobby, exhi-

bition hall, auditorium, and a virtual 
networking area.”
The physical aspect of the exhibition 
and conference will still take place at 
Dubai South, Al Maktoum Interna-
tional Airport. The Dubai HeliShow will 
highlight the new developments in 
the rotor industry, including the next-
generation helicopters and air taxis; 
the futuristic vertical take-off and land-
ing (VTOL) technologies; the future 
maintenance and repair organisations 
(MROs) in the region; and updates on 
aerodrome and heliport regulations. 
New Features

The latest addition to Dubai Helishow, 
the Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/
Drone sector will showcase the latest 
technology and innovation from the 
drone industry and discuss the impor-
tance and various application of the 
UAV/Drone in the region and its im-
pact on several industries contributing 
on the overall growth of its emerging 
market.
To be co-located with the Dubai 
HeliShow 2021, the Military & Home-
land Security 2021 will feature lead-
ing organisations from the defence 
industry showcasing and highlighting 
their latest technological develop-
ments in counterterrorism and en-
hanced internal and external security 

measures, while 
also discussing the 

advancements of re-
gional and global threats in 

conventional warfare (CW) and asym-
metrical warfare (AW). The event offers 
an opportunity for the defence sector 
to expand, grow and link with other 
key-players across the GCC and other 
regions.
Some of the international companies 
set to participate at the three-day 
physical show and a year of virtual ex-
hibition include Columbia Helicopters 
(Heavy-lift Helicopter Fleet Operator), 
Cartivator/SkyDrive (Japanese compa-
ny building a flying car and targeting to 
use it to light the 2021 Tokyo Olympic 
flame), TACOR Inc. (American Aircraft 
MRO company), Vita Inclinata Technol-
ogies (leading Load Stability Systems 
in U.S.), Souther Cross Aviation (Heli-
copter or Aircraft Spare Parts and MRO 
company), Bertoli Srl (Italian Ground 
Power Manufacturer), Donaldson 
Aerospace (Aircraft Filtration Systems 
Provider), Specialist Aviation Services 
(Bespoke Aviation Solutions Provider), 
and PBS (High Quality and Innovative 
Aerospace Engineering Company).
Reference Text/photo:
www.dubaihelishow.com

Dubai HeliShow 
will spotlight 
Helicopter, UAV, 
and Military 
& Homeland 
Security sectors
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Tawazun Economic Council (Tawa-
zun) has formed a collaboration with 
Airbus and the National Space Sci-
ence and Technology Center (NSSTC) 
from the UAE university, to build and 
develop a Satellite Assembly, Integra-
tion and Testing (AIT) Center. The Cen-
ter’s aim will be to manufacture com-
ponents and assemble, integrate and 
test small to medium satellites.
 The AIT Satellite Center will develop 
and build communication, navigation 
and hyperspectral satellites ranging 

in size between 50 and 250 kilograms 
and it is planned to commence opera-
tions at the beginning of 2021. 
 The Center will be based at the NSSTC 
facilities in Al Ain, with Airbus support-
ing NSSTC during the design, outfitting 
and commissioning of the facility. Air-
bus will also manage the procurement, 
installation and operational qualifica-
tion required for the equipment.
Building National Competencies

The collaboration was established and 
facilitated by Tawazun as part of its 

role as an industry enabler dedicated 
to driving a collaborative defence and 
security ecosystem, securing and pro-
gressing technology development, 
and building national competencies 
and skills within the UAE.
“This is our second project after Yah-
sat, and there are many more projects 
to come, as Tawazun works to further 
develop the UAE space sector,” said 
Matar Ali Al Romaithi, Chief Econom-
ic Development Officer of Tawazun. 
“The UAE is building and acquiring 

Tawazun Launches
AIT Satellite Center 
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the knowledge required to 
become a regional hub for space 
activities and advanced research 
and development. This center is 
an integral part of those plans 
and consequently Tawazun has 
worked to make sure that it oper-
ates as a sustainable resource for the 
next five to seven years with a view to 
becoming permanent.”
“We also value the significant contri-
bution that Airbus is making to the 
center’s sustainability, as well as to 
the increase and development of our 
Emirati resource and expertise. NSSTC 
will accumulate critical knowledge 
from Airbus through this project, and 
our national competencies and skills 
will increase significantly,” added Al 
Romaithi.
 “The space industry is an important 
and strategic sector for the UAE, as 
it enables the development of high-
level skills and drives innovation,” said 
Mikail Houari, President Africa and 
Middle East, Airbus. 
 “Airbus remains committed to sup-
porting the advancement of all key el-
ements of the UAE’s aerospace indus-
try. For many years, we have worked 
closely in partnership with the nation’s 
leading industrial entities to help cre-

ate new techno-
logical solutions and pro-
vide global expertise and experience 
to local talent. This new collaboration 
will support the future growth of the 
UAE’s space and satellite sector, con-
tributing to the country’s economic 
diversification strategy. It will also 
support the continued efforts around 
Emiratisation, which will be vital for 
ensuring long-term sustainable devel-
opment of the sector,” added Houari.  
Transferring Know-how

Currently the UAE space sector has 
provided 3,000 jobs at 50 space re-
lated entities, five space research and 
development centres and three uni-
versities offering space degrees. This 
new project will create 32 new jobs 
(at least 22 of whom will be UAE Na-
tionals) with significant know-how 
transfer and training being conducted 
at Airbus facilities in France as well as 
locally. 

 Saeed Ahmed Ghobash, 
Chancellor of the United Arab 

Emirates University (UAEU), 
emphasised the importance of 

the scientific research collabora-
tion with Tawazun, which he says 

is aligned to the vision and strate-
gic direction of the University. The 

NSSTC is an entity created by the 
UAE University alongside the UAE 

Space Agency, and Chancellor 
Ghobash said that UAEU has 
established a credible stand-

ing and reputation amongst 
national, regional and interna-

tional institutes because of its 
continued strive for excellence.

 “This is in line with the vision of 
the UAE government, achieving 

the goals of the national agenda 
through the implementation of con-

temporary, sustainable developmen-
tal projects,” said Chancellor Ghobash. 
“UAEU possesses distinctive scientific 
and technical capabilities that enable 
it to keep abreast of global trends in 
applied scientific research, the fourth 
industrial revolution, the require-
ments of artificial intelligence, and 
space science and technology. The 
university’s work contributes to the 
development of a knowledge and 
digital based economy”. 
 The UAE Space Agency is funding the 
first two projects that will be complet-
ed under the management and opera-
tion of NSSTC. The first project will be 
a satellite that will augment naviga-
tional capabilities for the UAE and the 
second will be the Arab 813 Satellite 
(a project announced by His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President and Prime Min-
ister of the UAE, and Ruler of Dubai). 
Both projects are currently underway 
with the support of Airbus and will be 
completed at the new facilities.

Tawazun’s 
collaboration 

enables 
future tech 
knowledge 

transfer
The project is 
to support AIT 
of satellites in 

UAE

Airbus will 
provide know-

how and 
training for the 

AIT Satellite 
Center
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The Emirates Nuclear En-
ergy Corporation (ENEC) recently 
announced that its operating and 
maintenance subsidiary, Nawah En-
ergy Company (Nawah) has success-
fully started up Unit 1 of the Barakah 
Nuclear Energy Plant, located in the Al 
Dhafrah Region of Abu Dhabi. This step 
is a historic milestone in the delivery of 
the UAE Peaceful Nuclear Energy Pro-
gram, as part of the process towards 
generating clean electricity for the Na-
tion for at least the next 60 years.
ENEC is part of ADQ, one of the re-
gion’s largest holding companies with 
a diverse portfolio of major enterprises 
spanning key sectors of Abu Dhabi’s 
non-oil economy. Established by de-
cree in December 2009 by His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan, President of the UAE, ENEC repre-
sents all aspects of the UAE Peaceful 
Nuclear Energy Program. ENEC is 
working to deliver safe, clean, efficient 
and reliable nuclear energy to the UAE 
– energy that is needed to support the 
UAE’s social and economic growth.
Since receipt of the Operating License 
from the Federal Authority for Nuclear 
Regulations (FANR), UAE’s independent 

nuclear regulator, in February, and the 
completion of fuel assembly loading 
in March, Nawah, the Joint Venture nu-
clear operations and maintenance sub-
sidiary of ENEC and the Korea Electric 
Power Corporation (KEPCO), has been 
safely progressing through a compre-
hensive testing programme, prior to 
successfully completing the start-up of 
the first nuclear energy reactor of the 
Barakah plant. 
The start-up of Unit 1 marks the first 
time that the reactor safely produces 
heat, which is used to create steam, 
turning a turbine to generate electrici-

ty. Nawah’s qualified and licensed team 
of nuclear operators focus on safely 
controlling the process and controlling 
the power output of the reactor. 
Promising Prosperity

Recently, ENEC also announced that 
Nawah, in partnership with the Abu 
Dhabi Transmission and Despatch 
Company (TRANSCO), a subsidiary 
of Abu Dhabi National Energy Com-
pany (TAQA), has safely and success-
fully connected Unit 1 of the Barakah 
Nuclear Energy Plant to the UAE grid, 
and is despatching its first megawatts 
of clean electricity to the Nation. Dur-
ing the process, the generator in Unit 1 
was integrated and synchronised with 
the requirements of the UAE’s national 
electricity transmission grid.
Unit 1 connection, also referred to as 

‘grid synchronisation’, marks the first 
time that clean electricity pro-
duced at the plant is delivered to 

the UAE national grid. 
With clean electricity from peaceful 
nuclear energy now being delivered 
to homes and business across the UAE, 
this milestone is a significant moment 
in the continued safe, secure, and qual-
ity-led delivery of the UAE Peaceful Nu-

UAE 
Successfully Starts Up Barakah 

Nuclear Energy Plant

Barakah will 
generate clean 

electricity for the 
UAE for the next 

60 years
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clear Energy Program and the Barakah 
Nuclear Energy Plant.
H.E. Mohamed Ibrahim Al Hammadi, 
Chief Executive Officer of ENEC, said: 
“The safe and successful connec-
tion of Unit 1 to the UAE grid marks 
the key moment when we begin to 
deliver on our mission to power the 
growth of the Nation by supplying 
clean electricity, around the clock. Grid 
connection of Unit 1 really is the begin-
ning of a new era in our project, which 
is built upon years of preparation and 
adherence to the highest international 
safety and quality standards. 
He added: “We are confident in our 
people and our technology to con-
tinue to progress to reach commercial 
operations, and the completion of the 
remaining three units, with the goal to 
power up to 25 per cent of the UAE’s 
electricity needs for at least the next 
60 years. This project, in addition to the 
UAE’s efforts made in implementing 
other forms of clean power generation, 
delivers one of the most ambitious 
clean electricity transformations in the 
region and the world, setting the Na-
tion on a new track of sustainable de-
velopment and electrification.”
With the integration and connection 
complete, Unit 1’s nuclear operators 
will begin the process of gradually rais-
ing the power levels, known as Power 
Ascension Testing (PAT). Throughout 
this process, the Unit 1 systems follow 
international best practice to safely 

progress and test 
the unit as it proceeds 
towards full electricity           
production.
Electrification of 

Energy Sector

The UAE is the first coun-
try in the Arab World, and the 
33rd nation globally, to develop 
a nuclear energy plant to generate 
safe, clean, and reliable baseload elec-
tricity. The Barakah plant is significantly 
contributing to the UAE’s efforts to 
move towards the electrification of its 
energy sector, and the decarbonisation 
of electricity production. When fully 
operational, the plant will produce 5.6 
gigawatts of electricity while prevent-
ing the release of more than 21 million 
tonnes of carbon emissions every year, 

equivalent to the removal of 3.2 million 
cars from the Nation’s roads annually. 

Since the UAE Peaceful Nuclear Ener-
gy Program commenced in 2009, 

ENEC has worked closely with 
international nuclear bod-

ies, including the International 
Atomic Energy Agency (IAEA), 

and WANO, in line with the 
robust regulatory frame-

work of FANR. To date, 
more than 255 in-

spections have 
been under-

taken by 
FANR to 

ensure the 
Barakah plant 

and its people 
and processes meet 

the highest standards of 
nuclear quality and safety. 

These national reviews have 
been supported by more than 40 

assessments and peer reviews by the 
IAEA and WANO.
ENEC recently announced the con-
struction completion of Unit 2, with 
operational readiness preparations 
now underway by Nawah. Construc-
tion of Units 3 and 4 of the Barakah Nu-
clear Energy Plant is in the final stages, 
with the overall construction comple-
tion of the four units now standing at 
94 per cent. 
Reference Text/Photo:
www.enec.gov.ae
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Embraer Boosts Phenom’s 
Performance

The prototype of Airbus Helicop-
ters’ VSR700 unmanned aerial sys-
tem (UAS) recently performed its first 
free flight. The VSR700 performed a 
10-minute flight at a drone test centre 
near Aix-en-Provence, south of France.
This is a step forward in the pro-
gramme following the first flight in 
November 2019 when the prototype 
was tethered to comply with regu-
latory requirements. To enable this 
free flight, Airbus Helicopters imple-
mented geofencing, a virtual perim-
eter, which enabled a flight clearance 
from airworthiness authorities for free 
flight. The flight test programme will 
now evolve to progressively open the 

flight envelope. 
The VSR700, derived from Hélicop-
tères Guimbal’s Cabri G2, is a UAS in 
the 500-1000 kg maximum take-off 
weight range. It reportedly offers the 
best balance of payload capability, 
endurance and operational cost. It is 
capable of carrying multiple full-size 
naval sensors for extended periods 
and can operate from existing ships, 
alongside a helicopter, with a low lo-
gistical footprint. 
This prototype has evolved over the 
last nine months since its maiden 
flight. The programme implemented 
the Flight Termination System allow-
ing the mission to be ended if neces-

Embraer recently announced a re-
vision to the Scheduled Maintenance 
Requirements (SMR) for the Phenom 
family of jets. The revision extends 
the intervals between stops from 
600 flight hours and/or 12 months 
and multiples to 800 flight hours or 
12 months and multiples. Most of the 
tasks with double intervals were also 
optimised to the longest period. 
This is a 33 per cent maintenance in-
terval improvement, which is almost 
double the industry average. For cus-
tomers, this significant improvement 
equates to less downtime, lower main-

tenance costs, a long economic life, 
and more time in the air.
The improvement was made possible 
by the performance of the Phenom 
fleet over the last decade. More than 
one year of engineering analysis con-
firmed that the customers of these 
aircraft can benefit from the high avail-
ability of the fleet for convenience and 
flexibility.
The SMR for the Phenom jets were de-
veloped to meet the specific needs of 
business aviation and are based on the 
Maintenance Steering Group (MSG-3) 
methodology. The methodology aims 

to preserve and restore the safety and 
reliability levels of the aircraft and to 
build a knowledge base for design and 
maintenance improvement. Its main 
benefits include higher aircraft avail-
ability and overall cost reduction.

sary. Modifications have equally been 
performed to the air vehicle, alongside 
autopilot software evolutions and up-
dates, as well as structural modifica-
tions and reinforcements.

VSR700 UAS Prototype 
Performs First Flight
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Armasuisse contracted Lockheed 
Martin for a fleet of Indago 3 small un-
manned aircraft systems (UAS), with 
options for spares, training and tech 
support and additional systems for 
the Swiss Army.
Indago provides aerial reconnaissance 
in environments unreachable by nor-
mal fixed-wing, unmanned aircraft 
systems.
The first phase comprises manufactur-
ing development to optimise Indago 
3’s configuration to meet Swiss Army 
requirements. These include integra-
tion of a transponder for sense and 
avoid; installation of the Silvus Tech-

nologies’ radio; and implementation 
of Lockheed Martin CDL Systems’ VCSi 
Touch SUAS Ground Control System 
software that includes access to Swiss 
maps, including digital terrain eleva-
tion data (DTED), and Geofencing.
The first set of optimised systems will 
be delivered later this year with the 
remaining systems to be delivered sev-
eral months following the first delivery. 
These Indago 3s will support tactical 
level reconnaissance and surveillance 
to support information collection, 
search and rescue, disaster relief and 
battle damage assessment.
Depending on payloads and operat-

Boeing recently signed a US$265 
million contract for nine more MH-47G 
Block II Chinook helicopters that em-
ployees in its Philadelphia, U.S., plant 
will assemble for the U.S. Army Special 
Operations Aviation Command (USA-
SOAC).
Boeing is now on contract for 24 of 
the next-generation Chinooks. The 
MH-47G Block II Chinook features an 
improved structure and weight re-
duction initiatives such as new lighter 
weight fuel pods that increase perfor-
mance, efficiency, and commonality 
across the fleet. 
The new Chinooks will provide the 

Army with more capability for chal-
lenging missions.
“The G-Model is a critical asset for the 
Army, our nation, and the defence in-
dustrial base,” said Andy Builta, vice 
president and H-47 programme man-
ager. “We’re honoured that the Army’s 
special operators trust us to deliver it.”
Boeing has more than 4,600 employ-
ees in Pennsylvania supporting H-47 
Chinook, V-22 Osprey, MH-139A Grey 
Wolf and a number of services and en-
gineering efforts. The company’s pres-
ence, including suppliers and ven-
dors, supports an estimated 16,000 
total jobs in Pennsylvania.

Swiss Army Selects Lockheed 
Martin’s Indago 3 UAS

ing environment, Indago 3 has a flight 
time of up to 50 minutes, a range of 10 
kilometres, a cruise speed of 25 knots 
and dash at up to 40 knots, and can be 
easily transported by a single back-
pack and deployed in less than three 
minutes.

Boeing Receives US$265 M for 
Chinook from USASOAC 



rience in working 
with the Australian 
Defence Force (ADF) 
and local industry. 
The Royal Australian 
Navy operates sev-
eral systems at 822X 
Squadron, Nowra, 
New South Wales. 
The Vertical Take Off 
and Landing (VTOL) UAS CAMCOPTER 
S-100 is a proven and reliable TUAS for 
Intelligence, Surveillance and Recon-
naissance (ISR) missions. With its small 
footprint and ability to operate from 
confined areas, it needs no prepared 
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Recently, Diehl Defence put into 
operation its new integration and test 
centre for modern systems of ground-
based air defence, at its Röthenbach 
plant in Germany.
It is the first fabrication facility for com-
plete systems in Germany and an ex-

pansion of national 
skills in the engage-
ment of attacks and 
threats from the air. 
On the area of 3.4 
hectares, all system 
components – radar 
equipment, combat 

centre and missile launcher – are tested, 
installed on carrier vehicles and put into 
operation in a system network. From 
here, delivery to customers and armed 
forces takes place. 
The new centre has a fully equipped 
integration building, comprising of 
a heavy load ceiling crane and nine 

fully networked truck parking spaces 
as well as additional 10 networked 
parking spaces in a special truck port 
for a continuous flow of materials. In 
the centre of the circular test area, a 
38-tonne cargo lift is located on the 
outside with the help of which com-
pletely equipped radar vehicles or oth-
er sensors have a 360-degree visibility.
First deliveries for an export customer 
are already envisaged for this year. 
Launchers with the secondary mis-
sile for the future Tactical Air Defence 
System (TLVS) of the German Air Force 
are also supposed to be delivered from 
Röthenbach.

Schiebel Pacific Teams Up With 
Raytheon Australia

Schiebel Pacific and Raytheon Aus-
tralia have teamed up for the LAND129 
Phase 3 Tactical Unmanned Aerial Sys-
tem (TUAS) project for the Australian 
Army. The tender response was submit-
ted recently.
The teaming couples Schiebel’s proven 
CAMCOPTER S-100 UAS with Raytheon 
Australia’s 20-year pedigree as a prime 
systems integrator across multiple do-
mains. Together, the companies will de-
liver a solution that provides a capable, 
low risk offering that is intended to 
establish an enduring sovereign TUAS 
capability. 
Schiebel Pacific has extensive expe-

area or supporting equipment for take-
off and landing and it can be set up and 
ready in 20 minutes. The S-100 operates 
day and night for up to eight hours. The 
UAV has globally collected more than 
100,000 flight hours so far. 

Diehl Defence Unveils  
  Integration Centre
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Boom Supersonic, an aerospace 
company building the world’s fastest 
civil aircraft, and Rolls-Royce recently 
announced an engagement agree-
ment to explore the pairing of a Rolls-

Royce propulsion system with Boom’s 
flagship supersonic passenger aircraft, 
Overture.
The goal of the new agreement is to 
work together to identify the pro-
pulsion system that would comple-
ment Boom’s Overture airframe. The 
engagement will involve teams from 
Boom and Rolls-Royce collaborating 
in engine-airframe matching activities 
for Overture. The teams will also exam-
ine certain key aspects of the propul-
sion system. They will also investigate 

whether an existing engine architec-
ture can be adapted for supersonic 
flight, while Boom’s internal team con-
tinues to develop the airframe con-
figuration.
Overcoming the technological chal-
lenges of supersonic flight provides a 
unique opportunity to accelerate in-
novation sustainably. As a result of this 
collaboration, Boom and Rolls-Royce 
expect to make significant progress 
towards finalising Overture’s aircraft 
configuration and propulsion system.

BB

Boom Supersonic and Rolls-Royce 
to Collaborate 
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LAHAB, the Last Word in 
Munitions in UAE 

By Sakha Pramod

LAHAB, the UAE’s only mu-
nitions manufacturer meeting interna-
tional quality and security standards, 
works closely with leading militaries, 
law enforcement agencies, and sports 
clients and has 25 years of experience 
in defence and security. As part of 
EDGE’s missiles and weapons cluster, 
LAHAB is committed to developing its 
own intellectual property and technol-
ogy. Nation Shield spoke to Arafat Al 
Yafei, Chief Executive Officer, LAHAB. 
Excerpts: 
Can you give us a brief outline of LA-

HAB’s history?

LAHAB’s history started in 1994. Over 

the years, it went through several ac-
quisitions and expansions. Its initial 
specialty was traditional small arms 
ammunition. Three years later, it ex-
panded to cover medium and large-
calibre munitions. In 2007, all defence 
companies in the UAE were brought 
under one umbrella – Tawazun. In 
2016, we merged small, medium and 
large-calibre manufacturing. Later in 
2019, we received the trade name of 
LAHAB - joining the Missiles & Weap-
ons cluster within EDGE.
You are the only munitions manufac-

turer in the UAE. What is your prod-

uct range?

We cover the whole range of ammuni-
tions, from small arms to medium, to 
artillery, mortars, grenades and even 
aircraft bombs. Also, commercial am-
munition like shot shells and the gre-
nades used by police. We also do test-
ing, and are the only military grade 
manufacturer in the UAE.
Munitions, like most defence prod-

ucts, are technology driven. How do 

you ensure you have the latest prod-

ucts in the segment?

To stay ahead of the competition, you 
have to adopt the changes in the mar-
ket especially in integrating technolo-
gies, whether from the munitions side 
or on the system side. This we are com-
mitted to do. We acquire, adopt and 
implement cutting-edge technolo-

gies. And that’s not only on the 
product side, but also in the 

process of manufacturing. 
Not to forget digitisation 

or potential implemen-
tation of robotics and 

automation. We make sure we meet 
the changing requirements of our cus-
tomers.
Do you sell your products to coun-

tries other than the UAE? 

We’re not a new company. We’ve been 
here for more than 25 years. So, we’ve 
been in contact with different regions. 
Our main customer is the UAE or with-
in UAE. And that’s our focus. However, 
we also cater to the GCC and MENA 
countries.
What are the specifications that your 

munitions meet currently?

Currently, we mainly work under the 
US-MIL SPEC (U.S. military standards 
specification), also NATO, which are 
all military. We do C.I.P specifications, 
mostly used by law forces like police 
and shooting clubs. Through our inno-
vation, sophisticated facilities and ad-
vanced processes, we consistently pro-
duce high-performing products and 
are always keeping an eye on customer 
requirements. We have certifications 
from different sectors like OSHAD, OH-
SAS 18001:2007. We have ISO certifica-
tion like the ISO 9001, ISO 14001 etc. 
We are trusted by our clients because 
of these certifications. 
Among your products ranging from 

small calibres to aircraft bombs, is 

there one product that you special-

ise in or has great demand compared 

to others?

Munitions are consumables so they are 
always in continuous demand by the 
customers.
That’s why we keep it as our mission to 
meet the key requirements of our cus-
tomers in ammunitions. As we speak 

Arafat Al Yafei, CEO of LAHAB 



today, we are very 
proud to be the key suppliers 
for the widely used small arms calibre 
like 5.56 bullets. We are also key sup-
pliers for the 40 mm high velocity gre-
nade in the medium calibre and are 
also very proud to be key suppliers for 
the MK series aircraft bombs. 
As CEO, how do you develop na-

tional talent to meet the challenging 

responsibility of enhancing UAE’s in-

house manufacturing capabilities?

In LAHAB today, we have around 400 
qualified employees. We work very 
closely with our sister companies, with 
our holding company and with spe-
cialised universities in order to iden-
tify and train talents to help create a 
knowledge-based economy. We offer 
in-house programmes for young tal-
ents in the industry. 
LAHAB facilities are well equipped 

to inspect and test ammunitions. 

What are the range of products that 

can be tested at your facility?

We are well equipped to test and in-
spect ammunitions. Our customers 
look at the performance to ensure the 
specifications of requested machinery 
- NATO, MIL, SAAMI or CIP.  We have a 
number of ballistic testing sites, indoor 
and outdoor. These are used to test our 
own products but if someone from 
outside wants to test his products, 

we are able to provide the service. We 
have chemical labs which calculate or 

measure the quality of raw mate-
rials as also finished products. We 
can test weapons of different am-

munitions - small arms for different 
weapons, medium - also for different 

weapons. If needed, for the armed 
forces of UAE, we test larger weapons 

or ammunitions. We have a static test-
ing explosives field where we can test 
certain volume or quantity of explo-
sives that can be used for the protec-
tion of vehicles. We also have the mo-
bile test units. So, if a test needs to be 
done in a remote area, or the customer 
cannot come or bring his tools or his 
equipment to LAHAB, then we are able 
to help, by testing at remote areas like 
firing in outside ranges. We have good 
facilities for testing and inspecting 
ammunitions, whether as part of the 
production chain or cycle or as part of 
confirming or assessing the quality of 
any product. 
You are the only facility that offers 

demilitarisation facility in the en-

tire region. What is the signifi-

cance of this service?

Demilitarisation is a very 
important operation 
in the ammunition 
industry espe-
cially relating 
to the aspects of 
safety and durability 
of the products. Muni-
tions have a life, according 
to the quality of the produc-
tion and the process used. After 
that lifetime, either they have to be re-
furbished to extend the lifetime or they 
have to be disposed of. This is what’s 
called demilitarisation. It is a tough 
risky process needing considerable 
expertise, also meeting environmental 
requirements. We are doing that. 
How long have you had the demilita-
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risation service at LAHAB and who 

can benefit from this?

Demilitarisation has been done by LA-
HAB for around 15 years. LAHAB pro-
vides complete demilitarisation and 
explosive waste disposal services, in-
cluding characterisation, analysis, stor-
age, treatment and disposal. From the 
beginning, we have been serving the 
military, the civil defence authorities, 
different law enforcement agencies, 
shooting clubs, petroleum and oil and 
gas companies and service companies. 
They use explosives in their operations 
which need to be demilitarised. We 
help fireworks companies to get rid of 
their stocks. Our clients include some 
chemical companies and shipping and 
logistic companies too which some-
times have stocks that need to be de-
militarised in a controlled, protected, 
and environment-friendly manner.   
We cater to all the GCC area but we 
give priority to the local market. We 
are open to any client and have the 
capability, the capacity and the knowl-
edge to give this service.  
How does demilitarisation service 

work? Could you breakdown the 

process for us?

We offer complete explosive and 
ammunition end-of-life demilitari-
sation for almost all types of explo-
sives and pyrotechnics. This includes 
disassembly, separation, and incin-
eration using open-pit burning and 
open-pit detonation. We also offer safe 
disposal of commercial mining, and oil 
and gas products. 
The process at LAHAB depends on the 
type of the products, ranging from 
small arms to huge products like air-
crafts bombs, weighing up to 1 tonne. 
However, in a very generic manner, the 
first thing is to ensure and understand 
what it is and to see the datasheet of 
that product. 
Second is to do unpack the goods in 

order to prepare for 
transportation. In our facil-
ity, we will start doing the mechani-
cal disassembly, by what we are tar-
geting the energetic material, because 
that is the dangerous part. 
The third step is separation. Here we 
start removing the key parts of the 
warhead, mainly the fuze or the igni-
tion which is the dangerous part. It has 
its own path of demilitarisation. The 
rest we have to treat separately. The 
energetic material, once we reach it, 
will be removed from the casing. The 

casing will be either recycled or 
disposed as scrap. 

The energetic material has to be 
recycled or treated in a very con-

trolled manner. Some resources do 
not need the removal of the ener-

getic material, so we treat them prop-
erly and  in some cases we get rid of 
the energetic material by burning it or 
detonation. 
The destruction of the energetic mate-
rial requires expertise and that is the 
key part. Our specialists are trained to 
treat all type of products and they have 
the equipment to protect them and 
the environment.
We are proud of what we have today. 
We are also very ambitious to enhance 
our capabilities as a company so that 
we can meet the different require-
ments of our customers in UAE, in the 
region and internationally.  

LAHAB offers 
in-house 
programmes for 
young talents in 
the industry

Demilitarisation is a very important 

operation in the ammunition industry 



ERS: Building Fire and 
Rescue Resilience
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In August 2020, a fire in a ware-
house storing 2,750 tonnes of ammo-
nium nitrate caused a blast in the Leba-
nese capital, Beirut, resulting in the 
city’s hospitals and infrastructure be-
ing inflicted with heavy damage. Oth-
er similar incidents have occurred in 
Tianjin Port, China in 2015 – taking 150 
lives, 100 of which were firefighters. In 
2013, an ammonium nitrate explosion 
took 15 emergency responders’ lives in 
a storage building in West Texas, U.S.
As cities and critical infrastructure 
become ever more integrated and 
advanced, and with security services 
becoming more sophisticated, the re-
gion requires world-class emergency 
response. Training in fire inspections, 
pre-emergency planning, community 
risk assessment, and report writings 
of findings, are becoming increasingly 
critical to prevent injuries and maintain 

control over what could po-
tentially be con-

sidered hazardous situations.
With the UAE being home to a number 
of fire and rescue service providers, ERS 
is one entity renowned for being a reli-
able provider of fire and rescue services 
and has clients within the government, 
military, aviation and commercial sec-
tors. The company builds the UAE’s fire 
and rescue resilience by offering com-
plete, integrated turnkey provision of 
frontline Fire and Rescue services. 
Providing specialist equipment and 
vehicles, facilities management, man-
power, training and procurement, 
ERS’s capabilities provide real strength 
in depth. Coupled with a global reach 
that enables the company to access a 
pool of multinational subject matter 
experts, ERS consistently applies indus-
try best practices to enable end-users 
the option of confidently outsourcing. 
Focus on Excellence

Founded in 2009, and with a team of 
around 700 employees, ERS’s focus 
on excellence in customer service is 

backed by a dedicated Quality Man-
agement System. With 
services ranging from 

complete management 
oversight and high-level 

consultancy, to the develop-
ment and 24/7 operation of 

fire stations, the company also 
places a strong emphasis on 

training and development for 
new and existing operational fire-

fighters. Working to the latest ICAO 
and NFPA standards, in a wide range 

of specialities, ERS designs, develops 
and delivers in-depth programmes at 
its state-of-the-art training centre in 

Abu Dhabi – all whilst adhering to lead-
ing international guidelines. 
ERS works across all major disciplines, 
with its training primarily split into 
three core pillars: Hazardous Materials 
Training; Fire Inspections / Prevention 
Training; and Fire Officer Training. 
ERS’s Hazardous Materials Training 
provides emergency responders train-
ing on identifying hazardous materi-
als in storage and in transportation; 
pre-emergency planning in the event 
of a fire in a dangerous location such 
as a shipping port, airport, warehouse, 
military installation etc; fighting fires 
on hazardous materials; as well as in-
cident command during emergency 
situations. 
With fire inspectors playing an indis-
pensable role in protecting both life 
and property, ERS’s second pillar adds 
new specialisms from the first pillar to 
the trained personnel’s capabilities, in-
cluding building compliance; inspec-
tion report writing; as well as risk man-
agement. 
While ERS’s fire officer training is de-
signed to introduce delegates to the 
relevant tactics and strategies for emer-
gency scenarios. The training teaches 
delegates how to work closely with or-
ganisational and community leaders to 
mitigate risk in the community, while 
also providing stringent programmes 
for leadership and professional devel-
opment. 
With an approach to fire and rescue 
that goes far beyond everyday round-
the-clock frontline provisioning, ERS is 
bolstering long-term emergency resil-
ience and preparedness. 
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Indra Successfully 
Tests Targus OPV

arrives at the operation area. This 
dual use significantly enhances the 
commercial appeal and capabilities of 
Targus.
The project now enters its final stage 
to finish the development of the OPV 
this year. The Targus will then become 
one of the most advanced and efficient 
aircraft for conducting missions such as 
air-sea rescue, fishery zone surveillance, 
environmental protection, detection of 
discharges in the sea, monitoring land 
use and historical heritage sites and 
providing support to firefighting.
use and historical heritage sites and
provprovp idiniding sug sug pporpporpp t tot to firefirefightfightg ing.ing.g

Targus weighs 
1.25 tonnes and 
has an 11-metre 
wingspan

Indra recently successfully completed 
the first test flights with its Optionally 
Piloted Vehicle (OPV) Targus. This led 
to achieving one of the decisive mile-
stones of the Civil UAVs Initiative, pro-
moted by the Government of Galicia, 
Spain, to make the region a leader in 
this industry.
Indra has carried out these experimen-
tal flights in non-segregated airspace 
with a drone that weighs 1.25 tonnes 
and has an 11-metre wingspan.
No other newly developed UAV had 
been granted permission to carry out 
such flights before. This a landmark for 
Spanish aviation and a step forward for 
development in this sector.
The first flight took place on June 24 
and was the start of a series of tests that 
were conducted over two weeks. All 
those flights comply with the Approval 
of Flight Conditions issued by the Eu-
ropean Union Aviation Safety Agency 
(EASA) and with the Flight Approval by 
the Aviation Safety and Security Agen-
cy (AESA) of Spain, which authorises 
their testing.
A special communication protocol was 
also established with the air traffic con-

trol of Santiago de Compostela Airport.
Aboard the Targus, the test pilot carried 
out the take-off manoeuvre and, once 
the aircraft was airborne, handed over 
control to the ground control centre.
From that moment on, the work of 
Indra and Gaerum’s engineers began: 
their job was to verify that all sensors 
and flight control systems worked 
properly. 
Fast Paced Progress

To have obtained the approval of 
Flight Conditions for an OPV from 
the EASA to fly it is a success of great 
importance in itself since it is a process 
that had not been carried out before 
and it provides a competitive advan-
tage for the future.
Indra’s strategy to develop a drone that 
can carry a pilot in the cockpit to take 
control if necessary or hand it over to 
the ground station, as appropriate, has 
allowed this project to progress at a 
very fast pace.
It also offers a great operational ad-
vantage for future users, who will be 
able to fly over urban areas or land 
at airports without restrictions when 
manned and fly without a pilot when it 

Targus is an Optionally Piloted Vehicle
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The primary sensor of the aircraft is 
Leonardo’s mechanically scanning, 
multi-mode Grifo-M-346 radar, a spe-
cially optimised variant developed by 
Leonardo for the M-346FA. The Grifo-
M-346 is a reliable, high performance 
solution delivering accuracy. The M-
346FA is also protected by a complete 
Defensive Aids Sub-System (DASS), 
while its high-end, network-centric 
communications suite incorporates a 
Secure Communications system and 
Tactical Data Link ensures interoper-
ability. The platform can also employ 
LINK-16 in order to interoperate with 
NATO forces. 

The M-346FA can employ an extensive 
range of air-to-air and air-to-ground 
weaponry (including IR guided, radar 
and/or laser/GPS) and can be fitted with 
a gun pod, reconnaissance sensors and 
target designation pods and electronic 
warfare, all integrated with a Helmet 
Mounted Display (HMD) system for 
both pilots. 
Training Capabilities

In the training domain, the M-346FA 
benefits from all the advanced features 
of the M-346 trainer, including the abili-
ty to integrate into live-virtual-construc-
tive (LVC) environments. This involves 
linking the real training aircraft in the 
sky with simulators on the ground and 
incorporating virtual friendly and op-
posing forces, allowing trainee pilots 
to challenge a wide range of tactical 
scenarios. Aggressor and Companion 
Training roles can also be carried out ef-
fectively. This ensures efficiency, effec-
tiveness, commonality, operational flex-
ibility and combat training capabilities 
to the Air Forces.
The trainer version of the M-346 is cur-
rently in service with the air forces of 
Italy, Singapore and Poland.

M-346FA Embarks on 

Maiden Flight  With Grifo Radar 
The operational version of the 
M-346 Fighter Attack, equipped with 
an optimised variant of Leonardo’s 
Grifo radar, successfully completed its 
maiden flight recently. The M-346FA is 
the new light attack variant from the 
company’s M-346 Light Fighter Fam-
ily of Aircraft (LFFA). It offers multirole 
capabilities with a single platform, 
cost-effectively delivering both train-
ing and combat roles.
Lucio Valerio Cioffi, Managing Direc-
tor of Leonardo Aircraft, said: “I am 
extremely pleased with the work we 
have done to achieve this impor-
tant milestone and the pace at which 
we have reached it. With this latest 
achievement, the most advanced train-
ing aircraft available on the market will 
soon be joined by the more versatile 
M-346 Fighter Attack. The M-346FA 
offers all of the advanced training ca-
pabilities of the core M-346 while also 
integrating latest generation sensors 
and equipment, allowing it to operate 
as an effective light attack aircraft. We 
will now continue development as we 
prepare to deliver the first aircraft to its 
international launch customer in 2021.”

M-346FA is a 
cost-effective 
solution for a 
wide range of 
operational 
roles
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Sentinel-1C Radar 
Spreads its Wings
The radar antenna of the Coperni-
cus Sentinel-1C satellite has success-
fully spread its wings at the Airbus 
Integrated Technology Centre in Fried-
richshafen, Germany for the first time in 
August. The 12.3-metre-wide and 860 
kg SAR (Synthetic Aperture Radar), was 
fixed to a special device and simulating 
zero gravity conditions.
Sentinel-1C is the third of the Sen-
tinel-1 radar satellite series and will 
ensure data continuity for the many 
services offered by the EU’s Copernicus 
programme. The Sentinel-1C satellite 
equipped with the SAR Instrument (C-
band radar) will provide radar images 
of the entire Earth’s surface as part of 
the Copernicus programme funded by 
the European Union and the European 
Space Agency (ESA). 
These radar images will be used across 
many areas of Earth observation in-
cluding monitoring Arctic sea-ice, rou-
tine sea-ice mapping, surveillance of 
the marine environment, monitoring 

land-surface for motion risks, forest 
mapping, water and soil management, 
and to support humanitarian aid and 
disaster monitoring. 
The antenna consists of a centre pan-
el, which will be fixed to the satellite 
platform and two deployable antenna 
wings with two panels each. The un-
folding test was to check the correct 
deployment of these two wings and to 
measure the planarity of the antenna 
as an indicator for the future SAR image 
quality. 
Supporting the Environment

Next step in the acceptance test se-
quence of the SAR instrument (com-
plete antenna with the antenna elec-

tronic subsystem built by Airbus Ports-
mouth, UK) is a functional and perfor-
mance test campaign, planned to run 
until the end of October. Post that the 
antenna’s radio frequency characteris-
tics will be checked before the instru-
ment is shipped to Thales Alenia Space 
for platform integration. Copernicus 
Sentinel-1C is set for launch in 2022.
Thales Alenia Space is prime contractor 
for Sentinel-1C and its twin Sentinel-1 
D. Airbus Defence and Space is respon-
sible for both radars. The Sentinel-1C 
and 1D satellites, to be launched as 
from 2021, are part of the Copernicus 
environmental monitoring and man-
agement programme coordinated by 
the European Commission, with ESA 
in charge of the space segment. The 
Copernicus programme is designed 
to guarantee European independence 
in the collection and management of 
data on Earth, and to support Europe’s 
public environmental policies.
The Sentinel-1C and D satellites will 
each weigh about 2,300 kilograms at 
launch and will be positioned at an 
altitude of 700 kilometres, offering a 
ground resolution of 5 to 25 metres, 
depending on the operating mode 
selected.

Sentinel-1C with 
SAR will provide 
radar images of 
Earth’s surface
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Naviris Contracted to Study 

Upgrades on Horizon Frigates 
Naviris, the 50/50 owned joint ven-
ture by Fincantieri and Naval Group, 
recently signed a contract with the Or-
ganisation for Joint Armament Coop-
eration (OCCAR) for a feasibility study 
on the mid-life upgrade (MLU) of the 
four Horizon frigates. Naviris will work 
in close cooperation with its indus-
trial partners Fincantieri, Naval Group, 
Leonardo, Thales, Eurosam, MBDA and 
Sigen. Since its launch in January, this 
contract is the second one Naviris has 
signed – after an R&T contract signed 
in June.
The feasibility study, to be developed 
over the next 12 months, will be the 
first stage of the project and will be 
focused mainly on the Anti Air Warfare 
capability of the four vessels. The proj-
ect aims at identifying and analysing 
the modifications to be implemented 
on the French and Italian Horizon class 
destroyers to increase their capabilities 
until the end of their life cycle. Further-
more, the objective is to offer to the Na-
tions configurations able to guarantee 
an appropriate response to the threat 
scenarios set out by the clients.
The study will involve high-qualified 
engineers and technicians from Na-
viris, Naval Group and Fincantieri, in 
close collaboration with working teams 
set up by the Combat System Suppli-
ers – all based in Italy and France. The 
Horizon frigates were originally built 
between 2000 and 2010 in a joint pro-
gramme between Fincantieri and Naval 
Group, providing the Italian and French 
Navies with two first-class anti-air frig-
ates each. Within this context, the coor-

dinated work, led by Naviris, of the Ho-
rizon Frigates seven industrial partners 
will answer to the need of the ratio-
nalisation of the frigates’ performance, 
availability and maintenance. 
The study will involve foremost experts 
from various companies and aims to 
be completed in one year. Naviris, in its 
role of leader, will be able to guarantee 
a synergic and focused coordination of 
the different companies’ skills, with the 
objective to reach the final result on 
time and through efficient teamwork.
The four Horizon frigates have an over-
all length of 153m. Full load displace-
ment capacity is 7,300 tonnes. The frig-
ate can accommodate 190 crew and 
20 passengers. Additionally, the range 
is 7,000 nm at 18 knots and maximum 
speed is 29 knots.

Front-line Ships

Horizon frigates are armed with the 
PAAMS principal anti-air missile system. 
The system is also fitted on UK Royal 
Navy Type 45 frigates. The Sylver A50 
vertical launch system within PAAMS, 
installed immediately forward of the 
two guns towards the bow deck, has 48 
cells for both the Aster 15 and Aster 30 
missiles.
The ship has two twin torpedo launch-
ers for Eurotorp Mu 90 lightweight tor-
pedoes. Mu 90 has a directed energy 
warhead and a range of 12,000m at 
maximum speed and 25,000m at mini-
mum speed.
The electronic warfare suite is devel-
oped by the Sigen Consortium and 
characterised by the latest genera-
tion of radar ESM (electronic support 

The Horizon frigates can accommodate 

190 crew and 20 passengers 
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measures) and ECM (electronic coun-
termeasures) architectures and imple-
mentation of new digital and micro-
wave technologies.
The radar ESM component features 
very high sensitivity and accuracy di-
rection finding and broadband digital 
receivers. The radar ECM component 
features highly specific transmitted 
power, fast reaction, multi-threats en-
gagement capability and complete 
programmability of coherent and non-
coherent jamming techniques.
Horizon is equipped with a SLAT tor-

pedo defence system, which is also in-
stalled on the French and Italian aircraft 
carriers, the Charles de Gaulle and the 
Garibaldi. SLAT has been developed by 
EUROSLAT.
The helicopter deck at the bow of the 
ship has a single landing spot for a 10t 
helicopter, for example the NH90 or 
EH101 Merlin helicopter. The stabilisa-
tion system allows the ship’s helicopter 
to be deployed and the combat sys-
tems operated in high sea states.
The vessel is designed for a range of 
missions, including high-intensity op-
erations, all with reduced crews. Ho-
rizon frigates are front-line fighting 
ships with one highly specialised mis-
sion: anti-air warfare, also known as air 
defence. The ships’ chief capabilities 
are thus airspace control over areas of 
operations, air defence command and 
control and anti-air cover for carrier 
groups and convoys. 
Horizon frigates provide protection 
against high intensity threats and at-
tacks by anti-ship missiles. They also 
contribute to air/sea control during 
military operations by providing air 
defence command and control of allied 
forces. They can also participate in pub-
lic service missions.
Reference Text/photo:
www.naval-group.com

The feasibility 
study will 
focus on Anti 
Air Warfare 
capability of 
Horizon

The four 
Horizon 
frigates have 
an overall 
length of 
153m

Horizon is 
equipped with 
a SLAT torpedo 
defence system, 
installed 
on French 
and Italian        
carriers

Naviris MLU study contract signing
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Rostec Demonstrates 
the Prowess of TOS-1A 

JSC Rosoboronexport and JSC 
Omsktransmash (part of JSC Concern 
Uralvagonzavod), subsidiaries of the 
Rostec State Corporation, recently 
demonstrated the TOS-1A heavy flame-
thrower system to a number of foreign 
customers at the Nizhny Tagil Institute 
of Metal Testing’s (NTIIM’s) Staratel 
Proving Ground in Nizhny Tagil, Russia.
“The TOS-1A heavy flamethrower sys-
tem is unique to the world arms mar-
ket, the only deadly short-range fire 
support weapon in the world. Such 
equipment is not produced anywhere 

in the world except Russia, and we are 
proud to show it to our foreign partners. 
The system has repeatedly shown its 
impressive capabilities to destroy well-
protected terrorist groups in real com-
bat conditions in the Middle East. It has 
held steady in the Top 5 weapons sup-
plied by Rosoboronexport to custom-
ers’ land forces,” said Rosoboronexport’s 
Director General Alexander Mikheev.
During the demonstration, the TOS-1A 
system accomplished all its tasks. Visual 
observations and express data analysis 
substantiated its performance and the 

reliability of engaging targets at differ-
ent ranges.
“The TOS-1A showed its high fire effi-
ciency at the test site. Its effectiveness 
and firepower have been long recog-
nised all over the world,” highlighted 
Alexander Potapov, Director General of 
JSC Uralvagonzavod Concern.
The TOS-1A heavy flamethrower sys-
tem is designed for providing fire sup-
port to infantry and tanks, defeating 
enemy manpower from open and 
closed firing positions in a variety of of-
fensive and defensive combat, as well 
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TOS-1A is 
designed for 
providing fire 
support to 
infantry & tanks

Combined target 
destruction is 
achieved through 
effects of high 
temperature and 
overpressure

vulnerable. This is a time-tested flame-
thrower system whose reliability has 
been proven more than once.
All existing MRLs have an order of 
magnitude longer minimum firing 
range and are located at consider-
able distances from the FEBA. The 
TOS-1A operates within the combat 
formation of troops, which reduces 
the targeting time and increases the ef-
ficiency of fire control. These systems 
are capable of delivering both indirect 
and direct fire on visible targets almost 
immediately after detection.
According to Igor Lobov, Director Gen-
eral of Omsktransmash, the TOS-1A 
developer and manufacturer, “the 
tank chassis provides tactical mo-
bility and a high level of crew pro-
tection, and also makes it possible 
to quickly move to the required 
firing position and operate in 
the zone of direct fire contact 
with the enemy, which no artillery 
system can do.”
The BM-1 launch vehicle is a 220 mm 
24-barrel launcher mounted on a 
tracked chassis. It is equipped with a 
fire control system, which includes: a 
laser periscope sight/rangefinder, digi-
tal dedicated computer system with a 
sensor package, power electro-hydrau-
lic actuators and firing equipment. It 

fires unguided rockets developed by 
Ganichev NPO SPLAV (part of the 

Rostec State Corporation). The 
rockets are equipped with 

a thermobaric warhead 
capable of engaging 

heavily protected 
enemy positions, 
including forti-

fications, with mini-
mal means. 

Thermobaric rounds work 
by dispersing a gaseous 

cloud of chemicals into the air, 
which are then detonated by a vac-

uum explosive to release a high-pres-
sure shock wave. The effect is that air is 
sucked out of confined areas with tre-
mendous force – destroying buildings, 
caves, trenches and other fortifications. 
A full salvo, lasting just a few seconds, 
is capable of destroying enemy forces 
over an area of 40,000 square metres. 
The BM-1 is also fitted with auxiliary 
systems and equipment including 
means of communication, observation 
instruments, NBC protection system, 
fire-fighting equipment, self-entrench-
ing equipment, etc.
While the TZM-T/TZM (563K) transport-
er/loader is fitted with rocket cradles, 
a hydraulic loader crane, a removable 
ammunition armour kit and loading 
facilities.
Reference Text/photo:
www.roe.ru,  
www.rostec.ru

as disabling light armoured vehicles 
and transport. Combined target de-
struction is achieved through effects of 
high temperature and overpressure.
The TOS-1A system includes: BM-1 
combat vehicle with a launcher mount-
ed on tank chassis (one unit); and TZM-
T transporter/loader on tank chassis 
(two units).
The system can be supplied with the 
TZM (563K) transporter/loader on an 
8×8 off-road chassis. Unguided artillery 
rockets with thermobaric warheads are 
used for firing.
Time-tested System

The TOS-1A is in service not only with 
the Russian Army, but also with the 
armed forces of several countries. Un-
like currently existing multiple rocket 
launchers (MRL), only the BM-1 launch 
vehicle of the TOS-1A system, having 
MBT-level armour and a minimum fir-
ing range of 600 m (maximum range 
of 6 km), can perform the necessary 
combat missions on the forward edge 
of the battle area (FEBA) in a short time 
frame, while remaining practically in-

TOS-1A heavy flamethrower system
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Supersonic aircraft com-
pany, Aerion, a leader in supersonic 
technology, recently announced it has 
selected Collins Aerospace Systems, a 
unit of Raytheon Technologies Corp., 
for the development of the moveable 
leading edge actuation system, el-
evons actuation system, horizontal sta-
bilizer actuation system and the rudder 
actuation system for the AS2 superson-
ic business jet.
“The very nature of supersonic travel 
presents some unique challenges 
when it comes to designing reliable 
and precise systems to guide the air-
craft – and we are eager to address 
them head-on as part of the Aerion 
team. Collins Aerospace has a long his-

tory in advancing complex actuation 
systems for both commercial and mili-
tary platforms, and we look forward to 
continuing this legacy with the AS2,” 
said Ed Dryden, vice president Actua-
tion Systems, Collins Aerospace.
Aerion’s pursuit of faster point-to-point 
travel begins with the launch of the 
AS2 supersonic business jet, which will 
commence production in 2023. De-
signed to be environmentally respon-
sible from first flight, the AS2 will re-
portedly be the first supersonic aircraft 
designed with the ability to accept 100 
per cent synthetic fuel and reach su-
personic speeds without the need for 
an afterburner.
Aerion is one of the first aircraft OEMs 

to commit to a goal of carbon neutral-
ity. This commitment has led to a lot of 
firsts such as the fact that it will be the 
first OEM to plan for truly carbon-neu-
tral operations via carbon reduction 
strategies (not just financial offsets).
Moreover, the AS2 will be the first com-
mercial aircraft to fly at supersonic 
speeds over land with no noise on the 
ground. This is a challenging feat re-
quiring revolutionary aircraft design 
and an incredibly efficient supersonic 
engine from GE Aviation — the Affinity 
Engine.
Also, Aerion’s BOOMLESS CRUISE 
technology is possible at speeds ap-
proaching Mach 1.2, depending on 
atmospheric conditions like air tem-

Collins Aerospace to
Design Actuation System
for Supersonic Jet
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Collins Aerospace can custom-
ise a solution to meet require-

ments for full or partial actua-
tion systems. It also provides full 

system integration and testing to 
ensure reliable performance. The 

company invests in new technology 
developments, to deliver innovative 

solutions to meet challenges. Break-
throughs, such as electro-mechanical 
actuation, look toward the future of 
actuation. Also, Collins Aerospace is 
taking the lead in distributing flight 

control architecture to simplify the 
overall system design and decrease 

the overall weight of an aircraft.
Recently, Collins Aerospace Systems 

has been awarded a contract by BAE 
Systems to provide advanced actua-
tion capabilities including for the UK’s 
Tempest next generation combat air 
system project. 
Safety is a key consideration in all 
Collins Aerospace actuators. Multi-
redundant architecture, in addition to 
650 million+ flight hours of fly-by-wire 
experience, ensure that each product 
meets customer requirements. Fur-
thermore, the company’s systems are 
backed up by a global network of MRO 
service and support facilities, as well as 
a round-the-clock customer response 
centre.
Reference Text/photo:
www.collinsaerospace.com

perature and wind. The company is 
currently working with certifying au-
thorities to approve this unmatched 
cruise capability.
The manufacture of 300 AS2’s is 
planned for the first decade of pro-
duction. The AS2 will be the first 
aircraft to be assembled at the 
company’s new global headquar-
ters in Melbourne, Florida – Aerion 
Park. The state-of-the-art development 
– powered by clean energy – will incor-
porate headquarters operations plus 
an integrated campus for research, 
design, build, and support of the com-
pany’s supersonic aircraft.
Sustainable supersonic flight will revo-
lutionise global mobility and bring 
humanity up to speed with the ac-
celerated rate of modern business 
and culture.
Future of Actuation

Collins Aerospace is a leading ex-
pert in fly-by-wire, hydraulic and elec-
trohydraulic actuation design, and of-
fers a complete line of actuation prod-
ucts that enhance aircraft performance 
and reduce pilot workload. The AS2 
flight controls will be developed and 
designed from Collins Aerospace’s Ac-
tuation System centres of excellence in 
Wolverhampton, in the UK, and Vernon 
in France.
Collins Aerospace actuation products 
provide the fundamental, vital and 
operational capabilities that can make 
flights safer and more efficient. Innova-
tive actuation solutions use light-
weight, durable materials to 

power and control an aircraft. 
The company is renowned for deliver-
ing systems that are at the forefront of 
design, manufacture, test and product 
certification. It offers a wide range of 
actuation products, including Primary 
flight controls (fixed wing and rotor-
craft), Trimmable horizontal stabilizer 
actuator, High-lift systems, Nacelle ac-
tuation, Anti-ice valves, Composites, 
Utility actuation and Missile actuation.

Collins 
Aerospace is a 
leading expert 
in complex 
actuation 
systems

Production 
of the AS2 to 
commence in 
2023 

Aerion AS2 Supersonic
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Hermeus 
designed, built, 
and tested a 
Mach 5 engine 
prototype 
in just nine 
months Hermeus Corporation, the aero-

space company developing Mach 5 
commercial aircraft, has partnered 
with the U.S. Air Force (USAF) and the 
Presidential and Executive Airlift Di-
rectorate to work toward hypersonic 
travel for the U.S. Department of De-
fense. The award comes under Other 
Transaction For Prototype Agreement 
Direct to Phase II contract through 
AFWERX after Hermeus successfully 
tested a Mach 5 engine prototype in 
February.
The effort is focused on rapidly assess-
ing modifications to Hermeus Mach 5 
aircraft to support the Presidential and 
Executive Airlift fleet.  Early integration 
of unique Air Force requirements for 
high-speed mobility and evaluation of 
interfaces between high-speed aircraft 
and existing communications, airport, 
and air traffic control infrastructure 
lays the groundwork for a seamless 
transition to service. Additionally, Her-
meus will prepare test plans to reduce 
technical risk associated with these 

modifications to support Air Force 
requirements.
Brigadier General Ryan Britton, Pro-
gram Executive Officer for Presidential 
and Executive Airlift, said: “Leaps in 
capability are vital as we work to com-
plicate the calculus of our adversaries. 
By leveraging commercial investment 
to drive new technologies into the Air 
Force, we are able to maximise our 
payback on Department of Defense 
investments. The Presidential and 
Executive Airlift Directorate is proud 
to support Hermeus in making this 
game-changing capability a reality as 
we look to recapitalise the fleet in the 
future.”
Transforming Travel

Preceding the award, the Hermeus 
team designed from scratch, built, 
and successfully tested a Mach 5 en-
gine prototype, in only nine months. 
The test campaign both served as risk 
reduction for Hermeus’ turbine-based 
combined cycle engine architecture 
and illustrates the team’s ability to 
execute with schedule and funding 
efficiency. 
“Using our pre-cooler technology, 
we’ve taken an off-the-shelf gas tur-

bine engine and operated it at flight 
speed conditions faster than the 
famed SR-71.  In addition, we’ve 
pushed the ramjet mode to Mach 4-5 
conditions, demonstrating full-range 
hypersonic air-breathing propulsion 
capability,” said Glenn Case, Hermeus’ 
CTO.
Hermeus is a venture-backed com-
pany with the long-term vision of 
transforming the global human trans-
portation network with Mach 5 air-
craft.  At Mach 5 – over 3,000 miles 
per hour – flight times from New York 
to London will be 90 minutes rather 
than seven hours. High-speed aircraft 
offer disruptive differentiation where 
the main metric is speed, rather than 
plush seats, which has historically re-
sulted in economic expansion. Mach 5 
aircraft have the potential to create an 
additional two trillion dollars of global 
economic growth per year.

Hermeus Bags USAF

Investment
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THOR VTOL Completes 
Qualification Tests 

THOR VTOL 
meets the 
requirements 
of MIL-STD-810

Recently, Elbit Systems’ 
THOR, a multi-rotor Vertical Take-off 
and Landing (VTOL) mini Unmanned 
Aircraft System (UAS), successfully 
completed a series of environmental 
qualification tests ahead of the de-
livery of more than a 1,000 units 
to an army in Southeast Asia. As 
announced on October 6, 2019, the 
company was awarded a US$153 mil-
lion contract to provide a networked 
multi-layered UAS array to an army in 
Southeast Asia.
The environmental qualification tests 
measured the operational durability 
of the THOR VTOL mini-UAS under a 
range of extreme environmental con-
ditions and its capability to withstand 
the physical stress requirements un-
der the MIL-STD-810. The tests dem-
onstrated the capability of THOR to 
maintain operability in temperatures 
varying from minus 40-degree C, up to 
65-degree C, withstand hard gusting 
rain and rough vibrations, and resist 
penetration and damage from blow-
ing sand and dust.
A Low Altitude Multi-rotor Platform 

The VTOL mini-UAS is designed for 
surveillance and reconnaissance mis-
sions over land and at sea. Electrically 
propelled, THOR is capable of carrying 
up to three kg of payloads and has a 
flight duration capability of up to 75 
minutes of the operation, a maximal 
range of 10 kilometres and a flight ceil-
ing of up to 2,000 feet.
THOR is a low altitude multi-rotor 
platform, designed for a wide range 
of surveillance and reconnaissance 
missions. Built from the ground up, it 

features a real-time HD data link and 
unique control software.
The fully foldable platform offers a 
clear 360-degree view and can be de-
ployed almost anywhere and in a wide 
range of weather and terrain condi-
tions. With an automatic takeoff and 
landing capability and autonomous 
mission flight, the UAS is suitable for 
operation in urban areas with non-line 

of sight communication, as well as in 
marine zones.
Elbit Systems Ltd. is an international 
high technology company engaged 
in a wide range of defence, home-

land security and commercial pro-
grammes throughout the world. 
The company, which includes El-

bit Systems and its subsidiaries, op-
erates in the areas of aerospace, land 
and naval systems, command, control, 
communications, computers, intel-
ligence surveillance and reconnais-
sance (C4ISR), unmanned aircraft sys-
tems, advanced electro-optics, elec-
tro-optic space systems, EW suites, 
signal intelligence systems, data links 
and communications systems, radios, 
cyber-based systems and munitions. 
The company also focuses on the up-
grading of existing platforms, devel-
oping new technologies for defence, 
homeland security and commercial 
applications and providing a range of 
support services, including training 
and simulation systems.

THOR is a low altitude multi-rotor platform  
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ISV is a light 
and agile all-
terrain troop 
carrier

Recently, the U.S. Army Contracting 
Command–Detroit Arsenal announced 
that GM Defense LLC, a subsidiary of 
General Motors, has been awarded the 
production contract to build, field and 
sustain the Army’s new Infantry Squad 
Vehicle (ISV).
Designed to provide rapid ground 
mobility, the expeditionary ISV is a 
light and agile all-terrain troop carrier 
intended to transport a nine-Soldier 
infantry squad moving throughout the 
battlefield.
The ISV is light enough to be sling load-
ed from a UH-60 Blackhawk helicopter 
and compact enough to fit inside a CH-
47 Chinook helicopter for air transport-
ability. The total production ISV con-
tract award value is US$214.3 million to 
procure the initial Army Procurement 
Objective of 649. The approved Army 
Acquisition Objective is 2,065 vehicles.
Award-winning Architecture

GM Defense’s solution to the Army’s 
next-generation transportation needs 
is based off the award-winning 2020 
Chevrolet Colorado ZR2 midsize truck 

architecture and leverages 90 per 
cent commercial off-the-shelf parts. 
The parts include the Multimatic dual 
spool-valve dampers and Chevrolet 
Performance suspension components. 
The durability and performance of 
those components have been proven 
in the gruelling ‘Best in the Desert’ race 
series, where Colorado is one of only 
four vehicles to complete 11 consecu-
tive races, out of a total of 434 competi-
tors.
As a result, GM Defense can deliver an 
ISV with world-class manufacturing ef-
ficiencies, ease of maintenance and a 
well-established global supply chain. 
All ISV models will be equipped with 
an occupant and cargo superstructure 
powered by a 186-horsepower, 2.8L 
Duramax turbo-diesel engine, and six-
speed automatic transmission.
“Winning this Army award is well-de-
served recognition for the hard work 
of our GM Defense team and their pro-
duction of a fantastic vehicle. We are 
confident the GMD ISV will meet and 
exceed all of our customers’ require-

ments,” said David Albritton, president 
of GM Defense. “It’s indeed an honour 
to leverage our parent company’s ex-
perience as one of the world’s largest 
automotive manufacturers to design, 
build and deliver the best technologies 
available to the men and women of the 
U.S. Armed Forces and our allies.”
In 2019, GM Defense partnered with 
Ricardo Defense after the U.S. Army 
awarded three US$1 million contracts to 
competing industry providers to devel-
op ISV prototypes for testing, evaluation 
and down-selection for the production 
contract. Ricardo Defense will support 
key product logistics and fielding re-
quirements of the GM Defense ISV.

GMD ISV is light enough to be sling loaded from a UH-60 Blackhawk helicopter 
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International Collaboration 
Gives Tempest a Boost

Recently, UK, 
Sweden and Italy 
began trilateral in-
dustry discussions to 
strengthen collaboration be-
tween the three nations, as they de-
velop world-leading future combat 
air capability. The new trilateral frame-
work sees industry from the three na-
tions bringing together their skills and 
expertise in the combat air sector to 

collaborate on the research and devel-
opment of cutting-edge technologies.  
The three national industries comprise 
leading defence companies from the 

UK (BAE Systems, Leonardo UK, Rolls 
Royce and MBDA UK), Italy (Leonardo 
Italy, Elettronica, Avio Aero and MBDA 
Italia) and Sweden (Saab and GKN 
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The trilateral 
framework sees 
the nations bring 
their expertise in 
combat air sector

Aerospace Sweden).
The announcement builds on bilateral 
discussions, which have taken place 
between the UK and Swedish and Ital-
ian industries and establishes a trilat-
eral industry group. Together, the com-
panies will assess common routes to 
future combat air capability using their 
know-how, expertise and technology 
development activities across current 
and future combat air systems.
This framework is another step on the 
path towards a full agreement between 
these national industries to formalise 
areas of joint collaboration on future 
combat air systems development.

These national industries each directly 
employ tens of thousands of people 
and support many highly skilled jobs 
through their supply chains, under-
pinning national security and sup-
porting economic prosperity in these 
countries.
The UK has existing co-operation with 
Sweden and Italy. All three nations in-
dustries and militaries are partners in 
the joint development and operation 
of the Meteor beyond visual air-to-air 
missile that is arming Gripen, Euro-
fighter Typhoon and F-35. Swedish-
made chaff and flare dispensers are 
used on UK Typhoons and Saab’s Gi-
raffe radar is a key part of the UK’s Sky 
Sabre ground defence system. Swed-
ish Gripen E aircraft are equipped with 
radars designed and built by Leon-

ardo in Edinburgh. Meanwhile, both 
the Royal Air Force and the Aeronau-
tica Militare operate the same, potent 
fleet of Eurofighter Typhoon and F-35 
aircraft, part of more than 50 years of 

close collaboration in combat air.
Powering Tempest 

Tempest is the UK Royal Air 
Force’s (RAF) next generation 

combat aircraft, coming into 
service from 2035 to replace the Ty-

phoon. To meet evolving threats, Tem-
pest is designed as a next generation 
air combat system which is agile, flex-
ible, connected, rapid to update, and 
affordable.
Tempest will bring a ‘plug and play’ 
approach, where software and hard-
ware can be easily changed in and 
out depending on the capability and 
functions needed for a mission. That 
could be different kinds of weapons, 
sensors, or fuel tanks. This innovation 
removes the usual rigid structures of 
assembly and will make manufactur-
ing more cost effective and flexible 
than before.
Tempest will provide several modes 
of operation, combining manned, 
unmanned  and  optionally-
manned platforms, with onboard and 
offboard data processing and a range 
of pilot decisions aids when manned 
flight is being conducted. This is called 
scalable autonomy. 
Tempest needs a range of high-densi-
ty power and propulsion system to be 
world beating. To achieve this, team 
Tempest is developing advanced com-
posite materials and additive manufac-
turing to produce lightweight, power 
dense configurations capable of oper-
ating at higher temperatures.
Team Tempest is also developing 
world-leading electrical generation 
technology and intelligent integrated 
power management to power Tem-
pest’s advanced sensors and effects, 



particularly those 
which are laser-based. 
They will need much more elec-
trical power than previous genera-
tions of aircraft.
This integrated power approach 
reduces the number of energy ex-
changes, maximising the potential of 
the gas-turbine as the primary power 
source. The development of these 
electric technologies is also expected 
to benefit civil aerospace and other 
sectors in their drive towards a sus-
tainable future.
Furthermore, Tempest’s cockpit is 
planned to be without a single physi-
cal dial or screen. Instead, pilots will 
wear a next generation augmented 
and virtual reality helmet that will 
project interactive cockpit displays 
and controls directly in front of their 
eyes.
The Tempest operator will be able to 
think and act two to three steps ahead 
of their adversary because of the 
advanced and highly integrated 
sensors, non-kinetic effects, and 
communications systems. This huge 
advantage will allow them to take the 

fight to the enemy and deliver a range 
of missions including team defence 
and surveillance.
All of these systems will be designed 
to work seamlessly together, unlike 
current fighter jets that tend to be 
separate pieces of equipment, such as 
separate radar and electro-optics.
Operators will be able to make deci-

sions with more confidence because 
they are not relying on single sensors. 
Instead, multiple types of sensors will 
work in concert to gather information, 
which is automatically cross-checked 
and cross-referenced by the Tem-
pest system. Tem-
pest will 
constant ly 
mine and co-
ordinate data 
from multiple 
sources, such 
as other aircraft, 
to provide ex-
tremely reliable 
and useable infor-
mation.
Digital Future

A digital future com-
bat air system will 
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Tempest will 
come into 
service from 
2035 to replace 
Typhoon

Tempest will have the capability to carry weapons internally, 

rather than being attached externally
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produce un-
paralleled volumes 

of data, which can be used 
to transform the delivery of 
mission support and new 
capability. For instance, 
‘digital twins’ can be cre-
ated to test new compo-
nents.
Innovative weapons 
systems and effectors 
are at the heart of 
Tempest’s cutting-
edge design. 
Tempest needs 
to support ex-
isting weapons, 
planned weap-
ons, and the 
weapons of 

the future. For instance, the next 
generation Beyond Visual Range 
Air-to-Air Missile Meteor and the 
network enabled precision sur-
face attack missiles of the SPEAR 
family of weapons, will be op-
timised for Tempest. Effectors 
will be used to protect Tempest by 
helping to assess and evaluate in-

Tempest will 
combine manned, 
unmanned 
and optionally-
manned platforms

coming threats, and then in managing 
the deployment of the appropriate 
method to defeat it.
Tempest will have the capability to 
carry weapons internally, rather than 
being attached externally, to be high-

ly survivable in a combat role. The 
weapons of the future could 

include directed energy, 
hypersonic missiles and 
swarming technology 

assisted by Artificial Intel-
ligence and machine learning.

Reference Text/photo:
www.baesystems.com

www.leonardocompany.com

Tempest’s cockpit is planned 

to be without a single physical 

dial or screen
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Innovation Contracts 
Awarded to Help UK 
Army Engineers

Over 
£1 M 

Five small and medium-sized busi-
nesses have been awarded Phase 1 
funding to fast-track their innovative 
solutions and test with the British 
Army.
The organisations include:

Scytronix – whose proposal is for a 
drone mountable crossing assessment 
system that uses novel low frequency 
electromagnetic scanning techniques.
Wight Ocean – to develop an amphib-
ious bottom crawler to navigate and 

The UK’s Defence and Se-
curity Accelerator (DASA) recently 
awarded contracts worth a total 
of £1.3m to develop semi-autono-
mous reconnaissance and survey 
systems. The deal will help troops 
to safely and stealthily advance 
into enemy territory across water 
obstacles such as rivers.
‘Map the Gap’, run on behalf of 
the Defence Science and Tech-
nology Laboratory (Dstl), sought 
ideas from industry and academia 
to create a new remote system 
capable of surveying potential 
crossing sites by gathering data 
about the riverbanks.

transit water crossing to gather near 
real-time data for analysis.
Nordic Unmanned AS – to dem-
onstrate unmanned aerial systems 
sensors, and data exploitation, and a 
semi-autonomous capability for engi-
neer reconnaissance.
Digital Concepts Engineering – to 
develop an unmanned ground vehicle 
and drone ‘team’ with a variety of sen-
sors to gather, aggregate and present 
data.

Foundry Cube in collaboration with 

Ultrabeam Hydrographic – to demon-
strate an autonomous and amphibious 
hydrographic survey vehicle similar to a 

DCE’s X4 vehicle for the project is under development 
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surveys will be carried out using a sub-
mersible ROV carrying data sensors, 
soil sampling tools and sonar equip-
ment, while the surrounding area will 
be scanned from the air by drone. 
Modular Approach

One of the noteworthy innovations 

‘Map the Gap’ will create 
a new remote system 
capable of surveying 
crossing sites

DCE’s X series of ROVs are 
built around a common 
chassis and low-latency 
control system

1

2pedalo, using novel techniques tools 
and Sonar and Lidar (using laser light 
and measuring reflection).
Surprising the Enemy

The military need to be able to cross 
obstacles such as rivers, streams, bogs 
and other so-called ‘wet gaps’.
Currently, the only way of identify-
ing suitable crossing points is to send 
Royal Engineer reconnaissance troops 
to survey both banks of the river – ex-
posing them to danger, which also 
risks compromising the operation by 
signalling interest in that location to 
the enemy.
The vision is ultimately to remove per-
sonnel from these dangerous tasks 
with a remote system that allows more 
crossing locations to be surveyed, in-
creasing the choices available to com-
manders and giving an opportunity to 
surprise the enemy.
An additional £2.5m is anticipated for 
further development in Phase 2.
Robust Platforms

Digital Concepts Engineering Ltd 
(DCE) will lead its part of the ‘Map 
the Gap’ industry team with a vehicle 
based on their rugged X series of re-
motely operated vehicles (ROVs), 

which incorporates DCE’s Marionette 
robotic vehicle architecture.
DCE’s X series of ROVs are designed 
as cost-effective, robust and versa-
tile platforms for use in defence, the 
nuclear industry, agriculture and be-
yond. Built around a common chassis 
and low-latency control system, the 
vehicles can handle deep mud, steep 
slopes and rubble. Each vehicle’s top 
decks are configurable to ensure that 
they are suitable, whatever the appli-
cation. They can be supplied as tele-
operated platforms or with a Robotic 
Operating System (ROS) interface to 
enable autonomous control.
Other organisations and technologies 
supporting DCE’s bid are Jacobs’ 6th 
Sense data analytics, drones and au-
tonomous routing provided by Fraz-
er-Nash Consultancy and Eijkelkamp 
Geopoint SoilSolutions’ ground sam-
pling expertise. ‘Map the Gap’ ground 

is Marionette, a robotic control sys-
tem enabling remote or autonomous 
control over a diverse range of vehi-
cles and equipment. It has been suc-
cessfully deployed on vehicles from 
250kg to 30,000kg in weight, includ-
ing Wheelbarrow MK7, the 8x8 ATV 
Hippo-X vehicle and the British Army’s 
FV510 Warrior AFV. It can also be used 
as a complete electronic architecture 
solution and has been widely used to 
replace obsolete systems in legacy ve-
hicles, bringing them back into service. 
Marionette takes a modular approach 
to control and can interface with al-
most any mechanical, hydraulic, elec-
trical, electronic or diagnostic system. 
New modules can be rapidly added to 
integration of additional systems (e.g. 
cameras, weapon systems, CBRNe sen-
sors and manipulator arms) as situa-
tions allow. This means the vehicle can 
be rapidly re-purposed in the field, 
meeting the needs of users whatever 
the situation. A ‘train once and deploy’ 
toolkit of modules, Marionette reduc-
es the demands on engineering teams 
and offers a common interface to any 
equipped vehicle. 
Reference Text/Photo:
www.gov.uk
www.dconcepts.co.uk

DCE specialises in the development of robotic control systems, 

unmanned ground vehicles (UGVs) and related technologies 
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General Atom-
ics Aeronautical Systems (GAASI), the 
world’s leading manufacturer one of Re-
motely Piloted Aircraft Systems (RPAS), 
has announced that its industry team, 
will develop and deliver MQ-9B Sky-
Guardian  RPAS for Australia. 
GA-ASI announced its intention to offer 
a Medium-altitude, Long-endurance 
(MALE) RPAS to the Australian Defence 
Force (ADF) during AVALON 2017 with 
the launch of Team Reaper Australia. Un-
der Project Air 7003, GA-ASI was select-
ed to provide MQ-9B SkyGuardian for 
the Armed RPAS capability for the ADF. 
Now known as Team SkyGuardian Aus-
tralia, this group of robust Australian 
industry partners consists of 10 world-
class Australian companies providing a 
range of innovative sensor, communica-
tion, manufacturing and life-cycle sup-
port capabilities. The 10 TSGA members 
– Cobham (TSGA lead industry partner), 
CAE, Raytheon Australia, Flight Data 
Systems, TAE Aerospace, Quickstep, 
Airspeed, Collins Aerospace, Ultra, and 
Sentient Vision Systems – are well posi-

tioned to provide a cohesive approach 
for meaningful and sustainable Austra-
lian industry content. 
The change to the “Team SkyGuardian 
Australia” name was made in consulta-
tion with the ADF to better reflect the 
RPAS capability that will be delivered. 
“GA-ASI is working closely with the ADF 
and our TSGA partners to deliver a ro-
bust Armed RPAS capability to Australia 
that meets the operational and industry 
capability requirements,” said Linden 
Blue, CEO, GA-ASI. 
MQ-9B is GA-ASI’s most advanced RPAS. 
In addition to Australia, the UK Royal 
Air Force recently announced its MQ-
9B production contract through UK 
Ministry of Defence and the Govern-
ment of Belgium has approved Belgian 
Defense’s acquisition of MQ-9B. There 
has been significant interest from cus-
tomers throughout the world. 
The MQ-9B SkyGuardian will provide 
much-needed protection and support 
to Australian Land Forces, while hav-
ing considerable potential to expand 
support into Multi-Domain Operations 

through GA-ASI’s development of ad-
vanced capabilities, including Anti-
Submarine Warfare, Electronic Warfare, 
self-protection and Detect and Avoid 
systems, along with a range of advanced 
networking solutions. 
Medium-Altitude Long-Endurance 
(MALE) RPAS have been in greater de-
mand due to a range of factors includ-
ing geo-political influences. 
The requirement for intelligence – from 
high-definition, full-motion electro-
optical video, mapping radar, signals 
intelligence, electronic support mea-
sures or maritime surveillance sensors 
– has never been higher and continues 
to grow. Concurrently, the requirement 
to network that data and intelligence 
between platforms and the terrestrial 
operations has also intensified. 
Providing Persistent ISR at Lower Cost

With its long endurance, SkyGuard-
ian provides persistent Intelligence, 
Surveillance, Reconnaissance (ISR) at a 
significantly lower cost than is possible 
with manned aircraft where endurance 
is typically limited by the onboard crew. 

GA-ASI to Offer 
SkyGuardian to ADF 
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Alternatively, the RPAS can use its en-
durance to reach areas that are far from 
base, at a fraction of the cost of dis-
patching a manned aircraft. 
SkyGuardian can carry a wide variety 
of sensor payloads providing highly 
detailed intelligence from a signifi-
cant standoff range. Through its abil-
ity to carry a large weapon load and 
advanced automated control systems, 
SkyGuardian can launch attacks against 
detected threats, greatly reducing the 
kill-chain between detection and an 
armed response. Additionally, it can 
prosecute a mission over a lengthy pe-
riod of time without needing to return 
to base for refueling or crew changes. 
SkyGuardian leverages the Predator 
family legacy of 4,000,000 flight hours, 
90 per cent of which have been flown 
in combat. The Predator series is cur-
rently being flown in theatre by the U.S. 
Air Force, France, Italy, and the United 
Kingdom. 
SkyGuardian’s Cutting-edge 

Technology

GA-ASI has been at the forefront of RPAS 
airworthiness and certification issues 
for more than a decade. Large-scale 
investment has been made by the com-
pany in this sector, and a number of key 
technologies have been developed. 
The sophisticated mission planning and 
accurate navigation systems of Sky-
Guardian and its Ground Control Sta-
tion (GCS) are on the cutting edge of 
these technology needs and a natural 
fit with advances in airspace 
management. 
Enhanced Safety Features

Much of SkyGuardian’s 
design is driven by the 
requirements of airwor-
thiness regulations. Com-
pared with the ‘legacy’ 
aircraft, SkyGuardian uses 
approved conforming air-
worthiness materials, simi-

has improved the performance and 
capabilities of the baseline air vehicle. 
Longer span wings fitted with wing-
lets allow nearly 1360 kg of additional 
fuel to be carried internally. Endurance 
in an ISR unarmed configuration rises 
from 27 to more than 40 hours. This in-
crease allows the aircraft to be used in a 
greater number of roles and to operate 
in difficult-to-reach regions.
SkyGuardian offers unmatched per-
sistence, versatility and cost-effective-
ness across a broad spectrum of mili-
tary requirements.

SkyGuardian

Provides persistent 

ISR at low cost

Can launch attacks 

against threats, reducing 

the kill-chain 

Uses approved con-

forming airworthiness 

materials

Can carry a wide variety 

of sensor payloads

Will provide much-needed 

protection and support to 

Armed Forces

SkyGuardian has an Automatic Take-Off and Landing system

lar to those employed in airliner 
construction. Overall maintainability is 
improved, and airframe design life is 
extended from 20,000 to 40,000 flight 
hours. Enhanced safety features in-
clude better protection against light-
ning strikes and an improved anti-icing 
system. 
SkyGuardian has an Automatic Take-Off 
and Landing system, with the option of 
a back-up conventional manual flight 
system that may be required by some 
customers.  
Unmatched Persistence, Versatility 

and Cost-effectiveness 
In developing SkyGuardian, GA-ASI also 
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The Israel Missile Defense Or-
ganization (IMDO), of the Directorate 
of Defense Research and Development 
(DDR&D), in the Israel Ministry of De-
fense, together with the American Mis-
sile Defense Agency (MDA), and the Is-
raeli Air Force (IAF), recently completed 
a successful test of the Arrow 2 weapon 
system. 
The test was led by Israel Aerospace 
Industries (IAI) and conducted at a site 
located in central Israel.
Throughout the test, the Arrow 2 sys-
tem successfully engaged a Sparrow 
target missile, which simulates a long-
range surface-to-surface missile. The 
campaign was conducted in accor-
dance to the defence establishment’s 
plans.
Defense Minister Benny Gantz said: 
“Israel must face challenges both near 
and far, and our elite technological unit 
led by the DDR&D, IAI, and additional 
defence industries, ensures that we 
will always be one step ahead of our 
enemies, and that we will defend Israeli 
skies from any threat.”
The joint Israeli-American test reflects 
the partnership and friendship be-
tween the two countries as well as the 
commitment of the U.S. to the safety of 
the citizens of Israel.
Enhanced Capabilities

During the test, the updated capa-
bilities of the Arrow system to contend 
with current and future threats, were 
validated. The interception was con-

d u c t e d by IAF 
s e r v i c e m e m -
bers to-
gether with 
engineers from 
the institutions in-
volved in the system’s 
development. The vari-
ous layers of Israel’s air defence 
mechanism were employed in this test, 
in order to ensure their readiness and ef-
ficacy in operational scenarios.
The successful interception test joins 
a series of additional achievements, 
including the Arrow-3 test campaign 
conducted by the IMDO and MDA last 
year, in Alaska. Both systems demon-
strated advanced operational capabili-
ties. The integration of both systems in 
Israel’s air defence mechanism expands 
and enhances the state’s capability 
to defend against current and future 
threats.
The Arrow 2 interceptor is part of the 
Arrow Weapon System (AWS), which is 
the world’s first operational, national, 
stand-alone Anti Tactical Ballistic Mis-
siles (ATBM) defence system. Based on 
the uniquely effective Arrow 2 and Ar-
row 3 interceptors, the Arrow modular 
air defence system detects, tracks, in-
tercepts and destroys incoming TBMs 
carrying a range of warheads and over 

a large footprint, thereby, protecting 
strategic assets and population centres.
The operational Arrow 2 interceptor is 
designed to intercept and destroy the 
incoming TBMs that were detected 
(located and identified) and tracked by 
the ELM-2080 Green Pine Radar System.
Furthermore, the Arrow 2 interceptor 
is designed to operate in the atmo-
sphere, and out in space (endo and 
exo-atmospheric capabilities).

Arrow 2 Weapon 
System Tested 
Successfully

Various layers 
of Israel’s 
air defence 
mechanism 
were 
employed in 
the test
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CAE USA was re-
cently awarded a contract 
from the Defense Innova-
tion Unit (DIU) to support 
the U.S. Air Force Air Edu-
cation and Training Com-
mand (AETC) and its Un-
dergraduate Pilot Training 
(UPT 2.5) initiative.
The UPT 2.5 initiative, 
which builds upon the Air 
Force’s Pilot Training Next experiment 
and falls under the umbrella of Pilot 
Training Transformation (PTT), will im-
plement a range of commercial tech-
nologies and learning methodologies 
to help the Air Force streamline pilot 
training and create a more open, self-
paced and adaptive student-centred 
training environment. 
“We are excited to be part of the U.S. Air 
Force’s (USAF) Pilot Training Transfor-
mation efforts and offer some of CAE’s 
training systems integration expertise,” 
said Ray Duquette, President and Gen-
eral Manager, CAE USA. “We have been 
focused in recent years on making in-
vestments in digital technologies and 
data analytics that will help our military 
customers produce pilots faster and 
more efficiently. We look forward to 
progressing on this journey in partner-
ship with the U.S. Air Force.”

Optimising Through AI

CAE USA will have responsibility for 
the installation and integration of a 
cloud-based Learning Management 
System (LMS), which is a key element 
of the CAE Trax Academy pilot training 
continuum. The LMS will enable the Air 
Force and its students to access training 
content such as schedules, courseware, 
and remote instruction more easily on 
demand. In addition, by implement-
ing an LMS that is optimised through 
Artificial Intelligence (AI) and machine 
learning, the Air Force expects to create 

a pilot training process that 
is continually adapting and 
improving.  
The Air Force also intends 
to develop an AI flight in-
structor that would provide 
active and passive instruc-
tion to aid student learning 
and progression through 
the pilot training syllabus.
Over the next year during 

the initial phase of UPT 2.5, 
CAE will collaborate with the Air Force 
and other industry partners to develop 
and test the LMS and AI components.  
Installation, integration and testing 
will take place initially at both Joint 
Base San Antonio Randolph (JBSA-
Randolph) in Texas and Vance Air Force 
Base (AFB) in Oklahoma. 
Furthermore, Pilot Training Next (PTN) 
is part of USAF AETC’s initiative to rei-
magine how learning is delivered. PTN 
focuses on how Airmen learn and use 
emerging technology, to train them 
better, faster and foster deeper learning.
Technologies include virtual reality, AI 
and data analytics, which can be tai-
lored to the training environment and 
individual student. PTN offers students 
the opportunity to learn in a collab-
orative, learner-centric environment, 
in line with AETC’s redesigned Contin-
uum of Learning model.

CAE USA to 
Support U.S. 
Air Force Pilot 
Training

UPT 2.5 will 
create a student-
centred training 
environment 
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Future of AHRLAC 
Secured

Paramount 
Aerospace Industries Proprietary Lim-
ited (Paramount Aerospace Indus-
tries), part of the Paramount Aero-
space and Technology Group, recently 
announced that the Business Rescue 
Plans of the Aerospace Develop-
ment Corporation Proprietary Limited 
(ADC), the manufacturer of the AHR-
LAC aircraft and its subsidiaries are in 
the final phase of implementation. 
This is in line with the business rescue 
plans adopted by the affected parties 
in October 2019, pursuant to which 
Paramount Aerospace Industries ac-
quired the businesses of ADC and its 
subsidiaries in terms of the relevant 
business rescue plans, which included 
the sale of the businesses and assets 
of ADC and its subsidiaries, as well as 
the assumption of certain liabilities of 
these entities in accordance with the 
respective business rescue plan.
Paramount has provided and facilitat-
ed significant capital as part of these 
business rescue processes in the form 
of both post commencement funding, 
working capital, capital investment 

and the assumption of liabilities and 
loan repayments, in accordance with 
the provisions of the respective plans. 
Further capital will be injected into 
the business over the coming months 
to support marketing initiatives and 
manufacturing.
Alison Crooks, CEO of Paramount In-
dustrial Holdings said: “This is great 
news for the future of the aircraft, 
for Paramount, for the South African 
Aerospace industry, as well as for the 
global aircraft market. Paramount’s 
decision, more than a decade ago, to 
fund the development of the AHRLAC 
aircraft was a matter of national pride 
and came at a time when the local 
aerospace industry was searching for a 
project that would invigorate the sec-
tor. Our passion for the country and 
for innovation is reflected in the direct 
investment of almost R1 Billion into 
the project. We are grateful that this 
strategic programme is now secured 
and that we can focus on a brighter fu-
ture. We are delighted to have retained 
most of the employees who worked on 
the AHRLAC programme for years and 
to have created employment for many 

capable people through our efforts.”
Integrated Design

AHRLAC addresses a key global secu-
rity requirement by performing mis-
sions that previously required several 
different aircraft. It integrates designs 
from helicopters, surveillance plat-
forms with the ability to carry multiple 
systems, such as surveillance radar 
and electronic systems. 
AHRLAC, an acronym for Advanced, 
High-performance, Reconnaissance 
Light Aircraft, is a high-wing, push 
propeller, single-engine aircraft de-
signed as a lower cost alternative to 
unmanned aircraft for reconnaissance 
and attack missions.
The aircraft is a smart, innovative ‘com-
mand centre in the sky’ that integrates 
some of the world’s most advanced 
Multi-Function-Displays, Electro Op-
tical Systems, Electronic Intelligence 
gathering and compact sensors avail-
able today. It is purpose-built to be 
infinitely reconfigurable. This allows 
the application of the aircraft in mul-
tiple roles and missions in response to 
diverse customer requirements.
The newly formed Paramount Aero-
space Industries will bring new man-
agement with a wealth of aerospace 
engineering and aviation industry 
experience to the programme. The 
state-of-the-art factory at Wonder-
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boom Airport, north of Pretoria, South 
Africa, has been operational for sev-
eral months under Paramount’s stew-
ardship, with manufacturing being 
ramped up to ensure the timely de-
livery of aircraft to customers around 
the world. Approximately 85 per cent 
of the original staff of ADC have been 
retained. 
This facility is a vertically integrated 
operation that uses latest-generation 
machines to fabricate all airframe 
components and sub-systems directly 
from a digital model. All fabricated 
components are brought together 
with the engine and avionics on the 
final assembly line which produces an 
aircraft ready for flight. 
Moreover, all AHRLAC parts are manu-
factured at the Wonderboom produc-
tion facility, with very little outsourc-
ing to other suppliers. This has been 
driven by the need to have total con-
trol over the incorporation of the lat-

est materials, digital de-
sign processes and digital 
manufacturing technologies.
This level of control could only be 
achieved by vertically integrating the 
full AHRLAC life cycle, and particu-
larly manufacture, without being bur-
dened by a lagging supply chain. So, 
Wonderboom receives raw materials 
at one end and delivers the complet-
ed aircraft at the other end.
This self-sufficiency has been 
achieved through heavy invest-
ment in manufacturing 
technology, including 
five-axis machining. 

The aircraft incorporates more than 60 
3D-printed polymer parts for ducting.
In keeping with Paramount Group’s 
well-established portable production 
model, the aircraft could, depending 
on customer requirements, also be ex-
ported in kit format for final assembly 
in customer countries.

b h f h

AHRLAC 
integrates 
designs from 
helicopters, 
surveillance 
platforms and 
reconnaissance 
aircraft

AHRLAC is a 
high-wing, 
push propeller, 
single-engine 
aircraft

AHRLAC is purpose-built to be infinitely reconfigurable

Paramount Aerospace Industries’ state-of-the-art 

factory at Wonderboom Airport
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  Hungarian Armed Forces              
force capable of actively addressing 
security challenges in the Euro-Atlan-
tic region. 
Future-proof Platform

Rheinmetall presented its new Lynx 
KF41 IFV to the international public 
at Eurosatory 2018 for the first time. 
Highly survivable, adaptable to diverse 
environments, agile, hard hitting, and 
with huge payload reserves, the Lynx 
KF41 is a next generation combat ve-
hicle designed to confront the chal-
lenges of the future battlefield.
The IFV is more than just a new, highly 

advanced vehicle: it is a future-proof 
platform, blending protection with 
firepower and mobility in a uniquely 
modular concept.
The Lynx KF41 is a complete fam-
ily of vehicles that utilises a common 
drive module and a flexible mission 
kit arrangement to allow any base 
vehicle to be configured as an IFV, an 
armoured personnel carrier, a com-
mand vehicle, a recovery vehicle or an 
ambulance. Changing from one con-
figuration to another can occur within 
eight hours. This system provides sig-
nificant total lifecycle cost savings due 
to base vehicle commonality, allowing 
customers to adjust force structures or 
develop new capabilities in an afford-
able and timely manner.
Enhancing the vehicle’s flexibility, the 

sub-systems of the Lynx KF41 are 
highly modular and adaptable. It 

features a digital backbone with 
a generic open architecture that al-
lows easy integration of new mission 
systems, while the entire survivabil-
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Hungary 
is the first 
NATO and EU 
member state 
to choose 
Lynx IFV

The government of Hungary 
has embarked on a programme worth 
over two billion Euros to modernise 
the country’s defence industry and 
military capabilities, with the signing 
of an agreement in Unterlüss on Au-
gust 17. The move was announced by 
Hungary’s Secretariat of the Ministry 
for Innovation and Technology and 
the Commissioner for Defence Devel-
opment. Rheinmetall, an European 
maker of army equipment, will be 
cooperating with Hungary to create 
a joint venture (JV) and production 
facility in Hungary to manufacture the 
modern Lynx infantry fighting vehicle 
(IFV).
Hungary is the first NATO and EU 
member state to choose the Düssel-
dorf-based Group’s innovative new 
IFV. The step is of central impor-
tance in Hungary’s ongoing pro-
gramme of military and industrial 
development, which aims to trans-
form the Hungarian Army as quickly 
as possible into a world-class fighting 



47

    Announce JV With Rheinmetall
ibility for customers to cope with the 
wide variety of threats faced across 
the spectrum of conflict. The ballistic 
and mine protection packages can 
be easily exchanged, even in the field 
if needed, while the full spectrum of 
threats have been taken into account, 
including roof protection against clus-
ter munitions. The Lynx KF41 with 
Lance 2.0 has been designed not only 
for passive and reactive systems, but 
also for an active protection system to 
defeat rocket-propelled grenades and 

The sub-systems 
of the Lynx KF41 
are modular and 
adaptable

antitank guided missiles.
Enhanced Protection

The Lance 2.0 turret is the next gen-
eration of the in-service Lance family 
and has been developed to improve 
its suitability for an IFV. It has various 
enhancements that provide a troop 
of Lynx KF41 vehicles with a very high 
level of organic capability, thus allow-
ing the troop to have a disproportion-
ate effect on the battlefield. The tur-
ret features enhanced protection for 
critical subsystems against kinetic and 
fragmentation threats, improving sys-
tem survivability during close combat.
The next enhancement is the integra-
tion of the new Wotan 35 electrically 
driven cannon that fires Rheinmetall’s 
proven and in-service 35x228mm am-

munition family.
Lastly, the Lance 2.0 has two flexible 

mission pods fitted to the left and 
right of the turret that allow installa-
tion of a variety of sub-systems to give 
the turret a specialist capability.

ity system is modular and upgradable 
to allow the vehicle to cope with the 
highly adaptive threats faced on the 
battlefield. Different survivability kits 
are available for peacekeeping situa-
tions, counter-insurgency operations 
in urban terrain, and mounted combat 
against a peer.
Additionally, the Lynx KF41 features 
the latest generation of propulsion 
technology with an 850 kW (1140hp) 
Liebherr engine and a proven Renk 
transmission. A flexible suspension 
system has been developed by Su-
pashock, an Australian company, 
meaning the Lynx can be configured 
to carry various mission kits and sur-
vivability packages without compro-
mising mobility. When configured 
for mounted combat operations 
with the Lance 2.0 turret and a 
survivability package suitable for 
peer-on-peer combat, the Lynx KF41 
weighs approximately 44 tonnes. 
Furthermore, the modular survivabil-
ity systems of the Lynx provide flex-
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NASA 
Perseveres to 
Reach Mars
NASA’s Mars 2020 
Perseverance rover mission is on its way 
to the Red Planet to search for signs of 
ancient life and collect samples to send 
back to Earth. It is expected to land at 
Jezero Crater in about six months, on 
February 18, 2021.
The rover was launched with the Inge-
nuity Mars Helicopter recently 
on a United Launch Alliance 
(ULA) Atlas V rocket from 
Space Launch Complex 
41 at Cape Canaveral 
Air Force Station in 
Florida, U.S.
“With the launch of 
Perseverance, we 
begin another his-
toric mission of 
exploration,” said 
NASA Adminis-
trator Jim Briden-
stine. “This ex-
plorer’s journey 

has already required the very best from 
all of us to get it to launch through 
these challenging times. Now we can 
look forward to its incredible science 
and to bringing samples of Mars home 
even as we advance human missions 
to the Red Planet. As a mission, as an 
agency, and as a country, we will per-

severe.”
The ULA Atlas V’s Centaur upper 

stage initially placed the Mars 
2020 spacecraft into a park-

ing orbit around Earth. 
The engine fired for a 

second time and the 
spacecraft separated 
from the Centaur as 
expected. Navigation 
data indicate the 
spacecraft is perfect-
ly on course to Mars.
Mars 2020 sent 
its first signal to 
ground controllers 
via NASA’s Deep 
Space Network. 
Data indicate the 

spacecraft had en-
tered a state known 

as safe mode, likely 
because a part of the 

spacecraft was a little 
colder than expected 

while Mars 2020 was in 
Earth’s shadow. All temper-

atures are now nominal, and the space-
craft is out of Earth’s shadow.
When a spacecraft enters safe mode, 
all but essential systems are turned off 
until it receives new commands from 
mission control. An interplanetary 
launch is fast-paced and dynamic, so 
a spacecraft is designed to put itself 
in safe mode if its onboard computer 
perceives conditions are not within its 
pre-set parameters.
The rover will be landing in a place with 
high potential for finding signs of past 
microbial life. Jezero Crater is 28 miles 
(45 kilometres) wide and sits on the 
western edge of Isidis Planitia, a giant 
basin just north of the Martian equator 
dug out long ago when a space rock hit 
the surface. Sometime between 3 bil-
lion and 4 billion years ago at Jezero, 
a river flowed into a body of water the 
size of Lake Tahoe.
The Perseverance rover’s astrobiol-
ogy mission is to seek out signs of past 
microscopic life on Mars, explore the di-
verse geology of its landing site, Jezero 
Crater, and demonstrate key technolo-
gies that will help prepare for future ro-
botic and human exploration.
“The science team has had many dis-
cussions internally and externally about 
where the next Mars rover should go,” 
said Ken Farley, the mission’s project 
scientist, based at Caltech in Pasadena. 
“We ultimately chose Jezero Crater be-
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Mars 2020 
Perseverance will 
search for signs of 
ancient life 

cause it is such a promising location for 
finding organic molecules and other 
potential signs of microbial life.”
The Martian rock and dust Persever-
ance’s Sample Caching System collects 
could answer questions about the po-
tential for life to exist beyond Earth. Two 
future missions currently under consid-
eration by NASA, in collaboration with 
European Space Agency (ESA), will 
work together to get the samples to an 
orbiter for return to Earth. When they 
arrive on Earth, the Mars samples will 
undergo in-depth analysis by scientists 
around the world using equipment far 
too large to send to the Red Planet. Ter-
restrial laboratories would be used to 
establish whether any potential signs 
of life detected by the rover are defini-
tive evidence of past life.
Preparing for Future Missions

While most of Perseverance’s seven in-
struments are geared toward learning 
more about the planet’s geology and 
astrobiology, the Mars Oxygen In-Situ 
Resource Utilization Experiment (MOX-
IE) instrument’s job is focused on mis-
sions yet to come. Designed to demon-
strate that converting Martian carbon 
dioxide into oxygen is possible, it could 
lead to future versions of MOXIE tech-
nology that become staples on Mars 
missions, providing oxygen for rocket 
fuel and breathable air.
Also future-leaning is the Ingenuity 
Mars Helicopter, which will remain at-
tached to the belly of Perseverance 
for the flight to Mars and the first 60 
or so days on the surface. A technol-
ogy demonstrator, Ingenuity’s goal is 
a pure flight test – it carries no science 
instruments.
Over 30 sols (31 Earth days), the heli-
copter will attempt up to five powered, 
controlled flights. The data acquired 
during these flight tests will help the 
next generation of Mars helicopters 
provide an aerial dimension to Mars 

explorations – potentially scouting for 
rovers and human crews, transporting 
small payloads, or investigating diffi-
cult-to-reach destinations.
The rover’s technologies for entry, 
descent, and landing also will pro-
vide information to advance future hu-
man missions to Mars.
The Promise of Perseverance

The Mars 2020 Perseverance mission is 
part of America’s larger Moon to Mars 
exploration approach that includes 
missions to the Moon as a way to pre-
pare for human exploration of the Red 
Planet. Charged with sending the first 
woman and next man to the Moon by 
2024, NASA will establish a sustained 
human presence on and around the 
Moon by 2028 through NASA’s Artemis 
programme.
JPL, which is managed for NASA by 
Caltech in Pasadena, California, built 
and will manage operations of the Mars 
Perseverance rover. NASA’s Launch Ser-
vices Program, based at the agency’s 
Kennedy Space Center in Florida, is re-
sponsible for launch management, and 
ULA provided the Atlas V rocket.
The rover has a tough mission. Not only 

does it have to land on a treacherous 
planet, it has to work on its science goals: 
searching for signs of ancient microbial 
life, characterising the planet’s geology 
and climate, collecting carefully selected 
rock and sediment samples for future 
return to Earth, and paving the way for 
human exploration beyond the Moon.
These activities epitomise why NASA 
chose the name ‘Perseverance’ from 
among the 28,000 essays submitted 
during the “Name the Rover” contest. Be-
cause of the Coronavirus pandemic, the 
months leading up to the launch in par-
ticular have required creative problem 
solving, teamwork, and determination.

This illustration depicts NASA’s Perseverance rover operating 

on the surface of Mars
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Australia and New Zealand to 
Develop Joint SBAS

The Governments of Australia and 
New Zealand recently announced that 
they plan to invest $160 million to de-
velop a joint Space Based Augmenta-
tion System (SBAS) – the Southern Po-
sitioning Augmentation Network. 
Australians and New Zealanders rely 
on satellite and positioning technol-
ogy every day in almost every aspect 
of their lives. From air traffic control to 
directions to the supermarket, more 
precise positioning technology makes 
businesses more productive and lives 
safer. It also creates opportunities to ex-
plore and harness previously unknown 
technologies and developments.
The investment of both governments 
in creating the Network could unlock 
more than $7.6 billion in economic 
benefit over 30 years according to a 
2019 report by EY and FrontierSI. This 
will be shared across every economic 
and social sector and create more 
globally competitive businesses. It 
will spark the next wave of technology 
and start-ups, generating economic 

benefit across both Australia and New 
Zealand.
The SBAS solution offered by Thales 
will deliver a sovereign, high-integrity, 
high-reliability positioning solution of 
metre-level accuracy for the aviation 
industry and decimetre (10 – 15cm) ac-
curacy for other sectors such as agricul-
ture, construction, mining, freight, and, 
critically, defence and national security.
The Network required for Australia 
and New Zealand will deliver a num-

ber of different types of signals that 
will enable ‘Safety of Life’ and Precise 
Point Positioning applications.
The Safety of Life applications are the 
hardest to achieve and will require for-
mal certification by the Australian Civil 
Aviation Safety Authority (CASA) and 
the New Zealand Civil Aviation Au-
thority (CAA) in order for AirServices 
Australia and its equivalent, Airways 
New Zealand, to utilise the services for 
aviation applications.
What is a SBAS?

SBAS is essential for applications 
where accuracy and integrity are criti-
cal. In particular, it is indispensable 
in situations where people’s lives are 
at stake or where a form of legal or 
commercial guarantee is required and 
Global Navigation Satellite System 
(GNSS) is being used. For example, 
in the aviation sector GPS does not 
satisfy the strict operational require-
ments set by the International Civil 
Aviation Organisation (ICAO) for use 
in such critical flight stages as final ap-



51

The investment 
could unlock over 
$7.6 billion in 
economic benefit 
over 30 years

SBAS is 
indispensable in 
situations where 
people’s lives are 
at stake

proaches. However, with the addition 
of SBAS, ICAO standards are satisfied.
Beyond the aviation sector, SBAS im-
proves and extends the scope of such 
GNSS applications as precision farm-
ing, on-road vehicle fleet manage-
ment, among others.
Moreover, SBAS improves the accuracy 
and reliability of GNSS information by 
correcting signal measurement errors 
and by providing information about 
the accuracy, integrity, continuity and 
availability of its signals.
SBAS uses GNSS measurements taken 
by accurately located reference sta-
tions deployed across an entire con-

tinent. All measured GNSS errors are 
transferred to a central computing 
centre, where differential corrections 
and integrity messages are calculated. 
These calculations are then broadcast 
over the covered area using geosta-
tionary satellites that serve as an aug-
mentation, or overlay, to the original 
GNSS message.
Several countries have implemented 
their own SBAS. These include:

-
tem (WAAS)

Navigation Overlay Service (EGNOS), 
has been in operation since 2011, 
without a single second of down time

-
mentation System (MSAS)

(GPS) and Geostationary Earth 
Orbit or INMARSAT Geostation-
ary satellite (GEO) Augmented 
Navigation (GAGAN)
China: Satellite Navigation Aug-
mentation System (SNAS) (in 
development)
South Korea: Wide Area Differ-

ential Global Positioning System 
(WADGPS) (in development)

-
rections and Monitoring (SDCM) (in 

development).
By establishing this capability, Austra-
lia and New Zealand can leverage pre-
viously developed systems to de-risk 
the Network’s delivery. The Network 
is more than a project; it is a transfor-
mational piece of social and economic 
infrastructure.
For example, Europe’s SBAS system 
has become an integral part of smart, 
connected and integrated farm man-
agement solutions and a key driver 
for precision farming across the whole 
crop cycle. 
All of these systems comply with a 
common global standard and are 
therefore, compatible, so they do not 
interfere with each other. They are also 
interoperable – a user with a standard 
receiver can benefit from the same 
level of service and performance, re-
gardless of what coverage area they 
are located in.
Reference Text/Photo:
www.thalesgroup.com
ESA EGNOS book SP-1303
www.agrotic.otg

SABS 
Countries

Europe U.S.

Japan

India

ChinaSouth Korea

Russia

The main layers of a general SBAS architecture 
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MBDA and Lockheed Martin Bid         
MBDA Deutschland and 
Lockheed Martin, the TLVS bidders 
consortium (TLVS JV), have submitted 
an updated proposal for Germany’s fu-
ture Integrated Air and Missile Defense 
(IAMD) system to the German Fed-
eral Office of Bundeswehr Equip-
ment, Information Technology and 
In-Service Support (BAAINBw). The 
proposal includes development, test, 
certification and delivery of the system.
“More than 80 subcontractors will sup-
port the TLVS programme. At peak per-
formance, more than 6,000 highly qual-
ified employees will benefit from the 
implementation of TLVS, with the ma-
jority in Germany. A broad spectrum of 
industrial capabilities is to be involved 
covering system of systems engineer-
ing, cybersecurity, digitisation, as well 
as cutting-edge radar, optical and elec-
trical engineering including small and 
medium suppliers. With these capabili-
ties, the TLVS programme will ensure 
defence against advanced and future 
air and missile threats,” said Thomas 
Gottschild, managing director MBDA 
Deutschland. “In the last months, we 
made progress in further detailing 

the Inte-
grated Mas-

ter Schedule, 
r e l - evant specifications 
as well as performance simula-
tions to de-risk the future contract.”
Current threats demand a mobile 
IAMD system that is full 360-degree ca-
pable and based on an open network-
centric architecture. Reportedly, only 
the TLVS system has these capabilities 
and the ability to rapidly adapt to the 
ever-changing threat environments. 
“The TLVS Joint Venture between 
MBDA Deutschland and Lockheed 
Martin builds on our proud legacy of 

partnership with Germany to create 
jobs, share technical expertise and de-
liver capabilities to benefit industry on 
both sides of the Atlantic,” said Scott Ar-

nold, vice president, Integrated Air 
and Missile Defense, Lockheed 
Martin Missiles and Fire Control. 

“TLVS is a demonstrated, mod-
ern system that can transform Ger-

many’s defence capabilities and enable 
the country as the NATO Framework 
Nation for Air & Missile Defence.”
Designed to replace Germany’s ageing, 
sectored Patriot systems designed in 
the late 1960s, the 2020 TLVS proposal 
provides protection from a broader 
threat spectrum with two mission-
specific effectors, enhanced sensor 
capabilities for long range engage-
ments and a new communications and 
Battle Management system to support 
interoperability, data fusion and cyber 
resilience. 
Layered Defence Strategy

Using the Medium Extended Air De-
fense System (MEADS) as its founda-
tion, TLVS will defeat next-generation 
threats including tactical ballistic mis-
siles (TBM), unmanned aerial systems, 
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 for Germany’s Future IAMD System
cruise missiles and aircraft. Its proven 
hit-to-kill technology provides the 
best defence against TBMs armed with 
weapons of mass destruction.
With its netted-distributed capabil-
ity and open plug and fight inter-
face, TLVS is said to be the most 
advanced, networked IAMD 
system in the world, and it is the 
only system with the ability to flexibly 
react to changing threats using force 
that is tailored to the mission. TLVS will 
be the first IAMD system to provide 
continuous on-the-move protection 
for manoeuvre forces, area defence, 
homeland defence and weighted asset 
protection. Formal TLVS contract nego-
tiations are ongoing in Germany.
Key Features

360-Degree Protection: TLVS defeats 
cruise missiles, TBMs and air-breathing 
threats attacking from any direction, 
with no blind spots.
Transportability and Mobility: Light-
weight, efficient TLVS Major End Items 
need less strategic and tactical trans-
port. TLVS is C-130/A400M transport-
able and has excellent cross-country 
mobility on ground.

N e t t e d - D i s -

tributed Ar-

chitecture with 

Plug-and-Fight: TLVS 
provides operational flexibility to 
tailor battle elements using distributed 
sensors, launchers and tactical opera-
tions centres (TOCs). Through its plug-
and-fight capability, TLVS sensors, ef-
fectors or other TOCs act as nodes on 
the TLVS network. A commander can 
dynamically add or subtract elements 
without shutting the system down. A 
standardised interface extends plug-
and- fight to non-TLVS elements. 

Interoperability: Designed for coali-
tion fighting, TLVS shares communica-
tions with external sensors and data 
links such as airborne C3 systems, ACCS, 

SAMOC, AEGIS, THAAD and Patriot.
Survivability and Sustainabil-

ity: TLVS defends the force and 
defends itself. High off-road mo-

bility, dispersion, and availability 
provide additional protection for the 
system. ECM resistance and distrib-
uted workload increase survivability. 
Graceful degradation and optimised 
on-board provisions result in high op-
erational availability. Diagnostics mini-
mise downtime and reduce resources 
to sustain fielded systems for extended 
periods.
Lower Operation and Sustainment 

Costs: Advanced logistic design and 
reliability reduce cost of ownership. No 
maintenance company is required. Us-
ing its 360-degree defensive capability, 
advanced radars and PAC-3 MSE mis-
sile, TLVS defends up to eight times the 
coverage area with far fewer system as-
sets and significantly reduces demand 
for deployed personnel and equip-
ment, which reduces demand for airlift.
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The U.S. Navy recently commis-
sioned Freedom-variant littoral com-
bat ship USS St. Louis (LCS 19) at a pri-
vate event due to public health safety 
concerns and restrictions on large 
public gatherings due to COVID-19.
St. Louis is the 22nd LCS to be deliv-
ered to the Navy, and the 10th of the 
Freedom-variant to join the fleet and 
is the seventh ship to bear the name. 
Participating in the ceremonial flyover 
for the commissioning of the Navy’s 
newest littoral combat ship included 
two MH-60R, assigned to Helicopter 
Maritime Strike Squadron (HSM) 60 
and HSM-70, based out of Naval Air 
Station (NAS) Jacksonville. Primary 
missions of the MH-60R include anti-
submarine warfare, anti-surface war-
fare, surveillance, communications 
relay, combat search and rescue, naval 
gunfire support and logistics support.
“Nearly 200 years after the first ship to 
bear the name was launched, we re-
cently commissioned the seventh USS 
St. Louis,” said Secretary of the Navy 
Kenneth J. Braithwaite.

The first St. Louis, a sloop of war, was 
launched in 1828. It spent the majority 
of its service patrolling the coasts of the 
Americas to secure interests and trade. 
In addition, it served as the flagship for 
the West Indies Squadron working to 
suppress piracy in the Caribbean Sea, the 
Antilles and the Gulf of Mexico region.
Braithwaite added: “Much like that 
sloop of war did in 1828, LCS-19 and 

her crew will protect the U.S. 
and our interests near and 

abroad. Whether conducting counter-
narcotic operations in the Caribbean 
or working to enhance interoperability 

with partners and allies at sea, USS St. 
Louis will provide manoeuvrability, 
stability and lethality in today’s era 
of Great Power Competition.”
Adm. Craig Faller, commander of 

U.S. Southern Command, said lit-
toral combat ships, like the St. Lou-
is, have played an important role 
supporting operations in his com-
mand’s geographic area of focus.

“The littoral combat ship has proven 
to be an effective and adaptable plat-
form capable of multiple missions in 
our area of responsibility,” Faller said. 
“It has become an end-game enabler 
for U.S. Coast Guard law enforcement 
authorities who disrupt transnational 
criminal organisations and the smug-
gling of deadly narcotics. Adding the 
LCS to our Enhanced Counter Narcot-
ics Operation is helping save lives.”
While Rear Adm. Brad Cooper II, Com-

USS St. Louis Joins 
U.S. Navy

St. Louis is the 
22nd LCS to be 
delivered to the 
Navy, and 10th 
of the Freedom-
variant



55

mander, Naval Surface Force 
Atlantic, welcomed the ship 
that brings capabilities to counter 
diesel submarine, mines, and fast sur-
face craft threats to the world’s pre-
mier Surface Force.
Critical Tool

The Freedom-variant Littoral Com-
bat Ship (LCS) is a resilient, flexible 
warship, designed from the keel up 
to affordably take on new capabilities 
including advanced sensors, missiles 
and cutting-edge cyber systems. Its 
speed, strength and versatility make 
it a critical tool to help sailors achieve 
their missions.
The LCS is a fast, agile and networked 
surface combatant, and its primary 
mission includes countering die-
sel submarine threats, littoral mine 
threats and surface threats to assure 
maritime access for joint forces. 
The underlying strength of the LCS lies 
in its innovative design approach, ap-
plying modularity for operational flex-
ibility. Fundamental to this approach 
is the capability to rapidly install in-

terchangeable mission packages (MPs) 
onto the seaframe to fulfil a specific 
mission and then be uninstalled, main-
tained and upgraded at the Mission 
Package Support Facility (MPSF) for fu-
ture use aboard any LCS seaframe.
More than a third of the hull is open 
and ready to take on new capability. 
The LCS Mission  Control Center (MCC) 
is enabled with the COMBATSS-21 

Combat Management System. This 
system is built from Aegis Common 
Source Library and drives commonal-
ity among the fleet. 
The missiles onboard LCS are part of 
a surface warfare capability package 

that can be added to LCS. With 40 
per cent reconfigurable hull space, 
LCS can defeat today’s threats and 
evolve to meet future threats. 

Freedom variant LCS are standard 
equipped with Rolling Airframe Mis-
siles (RAM), SeaRAM (17 and follow) 
and a Mark 110 gun that fires 220 
rounds per minute. The aircraft han-

gar has space for two H-60 helicopters 
or one MH 60 helicopter and one un-
manned aerial vehicle. Three topside 
reconfigurable spaces allow for flex-
ible armament including guns and 
missiles. The flight deck is more than 
1.5 times larger than most U.S. Navy 
surface combatants. Water jets enable 
agile manoeuvring and top speeds of 
40+ knots. 
Reference text/Photo: www.navy.mil
www.lockheedmartin.com

The Freedom-
variant LCS is a 
fast, agile and 
networked 
surface 
combatant
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Enhancing Survivability 
Through Electronic Attack

Saab has developed a capable EW sys-
tem for fighters on the market such as 
Arexis. It features Radar Warning Re-
ceivers (RWR) that detect radar emis-
sions, as well as Intelligence, Surveil-
lance and Reconnaissance (ISR) capa-
bilities that enable tactical support. In 
combination with Electronic Counter 
Measures (ECM), which are used to de-
ceive the opponent’s radars and other 
detection systems, this enhances the 
survivability of the platform.
Arexis is based on wideband digital 
technology specifically developed for 
robustness in today’s very complex 

A fighter aircraft on a mission operates in an environment full 
of threats, such as air and ground based radars and infrared- (IR) or 
radar-guided missiles. The aircraft is equipped with systems that 
enable the crew to complete their mission successfully and ensure 
they can return safely to the base. This is referred to as the Elec-
tronic Warfare (EW) system.

signal environment. The core technol-
ogies in the system include ultra-wide-
band digital receivers, digital radio fre-
quency memory devices for jamming, 
Gallium Nitride (GaN) solid state Active 
Electronically Scanned Array (AESA) 

jammer transmitters, and interfero-
metric direction finding systems.
Role-specific Solution

Arexis provides the aircrew with es-
sential situational awareness for self-
protection thanks to its RWR, and tac-
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Complementing EW Capabilities

Avoiding detection is key to most air 
operations. Anti-Access/Area Denial 
(A2/AD) zones, protected by long-
range integrated air defence systems 
are a major threat to flight operations. 
These air defence systems include 
radars operating at low frequencies, 
which makes them very difficult to de-
tect even by modern fighter platforms.
Another element of the modern threat 
scenario is the battle between stealth 
and counter-stealth technologies. 
This has resulted in the re-emergence 
of surveillance radars at very low fre-
quency bands. This is where Saab’s 
new Electronic Attack Jammer Pod 
(EAJP) comes in.
The EAJP can act as a strong comple-
ment to the built-in electronic war-
fare capabilities on a fighter. Like all 
Arexis products, the pod is adapted 
to support multi-function integration 
with other fighter aircraft sensors and 
countermeasures.
“The pod involves the offensive use 
of electromagnetic energy to attack 
hostile radar systems, with the intent 
of degrading and neutralising the en-
emy’s combat capability by hiding or 
diffusing the image of the fighters to 
the radars,” said Jonas Grönberg, head 
of fighter EW marketing and sales at 
Saab.
The EAJP intercepts radio frequency 
signals from radars within a wide fre-
quency band, generating and trans-
mitting jamming signals back toward 
the radars. Its main role is to operate as 
an escort jammer, jamming all search 
and acquisition radar systems from 
inside or close to an attacking fighter 
formation.
“The jammer pod injects masking and 
saturation jamming into the main 
beam and the near side lobes of a ra-
dar, thereby enabling a safe sector for 
the striking formation, severely reduc-

Arexis features 
RWR that detect 
radar emissions, 
as well as has 
ISR capabilities 

tical support via its ISR ca-
pabilities. The situational 
awareness provided en-
hances the survivability 

of the platform together 
with the aid of the appropri-

ate ECM.
Arexis products are adapted to 
fighter aircraft installation and en-
vironmental requirements. The ar-
chitecture supports multi-function 
integration with other fighter aircraft 
sensors and countermeasures. One 
version of Arexis will be installed on 
board the new version of the Gripen 
fighter, Gripen E/F.
Furthermore, it includes an advanced 
Electronic Attack (EA) application, 
with EW technologies adapted to 
the lower frequency ranges that are 
required to jam modern anti-stealth 
air defence systems. The EA applica-
tion provides high output power and 
is packed in a pod to make it a role-
specific solution.

ing the situational awareness of fight-
ers for the air defence radar systems,”, 
added Grönberg.
AESA technology, which is used in the 
EAJP, means the beam of the radio 
waves can be electronically steered in 
different directions without physically 
moving the antenna and this makes 
the radar beams stealthier, more agile 
and powerful.
Saab performed the first flight test 
with a demonstrator of the EAJP on a 
Gripen D in late 2019, just 26 months 
after the project start. The aim of the 
project is to develop a demonstrator 
version of a serial pod integrated on a 
Gripen fighter for flight trials.
“The project, which has been incred-
ibly successful since the start, reuses 
technology and building blocks from 
the ongoing development of the 
Gripen E/F electronic warfare system,” 
Grönberg concluded.
Reference /Photo: www.saabgroup.com

Arexis products are adapted to 

fighter aircraft installation

Arexis includes an advanced 

Electronic Attack application
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The Rafale is a twin-jet ad-
vanced fighter aircraft that is able to 
operate from both an aircraft carrier 
and a shore base. It is able to carry 
out all combat aviation missions – air 
superiority and air defence, close air 
support, in-depth strikes, reconnais-
sance, anti-ship strikes and nuclear 
deterrence. 
Interestingly, what makes the essential 
difference is the Rafale’s “multi-sensor 
data fusion” process running on data 

provided by all the sensors of the air-
craft. In essence, the multi-sensor data 
fusion concept implemented into the 
Rafale allows the pilot to act as a true 
“tactical decision maker”, rather than 
being only a sensor operator.
The core of these enhanced capabili-
ties of the Rafale lies in a “Modular Data 
Processing Unit” (MDPU) incorporating 
“commercial off the shelf” (COTS) ele-
ments. It is composed of up to 19 flight 
“line-replaceable units” (LRUs), with 18 

Rafale Leverages the Power 
of Multisensor Data Fusion

of them individually providing 50 times 
the processing power of a typical mis-
sion computer employed in previous 
generation fighters.
The MDPU is the cornerstone of the 
upgradeability of the Rafale. It allows 
a seamless integration of new weap-
ons and new capabilities to maintain 
the warfighting relevance of the Rafale 
over the years as tactical requirements 
evolve, and as the computer industry 
keeps rolling out new generations of 

Multi-sensor data 
fusion allows 
the pilot to act 
as a true tactical 
decision maker
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processors and software.
Automated Process

Implementation of the multi-sensor 
data fusion into the Rafale translates 
into accurate, reliable and strong 
tracks, uncluttered displays, reduced 
pilot workload, quicker pilot response, 
and eventually into increased situ-
ational awareness.
It is a full automated process carried out 
in three steps:
1) Establishing consolidated track files 
and refining primary information pro-
vided by the sensors,
2) Overcoming individual sensor limi-
tations related to wavelength/frequen-
cy, field of regard, angular and distance 
resolution, etc., by sharing track infor-
mation received from all the sensors,
3) Assessing the confidence level of 
consolidated tracks, suppressing re-
dundant track symbols and declutter-
ing the displays.
Unique Interface

Dassault Aviation has developed a very 
easy to use pilot interface (MMI), com-
bining the “Hands on Throttle and Stick” 
(HOTAS) control concept with 
touch screens. It relies on a 
highly integrated suite of 
equipment.

such as the MICA air-to-air “Beyond 
Visual Range” (BVR) interception, com-
bat and self-defence missiles, in their 
IR (heat-seeking) and EM (active radar 
homing). The MICA can be used within 
visual range (WVR) and beyond visual 
range (BVR).
It can also use the METEOR, a very long-
range rocket and ram-jet powered air-
to-air EM missile. Its combination with 
the Rafale weapon system is a real para-
digm change in air to air affairs.
The HAMMER (Highly Agile and Ma-
noeuvrable Munition Extended Range) 
modular, rocket-boosted air-to-ground 
precision guided weapon series, can 
also be fitted with INS/GPS or INS/GPS/
IIR (imaging infra-red) guidance kits, or 
with the upcoming INS/GPS/laser guid-
ance, along with any specific arma-
ments selected by clients.
The Rafale is in service with the French 
Navy and the French Air Force. With 
more than 30,000 flight hours in opera-
tions, the aircraft has proven its worth 
in combat in Afghanistan, Libya, Mali, 
Iraq and Syria. The Rafale was ordered 
by Egypt, a Middle Eastern country and 
India. 
Reference Text/Photo: 
www.dassault-aviation.com

For instance, for short-term actions, 
head-up flying is done using a wide-
field-of-view holographic “Head-up 
Display” (HUD).
While for medium and long-term ac-
tions, analysis of the tactical situation 
can be done as a whole (the “big pic-
ture”), using a multi-image “Head-Level 
Display” (HLD). The HLD picture is fo-
cused at the same distance as the HUD 
picture to allow for fast eye transitions 
between head-up and head-down dis-
plays and the external world’s view.
Moreover, the management of system 
resources can be done via the left and 
right colour touch screens. Also, the 
comprehensive design of the cockpit 
provides for everything that aircrews 
can expect from an “Omnirole” fighter: 
a wide field of view at the front, on 
both sides, and at the rear, superior 
agility, an increased G-protection with 
29-degree tilted seats, and an efficient 
air conditioning system demonstrated 
under all climates.
Weapon Systems

The mission system of the Rafale has 
the potential to integrate a variety 

of current and future armaments.
The Rafale has been cleared to 

operate a range of weapons 

Rafale Pilot 

Interface 

Features

Analysis 
of tactical 

situation using 
HLD

Fast eye 
transitions 

between head-
up & head-

down displays

Management 
of resources via 

colour touch 
screens

Wide field of 
view at the 

front, on both 
sides, and at 

the rear

Superior 
agility

Efficient air 
conditioning 

system

Rafale is in service with the French Navy 

and the French Air Force



60 ISSUE 584 September 2020 Reports

HENSOLDT Delivers Spexer 

2000 3D Radar to Germany
HENSOLDT is supplying the latest 
version of its Spexer 2000 3D radar to 
system integrator Kongsberg Defence 
& Aerospace, as part of the German 
Army’s qualified air defence drone de-
fence programme. Spexer will be part 
of the Counter-Unmanned Aerial (C-
UAS) System, which is based on Kongs-
berg’s remote-controlled Protector 
weapon station, both mounted on an 
armoured GTK Boxer vehicle. Initially 10 
systems are under contract. Radar de-
liveries will start at the end of this year 
to meet the requirements of NATO Very 
High Readiness Joint Task Force (VJTF) 
2023.
The contract was awarded after a test 
firing at the Baumholder military train-
ing area. The third generation of the 
Spexer 2000 3D radar demonstrated 
outstanding classification performance 
of small targets in demanding scenarios.
HENSOLDT’s radar portfolio covers 
different radar applications, ranging 
from long waves to millimetre waves, 
from short distance high precision 
measurement devices to long range air 
surveillance systems. The Spexer secu-
rity radar family has been developed 
based on the company’s long-term 

experience with Active Electronically 
Scanned Array (AESA) technology and 
pulsed radar technology.
High Performance Radar

The Spexer radar family offers  surveil-
lance radars for different ranges for 
the automatic detection and classifica-
tion of ground, sea and low-flying air 
targets. It was developed for the spe-
cific requirements of security scenarios 
with its primary fields of application in 
border security systems, as well as the 
protection of high-value assets, critical 
infrastructure and perimeter.
Spexer 2000 is optimised for ground 
surveillance missions. With its high 
Doppler and velocity resolution as well 
as its strong clutter suppression, it is 
able to reliably detect, track and classify 
very small and slowly moving objects 
such as pedestrians, but also extremely 
fast objects such as guided missiles. 
This means that the system is suited for 
early warning of asymmetric attacks. 
Thanks to the beam control in eleva-
tion, the 3D-radar is capable of per-
forming the tasks required for monitor-
ing asymmetric threats flexibly and re-
liably while in motion (ship, vehicle) or 
on the ground, thus improving the pro-

tection of the troops deployed. These 
radars are capable of detection, track-
ing and automatic target classification 
of even very small and slowly moving 
targets, e.g. pedestrians or UAVs.
The new Spexer radar generation ad-
ditionally closes the gap in the recon-
naissance capability of close-range 
small targets within ground-based air 
defence. These capabilities set new 
standards in the field of radar-based 
self-protection. Moreover, Spexer 2000 
3D is capable of working under harsh 
climatic conditions, where other sen-
sors such as cameras would fail.
Of the previous generations of Spexer 
radar, over 150 systems have already 
been delivered to customers and are in 
operational use worldwide.

Spexer 2000 
is optimised 
for ground 
surveillance 
missions

Spexer radar family offers  surveillance 

radars for different ranges
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The U.S. Depart-
ment of the Air Force and Boeing X-
37B autonomous spaceplane team 
has won the prestigious Robert J. Col-
lier Trophy for the greatest American 
achievements in aeronautics and as-
tronautics of 2019. The X-37B set a new 
780-day on-orbit endurance record 
and completed an overflight of the 
United States, using Federal Aviation 
Administration airspace, before mak-
ing a pinpoint landing at NASA’s Ken-
nedy Space Center.
The National Aeronautic Association 
is awarding the 2019 Collier to the X-
37B for advancing the performance, 
efficiency and safety of air and space 
vehicles.
Designed and built by Boeing, op-
erated in partnership with the U.S. 

Space Force, and managed by the U.S. 
Department of the Air Force Rapid Ca-
pabilities Office, the X-37B is a reliable, 
reusable, uncrewed space test plat-
form designed to carry experiments 
to orbit and return them to Earth for 
evaluation.  
“Underscoring the importance of 
space to the nation, the Collier Trophy 
celebrates the record-setting mission 
of the X-37B,” said Secretary of the Air 
Force Barbara Barrett. “Most Americans 
use space daily for navigation, informa-
tion, and communication. Sophisticat-
ed and uncrewed, the X-37B advances 
reusable spaceplane technologies and 
operates experiments in space that are 
returned for further examination on 
Earth.”
In addition, Boeing facilitates the inte-
gration of experiments into the X-37B 
system and helps identify future reus-

able-platform exper-
iment opportunities for 
each mission. X-37B is the 33rd Boeing 
effort to receive a Collier.
“We are truly honoured that the wom-
en and men of the X-37B team are be-
ing recognised with the Collier Trophy,” 
said Boeing Defense, Space & Security 
President and CEO Leanne Caret. “Not 
only have they earned a place among 
our industry’s legends through their 
commitment to innovation and perfor-
mance, but their accomplishments will 
influence the next generation of space 
and aerospace development for the 
benefit of all humanity.”
First awarded in 1911, the trophy’s 
past recipients include Orville Wright; 
the Apollo 11 lunar landing team; the 
International Space Station, built by 
Boeing for NASA; the F/A-18E/F Super 

Boeing X-37B 
Team Wins Collier Trophy for 

Aerospace Excellence
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Hornet, built by Boeing for the US Navy; 
and the Boeing 787, 777 and 747 com-
mercial airplanes.
The Newest and Most Advanced Re-

Entry Spacecraft

The X-37B Orbital Test Vehicle, or OTV, 
is an experimental test programme to 
demonstrate technologies for a reli-
able, reusable, unmanned space test 
platform for the U.S. Air Force. 
It is the newest and most advanced re-
entry spacecraft. Based on NASA’s X-37 
design, the unmanned OTV is designed 

for vertical launch to low Earth orbit al-
titudes where it can perform long du-
ration space technology experimenta-
tion and testing. Upon command from 
the ground, the OTV autonomously re-
enters the atmosphere, descends, and 
lands horizontally on a runway.
Technologies being tested in the pro-
gramme include advanced guidance, 
navigation and control, thermal pro-
tection systems, avionics, high tem-
perature structures and seals, confor-
mal reusable insulation, lightweight 

electromechanical flight systems, 
advanced propulsion systems, 

advanced materials and auton-
omous orbital flight, reentry 
and landing.
A Vehicle That Set Endur-

ance Records in Each of 

Five Flights

The Department of the U.S. 
Air Force Rapid Capabilities 
Office is leading the Defence 

Department’s Orbital Test Ve-
hicle initiative, by direction of 

the undersecretary of defence 
for acquisition, technology and 

logistics and the secretary of the Air 
Force. The Air Force OTV effort uses 

extensive contractor and government 
investments in the X-37 programme by 
the Air Force, NASA and the Defence 
Advanced Research Projects Agency 
(DARPA) to continue full-scale develop-
ment and on-orbit testing of a long-
duration, reusable space vehicle.
NASA’s original X-37 programme began 
in 1999 and was transferred to DARPA 
in 2004. NASA envisioned building two 
vehicles, an Approach and Landing Test 
Vehicle, or ALTV, and an Orbital Vehicle. 
DARPA completed the ALTV portion of 
the X-37 programme in 2006. It suc-
cessfully extended the flight envelope 
beyond the low speed/low altitude 
tests previously conducted by NASA 
on the X-40A, a sub-scale version of the 
X-37 developed by Air Force Research 
Labs. NASA’s X-37 Orbital Vehicle was 
never built, but its design was the start-
ing point for the Air Force’s X-37B Or-
bital Test Vehicle programme.
The Air Force has successfully flown five 
X-37B missions, OTV-1 through OTV-5. 
In 2019, the spaceplane broke its own 
on-orbit endurance record of 718 days. 
This is the ninth Collier Trophy shared 
by the U.S. Department of the Air Force 
and its forerunners, and Boeing and its 
legacy companies. 

X-37B is an 
autonomous 
reusable 
spaceplane 
sent to low 
Earth orbit



64 ISSUE 584 September 2020 Reports

As the U.S. Navy focuses on build-
ing a new and more lethal frigate, 
much of the platform’s operating and 
warfighting capabilities will be sought 
as advanced off-the-shelf technology, 
giving the service an array of proven 
technology to quickly pull from.  
The next-generation guided-missile 
frigate (FFG(X)) platform will require 
essential technologies from power and 
propulsion systems; communication 
systems; undersea warfare systems, 
and advanced energy storage.  Com-
panies that are long-time providers of 
naval technology, like Leonardo DRS, 
will be among the suppliers that the 
Navy will look to for capabilities that 
are proven and ready to be plugged 
into the FFG(X).
Lower Running Costs and Higher 

Efficiency

The FFG(X) will be a more capable ship 
than its predecessors, requiring a mod-
ern and efficient power generation 
and propulsion system. A more flexible 
power plant arrangement can ben-

efit from technology that will 
make it a more capable 

warfighting ship.
Mature Hybrid Electric Drive (HED) 
systems are used widely by navies 
around the world. They bring multiple 
advantages to combat ships and are 
easily integrated into the propulsion 
system. The U.S. Navy FFG(X) can ben-
efit from this technology on multiple 
fronts.
Legacy propulsion systems generate 
more noise and without a hybrid elec-
tric drive could prevent the FFG(X) from 
fulfilling its potential as a more lethal 
and survivable platform than LCS. But 

companies like Leonardo DRS, a lead-
ing HED development company, offer 
systems that are well-suited for a ship 
intended for anti-submarine warfare 
missions which involve long periods 
of cruising at relatively slow speeds. 
Because the HED can be decoupled 
from the gearbox and main propul-
sion engines, there is no gearbox noise 
and vibration, allowing the vessel to 
run silently. This is increasingly impor-
tant both for stealth and to perform its 
mission of detection of submarines as 
potential adversaries improve on how 
quietly their submarines are able to 
operate.
HED systems also provide lower opera-
tional and maintenance costs than tra-
ditional diesel and gas turbine propul-
sion plants. Hybrid motor operations 
produce less wear-and-tear on the 
main propulsion system, save fuel, and 
can have long-term operational costs 
savings.
HED systems are in use around the 
world, with the technology now built 
into the new Korean frigates. In the 
British Royal Navy, the technology is 
used on Type-26 frigates which al-
lowed the elimination of the control-

lable pitch-propellers.  
A HED system allows 

Hybrid Electric 
Drive systems 
are widely 
used by navies 
around the 
world
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ships to operate much more efficiently 
at slower speeds, increases mission 
duration capability, reduces emissions 
and provides emergency take-home 
capability in the event of a failure of 
the main propulsion diesel engines. 
The Leonardo DRS HED offers crews 
operational flexibility when they need 
it, while significantly increasing cost 
savings in yearly maintenance and fuel.  
Electric Propulsion Ensures Silent 

Operation and Better Survivability

The future clearly lies with integrated 
electric power propulsion for stealthy 
and economical nautical needs. The 
benefits of electric propulsion apply to 
naval unmanned surface vehicles and 
unmanned underwater vehicles too, 
both of which need to operate silently 
and clandestinely.
Compared to mechanical propulsion, 
electric is simply superior for stealth 
and delivers all the benefits required 
in terms of acoustics, emissions and 
detectability. Quieter operation entails 
that surveillance technologies can de-
tect adversaries more easily and from 
further distances.
Survivability is another hallmark of 
Leonardo DRS’ electric solutions. Intel-
ligent design enables 
these systems 

to be installed in different areas of the 
vessels to ensure that they are better 
protected and not directly coupled to-
gether. This system layout allows con-
tinuous operations even in damaged 
situations.
HED provides vital space and weight 
reduction for more fuel capacity or 
mission systems equipment such as 
the Vertical Launch System through 
the installation of fewer total engines 
and auxiliary systems with simpler inlet 
and exhaust ducting. It also provides 
extra space for crew accommoda-

tion via a single-gas turbine hybrid ar-
chitecture, enabling overall shorter ship 
lengths and enhanced affordability for 
given military capability. The enhanced 
range using controllable or fixed pitch 
propellers in concert with diesel-elec-
tric propulsion, provides higher system 
efficiency to meet and exceed thresh-
old (and objective) range requirements 
with specified fuel capacity. With HED, 
a typical frigate operational profile 
achieves a 2 per cent -3 per cent  fuel 
consumption savings over the conven-
tional arrangement.
In addition, electric power propul-
sion systems provide more accurate 
condition monitoring than traditional 
mechanical systems. Therefore, perfor-
mance with a HED propulsion system 
can be easily adjusted to address mis-
sion needs.
Leonardo DRS electric propulsion sys-
tems are mature, ultra-reliable and 
power-dense. These powerful electric 
and hybrid systems can provide special 
forces with the confidence and capabil-
ity they need to fulfil and survive their 
riverine and near-shore missions.

Hybrid motor 
operations 
produce less 
wear-and-tear 
on propulsion 
system and 
save fuel
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Since its foundation by the 

late Sheikh Zayed bin Sultan Al 

Nahyan, may God rest his soul, on 

December 2, 1971, the UAE believes 

in a package of authentic values   and 

principles, including those related 

to the relations of the UAE with 

its brothers and its Gulf and Arab 

surroudings. 

The founding leader firmly believed 

in the interdependence of interests, 

the unity of destiny, and that the UAE 

should stand by the Arab peoples in 

order to achieve security, stability, 

development and progress. He laid 

a strong foundation on which the 

state continued - until now - to build 

its positions, trends and policies 

towards Arab states and peoples. 

In this issue, Nation Shield sheds 

light on the attitudes and policies 

of the UAE towards Arab crises, 

and analyses the dimensions, roots 

and aims of these attitudes, which 

terrorist organisations and their 

funding and supporting regimes try 

to misrepresent and distort.

Barakah Nuclear
Energy Plant
The UAE is Writing a New History in the 
Field of Peaceful Nuclear Energy

The Barakah Nuclear Energy 
Plant is a source of pride for the UAE in 
particular, and all the Arabs in general. 
It is the first Arab project of its kind that 
embodies the leadership of the Emirati 
development model. This model gives 
a great momentum for the UAE to 

achieve its goals of global competitive-
ness.  In this issue, Nation Shield sheds 
light on various aspects of this historic 
achievement of the UAE, and analyses 
its significance and vital strategic re-
turns over different time periods. 
With the official announcement of the 

success in operating the first peaceful 
nuclear reactor in the Arab world at 
Barakah Nuclear Energy Plant in the 
UAE, experts and specialists worldwide 
agree that the Barakah plant repre-
sents a regional and global model for 
the use of nuclear energy to diversify 
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energy sources and achieve economic 
diversification. With the launch of this 
huge project, the UAE is entering a new 
qualitative phase in its modern history. 
Through its recent scientific achieve-
ments, the UAE is seeking - through 
launching the Barakah Nuclear En-
ergy Plant to free its economy from 
dependence on oil in the future.  More-
over, by launching the Hope Probe, it is 
booking a place among the big pow-
ers in the club of countries that have 
the ability to explore Mars. In mid-July, 
the UAE was the first Arab country to 
start space travel with its Hope Probe 
project. Shortly thereafter, specifically 
in early August, it commissioned the 
first nuclear energy reactor in the Arab 
world. These achievements and suc-
cesses are being achieved at a time 
when the whole world suffers from 

failures and frustrations due to the 
failure to confront the outbreak of 
the Novel Coronavirus pandemic 
(Covid-19), which has caused the 
world’s economies to suffer huge 
losses. However, the UAE has suc-
ceeded in facing this pandemic with 
a precise strategy that made it a mod-
el to be emulated among countries in 
this respect. These accelerated UAE 
developments and achievements can-
not be viewed in isolation from several 
factors and variables, foremost among 
which is the vision of the prudent 
Emirati leadership. This vision calls for 
creating hope in the hearts of millions 
of Arab youth and saving them from 
the clutches of frustration and despair 
caused by the waves of chaos, anger 
and turmoil that have been spread by 
terrorism and extremist organisations 

since 2011 in several Arab countries. 
The UAE Peaceful Nuclear Programme 
represents a model for the proactive 
strategic thinking pattern of the wise 
leadership in the UAE, led by His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan, President of the UAE, may God 
protect him, His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Su-
preme Commander of the Armed 
Forces, and His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-

The UAE is 
seeking through 
Barakah Nuclear 
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free its economy 
from dependence 

on oil
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President and Prime Minister of the 
UAE and Ruler of Dubai.
Leadership and Excellence 

The Barakah nuclear energy plant proj-
ect has many features of excellence and 
leadership, regionally and internation-
ally, that can be summed up as follows:
The project, whose first nuclear en-
ergy reactor began operating, while its 
other three reactors are approaching 
the operational phase, has reached this 
stage only eight years after the start of 
construction operations. This reflects 
the UAE’s determination and ability 
to implement mega strategic projects 

with the necessary accuracy and 
according to the 

highest standards of security, safety 
and efficiency. The Barakah project 
bears important signs and indications 
of the UAE’s global competitive ambi-
tion, and is a symbol of scientific prog-
ress and technological development in 
the UAE. The project, as His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the Armed 
Forces, said, “is an important step on the 
road to development.” 
The Barakah Nuclear Energy Plant for 
peaceful energy represents a qualitative 
step on the path to the world’s dealing 
with the problem of climate change. As 
such, it is an inspiring model that en-
courages other countries to follow the 

example of the UAE in employing nucle-
ar energy in development. Besides, after 
fully operating these reactors, they will 
generate 5,600 megawatts of electricity, 
which is about 25 per cent of the coun-
try’s needs. This highlights the efficiency 
of the UAE national institutions in taking 
this challenge successfully, as repre-
sented by the Emirates Nuclear Energy 
Corporation, through Nawah Energy 
Company (Nawah), which is responsible 
for operating and maintaining the Bara-
kah Nuclear Energy Plant. 
The project involves several indirect 
positive returns on the national econo-
my of the UAE, foremost among which 
is the accumulation of 
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technical, scientific, technological and 
research expertise for national com-
panies that participated in the project 
construction and operation phases. 
It also enhances the country’s com-
petitiveness in the global clean energy 
market. Being the newest in the world 
in this vital sector, the Barakah project 
constitutes a major addition to the 
peaceful nuclear energy sector at the 
global level.  It strengthens confidence 
in this sector, since it is the largest proj-
ect in the world in terms of the volume 
of investments, technical and techno-
logical development and the volume 
of energy that is generated through 
its reactors. The project supports the 
UAE’s globally competitive position as 
a centre for new and renewable en-
ergy, whether due to its accumulated 
experience and knowledge, or 
by virtue of its position as a major 
point of attraction for expertise 
and experts working in this vital 
field. 
There is no doubt that such major 
development projects constitute 
a driving force to national econo-
mies, by virtue of the participa-
tion of national institutions and 
companies in the construction 
stages. This realises for these 
companies invaluable returns 
and expertise, which in turn 
strengthen the status of these 
economic, marketing and invest-
ment companies, and establish 
their regional position as compa-
nies with experience in huge strategic 
projects. 
The project helps reduce the UAE’s nat-
ural gas consumption by the same per-
centage that nuclear energy adds to 
the UAE’s electrical grid, a percentage 
the country plans to raise up to 25 per 
cent. This in turn means increasing the 
UAE’s natural gas exports at the same 
rate that has been reduced, and then 

enhancing the financial returns result-
ing from energy exports. 
The Barakah Nuclear Energy Plant es-
tablishes the position of the UAE as a 
regional centre for renewable energy 
projects. This gives the country a lead 
in this type of strategic projects, and 
places it in a position that encour-
ages and stimulates the efforts of 
Arab countries seeking to benefit from 
peaceful nuclear energy. 

The project supports the UAE’s abil-
ity to maintain competitive price 
segments for electric energy in the 
short and medium terms. This, in 
turn, means increasing development 
opportunities and giving compa-
nies and investments an impetus for 
work, productivity and localisation 
of technology in the UAE during the 

next stage. 
Major development projects usually 
provide tremendous opportunities for 
national companies to expand glob-
ally, and attract foreign investments 
and companies looking for promising 
and technologically advanced markets.
A Model of Strategic Partnership

It can be said that the Barakah Nuclear 
Energy Project puts the UAE-South Ko-
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rean relations on the path 
of a broader, deeper and more 

diversified development partnership. 
The four reactors that use South Kore-
an nuclear technologies represent the 
latest generation in state-of-the-art nu-
clear reactor technology. Partnership 
in this vital field has its positive impact 
on the relations of the two countries, 
which have enjoyed strong coopera-
tion relations for nearly 40 years. Since 
the signing of the contract to establish 
the Barakah Nuclear Energy Project in 
2009, bilateral relations have entered 
the stage of strategic partnership, 
which has deepened and expanded 
over the years, until the UAE became 
the largest trading partner of South 
Korea in MENA region. According to 
Kun Yong Woo, the Korean ambassa-

dor to the UAE, the volume of trade 
exchange between the two countries 
reached about US$13.9 billion. The vol-
ume of non-oil bilateral trade between 
the two countries is approximately US$ 
5 billion. Total number of South Korean 
trademarks registered in the UAE at the 
end of 2017 amounted to 3327 trade-
marks, 234 agencies, and 83 Korean 
companies registered, according to the 
report on non-oil foreign trade issued 
by the UAE Ministry of Economy. 
South Korean President Moon Jae 
highlighted, in a “tweet” on Twitter in 
December 2018, the importance of 
joint efforts exerted to establish peace 
throughout the past year.  It is note-
worthy that the UAE-South Korean 
relations were launched in 1980, and 
the founding leader, the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, God rest 
his soul, opened the UAE embassy in 
Seoul in 1987. After that, the relations 
witnessed increasing levels of coopera-

tion and rose to the strategic partner-
ship formula in 2009, then developed 
to a higher level with the contract of 
the Barakah project in the same year, at 
an estimated value of US$ 18.6 billion. 
The reciprocal official visits indicate the 
convergence of the visions of the lead-
erships of the two countries, and their 
keenness in various historical stages to 
upgrade relations to special strategic 
partnership.  
His Highness Sheikh Abdullah bin Za-
yed Al Nahyan, Minister of Foreign Af-
fairs and International Cooperation, 
during his visit to Seoul last July to cel-
ebrate the 40th anniversary of the start 
of the UAE-South Korean relations, af-
firmed that the UAE and the Republic 
of South Korea demonstrated a true 
translation of the meanings of friend-
ship and solidarity, especially during 
the Novel Coronavirus crisis. On the 
future of relations, Sheikh Abdullah 
bin Zayed Al Nahyan said that despite 
all the outstanding statistics of the two 
countries, the two sides consider this 
only the beginning of a deeper and 
broader relationship through which 
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they will provide joint 
solutions to a greater num-
ber of markets.
Peaceful Nuclear Energy and the 

Future

The use of nuclear energy to generate 
electricity began in the 1960s in the 
United States and Britain. The first com-
mercial power plant began operating 
in England in 1956, with a capacity of 
50 megawatts. Over time, the capacity 
of nuclear plants to produce energy in-
creased from 1 megawatt in the 1960s 
to more than 366 megawatts in the 
early 2000s.
With the operation of the Barakah 
plant, the UAE has become a member 
of a global club that includes about 
30 countries that have the ability to 
generate electricity from nuclear reac-
tors. According to the World Nuclear 
Association, there is a list of about 17 
countries in the world that use nuclear 

plants most intensively in 
power generation. They are: 

the United States, which has about 100 
nuclear reactors, France 58 nuclear re-
actors, Japan 50 nuclear reactors, Rus-
sia 33 nuclear reactors, South Korea 23 
nuclear reactors, Canada 20 nuclear re-
actors, India 20 nuclear reactors, Britain 
18 nuclear reactors, China 17 nuclear 
reactors, Germany 9 nuclear reactors, 
Spain 8 nuclear reactors, Sweden 10 
nuclear reactors, Belgium 7 nuclear re-
actors, along with other countries that 
have less than 10 nuclear reactors, such 
as Switzerland, the Czech Republic and 
others. 
It is worth mentioning that the ben-
efits of peaceful nuclear energy plants 
are not limited to generating electric-
ity, since nuclear energy is also used 
by doctors in diagnosing diseases and 
treating patients. It helps scientists in 
exploring the depths of the oceans, 

and provide pure energy for sub-
marines. Space probes travel millions 
of miles away using nuclear generators 
for energy. The use of nuclear energy 
in power generation reduces depen-
dence on the energy generated from 
oil and natural gas, which means less 
reliance on fossil fuels and consequent-
ly less heat emissions and lower prices 
for conventional energy.
Conclusion

It is known that the UAE has made a 
head start in the Arab world in using 
nuclear energy to generate electricity, 
as many Arab countries tend to build 
nuclear reactors for peaceful purposes. 
Some of them already have plans that 
are being implemented, while others 
are still developing plans in this re-
gard. Therefore, the operation of the 
Barakah Nuclear Energy Plant Project 
is a pioneering Emirati and Arab his-
toric achievement par excellence. The 
launch of this achievement shortly af-
ter the launch of the “Hope Probe” to 
explore Mars means that the UAE leads 
the march of progress. 
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Gripen E, F-35 Lightning II and 

Super Hornet Block III Vie for 

Canada’s FFCP Contract 

Acquiring the aircraft that Canada’s military needs to help ensure the safety and security of Canadians, while en-

suring economic benefits for Canada, is a top priority for the Government of Canada. The Government announced 

on November 22, 2016 that it will launch an open, fair and transparent competition to replace the Royal Canadian 

Air Force’s (RCAF) legacy fleet of CF-18 fighter aircraft. On December 12, 2017, the Government posted a notice 

inviting foreign governments and their fighter aircraft manufacturers together to demonstrate their suitability to 

participate in Canada’s Future Fighter Competitive Procurement (FFCP) process. The FFCP is acquiring 88 advanced 

jets, associated equipment and weapons, with set-up of training and sustainment services. The contract is esti-

mated to be worth CAN$15 to 19 billion. 
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On February 22, 2018, the Canadian 
Government posted the list of five ini-
tial suppliers — Dassault Aviation (with 
Thales DMS France SAS and Safran Air-
craft Engines), Lockheed Martin Corpo-
ration, Boeing Company, SAAB AB and 
Airbus Defense and Space GmbH. 
Only the listed suppliers could submit 
proposals in the competition. 
From March 26 to April 11, 2018, ini-
tial meetings were held with the five 
supplier teams covering topics such as 
aircraft capability, procurement, sus-
tainment and economic benefits. On 
November 8, 2018, the government 
of France and its commercial partner 
Dassault Aviation officially notified 
Canada of their withdrawal from the 
competitive process. Project discus-
sions went on with the other four 
suppliers. On August 30, 2019, the 
UK government and its commercial 
partner Airbus too withdrew from 
the competitive process.
Three Bidders Shortlisted  
On May 20, 2020, Canada issued a Re-
quest for Proposal for the design and 
construction of a new fighter jet facil-
ity at 4 Wing Cold Lake. This facility 
will host three fighter squadrons and 
space for daily operations, mainte-
nance, and training. Starting this infra-
structure work is essential to enabling 

future fighter operations. It will ensure 
the facility is ready for the first aircraft 
deliveries, regardless of which aircraft is 
selected.
Canada issued a second Request for 
Proposal on June 17, 2020, this time for 
the design and construction of a new 
fighter jet facility at 3 Wing Bagotville. 
This facility will host two squadrons 
and include space for daily operations, 
maintenance, and training. These fight-
er jet facilities are essential to enabling 
operations of the future fighter and 
will accommodate any aircraft selected 
through the competitive process. 
On July 31, 2020, the Government of 
Canada received bids from all three 
suppliers currently eligible to partici-
pate. The current suppliers are:

Swedish Government—Saab AB 
(publ)—Aeronautics with Diehl De-
fence GmbH & Co. KG, MBDA UK Ltd., 
and Rafael Advanced Defence Systems 
Ltd.
United States Government—Lock-
heed Martin Corporation (Lockheed 
Martin Aeronautics Company) with 
Pratt and Whitney.
United States Government—The 
Boeing Company with Peraton Can-
ada Corp., CAE Inc., L3 Technologies 
MAS Inc., GE Canada and Raytheon 
Canada Limited Services and Support 
Division.
Saab’s Gripen E, Lockheed Martin’s F-35 
Lightning II and the Boeing Company’s 
F/A-18 Super Hornet are the current 
contenders to FFCP.  

Gripen E fighters With Advanced

Avionics

Supported by Sweden, the Saab 
proposal comprises 88 Gripen E 
fighter aircraft, with a comprehen-
sive support and training package 
and an industrial and technological 
benefits programme and business 
opportunities across all regions of 
Canada.
“Saab’s Gripen fighter is designed 
to operate in harsh environments 
and defeat the most advanced 
global threats. The system meets 

FFCP is acquiring 
88 advanced 
jets, associated 
equipment and 
weapons

Saab’s Gripen fighter is designed to operate in harsh environments
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Gripen E is a 
multi-role fighter 
with outstanding 
capabilities

Gripen Canada 
Team consists of 
IMP Aerospace 
& Defence, CAE, 
Peraton Canada 
and GE Aviation

all of Canada’s specific defence re-
quirements, offering exceptional per-
formance and advanced technical ca-
pabilities. A unique element of the avi-
onics design is that Gripen E’s system 
can be updated quickly, maintaining 
technological superiority against any 
adversary,” says Jonas Hjelm, Senior 
Vice President and head of Saab busi-
ness area Aeronautics.
“With Saab and Gripen, the Royal Ca-
nadian Air Force will have full control of 
its fighter system. A guarantee to share 
key technology, in-country production, 
support and through-life enhance-
ments will ensure that Canada’s sover-
eignty is enhanced for decades.”
A core element of the Gripen Industrial 
offering is the formation of the Gripen 
for Canada Team, which consists of IMP 
Aerospace & Defence, CAE, Peraton 
Canada and GE Aviation.
The Saab supplier team includes Diehl 
Defence GmbH & Co. KG, MBDA UK 
Ltd., and Rafael Advanced Defence 
Systems Ltd.
Gripen E is a multi-role fighter with 

outstanding capabilities and includes 
the ability to attack or assess opposi-
tion at range. Gripen utilises all avail-
able data in the battle cloud – whether 
coming from Gripen fighters or other 
air, land or sea-based units and fuses 
it locally on every platform, also fusing 
globally between fighters. The result: 
they see the unseen. Gripen E reduces 
its likelihood of being detected by re-
lying on its passive sensors or through 
active jamming. This means that 
weapons can be used either beyond 
the point at which opposing forces 
can respond or without them ever re-
alising Gripen was there.
Gripen E, a part of the Gripen E-series, 
has been developed to counter and 
defeat advanced future threats and 
is intended for customers with more 
pronounced threats or wider territo-
ries to secure. The E-series has a new 
and more powerful engine, improved 
range performance and the ability to 
carry greater payloads. It also has a new 
AESA-radar, InfraRed Search and Track 
system, highly advanced electronic 
warfare and communication systems 
together with superior situational 
awareness. 
Its advanced electronic warfare sys-
tem, similar to an electronic shield, al-
lows disruption of the enemy’s ability 

Gripen E’s avionics system can be updated 

quickly, maintaining technological superiority
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to function effectively. All this while 
ensuring mission success, using the 
latest weaponry and counter-
measures.  According to SAAB, 
this freedom of action will 
help Gripen E pilots to de-
feat any threat and return 
home safe.
Gripen E achieves the op-
timal balance between the 
pilot’s and the fighter’s deci-
sion space, letting fighter in-
telligence take on a larger role. 
Gripen E’s fighter intelligence has 
the capability to work autonomously 
on several areas simultaneously and 
provides the pilot with sugges-
tions ranging from anything 
between weapon selection 
and full manoeuvring of 
the fighter. It shares and 
displays the right tacti-
cal information, at the 
right moment giving an 
optimised battlespace 
overview.
Equipped with a smart 
avionics architecture, old 
algorithms can be replaced 
by new ones without reduc-
ing the high availability of the 
aircraft. The architecture is also the 
basis for making rapid hardware and 
weaponry updates, with a high degree 
of alteration for each customer nation. 
Gripen E has weapons for all types of 
missions, from guided glide bombs 
for precision engagement with low 
collateral damage, to long-range and 
agile air-to-air missiles and heavy anti-
ship armaments. Additionally, the air-
craft has an inherent precision strike 
and stand-off capability.
The single-seat Gripen E is equipped 
with a 27 mm Mauser BK27 gun. This 
can be used in air-to-surface attacks 
against land and sea targets and is 
suitable for air policing missions. 

Gripen E can also carry pods and sen-
sors for reconnaissance and special 
missions. Almost any weapon can be 
integrated, giving Gripen E very high 
weapon flexibility.
5th Generation F-35 Lightning II

On July 31, Lockheed Martin submit-
ted the F-35 Lightning II Request for 
Proposal response for Canada’s Future 
Fighter Capability Project. Lockheed 
Martin have supplied the Royal Cana-
dian Air Force with aircraft for more 
than 80 years, and the company says 
that the F-35 Lightning II offers the 

most technologically 
advanced capabilities 
at an increasingly low-
er cost for taxpayers, 
yielding tremendous 
economic benefits for 

Canada’s aerospace 
and defence industry.  

The 5th generation F-35 
Lightning II integrates ad-

vanced stealth technology 
into a highly agile, supersonic 

aircraft that provides the pilot with 
unprecedented situational awareness 
and unmatched lethality and surviv-
ability. While each aircraft is uniquely 
designed to operate from different 
environments, all three F-35 variants 
set new standards in network-enabled 
mission systems, sensor fusion and 
supportability. The conventional take-
off and landing (CTOL) F-35A is a mul-
tirole, supersonic, stealth fighter that 
has extraordinary acceleration, agility, 
and 9-g manoeuverability. In the bat-
tlespace of the future, knowledge is 
power, and the F-35’s advanced sen-
sor package will gather and distribute 

Two F-35Bs refuel from a KC-130J 

Super Hercules tanker

F-35B on Board USS America

F-35 LightningII 
offers 
technologically 
advanced 
capabilities at 
lower cost
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more information. The F-35’s tremen-
dous processing power, open architec-
ture, powerful sensors, information fu-
sion and flexible communications links 
will make it an indispensable tool in fu-
ture homeland defence, joint/coalition 
irregular warfare and major combat 
operations. 
The F-35’s unique mix of stealth and 
sensor technology will enable the 
Royal Canadian Air Force to covertly 
patrol, monitor and conduct surveil-
lance without being detected. It has an 
operational mission radius greater than 
700 nautical miles in low observable 
configurations and internal fuel capac-
ity of nearly 19,000 pounds. When the 
mission doesn’t require low observabil-
ity, the F-35 can carry more than 18,000 
pounds of ordnance.
Besides, the F-35 is the fighter jet of 
choice for Canada’s closest allies. The 
United States, Denmark and Norway 
will operate the F-35 in the Arctic to 
counter increasingly sophisticated ad-
versary threats. Quickly becoming the 
backbone of NATO airpower, the F-35 
is interoperable with the United States 
and NATO, allowing Canada to inte-
grate with the U.S. for NORAD opera-
tions, as well as with Canada’s allies in 
the Arctic.
At less than US$80 million, the F-35 tru-
ly is a 5th Generation aircraft at equal to 
or less than the price of legacy 4th Gen-
eration aircraft. With smart acquisition 
strategies, strong government-industry 
partnership and a relentless focus on 
cost reduction, the F-35 enterprise suc-
cessfully reduced procurement costs 
for the Government of Canada.
According to the Statistics Canada 
model, approximately 50,000 jobs 
will be created in Canada through the 
selection of the F-35. To date, nearly 
10,000 Canadian jobs have been cre-
ated because of Canada’s partnership 
status in the F-35 global partnership 

programme. 
Thus far, Canadian companies have 
been awarded high value contracts as 
part of the F-35 global supply chain 
amounting to US$2 billion and ap-
proximately US$120 million in capital 
investment for facility upgrades. Yet 
to be measured is the export oppor-
tunities already realised by small and 
medium-sized companies stemming 
from the expertise they have gained as 
an F-35 supplier.  
Multi-Role and Multi-Mission F/A-18 

Super Hornet Block III

Boeing’s F/A-18 Super Hornet Block III is 
their response for Canada’s FFCP.  
Jim Barnes, Director, Canada Fighter 
Sales, Boeing Defense, Space & Secu-
rity said: “We have a partnership with 
Canada that spans more than 100 
years. We don’t take that lightly. The re-
sponse we submitted builds upon that 
great legacy and allows us to continue 
to bring the best of Boeing to Canada 
and the best of Canada to Boeing. The 
Super Hornet is the most cost-effective 
and capable option for the FFCP, and 
a Super Hornet selection will help the 
RCAF meet their mission needs, while 
leveraging existing infrastructure to 
drive down the long-term sustainment 
cost of the aircraft. Our proven, two-en-
gine design can operate in the harsh-
est environments and provide support 
no matter where the mission takes its 

pilots. That, coupled with Boeing’s 100 
per cent guaranteed industrial plan, 
will also deliver long term, well-paying 
jobs.”
Serving as the U.S. Navy’s dominant 
force in the skies, the F/A-18 Super Hor-
net is purpose-built to meet most chal-
lenging mission needs. The next-gen-
eration Block III Super Hornet design in-
tegrates the latest displays, processing 
and data link technology to provide an 
open architecture mission system with 
advanced networking infrastructure 
both on and off board that can contin-
ue to evolve at a pace that far exceeds 
current competitor upgrade plans.
With the most weapons at range and 
the most affordable life cycle costs in 

Block III Super Hornet design 

integrates the latest displays, 

processing and data link 

technology

Advanced data 
link and threat 
detection allows 
Super Hornet to 
better receive, 
process and send 
key intel
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the competition, as well as Boeing’s 
commitment to providing guaranteed 
work for Canadian companies, the 
Block III Super Hornet provides Canada 
a low-risk, evolutionary aircraft.
The next-generation Block III Super 
Hornet, uniquely suited for challenging 
Northern operations, is able to perform 
virtually every mission in the tactical 
spectrum, including cruise missile de-
fence, air superiority, maritime strike, 
day/night strike with precision-guided 
weapons, fighter escort, close air sup-
port, suppression of enemy air defenc-
es, reconnaissance, forward air control 
and tanker missions.
When multi-role and multi-mission 
dominance is required in a single plat-
form, the Super Hornet provides it. 
Supported by a 2-engine design, the 
F/A-18 is ideal for the NORAD mission. 
Additionally, the aircraft is capable of 
refuelling other Super Hornets, serving 
as a force multiplier for the Royal Cana-
dian Air Force.
Advanced processing, networking, sur-
vivability and range/payload provide 
an operational advantage against tech-
nologically advanced systems and ad-
versaries. Enhanced network 
capability works in 

tandem with advanced cockpit dis-
play and onboard sensor fusion to help 
RCAF pilots process intel and detect 
long-range threats. With 11 weapons 
stations, the Super Hornet gives pilots 
payload flexibility by carrying 400+ 
configurations of air-to-air and air-to-
ground ordnance. Advanced data link 
and threat detection allows Super Hor-
net to better receive, process and send 
key intel. An Advanced Cockpit System 
and long-wave Infrared Search & Track 
help pilots detect and target threats at 
long-range for battlespace situational 

awareness.  
With the lowest operational flight hour 
costs among all U.S. tactical aircraft in 
production, combined with lower pro-
curement costs, Super Hornet Block III 
could saves billions of dollars over the 
aircraft’s 10,000+ hour lifetime.  
Boeing has consistently supported the 
aerospace industry by contributing 
more than CAD$4 billion of economic 
benefit to Canada each year.  
It recently completed its Industrial and 
Regional Benefit (IRB) obligation for 
Canada’s initial purchase of four C-17 
Globemaster III aircraft, which was just 
over CAD$1 billion. Boeing not only 
met their obligation, but they exceed-
ed it – completing it nearly one year 
early. If the Super Hornet Block III is 
selected, Boeing says it will commit to 
100 per cent Industrial and Technologi-
cal Benefits (ITB) obligation measured 
in Canadian content, which means 
more investment in Canada.
Next Steps

Contract award is anticipated in 2022 
and the first replacement aircraft is ex-
pected to be delivered by 2025. All bid-
ders are required to provide industrial 
targets in Canada equal to the value 
of their contracts. Bidders are also re-
quired to provide plans detailing how 
they will fulfil the Government of Can-
ada’s economic benefits requirements, 
including supporting jobs and growth 
in Canada’s aerospace and defence 
industries over the coming decades. 
Maximum points in the evaluation 
of Value Propositions will be given to 
those that provide contractual guaran-
tees. Initial operational capability will 
be in mid 2020s and full operational 
capability by early 2030s. The world 
defence industry is waiting to find out 
who bags the CAN$19 billion contract. 
Reference Text/Photo:
www.tpsgc-pwgsc.gc.ca,  www.boeing.com
www.lockheedmartin.com, www.saab.com

Super Hornet 
provides 
multi-role and 
multi-mission 
dominance in a 
single platform

F/A-18 Super Hornet is purpose-built 

to meet most challenging mission 

needs
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The Main 
Battle Tank (MBT) is all 
set to become the predominant tool 
of assault in the armoured future of 
today’s land forces. MBTs are certain 
to serve as the key assault force in 
all-weather ground missions, seizing 
strategic positions and securing the 
success of the strike. 
Yet the MBT will have to reach world 
advanced level in terms of its general 
technology. MBTs require excellent 
mobility and transmission capacity, 
exquisite communication and naviga-

tion system, outstanding loading 
and self-protection capability, ad-
vanced weapon system and a good 
man-machine environment.
Digitally created ergonomic de-
signs are now optimal for the 21st 
century’s technical combat envi-
ronment. It is with this technol-
ogy that the K2 Black Panther MBT, 
manufactured by South Korea’s 
Hyundai Rotem, will become the 

go-to tank for a brand new 
concept of combat efficiency.  

History of K2’s Development

The next-generation K2 Black Panther MBT 
evolved from the XK2 programme. Its de-
velopment  began in South Korea in 1995 
using exclusively domestic technology. 
The first K2 prototype was revealed in 
2007. After extensive trials and evalua-
tion, the first production contract for 100 
K2 tanks was signed in 2014. In 2016, a 
first batch of 100 tanks was reportedly 

K2 Black Panther
Amazing Firepower and Protection with 

Exceptional Situational Awareness
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delivered and additional tanks started 
to be built.  
A contract for 106 K2’s with RENK 
HSWL 295 TM and Doosan DV27K 
diesel engines was signed in 2019. In 
2020, an additional 54 K2’s were deliv-
ered with Doosan DV27K engine and 
S&T Dynamics’ EST15K ingenious Ger-
man suspension system. 
The K2 is currently one of the most ad-
vanced and most expensive MBTs in 
the world. Initially equipped with Rhe-
inmetall’s experimental 140 mm 
smoothbore gun, the K2 was subse-
quently reconfigured for the 120 mm/
L55. 
The K2 is capable of fording deep 
rivers of 4.1 m - equivalent to 13 ft - 
thanks to a posture control function 
that can tilt the chassis or lower its 
overall height by 40 cm (16 in). It can 
also deploy a laser warning system 
that is almost instantaneous in turn-
ing the turret towards the source of 
hostile fire.
Anti-tank Rocket/Missiles 

Protection 

The K2 Black Panther MBT has a con-
ventional layout with a crew of three 
members including commander, gun-
ner and driver. The driver is at the front 
centre of the hull, commander and 
gunner in the turret, while the fighting 
compartment is in the centre and the 
engine and transmission at the rear. 
Overall, the K2’s combat weight is 55 
tonnes, being 10.8m long, 3.6m wide 
and 2.4m in height. The ground clear-
ance of the vehicle is 0.45 m. 
The Black Panther’s armour is modu-
lar composite, integrating an Active 
Defence System (ADS) and utilising Ex-
plosive Reactive Armour (ERA) blocks. 
Manufacturer Hyundai Rotem clarifies 
that the front armour withstands 
direct hits from 120 mm tank 
rounds, fired from L55 guns. 
The K2 Black Panther MBT is 

completed with an active protection 
and countermeasures system. Addi-
tional protection is provided by a col-
lective nuclear, biological and chemi-
cal (NBC) system. 
The tank has a Radar Warning Re-
ceiver (RWR) mounted on the turret 
which is used as a Missile Approach 
Warning System (MAWS) and a radar 
jammer. Meanwhile, this MBT has an 
active protection system installed to 
provide protection against anti-
tank rockets and missiles, in-
cluding both soft and hard 
kill systems.
Exceptional Satellite-

linked Situational 

Awareness

The K2 Black 
Panther houses the 
C4I uplink (Command, 
Control, Communications, 
Computers and Intelligence) 
and the GPS (Global Positioning 
Satellite) uplink. It also includes the 

IFF/SIF (Identification Friend or Foe/
Selective Identification Feature) sys-
tem compliant with STANAG 4579 to 
improve situational awareness for the 
crew. 
The Battle Management System is 
similar to the Inter-Vehicular Infor-
mation System used in the United 
States military insofar as it al-
lows the vehicle to share its 
data with friendly units, 
including other ar-
moured vehicles 
and helicopters. 

The K2 Black 
Panther is 
equipped with 
an advanced 
fire-control 
system
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Experimental autonomous vehicles 
and unmanned wheeled reconnais-
sance vehicle are soon expected to 
be integrated into the Black Panther’s 
systems, giving the crew of the tank 
the ability to scout an area remotely 
without exposing its position.
Wide-ranging Munitions, Immense 

Firepower 

Thanks to an extended turret gun 
and new shells, the K2 Black Panther 
features dramatically strengthened 
firepower. High mobility and manoeu-
vrability are also ensured through a 
small powerpack and its advanced 
suspension and navigation system.
The K2 Black Panther’s main arma-
ment is a Hyundai WIA 120 mm 
55-calibre smoothbore gun produced 
in South Korea and fitted with an au-
tomatic loader to ensure the loading 
of projectiles on the move, even when 
the vehicle moves across uneven sur-
faces. The 120mm gun can fire about 
10 rounds per minute with a total sup-
ply of 40 various rounds, meaning that 
the Black Panther can rain hellfire on 
an enemy position for nearly three 
minutes before needing a resupply. 
A total of 16 rounds can be stored in 
the autoloader and another 24 rounds 
kept inside the hull. The K2 can fire 

a wide range of munitions using its 
main gun, including but not limited to 
its improved tungsten kinetic energy 
penetrators produced in South Korea, 
which offer significantly better pen-
etration than the previous generation 
tungsten rounds. 
Multi-purpose HEAT chemical energy 
rounds can be used against personnel, 
unarmoured and lightly armoured ve-
hicles on the ground as well as low-fly-
ing helicopters. Secondary armament 
consists of a 12.7×99mm (.50 BMG) K6 
heavy machine gun mounted on 
the top-right of the turret, capable 
of 3,200 rounds, and a 7.62×51mm 
NATO coaxial machine gun with a ca-
pacity of 12,000 rounds. 
KAPS Active Protection System 

The Korean Active Protection System 
(KAPS) was developed for the K2 Black 
Panther tank by the South Korean 
Agency for Defence Development 
(ADD) augmenting the tank’s protec-
tion against anti-tank rockets and mis-
siles. The system uses a dual sensor 
detection, tracking 3D radar and in-
frared system and a control computer, 
while its countermeasure launchers 
fire tailor-made rockets. 
The KAPS enables warheads to be 
detected up to 150 metres from the 

A total of 16 rounds can be stored in 
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TECHNICAL
 SPECIFICATIONS

Crew: 3
Weight: 55 tonnes
Mobility

Engine : 1,500hp, Diesel
Underwater fording : 4.1m
Attitude Control: Roll/Pitch/
Height
Navigation : GPS / INS
BMS connected with the C4I
Fire power

Main gun : 120mm(55 Caliber), 
Ammo Loading : Automatic
Fire control
Auto Target Detection & Tracking
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tank, then firing a defensive rocket to 
destroy them at 10 – 15 metres away. 
While the KAPS serves to neutralise 
rocket-propelled grenades and anti-
tank guided missiles, the system can 
be installed on other future platforms 
such as warships, helicopters and 
buildings.
Highly Mobile Water Crossing 

The current production K2 Black Pan-
ther is powered by a locally-produced 
Doosan DV27K - a 4-cycle, 12-cylinder 
water-cooled diesel 1,500 hp engine 
and S&T Dynamics EST15K trans-
mission system. The fully automatic 
transmission of the vehicle includes 
five forward and three reverse gears, 
with an auxiliary gas-turbine power 
unit developing the 400 horsepower 
necessary to power on-board systems 
when the main engine is turned off. 
The K2 Black Panther has a state-of-
the-art semi-active hydro-pneumatic 
suspension. Every boogie wheel can 
be individually controlled, allowing this 
MBT to ‘sit’, ‘stand’, ‘kneel’ or to ‘lean’ in 
any direction, which not only provides 
multiple benefits but guarantees a sus-
pension system that is easier to main-
tain than the traditional one.
As well as the Black Panther’s deep 
wading kit, the vehicle has an in-arm 

suspension Unit (ISU) that enables the 
tank to manoeuvre successfully on 
soft soil and those terrains presenting 
obstacles. The K2 MBT is also capable 
of operating as an artillery piece, en-
gaging targets with a capacity to fire 
120mm rounds while cruising at 70 
kilometres an hour. 

The K2 has a range of 400 - 430 km, tra-
versing a maximum range of 450 km 
on road and at a depth of 4.1 m in wa-
ter. The vehicle is also equipped with a 
dynamic track tension system (DTTS), 
roll, pitch and bounce control system, 
able to climb 60-degree slopes and 
surmount vertical obstacles 1.3 metres 
in height.
 Enemy Engagement in Movement

The K2 Black Panther is equipped with 
an advanced fire-control system (FCS) 
linked to a millimetre band radar sys-
tem. These systems are deployed on 
the frontal arc of the turret, along with 
a traditional laser range-finder and 
crosswind sensor featuring a ‘lock-on’ 
mode, which can acquire and track 
specific targets up to a range of 9.8 km 
using thermal optics. 
The ‘lock-on’ mode allows the crew 
to fire accurately while moving effec-
tively to engage low-flying aircraft. 
Although the gunner sight includes 
the Gunner’s Primary Sight (KGPS), the 
commander is equipped with Korean 
Commander’s Panoramic Sight (KCPS) 
giving him the ability to override the 
command to take control of the turret 
and gun from the gunner.
Reference Text/Photo:
www.hyundai-rotem.co.kr

The K2 is 
currently one 
of the most 
advanced and 
expensive MBTs 
in the world

K2’s main 
armament 
is a Hyundai 
WIA 120 mm 
55-calibre 
smoothbore     
gun
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استقامة املسلم يف  النبوية الرشيفة عىل  السنة  حرصت 

سلوكه وأخالقه وجميع ترصفاته وتوجيهه دوما إىل االبتعاد 

عن املعايص والذذنوب واآلثام، ألن ذلك سبب يف الربكة 

يف حياته وسالمة أحواله وتحقيق االطمنئان يف حياته له 

وألرسته وملن حوله من الناس وضامن سعادته يف الدنيا 

واآلخرة.

ولهذا فقد صح يف الحديث عن َعبِْد اللِه بِْن َعْمرٍو، ريض 

َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  اللِه   رَُسوَل  َسِمْعُت  قَاَل:  عنهام  الله 

لَِسانِِه  ِمْن  الُْمْسلُِموَن  َسلَِم  َمْن  الُْمْسلُِم   ” يَُقوُل:  َوَسلََّم 
َويَِدِه، َوالُْمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نََهى الله َعْنُه ” رواه أحمد 

ومعنى  األدب.  يف  والبخاري  صحيح  بسند  داود  وأبو 

هذا الحديث أن هجران املعايص وأصحابها دليل عميل 

تطبيقي عىل الصدق واإلخالص لله رب العاملني، وشاهد 

حقيقي إلميان اإلنسان.

عنه  واالنقطاع  عنه  والبعد  لليشء  الرتك  معناه  والهجر 

متاما. ولهذا فقد جاءت األحاديث النبوية يف وجوب اختيار 

الصحبة الصالحة ألنها من أعظم أسباب فالح اإلنسان 

َعْن أيَِب ُهَريْرََة ريض الله عنه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه  َصىلَّ 

اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: ” الَْمرُْء َعَىل ِديِن َخلِيلِِه  فَلْيَْنظُْر أََحُدكُْم 
َمْن يَُخالُِل ” رواه أحمد وأبو داود والرتمذي بسند صحيح .

وذلك ألن الصحبة تؤثر يف اإلنسان ألن الصاحب ساحب، 

وأصحابها  املعايص  بهجر  النبوي  األمر  جاء  هنا  ومن 

وأماكنها. ومن مثرات هجر املعايص تحقيق االستقامة يف 

السلوك واألخالق والترصفات

ومن مثراته أيضا القدوة الصالحة ألن غريك يقتدي بك يف 

ترك املعايص وهجرها وكذلك نهى النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

وإظهارها  إعالنها  وهو  باملعصية،  املجاهرة  عن  َوَسلََّم 
وهذا مضاد متاما لهجر املعايص ؛ ألن املجاهر قدوة سيئة 

بأفعاله وأقواله ولهذا  النعايص  إىل  لغريه وسيكون داعياً 

. :

  هو معلم حضاري عريق يوثق سطوع شمس اإلسالم 

الله  دين  يف  الناس  ودخول  األرض  أقايص  وبلوغها 

وغربا،  رشقا  اإلسالم  بشارات  انطلقت  حيث  أفواجا، 

وسطعت شمس اإلسالم عىل بالد الشام يف عهد أمري 

املؤمنني الفاروق عمر بن الخطاب ريض الله عنه، وأنار 

اإلسالم جميع أرجاء الشام، وثبتت األركان اإلميانية يف 

لعام  املوافق  الرشيفة،  النبوية  للهجرة  عام 14  لبنان 

635ميالدية.

وهذا املعلم الحضاري هو أول مسجد  بني يف  لبنان  

حالل عهد الفاروق عمر بن الخطاب ريض الله عنه ،

حيث أصبح هذا املسحد موئال للعلم واإلميان يف لبنان 

أفواج  انطلقت  هذا.حيث  يومنا  إىل  تاريخه  طوال 

املؤمنني تغرتف من العلم وتتعلم أمور دينها يف هذا 

املعلم الحضاري,

وقباب  رئيسية  فخمة  قبة  عىل  املسجد  بناء  يشتمل 

جانبية أصغر من األوىل.

وتعلو املسجد منارتان شاهقتان بديعة البناء.

السبب جاء النهي عن الجهر باملعصية وأن 

الواجب عىل املسلم أن يتوب ويستغفر وال 

يتحدث بفعله للمعايص .

عن أيَب ُهَريْرََة، ريض الله عنه قال : َسِمْعُت 

يَُقوُل:  رَُسوَل اللَِّه  َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّمَ 

ِمَن  َوإِنَّ  املَُجاِهِريَن،  إِالَّ  ُمَعاًىف  ِتي  أُمَّ كُلُّ   ”

يُْصِبَح  ثُمَّ  َعَمًال،  ِباللَّيِْل  الرَُّجُل  يَْعَمَل  أَْن  املَُجاَهرَِة 

َوقَْد َسَرتَُه اللَُّه َعلَيِْه، فَيَُقوَل: يَا فُالَُن، َعِملُْت البَارَِحَة كََذا 

وَكََذا، َوقَْد بَاَت يَْسُرتُُه َربُُّه، َويُْصِبُح يَْكِشُف ِسْرتَ اللَِّه َعْنُه ” 

رواه البخاري ومسلم

ومن أرضار املجاهرة باملعايص: القدوة السيئة لآلخرين

وكذلك من أرضارها: تشجيع الناس عىل فعل املعايص

وتؤثر عىل املجاهر نفسه بتحبيطه عن التوبة ألنه إن أراد 

التوبة وسوس إليه الشيطان بافتضاح أمره ومعرفة الناس 

بفعله القبيح فيرتدد يف التوبة بسبب ذلك

ولهذا السبب نهانا النبي صىل الله عليه وسلم عن الجهر 

باملعايص والذنوب وأمرنا بهجرانها والبعد عنها.

-
الجميل  املظهر  واألعمدة  البديعة  األقواس  وزينت 

للمسجد، وتم استعامل النقوش والزخارف لتزيني مباين 

املسجد، وتم استعامل الحجارة امللونة  يف بناء املسجد.

تعرض املسجد يف تاريخه الطويل إىل أحداث كثرية ، 

وتم تجديد بناءه مرات عديدة، حيث عّمره الخلفاء، 

ثم عّمره املامليك، و كان آخر تجديد لبنائه عام 2004م 

يف عهد الدولة اللبنانية الشقيقة.

ويبقى هذا املسجد شاهداحضارياً عىل عمق الحضارة 

العربية اإلسالمية يف لبنان الشقيق .
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جهاز  لصالح  للعمل  انتدبت  أنها  سيّام  بريطانيا  يف 
عىل  بقدرتها  الجميع  مبهرًة  الربيطانية  املخابرات 
النطق بالفرنسية واإلنجليزية، لرتَسل عىل إثر ذلك مرة 
ُمِنَحت صفة صحافية بجريدة  أن  لفرنسا بعد  ثانية 
هول  فريجينيا  أثبتت  البداية،  بوست.ومنذ  نيويورك 
كفاءتها فنقلت العديد من املعلومات حول تحركات 
الجيش األملاين بفرنسا، كام انتدبت مزيداً من املقاومني 
الفرنسيني للعمل معها لتشّكل بذلك شبكة تجسس 

بريطانية عىل األرايض الفرنسية.
ظلت تعمل جاسوسة يف ليون مدة عامني، كانت خاللها 
«نيويورك بوست»،  تعمل مراسلة صحافية لصحيفة 
الخدمات  مكتب  بشأن  علمت   الفرتة،  هذه  خالل 
السلف وقت  وكان  أنشئ حديثًا،  الذي  االسرتاتيجية 
الثانية لوكالة االستخبارات األمريكية  العاملية  الحرب 
وكان  رسيًعا،  للمكتب  فانضمت  الحايل،  بتكوينها 
األرايض  إىل  باملخاطر  املحفوفة  ذلك سببًا يف عودتها 
لصالح  هول  فريجينيا  انتدبت  وهكذا  الفرنسية. 
املخابرات األمريكية عام 1944، بعد حصولها عىل هوية 
شعرها  وصبغت  ألبان،  بائعة  أنها  فتظاهرت  مزورة 
باللون الرمادي لتبدو أكرب سنٍّا، كام ارتدت تنورة طويلة 
لتخفي إعاقة قدمها. نقلت هول الكثري من املعلومات 
الحيوية إىل لندن، منها تنسيق هبوط املظالت التي 
تحمل اإلمدادات واألسلحة التي تم تسليمها لجامعات 
املقاومة، كام أخربت القوات الربيطانية بكل التحركات 
األملانية عىل األرايض الفرنسية، وقد ساعدتها التدريبات 
التي تلقتها عىل خداع أجهزة التنصت األملانية؛ لتبقى 

رسائلها إىل لندن مشفرة.

قامت هول يف تلك الفرتة بالكثري من املهام النوعية، 
فقد سلّحت ودّربت ثالث كتائب للمقاومة الفرنسية 
لتقوم مبهامت تخريبية محددة ضد القوات النازية يف 
فرنسا، وكانت قادرة عىل التنسيق طيلة الوقت مع 
املكتب يف لندن، فمنحها ذلك االستعداد الدائم لتنفيذ 
أي عمليات تُكلف بها يف أي وقت، كذلك ساهمت 
يف تهريب شخصيات مهمة لدى الحلفاء من األرايض 

الفرنسية. يف عام 1942.
الخروج من فرنسا

األملان  احتالل  عقب  فرنسا  من  الخروج  عليها  كان 
ملا تبقى من األرايض الفرنسية. أثارت أعاملها غضب 
جهاز الغيستابو األملاين، الذي ما فتئ يتتبع موقعها إىل 
حني اإلطاحة بها سنة 1942. إال أنها مل تستسلم لتلك 
النهاية ومتّكنت من الفرار سريا عىل ساقها االصطناعية 
عرب جبال الربانس لتستقر بإسبانيا وهو األمر شديد 
اإلعاقة.  تلك  مثل  لديها  لسيدة  بالنسبة  الصعوبة 
وهكذا نجحت هول يف الوصول إىل إسبانيا، لكنها مل 
تكن متلك أي أوراق تثبت شخصيتها لدى السلطات 
عليها يف سجن «فيجرييس»  التحفظ  فتم  اإلسبانية؛ 
رسالة  تهريب  يف  نجحت  حتى  أسابيع،  ستة  مدة 
إىل القنصل األمرييك يف إسبانيا عن طريق سجني تم 
تحريره مؤخرًا. وهذا ما أدى إىل تحريرها من السجن 
بوصفها  جديًدا  غطاًء  لها  األمريكية  السفارة  ومنح 

مراسلة صحفية لجريدة شيكاغو تاميز.
إنجاح  يف  هول  ساهمت  به،  ماقامت  لكل  وإضافة 
إنزال النورماندي وهزمية األملان. فقبيل بداية العملية 
التابعة  الكتيبة  يوم 6 حزيران/يونيو 1944، متكنت 
لهذه املرأة األمريكية من تدمري أربعة جسور وتخريب 
سكك قطارات الشحن والعديد من خطوط االتصال، 
لتساهم بذلك يف تأخري انتشار خرب بداية إنزال الحلفاء 

بنورماندي وتعطيل وصول اإلمدادات األملانية.
نجحت القوات األمريكية يف إخراج القوات األملانية 
من مناطق عمل هول؛ فانتهت مهمتها التي أنهكت 
القوات النازية. لقد علم النازيون بوجودها وبأنشطتها 
الكثرية، وقد نرشوا اإلعالنات بأوصافها للوصول إليها، 
انتهاء  قبل  بالفشل  باءت  املحاوالت  هذه  كل  لكن 

الرصاع يف مناطق عملها عام 1944. 
وسام الخدمة املتميزة

بعد أن علم الرئيس األمرييك، هاري ترومان ببطوالتها 
وإرصارها عىل املقاومة قام عام 1945 مبنحها  وسام 
للشجاعة  وسام  كأهم  املصنف  املتميزة  الخدمة 

بالجيش األمرييك.

أ

إضاءة عىل املؤلفة سونيا برينيل:
مبيعا.  الكتب  ألكرث  وكاتبة  صحفية  برينيل  سونيا 
الدقيقة  وأبحاثها  بالحيوية  املفعم  بأسلوبها  عرفت 

القراء.  من  واسع  جمهور  /لها  األول  كتابها 
السرية الذاتية غري املّرصح بها 
عىل  حاز  جونسون/  لبوريس 
شهرة كبريةوأدرج عىل القامئة 
أورويل  لجائزة  الطويلة 
/ الثاين  كتابها   .2011 عام 
كليمنتني: السيدة األوىل يف 
بني  كان  املتحدة/  اململكة 
لجائزة  النهائيني  امرشحني 

كشف  إذ  للسرية.  بلوتارك 
زوجة  لعبته  الذي  الحيوي  الدور  عن  األوىل  للمرة 
ترششل يف مسريته املهنية وتم اختياره ليكون فيلام 

يف هوليوود. 
وجاء عملها األخري /امرأة ال أهمية لها/  الحائز عىل 
مفّصل  مذهل  نحو  عىل  ليتناول  بلوتارك،  جائزة 
ودقيق حياة الشابة األمريكية العرجاء التي أشعلت 
الفرنسية ومل تستسلم حتى حققت  املقاومة  نريان 
حلمها. الكتاب تم اختياره كأفضل كتاب لهذا العام 
من قبل مكتبة نيويورك العامة ، وأمازون ، وسياتل 
تاميز ، وواشنطن إندبندنت ريفيو أوف بوكس   ،بوب 
شوغار، وبوك براوس، وذي سبكرت، وتاميز اوف لندن، 
أهمية  ا  له امرأة  كتاب حول  لها/  أهمية  ال  /امرأة 
الحرب  عن  الحديث  عند  حاسمة  األهمية  وهذه 
العاملية الثانية ومجرياتها.  تكشفت فيه سونيا بورنيل 
ألول مرة عن الحياة الرسية الكاملة للعميلة الرسية 
التي أرهقت البوليس األماين الّرسي لسنوات. قصة 
 ، مذهلة وملهمة للبطولة ، والتجسس ، واملقاومة 
ال  /امرأة  روعة.  امل املحن  عىل  الشخيص  واالنتصار 
أهمية لها / هي القصة املذهلة عن كيف ميكن أن 

يساعد اإلرصار يف كسب الحرب.
رمبا ليس عبثًا أن تختار سونيا برينيل لكتابها العنوان 
ذاته الذي تحمله مرسحية أوسكار وايلد الشهرية: /
التأمل يخربنا أن  امرأة ال أهمية لها/، إذ إن بعض 
العملني يؤكدان كيف ميكن المرأة الخروج إىل النور 
بعد سنوات طويلة من العيش يف الظل، وذلك عرب 
عمل شجاع بالتعاون مع بضع أشخاص واإلرصار عىل 

عدم االستسالم وإبداء القليل من املقاومة.

املؤلفة سونيا برينيل
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طويلة،  لفرتات  النازي  الرسي  البوليس  طاردها 
كعميلة رسية غري معروفة الهوية. لديهم العديد من 
األسامء الرمزية لهذه العميلة: «جريمني»، و«كاميل»، 
كل  كانت  الحقيقة  يف  «نيكوالس»،  وأيًضا  و«ديان»، 
هذه األسامء لسيدة معقدة الذكاء واملوهبة، يعرفها 
الحقيقي،  باسمها  بالتيمور  يف  والجريان  األصدقاء 
يعلم  فال  النازي  الّرسي  البوليس  أما  هول.  فريجينيا 
عنها سوى أن إصابة يف القدم جعلتها عرجاء، فلقبوها 
بالسيدة العرجاء، وكانت هذه هي املعلومة الرئيسة 
يف كل محاوالت الكشف عنها، وقد ُجَند من أجلها 

العديد من العمالء املزدوجني.
أهم  وإحدى  األمريكية  الجاسوسة  هول  فريجينيا 
لها دور ال سبيل إىل  التي كان  النسائية  الشخصيات 
إنكار أهميته يف الحرب العاملية الثانية هي بطلة كتاب 
سونيا برينيل املوسوم /امرأة ال أهمية لها/ الحائز عىل 
نسبة  ألعىل  واملحقق  السرية  لكتب  بلوتارك  جائزة 
مبيعات بني كتب السرية لعام 2020 حسب ما أوردت 
نيويورك تاميز واملختار كأفضل كتاب من قبل واشنطن 

اندبندنت رفيو اوف بوكس. 

تحدثنا سونيا برينيل عن السيدة األمريكية التي أرّقت 
البوليس النازي الرسي ففي خضم فرتة االحتالل األملاين 
لفرنسا ما بني عامي 1940 و1944، عّربت السلطات 
األملانية عن استيائها الشديد من امرأة أجنبية تواجدت 
عىل األرايض الفرنسية، وساهمت بشكل كبري يف تحرير 
العديد من السجناء املعارضني للنظام النازي وتخريب 
األملانية  القوات  وتضليل  الحديدية  السكك  خطوط 

ونقل معلومات حساسة عنها للحلفاء.
فمن هي فريجينيا هول؟

وكان  ثرية،  لعائلة   1906 عام  هول  فرجينيا  ولدت 
باللغات وحس املغامرة، فدرست  لديها شغف كبري 
اللغات يف كلية رادكليف وبرنارد، وتقدمت لدراسة 
اللغات كذلك يف أوروبا ليتم توظيفها يف النهاية كاتبًة 
السابعة  يف  وارسو.  مدينة  يف  األمريكية  السفارة  يف 
دفعتها  مبهمة  تكليفها  تم  عمرها،  من  والعرشين 
تعرضت  حيث  تركيا؛  يف  أزمري  مدينة  إىل  للذهاب 
تحت  ما  يف  اليرسى  قدمها  فقدان  كلفتها  إلصابة 
الركبة، لتتعايش بعد ذلك مع قدم خشبية مل تعقها 
عن إمتام ما كان مقدًرا لها القيام به، لكن يف الوقت 

نفسه، قضت هذه الحادثة عىل حلمها القديم بأن 
خدمة  موظفة  بصفتها  الدبلومايس  بالسلك  تلتحق 
السلطات  رفض  بسبب  املتحدة  للواليات  أجنبية 
األمريكية بوالية ماريالند تشغيلها مرة ثانية، قدمت 
عام  األمريكية  الخارجية  وزارة  من  استقالتها  هول 
1939، لتلتحق فوًرا بالعمليات التنفيذية اإلنجليزية 
لفرنسا  األملاين  الغزو  بداية  قبيل  وهكذا  الخاصة. 
سنة 1940، انتقلت فرجينيا هول إىل باريس لتعمل 
هنالك كسائقة سيارة إسعاف لصالح الجيش الفرنيس. 
وبالتزامن مع سقوط فرنسا واستسالمها، غادرت هذه 
املرأة األمريكية األرايض الفرنسية لتستقر يف بريطانيا.

أثناء عودتها بالقطار من فرنسا عقب سقوط باريس 
يف يد املعسكر النازي عام 1940. 

أول امرأة تعمل لدى املؤسسة اإلنجليزية
العمليات  يف  املسؤولني  أحد  مصادفًة،  هول  التقت 
أول  لتصبح  فجّندها  الخاصة،  اإلنجليزية  التنفيذية 
جاسوسة  اإلنجليزية  املؤسسة  لدى  تعمل  امرأة 
يف  الراديو  إشارات  وتحليل  تشغيل  يف  متخصصة 
تواجد هول  لفرتة  هاما  فصال  الكتاب  ويفرد  فرنسا. 
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أقسام  هناك  فتجد  التخصصات  يف  بالتوسع  العامل 
للحروب  آخر  وقسم  والفريوسات»  «بالهكر  خاصة 
استحداث  مسألة  فإن  وبالتايل  وغريها  البيولوجية 
عن  املعلومات  جمع  يف  متخصصة  جديدة  أقسام 
األمراض يف العامل أمر بدأ يطرح بشكل كبري وواضح 
الوطني  املركز  مدير  داي  شان  العقيد  ظهور  ورمبا 
لالستخبارات الطبية األمرييك عىل املال يف إدارة أزمة 
كورنا أعطت مؤرشاً بأن األجهزة األمنية يف دول العامل 
سوف تتجه نحو االستخبارات الطبية وبالتايل إضافة 
حالياً  املوجودة  التخصصات  ضمن  جديد  تخصص 
يكون دوره االستخبارايت يقوم عىل جمع املعلومات 
الطبية وبالتايل يبدأ هنا الحديث عن استقطاب أطباء 
ألن  االستخباراتية  املعلومات  جمع  يف  متخصصون 
املوضوع متخصص ورمبا يتخصص أكرث يف ذلك طبيعة 

األوبة بالغة التعقيد.

: « »

أثبت وباء كورنا أنه مل يكن أزمة صحية طارئة تجتاح 
دولة يف العامل، بل إن حالة القلق واالرتباك التي وصلت 
اليها مجتمعات الدول يؤكد ان كورونا  تهديد واضح  
طريقة  أن  كام  الدول  لكل  الوطني  القومي  لألمن 
التعامل معه كانت مبثابة حرب عاملية أسفرت عن 
األبيض»  الوباء «الجيش  انشاء جيش جديد يحارب 
بل إن بعض الدول عملت عىل كشف معلومات حول 
املرض أو الوباء يف دول أخرى ال تريد الكشف عنها، 
بل إن مسألة تجنيد أطباء وممرضني لجمع املعلومات 

مل تعد مستبعدة.   

« »

الرحلة  تلك  أول ضحايا  تزال  وال  كانت  العوملة» 
املترسعة. فالظاهرة التي أنهاها أسامة بن الدن 

ودفنها فالدميري بوتني منذ زمن بعيد، عادت 
لتتخذ أشكاال جديدة أقوى وأهم من أي 

وقت مىض. صحيح ان الحدود مقفلة 
الجوية  النقل  ووسائل  الدول  بني 
االجهزة  لكن  معطلة،  والبحرية 

الطبية والصحية واملختربات الطبية يف 
مختلف أنحاء العامل تعمل بإيقاع واحد، 

وتخوض معركة مشرتكة ضد عدو واحد. كام 
ان الجيوش وأجهزة االستخبارات تترصف وكأنها 

الطائرات  جديد.  نوع  من  فعلية  حرب  حالة  يف 
حاملة  االجواء  مختلف  يف  اآلن  تحلق  العسكرية 

االستخبارات  ورجال  الطبية،  والتجهيزات  املعدات 
يقتحمون املختربات واملصانع محملني باالموال لرشاء 
قيل  وما  النادرة.  والتنفس  الفحص  واجهزة  االدوية 
االرسائييل  املوساد  عمالء  بها  قام  رحالت رسية  عن 
لهذا الغرض اىل عدد من دول الخليج العريب، مل يكن 

مجافياً للحقيقة.
من  الكثري  أسقطت  والعسكرية  الصحية  «العوملة» 
الحدود، التي مل يبق منها سوى ما يحد روسيا وإيران 
االصابات  الوحيد هو رقم  الشاملية. حافزها  وكوريا 
الوفيات  ورقم  املليون  حاجز  بسهولة  حطم  الذي 

الذي يقرتب برسعة مذهلة من رقم الستني ألفا. 
ورمبا تؤدي تلك االرقام وحدها ومعها الجائحة 

نفسها اىل وقف عدد من الحروب والنزاعات 
العاملية، السيام مع تضاؤل قدرة مختلف 

دول العامل وجيوشها عىل خوضها، من يدري؟ 

الحكومات الوطنية ملزمة بالتفكري بجديّة يف انشاء 
وحدة اإلستخبارات الطبية عىل غرار الواليات املتحدة  
املبارشة  السلطة  تحت  الوحدات  هذه  تكون  وأن 
االساسية  املهمة  تكون  ان  أجل  من  القرار  لصناع 
باملعلومات  القرار  تزويد صناع  الوحدات هي  لهذه 
ملساعدتهم يف صناعة واتخاذ القرارات وقت االزمات 

واألوبئة.  
كام يجب ان تكون الحكومات الوطنية ملزمة عىل 
وبني  االستخبارات  بني  مشرتك  جهاز  بتأسيس  األقل 
تبادل  أجل  من  واألطباء  الباحثني  و  الدفاع  وزارات 
التهديدات  من  النوع  هذا  حول  الطبية  املعلومات 
غري التقليدية، ألن ذلك من شأنه املساهمة يف بناء 
سياسيات وطنية فعالة يف التوقع و رسعة االستجابة 

تجاه هذه التهديدات .
التخصصات  ضمن  جديد  تخصص  إضافة  رضورة 
عىل  يقوم  االستخبارايت  دوره  يكون  حالياً  املوجودة 

جمع املعلومات الطبية.
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القائد  استطاع  اذا  الذي  الوحيد 
البيضاء. الرايات  له  تُرفع   قهره، 

تعتمد  عام  الحروب بشكل  أنَّ  عليه  املتعارف  ومن 
عىل املعلومات املتوفرة قبل استخدام السالح، فالقائد، 
يستطيع  ال  القيادية،  ومهاراته  قدراته  كانت  مهام 
تحقيق املهمة بنجاح قبل أن يحصل عىل املعلومات 

الرضورية التي تساعده عىل استخدام قواته. 
معرفة  من  البد  العدو،  عىل  النرص  يتحقق  وحتى 
حيث  العمليات،  منطقة  وعن  عنه،  التفاصيل  أدق 
وتحليلها،  الطبية،  املعلومات  جمع  مسؤولية  إن 
وتوزيعها  إنتاجها،  ثم  ومن  وتفسريها،  وتقوميها، 
الالزمة  األسس  أهم  من  تعترب  طبية،  كاستخبارات 
لوضع الخطط التكتيكية وتنفيذها. لذا، علينا أن ندرك 
أّن االستخبارات الطبية رشٌط أسايس لكسب املعركة، 
التكتيكيون  القادة  يعطي  أن  اليوم  األهمية  فمن 
الكايف،  االهتامم  األمر  العسكريون هذا  واملخططون 
والدراسات الرضورية، لتزويدهم باملعلومات الكافية 
عن أرض املعركة من النواحي التالية: األمراض املعدية 
الطبي،  والتهديد  واملستوطنة،  الشائعة  أو  املنترشة، 
والقوارض،  والتضاريس، والحرشات،  واملناخ،  والبيئة، 
الصالحة  والنباتات  باملنطقة،  املفرتسة  والحيوانات 
عند  لها  للرجوع  باملنطقة  السامة  والنباتات  لألكل، 

الحاجة. 
وإمكاناته  عدونا،  ظروف  دراسة  علينا  فيجب 
تؤثّر  أن  شأنها  من  والتي  والجغرافية،  الطبية، 
واآلليات،  للجنود  القتالية  الكفاءة  مدى  عىل 
املعارك. يف  بدنيًا  الصمود  عىل  قدرتهم   ومدى 

وصال ميكن أن يكون تقويم الطاقة البرشية العاملة 
بل  العاملة وحده،  األيدي  أساس عدد  صحيًحا عىل 
األيدي من حيث: سالمتها  تقويم قدرة هذه  يجب 
وتحّمل  الجهد،  وبذل  العمل،  البدنية، وقدرتها عىل 
املشقة، وكامل لياقتها؛ حيث إنَّ نسبة عدد ساعات 
العمل التي تضيع بسبب املرض، والتغيّب، وبسبب 
اإلنهاك الجسامين، الذي تسببه بعض األمراض املزمنة 
والعارضة، التي قد تصيب الفرد فتنهك قواه وتقلل 

من قدرته البدنية واإلنتاجية عىل حٍد سواء.
 ومن الثابت أن انتشار أي مرض من األمراض املنهكة 
كفيل بأن يعرقل تقدمه وأداءه يف امليدان، فالحصول 
عىل املعلومات الدقيقة واملبّكرة يف الحروب الحديثة، 
أهم مرحلة يف تسلسل التخطيط ألي عملية، وهذا ما 
إليه معظم أجهزة االستخبارات، سواء كانت  تهدف 

اسرتاتيجية، أو اقتصادية، أو عسكرية، أو الطبية.

واستطلعت مجلة درع الوطن اراء عدد من الباحثني 
الذي طرحته  هل  السؤال  لإلجابه عىل  العسكريني 
أجاب  وقد  طبية،  استخبارات  اىل  بحاجة  الدول 
القيادة  كلية  من  الديب  صادق  صفوت  املستشار 
واألركان املشرتكة عىل السؤال بنعم ألن كورونا ليست 
األوىل لكنها األشهر فهناك انفلونزا الطيور والخنازير 
وسارس واأليبوال وهناك منشأة نستسيونا يف إرسائيل 
تعمل يف مجال األسلحة البيولوجية ولهذا فاألمر يحتاج 
لجهاز يف كل بلد عريب يكون له طابع رقايب دفاعي 
كحد ادىن ميكن تطويرة يف مرحلة التصنيع وأشار اىل 
ان كل هذه األوبئة ظهرت منذ عام 2000وهو امر 

غري طبيعي.
 وقدم املستشار الديب ورقة اىل مجلة درع الوطن 
الجيوش  وقاية  وأهمية  البيولوجية   الحرب  بعنوان 
أزمة  أن  يعتقد  البعض  ان  فيها  قال  منها   الحديثة 
بني  الرصاع  إطار  يف  تدخل  وأنها  مصطنعة  كورونا 
الواليات املتحدة األمريكية والصني، و أنها أحد أشكال 
الحرب البيولوجية لكنها خرجت عن نطاق السيطرة.

وأوضح ان الحرب البيولوجية نوع صامت من الحرب 
الباردة بدون سالح مادي وال تخلف وراءها تدمري يف 
املنشآت بل توجه مبارشة للبرش،و مبا أن الحروب تعد 
عمالً بشعاً إال أن الحرب البيولوجية هي األبشع عىل 

اإلطالق.
وأشار اىل ان الحرب البيولوجية ما هي إال استخدام 
املتعمد للجراثيم والفريوسات لنرش األمراض واألوبئة 
عىل  التأثري  أو  البرش  من  عدد  أكرب  إلخفاء  الفتاكة 
الكفاءة القتالية لسهولة إلحاق الهزمية بالعدد، حيث 
ميكن تطبيق تكنولوجيا الهندسة الوراثية والبيولوجية 
قدرة  زيادة  بغرض  الحيوية  والتكنولوجيا  الجزئية 

اإلصابة وتوسيع نطاقها التدمريي.
وأشار اىل انخفاض تكلفة انتاج هذا النوع من األسلحة 
تتطلب  التقليدية وهي ال  النووية  باألسلحة  مقارنة 
قدراً من كبرياً من املعرفة باعتبار ان التكنولوجيا هي 
أخطر ما مييز ذلك النوع من األسلحة فيمكن إنتاج 
عدد ضخم من البكترييا والفريوسات بأعداد ضخمة 

من خلية واحدة يف زمن محدود.
وأضاف :  طوال القرن العرشين حاولت العديد من 
الدول إحداث توجه عاملي مضاد لألسلحة البيولوجية 
بروتوكول   »  1925 عام  الكربى  الدول  فوقعت 
جنيف» الذي مينع اللجوء إىل األسلحة البكرتولوجية 
بريطانيا  قدمت  الستينات  أواخر  ويف  الحروب،  يف 
وتطوير  استخدام  لحظر   شاملة  ملعاهدة  مسودة 
 15 يف  للتوقيع  اتيحت  البيولوجية،  األسلحة  وإنتاج 
ابريل 1972 عندما صدقت عىل املعاهدة 22 دولة، 
أسهم  فاعليتها،  من  حد  مام  تصديقها  يتم  مل  لكن 
ذلك يف غياب نظام دويل فاعل للتحقيق من اإللتزام 

باملعاهدة 
مام سبق، نرى أن عىل الدول العربية االنتباه يستلزم 
خاصًة وإنها مستهدفة، فاألمر يحتاج اآلن إلداراة أو 
الرئيسية هي  هيئات طبية بيولوجية تكون مهمتها 
متابعة هذا النوع من الحروب ووضع اآلليات املناسبة 

ملواجهتها يف ظل تطور هذا النوع من الحروب.    
الكاتب والباحث محمد الصوايف من خالل  وتساءل 
ورقة قدمها ملجلة درع الوطن هل يكون كورونا أحد 
األسلحة املستقبلية؟ وقال يبقى فريوس كورونا أحد 
األدوات التي ميكن استخدامها مستقبالً هي أو غريها 

من األمراض، كسالح.

:

وقال الصوايف : قامت أجهزة االستخبارات يف كل دول 

املستشار صفوت ثابت الديب  
كلية القيادة واألركان املشرتكة

محمد خلفان الصوايف
كاتب إمارايت
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واضحة  صورة  االستخبارات  تقارير  رسمت  لقد 
جائحة  خصائص  وأظهرت  الفريوس،  انتشار  لكيفية 
يناير  يف  ترامب  الرئيس  وحذرت  العامل،  تحارص 
وحاجة  الفريوس،  انتشار  وقوة  حجم  من  املايض، 
أن  إال  مسبوقة،  غري  حكومية  قرارات  التخاذ  البالد 
التقارير االستخباراتية مل تتنبأ مبوعد وصول الفريوس 
إىل الواليات املتحدة، لكنها تتبعت انتشاره يف الصني، 

والحًقا يف دول أخرى.

التي  الدول  من  واحدة  املتحدة  الواليات  تعترب 
الطبية       باملعلومات  خاص  استخبارات  جهاز  لديها 
لالستخبارات  الوطني  باملركز  يُعرف  والصحية، 
الطبية(NCMI) -يخضع لسلطة وكالة االستخبارات 
الدفاعية- وهو عبارة عن مجموعة فريدة تجمع بني 
جمع  مع  واملتقدمة  النطاق  واسعة  الطبية  الخربة 
عىل  للحصول  والتقييامت  االستخبارية  املعلومات 

الصورة األكرث دقة لكيفية تأثري الفريوس عىل بلد ما.
املتحدة،  الواليات  يف  كورونا  فريوس  انتشار  وقبل   
رفع املركز الوطني لالستخبارات الطبية تحذيره من 
خطر الفريوس، من مستوى ”أزمة محتملة“ إىل ”أزمة 
محدقة“ بعد أن استمر الوباء يتناقل بني البرش خارج 

الصني.
 ولجمع املعلومات حول فريوس كورونا، استخدمت 
الدول  ملراقبة  قدراتها  األمريكية  االستخبارات  وكالة 
كانت  إذا  ما  وتحديد  الوباء،  انتشار  لتتبع  األجنبية 
من  وذلك  املرض،  تفيش  مدى  بشأن  صادقة  الدول 
خالل استخدام جميع أدوات االستخبارية من صور 
وكذلك  ومخربين  وعمالء  صناعية  وأقامر  جوية 
وكالة  وفرت  كام  االتصال،  عمليات  عىل  التنصت 
انتشار  حول  وتحديثات  يومية  إحاطة  االستخبارات 

الفريوس.  

.“

من  النوع  ذلك  بأنها  الطبية  االستخبارات  وتعرف 
التي تعمل عىل جمع وتقييم وتحليل  االستخبارات 
وترجمة املعلومات الطبية والفنية و الوبائية و البيئية 
يضاف إىل ذلك تقييم القدرات األجنبية سواء كانت 

عسكرية أو مدنية.
كام تعمل عىل جمع وتقييم وتحليل جميع مصادر 

التهديدات الصحية يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك 
القدرات الطبية األجنبية واألمراض املعدية والصحة 
التكنولوجيا  مجال  يف  التطورات  عىل  عالوة  البيئية 
الوطنية  الطبية ذات األهمية  الحيوية واملوضوعات 

والعسكرية، ودعم حامية القوات.
وتساهم االستخبارات الطبية يف وضع الصورة النهائية 
التي يبزر فيها مفهوم االستخبارات العامة ومبعنى آخر 
النهائية للمعلومات االستخبارتية بعد  هي املحصلة 
أن يتم تحليلها ودراستها من قبل طاقم استخبارايت 

احرتايف. 

 وهناك عدة مجاالت الستخدام االستخبارات الطبية 
منها 

 .(Health risks) تقييم املخاطر *
 * تقــديـــــر االحتيــاجـــــات الطبيــــــــــة

* املساعدة يف تنفيذ إجراءات الطب الوقايئ .
التفصيـيل  التخطيط  من  املزيـد  إجـراء   *

الصحيــة  املخاطـر  بتقييـم  واملتعلق 
ومخاطر العمليات القتالية .
توجيه  يف  املساعدة   *
اإلسناد  عملية  وإدارة 

الطبي يف امليدان .
إذاً االستخبارات الطبية تشكل 

يتخذ  إجراء  ألي  األساسية  القاعدة 
ويختص بالعمليات العسكرية الطبية خالل 

املكلفة  القوات  فإن  لذا  عسكرية  عملية  أي 
إبقاء قنوات  عليها  لزاماً  بأداء مهمة معينة سيكون 
االتصال مفتوحة مع الطاقم الطبي يف حال وجود أي 
معلومات استخباراتية قد تؤثر عىل الجاهزية الطبية 
هذه املعلومات تدفع بالتايل إىل مستوى قيادة مرسح 

العمليات التخاذ القرار الالزم بذلك.

 بعد انتهاء الحرب العاملية األوىل اتضحــت أهمــيـة 
جمــع املعـلومــات الطبيــــة عـن أرض املعركة، مـا 
كانت  حيث   (Medical intelligence) يسمـــى  
أكرب االخفاقات يف التاريخ العسكري نتيجــة انهـيـار 
الوقـايــة الشخصيــة وعــدم السيطـرة عىل األمراض، 
وعىل الرغم االسكندر وهانيبال وفريــدرك كانـوا من 
تحديد  يف  فشلوا  انهم  اال  العسكريني  القادة  أعظم 

أهمية 
الخطـــر 

لصحــــــي  ا
 عىل الجنـــــــــود.  

إحصـائيـــــــــــــة  ويف 
االســـــتخبارات  ملنظمـــــــة 

لوفـيات  األمريكيــــة  القوميـــة 
العــامل لعـــام 1988م، والبالغ 

مليونًا،   (54) عددهـــم 
وجد أن حوايل ثلث 

فـــني  ملتو ا
بســـبـب  كــان 

األمــراض  رئيـس من 
وتتزايد  الهواء،  إىل  املعدية 

النسبة، بخاصة يف عرصنا،  هذه 
والذي  العوملة(1)،  عرص  هذا 

تنتقل فيه األمراض برسعة 
مذهـــلة؛ حيث إن 

املـــرض هــو 
و  لعــد ا
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بعدما  االستخبارات،  أجهزة  أولويات  تغيري  ويأيت 
العاملية،  االقتصاد  عجلة  تعطيل  من  الوباء  متكن 
األمر الذي نجم عنه خسائر مادية فادحة، خاصة 
وأن االقتصاد ميثل عصب الحياة ودليل عىل قوة 

الدول يف تخطي األزمات . 

 وتعترب أجهزة  املخابرات أداة مهمة لتتبع الحقائق 
وباء  أزمة  بداية  ومنذ  األزمات،  أوقات  والبيانات يف 
سارعت  الصينية،  ووهان  مدينة  يف  وظهوره  كورونا 
وكالة االستخبارات املركزية األمريكية بتزويد الرئيس 
اتخاذ  تسهل  مبعلومات  ترامب  دونالد  األمرييك 

بيانات  قاعدة  إدارة  خالل  من  املدروسة،  القرارت 
الفريوس،  انتشار  خريطة  وراقبت  رصدت  رئيسية 
وتقييم خطط املواجهة التي اتخذتها الدول األخرى 
األرضار  حجم  عىل  والوقوف  الوباء،  انتشار  ملجابهة 

السياسية واالقتصادية والتعرف عليها.

:
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الحمراء،  تحت  باألشعة  ويعمل  األبعاد  ثاليث  رادار 
وجهاز كمبيوتر للتحكم وقاذفات لألساليب املضادة 
لهذا  خصيصا  مصممة  صواريخ  إطالق  عىل  القادرة 
األبعاد  ثاليث  رادار  من   APS نظام ويتكون  الهدف. 
للرصد والتتبع ونظام للرصد والتتبع الحراري وكمبيوتر 
للتحكم ونظام إطالق وصاروخ مضاد. وميكن للدبابة 
مرتا،   150 مسافة  عىل  من  الحربية  الرؤوس  رصد 
الرؤوس  تلك  لتدمري  دفاعي  صاروخ  إطالق  وميكن 
و15  أمتار   10 بني  يرتاوح  بُعد  عىل  من  الحربية 
مرتا. ويتميز نظام APS بقدرته عىل تحييد القنابل 
املضادة  املوجهة  والصواريخ  الصواريخ  تطلقها  التي 
للدبابات. وميكن تركيب النظام فوق منصات أخرى 
مستقبال مثل املدمرات الحربية والطائرات املروحية 

واملباين.

تستمد الدبابة K2 Black Panther طاقتها الحركية 
مكون    Doosan DV27K طراز  من  محرك  من 
منتج  أسطوانة   12 عىل  ويحتوي  أشواط  أربعة  من 
وهو  بالديزل،  ويعمل  حصانا   1,500 بقوة  محليا 
متصل بنظام نقل من نوع EST15K من إنتاج رشكة 
للدبابة  اآليل  النقل  ويتكون   . S&T Dynamics
عكسية  رسعات  وثالث  أمامية  رسعات  خمس  من 
خلفية، كام توجد وحدة مساعدة للطاقة الغازية - 
التوربينية التي تولد 400 حصانا، وهي الوحدة التي 

املحرك.  إطفاء  بالطاقة عند  املحمولة  األنظمة  تزود 
وتتمتع الدبابة K2 Black Panther بأحدث أنظمة 
 semi-active الفعال  شبه  الهيدرو-هوائية  التعليق 

التحكم  وميكن   .hydropneumatics suspension
يف كل عجلة عىل حدها، األمر الذي ميكن دبابة القتال 
الرئييس من ”الجلوس“ أو ”الوقوف“ أو ”االنحناء“ أو 
”امليل“ يف أي اتجاه، وهو ما مينح الدبابة عددا من 
املميزات املهمة. مثة خرباء يدعون أن نظام التعليق 
املذكور أسهل من حيث الصيانة إذا ما قورن بنظام 

التعليق التقليدي املعروف.
االشتباك مع العدو أو الطريان املنخفض أثناء التحرك

تم تجهيز الدبابة K2 Black Panther بنظام متقدم 
للتحكم يف النريان K2 Black Panther متصل بنظام 
باإلضافة  للربج،  األمامي  القوس  فوق  مثبت  رادار 
إىل جهاز تقليدي لقياس املدى يعمل بالليزر ونظام 
بوظيفة  والنظام مجهزة  املعاكسة.  للرياح  استشعار 
الذي   lock-on» mode» الهدف“  عىل  ”االستحواذ 
يضمن االستحواذ عىل أهداف معينة وتتبعها ملسافة 
تصل إىل 9,8 كيلومرتات عن طريق استخدام األجهزة 
الدبابة  لطاقم  يسمح  ما  وهو  الحرارية،  البرصية 
باإلضافة  التحرك،  أثناء  دقيق  بشكل  النريان  بإطالق 
إىل االشتباك مع الطريان املنخفض بكل قوة. ويشمل 
 Gunner›s الرئييس  املنظار  املدفع  فرد  منظار 
مجهز  القائد  أن  كام   ،(Primary Sight (KGPS
 Korean Commander›s بانورامي“  ”منظار  ب 
Panoramic Sight (KCPS)، وميتلك القائد القدرة 
عىل تخطي األمر ونزع السيطرة عن فرد املدفع من 

أجل فرض السيطرة عىل الربج.

:

عدد أفراد الطاقم: 3• 
وزن الدبابة: 55 طنا• 

خفة الحركة:
املحرك: محرك بقوة 1,500 حصانا يعمل 

بالديزل
الخوض تحت املاء: حتى عمق 4,1 أمتار
كيفية التحكم: التدحرج/التسلق/االرتفاع

املالحة: نظام تحديد املواقع عامليا
 Battle نظام إدارة املعركة

 :(Management System (BMS
متصل بأنظمة القيادة والتحكم 

واالتصاالت والحواسب اآللية 
 C4I واالستخبارات

القوة النريانية
املدفع الرشاش الرئييس: عيار 120 • 

ملليمرتا (عيار 55)
تلقيم الذخرية: آليا• 

التحكم يف النريان
رصد وتتبع الهدف آليا



705842020

امليداين  الوعي  زيادة  أجل  من   STANAG 4579
 Battle لدى أفراد الطاقم. ويسمح نظام إدارة املعركة
معلومات  لنظام  (املشابه   Management System
األمرييك)  الجيش  يستخدمه  الذي  الداخيل  املركبة 
الصديقة، مبا  القوات  بتبادل املعلومات مع  للمركبة 
يف ذلك اآلليات املدرعة األخرى والطائرات املروحية). 
زكم املقرر قريبا دمج اآلليات الذاتية التجريبية وآلية 
الدبابة  أنظمة  مع  املأهولة  غري  املدولبة  االستطالع 
الدبابة  طاقم  مينح  الذي  األمر   ،Black Panther
القدرة عىل مسح ومراقبة أي منطقة عن بُعد دون 

الكشف عن موقعها.

نريانية  بقوة   K2 Black Panther الدبابة  تتمتع 
برجي  مبدفع  االستعانة  بفضل  كبري  بشكل  معززة 
ذلك،  عىل  عالوة  جديدة.  طلقات  واستخدام  ممتد 
عالية عىل  وقدرة  فائقة  بخفة حركة  الدبابة  تتمتع 
للطاقة  صغري  مصدر  عىل  اعتامدها  بفضل  املناورة 

ووجود نظام تعليق متقدم ونظام مالحي متطور.
 K2 Black Panther ويتكون التسليح الرئييس للدبابة
من مدفع رشاش من طراز Hyundai WIA عيار 120 
ملليمرتا ذي جوف أملس من إنتاج كوريا الجنوبية. 
 automatic loader واملدفع مجهز بجهاز تذخري آيل
الذي يؤمن تذخري القذائف من وضع الحركة عندما 
تكون الدبابة يف وضع الحركة أو تقف فوق سطح غري 

مستو. ويستطيع املدفع الرشاش عيار 120 ملليمرتا 
وتحتوي  الواحدة.  الدقيقة  يف  طلقات   10 إطالق 
يصل  إجاميل  مخزون  Black Panther عىل  الدبابة 
إطالق  ما ميكنها من  األعرية،  إىل 40 طلقة مختلفة 
سيل من النريان فوق املوقع املعادي ملدة ثالث دقائق 
تقريبا قبل أن تحتاج إىل إعادة التزود بالذخرية. وهنك 
عدد إجاميل يقدر ب 16 طلقة مخزنة داخل جهاز 
التلقيم اآليل املوجود داخل هيكل الدبابة. وتستطيع 
الذخرية  من  مختلفة  أنواع  عدة  إطالق   K2 الدبابة
بفضل مدفعها الرشاش الرئييس، وتشمل تلك الذخرية 

الطاقة  ذات  الخارقة  الطلقات  عىل-  تقترص  وال   -
 tungsten التنجستني  مادة  من  املصنوعة  الحركية 
بقدرة  تتمتع  التي   kinetic energy penetrators
أعىل عىل اخرتاق الدروع من طلقات الجيل السابق، 
ذات   HEAT الكياموية الطاقة  طلقات  تشمل  كام 
األغراض املتعددة التي ميكن استخدامها ضد األفراد 
خفيفا  تصفيحا  املصفحة  أو  املصفحة  غري  واآلليات 
فوق األر، باإلضافة إىل الطائرات املروحية التي تحلق 

عىل ارتفاع منخفض.
 K2 Black Panther ويتكون التسليح الثانوي للدبابة
من مدفع رشاش ثقيل K6 عيار X 99 12.7 ملليمرتا 
عىل  والقادر  الربج  ميني  أعىل  املثبت   (BMG  50.)
إطالق 3,200 طلقة، باإلضافة إىل مدفع رشاش مزدوج 
إطالق  عىل  القادر  ملليمرتا   7,62X51 عيار  املحاور 

12,000 طلقة.

 Agency for Defence العسكري  التطوير  قامت 
Development (ADD) الكورية الجنوبية بتطوير 
 Korean Active الكوري  الفعال  الحامية  نظام 
 K2 لتجهيز الدبابة (Protection System (KAPS
Black Panther من أجل زيادة قدرتها عىل حامية 
املضادة  والقاذفات  الصواريخ  ضد  الطاقم  أفراد 
للرصد  نظاما  النظام  هذا  ويستخدم  للدبابات. 
 dual sensor استشعار  بنظامي  مجهزا  والتعقب 
detection and tracking system مكون من نظام  detection and tracking system مكون من نظامبفضل مدفعها الرشاش الرئييس، وتشمل تلك الذخرية تكون الدبابة يف وضع الحركة أو تقف فوق سطح غري

Black Panther

(NBC)
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K2 Black
Panther

 K2 Black Panther استمدت دبابة القتال الرئييس
التي  الدبابة  هذه  تطوير  وجرى   ،XK2 برنامج من 
طريق  عن  الجنوبية  كوريا  يف  التايل  الجيل  تتبع 
 indigenous األصلية  التقنيات  عىل  االعتامد 
التطوير  عملية  بدأت  وقد  فحسب.   technology
هذه يف عام 1995، وتم كشف النقاب عن أول منوذج 
الدبابة  تخضع  التاريخ،  ذلك  ومنذ   .2007 عام  يف 
والتقييم.  االختبار  عمليات  من  متواصلة  لسلسلة 
 K2 وجرى توقيع عقد إنتاج أول 100 دبابة من طراز
يف عام 2014. ويف عام 2017 ذكرت تقارير أنه قد تم 
تسليم أول دفعة من هذه الدبابات املائة، وأن العمل 
يجري حاليا نحو إنتاج املزيد من هذه الدبابات. ويف 
عام 2019 جرى توقيع عقد إنتاج 106 دبابة من طراز 
 Doosan DV27K طراز  من  مبحرك  املجهزة   K2
 RENK التعليق نظام  عىل  وتعتمد  بالديزل  يعمل 
HSWL 295 TM. ويف عام 2020 تم إنتاج 54 دبابة 
K2 إضافية مجهزة مبحرك Doosan DV27K ونظام 
 S&T إنتاج رشكة تعليق أملاين EST15K مريح من 
Dynamics. وتعترب الدبابة K2 حاليا من أكرث دبابات 
مستوى  عىل  سعرا  وأعالها  تقدما  الرئييس  القتال 
رشاش  مبدفع  مبدئيا  الدبابة  تجهيز  وجرى  العامل. 
تجريبي ذي جوف أملس smoothbore gun عيار 
140 ملليمرتا من إنتاج رشكة Rheinmetall، ولكن 
تستوعب  بحيث  الحقا  الدبابة  تعديل  إعادة  جرى 

.L5 /120 املدفع عيار
األنهار  خوض  عىل  بقدرتها   K2 الدبابة  وتتميز 
وهي  قدما)،   13) أمتار   4,1 مستوى  حتى  العميقة 
 posture control مجهزة بوظيفة التحكم يف الوضع
function التي تسمح لها بإمالة الشاسيه أو خفض 
بوصة)   16) سنتيمرتا   40 بحوايل  الكيل  االرتفاع 
واستخدام نظام إنذار يعمل بالليزر القادر عىل إدارة 
الربج نحو مصدر النريان املعادية بطريقة شبه فورية.

حامية ضد الصواريخ والقاذفات املضادة للدبابات
تصميام   Black Panther الدبابة  تصميم  يعترب 
أفراد  ثالثة  من  مكون  لطاقم  تتسع  حيث  تقليديا، 
من بينهم قائد املهمة وفرد املدفع والسائق. ويوجد 
يتواجد  بينام  الهيكل،  مقدمة  منتصف  يف  السائق 
املقصورة  وتوجد  الربج.  داخل  املدفع  وفرد  القائد 
وصندوق  املحرك  يوجد  بينام  املنتصف،  يف  القتالية 
إىل  للدبابة  القتايل  الوزن  ويصل  الخلف.  الرتوس يف 

إىل  وعرضها  أمتار   10,8 إىل  طولها  ويصل  طنا،   55
إىل  بالنسبة  أما  أمتار.   2,4 إىل  وارتفاعها  أمتار   3,6
الخلوص األريض للدبابة فيصل إىل 0,45 مرتا، وتتكون 

الدروع املوضوعة عىل الدبابة Black Panther من 
 modular composite مركبة  قياسية  دروع 

 Active “و”نظام دفاعي فعال armour
Defence System (ADS) يعتمد 

املضادة  الدروع  بلوكات  عىل 
 Explosive للمتفجرات 

 Reactive Armour
 (ERA)blocks

ويـؤكـــــــد 
مهندسو رشكة 

الدرع  أن  التصنيع 
األمامي قادر عىل تحمل 

طلقات  من  مبارشة  إصابات 
التي  ملليمرتا  عيار 120  الدبابات 

الدبابة  أن  كام   .L55 مدافع  تطلقها 
Black Panther مجهزة أيضا بنظام حامية 

فعال ونظام لألساليب املضادة.
الدبابة  حاميـة  تعتمـد  ذلك،  عىل  عالوة 

ضد  شامل  حاميــة  نظـام  عىل   K2
التهديدات النووية والبيولوجية 

كام   ،(NBC) والكياموية 
أنهــا مـزودة بجهــاز 

استقبال للتحذير 
الرادار  ضد 

 R a d a r
 W a r n i n g

 (Receiver (RWR
والذي  الربج  أعىل  مثبت 

”نظام  ك  استخدامه  ميكن 
الصواريخ“  اقرتاب  ضد  تحذير 

 Missile Approach Warning System
وجرى  الرادار.  ضد  تشويش  ونظام   ((MAWS

تجهيز مركبة القتال الرئييس بنظام للحامية الفعالة 
والقاذفات  الصواريخ  ضد  الالزمة  الحامية  لتوفري 

أنظمة  عىل  الدبابة  وتحتوي  للدبابات.  املضادة 
إلعطاب أو تدمري األهداف املعادية.

أنظمــــة  عىل   K2 الدبــابـــــة  تحتــــوي 
واالتصــــــاالت  والتحكـــم  القــــيادة 
اآلليـــــــــة  والحــــواســـــــب 
ت  را الســـــــــــــتخـبا ا و
 C4I (Command,
 C o n t r o l ,

 Communications,
 Computers, and
تحـديد  ونظـام   (Intelligence
ونظام   GPS عاملـيا  املواقــع 
واملعادية  الصديقة  األهداف  بني  التمييز 
IFF/SIF (Identification Friend or Foe/

 Selective Identification Feature) system
(الناتو)  األطليس  شامل  حلف  ملواصفات  املطابق 
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(Main Battle Tank (MBT

.

K2 Black Panther

لهذا السبب، يتعني عىل دبابة القتال الرئييس أن تصل 
إىل مستوى عاملي متقدم من حيث تقنياتها العامة 
التي تتمثل يف خفة الحركة الفائقة والقدرة عىل نقل 
الحركة ووجود نظام مميز لالتصاالت واملالحة والقدرة 
الفائقة عىل التحميل وتأمني الحامية الذاتية ووجود 

بني  التعامل  جيدة  بيئة  وتوفر  متقدم  تسلح  نظام 
اإلنسان واآللة.

الكورية   Hyundai Rotem رشكة  قامت  وقد 
 K2 Black الرئييس  القتال  دبابة  بتصنيع  الجنوبية 
دبابة  عن  عبارة  وهي  األسود)،  (الفهد   Panther

فيام  للغاية  جديدة  نظرية  من  تصميمها  تستمد 
عن  حد  أقىص  إىل  القتالية  الكفاءة  بزيادة  يتعلق 
 digital-based مريحة  رقمية  تصميامت  طريق 
ergonomic designs تناسب البيئة القتالية الفنية 

يف القرن الحادي والعرشين.
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متوج  كانت  التي  والفضائية  التليفزيونية  القنوات 
بها مرص آنذاك، 36 إعالميا ... وأنهى هذه الورشة 
يف أسبوع ثم إختار 6 إعالميني للمرحلة الحقيقية 
التي قَِدم من أجلها إىل مرص، وهي عمل مجموعة 
من التقارير اإلخبارية املصورة عن أبرز 18 مشكلة 
والتعليم  والصحة  واإلسكان  كاملواصالت  عامة 
 CBS وغريها باللغة اإلنجليزية، إلذاعتها عرب شبكة

األمريكية،، هكذا كان يقول .. !!
ولعل ما أقوله اآلن يدركه متاما العاملون يف مجال 
والسبعينيات  الستينيات  إرث  من  فلدينا  اإلذاعة، 
من القرن املنرصم ما يسمى بـ“اإلذاعات املوجهة“ 
يف  مؤثرة  لكنها  ناذرة  تكون  تكاد  مختلفة  بلغات 
اإلعالم  بدور  تقوم  وكانت  بالدها،  يف  حيويّة  كتل 

الحرب  إطار  يف  الزمنية  املرحلة  تلك  يف  الكوجه 
الباردة الصامتة وما يُعرف باإلخرتاق الثقايف،، مُيكن 
منظومة  إطار  يف  دورها  وتعظيم  اآلن  إستثامرها 
عىل  منها  واملحتملة،  القامئة  للعدائيات  املواجهة 
سبيل املثال الربنامج املوجه باللغة الفارسية واللغة 
برصي  مبعادل  وتكون  األمهرية،  واللغة  الرتكية 

تليفزيوين مناسب !
وعىل جانب آخر فإن عودة الروح للدراما الوطنية 
والتاريخية بإنتاج واع ملخاطر املرحلة التي تواجهها 
والتدخالت  املطامع  جراء  العربية  واملنطقة  مرص 
وتنبُّه  يقظٍة  عىل  هام  دليل  لهو  والرتكية  الفارسية 
املفاهيم  وتوحيد  تصحيح  يف  اآللية  هذه  ألهمية 
العدو  َزييف  الوطني وكشف  اإلصطفاف  وتحقيق 

الذي تارة يكون إرهابيا واضحا، وتارة يكون يف شكل 
يُراد  خارجي  ومظهر  سلوكية  وقيم  ذهنية  صور 
من  وإستالبها  إلخرتاقها  مجتمعاتنا  يف  له  الرتويج 
خالل فضائيات عربية ُموجهة – مع األسف- لدول 

عربية بعينها ..  فاليقظة ثم اليقظة ثم اليقظة!!
وهنا نؤكد أن صناعة الوعي هي إسرتاتيجية ُمقرتحة 
للدولة يف منظومات متعددة أولها اإلعالم،، وميكن 
حول  آمن  سياج  خلق  ذلك  يف  الغاية  تكون  أن 
والتأثر  اإلخرتاق  من  يقيه  املواطن،  ووجدان  عقل 
بأي عوامل خارجية، وهو ما نسميه ”الحفاظ عىل 
الُهوية الوطنية“ .. ولتحقيق ذلك هناك ركائز كثرية، 
أولها الحفاظ عىل جذوة الفولكلور الشعبي والرتاث، 
متّقدة ال تنطفىء أبدا أمام الثقافات الوافدة، ودعم 
هنا  تتقاطع  وسوف  اآلليات  بكل  لذلك  الدولة 
القول  نافلة  من  وليس  الثقافة،  مع  اإلعالم  آليات 
أن أذكر بكل التحية واإلعجاب مهرجان“سويحان“ 
اإلمارايت الخاص مبزاين اإلبل ومهرجان ”الجنادرية“  
شاشات  عىل  توازن  وجود  أيضا  السعودي...  
التليفزيون الوطني القومي اململوك للدولة يف بث 
اإلعالمية  املواد  مع  وطنيا  املُنتجة  اإلعالمية  املواد 
املُعلبة القادمة من الخارج، وكذلك التفاعل بحذر 

مع برامج ”الفورمات“... 
اإلعالم  مجال  يف  الوطنية  الُهوية  عىل  الحفاظ  إن 
باملضمون  يبدأ  بالتفاصيل  أمر كبري وواسع وميلء 
وينتهي باملكساچ واملؤثرات الصوتية و املوسيقية،  
األوطان  عىل  الحفاظ  أن  األلف،،  للمرة  ونؤكد 
ُمنفتحة  ُمدركة،   .. واعية  يقظة..  أعني  إىل  يحتاج 
بغري إندفاع و متأنية بغري تباطؤ... وللحديث بقية.    
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يف  المعة  أسامء  اإلسرتاتيجي  الهدف  لهذا  التجنيد 
والفن  واملوسيقى  واملرسح  والرواية  السينام  عامل 
أرنولد   ” مثل  والفالسفة  واملؤرخني  التشكييل 
ذلك  يف  وإعتمدت  راسل“  برتراند   ” و  توينبي“ 
عىل مؤسسة ”فورد“ و“روكفلر“ التي كان ”هرني 
كيسنجر“ أحد خربائها يف الرتويج للحلم األمرييك، 
املعسكر  عىل  الحصار  إلحكام   CIA وقامت 
بإسم  ثقافية  منظمة  بإنشاء   1950 عام  الشيوعي 
بعد  فيام  تحولت  الثقافية“  الحرية  ”كونجرس 
وإفتتحت  الثقافية“،  للحرية  الدويل  ”اإلتحاد  إىل 
واملعارض  املجالت  لتمويل  أفرعا  دولة   35 يف  لها 
الفنية والحفالت املوسيقية، ليطغى الذوق واملزاج 
منترشا  كان  الذي  السوفيتي  نظريه  عىل  األمرييك 
و“تشيكوفسيك“  ”رحامنينوف“  كموسيقى  آنذاك 
و“داستافسيك“  ”تشيخوف“  الرواية  عامل  ويف 
موسيقى   وإنترشت  فظهرت   ... ”تولستوي“  و 
 Jazz و    Country music و    Rock and Roll
إىل  املنظمة  األمر يف هذه  بل وصل   ،HipHop و
”نريودا“  الشهري  شييل  شاعر  فوز  منع  يف  نجاحها 
بجائزة نوبل عام 1964، ومل يفز بها إال عام 1971 
 CIAالـ قتلته  فرنسا ومع هذا  كان سفريا يف  حني 
الوثائق  بعض  ذلك  تذكر  كام  بعامني  فوزه  بعد 

والتي أٌميط اللثام عنها بعد أكرث من 50 عاما.
إلعادة  واألدب  الفن  عامل  الـCIA يف  فعلته  ما  إن 
والذائقة  العامل  يف  الثقافية  البنية  وتشكيل  بناء 
الفنية مبا يؤدي إىل كراهية الشيوعية والسعي وراء 
النموذج األمرييك، يؤكد رسعة وخطورة الثقافة يف 
التأثري عىل الوعي والوجدان من خالل أدواتها كام 

ذكرنا، السينام- املرسح-الفن التشكييل- املوسيقى-
املعارض الفنية ... وقد ُجمعت كل هذه الفنون يف 

الفن الثامن وهو ”التليفزيون“!! .
قُبيل رشارة الثورات العربية والتي ُعرفت بـ“الربيع 
العريب“، كنت أتابع شخصيا التحوالت الثقافية التي 
شهدتها مرص منذ عام 2003 وحتى قُبيل 25 يناير 
الطابع  عليه  غلُب  الذي  املرسح  يف  سواء   ،2011
حساب  عىل  وساد   experimental التجريببي 
الفن  معارض  وأيضا   Classic ال  القومي  املرسح 
  Installation ”الرتاكيب“  فن  وغلبة  التشكييل 
األموال  وإخرتاق  فيه،  النمطي  السائد  الشكل  عىل 
املرشوعات  دعم  هيئة  عىل  الخارج  من  القادمة 
من  عدد  خالل  من  واملرسحية  الثقافية  الشبابية 

القاهرة...   وسط  يف  موجودة  كانت  التي  املراكز 
كنت أتابع ُمجمل املشهد الثقايف والفني بفم فاغر، 
السيايس  باملشهد  وربطه  ماسيحدث  فهم  محاوال 
يحدث  يشء  أي  يكن  مل  فعال  آنذاك،،  واإلجتامعي 

إعتباطا!!
يف   “ICFG” للصحافة  الدويل  املركز  لعب  كام    
القاهرة دورا مؤثرا يف هذا اإلطار،، حيث أتذكر أنه 
قُبيل إنتخابات 2005 الرئاسية املرصية والتي كانت 
مبثابة أول إنتخابات رئاسية تعددية بعد ثورة 23 
يوليو ، قام شخص أمرييك يٌدعى“ مايكل برادسيل“ 
حول  اإلعالميني  من  ملجموعة  عمل  ورشة  بعمل 
األمريكية،  الطريقة  اإلنتخابات عىل  تغطية  كيفية 
أكرث من 300 متقدم من كل  إختار من  أن  ويعد 
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إىل لبنان- انذاك ،،
قادين هذا الشعور إىل العودة يف ظل هذه الظروف 
اإلنسانية الصعبة علينا جميعا بعد أن تحول اإلعالم 
بقنواته التي تبث ليل نهار أعداد املصابني واملوىت 
جراء هذا الفريوس اللعني،  تحول إىل بكائية كونية 
والوجدان  الروح  عىل  جبارة  سلبية  طاقات  تبث 
عىل مستوى العامل،، قادين ملتابعة قنوات من هذا 
”ديب  قناة  مثل  سنوات  بضعة  قبل  ظهرت  النوع 
جميعا  وقبلهم  زمان“  ظبي  ”أبو  وقناة  زمان“ 
قناة ”التلفزيون العريب“  التي ظهرت عام 2010،  
الذهبي  اليوبيل  مبناسبة  أطلقت  والتي  املرصية 
للتلفزيون املرصي، لكنها توقفت ثم عادت للظهور 
مرة أخرى عام 2016 مبُسمى ”ماسبريو زمان“،، هذا 
إحداث  مهام يف  دورا  لعب  الفضائيات  من  النوع 
ملشاهدتهم  تعرض  من  كل  لدى  النفيس  التوازن 
متابعات  أحدثته  الذي  الكوين  الصخب  برغم 
اإلعالم لجائحة Covid-19 وما صاحبها من توترات 
جراء  الناس،  عند  وهلع  وخوف  ونفسية  عصبية 
سقوط وسائل اإلعالم مع هذا التناول الذي مل تعتد 
عليه سابقا ،، كل ما سبق يقودما إىل تسائل : هل 
هذا الشغف نتيجة عودة الكالسيكية - التي هي 
إتجاه عاملي بدأ مع األلفية الجديدة يف السينام- ؟! 
والتي  قديم؟!  لكل  ”الحنني“  النوستالجيا  هي  أم 
اللذيذ والذي  بها، ذلك املرض  نحن جميعا مرىض 
يعيدنا إىل سنوات الطفولة والشباب لنستذكر معها 
ذلك  يف  صاحبها  ما  وكل  التليفزيونية  املواد  هذه 

الوقت من أماكن وأحداث وأشخاص رحلوا عنا.
.. كل ما سبق كان مبثابة متهيد نرياين ملا يٌطلق عليه 

”إديولوچية السالح ” !! 
سميث“  ”بريى  املتقاعد  األمرييك  الجرنال  يقول 
 CNN قناة البارزين عىل  الضيوف  وقد كان أحد 
مل  الحرب  إن   ”  : الخليج  حرب  وقت  األمريكية 
تكن هي كل ما غطاه اإلعالم وأنه عىل مدى ستة 
أسابيع التي إستغرقتها الحرب، شاهد الناس العدد 
األكرب من ساعات البث يف اليوم الواحد عن أي فرتة 

مضت يف التاريخ“.
 كام تذكر عدد من املصادر ما كان يدور يف كواليس 
CNN من مخرجي األخبار ورؤساء التحرير حيث 
كان جزء منهم منشغل مبطالعة عناوين النيو يورك 
تاميز  والواشنطن بوست  لتحديد القصص الخربية 
األخبار،   نرشات  بعد  فيام  عليها  ستحتوي  التي 
املشاهد  يُتابعون  املخرجني  من  عدد  بقي  بينام 

الكويت  يف  هناك  العمليات  مرسح  من  القادمة 
املتاخمة  األمريكية  العسكرية  القواعد  يف  أو 
ويكتبون القصص الخربية لتندمج مع ما يصل 
هائل  كم  من  برس“  األسوشيتد   ” وكالة  عرب 
من الصور Sitcoms والفاكسات لتُكّون كلها 
تكوين  يف  منصهرا  متكامال  إعالميا  نظاما 
قد  والتي  ذهنية،  صور  أو   ”  Images  ”
مبارش  بشكل  مرتبطا  مصطلحا  تكون 
السياسة  عامل  يف  اإلنتخايب  بالنشاط 
عامل  يف  العامة  العالقات  بنشاط  أو 
تخصص  يف  لكنها  األعامل،  إدارة 
إختصار  النفسية“،  ”العمليات 

لكالم كثري يشتعل له الرأس شيبا.
أنه وبعد  الوثائق  تكشف بعض 
األمريكية  الحكومة  إنشاء 
املخابرات  لجهاز   1947 عام 
ليتوىل   “CIA“بـ املعروف 
الحرب  يف  الثقايف  الجانب 
الواليــات  بــني  البــاردة 
األمريكيـــــة  املتحـــدة 

السوفيتي  اإلتحاد  وبني 
قبل  نواتـه  كانت  والذي 

الخدمـــات  ”مكتــب  ذلك 
قــام  والذي  اإلسرتاتيجيــة“ 
سبتمرب  يف  بحله  ترومان 
1945 حيث كان من أبرز 
”آالن داالس“  رجــــالــه 
روزفلـت“،  و“كـريميت 
أن  الوثائــق  فتخــربنا 
إنشــاء  الهــدف من 
الجهاز هو ”تحصني 
العــامل ضــد وبـاء 
لشـــــــيوعيــة  ا
ومتهـيد الطريق 
مصالح  أمـــام 
ســة  لســـيا ا
ألمريكيــة  ا

يف 
الخارج“ 

فتم 
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 إن التقدم املذهل ومايسمى بثورة املعرفة يفرض 
علينا أن ال منكث كثريا لنتحرك وتتحرك كل أجهزة 
الدولة لتستعد دفاعا، وهجوما اذا لزم األمربسالح 
الوعي وهودرجة بني  أمىض من أي سالح وهو  

اإلدراك و اإلحاطة !!

أتابع  وأنا  وفرحي  دهشتي  أُخفي  أن  أستطع  مل 
بدأت  التي  السعودية  ”ذكريات“  قناة  بالصدفة 
جائحة  بسبب  الصحي  الحظر  رسيان  مع  بثها 
Covid-19، والتي تعرض ملواد تليفزيونية قدمية 
”عدنان  كرتون  مسلسل  عاما،   45 من  أكرث  منذ 

ذلك  يف  تحظى  كانت  وبرامج  و“هايدى“  ولينا“ 
الوقت مبشاهدة كبرية، إذ  مل يكن هناك يف الفضاء 
الحكومية  التليفزيونية  القناة  غري  السعودي 
خط  لرشكة  التابعة  التابالين  قناة  بإستثناء   –
التابالين التي كانت تنقل البرتول من السعودية 

/
/
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العلوم  مجاالت  يف  الدويل  التعاون  رضورات 
الدولية  املنظامت  تأسيس  تطلبت  والتكنولوجيا 
املتعددة األطراف اإلقليمية منها والعاملية والتي تهتم 
التكنولوجية،  للسياسات  العديدة  اإلشكال  بوضع 
وهي تعكس املعنى األعم للتعاون الحكومي يف هذه 
عىل  واهتامماتها  لوظائفها  وفقاً  نصنفها  املجاالت، 

النحو التايل:
التي  التكنولوجيات  بتطوير  املهتمة  املنظامت  أ. 
تدعم اإلهتاممات الفردية الخاصة للحكومات وهي 
التنظيامت  بني  أهمية  واألكرث  األكرب  العدد  تضم 

الدولية ومنها عىل سبيل املثال:
منظمة األغذية والزراعة ((FAO التابعة لألمم • 

وتهتم  1945م  عام  تأسست  والتي  املتحدة 
بالزراعة  املتعلقة  األبحاث  وتطوير  بتشجيع 

والتغذية .
الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA)) التابعة • 

وتهتم  1954م  عام  تأسست   ، املتحدة  لألمم 
السليمة  باإلستخدامات  املتعلقة  باألبحاث 
للطاقة الذرية ، كام ترشف عىل األمن النووي 
الصدد  هذا  يف  مسئوليتها  ضمن  وتقع  املدين 
جميع دول العامل مبا فيها تلك التي مل توقع عىل 

معاهدة خطر إنتشار األسلحة النووية.
العلمية •  لإلتحادات  الدولية  االستشارية  الهيئة 

بدأت  حكومية  غري  منظمة  وهي   (ICSU)
التقدم  تطوير  وهدفها  1918م  عام  نشاطها 
مختلف  يف  العلمية  املشاريع  ودعم  العلمي 

أنحاء العامل.
عام •  تأسست   ((IHO للمياه  الدولية  املنظمة 

عىل  العمل  وهدفها  م   1889
بشأن  التعاون  تشجيع 

السياسات  وضع 

أمن  وتطوير  وتنظيم  املائية  باألعامل  املتعلقة 
املالحة البحرية .

املقاييس  وتطبيق  بوضع  املعنية  املنظامت  ب. 
لإلستخدامات  الرضورية   ((STANDARDS

الدولية للتكنولوجيا ومنها : 
اإلتحاد الدويل لإلتصاالت ITU)) الذي تأسس • 

الدولية  القيم  بوضع  ويهتم  1865م  عام 
لرتددات الراديو.

التي •   ((ICAO املنظمة الدولية للطريان املدين
تأسست عام 1944 م وتهتم بتطوير وتخطيط 
املدنية  الجوية  للمالحة  الدولية  األساليب 

ومراقبة حركة الطائرات.
 • (IBWM) واملقاييس   لألوزان  الدويل  املكتب 

معايري  إىل وضع  ويهدف  م  عام 1876  تأسس 
دولية موحدة لوحدات القياس املستعملة .

لحل  التكنولوجيا  بتطبيق  املعنية  املنظامت  ج. 
املشاكل العامة ، ومنها:

التابعة •   (WHO) العاملية  الصحة  منظمة 
وهي  1948م  عام  تأسست  املتحدة  لألمم 
وكالة متخصصة وتشمل العديد من املختربات 
ورعاية  بصيانة  املتخصصة  امليدانية  والربامج 

الصحة العامة.
 • (WMO) الجويـة العامليـة لإلرصـاد  املنظمـة 

التابعة لألمم املتحدة ويعود تأسيسها إىل عام 
1878م وترشف عىل تشغيل منشآت ومعدات 
املتعلقة  والبيانات  املعلومات  لجمع  مختلفة 

بالطقس وتوزيعها عىل دول العامل.
د. املنظامت املعنية بتطوير السياسات الوطنية يف 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا ، ومنها :
والعلوم •  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة 

عام  تأسست  التي   (UNESCO) والثقافة 
اإلهتامم  املتعددة  نشاطاتها  وتشمل  1914م 

بتطويرالسياسات الفكرية بشكل عام وأصدرت 
نرشات كثرية ومتعددة يف هذا الصدد.

التي •  اإلقتصادي  والتعاون  التنمية  منظمة 
البلدان  أهم  وتضم  1961م  عام  تاسست 
التجارية يف العامل من أجل التشاور يف مجموعة 
بالسياسات  املتعلقة  املشاكل  من  كبرية 

اإلقتصادية.
األهداف  بتطوير  ساهمت  املنظامت  هذه 
التكنولوجية وقرصت املسافة بني األماين اإلقتصادية 
وهو ما مكن التحقيق ، إال أن بعض عوامل الفشل 
التي صاحبت بعض نشاطات هذه املنظامت حملت 
للتعاون  اللجؤ  العامل عىل  يف  الحكومات  من  الكثري 
الثنايئ بوصفة بديالُ مفضالُ وخيار  إسرتاتيجي يتعلق 
بازدهار وإستقرار الشعوب ومنائها من خالل العقل 
مثرات  ليجني  يخطط  الذي  للدولة  اإلسرتاتيجي 
املصالح الحكومية املشرتكة من خالل تعزيز وتطوير 
الرشاكات الحكومية بني الدول يف املجال التكنولوجي.

مصالح  تحتمها  رضورة  الدول  بني  التعاون  أصبح 
رضورة  أصبح  عامة  الدول  بني  فالتعاون  الشعوب 
بقاء وليس رفاهية إختيار ، وبدون ذلك لن تستطيع 
أي أمة النهوض ومواجهة تحديات ومهددات العرص 

والحياة .
إن تبني إسرتاتيجيات التعاون التكنولوجي بني 

كافة  يف  التنمية  إىل  الطريق  ميهد  الدول 
عىل  تعتمد  وهي  األخرى  املجاالت 

وروابط  عالقات  يف  الدخول 
تحقق  تشاركية  تعاونية 

الوطنية  املصالح 
للدول.    
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األدوات  إىل  حتى  هذا  تجاوز  بل  الجسدي  العمل 
تطوير  يف  وساعد  الذهنية،  العمليات  متارس  التي 
إىل  باإلضافة  والصناعي،  الزراعي  اإلنتاج  وتحديث 
الكوادر  وخصوصاً  التعليم  مجال  يف  ملحوظ  تقدم 
والفنيني مام يدفعهم إىل إيجاد طرق وسائل التنمية.

يتحتم عىل الدول النامية أن تهتم بتهيئة املستلزمات 
العلمي  التقدم  ربط  عىل  املساعدة  األساسية 
خدمة  له  يصبح  وبذلك   ، بالتعليم  والتكنولوجي 
لالنتاج وقوى اإلنتاج، وأن تطور البنية التكنولوجية 
إسرتاتيجيات  تفعيل  خالل  من  الوطني  لإلقتصاد 
الدول  وبني  بينها  فيام  تشاركية  وإتفاقيات  تعاون 
العمل  إنتاجية  منو  ملعدالت  وتعزيزاً  دعامً  األخرى 
ورأس املال وفقاً لخطة العلم والتكنولوجيا عىل عدة 

مؤرشات يحقق هدف التعاون االسرتاتيجى.

ميكن مالحظة هذه اإلسرتاتيجيات من خالل املحاور 
التالية: 

فائدة يف  لتحقيق أقىص  التكنولوجيا  أ. تسخري 
أداء األعامل املختلفة.

ب. تشجيع اإلبتكارات التكنولوجية (دعم قطاع 
العامة  الخزانة  بتمويله من  والتطوير)  البحث 

للدولة.
وكافية  عريضة  تكنولوجية  قاعدة  خلق  ج. 

لتحقيق األماين واألهداف الوطنية.
النامذج واالمثلة عىل مدى اإلهتامم 
إسرتاتيجيات  بتبني  الحكومي 
كثرية  املجال  هذا  تدعم 
ما  منها  نذكر 
إليه  ذهبت 

األمريكية خالل  املتحدة  الواليات  يف  الزراعة  وزارة 
والتحسينات  األبحاث  كل  متويل  إىل  املنرصم  القرن 
التكنولوجية التي تقف اآلن وراء إقتصادها الزراعي 
املتميز بإنتاجية عالية ، وأيضاً ما ذهبت إليه وكالة 
واملعاهد   (NASA) ناسا األمرييك  والفضاء  الطريان 
والتصاميم  الفضاء  تكنولوجيا  تطوير  لها يف  التابعة 
الطاقة  لجنة  أنفقت  كذلك   ، املجال  بهذا  املتعلقة 
الذرية التي أصبحت فيام بعد (إدارة تنمية وتطوير 
أبحاث الطاقة) مليارات الدوالرات خالل ربع القرن 
املنرصم من أجل تطوير إستخدامات الطاقة النووية 
وما يزيد عن عرشة وكاالت فيدرالية أخرى تكفلت 

بدعم قطاع األبحاث والتطوير.
الواليات  تقدمه  الذي  الحكومي  الدعم  أن  يالحظ 
األساليب  من  واحداً  إال  يكن  مل  األمريكية  املتحدة 
الكثرية التي كانت تقدم وقتها التشجيعات والحوافز 
أهم  بني  من  ونذكر   ، التكنولوجيه  لإلبتكارات 
إستفادت  التي  الرضيبية  اإلعفاءات  األساليب  هذه 
واملساعدات   ، التكنولوجية  التطوير  قطاعات  منها 
الحكومية يف مجال تشجيع التصدير وإعداد وتعلم 
املهرة  الحرفيني  فئات  وباقي  والعلامء  املهندسني 
القطاعات  مختلف  لتسيري  عنهم  الغنى  الذين 

التكنولوجية.
طرق  يف  عادة  الحكومات  تتدخل  أخرى  جهة  من 
واألمن  الصحة  باسم  التكنولوجيا  من  اإلستفادة 
عىل  فوائدها  القليلون  يحتكر  ال  أن  أيضاً  وتضمن 
واإلدارية  الرشعية  فالرتكيبة   ، الكثريين  حساب 
وفعالية  األغذية  نقاء  ضامن  أجل  من  توسعت 
األدوية والتحكم بالتلوث البيئي واستغالل الرثوات 
بتحديد  والترصيح  اإلخرتاع  براءات  ومنح  الطبيعية 
السلع  تصدير  ومراقبة  الراديو  ترددات  إستعامالت 
موحدة  مصطلحات  ووضع  الحساسة  التكنولوجية 

لإلنتاج .

التعاون الرسمي بني الدول يف الحقول التكنولوجية 
الباب عىل مرصعيه ويخدم العديد  ميكن أن يفتح 
منظور  من  فهو   ، دولة  لكل  الفردية  املصالح  من 
الوطنية يف مثل هذه  النشاطات  إسرتاتيجي يكمل 
تعاونية  رشاكات  عرب  الدول  وتستطيع   ، الحقول 
تخدم  إسرتاتيجية  فوائد  تجني  أن  بينها  فيام  ذكية 
مصالح وطموحات الدول املتشاركة واملتعاونة عىل 

النحو التايل:
أ. يرسع من إمكانيات تبنى وتقبل واستيعاب 
تحقيقها  ويجعل  الجديدة  التكنولوجيات 
لو  مام  سهولة  وأكرث  وواقعياً  عملياً  وتطبيقها 

كانت الجهود املبذولة يف هذا الصدد فردية .
بالبحث  املتعلقة  الجهود  تركيز  إىل  يؤدي  ب. 

والتطوير وتوجيهها لتحقيق أعىل الفوائد.
التكنولوجيا  فهم  قواعد  ويعمم  يوسع  ج. 

وانتشار الخربة .
للجدارة  وكامل  شامل  تعزيز  إىل  يؤدي  د. 
ويشجع  والتكنولوجية  العلمية  والكفاءة 
التعاون واملشاركة يف الحقول واملجاالت األخرى.

العلامء  لجمهرة  األمثل  اإلستخدام  يضمن  هـ. 
هذه  أن  والشك  الخربات  وذوي  واملهندسني 
والحكومات  الدول  تشجع  مجتمعة  امليزات 
عىل بذل الجهود الكبرية التي تهدف إىل خلق 
التكنولوجي  التعاون  الظروف املالمئة لتكريس 

بني الحكومات. 
تستطيع  الدول  بني  واملشاركة  التعاون  خالل  من 
التصدير  عوائد  لزيادة  فرصاً  تقدم  أن  الحكومات 
ذلك  أمثلة  ومن  الوطني  اإلقتصاد  تدعيم  وبالتايل 
إشرتاك بريطانيا وفرنسا يف إنتاج طائرة (الكونكورد) 
وأملانيا  فرنسا  وتعاون  واشرتاك   ،
إنتاج  يف  وبريطانيا  وهولندا 
الجوية  (الحافلة 

. (Airbus
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روح  من  العامل  دول  لكل  واإلزدهار  اإلستقرار  ينبع 
التعاون التعايش والعالقات البينية لتحقيق التنمية 
الدول  بني  التشاركية  فالعالقات  املتبادلة  واملصالح 
الدول  بني  والتعاون  املنشود.  السالم  اىل  طريق 
مصطلح يطلق عىل الجهود املبذولة بني دول العامل 
املتبادلة  الدول  مصلحة  تحقيق  أجل  من  أجمع 
الدوليني  والسلم  األمن  تحقيق  سبيل  قي  املتعاونة 
والذي يعد من القواعد  األساسية التي تقوم عليها 

منظمة األمم املتحدة. 
التنمية هي عنرص أسايس لإلستقرار والتطور اإلنساين 
جزيئ  أو  شامل  تطور  عملية  وهي  واإلجتامعي 
مستمر تهدف اىل الرقي بالوضع اإلنساين اىل الرفاه 
اإلنسان  وسيلة  وهي  والتطور  والسالم  واإلستقرار 

وغايته.

متزايداً  إهتامماً  والتكنولوجيا  العلم  موضوع  يثري 
ومتعاظامً لدى األوساط السياسية والعلمية وخاصة 
يف ظروف التنمية اإلقتصادية باعتبارها القوى املحركة 

اإلقتصادي  للتقدم 
ر  لتطو ا و

الحضاري يف خضـم التطورات العلمية والتكنولوجية 
املتسارعة.

تعترب عملية التنمية املحرك ملجمل قطاعات اإلقتصاد 
الوطني حيث يحتل العلم والتكنولوجيا املكانة األوىل 
بإعتبارهام املحرك األسايس لترسيع هذه  والرئيسية 

العملية ودفع عجلة تطورها إىل األمام.
وما  والتكنولوجيا  العلم  تبني  إن 
طرق  من  عليه  يرتتب 
جيه  نتا إ

وتطبيقية  فنية  ومعارف  عملية  ووسائل  وأساليب 
لحل املعضالت التي تثور خالل مسرية التنمية يصبح 
أمراً بالغ األهمية بالنسبة للبلدان النامية واملتطورة 
عىل حٍد سواء، وبالتايل فإن حاجات املجتمع املتطورة 
واملتنامية باستمرار عىل الصعيدين الكمي والنوعي 
يساهم  أن  والتكنولوجي  العلمي  البحث  يستطيع 
مساهمة كبرية وفعالة يف تلبيتها وسد قسم كبري منها 
لزيادة  األول  الرشط  اإلنتاج وكونه  تأثريه يف  بسبب 

إنتاج السلع والخدمات النافعة للبرش.

التكنولوجيا  إستخدام  يف  الدول  إهتامم  رضورة  إن 
كإحدى الوسائل واإلسرتاتيجيات األساسية يف تفعيل 
سيام  ال  املربرات  كل  له  الوطنية  التنمية  وتطوير 
والدراسات  األبحاث  نتائج  اإلعتبار  بعني  أخذنا  إذا 
العلمي  التأثري  معرفة  حول  أجريت  التي  العلمية 
ومساهمة   ، االقتصادي  التطور  يف  والتكنولوجي 
ففي  العمل،  إنتاجية  زيادة  يف  التكنولوجي  التقدم 
الواليات املتحدة األمريكية نجد أن تقدم التكنولوجيا 
يساهم بنسبة ترتاوح ما بني 80 إىل %90  يف زيادة 

إنتاجية العمل.
يستنتج من ذلك أن التقدم التكنولوجي قد أثر عىل 
إنتاجية العمل ، ولقد أولت الدول املتقدمة اإلهتامم 
البالغ بصياغة إسرتاتيجيات التقدم التكنولوجي من 
من   %  3.5 إىل   2 من  املتوسط  يف  ينفق  ما  خالل 
الدخول القومية عىل البحوث العلمية والتكنولوجيا.

املتسارع  والتكنولوجي  العلمي  التطور 
جديدة  إخرتاعات  إىل  أدى 
للتخفيض  وذلك 
عبء  من 

% 3.5 2
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 هناك العديد من املظاهر التي متيز الحرب الباردة 
الجديدة، عن الحرب الباردة القدمية لعل أبرزها:

1 - تعدد األطراف املشاركة فيها: كانت الحرب الباردة 
القدمية تقترص فقط عىل الواليات املتحدة واالتحاد 
السوفيتي السابق، أما الحرب الباردة الجديدة فتضم 
والصني  املتحدة  كالواليات  األطراف،  من  العديد 
اإلقليمية  القوى  وبعض  األورويب  واالتحاد  وروسيا 
واالعرتاف  مكانتها  تعزيز  إىل  تطمح  التي  الصاعدة، 
بدورها يف أية تحوالت مستقبلية يف النظام الدويل، 
تطمح  بوتني  فالدميري  الرئيس  قيادة  فروسيا يف ظل 
إىل استعادة موقع الدولة العظمى التي كان يحتلها 
«الوريث»  باعتبارها  «السابق»،  السوفيتي  االتحاد 
الرشعي له، ولهذا بدأت منذ سنوات تتحدى الهيمنة 
من  العديد  يف  رؤيتها  فرض  إىل  وتسعى  األمريكية، 

امللفات والقضايا الدولية، كام هو حاصل يف األزمتني 
ظل  يف  األخرى  هي  والصني  واألوكرانية.  السورية 
قيادة الرئيس يش جينبينغ تسعى إىل تحويل قوتها 
النظام  تفاعالت  يف  مؤثر  سيايس  دور  إىل  اقتصادية 
طريق  مرشوع  إحياء  يف  ذلك  وترجمت  الدويل، 
رغم  الجنويب  الصني  بحر  عىل  والسيطرة  الحرير، 
املعارضة الدولية وتعزيز تواجدها يف القارة األفريقية 
يف  الدوالرات  مليارات  ضخ  طريق  عن  واآلسيوية 

العديد من املرشوعات.  
2 - تراجع الوزن النسبي لدور حلف شامل األطليس 
تم  ما  إذا  خاصة  األهمية،  بالغ  تطوراً  يعد  وهذا 
األخذ يف االعتبار حقيقة أن الحلف الذي طاملا عرف 
السوفيتي  االتحاد  مواجهة  يف  ووحدته  بتامسكه 
يشهد  القدمية،  الباردة  الحرب  حقبة  إبان  السابق 
سبق  كام  أعضائه،  بني  الخالفات  من  العديد  اآلن 
أوروبية  توجهات  وجود  عن  فضالً  هذا  اإلشارة، 
تقودها كالً من فرنسا وأملانيا لتأسيس جيش أورويب 

موحد، بهدف استقالل السياسة األوروبية يف املجالني 
الدفاعي واألمني عن الواليات املتحدة األمريكية.

عىل  فقط  الجديدة  الباردة  الحرب  تقترص  ال   -  3
الصوتية  الفرط  الصواريخ  امتالك  أو  التسلح  سباق 
جديدة،  أدوات  تتضمن  وإمنا  للقارات،  العابرة 
وصحية،  ورقمية  وتكنولوجية  وتجارية  اقتصادية 
الباردة  الحرب  من  تعقيداً  أكرث  تعد  فإنها  ولهذا 
التسلح  سباق  عىل  باألساس  ارتكزت  التي  القدمية 
العظميني حول  القطبيني  النفوذ بني  والتنافس عىل 

العديد من املناطق يف العامل.
إذا  والصيني:  األمرييك  النموذجني  بني  الرصاع   -  4
بني  رصاعاً  شكلت  القدمية  الباردة  الحرب  كانت 
النموذج الرأساميل بقيادة الواليات املتحدة األمريكية 
والنموذج االشرتايك بقيادة االتحاد السوفيتي السابق، 
أيضاً  أقرب  هي  اآلن  الجديدة  الباردة  الحرب  فإن 
الليربايل،  األمرييك  النموذج  بني  تنافس  أو  إىل رصاع 
وبني النموذج الصيني الرشقي الذي تسعى بكني إىل 
الرتويج له عاملياً، خاصة بعد نجاحها يف إدارة أزمة 
وباء كورونا، وهذا ما عرب عنه بوضوح الرئيس الصيني 
بقوله عام 2017 «إن الصني تقدم خياراً جديداً للدول 
واألمم األخرى التي تريد ترسيع تنميتها مع الحفاظ 

عىل استقاللها». 

ملعطياتها  وفقاً  الجديدة،  الباردة  الحرب  أن  ال شك 
والسلم  لألمن  تهديداً  تشكل  السابقة،  ومؤرشاتها 
الدوليني، بالنظر للعاملني التاليني، األول تصاعد حدة 
التنافس بني القوى الدولية واإلقليمية حول املصالح 
والنفوذ، قد يؤدي إىل مناوشات عسكرية، كام حدث 
وبني  الحدودية،  الخالفات  حول  والهند  الصني  بني 
الصني والواليات املتحدة يف بحر الصني الجنويب، وهذا 
من شأنه أن يعقد من البيئة األمنية عىل الصعيدين 
اإلقليمي والدويل. أما العامل الثاين فريتبط باألساس 
بالرصاع بني هذه القوى الدولية واإلقليمية عىل إعادة 
الخاصة، هذا  ملصالحها  وفقاً  الدويل  النظام  تشكيل 
فضالً عن غياب التوافق فيام بينها حول كيفية حل 
العامل،  مناطق  من  العديد  تشهدها  التي  الرصاعات 
منذ  تشهد  التي  األوسط  الرشق  منطقة  وخاصة يف 
والرصاعات  النزاعات  من  معقدة  مجموعة  سنوات 
املسلحة، وال تلوح يف األفق أي مؤرشات عىل حلها، 

وهذا بالطبع ميثل تهديداً لألمن والسلم الدوليني.
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مسؤولية اضطهاد األقلية املسلمة يف والية زينجيانغ، 
خاصة  صينية،  رشكات  ترامب  إدارة  تستهدف  كام 
عمالق تكنولوجيا االتصاالت «هواوي»، بدعوى أنها 
متورطة يف مساعدة بكني يف مامرسات تجسس عىل 

العمالء، وهو ما تنفيه السلطات الصينية.
يف الوقت ذاته، فإن هناك توتر متصاعد يف عالقات 
الصني ببعض القوى اإلقليمية، خاصة مع الهند حول 
شهري  يف  الفتة  بصورة  تصاعدت  والتي  الحدود 
مايو ويونيو 2020 وتطورت إىل مناوشات عسكرية 
يف  األقل  عىل  هنديا  جنديا   20 مقتل  عن  أسفرت 
أسوأ صدام بني البلدين يف حوايل نصف قرن. وهذه 
التوترات وإن كانت بسبب الخالفات الحدودية بني 
الدولتني، إال أنها ال تنفصل عن رصاع النفوذ بني بكني 
ونيودلهي يف املنطقة بوجه عام، حيث متول الصني 
مرشوعات اقتصادية يف العديد من دول املنطقة مثل 
باكستان وميامنار ورسي النكا، وهو األمر الذي يثري 
مخاوف الهند، خاصة أن هذه الدول قريبة جغرافياً 

لها.
3 - الخالفات بني ضفتي األطليس حول العديد من 
واالقتصادية،  والتجارية  واألمنية  الدفاعية  القضايا 
األوروبيني  حلفائها  املتحدة  الواليات  تطالب  حيث 
ما  كثرياً  ترامب  فالرئيس  الدفاعي،  إنفاقها  بزيادة 
انتقد أملانيا إلنفاقها نسبة أقل بكثري من اقتصادها 
خالل  وقال  املتحدة،  بالواليات  مقارنة  الدفاع  عىل 
قبل  ستولتنربغ،  ينس  الحلف  رئيس  مع  محادثات 
انطالق قمة الناتو يف لندن يف ديسمرب 2019، «هذا 
ليس عدال، ليس من الصواب أن يتم استغاللنا من 
هذا  ندع  أن  ميكننا  ال  التجارة،  يف  ثم  الناتو،  حلف 
هذه  وراء  من  املتحدة  الواليات  وتريد  يحدث». 
املفروضة  املادية  األعباء  تخفيف  الضغوط 
حيــث  عليهــا؛ 

تنفق أكرث من 649 مليار دوالر من ميزانية الحلف 
التي تقدر بحوايل 1036 مليار دوالر أمرييك بهدف 
وبالفعل  املشرتك،  والدفاع  واالستقرار  االمن  تحقيق 
األخرية  اآلونة  يف  الحلف  دول  من  العديد  أعلنت 
املحدد  الهدف  من  لتقرتب  الدفاع  ميزانيات  زيادة 

للناتو برفع هذه النسبة إىل %2.  
4 - عودة سياسة التحالفات إىل الواجهة:  لعل من 
عودة  هي  الجديدة  الباردة  الحرب  مظاهر  أهم 
تسعى  فالصني  الدولية،  العالقات  يف  االستقطابات 
الواليات  حساب  عىل  الدولية  تحالفاتها  تعزيز  إىل 
املتحدة، واستغلت أزمة وباء كورونا يف ذلك، حينام 
توجهت إىل تقديم مساعدات عسكرية للعديد من 
الدول األوروبية التي ترضرت بشدة جراء هذا الوباء، 
وخاصة إيطاليا وإسبانيا وبعض دول أوروبا الرشقية، 
وعىل الجانب اآلخر، فإن الواليات املتحدة تسعى إىل 

تعزيز عالقاتها مع اليابان وكوريا الجنوبية 

أنها  بل  آسيا،  يف  املتصاعد  الصيني  النفوذ  الحتواء 
توظف عالقاتها مع تايوان كورقة ضغط مستمرة ضد 
تايوان يف االنفصال عن  الصني، خاصة يف ظل رغبة 
بكني. روسيا هي األخرى تعمل عىل تعزيز تحالفاتها 
االقتصادية، وتركز بشكل رئييس عىل منظمة شنغهاي 
قدراتها  تطوير  تواصل  كام  بريكس،  مجموعة  أمام 

العسكرية.
5 - التنافس عىل التواجد العسكري يف الخارج: كانت 
تحتفظ  التي  الرئيسية  القوة  هي  املتحدة  الواليات 
بوجود عسكري كبري لها يف الخارج منذ نهاية الحرب 
الباردة القدمية، وحتى وقتنا الراهن ما تزال تحتفظ 
بالعديد من القواعد العسكرية، باعتباره ذلك يشكل 
أهم العوامل التي تضمن لها الحفاظ عىل مصالحها 
ونفوذها يف الخارج، ولكن منذ سنوات قليلة بدأت 
العديد من القوى الدولية تعمل عىل تعزيز تواجدها 
العسكري يف الخارج، فالصني عىل سبيل املثال، بدأت 
تهتم بإنشاء قواعد عسكرية يف أفريقيا، وأنشأت يف 
العام 2017 أوىل قواعدها العسكرية يف جيبويت ، كام 
أن روسيا هي األخرى بدأت تعمل عىل إنشاء قواعد 
عسكرية يف الخارج، وتحديداً يف سوريا؛ من منطلق 
القومي  أمنها  عىل  الحفاظ  رضورات  من  ذلك  أن 
ومصالحها االسرتاتيجية يف الخارج، حيث متتلك روسيا 
يف سوريا قاعدتني عسكريتني، جوية وبحرية، فقاعدة 
حميميم الواقعة يف الالذقية كانت مخصصة للطريان 
 ،2015 سنة  لقواتها  موسكو  واستخدمتها  املروحي، 
أما  مرشوط.  غري  املنشأة  لهذه  استعاملها  أن  علام 
قاعدة طرطوس فهي بحرية، وتعد الوحيدة لروسيا 
يف البحر األبيض املتوسط، وقد أعيد استخدامها من 
يقيض   ،2017 عام  وقع  اتفاق  ضمن  موسكو  قبل 

بتعزيز الوجود العسكري الرويس جوياً وبحريًا 
يف سوريا.
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موسكو  من  كل  ترفض  بينام  لها،  منافسة  دولية 
وبكني استمرار الهيمنة األمريكية عىل النظام الدويل، 
األقطاب،  متعدد  دويل  نظام  بناء  إىل  وتسعيان 
تشاركان بفاعليه يف تفاعالته املختلفة، وهذا الرصاع 
القوى،  هذه  بني  العالقات  عىل  بدوره  ينعكس 

ويجعلها أقرب إىل التوتر منها إىل التعاون.
2 - التنافس عىل املصالح والنفوذ بني القوى الكربى 
يف العديد من املناطق حول العامل، فعىل سبيل املثال 
تتنافس الصني والواليات املتحدة عىل التمدد داخل 
القارة األفريقية، من بوابة تقديم املساعدات ملواجهة 
أيضاً  الدولتني  بني  التنافس  يظهر  كام  كورونا.  وباء 
 5.6 خالله  من  متر  الذي  الجنويب  الصني  بحر  حول 
التجارة  % من  أكرث من 40  تريليونات دوالر، متثل 
العاملية، فبينام تشرتك دول عديدة يف السيادة عىل 
هذا البحر كالصني وفيتنام والفلبني وماليزيا وبروناي 
وسنغافورة ، إال أن بكني تطالب تقريبا بنحو ثالثة 
تاريخية،  وثائق  إنها  تقول  ما  إىل  مستندة  أرباعه 
وهذا ما ترفضه الواليات املتحدة التي تعترب محاوالت 
الصني السيطرة عىل املوارد يف املياه املتنازع عليها يف 
بحر الصني الجنويب أمراً «غري مرشوع»، ولهذا تلوح 
عن  الصني  لردع  القوة  باستخدام  واآلخر  الحني  بني 
حينام   ،2020 أغسطس  شهر  يف  آخرها  وكان  ذلك، 
أجرت مجموعة سفن قتالية أمريكية بقيادة حاملة 
الصني  طائرات، عمليات دفاع جوي بحرية يف بحر 
باهتامم  املتحدة  الواليات  وتراقب  هذا  الجنويب. 
التي اتخذتها بكني لتعزيز تواجدها  بالغ الخطوات 
يف بحر الصني الجنويب خالل األشهر القليلة املاضية 
مع انشغال العامل مبواجهة وباء كورونا، خاصة بعد 
طائرات  ونرشت  أبحاث  محطات  بإنشاء  قامت  أن 
وهو  عليه،  املتنازع  البحر  يف  خاصة  عسكرية 
الواليات  دفع  ما 

التحركات، ومطالبة  التحفظ عىل هذه  إىل  املتحدة 
الصني بالتوقف عنها.  

القوى  العاملي بني  التسلح  3 - االستمرار يف سباق 
مبجاالتها  العسكرية  القوة  أن  تدرك  التي  الكربى، 
القوة  قياس  معايري  أهم  تشكل  تزال  ما  املختلفة 
بينها  تتنافس فيام  الدويل، ولهذا  النظام  والنفوذ يف 
كافة  يف  األسلحة  منظومات  أحدث  إنتاج  عىل 
إعالن   ذلك  عىل  املؤرشات  من  ولعل  املجاالت، 
الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف شهر مايو 2020 
تفوق  جديد  صاروخ  لتطوير  موافقته  أعطى  أنه 
رسعته رسعة الصوت، بينام أعلنت روسا عىل لسان 
الرئيس فالدميري بوتني يف شهر مايو 2020 أنها متكنت 
من تصميم أسلحة عالية التقنية ال نظري لها يف أي 
العلوم  مستوى  بفضل  وذلك  العامل،  يف  أخرى  دولة 
وكوادر الهندسة يف روسيا. كام يستمر التنافس بني 

الفضاء  عسكرة  مجال  يف  الكربى  القوى 

عىل النحو الذي جسدته بوضوح اسرتاتيجية الفضاء 
الدفاع  وزارة  عنها  أعلنت  التي  الجديدة  األمريكية 
الواليات  أن  تؤكد عىل  والتي  يونيو 2020،  يف شهر 
املتحدة ستسعى للمحافظة عىل تفّوقها يف الفضاء، 
كالً  االسرتاتيجية  هذه  فيه  اعتربت  الذي  الوقت  يف 
نظرا  األكرب  االسرتاتيجي  التهديد  وروسيا  الصني  من 
فضائية  قدرات  ونرشهام  واختبارهام  لتطويرهام 

مضادة.

تتنوع مظاهر الحرب الباردة الجديدة التي يعيشها 
العامل اليوم، والتي تتضمن ما ييل:

العديد من  الواليات املتحدة يف عمل  1 - تشكيك 
املنظامت الدولية بل واالنسحاب منها، بدعوى عدم 
قيامها باملهام املنوطة بها أو نتيجة الخالفات معها 
حول تفسري بعض القضايا، وكان آخرها يف شهر يوليو 
العاملية،  2020 حينام انسحبت من منظمة الصحة 
للتصدي لفريوس كورونا  التحرك  تأخرها يف  بدعوى 
بأزمة  ترتبط  كانت  وإن  الخطوة  وهذه  املستجد، 
العام  التوجه  عن  تنفصل  ال  أنها  إال  كورونا،  وباء 
السلطة  إىل  وصولها  منذ  ترامب  إدارة  تتبناه  الذي 
واالتفاقيات  املعاهدات  من  باالنسحاب   2017 عام 

الدولية.  
املتحدة  الواليات  بني  الرصاع  حدة  تصاعد   -  2
القضايا،  العديد من  األمريكية والصني عىل خلفية 
واالقتصادية  التجارية  املجاالت  تتضمن  والتي 
عن  فضالً  والتكنولوجية  والعسكرية  والسياسية 
قضايا حقوق اإلنسان، ولعل من أهم مؤرشات ذلك 
الرئيس دونالد ترامب يف شهر يونيو 2020  توقيع  

ترشيعاً يسمح بفرض عقوبات عىل مسؤولني 
يحملهم  صينيني 
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الرؤى بني القوى الكربى حول قضايا وأزمات منطقة 
املاضية  القليلة  السنوات  خالل  األوسط  الرشق 
أسهمت يف عودة أجواء الحرب الباردة إىل الواجهة، 
األزمة  يف  عسكرياً  روسيا  تدخل  ظل  يف  خاصة 
السورية، هذا فضالً عن تجدد سباق التسلح العاملي 
التنافس فيام بينها عىل  القوى الكربى واحتدام  بني 
تكنولوجيا  وخاصة  التكنولوجيا،  مجال  يف  التفوق 

الذكاء االصطناعي. 
تصاعدت  واملعطيات  التطورات  هذه  ظل  يف 
التحذيرات من نشوب حرب باردة جديدة، وخاصة 
منذ وصول إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب إىل 
لسياسة  وتبنيها   ،2017 العام  من  يناير  يف  السلطة 
الواليات  قوة  تأكيد  تستهدف  جديدة  خارجية 
املتحدة، وتعزيز تفوقها يف املجاالت كافة. وبالفعل 
التاريخ  ذلك  منذ  األمريكية  للسياسة  املتتبع  فإن 
هذه  عىل  طرأ  الذي  التحول  طبيعة  بوضوح  يدرك 
مع  وإمنا  وروسيا،  الصني  مع  فقط  ليس  السياسة، 
تعاونية  بعالقات  يرتبط  الذي  األورويب  االتحاد 
ودفاعية وطيدة ورشاكة وثيقة مع الواليات املتحدة 
عرب حلف شامل األطليس(الناتو)، حيث بدأت إدارة 
التجارية والدفاعية  القضايا  العديد من  تثري  ترامب 
والتكنولوجية مع هذه القوى خالل السنوات املاضية، 
وظهرت مصطلحات جديدة مثل الحروب التجارية 
عن  فضالً  الخامس،  الجيل  وحروب  والتكنولوجية 
انسحاب الواليات املتحدة من العديد من االتفاقيات 
عىل  واضح  مؤرش  يف  األممية،  واملنظامت  الدولية 
رفضها لألطر املؤسسية والتنظيمية الحاكمة للنظام 
الدويل الراهن، وسعيها إىل تغيريها مبا يواكب أهداف 

السياسة األمريكية الجديدة. 
وحينام ظهر فريوس كورونا املستجد «كوفيد- 19» 
العام  من  ديسمرب  يف  الصينية  ووهان  مدينة  يف 
2019، تصاعدت وترية التوترات بني بكني من ناحية 
من  األوروبيني  حلفائها  وبعض  املتحدة  والواليات 
ناحية ثانية، حول منشأ هذا الفريوس، حينام وجهت 
انتشار  يف  السبب  بأنها  للصني  اتهامات  واشنطن 
وباء كورونا، بينام استمرت القضايا الخالفية األخرى 
التجارية واالقتصادية واألمنية، وذلك يف مؤرش واضح 
عىل سيطرة الطابع الرصاعي عىل هذه العالقات، بل 
أن إدارة ترامب أصدرت يف شهر مايو 2020 تقريراً 
بعنوان «النهج االسرتاتيجي األمرييك يف التعامل مع 
تفيد  معلومات  تضمن  الشعبية»،  الصني  جمهورية 
بأن الصني تسعى إىل تغيري النظام الدويل مبا يتامىش 

مع مصالح وإيديولوجية الحزب الشيوعي 
الصيني. ويف املقابل فإن مسئولني صينيني 
باردة  حرب  اندالع  مغبة  من  حذروا 
جديدة مع الواليات املتحدة، فقد أعلن 
يف  الصيني  الخارجية  وزير  يي  وانغ 
 2020 مايو  شهر  يف  صحفي  مؤمتر 
عىل  املتحدة  والواليات  «بالده  أن 
حافة حرب باردة جديدة»، قائال: 
أصيبت  املتحدة  الواليات  أن 
يجرب  سيايس»  «بفريوس 
املسؤولني هناك عىل مهاجمة 
وذلك  باستمرار،  الصني 
التي  لالنتقادات  إشارة  يف 

وجهها الرئيس دونالد ترامب 
لكيفية تعامل الصني مع الوباء.

كورونا  فريوس  أن  واضحاً  وبدا 
الرصاع  أعاد   «19 املستجد»كوفيد- 

بني الواليات املتحدة وحلفائها من ناحية 
والصني من ناحية ثانية إىل الواجهة، خاصة 

مع توجه األخرية إىل توظيفه سياسياً يف تعزيز 
مكانتها، والرتويج لنموذجها التنموي والسيايس 

يف العديد من املناطق حول العامل، كأوروبا الرشقية 
احتواء  إىل  املتحدة  الواليات  وتحرك  وأفريقيا، 
اكتسابها مناطق  والحيلولة دون  الصينية  التحركات 

نفوذ جديدة يف العامل.

بها  ارتبط  وما  كورونا،  جائحة  أن  رغم 
الوباء،  هذا  لتسييس  محاوالت  من 

تصاعد  وراء  الرئييس  السبب  تعد 
عن  األخرية  اآلونة  يف  الحديث 

الجديدة،  الباردة  الحرب 
من  العديد  هناك  أن  إال 
العوامل واملعطيات األخرى 

تقف وراء ذلك، لعل أهمها: 
إعادة  عىل  الرصاع   -  1

بني  الدويل  النظام  تشكيل 
الواليات  الكربى، وخاصة  القوى 

املتحدة وروسيا والصني، فواشنطن 
النظام  عىل  هيمنتها  تأكيد  تريد 

قوى  ظهور  دون  والحيلولة  الدويل، 
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 فالواليات املتحدة تسعى إىل الحفاظ عىل مكانتها يف 
قمة هذا النظام، باعتبارها ال تزال «القوة العظمى» 
ما يطرحه  تفاعالته، وترفض  املهيمنة عىل  الوحيدة 
البعض عن تراجع مكانتها بسبب القصور يف إدارتها 
ألزمة كورونا، بينام تطمح الصني إىل تعزيز مكانتها 
يف عامل ما بعد كورونا، بدعوى نجاحها يف إدارة هذه 
الشأن.  هذا  يف  به  يحتذى  منوذجاً  وتقدميها  األزمة، 
يف  جديدة  ملرحلة  كورونا  جائحة  ستؤسس  فهل 
هذه  مؤرشات  هي  وما  الجديدة؟  الباردة  الحرب 

عن  متيزها  التي  االختالف  أوجه  هي  وما  الحرب؟ 
الحرب الباردة القدمية بني الواليات املتحدة واالتحاد 
السوفيتي «السابق»؟ وما هي تداعيات هذه الحرب 

الجديدة عىل األمن والسلم الدوليني؟ 

تجدد  إىل  الجديدة  الباردة  الحرب  مصطلح  يشري 
التوتر والرصاع بني القوى الدولية واإلقليمية الفاعلة 

يف النظام الدويل حول املصالح والنفوذ، وخاصة بني 
كل من روسيا والصني من جانب والواليات املتحدة 
وهناك  آخر.  جانب  من  األطليس  شامل  وحلف 
الباردة  الحرب  بداية  حول  الخرباء  بني  اختالف 
الجديدة ، فالبعض يشري إىل أنها اشتعلت مع أزمة 
أوكرانيا عام 2013 والتي دشنت لتجدد الرصاع بني 
إىل  يرجعها  والبعض  وروسيا،  األطليس  حلف شامل 
 ،2018 عام  وبكني  واشنطن  بني  التجارية  الحرب 
وتباين  االنقسام  حالة  أن  يرى  ثالث  فريق  وهناك 
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 ،Apple أو Google Play غري متوفرة عىل منصتي
ألنها ميكن أن تكون برامج ضارة تتسبب يف رسقة 
الحاسوب  أجهزة  إتالف  أو  املستخدمني  بيانات 
الخاصة بهم.  كام يطرح الخرباء بعض املقرتحات 
ظل  يف  اإللكرتوين  األمن  تعزيز  شأنها  من  التي 

استمرار جائحة كورونا، لعل أبرزها:
* االستثامر يف أنظمة الربامج اإللكرتونية القوية 
غري القابلة لالخرتاق، يف ظل تزايد معدل إقبال 

املستهلكني عىل وسائل التجارة اإللكرتونية.
من  املنتجة  الوطنية  التطبيقات  استخدام   *
خاللها  من  ميكن  التي  املحلية  الجهات  قبل 
التهديدات  أمام  قوية  دفاعية  منظومة  بناء 
استخدام  من  الحد  إىل  باإلضافة  اإللكرتونية، 
تحتوي  قد  التي  املستوردة  الحامية  وسائل 

عىل ثغرات تساعد يف عمليات االخرتاق.
الجدد  للمستهلكني  توعية  حمالت  تنظيم   *
التجارة  وتطبيقات  ألنظمة  املستخدمني 
اإللكرتونية يف ضوء تأمني حساباتهم الشخصية 
من  نوع  أى  مواجهة  أو  االخرتاقات  من 

التهديدات أثناء التعامل اإللكرتوين.
الرشكات  شبكات  عىل  مكثفة  ضوابط  وضع   *
أو  تطبيقات  أو  أدوات  تنزيل  عدم  لضامن 
برامج غري مرصح بها عىل شبكاتها أو األجهزة 
من  العمل  ألغراض  املستخدمة  الشخصية 

املنزل.
* استخدام أنظمة األمن اإللكرتوين التي تعتمد 
التحليل  لتوفري  االصطناعي  الذكاء  عىل 
والهجامت  السيربانية  للتهديدات  املستمر 

اإللكرتونية املحتملة.

عىل  االعتامد  وتزايد  كورونا  وباء  استمرار  ظل  يف 
األمن  لتعزيز  رضروة  هناك  فإن  الرقمية،  الحلول 
األفراد بطبيعة  اإللكرتوين، والعمل عىل زيادة وعي 
الوباء،  هذا  عن  الناجمة  اإللكرتونية  الهجامت 
تستهدف  التي  الوهمية  التطبيقات  عن  واالبتعاد 
تعزيز  ذاته  الوقت  واملعلومات، ويف  البيانات  رسقة 
السيرباين،  األمن  آليات  لتطوير  الدويل  التعاون 
قراصنة  منها  تنفذ  قد  ثغرات  أي  سد  والعمل عىل 

اإلنرتنت لتنفيذ هجامتها اإللكرتونية.   
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عام، يرجع إىل كونها تعد من أكرث دول العامل اعتامداً 
كورونا  فريوس  مواجهة  يف  الرقمية  الحلول  عىل 
بعد  عن  العمل  تفعيل  خالل  من  سواء  املستجد، 
تحتية  بنية  متتلك  أنها  خاصة  بعد،  عن  التعليم  أو 
متقدمة يف مجال التقنية وتكنولوجيا املعلومات أتاح 
لها ميزة نسبية يف إدارة أزمة وباء كورونا، إذ أسهمت 
املؤسسات  كل  انتظام  يف  اإللكرتونية  الحكومة 
تأثري عىل مسارات ونتائج  الخليجية يف عملها دون 
االجتامعات  من  العديد  متت  حيث  األعامل،  تلك 
عن بعد سواء داخل كل دولة خليجية أو فيام بني 
املؤسسات  بدء  إىل  باإلضافة  الخليج،  دول  مسؤويل 
الخليج بتقديم خدماتها للطالب  التعليمية يف دول 
والدارسني عن بعد ما يعني انتظام العملية التعليمية 

وعدم تأثرها جراء األزمة. 
ورغم زيادة الهجامت اإللكرتونية يف اإلمارات نتيجة 
يف  الرائدة  الدول  من  تعد  أنها  إال  كورونا  فريوس 
اإلقليمي  الصعيدين  عىل  اإللكرتوين  األمن  تعزيز 
االسرتاتيجية  بوضوح  تجسده  ما  وهذا  والدويل، 
الوطنية لألمن السيرباين، والتي أطلقتها الهيئة العامة 
والتي   2019 مايو  شهر  خالل  االتصاالت  لتنظيم 
تهدف إىل تكوين منظومة سيربانية ذكية قامئة عىل 
االبتكار واإلبداع وتطوير الثقافة الرقمية يف املجتمع ، 
والعمل عىل درء املخاطر وتلبية االحتياجات املتزايدة 
ملواجهة التحديات األمنية يف الفضاء السيرباين، حيث 
من  الحد  كبري  بشكل  االسرتاتيجية  هذه  تستهدف 
لها  تتعرض  قد  التي  السيربانية  الهجامت  خطورة 

الرشكات أو املؤسسات العاملة يف الدولة، كام تعمل 
الوعي لدى األفراد واملؤسسات  عىل تعزيز مستوى 
اإلنرتنت  قراصنة  جانب  من  االخرتاق  بأساليب 

والعمل عىل تالفيها. 
تستهدف  االسرتاتيجية  هذه  فإن  ذاته،  الوقت  يف 
متكني االستجابة الرسيعة واملنسقة يف الدولة من 
األمن  حوادث  عن  الكشف  آلية  تنظيم  خالل 
موحدة  منهجية  وإنشاء  عنها،  واإلبالغ  السيرباين 
الدعم  لتوفري  الحوادث  خطورة  درجة  لتقييم 
املناسب له، وبناء قدرات وطنية عىل مستوى عاملي 

كام  السيربانية.  الحوادث  أنواع  لجميع  لالستجابة 
تستهدف هذه االسرتاتيجية حامية األصول الحيوية 
هي:(الطاقة،  قطاعات،  تسعة  يف  اإلمارات  لدولة 
واالتصاالت وتقنية املعلومات، والقطاع الحكومي، 
والكهرباء واملياه، والقطاع املايل والتأمني،وخدمات 
الطوارئ، والخدمات الصحية، واملواصالت، والغذاء 
بيئة  إيجاد  يف  يسهم  الذي  وبالشكل  والزراعة)، 
سيربانية آمنة وصلبة تساعد عىل متكني األفراد من 
التطور  من  الرشكات  ومتكن  طموحاتهم،  تحقيق 

والنمو يف بيئة آمنة ومزدهرة.

...

يف ظل املخاوف من تصاعد الهجامت اإللكرتونية 
تعزيز  العمل عىل  بات  وباء كورونا،  استمرار  مع 
جميع  لدى  قصوى  أولوية  يشكل  الرقمي  األمن 
األمن  خرباء  يجمع  هذا،  وألجل  العامل،   دول 
التي  القصور  أوجه  معالجة  أهمية  السيرباين عىل 
الشخصية  البيانات  استهداف   خاللها  من  ميكن 
الكربى،  والرشكات  املؤسسات  أو  للمستخدمني 
السيرباين»  لألمن  الوطني  «التحالف  دعا  حيث 
األمرييك، مستخدمي الشبكة إىل توخي الحذر لدى 
تطبيق  أي  تحميل  لدى  أو  اإلنرتنت  مواقع  زيارة 
التعامل مع رسائل  يتعلق بفريوس كورونا، وعدم 
تطلب  التي  فيها،  املرغوب  غري  اإللكرتوين  الربيد 
تطبيقات  أي  تحميل  وعدم  شخصية،  معلومات 
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من املواقع تجذب مستخدمي اإلنرتنت الباحثني عن 
معدات طبية أو عن معلومات حول فريوس كورونا 
الشخصية،  بياناتهم  عىل  للحصول  وذلك  املستجد، 
وبالفعل تشري العديد من التقارير إىل تزايد هجامت 
عىل  السيطرة  طريق  عن  املزيفة  اإلنرتنت  نطاقات 
الكلامت املفتاحية األكرث بحثاً للمساعدة ىف عمليات 
كورونا  فريوس  مثل  اإللكرتوىن  والتصيد  االحتيال 

وكوفيد- 19. 
هجامت  أيضاً  األخرية  اآلونة  يف  تزايدت  كام 
الطبية  القطاعات  لها  تتعرض  التي  الخدمة  حجب 
دفع  تشرتط  والتي  االتصاالت،  وقطاع  والحكومية 
مبالغ مالية كبرية مقابل عودتها، فعىل سبيل املثال 
تعرضت وكالة الصحة األمريكية يف شهر مارس 2020 
الداخلية،  شبكاتها  تعطيل  إىل  أدى  سيرباىن  لهجوم 
نفسها  العاملية  الصحة  منظمة  تعرض  إىل  باإلضافة 
أنظمتها  من  واحد  الخرتاق  أدت  سيربانية  لهجمة 
من  مرسبة  مرور  كلامت  وجود  بسبب  اإللكرتونية 

ترصيحات سابقة ألعضائها. 
الرعاية  قطاع  أن  إىل  السيرباين  األمن  خرباء  ويشري 
تعرضت  التي  القطاعات  مقدمة  يف  كان  الصحية 
برامج  هجامت  خالل  من  اإللكرتونية  للهجامت 
الهاكرز  وجامعات  اإلنرتنت  قراصنة  ألن  الفدية، 
إىل  الصحية ستضطر  املؤسسات  أن  يعتقدون  كانوا 
دفع األموال «الفدية» الستعادة أنظمتها التي تعتمد 
أعداداً  أن  فضالً  الفريوس،  انتشار  مواجهة  عليها يف 
كورونا  فريوس  أزمة  يستغلون  املخرتقني  من  كبرية 
شخصيات  وانتحال  املزيفة،  الطبية  األدوات  لبيع 
إىل  بالتوصل  ادعاءات  ونرش  حكوميني  ملسؤولني 
طبية  ملنتجات  والرتويج  للفريوس  جديدة  عالجات 

وهمية مباليني الدوالرات.  

 حسب اإلحصاءات التي نرشتها الهيئة العامة لتنظيم 
قطاع االتصاالت يف دولة اإلمارات فإن الهجامت التي 
شهدت  الدولة  يف  اإللكرتونية  املواقع  لها  تعرضت 
زيادة كبرية بلغت 977% خالل شهري يناير وفرباير 
مقابل  377هجمة،  الهجامت  بلغت  حيث   ،2020
35 هجمة فقط خالل شهري يناير وفرباير من العام 
الهجامت تبني ثغرات  املايض 2019، وتنوعت هذه 
وبرمجيات  ونصب  واحتيال  تصيد  وعمليات  أمنية 

خبيثة. وكشفت الهيئة أن الفريق الوطني لالستجابة 
لها نجح يف منع نحو  التابع  الحاسب اآليل  لطوارئ 
الشهرين  خالل  إلكرتونية  هجمة  و671  ألفاً   52

املذكورين.
يف السياق ذاته، أظهر تقرير صدر عن رشكة 

يف  املتخصصة  العاملية  مايكرو»،  «تريند 
تطـوير حلـول األمن اإللكرتوين، أن 

 1541 إىل  تعرضت  اإلمــارات 
هجمة إلكرتونية يف الربع 

 2020 مــــن  األول 
خـــالل فـــــرتة 

ر  نتشـــــا ا

س  و فــــري
املستجد.  كورونا 

ووفقــاً للتقــــريـــر، 
تصـــــــدرت اإلمـــــارات 
مــــن  الخليـــــــج  دول 

حيـــــث عـــــــدد 
الهجمـات اإللكرتونية 

مع تعرضها إىل 775 هجمة 
هجمة  و621  خبيثة،  برمجيات 

بعناوين  هجمة  و145  مزعجة،  إلكرتونية  رسائل 
 344 إىل  السعودية  وتعرضت  التشعبية.  الروابط 
هجمة   268 ذلك  يف  مبا  ذاتها،  الفرتة  خالل  هجمة 
برمجيات  هجمة  و59  مزعجة،  إلكرتونية  رسائل 
الروابط  عناوين  بواسطة  هجمة  و17  خبيثة، 
التشعبية. هذا وقد تعرضت دول الخليج إىل 3067 
املستجد  كورونا  بوباء  مرتبطة  إلكرتونية  هجمة 
 .2020 عام  من  األول  الربع  خالل   (19  – (كوفيد 

الربيـــد  رسائل  بني  الهجامت  هذه  وتنوعت 
املزعــج (سـبام) وعــناويـن  اإللكـــرتوين 

الروابـــط التشعبيـــة وهجمـــــات 
الربمجيات الخبيثة.

ارتفــــاع  أن  يف  شـــك  وال 
اإللكرتونيــة  الهجامت 

اإلمـارات  دولة  يف 
ودول الخليج 

بـوجــه 
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الخاصة  ومعرفة الحاسب  باملستخدمني 
كافة البيانات الخاصة بهم. ومن بني الهجامت التي 
كشفتها رشكة Malwarebytes السيربانية األمريكية، 
عىل  يحتوي  ملفاً  تعرض  ضارة  إلكرتونية  رسالة 
معلومات من «منظمة الصحة العاملية» حول كيفية 
حامية األطفال والرشكات من مخاطر فريوس كورونا 

بتثبيت برامج  املستجد، ولدى تحميله يقوم امللف 
ضارة ميكنها رسقة بيانات تصفح الشبكة، وتتبع كل 
صادر  تقرير  وبحسب  بطباعته.  ضحاياها  يقوم  ما 
تم   check point السيرباىن  األمن  حلول  عن رشكة 
خاص  إلكرتوين  موقع  آالف   4 من  أكرث  إنشاء 
بكورونا، 3% منها تصنف كمنصات ضارة، 
والشك.  للريبة  مثرية  كمواقع   %5 و 
هذا وقد وزعت جمعية حوكمة 
 ISACA املعلومات  تقنية 
اإللكرتونية  الهجامت 
خالل  عاملياً 
العام 2020 
قع  ا بو

ملجرمي    %22
اإلنرتنت، و19% من قبل 
للربمجيات  و%11  القراصنة، 
املتسللة  للعنارص   %8 و  الخبيثة، 

.HACKIVISTS
يف 2  الرقمية  الحلول  عىل  االعتامد  تزايــد   -

والتعليم  بُعد  عن  كالعمل  املجاالت،  من  العديد 
عن بُعد، سهل لعصابات « الهاكرز» القيام بالعديد 
من الهجامت اإللكرتونية، خاصة إذا ما تم األخذ يف 

االعتبار حقيقة أن اللجوء إىل هذه الحلول الرقمية 
جاء دون تخطيط مسبق ودون اتخاذ اإلجرءات التي 
أو  تعزز األمن اإللكرتوين سواء من جانب الرشكات 

األفراد. 
3 - تزايد اللجوء إىل االجتامعات االفرتاضية من خالل 
الفيديو،  ومكاملات  االجتامعي  التواصل  تطبيقات 
التباعد  سياسات  ظل  يف  احرتازي  كإجراء  وذلك 
حيث  زووم»،  التطبيقات»  هذه  ومن  االجتامعي. 
يف  شخص  ماليني   10 من  مستخدميه  عدد  ارتفع 
ديسمرب2019 إىل 200 مليون يف مارس 2020، حيث 
مدرسة  ألف   90 جانب  من  التطبيق  استخدام  يتم 
أن  من  السيرباين  األمن  خرباء  ويحذر  دولة.   20 يف 
كبرية  فرصة  أتاح  قد  التطبيقات  هذه  إىل  اللجوء 
لقراصنة اإلنرتنت إما لرسقة معلومات املستخدمني 
الشخصية بهدف بيعها أو تشفريها لالبتزاز املايل، أو 
الستخدامها  الشخصية  أجهزتهم  عىل  السيطرة 
من خالل شبكات بوت نت Bot net يف شن 
هجامت إلكرتونية عىل الرشكات واملؤسسات 

والحكومات. 

..

يف شهر أغسطس 2020 أوضح األمني العام لإلنرتبول 
االعتامد  أن  صحفي  بيان  يف  ستوك  يورغن  الدويل، 
املتزايد يف العامل عىل اإلنرتنت يف ظل استمرار وباء 
للهجامت  جديدة  فرصا  يتيح  املستجد  كورونا 
ثلثي  من  يقرب  ما  أن  وكشف  اإللكرتونية، 
البلدان التي شاركت يف املسح الذي أجرته الرشطة 
الدولية، وعددها خمسون دولة، تعرضت إىل حوادث 
االحتيال أو الخداع اإللكرتوين للحصول عىل البيانات 
حكومات  «بأنهم  مجرمني  تظاهر  مع  الشخصية، 
أو سلطات صحية»، الفتاً يف هذا السياق إىل زيادة 
عدد الهجامت التي تستهدف تعطيل البنية التحتية 
باملقابل، بل وعودة  الصحية ليك تطلب دفع فدية 
إىل  خاملة  كانت  متعددة  إجرامية  مجموعات 

استئناف أنشطتها يف ظل كورونا.
من الواضح أن وباء كورونا املستجد، وما ارتبط به من 
تغريات أدى إىل تركيز قراصنة اإلنرتنت عىل استهداف 
القطاعات الصحية يف العديد من دول العامل، وظهرت 
أو  كورونا»  «فريوس  أسامء  تحمل  وهمية  مواقع 
«كوفيد- 19» بصورة الفتة، خاصة أن هذه النوعية 
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بفريوس كورونا املستجد». 
ديب  مؤسسة  أصدرته  تقرير  أظهر  ذاته  السياق  يف 
للمستقبل بعنوان «الحياة بعد كوفيد- 19: مستقبل 
األمن السيرباين»، يف شهر يونيو 2020 تزايداً ملحوظاً 
خالل  اإللكرتونية  والجرائم  السيربانية  الهجامت  يف 
أنظمة  يف  أمنية  ثغرات  ظهور  مع  املاضية،  الفرتة 
كورونا  فريوس  تفيش  ظل  يف  القامئة  التحتية  البنى 
التقرير  وأرجع  العامل.  دول  مختلف  يف  املستجد 
سعي  إىل  السيربانية  التهديدات  حجم  يف  الزيادة 
التي  املعلومات  إىل  للوصول  املتواصل  املخرتقني 
تجمعها الدول والحكومات لتتبع املصابني والحد من 
الفريوس، وتوظيفها يف الهجامت اإللكرتونية  انتشار 
التي ينفذونها ما يضع أمن املعلومات أمام تحديات 

كبرية. 
فيام كشف تقرير صادر عن رشكة «مايم كاست»، 
ارتفاع  عن  كورونا»  فريوس  من  يوم   100» بعنوان 
مطلع  منذ   %33 بنسبة  اإللكرتونية  الجرائم  عدد 
العام 2020 حتى نهاية مارس من العام نفسه، مع 
ازدياد عدد زيارات الروابط غري اآلمنة أكرث مام كان 
قبل تفيش الوباء، كام زادت رسائل الربيد اإللكرتوين 
 ،2020 فرباير  شهر  منذ   %600 من  أكرث  املخادعة 
حيث استهدف املخرتقون األشخاص واملؤسسات من 
اإللكرتوين  الربيد  واخرتاق  املشبوهة  الروابط  خالل 
للحصول عىل بيانات الدخول إىل الحسابات املالية، 
ملواقع  جديد  نطاق  ألف   100 من  أكرث  وأنشأوا 

إلكرتونية عن فريوس كورونا «كوفيد- 19» يف محاولة 
لخداع األفراد يك يسجلوا بياناتهم.  

تزايد  إىل  بوضوح  تشري  والتقارير  التحذيرات  هذه 
اإللكرتوين يف  األمن  تواجه  التي  التهديدات  مستوى 
اإلنرتنت  قراصنة  يستغل  حيث  العامل،  دول  معظم 
والخوف  الهلع  حالة  املحرتفة  «الهاكرز»  وجامعات 
السائدة لدى الكثري من السكان حول العامل يف شن 
هجامت إلكرتونية، كالتصيد االحتيايل، ورسقة بيانات 
تربعات  عىل  الحصول  ومحاولة  بل  املستخدمني، 

ملواقع إلكرتونية مزيفة بعد ترسيب 450 عنوان بريد 
إلكرتوين وكلمة مرور نشطة ملنظمة الصحة العاملية 

عرب اإلنرتنت.

من الواضح يف ضوء ما سبق أن التغريات التي أحدثها 
الهجامت  لتزايد  مساعدة  بيئة  شكلت  كورونا  وباء 
املتصاعدة، خاصة يف ظل  الصورة  بهذه  اإللكرتونية 

العوامل واملعطيات التالية:
ومزيفة  خبيثة  وبرمجيات  تطبيقات  ظهور   -  1
رسقة  تستهدف  املستجد،  كورونا  بفريوس  مرتبطة 
من  باملستخدمني  الخاصة  واملعلومات  البيانات 
باإلتجار  يقومون  الذين  «الهاكرز»،  جانب عصابات 
الحصول عىل  للغري مقابل  البيانات وبيعها  يف هذه 
مبالغ طائلة من األموال، وقد لجأ هؤالء إىل العديد 
لإلفصاح  املستخدمني  إلقناع  الخداعية  الحيل  من 
عن بياناتهم، من بينها حمالت التربع عرب اإلنرتنت، 
وتوجيه رسائل باسم هيئات صحية عاملية أو جهات 
إرشادات  أو  تعليامت  تحتوي عىل  حكومية رسمية 
تحديثات  أو  الفريوس،  من  الحامية  كيفية  حول 
بعينها،  جغرافية  منطقة  ضمن  اإلصابات  بأرقام 
يف  وهي  بالفريوس،  اإلصابة  عن  الكشف  آليات  أو 
األصل تحمل ملفات خبيثة تهدف للوصول ألجهزة 
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االهتامم  رضورة  بدوره  يفرض  الذي  األمر 
الثغرات  وسد  اإللكرتوين،  األمن  بتعزيز 
التي ميكن أن تشكل تهديداً للبنية الرقمية 
واملعلوماتية، التي متثل أهم مرتكزات األمن 

الوطني الشامل للدول.

كورونا  فريوس  أحدثها  التي  التحوالت  مع 

املستجد «كوفيد- 19» يف بيئة العمل وتزايد 
صدرت  الرقمية،  الخدمات  عىل  االعتامد 
تحذيرات عديدة من تصاعد وترية الهجامت 
اإللكرتونية سواء تلك التي تستهدف الدول 
آخرها  وكان  واألفراد،  الكربى  الرشكات  أو 
تحذير الرشطة الدولية (اإلنرتبول) يف شهر 
أغسطس 2020 من أن وباء «كوفيد- 19» 
اإللكرتونية يف  الهجامت  شجع عىل تصاعد 
متزايد  بشكل  استهدفت  دولة،   50 حوايل 
ورصدت  الصحية.  واملؤسسات  الحكومات 

:

الرشطة الدولية خالل األربعة األشهر األوىل من العام 2020  نحو 907 
آالف رسالة إلكرتونية غري مرغوب فيها و737 حادثة ناجمة عن برامج 
خبيثة و 48 ألف رابط لعناوين مواقع إلكرتونية ضارة، «كلها تتعلق 
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الجميع  خارس،  أو  رابح  هناك  ليس  الحرب،  يف 
املقربني  السامرسة  من  حفنة  بإستثناء  يخرس 
األسلحة،  ويبيعون  يشرتون  القرار،  صانعي  من 
يتاجرون  ضعفها،  ويأخذون  الرشاوى  يدفعون 
يف الشباب واألطفال والنساء، ويستخدمون الدم 

واملهاجرين ورقة إلبتزاز اآلخرين.
مل تكن الحرب عقيدة تركية قبل أردوغان، كانت 
من  إقتصادها  تنشيط  عن  تبحث  مساملة  دولة 
لو  وودت  وغريها،  والسياحة  الصناعة  خالل 
كانت دولة علامنية أوروبية، تحت مظلة اإلتحاد 
األورويب، ومل تظهر األجندة العثامنية الجديدة، إال 
حني فشل أردوغان، فشال ذريعا يف إنقاذ اإلقتصاد 
الرتيك، الذي أدى إىل فشله بإدارة البالد كلها، ومل 
يجد غري ذريعة حامية الحدود ومهاجمة األكراد، 
لإلرهابيني  راعيا  فأصبح  عنقه،  حتى  تورط  ثم 
وجوا،  وبرا  بحرا  ينقلهم  ثم  يصّنعهم  واملرتزقة، 

ليقاتلوا بدال منه.
هل يعلم أردوغان أنه قد أخطأ حني نّصب نفسه 
تزكية  عىل  ووافق  املسلمني،  لإلخوان  خليفة 
من  ملجموعة  إماما  يكون  أن  وريض  تجارهم 
الجهالء املارقني عىل أمل أن يصبح القائد اإلقليمي 
للمنطقة؟ من املتوقع أن أردوغان يعلم يف قرارة 
نفسه أنه أصغر من ذلك بكثري، ويعلم أن الذي 
مل يتمكن من قيادة الشعب الرتيك املسكني، الذي 

يسهل قيادته، لن يتمكن من فعل أي يشء ناجح 
عىل اإلطالق، والدليل أنهم ضحكوا عليه بفكرة أن 
نقل الغاز من تركيا إىل أوروبا ممكنة، سواء عرب 
سوريا أو عرب املتوسط، وهو ال يعلم كيف زرعوا 
بعقله هذه الفكرة التي يصعب تنفيذها، والتي 

دفعت املنطقة كلها مثنا غاليا لها..!
يف  يحدث  عام  بعيدا  وليس  مفاجىء،  بشكل 
املتوسط اليوم، ويف سوريا وليبيا، وجنون التنقيب 
عن الغاز لنقله إىل أوروبا، وإحتامل الحرب التي 
تؤججها تركيا ومتولها تلك الدولة الصغرية، تلقى 
أردوغان الصفعة املدوية التي جعلته يرتنح رشقا 
اإلمارات  بني  تاريخية  سالم  إتفاقية  إنها  وغربا، 
إىل  شاكلته  عىل  هم  ومن  ستعيده  وإرسائيل، 
املربع األول، حيث ينترص صوت العقل والسالم 
عىل أصوات املدافع والحرب، ويرتاجع السامرسة 
وتجار الحروب والفاسدين، ولن يبقى، عاجال أم 

آجال، إال الباحثني عن األمن والسالم.؟؟؟
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مهمتنا األوىل هي تلبية املتطلبات الرئيسية لعمالئنا 
بأننا  اليوم  بشدة  نفخر  ونحن  الذخائر.  مجال  يف 
ذات  األسلحة  من  كبري  لعدد  الرئيسيون  املوردون 
مثل  واسع  نطاق  عىل  املستخدمة  الصغرية  األعرية 
الطلقات 5.56 ملم كام أننا أيضاً املوردون الرئيسيون 
ضمن  الرسعة  الشديدة  ملليمرتاً   40 عيار  للقنبلة 
إطار األعرية املتوسطة، كام نفخر أيضاً بأننا املوردون 

.“MK series” الرئيسيون لقنابل الطائرات

لرشكة  التنفيذي  الرئيس  بصفتكم  الوطن»:  «درع 
أجل  من  الوطنية  الكوادر  تنمون  كيف  «لهب»، 
التعاطي مع مسؤولية كبرية مثل تعزيز قدرات دولة 

اإلمارات يف مجال التصنيع املحيل؟
حوايل  اليوم  «لهب»  رشكة  يف  لدينا  «اليافعي»: 
وثيق  بشكل  نتعاون  ونحن  مؤهالً،  موظفاً   400
ومع  القابضة  رشكتنا  ومع  الشقيقة  الرشكات  مع 
الجامعات املتخصصة من أجل فرز املواهب وتدريبها 
عىل كيفية تأسيس اقتصاد قائم عىل املعرفة. ونحن 

ننظم برامج محلية ألصحاب املواهب من الشباب. 

مجهزة  مبنشآت  لهب  تتمتع رشكة  الوطن»:  «درع 
هي  فام  الذخائر،  واختبار  لفحص  عالياً  تجهيزاً 

الذخائر التي ميكن اختبارها داخل الرشكة؟
لفحص  للغاية  متقدمة  تجهيزات  لدينا  «اليافعي»: 
واختبار الذخائر، ويحرص عمالؤنا عىل األداء للتأكد 
مواصفات  سواًء  الالزمة  املواصفات  استيفاء  من 
ولدينا   .CIP أو   SAAMIأو  MILأو  NATO ال 
الداخل  يف  الباليستية  االختبارات  مواقع  من  عدد 
والخارج الختبار منتجاتنا، ولكن إذا أراد عميل من 
لتقديم  مستعدون  فنحن  منتجاته  اختبار  الخارج 
يتم  كيميائية حيث  مختربات  فلدينا  الخدمة.  هذه 
للمنتج  الخام  املواد  جودة  مدى  قياس  أو  حساب 
النهايئ. وتستطيع الرشكة اختبار األسلحة ذات األعرية 
متوسطة  أو  صغرية  أسلحة  كانت  سواء  املختلفة 
القوات  ولخدمة  الرضورة،  وعند  مختلفة.  ألسلحة 
األسلحة  باختبار  نقوم  اإلمارات  دولة  يف  املسلحة 
ثابت  مضامر  ولدينا  الكبرية.  األعرية  ذات  والذخائر 
الختبار املفرقعات حيث يتم اختبار حجم أو كمية 
املركبات،  لحامية  استخدامها  ميكن  التي  املتفجرات 
إذا  أنه  بحيث  متنقلة  اختبار  وحدات  أيضاً  ولدينا 
إذا  أو  النائية  املناطق  إحدى  يف  اختبار  عمل  أردنا 
كان العميل ال يستطيع الحضور أو احضار أدواته أو 

معداته إىل مقر الرشكة، حينها تتطوع الرشكة لتقديم 
املساعدة عن طريق اجراء االختبار يف املناطق النائية 
مثل مضامري الرماية. ولدينا منشآت ممتازة الختبار 
وفحص الذخائر سواًء كانت يف إطار اإلنتاج املتسلسل 

أو لتأكيد أو تقييم مدى جودة املنتج.

«درع الوطن»: تعترب رشكة «لهب» الرشكة الوحيدة 
لنزع األسلحة يف املنطقة كلها، فام مدى أهمية هذه 

الخدمة؟
«اليافعي»: يعترب نزع األسلحة عملية مهمة للغاية 
بالنسبة لصناعة الذخائر خصوصاً فيام يتعلق بسالمة 
عمرها  ذخرية  فلكل  االفرتايض  وعمرها  املنتجات 
اإلنتاج والعملية املستخدمة،  لنوعية  تبعاً  االفرتايض 
إما تجديد  يتم  العمر االفرتايض، حيث  انتهاء  وبعد 
ما  وهذا  منها  التخلص  أو  عمرها  إلطالة  الذخرية 
يسمى بنزع األسلحة. وتعترب هذه العملية محفوفة 
تنمية  عن  فضالً  طويلة  إىل خربة  وتحتاج  باملخاطر 

الرشوط البيئية. وهذا ما نفعله.

« درع الوطن»: منذ متى بدأت رشكة لهب يف تقديم 
خدمة نزع التسلح؟ وما هي الجهات التي ميكن أن 

تستفيد من هذه الخدمة؟
«اليافعي»: تقدم الرشكة هذه الخدمة منذ حوايل 15 
عاماً، حيث تقوم بنزع السالح كامالً وتقديم خدمات 
عدة  اتخاذ  بعد  والنفايات  املتفجرات  من  التخلص 
عمليات مختلفة مثل التوصيف والتحليل والتخزين 
نزعه.  املطلوب  السالح  من  والتخلص  واملعالجة 
ومنذ البداية ونحن نقدم هذه الخدمة للمؤسسات 
املختلفة  والوكاالت  املدين  الدفاع  العسكرية وقوات 
ورشكات  الرماية  وأندية  القانون  بتطبيق  املنوطة 
الخدمات  بتقديم  املعنية  والرشكات  والغاز  النفط 
حيث تستخدم تلك الجهات املتفجرات يف عملياتها 

حيث يجب نزع املتفجرات عنها يف الوقت املناسب. 
عىل  النارية  األلعاب  رشكات  كذلك  نساعد  ونحن 
بعض  عمالئنا  قامئة  وتشمل  مخزونها،  من  التخلص 
والرشكات  املالحة  ورشكات  الكيميائية  الرشكات 
مخزونها  من  للتخلص  تسعى  التي  اللوجستية 
نتعاون مع  للبيئة. ونحن  بطريقة مأمونة وصديقة 
نعطي  ولكننا  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  كافة 
للتعامل  األولوية للسوق املحلية. ونحن مستعدون 
مع أي عميل ولدينا القدرة والدراية الالزمتني لتقديم 

هذه الخدمة.

«درع الوطن»: كيف يتم نزع السالح؟ هل ترشحون 
لنا كيفية إجراء هذه العملية؟

كافة  لنزع  متكاملة  خدمة  نقدم  نحن  «اليافعي»: 
الكيميائية،  املواد  من  والتخلص  املتفجرات  أنواع 
وحرقها  وفصلها  املفرقعات  تفكيك  يشمل  وهذا 
األلغام  من  نتخلص  كام  املفتوحة  الحفر  باستخدام 

التجارية ومنتجات النفط والغاز.
وتعتمد هذه العملية عىل نوع املنتجات التي ترتاوح 
بني األسلحة الصغرية واملنتجات الضخمة مثل قنابل 

الطائرات التي قد يصل وزنها إىل طن واحد.
لنقلها،  ثم تأيت بعد ذلك عملية فك البضائع متهيداً 
ثم تأيت عملية فصل البضائع حيث يتم نزع األجزاء 
املفجر وهام  أو  الفتيل  أي  الحريب،  للرأس  الرئيسية 
أخطر األجزاء. ويتم التعامل مع بقية األجزاء بطريقة 
مستقلة وكالً عىل حدها. ومبجرد الوصول إىل املادة 
إعادة  ميكن  الذي  الغالف  من  إزالتها  يتم  املتفجرة 

تدويره أو التخلص منه كخردة.
ويجب إعادة تدوير املادة املتفجرة أو التعامل معها 
بحرص شديد للغاية. وهناك بعض الرؤوس الحربية 
التي ال تحتاج إىل نزع املادة املتفجرة ومن ثم يتم 
الحاالت  بعض  ويف  املناسب  بالشكل  معها  التعامل 
نقوم بالتخلص من املادة املتفجرة عن طريق الحرق 
إىل  يحتاج  املادة  هذه  تدمري  ولكن  التفجري،  أو 
خربة، وهذا هو األمر املهم. ويتمتع خرباؤنا بالخربة 
والتدريب الالزمني للتعامل مع كافة أنواع املنتجات 
عىل  وللمحافظة  لحاميتهم  الالزمة  األجهزة  ولديهم 
البيئة. ونحن نعتز بشدة مبا وصلنا إليه اآلن ونطمح 
تلبية  ميكننا  حتى  كرشكة  قدراتنا  لتعزيز  بشدة 
املتطلبات املختلفة لعمالئنا سواًء يف دولة اإلمارات 

أو يف املنطقة أو عىل مستوى العامل.
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التابعة  الرشكات  إحدى  باعتبارها  الرشكة،  وتحرص 
الصواريخ  إنتاج  عن  املسؤولة  «إيدج»  ملجموعة 
وتقنياتها.  الفكرية  ملكيتها  تطوير  عىل  واألسلحة، 
حرصية  مقابلة  الوطن»  «درع  مجلة  أجرت  وقد 
التنفيذي  الرئيس  اليافعي،  عرفات  سعادة/  مع 
الرشكة  أنشطة  الضوء عىل  لتسليط  لرشكة «لهب»، 

وفعالياتها. فيام ييل مقتطفات من تلك املقابلة:

”درع الوطن“: هل ميكن أن تحدثنا عن تاريخ رشكة 
”لهب“؟ 

اليافعي: يبدأ تاريخ الرشكة منذ عام 1994 ويشمل 
تطوير  وعمليات  رشكات  عدة  عىل  االستحواذ 
متعددة ، حيث تخصصت مبدئياً يف انتاج األسلحة 
التقليدية الصغرية، ثم توسعت خالل ثالث سنوات 
واملتوسطة.  الكبرية  األعرية  ذات  األسلحة  لتشمل 
ويف عام 2007 تم وضع كافة الرشكات الدفاعية يف 
”توازن“.  هي  واحدة،  مظلة  تحت  اإلمارات  دولة 
ويف عام 2016 قمنا بدمج عمليات تصنيع األسلحة 
ويف  معاً.  والكبرية  واملتوسطة  الصغرية  األعرية  ذات 
عام 2019 حصلنا عىل االسم التجاري ”لهب“، ونتبع 

مجموعة ”إيدج“ حالياً
«درع الوطن»: تعترب رشكة «لهب» الرشكة الوحيدة 
فام  اإلمارات،  دولة  يف  والذخرية  لألسلحة  املصنعة 

هي منتجاتكم؟
الذخرية  من  كبرية  مجموعة  ننتج  نحن  «اليافعي»: 
بدءاً من األسلحة الصغرية، مروراً باملتوسطة، وانتهاًء 
والقنابل  «املورتر»  الهاون  ومدافع  املدفعية  بقطع 
أيضاً  ننتج  كام  الطائرات.  قنابل  وحتى  اليدوية 
والقنابل  الطلقات  أظرف  مثل  التجارية  الذخرية 
نقوم  كام  الرشطة.  قوات  تستخدمها  التي  اليدوية 
أيضاً بإجراء االختبارات ونعترب جهة التصنيع الوحيدة 
لألسلحة يف دولة اإلمارات. وتضمن عمليات التصنيع 
مراحل  من  مرحلة  كل  يف  بالجودة  االلتزام  لدينا 
من  مختلفة  مستويات  عرب  ميّر  منتج  فكل  اإلنتاج، 
كام  اإلنتاج.  دورة  خالل  واالختبارات  الفحوصات 
تشمل قدراتنا أحدث مختربات الختبارات املقذوفات 

النارية ومختربات الكيمياء وفحص املواد باإلضافة إىل 
حقول التجارب. ومثرة كل هذه االختبارات الدقيقة 
هي منتجات عالية الدقة واملوثوقية تناسب عمالئنا.

ذلك  يف  شأنها  الذخرية،  تعتمد   :» الوطن  درع   ”
التكنولوجيا  عىل  الدفاعية  املنتجات  معظم  شأن 
الحديثة، فكيف تحصلون عىل أحدث املنتجات يف 

هذا املجال؟
«اليافعي»: لتحقيق مركز متقدم يف املنافسة البد من 
التعامل مع تقلبات السوق، السيام يف مجال استخدام 
األنظمة  أو  الذخرية  ناحية  من  سواًء  التقنيات 
هذا  تحقيق  عىل  الرشكة  حرصت  وقد  الدفاعية. 
أحدث  وتنفيذ  واعتامد  امتالك  عىل  فعملت  األمر، 
أساليب التكنولوجيا. مل يكن ذلك من حيث املنتجات 
فحسب، بل من حيث عملية التصنيع أيضاً. ويجب 
أال ننىس التكنولوجيا الرقمية أو بناء اإلنسان اآليل أو 
إدخال األساليب اآللية ونحن نحرص عىل االستجابة 

ملتطلبات العمالء املتغرية.
لدول  الرشكة منتجاتها  تبيع  «: هل  الوطن  « درع 

أخرى خارج اإلمارات؟
«اليافعي»: نحن لسنا رشكة حديثة العهد، فنحن يف 
هذا املجال منذ أكرث من 25 عاماً، وهذا يعني أننا 
نتعامل مع مناطق عديدة ومختلفة. تعترب اإلمارات 
أو املؤسسات املحلية أكرب عميل بالنسبة لنا، وهذا 
عىل  الرتكيز  عىل  تقوم  التي  سياستنا  مع  ينسجم 
السوق املحلية، ولكن هذا ال مينعنا من التعامل مع 

دول مجلس التعاون الخليجي وشامل افريقيا.

« درع الوطن «: ما هي املواصفات التي تستوفيها 
ذخريتكم يف الوقت الحايل؟

«اليافعي»: نحن نطبق حالياً املواصفات العسكرية 
 “US-MIL SPEC» األمريكية  القياسية 

األطليس  شامل  حلف  إىل  باإلضافة 
مواصفات  وكلها  ”الناتو“، 
أيضاً  نطبق  كام  عسكرية. 
التي   “.C.I.P” مواصفات 

مثل  القانون  تطبيق  عن  املسئولة  القوات  تطبقها 
ابتكاراتنا  وبفضل  الرماية.  وأندية  الرشطة  قوات 
دامئاً  املتقدمة، نحرص  املتطورة وعملياتنا  ومنشآتنا 
الكفاءة، ونحن حريصون  عىل طرح منتجات عالية 
حصلنا  وقد  العمالء.  متطلبات  استيفاء  عىل  دامئاً 
عىل الرتاخيص الالزمة من عدة جهات مختلفة مثل 
حصلنا  كام   ،OHSAS 18001:2007 و   OSHAD
 ISO وال ISO 9001 مثل ال ISO عىل شهادة ال
14001 ،،، إلخ. ونحن نتمتع بثقة عمالئنا بفضل تلك 

الرتاخيص.

«درع الوطن»: ترتاوح منتجات الرشكة بني األسلحة 
الطائرات، فهل هناك  ذات األعرية الصغرية وقنابل 
منتج واحد تتخصص فيه الرشكة أو يلقى إقباالً كبرياً 

مقارنة باملنتجات األخرى؟
«اليافعي»: تعترب الذخائر مواداً قابلة لالستهالك، ما 
العمالء.  جانب  من  مستمراً  إقباالً  تلقى  أنها  يعني 

لذلك فإن 

ن حيث عملية التصنيع أيضا. ويجب
لوجيا الرقمية أو بناء اإلنسان اآليل أو 
ب اآللية ونحن نحرص عىل االستجابة 

الء املتغرية.
لدول  الرشكة منتجاتها  تبيع  «: هل 

مارات؟
ن لسنا رشكة حديثة العهد، فنحن يف 
عاماً، وهذا يعني أننا  ذ أكرث من 25
طق عديدة ومختلفة. تعترب اإلمارات 
ملحلية أكرب عميل بالنسبة لنا، وهذا 
عىل  الرتكيز  عىل  تقوم  التي ياستنا 
 ولكن هذا ال مينعنا من التعامل مع 

عاون الخليجي وشامل افريقيا.

«: ما هي املواصفات التي تستوفيها 
قت الحايل؟

ًن نطبق حالياً املواصفات العسكرية 
“US-MIL SPEC» يكية 

األطليس  شامل  حلف 
مواصفات  كلها 

أيضاً نطبق  ًام 
التي   “.C.I.P

مقارنة باملنتجات األخرى؟
«اليافعي»: تعترب الذخائر مواداً قابلة لالستهالك، ما 
العمالء.  جانب  من  مستمراً إقباالً  تلقى  أنها  ًيعني 

لذلك فإن 
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نتفهم  أن  كمراقبني  علينا  السابق  التمهيد  وفق 
وبعض  روحاين  حسن  اإليراين  الرئيس  غضب 
اإلمارات،  لدولة  وتهديداتهم  اإليرانيني  املسئولني 
مبجرد اإلعالن عن االتفاق، والتي أبسط ما يقال 
الدبلومايس  السياق  عن  خارجة  كانت  أنها  عنها 
واحرتام سيادة الدول عىل اعتبار أن دولة اإلمارات 
تقرر ما يناسبها من عالقاتها الدولية ومع من تريد 
الوطنية،  مصلحتها  تقتضيها  ما  وفق  تقيمها  أن 
وغري ذلك غري مقبول من أياً كان أن يكون وصياً 

عىل قراراتها.
 جرت العادة يف إقليمنا أن تتم كل التعامالت مع 
إرسائيل بالكتامن والرسية أو ما يعرف «صفقات 
تحت الطاولة»، بل أحيانا يتم تغطيتها من خالل 
اختالق حروب وهمية يقوم بها وكالء إيران وهم 
حدث  كام  إرسائيل،  ضد  املنطقة  يف  منترشون 
فقط  يومني  بعد  املايض)،  أغسطس   17) يوم 
اإليراين  باألعامل  للقائم  اإلمارات  استدعاء  من 
اللهجة حول  يف أبوظبي لتسليمه مذكرة شديدة 
تهديدات روحاين يف ادعاء مفضوح عىل «الرشف» 
مع  التعامل  أن  الحقيقية  الترسيبات  أن  مع 
إرسائيل تشمل إيران وغريها من الدول املعرتضة 
منذ زمن حتى وإن كان يتم إخفاءها للرأي العام 

ولكن بات األغلب يدرك ذلك. 
تتعامل  زالت  ما  أنها  اإليرانية  القيادة  مشكلة 
عقلية  وفق  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مع 
«الثورة» القامئة عىل استخدام خطابات تحريضية 
اإليراين  الشعب  إثارة  منها  تهدف  وتهديدات 
وكذلك بعض أتباعها يف املنطقة وقد سبب إليران 
العامل من خالل رد  العديد من دول  مشاكل مع 
ملصالح  تخريبية  بأعامل  بالقيام  الشارع  الفعل 
الدول األخرى، فخطورة خطابات قادتها املتكررة 
قضايا  خلف  الغوغائية  الجامهري  «تعبئ»  أن 
غري حقيقية ومفتعلة تؤدي يف النهاية إىل أزمات 

معقدة.
ما أكرث التهديدات التي يطلقونها اإليرانيون عىل 
دول املنطقة بني الحني واآلخر أحياناً تجدها من 
أجل  من  أغلبها  أن  نعرف  أننا  إال  مناسبة  غري 

القيادة  إدراك من هذه  الداخيل دون  االستهالك 
أن اإلنسان اإليراين مل يعد بإمكان خداعه بأشياء 
غري واقعية فعندما يتكلمون عن أن إرسائيل عدو 
منذ أكرث من أربعني عاماً ملاذا مل يطلقوا رصاصة 

واحدة باتجاهها؟
 تصنيف إرسائيل بأنها عدو وفق العقلية اإليرانية 
يخرج  ال  بفوقية،  الخليجية  الدول  مع  والتعامل 
عن أنها بهدف تغطية األغراض الحقيقية للنظام 
أدوار  تأدية  أجل  من  هو  الحاالت  أفضل  يف  أو 
للشعب  قدموها  بوعود  اإليفاء  لفشل  تعويضية 
اإليراين الذي شارك يف الثورة من أجل حياة أفضل 
أما تهديدات اليوم نجد أن حالة القلق والتهديد 
هو أن «الورقة» التي كانت تغطي سلوكياتها تم 
كشفها وبالتايل مل يعد هناك ما تخدع به من يريد 

أن يفهم.
الغضب  لحالة  واملربر  العذر  نجد  أن  بإمكاننا 
اإليراين، فإذا رصدنا األحداث الحاصلة يف املنطقة 
والتي  اإليراين  النظام  مامرسات  ضد  تصب  التي 
توضح حجم الفشل واالنتكاسة الذي يعيشه هذا 
النظام فعل سبيل مثال: هناك احتجاجات شعبية 
إيران  بإخراج  تطالب  ولبنان  العراق  من  كل  يف 
الرئييس  السبب  أنه  اعتبار  عىل  نفوذها  وإنهاء 
التي  املظاهرات  وهناك  فيها.  والفشل  للفوىض 
تحدث يف الداخل اإليراين املطالبة بتحسني الوضع 
سوء  السلبية  تأثرياتها  من  زاد  والذي  االجتامعي 
إدارة أزمة كورونا مع الضغوط االقتصادية الدولية 
الشعب  بها  «تلهي»  كانت  األفعال  من  وغريها 

اإليراين.
التي  الفريوسات  أحد  السياسية هي  «الغطرسة» 
يعاين منها النظام اإليراين ويستخدم «التهديدات» 
فهل  الدولية  عالقاته  إدارة  يف  الدبلوماسية  بدل 
ميكن االقتناع بحكمة هذا النظام مع جواره ويف 

زمن الكل يتكلم عن القوة الناعمة؟!!

..
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يف انجلرتا عام 1956 بطاقة 50 ميغاوات. وازدادت 
إنتاج الطاقة مع مرور  النووية عىل  قدرة املحطات 
الزمن من 1 ميغاوات يف الستينيات إىل أكرث من 366 

ميغاوات يف أوائل القرن الحادي والعرشين. 
وبتشغيل محطة ”براكة“ أصبحت االمارات عضواً يف 
ناد عاملي يضم نحو ثالثون دولة متتلك القدرة عىل 
توليد الكهرباء من املفاعالت النووية، وهناك قامئة 
البلدان  أكرث  من  تعد  العامل  يف  دولة   17 نحو  تضم 
 - الطاقة  توليد  يف  النووية  للمحطات  استخداما 
بحسب ما تقول منظمة ”وورلد نيوكلري أسوسييشن“، 
مفاعل   100 نحو  ولديها  املتحدة  الواليات  وهي 
نووي، وفرنسا لديها 58 مفاعالً نووياً، واليابان التي 
مفاعالً   33 لديها  وروسيا  نووياً،  مفاعالً   50 متتلك 
نووياً، وكوريا الجنوبية لديها 23 مفاعالً نووياً، وكنداً 
التي متتلك 20 مفاعالً نووياً، والهند لديها 20 مفاعالً 
نووياً، وبريطانيا لديها 18 مفاعالً نووياً، والصني لديها 
نووية،  مفاعالت   9 لديها  وأملانيا  نووياً،  مفاعالً   17
وأسبانيا التي متتلك 8 مفاعالت نووية، والسويد 10 
مفاعالت   7 متتلك  التي  وبلجيكا  نووية،  مفاعالت 
نووية، ودوالً أخرى متتلك أيضاً أقل من 10 مفاعالت 
نووية مثل سويرسا وجمهورية التشيك وغريهام. ويف 
الوقت الراهن، تتبنى دوالً آسيوية عدة يف مقدمتها 
الصني والهند سياسات تهدف إىل التوسع يف استخدام 

الطاقة النووية السلمية يف توليد الكهرباء، 
ومن الرضوري االشارة إىل أن فوائد محطات الطاقة 
الكهرباء، بل  توليد  السلمية ال تقترص عىل  النووية 
وعالج  األمراض  تشخيص  يف  األطباء  تفيد  أيضا  إنها 

أعامق  استكشاف  العلامء يف  وتساعد  منها،   الكثري 
املحيطات، وتوفر للغواصات طاقة نقية، كام تساعد 
السفر  يف  الفضائية  املسبارات  أيضا  النووية  الطاقة 
ملسافات تبلغ ماليني األميال باستخدام مولدات نووية 
للطاقة، ويستخدم اإلشعاع النووي يف معالجة األغذية 
وقتل البكترييا فيها، ويف قتل الحرشات والطفيليات 
التي تسبب األمراض. ويبقى توليد الكهرباء أحد أهم 
رشكة  نرشتها  دراسة  تقول  ذلك  ويف  الفوائد،  هذه 
”إكسون موبيل“ يف 2018 إن الطبقة الوسطى التي 
تتزايد أعدادها يف العامل ستكون بحاجة إىل املزيد من 
الطاقة التي ميكن أن يعّول عليها وبأسعار رخيصة. 
ومع زيادة دعوات الحفاظ عىل البيئة والدعوة إىل 
تقليص انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون، الذي يتولد 
طاقة  مصادر  عىل  املعتمدة  الطاقة  استخدام  عن 
العامل  يواجه  الطبيعي،  الغاز  أو  النفط  تقليدية من 
حامية  بني  التوازن  عىل  الحفاظ  يف  تتمثل  معضلة 
البيئة وزيادة االعتامد عىل طاقة أكرث موامئة، تتطلب 

استثامرات ضخمة وتقنيات متقدمة. 
يعزز  الطاقة  توفر  أن  إىل  الدراسة  تلك  وتشري 
االقتصاد  منو  ومع  املجتمعات،  يف  الرفاه  مستويات 
يصبح الناس أكرث رفاهية وامتالكاً لألموال، ويقبلون 
أكرث عىل رشاء البضائع، التي ينتج كثري منها من مواد 
كيميائية مستخرجة من النفط. ويؤدي اتساع رقعة 
الرخاء إىل منو النقل التجاري، إذ سيحتاج العامل إىل 
نقل مواد خام أكرث وشحن البضائع املنتجة أكرث من 
السكان،  تعداد  سيزداد  الرثاء  زيادة  ومع  قبل.  ذي 
الذين يحتاجون إىل السفر أكرث، ويعني هذا الحاجة 

الطاقة  أهمية  تربز  وهنا  الوقود،  من  املزيد  إىل 
توليد  إن  إذ  املعضلة.  لتلك  حال  باعتبارها  النووية 
الطاقة الكهربائية نوويا سيقلص نسبة االعتامد عىل 
وتعني  الطبيعي.  والغاز  النفط  من  املولدة  الطاقة 
قلة االعتامد عىل الوقود اإلحفوري تقليص االنبعاث 

الحراري، وانخفاض أسعار الطاقة التقليدية.

السبق  قد حققت  االمارات  دولة  أن  املعروف  من 
عربياً يف استخدام الطاقة النووية يف توليد الكهرباء، 
بناء  إىل  العربية  الدول  من  العديد  تتجه  حيث 
بعضها  ولدى  السلمية،  لألغراض  نووية  مفاعالت 
بالفعل خطط يجري تنفيذها وبعضها اآلخر ال يزال 
يطور خططاً يف هذا الشأن؛ لذا فإن تشغيل مرشوع 
محطات ”براكة“ للطاقة النووية يعد إنجازاً تاريخياً 
إماراتياً وعربياً رائداً بامتياز، حيث وضعت االمارات 
قدم العرب عىل أول طريق استخدام الطاقة النووية 
دعائم  توفري  أجل  من  الكهرباء  توليد  يف  النظيفة 
لعل  و  املستقبل،  بناء  وأسس  املستدامة  التنمية 
إطالق  من  وجيزة  فرتة  بعد  االنجاز  هذا  تدشني 
”مسبار األمل“ الستشكاف املريخ يعني أن االمارات 
عاملنا  يف  الحضارة  واستئناف  النهضة  مسرية  تقود 
للبناء  ملهم  الريادي كمصدر  وتعزز دورها  العريب، 
والتنمية وصناعة األمل لعرشات املاليني من الشباب 
رمزاً  باعتبارها  لالمارات  ينظرون  الذين  العرب 

للمستقبل والحياة والبناء والقيم واملبادىء الخرية.
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للطاقة فضالً عن كونه أول محطات للطاقة النووية 
السلمية يف العامل العريب، بينام تتجىل هذه األهمية 
بناء  الجنوبية يف كونه أول مرشوع  بالنسبة لكوريا 
ما  الجنوبية،  كوريا  خارج  النووية  للطاقة  محطات 
يعكس عمق الثقة االماراتية يف التكنولوجيا الكورية 

الجنوبية يف هذا القطاع الحساس.
رؤية  تقارب  إىل  املتبادلة  الرسمية  الزيارات  وتشري 
املراحل  مختلف  يف  وحرصهام  البلدين  قياديت 
التاريخية عىل تقوية العالقات حتى بلغت مستوى 
الرشاكة االسرتاتيجية الخاصة، وهي الصيغة الوحيدة 
العربية  الدول  وإحدى  كوريا  بني  تربط  التي 
والخليجية. ويشري سجل الزيارات إىل محطات بارزة 
عىل هذا الصعيد منها زيارة الرئيس الكوري األسبق 
يل ميونج باك إىل الدولة يف عام 2009 لتوقيع عقد 
اإلمارات  يف  النووية  للطاقة  مفاعالت  أربعة  إنشاء 
وكذلك  النووية،  للطاقة  السلمي  برنامجها  ضمن 
لكوريا  السابقة  الرئيسة  هيه  كون  بارك  زيارة 
توقيع  عنها  نتج  والتي   ،2015 عام  يف  الجنوبية 
بني  االقتصادية  الرشاكة  لتعزيز  اإلطارية  االتفاقية 
ان،  ـ  الكوري مون جيه  الرئيس  زيارة  ثم  البلدين، 
والتي  عام 2018  مارس  اإلمارات يف شهر  دولة  إىل 
حظيت باهتامم كبري، والتي أعرب خاللها فخامته عن 
أمله يف االرتقاء بالعالقات بني بالده ودولة اإلمارات 
أعىل  مستوى  إىل  االسرتاتيجية  الرشاكة  مرحلة  من 
لتصبح عالقات رشاكة اسرتاتيجية خاصة شاملة تتجه 
صوب املستقبل وآماله. ومن جانب دولة االمارات، 
هناك زيارات مهمة لكوريا الجنوبية قام بها صاحب 
عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف مايو 

2010، ومارس 2012، وأبريل 2014.
نهيان  آل  زايد  بن  الله  عبد  الشيخ  سمو  أكد  وقد 
إىل  زيارته  خالل  الدويل،  والتعاون  الخارجية  وزير 
سيؤول يف يوليو املايض لالحتفاء مبرور 40 عاماً عىل 
دولة  إن  الجنوبية  الكورية  االماراتية  العالقات  بدء 
اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية 
أظهرتا خالل الوضع غري العادي الذي واجهه العامل 
واملرتتبة  املسبوقة  غري  اآلثار  بسبب  العام  هذا 
حقيقـيــة  ترجمــــة  املستجد  كورونا  فريوس  عن 
ســموه   وقـال  والتضامــن.  الصــداقــة  ملعــاين 
الكـــوريــة  ”يونهــاب“  وكالــة  نرشتــه  مقال  يف 

الجنـوبيـة
لرشاكة  ”منوذج  هي  البلدين  بني  العالقات  إن   

بعد  أقوى  أصبحت  ثنائية 
 19  - كوفيد  فريوس  تفيش 

بعض  إىل  سموه  وأشار   .”
وأسسها  الرشاكة  هذه  ركائز 

يف  يقعان  البلدين  إىل  مشرياً 
وحيوية،  اسرتاتيجية  مناطق 

االستقرار  تحقيق  كالهام  ويدعم 
والرفاهية يف الدول املحيطة، وبالتايل 

التطرف  الحد من  الدولتان إىل  تسعى 
كانت  أينام   - التوسعية  واألنشطة 
مصدرها - من خالل تعزيز العمل 

الجامعي املشرتك يف مناطقنا يف إطار 
التعاون  بأن  ونؤمن  الدويل،  القانون 

لبلدينا  أساسيان  عامالن  والتضامن 
سويا  واجهناها  التي  التحديات  بسبب 

وبشكل منفرد. وأوضح أنه عىل مر السنني، 
كوريا  مع  للتعاون  اإلمارات  دولة  تطلعت 

الجنوبية نظرا لخربتها الكبرية يف مجاالت 
وتطلعت  والتكنولوجيا،  التصنيع 
كوريا الجنوبية للتعاون مع اإلمارات 

نظرا لخربتها الكبرية يف مجال الخدمات 
اللوجستية والتجارة والسياحة يف الرشق 

العالقات  أن  إىل  سموه  وأشار  األوسط. 
مرحلة  إىل  وصلت  البلدين  بني  الثنائية 

مع  عقودا  اإلمارات  وقعت  عندما  مهمة 
رشكة الطاقة الكهربائية الكورية و“هيونداي“ 

و“سامسونج يس آند يت“ للمساعدة يف بناء أول 
محطة للطاقة النووية يف العامل العريب.

الشيخ  قال  العالقات،  مستقبل  وحول 
الرغم  إنه عىل  نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله 

من كل اإلحصائيات املتميزة للبلدين، إال أن 
الجانبني يعتربان ذلك مجرد بداية لعالقة أعمق 

وأوسع نوفر من خاللها حلوال مشرتكة لعدد أكرب 
من األسواق.

توليد  يف  النووية  الطاقة  توظيف  بدأ 
يف  املايض  القرن  ستينيات  يف  الكهرباء 

أول  وكانت  وبريطانيا؛  املتحدة  الواليات 
محطة لتوليد الطاقة تجارياً قد بدأت العمل 
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عىل درب رشاكة تنمـويـة أرحـب وأكــــرث اتســاعـاً 
التي  األربــع  فاملفاعـــالت  وتنوعــاً،  وعمقـــــاً 
متــثل  جنوبية،  كوريــة  نوويــة  تقنيات  تستخـدم 
الجــيل األحـدث يف تكنولوجيا املفاعالت النوويـة، 
أبعـادهـــا  الحــيوي  املجــال  هـذا  يف  وللرشاكة 
اللذين  البلدين  بقية جوانب عالقات  وتأثريها عىل 
تربطهمــا عالقـات تعـاون قـوية منذ نحو أربعون 

”براكة“  مرشوع  انشاء  عقد  توقيع  فمنذ  عاماً؛ 
دخلــت   ،2009 عام  يف  السلمية  النووية  للطاقة 
العالقات الثنائيـة مرحلة الرشاكة االســرتاتيـجيـــة، 
مبــرور  روافـــدهـا  واتسعـت  تعمـقــت  التي 
أكرب  اإلمــارات  دولـة  أصبحــت  حتى  الســـنوات، 
الرشق  منطقة  يف  الجنوبيـة  لكـوريا  تجاري  رشيك 
وو،  يونغ  كون  فبحسب  إفريقيا؛  وشامل  األوسط 

حجم  بلغ  اإلمارات،  دولة  لدى  الكوري  السفري 
مليار   13.9 نحو  الدولتني  بني  التجاري  التبادل 
دوالر؛ ويبلغ حجم التجارة الثنائية غري النفطية بني 
البلدين ما يقارب الـ 5 مليارات دوالر أمرييك، كام 
الجنوبية  الكورية  التجارية  العالمات  إجاميل  بلغ 
 ،2017 عام  نهاية  يف  اإلمارات  دولة  يف  املسجلة 
رشكة  و83  وكالة،  و234  تجارية،  عالمة   3327
كورية ُمسجلة، بحسب تقرير التجارة الخارجية غري 
النفطية، الصادر عن وزارة االقتصاد االماراتية. واألمر 
ال يقترص عىل التبادل التجاري، فهناك نحو 13 ألف 
ويزورها  اإلمارات،  دولة  يف  يعيشون  جنويب  كوري 
عام  ويف  جنويب.  كوري  ي  ألف  مائتي  نحو  سنوياً 
وتحتل  الجنوبية.  كوريا  إماراتياً   11427 زار   2018
دولة اإلمارات املرتبة األوىل بني دول الرشق األوسط 
يف االستثامرات األجنبية املتجهة إىل كوريا الجنوبية؛ 
نحو  هناك  اإلماراتية  االستثامرات  بلغ حجم  حيث 
التعاون  تنامي حجم  يعكس  ما  مليار دوالر،   2.08
الرشاكة  هذه  بفعل  املحققة  املشرتكة  واملصالح 

االسرتاتيجية الخاصة.
يف  جيه  مون  الجنويب  الكوري  الرئيس  عرب  وقد 
”تغريدة“ عرب موقع ”تويرت“ يف ديسمرب 2018 عن 
السالم  إرساء  يف  املبذولة  املشرتكة  الجهود  أهمية 
السالم  إرساء  عىل  ”عملنا  وقال  مىض،  عام  طوال 
جهودنا  أقىص  بذل  عىل  قادرين  وكنا   2018 خالل 
بفضل تأييدكم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وشعب  نهيان  آل 
والذين كانوا واقفني إىل جانبنا طوال الوقت. ما زلنا 
لنا لقاءاتنا من الفرح باإلضافة إىل  نتذكر ما جلبته 
معكم  نقف  سوف  إننا  الثمينة.  الصداقة  لحظات 
السالم  مسرية  يف  دامئاً  اإلمارات  دولة  شعب  ومع 

واالزدهار“
الجنوبية  الكورية  ـ  االماراتية  العالقات  أن  ويذكر 
املؤسس  القائد  وقام   ،1980 عام  يف  انطلقت  التي 
الشيخ زايد بن سلطان  الله تعاىل  بإذن  له  املغفور 
دولة  سفارة  بافتتاح  ـ  ثراه  الله  طيب  ـ  نهيان  آل 
االمارات يف سيؤول عام 1987، ثم شهدت العالقات 
صيغة  إىل  وارتقت  التعاون  من  متزايدة  مستويات 
إىل  وتطورت   ،2009 عام  يف  االسرتاتيجية  الرشاكة 
مستوى أعىل مع عقد مرشوع ”براكة“ يف العام ذاته 
وهو  أمرييك،  دوالر  مليار   18.6 بنحو  تقدر  بقيمة 
رهانات  ضوء  يف  للجانبني،  استثنائية  اهمية  ميثل 
االمارات التنموية عىل الطاقة النووية كمصدر بديل 
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الغــاز الطبيعـــي، 
الغــاز  لتصدير  الفرصة  بالتبعية  ويوفر 

الفائض إىل السوق العاملي، مع تصدير الفائض أيضاً 
من الكهرباء عرب شبكة الربط الخليجي، إىل جانب 
اإلنفاق  حجم  وتقليص  الكربون  انبعاثات  خفض 
باإلضافة  االنبعاثات،  انتشــار هـذه  عىل مواجهــة 
إىل القيمـة طويلة األجل للمفاعالت الجديدة التي 

تضاعف فرتة االستخدام من 30 إىل 60 عاماً.
ينطوي املرشوع عىل عوائد ايجابية عدة غري مبارشة 
عىل االقتصاد الوطني لدولة االمارات، ويف مقدمتها 
والتكنولوجية  والعلمية  الفنية  الخربات  مراكمة 
الوطنية شاركت يف مراحل  والبحثية لدى الرشكات 
يف  الدولة  تنافسية  وتعزيز  وتشغيله،  املرشوع  بناء 

سوق الطاقة النظيفة عاملياً.
ميثل مرشوع ”براكة“ األحدث عاملياً يف هذا القطاع 
النووية  الطاقة  لقطاع  كربى  نوعية  إضافة  الحيوي، 
هذا  يف  الثقة  املرشوع  يعزز  حيث  عاملياً،  السلمية 
القطاع كونه ميثل املرشوع األضخم عاملياً من حيث 
حجم االستثامرات والتطور التقني والتكنولوجيوحجم 

الطاقة التي يتم توليدها عرب مفاعالته.
عاملياً  التنافيس  االمارات  موقع  املرشوع  يدعم 
كمركز للطاقة الجديدة واملتجددة، سواء مبا تراكم 
كنقطة  مكانتها  بحكم  أو  ومعارف،  خربات  من 
جذب رئيسية للخربات والخرباء العاملني يف هذا 

املجال الحيوي.
الكربى  التنموية  املرشوعات  هذه  مثل  أن  الشك 

متثل قاطرة لالقتصادات 
مشــاركة  بحكـــم  الوطنيــــــة، 

مراحـل  يف  الوطنيــة  والرشكات  املؤسسـات 
االنشاء، مبا يحقق لهذه الرشكات عوائد وخربات ال 
الرشكات  هذه  مكانة  بدوره  يعزز  ما  بثمن،  تقدر 
االقتصادية والتسويقية واالستثامرية، ويرسخ وضعها 
االقليمي كرشكات متتلك خربات العمل يف املرشوعات 
يف  العمل  فرص  لها  يوفر  مبا  الضخمة  االسرتاتيجية 
يف  والسيام  كافة،  العامل  بدول  مامثلة  مرشوعات 
التي تتجه النشاء مرشوعات لتوليد  الدول العربية 

الطاقة النووية السلمية يف املستقبل املنظور.
بذات  الطبيعي  الغاز  االمارات من  استهالك  خفض 
النسبة التي تضيفها الطاقة النووية لشبكة االمارات 
الدولة للوصول بها  الكهربائية، وهي نسبة تخطط 
إىل 25%، ما يعني باملقابل زيادة صادرات االمارات 
تم خفضها،  التي  النسبة  بذات  الطبيعي  الغاز  من 
ومن ثم تعزيز العوائد املالية املحققة من صادرات 
صادرات  من  أو  الغاز  صادرات  من  سواء  الطاقة 
تصديرها  ميكن  التي  الكهربائية  الطاقة  فوائض 

اقليمياً عرب شبكة الربط الخليجي.
النووية  للطاقة  ”براكة“  محطات  مرشوع  يرسخ 
كمركز  االمارات  دولة  ومكانة  موقـــع  السلميــــة 
اقليمي ملرشوعـات الطاقــة املتجــــددة،  ما مينح 

يف  السـبق  الدولــة 
املرشوعـات  من  النـوع  هـذا 

يشجـع  موقـع  يف  ويضعها  االسرتاتيجية، 
ويحفز جهود الدول العربية الساعية لالستفادة من 

الطاقة النووية السلمية.
الحفاظ  عىل  االمارات  دولة  قدرة  املرشوع  يدعم 
عىل  الكهربية  للطاقة  تنافسية  سعرية  برشائح 
املديني القريب واملتوسط، ما يعني بالتبعية زيادة 
قوة  واالستثامرات  الرشكات  ومنح  التنمية  فرص 
دولة  يف  التكنولوجيا  وتوطني  واالنتاج  للعمل  دفع 

االمارات خالل املرحلة املقبلة.
توفر املرشوعات التنموية الكربى عادة، فرصاً هائلة 
جذب  يف  وتسهم  عاملياً،  الوطنية  الرشكات  لتوسع 
عن  تبحث  التي  األجنبية  والرشكات  االستثامرات 

أسواق واعدة ومتطورة تكنولوجياً.

النووية  للطاقة  ”براكة“  مرشوع  أن  القول  ميكن 
السلمية يضع العالقات االماراتيةـ  الكورية الجنوبية 
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يف  فاعالً  ودولياً 
نـــادي الطاقــة النوويــــة 

السلمية، من خــالل ضمـــان تنويـــع 
كالعب  مكانتها  ودعم  ومواردها  الطاقــة  اقتصـاد 
فاعل يف سوق الطاقة الجديدة واملتجددة، باعتبارها 
والطاقة  الشمسية  للطاقة  أيضاً  مهامً  اقليمياً  مركزاً 
املتجددة بشكل عام، كام أن شـفافية االمـارات يف 
التعامل مع هذا امللف يعزز جهـود العامل ومؤسساته 
الطاقة  استخدام  وضوابط  معايري  لتطبيق  املعنية 
السلمي  النووي  فالربنامج  آمن،  بشكل  النووية 
االمـارايت هو أكرب مساهـم يف تقديـم تقارير شفافة 
صادر  لتقرير  وفقاً  العامل،  يف  املحطات  انشاء  عن 
فمنذ  النوويني،  للمشتغلني  العاملية  الرابطة  عن 
عام 2009، خضع كل من  الربنامج النووي السلمي 
االمارايت ومؤسساته املعنية ألكرث من 250 تفتيًشا من 
قبل الهيئة االتحادية للرقابة النووية، إىل جانب أكرث 
من 40 مراجعة وتقييامت إضافية قامت بها الرابطة 
العاملية للمشغلني النوويني والوكالة الدولية للطاقة 
والتقييامت  املراجعات  كافة  أكدت  حيث  الذرية، 
العاملية  املعايري  ألعىل  اإلمارات  دولة  اتباع  عىل 
اإلمارايت،  السلمي  النووي  للربنامج  تطويرها  يف 
 2020 مارس  يف  الدولية  الوكالة  تفتيش  أكد  حيث 
النووي  االنتشار  بحظر  ملتزمة  اإلمارات  دولة  أن 
تم  التفتيش،  من  االنتهاء  وبعد  التامة،  والشفافية 
إجراء سلسلة من االختبارات املصممة للتحقق من 
يجب  كام  يعمل  املفاعل  أنظمة  من  نظام  كل  أن 

إغـالق  إعـادة  جانب  إىل 
وكانت  بإحكام.  املفاعل  حاوية 

دولة اإلمارات ممثلة بالهيئـة االتحاديـة للرقابـة 
النوويـة قـد استقبلت 11 بعثة مراجعة دولية تحت 
وشملت  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  إرشاف 
النووية،  التحتية  البنية  ييل:  ما  البعثات  هذه 
النووي،  األمان  والتنظيميــة،  القانونيــــة  اللوائح 
االستعداد  النووي،  االنتشار  حظر  النووي،  األمن 
لحاالت الطوارئ. كام وقّعت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة عىل أكرث من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية، 
للوكالة  التابعة  الشاملة  الضامنات  اتفاقية  منها: 
الدولية للطاقة الذرية، الربوتوكول اإلضايف التفاقية 
للطاقة  الدولية  للوكالة  التابعة  الشاملة  الضامنات 
حظر  معاهدة  النووي،  األمان  معاهدة  الذرية، 
الشامل  الحظر  معاهدة  النووية،  األسلحة  انتشار 

للتجارب النووية.
تأكيد كفاءة املؤسسات الوطنية االماراتية املتخصصة 
تتحمل  فيه، حيث  والنجاح  التحدي  يف خوض هذا 
رشكة  يف  ممثلة  النووية،  للطاقة  اإلمارات  مؤسسة 
نواة للطاقة التابعة للمؤسسة واملسؤولة عن تشغيل 
السلميــة،  النووية  للطاقة  براكة  محطات  وصيانة 

مسؤوليـة إمتام عملية 
املحطة  مفاعل  تشغيل  بداية 

األوىل، وتحقيق هذا االنجاز التاريخي.
عربيا،  األوىل  اإلمارات  دولة  أصبحت  اإلنجاز  بهذا 
التي تنجح يف تطوير محطات للطاقة النووية إلنتاج 
الكهرباء عىل نحو آمن وموثوق وصديق للبيئة، حيث 
تساهم محطات براكـة بشكل كبـري يف جهود اإلمارات 
الخاصة بتوفري الطاقة الكهربائية بالتزامن مع خفض 

االنبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الكهرباء.
ستنتج  كامل،  بشكل  براكة  محطات  تشغيل  عند 
الكهرباء  من  جيجاوات   5.6 األربع  براكة  محطات 
وستحد من 21 مليون طن من االنبعاثات الكربونية 
من  سيارة  مليون   3.2 إزالة  يعادل  ما  وهو  سنوياً، 
واالرقام  االحصاءات  وهذه  عام،  كل  الدولة  طرق 
دولة  حرص  مدى  وتؤكد  االنجاز،  حجم  تعكس 
مستويات  خفض  يف  الجاد  االسهام  عىل  االمارات 
ظاهرة االحتباس الحراري التي تثري قلقاً عاملياً بالغاً.

لدولة  عدة  مردودات  الضخم  املرشوع  هذا  يحقق 
عىل  الوطنية  أهدافها  أهم  أحد  باعتباره  االمارات، 
النظيفة  الطاقة  يوفر  حيث  األخرية.  العقود  مدى 
بكلفــة تنافسيــة مقارنة بكلفة مصادر أخرى مثل 
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ودولياً، ميكن رصدها فيام ييل:
التشغيلية يف املحطة  الذي بدأت مرحلته  املرشوع 
األوىل وتقرتب مفاعالته الثالثة األخرى من الوصول 
إىل مرحلة التشغيل، قد وصل إىل هذه املرحلة بعد 
ما  االنشائية،  العمليات  بدء  من  فقط  سنوات   8
يعكس مستوى عزم وتصميم دولة االمارات وقدرتها 
عىل تنفيذ املرشوعات االسرتاتيجية الضخمة بالدقة 
ومستويات  ومعايري  درجات  أعىل  ووفق  الالزمة 

األمن والسالمة والكفاءة.
وإشارات  دالئل  عىل  ”براكة“  مرشوع  ينطوي 
العاملي، فضالً  التنافيس  االمارايت  مهمة عىل طموح 
العلمي  التقدم  عىل  مؤكدة  وداللة  رمزاً  كونه  عن 
فاملرشوع  االمارات،  دولة  يف  التكنولوجي  والتطور 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  قال صاحب  كام 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة ”خطوة مهمة عىل طريق تحقيق التنمية“. 
والشك أن هناك داللة وروابط ال تخطئها العني بني 
بعد  رسمياً  ”براكة“  ملرشوع  األوىل  املحطة  تدشني 
األمل“  ”مسبار  االمارات  إرسال  من  قالئل  أسابيع 
وهي  املريخ،  كوكب  إىل  تاريخية  علمية  مهمة  يف 
إشارات  مهمة بشأن موقع العلم يف رهان االمارات 
عىل املستقبل، الذي تطمح بقوة ألن تحجز لنفسها 
فيه، وهذا األمر تعكسه أهداف رؤية  مميزاً  مكاناً 
تهدف  رؤية طموحة  2071، وهي  االمارات  مئوية 
إىل وضع االمارات يف مقدمة دول العامل،  وتـشـــري 
العربيــة  اإلمـــارات  دولــة  اهتمــام  إىل  بوضـوح 
املتحــدة باملستقبل، واالستعداد الجيد له، يك تعزز 
مكانتها عىل خارطة الدول املتقدمة، وهذه املئوية 
التاريخية  املحارضة  من  مستمدة 

لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
املسلحة،   للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
برميل  آخر  بتصدير  لالحتفال  االستعداد  بشأن 
للنفط، وتتضمن هذه الرؤية العديد من األهداف، 
العامل  يف  دولة  أفضل  من  اإلمارات  دولة  تكون  يك 
دولة  لقيام  املئوية  الذكرى  بحلول  تقدماً،  وأكرثها 
اإلمارات العربية املتحدة وذلك يف عام 2071 أيضاً. 
اإلمارات 2071“  أهمية ”مئوية  يزيد من  ما  ولعل 
يتضمن  شامل،  حكومي  عمل  برنامج  تشكل  أنها 
وضع اسرتاتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وقوتها 
للدخل  متنوعة  مصادر  وجود  وضامن  الناعمة، 
التعليم  يف  االستثامر  إىل  إضافة  النفط،  عن  بعيداً 
الذي يركز عىل التكنولوجيا املتقدمة، وبناء منظومة 
ورفع  املستقبل،  أجيال  يف  إماراتية  أخالقية  قيم 

اإلنتاجية  مســتوى 

يف االقتصاد الوطني، وتعزيز التامسك املجتمعي.
االمارات  أصبحت  النووية،  ”براكة“  محطة  بتدشني 
املنتجة  الدول  نادي  أعضاء  ضمن   33 رقم  الدولة 
وأصبحت  العامل،  يف  السلمية  النوويــة  للطـاقـــة 
 (450) رقم  املحطة  اإلماراتية  بـراكــــة  محطــــة 
املنتجة للكهرباء يف العامل، وأول دولـة نوويـة سلمية 
توقيت  ويف  واحدة  دفعة  نووية  محطات   4 تبني 
األمن  معايري  وأفضل  أرقى  ووفق  قيايس  زمني 
والسالمة العاملية التي تطبقها وترشف عليها الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. 
السلميــة  للطاقة  النووية  ”براكة“  محطات  متثل 
خطـوة نوعيـة عىل درب معالجــة العــامل ملشكلــة 
قدوة  كونها  حيث  من  ســواء  املناخي،  التغــري 
تحذو  أن  عىل  الدول  بقية  يشجع  ملهامً  ومنوذجاً 
يف  النووية  الطاقة  توظيف  يف  االمارات  دولة  حذو 
بعد  ـ  املفاعالت  هذه  قدرة  من حيث  أو  التنمية، 
توليد 5600 ميغاواط  ـ عىل  كامل  تشغليها بشكل 
البالد.  %25 من احتياجات  الكهرباء أي حوايل  من 
ماريانوغرويس  رافائيل  ”تغريدة“  ماتعكسه  وهو 
والتي  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير 
تشغيل  مبناسبة  االمارات  لدولة  التهنئة  فيها  قدم 
املرحلة األوىل من برنامج ”براكة“، حيث أكد دعم 
الطاقة  تختار  التي  الدول  ولبقية  للربنامج  الوكالة 
وبتكاليف  نظيفة  طاقة  عىل  ”للحصول  النووية 

معقولة تسهم يف معالجة مشكلة التغري املناخي“.
أول  تشغيل  لزر  األوىل  الضغطة  ماقبل  أن  الشك 
مفاعل ضمن مرشوع ”براكة“ تختلف عام بعدها، 
أن  يعني  فاملرشوع  االسرتاتيجية،  الناحية  من 

االمارات قد أصبحن العباً اقليمياً 
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استنهاض  رضورة  إىل  الداعية  الرشيدة  االماراتية 
األمل  وصناعة  العربية،  الحضارة  واستئناف  الهمم 
االحباط  براثن  من  العريب  الشباب  ماليني  وانتشال 
الفوىض  موجات  فيه  تسببت  الذي  واليأس 
تنظيامت  نرشتها  التي  واالضطرابات  والغضب 
عربية  دول  يف   2011 عام  منذ  والتطرف  االرهاب 
الدول وتفيش  انهيار بعض هذه  فتسببت يف  عدة، 
الرصاعات األهلية والحروب والتدخالت الخارجية يف 
بعضها اآلخر، لذا تعمل االمارات عىل مسارات عدة 
الشباب  يرى  يك  املؤمل  العريب  الواقع  هذه  ملعالجة 
يسهم  مبا  املظلم،  العريب  النفق  نهاية  يف  ضوءاً 
االرهاب  عىل  والقضاء  املنطقة  واقع  تحسني  يف 

والتطرف.
مبنزلة  أيضاً  هي  االماراتية  العلمية  االنجازات 
عىل  قادرة  االمارات  بأن  واملنطقة  للعامل  رسالة 
بناء منوذج تنموي عريب إسالمي حديث يجمع بني 
األصيلة  االنسانية  واملبادىء  والقيم  العلمي  التقدم 
روح  واستنهاض  االسالمي،  الدين  من  املستمدة 
والسعي إلحياء  واملسلمني  العرب  نفوس  املايض يف 
والفضاء  والطب  العلوم  يف  العرب  الرواد  مجد 
والفلك وغريه من العلوم وذلك من خالل بناء منوذج 

ملهم قائم عىل اقتصاد املعرفة.
وميثل الربنامج النووي السلمي االمارايت منوذجاً لنمط 
يف  الرشيدة  للقيادة  االستباقي  االسرتاتيجي  التفكري 
الشيخ  السمو  صاحب  رأسها  وعىل  االمارات،  دولة 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولةـ  حفظه اللهـ  
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 
يفرس طموحات  االستباقي  التفكري  فهذا  الله؛  رعاه 
الدولة الرائدة يف مجال الطاقة الجديدة واملتجددة، 
ووجود مدينة ”مصدر“ والجهود الدؤوبة يف مجال 
استشكاف  خطط  مقدمتها  ويف  العلمي،  البحث 

أن  املتخصصة  التقارير  تؤكد  حيث  املريخ،  كوكب 
النضوب،  الطاقة األحفورية باتت عىل وشك  موارد 
النفط  احتياطي  من  املؤكدة  الكميات  تقدر  حيث 
تكفي  برميل،  تريليون   2.1 اىل   1.4 بحدود  بالعامل 
أقىص  عىل  عاماً  ـ90   60 بني  تراوح  لفرتة  العامل 
بديهية  تساؤالت  بالتبعية  يستدعي  ما  التقديرات، 
الدائم  مبيلها  االمارات  فإن  لذا  بعد؟  ماذا  حول 
النوعية،  التنموية  واملبادرات  االستباقي  للتفكري 
بالحد  منذ فرتة طويلة  اسرتاتيجياً  اتخذت قراراً  قد 
من االعتامد عىل النفط، وتنويع االقتصاد وموارده، 
ال  ومعارفها  النووية  الطاقة  تكنولوجيا  أن  السيام 
تقترص عىل توليد الطاقة الكهربائية، بل هي بالفعل 
مفتاح رئييس للتقدم املعريف، حيث باتت تستخدم 
النتاج  الصناعة  ويف  والتشخيص،  للعالج  الطب  يف 
وتقنيات  الكياموية،  واملعالجات  املوصالت  اشباه 
والبحث  التعدين  عمليات  ويف  الجودة  اختبار 
الستنباط  الزراعة  يف  الطبيعيـــة  الخــامــات  عن 
عالية  انتاجية  ذات  املحاصيل  من  جديدة  انواع 
وانتقاء نوعيات معينة من البذور ومقاومة اآلفات 
الزراعية  املنتجات  تخزين  مدة  وزيادة  والحرشات 

وغري ذلك. 

النووية  للطاقة  ”براكة“  محطات  مرشوع  ينطوي 
اقليمياً  والريادة،  التميز  سامت  من  العديد  عىل 
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ـ من خالل  األخرية تسعى  العلمية  انجازاتها  خالل 
النووية  للطاقة  ”براكة“  مفاعالت  محطة  إطالق 
عىل  االعتامد  من  اقتصادها  تحرير  إىل  ـ  السلمية 
النفط مستقبالً، وتحجز لنفسها ـ عرب إطالق ”مسبار 
التي  الدول  نادي  يف  الكبار  وسط  مكاناً  ـ  األمل“ 
متتلك القدرة عىل استشكاف املريخ؛ ففي منتصف   
شهر يوليو ، كانت أول دولة عربية تطلق رحلة إىل 
الفضاء من خالل مرشوعها مسبار ”األمل“. بعد ذلك 
بقليل، تحديداً يف أوائل أغسطس ، قامت بتشغيل 
أول مفاعل للطاقة النووية يف العامل العريب، والالفت 
توقيت  يف  تتحقق  والنجاحات  االنجازات  هذه  أن 
يعاين فيه العامل أجمع االخفاقات واالحباطات جراء 

كوفيد  ـ  ”كورونا“  وباء  تفيش  مواجهة  يف  الفشل 
كبرية،  العامل خسائر  باقتصادات  ألحق  الذي  ـ    19
ونجحت االمارات يف أن تكون من ضمن الدول التي 
منها  جعلت  دقيقة  باسرتاتيجية  الوباء  هذا  تواجه 

منوذجاً يحتذى بني الدول يف هذا اإلطار.
التطورات  هذه  إىل  النظر  يصعب  أنه  والحقيقة 
عن  عن  مبعزل  املتسارعة  االماراتية  واالنجازات 
القيادة  رؤية  مقدمتها  يف  عدة،  ومتغريات  عوامل 
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يف  التشغيلية  املرحلة  بدء  عن  رسمياً  اإلعالن  مع 
عاملياً  واملتخصصون  الخرباء  يجمع  األوىل،  املحطة 
النووية  للطاقة  ”براكة“  محطات  مرشوع  أن  عىل 

نوعه  من  األول  باعتباره  االمارات،  بدولة  السلمية 
به  يحتذى  منوذجاً  ميثل  العريب،  املستوى  عىل 
اقليمياً وعاملياً يف استخدام الطاقة النووية يف تنويع 

للدول.  االقتصادي  التنوع  وتحقيق  الطاقة  مصادر 
االمارات  تدخل  الضخم،  املرشوع  تدشني هذا  ومع 
فمن  الحديث،  تاريخها  يف  جديدة  نوعية  مرحلة 
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األسلوب  هذا  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
املتكامل يف استخدام الطاقة يساهم يف تقليل 

عدد مرات تبادل الطاقة energy exchanges، وهو 
 gas-turbine ما يؤدي إىل زيادة قوة التوربني الغازي
كمصدر أسايس من مصادر الطاقة. ومن املتوقع أن 
الكهربائية يف خدمة  التقنيات  تلك  تطوير  يساهم 
قطاع الفضاء الجوي املدين والقطاعات األخرى التي 

تواصل مساعيها لبناء مستقبل مستدام.
مقصورة  تكون  أن  املخطط  من  ذلك،  عىل  عالوة 
القيادة لدى الطائرة Tempest خالية من أي عدادات 
أو شاشات فعلية، حيث سيعتمد الطيارون عىل ارتداء 
خوذات معززة من الجيل التايل تعتمد عىل الواقع 
عرض  شاشات  إظهار  عىل  قادرة  وتكون  االفرتايض 
تفاعلية ومفاتيح التحكم داخل مقصورة القيادة وأمام 

عني الطيار مبارشة.

الطائرة  تشغيل  املسؤول عن  الشخص  وسيستطيع 
Tempest أن يفكر وأن يترصف قبل عدوه مبعدل 
االستشعار  أنظمة  بفضل  مرات  ثالث  إىل  مرتني 
املتقدمة واملتكاملة بدرجة كبرية وبفضل املؤثرات غري 
االتصاالت.  وأنظمة   non-kinetic effects الحركية 
وستتيح هذه امليزة الكبرية له إمكانية التعامل مع 

العدو وأداء عدة مهام مختلفة مثل الدفاع واملراقبة.
وسيتم تصميم كافة هذه األنظمة بحيث تكون قادرة 
عىل العمل معا بصورة متكاملة ودون انقطاع، وذلك 
تعترب  التي  الحالية  النفاثة  املقاتلة  للطائرات  خالفا 

أقرب ما تكون إىل مجموعات من األجهزة املنفصلة 
مثل جهاز الرادار املستقل واألجهزة اإللكرتو – برصية.

كام سيتمكن مسؤولو التشغيل من اتخاذ القرارات 
املناسبة بقدر أكرب من الثقة نظرا لعدم اعتامدهم 
عىل أنظمة استشعار واحدة بعينها. فبدال من ذلك، 
االستشعار  أنظمة  أنواع مختلفة من  ستعاون عدة 
مع بعضها البعض من أجل جمع املعلومات، وهي 
املعلومات التي سيتم تدقيقها ومضاهاتها عن طريق 

 Tempest نظام
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Tempest

بدأت اململكة املتحدة والسويد وإيطاليا مؤخرا 
املشرتك  التعاون  لتعزيز  ثالثية  صناعية  محادثات 
فيام بينها يف مجال تطوير أقوى سالح جوي قتايل يف 
املستقبل. وميهد هذا التعاون الثاليث الجديد الطريق 
أمام صناعة الطائرات يف الدول الثالث لحشد قدراتها 
ومهاراتها وخرباتها يف املجال الجوي العسكري للتعاون 
يف مجال البحوث والتطوير املتعلقني بأحدث أساليب 

التكنولوجيا.
أكرب  الثالث  األوروبية  الوطنية  الصناعات  وتضم 
 BAE) بريطانيا  من  كل  من  العسكرية  الرشكات 
 Systems, Leonardo UK, Rolls Royce and
 Leonardo Italy,) وإيطاليا   (MBDA UK
 (Elettronica, Avio Aero and MBDA Italia
.(Saab and GKN Aerospace Sweden) والسويد

املشرتكة  املحادثات  إىل  استنادا  الترصيح  ويأيت هذا 
الربيطانية  الصناعات  مسؤويل  بني  جرت  التي 
والسويدية واإليطالية، وليعلن تشكيل تحالف صناعي 
ثاليث، حيث ستقوم رشكات التحالف بتقييم أفضل 
السبل الكفيلة ببناء مركبة جوية مقاتلة يف املستقبل، 
مستغلني خرباتهم ودرايتهم الفنية وعمليات تطوير 
التكنولوجيا يف مجال األنظمة الجوية املقاتلة الحالية 

واملستقبلية.
االتفاق  نحو  أخرى  خطوة  التحالف  هذا  ويجسد 
الكامل بني الصناعات األوروبية الثالث لتقنني مجاالت 
الجوية  األنظمة  تطوير  مجال  يف  املشرتك  التعاون 
املقاتلة املستقبلية. وستقوم كل واحدة من الصناعات 
املوظفني  من  اآلالف  عرشات  باستقطاب  الثالث 
بصورة مبارشة ودعم عدد كبري من الوظائف ذات 
املهارات العالية عن طريق سالسل اإلمداد لديها، األمر 
الذي سيساهم يف تعزيز األمن القومي ودعم الرخاء 

االقتصادي يف الدول الثالث.

ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا تتعاون حاليا مع كل 
والجيوش  الصناعات  وتعترب  وإيطاليا،  السويد  من 
يف الدول الثالث رشكاء يف عملية التطوير والتشغيل 
يتجاوز  الذي   Meteor للصاروخ جو - جو املشرتك 
 Gripen, املدى البرصي واملسؤول عن تسليح طائرات
Eurofighter Typhoon and F-35. ويتم استخدام 
 chaff and flare موزعات الشهب والطلقات الضوئية
طائرات  منت  عىل  الصنع  السويدية    dispensers
من   Giraffe الرادار   ويعترب  الربيطانية،  «تايفون» 
نظام  من  أساسيا  جزءا  السويدية   Saab إنتاج رشكة
طائرات  وتأيت  الربيطاين.   Sky Sabre األريض  الدفاع 
Gripen E السويدية مجهزة بأنظمة رادار صممتها 
وأنتجتها رشكة Leonardo يف إدنربه. ويف الوقت نفسه، 
يقوم سالح الجو املليك الربيطاين والسويدي وسالح 
الجو اإليطايل Aeronautica Militare بتشغيل نفس 
تايفون» و  القوي من طائرات «يوروفايرت  األسطول 
إف35-، وهو التشغيل الذي يأيت يف إطار أكرث من 50 

عاما من التعاون الوثيق يف مجال الطائرات املقاتلة.
 Tempest تفعيل برنامج الطائرة

الطائرات  من  التايل  الجيل   Tempest الطائرة متثل 
والتي  الربيطاين،  املليك  الجو  سالح  لدى  املقاتلة 
ستدخل صفوف الخدمة اعتبارا من عام 2035 يك تحل 
محل الطائرة «تايفون». وملواجهة التهديدات الناشئة، 
جرى تصميم الطائرة Tempest كمركبة جوية مقاتلة 
من الجيل التايل تتميز بخفة الحركة واملرونة والقدرة 
عىل استخدام أحدث أساليب التواصل التكنولوجية 

وإمكانية تحديثها برسعة، عالوة عىل قلة تكاليفها.
«التشغيل  أسلوب   Tempest الطائرة  وستطبق 
والتوصيل» ’plug and play’ approach حيث ميكن 
لنوع  تبعا  سهولة  بكل  واألجهزة  الربمجيات  تغيري 
الطائرة والوظائف الالزمة للمهمة، وهو ما ينطبق 

األسلحة وأنظمة  عىل 
وخزانات  االستشعار 

الوقود. ويأيت هذا االبتكار ليزيح 
جانبا هياكل التجميع القاسية التقليدية، 

وليساهم يف خفض تكاليف عملية التصنيع ومنحها 
قدرا أكرب من املرونة.

طرق  عدة  تأمني  يف   Tempest الطائرة  وستساهم 
املأهولة  وغري  املأهولة  املنصات  ودمج  للتشغيل 
واملنصات املأهولة اختياريا مع عملية تجهيز البيانات 
الطائرة يف  قائد  املجوقلة ومساعدة  املجوقلة وغري 
املهام  االعتامد عىل  عند  مهمة  قرارات  عدة  اتخاذ 
القابلة  «االستقاللية  ب  يُعرف  ما  وهو  املأهولة، 

scalable autonomy «للتوسع
وتحتاج الطائرة Tempest إىل عدة أنظمة مختلفة 
حتى  الدفع  وأنظمة  الكثافة  العالية  الطاقة  من 
تستطيع املنافسة عىل الساحة الدولية. لتحقيق هذا 
مواد  تطوير  عىل   Tempest فريق  يعمل  الهدف، 
مركبة متقدمة والصناعات التكميلية الالزمة إلنتاج 
طائرة خفيفة الوزن وتتمتع بقوة هائلة وتستطيع 

العمل يف ظل درجات الحرارة العالية.
أساليب  أحدث  بتطوير   Tempest فريق يقوم  كام 
التكنولوجيا يف مجال توليد الكهرباء وكيفية التحكم يف 
الطاقة بطريقة ذكية ومتكاملة من أجل تشغيل أنظمة 
استشعار الطائرة Tempest، السيام تلك التي تعتمد 
عىل أشعة الليزر حيث يحتاج هذا النوع من الطائرات 

إىل طاقة كهربائية أكرب بكثري من األجيال السابقة.
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 National الجوية  للمالحة  الوطنية  الرابطة  ومتنح 
لعام   Collier كأس   Aeronautic Association
أداء  تعزيز  يف  ملساهمتها   X-37B للمركبة   2019

وكفاءة وسالمة املركبات الجوية والفضائية.
رشكة  طريق  عن   X-37B املركبة  تصميم  وجرى 
يف  األمريكية  الفضاء  سالح  تشارك  التي  بوينج 
 Rapid الرسيعة  األسلحة  هيئة  وتعترب  تشغيله، 
Capabilities Office التابعة لسالح الجو األمرييك 
مسؤولة عن إدارتها. وتتميز املركبة املذكورة بإمكانية 
االعتامد عليها وإعادة استخدامها عدة مرات وتعترب 
املصممة  الفضائية  لالختبارات  مأهولة  غري  منصة 
إلجراء التجارب الالزمة عىل كيفية التموقع يف املدار 

ثم العودة إىل األرض إلجراء التقييم الالزم.
الجو  سالح  عن  املسؤولة  باريت،  باربرا  وقالت 
أهمية  يعكس  Collierالذي  ”كأس   إن  األمرييك، 

الفضاء بالنسبة للواليات املتحدة يأيت لالحتفال 
باملهمة التي أنجزتها املركبة X-37B والتي 

حطمت خاللها كل األرقام القياسية“. 
األمريكيني  ”معظم  أن  وأضافت 

بصورة  الفضاء  يستخدمون 
املالحة  ألغراض  يومية 

عىل  والحصول 
ت  ما ملعلو ا

غري  املتطورة  املركبة  وأن  االتصاالت،  وتحقيق 
املأهولة املذكورة تساهم يف تطوير التقنيات الخاصة 
االستخدام،  املتعددة  املتقدمة  الفضائية  باملركبات 
ثم  ومن  الفضاء،  يف  التجارب  إجراء  يف  تساهم  كام 
استعادتها إلجراء املزيد من البحث والدراسة عليها 

عىل كوكبنا“.
تسهيل  يف  بوينج  رشكة  تساهم  ذلك،  عىل  عالوة 
 ،X-37B املركبة  نظام  يف  التجارب  إدخال  عملية 
ذات  املنصات  تجارب  فرص  تحديد  يف  واملساعدة 
االستخدام املتعدد يف املستقبل لكل مهمة من املهام. 
ومن الجدير بالذكر أن املركبة X-37B هي الطائرة 

.Collier الثالثة والثالثني التي تحصل عىل كأس
واملدير  اإلدارة  رئيس مجلس  كاريت،  لني  ورصحت 
التنفيذي للدفاع والفضاء واألمن برشكة بوينج، بأن 
”الرشكة تعتز بشدة بحصول النساء والرجال التابعني 
 Collier كأس  عىل   X-37B املركبة  لفريق 
لهم  موقع  حجز  بسبب  ليس  املرموقة، 
بفضل  الوطنية  صناعتنا  أساطري  بني 
األداء  وحسن  باالبتكار  التزامهم 
بسبب  وأيضا  بل  فحسب، 
إنجازاتهم التي سيكون 
عىل  كبري  أثر  لها 
ل  جيا أل ا
القادمة 

 – الجو  والعمليات  الفضاء  تطوير  عمليات  من 
فضائية لخدمة اإلنسانية جمعاء“.

X-37B

 X-37B Orbital املدارية  التجارب  مركبة  تتبع 
 -OTV باسم  اختصارا  -املعروفة   Test Vehicle
برنامج االختبارات التجريبية عىل التقنيات املتعلقة 
االستخدام إلجراء  متعددة  مأهولة  غري  منصة  ببناء 
األمرييك.  الجو  سالح  لخدمة  الفضائية  االختبارات 
ويتمثل الهدف الرئييس للمركبة X-37B يف نقطتني 
أساسيتني، هام استنباط تقنيات لسفن الفضاء القابلة 
الواليات  مستقبل  لتأمني  مرات  عدة  لالستخدام 
ميكن  التي  التجارب  وإجراء  الفضاء،  يف  املتحدة 

إعادتها إىل األرض حيث سيتم دراستها وفحصها.
املدارية  التجارب  مركبة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
X-37B Orbital Test Vehicle هي أحدث سفن 
العودة  عىل  القادرة  وتطورا  تقدما  وأكرثها  الفضاء 
من  تصميمها  املركبة  وتستمد  األرض.  كوكب  إىل 
”ناسا“، وهي مصممة  لوكالة  التابعة   X-37 املركبة
إلطالقها بشكل عمودي نحو ارتفاعات مدارية قليلة 
من األرض حيث ميكنها إجراء التجارب واالختبارات 
الالزمة عىل التقنيات الخاصة بالفضاء لفرتات طويلة. 
ومبجرد تلقي األمر من األرض، تعاود املركبة الدخول 
إىل الغالف الجوي مجددا ثم النزول والهبوط فوق 
املركبة  وتعترب  أفقي.  بشكل  الجوية  املدارج  أحد 
 Shuttle املركبة األوىل من نوعها منذ املكوك X-37B
القدرة  لديها  التي  ”ناسا“  لوكالة  التابع   Orbiter
التجارب إىل األرض إلجراء املزيد  عىل إعادة 
وتنفرد  عليها.  والتحليل  الدراسة  من 
 270 قضاء  عىل  بالقدرة  املركبة 
يوما مداريا أو أكرث، والبقاء يف 

الفضاء لفرتات أطول.
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 carbon  ” الكربون  بتحييد  التزامها  تعلن  التي 
قصب  تحقيق  إىل  أدى  الذي  األمر   ،“neutrality
ستكون  الرشكة  أن  منها  مجاالت،  عدة  يف  السبق 
تخطط  التي  والصيانة  التشغيل  رشكات  أوائل  من 
اسرتاتيجيات  طريق  عن  الكربون  تحييد  لعمليات 
خفض نسبة الكربون ( و ليس خفض األعباء املالية 

فقط ).
أول   “AS2” الطائرة  ستكون  ذلك  عىل  عالوة 
طائرة تجارية تطري برسعة أرسع من الصوت فوق 
وهذا  الضوضاء،  من  نوع  أي  إحداث  دون  األرض 
ومحركاً  ثورياً  تصميامً  يتطلب  التحدي  من  نوع 
 GE” أرسع من الصوت ذا كفاءة خارقة من انتاج
 300 لتصنيع  الرشكة  ويخطط مسئول   .“Aviation
من  األول  العقد  خالل   “AS2” طراز  من  طائرة 

تجميعها  يتم  طائرة  أول   “AS2” وستكون  اإلنتاج 
فلوريدا  بوالية  ملبورن  يف  الجديد  الرشكة  مبصنع 
واملعروف باسم ”Aerion park“. وستشمل عملية 
النظيفة  الطاقة  عىل  تعتمد  التي  الحديثة  التطوير 
الرئييس باإلضافة إىل مجمع متكامل  عمليات املقر 
األرسع  الطائرة  ودعم  وبناء  والتصميامت  للبحوث 

من الصوت.
املستدامة  الرحالت  تحدث  أن  الخرباء  ويتوقع 
خفة  حيث  من  حقيقية  ثورة  الصوت  من  األرسع 
معدل  وترسيع  الزمنية  الفواصل  واختصار  الحركة 

األنشطة التجارية والثقافية الحديثة.

 “Collins Aerospace» ومن الجدير بالذكر أن رشكة

التشغيل  تصميم  مجال  يف  كبرية  بخربة  تتمتع 
الهيدرولييك واالليكرتوهيدرولييك عن طريق السلك، 
التي  التشغيل  منتجات  من  متكامل  خط  ولديها 
تساهم يف تعزيز أداء الطائرة وتخفيف أعباء العمل 
وتصميم  تطوير  وسيتم  الطائرة.  قائد  كاهل  عن 
مفاتيح التحكم يف الطائرة ”AS2“ عن طريق مراكز 
 “Collins Aerosapce” برشكة  التشغيل  نظام 
ومدينة  الربيطانية   Wolverhampton مدينة  يف 

Vernon الفرنسية.
القدرات  الرشكة  لدى  التشغيل  منتجات  وتقدم 
أكرب  قدراً  توفر  التي  والحيوية  الرئيسية  العملياتية 
التشغيل  أنظمة  وتستخدم  والكفاءة.  السالمة  من 
املبتكرة مواداً معمرة خفيفة الوزن لتشغيل الطائرة 

والتحكم فيها.



285842020

Collins Aerospace Systems

ورصح إد درايدن، نائب رئيس مجلس اإلدارة ألنظمة 
التشغيل برشكة ”Collins Aerospace“، بأن السفر 
بطائرات أرسع من الصوت يفرض بطبيعته سلسلة 
من التحديات الفريدة عندما يتعلق األمر بتصميم 
أنظمة محددة ميكن االعتامد عليها يف إدارة الطائرة. 
ويرسنا أن نتعاطى مع هذه التحديات بشكل مبارش 
عن طريق فريق العمل برشكة ”Aerion“. وتتمتع 
يف  طويل  بتاريخ   “Collins Aerospace” رشكة 

املتطورة  التشغيل  أنظمة  وتحديث  تطوير  مجال 
العسكرة  وغري  العسكرية  الطائرات  لخدمة  الالزمة 
عىل حد سواء. وتتطلع الرشكة ملواصلة هذا اإلنجاز 

.“AS2” مع الطائرة
ويبدأ سعي رشكة ”Aerion“ نحو السفر من مكان 
التجارية  الطائرة  بإطالق  أرسع  بطريقة  آخر  إىل 
سيبدأ  التي  الصوت  من  األرسع  النفاثة   “AS2”
انتاجها عام 2023 وقد جرى تصميم الطائرة بحيث 

وتشري  األوىل.  الرحلة  منذ  البيئية  العوامل  تراعي 
أول  ”AS2“ ستكون  الطائرة  أن  إىل  التقارير  بعض 
طائرة أرسع من الصوت ميتلك تصميمها القدرة عىل 
وتحقيق   100% بنسبة  الصناعي  الوقود  استهالك 
جهاز  إىل  الحاجة  دون  الصوت  من  أرسع  رسعات 

.“Afterburner” االحراق الالحق
تعترب   “Aerion” رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
 “OEMs” والصيانة  التشغيل  رشكات  أوائل  من 

“Aerion”

Collins Aerospace Systems
.Raytheon Technologies Corp
“elevons” “Actuation system”

. “AS2” “Horizontal stabilizer”
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الشغل  ان يكون  الفرتة، هذا املوضوع يجب  يف هذه 
الشاغل للقامئني عىل املحتوى االتصايل يف أي مجتمع 
األفراد كمتخصصني ومؤثرين عىل  سواء عىل مستوى 
شبكات التواصل االجتامعي بالدرجة األوىل يف اعتقادي 
كوننا أصبحنا مجتمعات رقمية منذ مدة وازداد تعداد 
ثم  كورونا،  جائحة  أزمة  مع  مؤخرا  املجتمع  هذا 
يف  واملتمثل  ككل  باملجتمع  الخاص  االتصايل  املحتوى 
الشغل  يكون  ان  ملاذا يجب  للدولة.   الرسمي  االعالم 
تأثريها  نالحظ  أصبحنا  أهمها  أسباب  لعدة  الشاغل، 
بشكل  تعود  سالفا  قلت  وكام  البعض  سلوكيات  عىل 
السياسية  وكذلك  االجتامعية  التنشئة  لعنارص  رئييس 
العمرية من أزمات  للفرد، ومن ثم لرتاكامت املراحل 
شخصية وأزمات اقتصادية وسياسية يشعر معها الفرد 
او  األرسي  وحتى  املادي  النفيس،  استقراره  تهدد  انها 
املستقبلية،  حياته  مجرى  عىل  تداعياتها  من  يتخوف 
وبطبيعته البرشية واحتياجاته النفسية يواجه املشكالت 
واألزمات والتعقيدات التي تواجهه مبا تعود عليه سواء 
(بالهدوء) او (بالتعصب) او (بالقلق والتوتر) ، كام انه 
قد ال يكتفي بسلوكياته يف تعامله مع كل تلك األمور 
بطريقة فردية ال تتجاوز خصوصياته بل قد يتعدى األمر 
لخصوصيات اآلخرين بطريقة مبارشة والسامح لنفسه 
بالتدخل يف حياتهم ، أو بطريقة غري مبارشة ولكن من 
يستغلها  رقمية  منصة  أي  عرب  اتصايل  محتوى  خالل 
ليسقط حياته وأساليبه يف معالجة مشاكله عىل حياة 
غريه  وبغض النظر عن مدى صحة هذا املحتوى من 
الناحية النفسية واالجتامعية أو االقتصادية والسياسية 
-وهنا مكمن الخطورة -حيث ان اغلب من يقوم بذلك 
أما ان يكون غري مؤهل وال مختص يف املحتوى الذي 
شخص  أو   ! األمرين  أهون  وهذا  غريه  عىل  يعرضه 
النفس املقيت يف  متطرف فكريا يسعى اىل بث هذا 
عدد كبري من املتابعني خصوصا من أصبحت املنصات 
الرقمية مصدرا رئيسيا له الستقاء معلوماته والتعويل 
عليها يف اتخاذ العديد من القرارات يف حياته أو تبني 

مبادئ محددة لألسف!!
املتطرفني  هؤالء  ملثل  خصبة  اآلن  الرقمية  البيئة 
واملحتوى الذي يحتاجونه لبث سمومهم غزير إذا ما 
اخذنا يف الحسبان االزمات والقضايا ومجريات االحداث 

استغالل  أبشع  يستغلونها  والتي  دوليا!  املتسارعة 
الجاهل  واصطياد  املواضيع  وتحوير  الحقائق  لتزييف 
والسطحي واملتكاسل عن القراءة والتبحر يف املواضيع 
أصبحنا  لدرجة  والرسمية!  الصحيحة  مصادرها  من 
نشاهد ان التعاطي مع كل هذه األحداث أصبح بعيد 
عن كل البعد عن التعاطي الناضج الذي يتناسب مع 

حجم الحدث وأهميته!
مؤثرين  من  ملبادرات  بحاجة  اننا  القول،  خالصة 
(مختصني) يف علم النفس وعلم االجتامع وعلم السياسة 
واالقتصاد واالتصال واالعالم ألخذ زمام األمور، مؤثرين 
باإليجاب  يؤثر  هادف  محتوى  تقديم  عىل  حريصني 
عىل مستخدمي املنصات الرقمية ويعود بالفائدة عىل 
بأهمية  واعية  أرس  إىل  بحاجة  نحن  وقبلها  املجتمع، 
الوطن  حب  عىل  وتربيتهم  الجيل  تنشئة  يف  دورها 
والقادة، عىل حب القراءة، عىل االحرتام والتقدير، عىل 
التمييز بني الفكر السوي والفكر املتطرف، والفرق بني 
اآلخرين  حرية  عىل  التعدي  وبني  الشخصية  الحرية 
وتجاوز حدود الدين وتعاليمه! عىل التفكري مليا قبل 
االجتامعي  التواصل  يتابعون عىل شبكات  اختيار من 
بعدها   .... قدوة  وجعله  وسلوكياته  بآرائه  والتأثر 
وبعدها فقط لن يتمكن منهم حاقد وال مريض سلبي 

وال متطرف وال خائن.
السطر األخري ...

« ديننا ووطننا وقادتنا خطاً أحمراً ، ال نساوم عليها ! 
ما العيش بدونها !» د. خالد املنيف- كاتب سعودي- 
يف  معتمد  ومدرب  االداري  النفس  علم  يف  دكتوراه 

تطوير الذات والتنمية البرشية
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رسعة  عىل  الجهود  هذه  وتركز 
جرت  التي  التعديالت  تقييم 
التي   “Hermeus” طائرة  عىل 
تصل رسعتها إيل ماخ 5 من أجل 
وأسطول  الرئايس  األسطول  دعم 
ومن  التنفيذي.  الجوي  الجرس 
الدمج  عملية  أن  بالذكر  الجدير 

الجو  سالح  ملتطلبات  املبكر 
خفة  لتحقيق  الفريدة 

الرسيعة  الحركة 
األسطح  وتقييم 
البينية بني الطائرات 

الرسعة  الفائقة 
االتصاالت  ومرافق 

متهد  واملطارات 
سلس  تحول  نحو  الطريق 

ستتوىل  ذلك  عىل  عالوة  الجديدة.  الخدمة  نحو 
رشكة ”Hermeus“ مسئولية إعداد خطط االختبار 
هذه  عىل  املرتتبة  الفنية  املخاطر  تقليل  أجل  من 

التعديالت الالزمة لدعم متطلبات سالح الجو.
وقال العميد ريان بريتون، املسئول التنفيذي لربنامج 
الخطوات  ”إن  والتنفيذي،  الرئايس  الجوي  الجرس 
التي احرزناها حتى اآلن تعترب خطوات مهمة عىل 
استغالل  إن  خصومنا.  عىل  املهام  تصعيب  طريق 
االستثامرات التجارية يف طرح تقنيات جديدة لخدمة 
سالح الجو متنحنا القدرة عىل تعظيم املردود الالزم 
من استثامرات وزارة الدفاع. وتفخر مديرية الجرس 
الجوي الرئايس والتنفيذي بتقديم الدعم الالزم لرشكة 
من  حقيقة  إىل  الحلم  هذا  لتحويل   “Hermeus”

أجل تعظيم قدرات األسطول يف املستقبل“.

قام   “Hermeus» رشكة  عىل  العقد  ترسية  قبل 
مسئول الرشكة بتصميم وبناء واختبار منوذج طائرة 
تستخدم محركاً بقوة ماخ 5 وذلك يف غضون 9 شهور 
املهندسني عىل  قدرة  الجهود  وعكست هذه  فقط. 

االلتزام بالجدول الزمني وحسن إدارة االستثامر.
لرشكة  التنفيذي  املدير  كيس،  جلني  ورصح 
املسبق  التربيد  تقنية  استخدام  بأن   ،“Hermeus”

استخدام  من  مكنتنا   “pre-cooler technology”
بالغاز  تعمل  التي  التوربينية  املحركات  أحدث 
بوترية أرسع  الرسعة  فائقة  واستخدامها يف طائرات 
ذلك  إىل  باإلضافة  الشهرية.   “SR-71” الطائرة  من 
ماخ  بني  ترتاوح  بحيث  املحرك  قوة  بتعزيز  قمنا 
دفع  قوة  عىل  الحصول  أجل  من   5 وماخ   4
بالذكر  الجدير  الصوت. ومن  أرسع من 
عىل  تقوم   “Hermeus” رشكة  أن 
ولديها رؤية  املشاريع،  تنفيذ 
تقوم عىل  املدى  بعيدة 
الشبكة  يف  ثورة  إحداث 
األفراد  بنقل  الخاصة  العاملية 
ماخ  برسعة  طائرة  طريق  عن 
ميالً   3,000 عىل  تزيد  برسعة  أي   ،5
وقت  اختصار  يعني  ما  الساعة،  يف 
إىل  لندن  إىل  نيويورك  من  الرحلة 
90 دقيقة بدالً من 7 ساعات. كام 
أن الطائرات الفائقة الرسعة تقدم 
فارقاً جوهرياً آخر حيث الرسعة 
هي املقياس الرئييس بدالً من عدد املقاعد التي أدت 
املاضية. وتتميز  السنوات  االقتصادي يف  التوسع  إىل 
الطائرات التي تطري برسعة ماخ 5 بقدراتها عىل توفري 
تريليوين دوالر إضافيتني من النمو االقتصادي العاملي 
كل عام. كام يرى الخرباء ميزة إضافية يف استخدام 
هذا النوع من الطائرات الفائقة الرسعة وهي طرح 
فلسفة جديدة للسفر يف األلفية الثالثة تعتمد عىل 
اختصار املسافات واختزال الزمن وما ينعكس إيجاباُ 
عىل حركة السفر وتنشيط االقتصاد العاملي وإخراجه 
 19 كوفيد  وباء  مثل  القرسية  الركود  فرتات  من 

والحروب والنزاعات الدولية.

- Hermeus Corporation
Executive Airlift Directorate 5

.
“Hermeus» AFWERX

. 5

Hermeus
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جامعات  وثالث  والتطوير  للبحث  مراكز  وخمسة 
من  أن  كام  الفضاء.  علوم  يف  علمية  درجات  تقدم 
املتوقع أن يوفر املرشوع الجديد 32 وظيفة جديدة 
منها 22 منها للمواطنني فضالً عن تعزيز نقل املعرفة 
يف  «إيرباص»  مرافق  ضمن  التدريب  فرص  وتوفري 

كل من فرنسا ودولة اإلمارات.
ومن جهته، أكد سعيد أحمد غباش، الرئيس األعىل 
أهمية  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  لجامعة 
التوازن  مجلس  مع  والبحثي  العلمي  التعاون 
االقتصادي مبا يتامىش مع رؤية واسرتاتيجية جامعة 
واألكادميي  البحثي  التعاون  تعزيز  يف  اإلمارات 
وخلق  واملراكز  والهيئات  املؤسسات  مع  واملهني 
املحلية  واملؤسسات  الجامعة  بني  تواصل  حلقة 
واالقليمية والعاملية باعتبارها جامعة بحثية تسعى 
إىل الريادة والتميز العلمي مبا يحقق رؤية الحكومة 
يف  الوطنية  األجندة  ملتطلبات  واستهدافاً  الرشيدة 
االتجاهات  ومواءمة  املستدامة  التنمية  تحقيق 
متتلك  حيث  التنموية،  املشاريع  تنفيذ  يف  الحديثة 
الجامعة إمكانات علمية وتقنية متميزة مكنتها من 
التطبيقية  العلمية  للبحوث  العاملي  التطور  مواكبة 

ومتطلبات  الرابعة  الصناعية  الثورة  عرص   ظل  يف 
والذي  الفضاء،  وتقنيات  وعلوم  االصطناعي  الذكاء 
يسهم يف بناء االقتصاد املعريف والرقمي وتوظيفه يف 
التنمية  وتحقيق  للمجتمع  والرفاه  التقدم  تحقيق 

املستدامة للدولة.
تقوم  للفضاء  اإلمارات  وكالة  أن  بالذكر  والجدير 
تحت  إنجازهام  سيتم  مرشوعني  بتمويل  حالياً 
وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  املركز  وتشغيل  إدارة 

قمر  بناء  إىل  األول  املرشوع  يهدف  حيث  الفضاء 
اإلمارات،  لدولة  املالحية  القدرات  لتعزيز  صناعي 
مرشوع تصنيع القمر  هو  الثاين  املرشوع  أما 
عنه  أعلن  الذي  القمر «813»   الصناعي العريب 
مكتوم،  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 
وسيتم إنجاز املرشوعني قيد التنفيذ حالياً بدعم من 

رشكة ”إيرباص“ يف املركز الجديد.

« »
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العني  مدينة  يف  الفضاء  وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  املركز  ضمن  املركز  إنشاء  وسيتم 
التي ستدعم املرشوع يف كافة مراحل التصميم والتجهيز  بالتعاون مع رشكة «إيرباص» 

والتشغيل، إضافة إىل إدارة مشرتيات املعدات وتركيبها وتأهيلها التشغييل.

منظومة  متكني  يف  الريادي  دوره  منطلق  من  ورشكائه  «توازن»  بني  التعاون  هذا  ويأيت 
التقنيات وبناء الكفاءات  الدفاعية واألمنية الوطنية من خالل تأمني وتطوير  الصناعات 

واملهارات الوطنية املتخصصة.
وبهذه املناسبة قال مطر عيل الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير االقتصادي يف مجلس 
التوازن االقتصادي: ”ميثل هذا املركز مرشوعنا الثاين بعد «الياه سات» حيث نعمل حالياً 
عىل تطوير سلسلة من املشاريع الهادفة إىل النهوض بقطاع الفضاء اإلمارايت وذلك دعامً 
الدولة الكتساب املعرفة لالزمة لرتسيخ مكانتها اإلقليمية  التي تبذلها  للجهود املتواصلة 
كمركز رائد ألنشطة البحث والتطوير يف قطاع الفضاء. وسيشكل هذا املرشوع جزًءا هاما 
ضمن هذه الخطط، حيث سنسعى إىل بناءه وتشغيله كمورد مستدام للتقنيات الفضائية 

لخمس إىل سبع سنوات مقبلة.“
لضامن  ”إيرباص“  ستقدمها  التي  الكبرية  للمساهامت  تقديره  عن  الرميثي  أعرب  كام 
استدامة املركز وبناء وتطوير الكفاءات الوطنية مؤكداً عىل حرص املركز الوطني لعلوم 
رشكة  مع  رشاكته  خالل  من  القيمة  والخربات  املعرفة  الكتساب  الفضاء  وتكنولوجيا 
”إيرباص“ يف تنفيذ هذا املرشوع املتميز فضالً عن تنمية وتعزيز مهارات الكوادر الوطنية 

العاملة فيه.
األوسط:  والرشق  أفريقيا  يف  ”إيرباص“  رئيس رشكة  هواري،  ميكائيل  قال  جانبه،  ومن 
حيث  واالسرتاتيجية،  الهامة  القطاعات  بني  من  اإلمارات  دولة  يف  الفضاء  قطاع  ”يُعترب 

يُسهم يف تطوير الكفاءات املتقدمة عالية املستوى ويف دفع االبتكار بشكل عام.“
وأضاف: ”تلتزم ”إيرباص“ بدعم تطور كافة العنارص الرئيسية لصناعة الطريان عىل مستوى 
دولة اإلمارات حيث عملنا يف السنوات املاضية بشكل وثيق مع أهم الجهات الصناعية 
الرائدة يف الدولة، وذلك من خالل رشاكات عديدة بهدف توفري حلول تكنولوجية جديدة 
لدعم  الجديد  التعاون  هذا  ويأيت  العاملية.  بالخربات  املحلية  الكفاءات  رفد  جانب  إىل 
الصناعية،  لألقامر  املُشغلة  الفضاء وتلك  العاملة ضمن قطاع  املستقبيل للرشكات  النمو 
مبا يُساهم يف اسرتاتيجية التنوع االقتصادي للدولة، إضافة إىل دعم جهود التوطني التي 

ستكون هامة لضامن التطور املستدام والطويل األمد للقطاع.“

ويوفر قطاع الفضاء اإلمارايت يف الوقت الحارض 3,000 وظيفة ضمن 50 مؤسسة متخصصة 

“ ”
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عىل املسح بطريقة ميكانيكية وهو من انتاج رشكة 
طورتها  نسخة  النظام  هذا  ويعترب   .“Leonardo”
عبارة  وهو   “M-346FA” للطائرة  خصيصا  الرشكة 
عن نظام فائق األداء ميكن االعتامد عليه باإلضافة 
 “M-346FA” إىل دقته املتناهية. كام تتمتع الطائرة
الدفاعية  املساعدات  نظام  بفضل  إضافية  بحامية 
 Defensive Aids Sub-System ” الثانوي املتكامل
املتقدم  االتصاالت  نظام  يحتوي  بينام   ،“((DASS
آمنة  اتصاالت  نظام  عىل  الشبكة  عىل  واملعتمد 

“Secure Communications System”
بقدرتها  التكتيكية  البيانات  وصلة  تتميز  كام 
املامثلة.  األنظمة  مع  متوافقة  بصورة  العمل  عىل 
للتواصل   “Link-16” استخدام  الطائرة  وتستطيع 

مع قوات حلف شامل األطليس (الناتو).
 “M-346FA” املقاتلة الهجومية  الطائرة  وتستطيع 
جو   – جو  الصواريخ  من  كبرية  مجموعة  استخدام 
الصواريخ  ذلك  يف  مبا   ) أرض   – جو  والصواريخ 
وأنظمة  الحمراء  تحت  باألشعة  العاملة  املوجهة 

الرادار وأنظمة الليزر/أنظمة تحديد املواقع العاملية 
وأنظمة  رشاش  مدفع  مبحطة  تجهيزها  وميكن   ،(
استشعار للمراقبة وأنظمة تحديد األهداف والحرب 
بنظام  مرتبطة  األنظمة  هذه  وكل  اإللكرتونية، 
 Helmet  ” الخوذة  عيل  املحمول  البيانات  عرض 
الطيار  لدى   ”  (Mounted Display (HMD

ومساعده.

 “M-346FA» الطائرة  تستفيد  التدريب  مجال  يف 
طائرة  بها  تتمتع  التي  املتقدمة  األجهزة  كافة  من 
التدريب ”M-346“ مبا يف ذلك القدرة عىل التواصل 
live-  ” البناءة   – االفرتاضية   – الحية  البيئات  مع 

 virtual-constructive (LVC) environments
الحقيقية  التدريب  طائرة  تواصل  يشمل  وهذا   .”
األرض  عىل  املنصوبة  املحاكاة  أنظمة  مع  الجو  يف 
االفرتاضية  واملعادية  الصديقة  القوات  وتحديد 

األرض،  عىل  واملوجودة 

األمر الذي يسمح للطيار املتدرب بالتعامل مع عدة 
سيناريوهات تكتيكية مختلفة.

كام ميكن تنفيذ مهام التدريب الخاصة بالتعامل مع 
الصديقة واملعادية بطريقة فعالة، وهو ما  القوات 
والفعالية  الكفاءة  تحقيق  الجوية  للقوات  يضمن 
واملرونة التشغيلية، عالوة عىل التدريب عىل القتال. 
من  التدريبية  النسخة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
أسلحة  الخدمة لدى  تتواجد يف   “M-346” الطائرة
حالياً.  وبولندا  وسنغافورة  إيطاليا  من  كل  يف  الجو 
شديداً  رواجاً  الطائرات  من  النوع  هذا  ويكتسب 
األطقم  تدريب  كفاءتها يف  اثبتت  أن  بعد  يوم  كل 
فنون  مع  التعامل  كيفية  عىل  الجديدة  الجوية 
الحرب الجوية الحديثة بطريقة فعالة ومأمونة توفر 
الجهد والوقت واملال. وتساهم طائرة التدريب تلك 
يف سد العجز الواضح يف عدد الطيارين العسكريني 
تتطور  التي  الحديثة  الجرب  املؤهلني لخوض غامر 

يوماً بعد يوم.
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“M-346 Fighter Attack »
“Leonardo” “Grifo”

“Light Fighter Family of Aircraft (LFFA) ”
.“M-346”

.
رشكة  عام  مدير  سيويف،  فالريو  لوتشيو  قال   
بالغ  ”Leonardo Aircraft“، ” أود أن أعرب عن 

رسوري بالعمل الذي 
أجل  من  انجزناه 

اإلنجاز  هذا  تحقيق 
انجاز  تم  التي  وبالرسعة 

سيتم  األخري  اإلنجاز  هذا  وبتحقيق  بها.  املرشوع 
األسواق،  يف  متقدمة  تدريب  طائرة  أحدث  طرح 
 .“M-346 Fighter Attack” وستلحق بها الطائرة
قدرات  بكافة   “M-346FA” الطائرة  وتتمتع 
M-” بالطائرة  الخاصة  املتقدم  التدريب 

346“ األساسية، باإلضافة إىل احتوائها 

عىل أحدث جيل من أنظمة االستشعار لألجهزة التي 
متنحها القدرة عىل العمل كطائرة هجومية خفيفة 
متهيداُ  التطوير  عمليات  الرشكة  وستواصل  قوية. 
لتسليم أول طائرة للعميل الخارجي يف عام 2021“.

نظام  هو  للطائرة  رئييس  استشعار  نظام  أول  إن 
القادر  الوظائف  املتعدد   “Grifo-M-346” رادار 

M-346 FA
“Grifo”
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وقبل ذلك، وقعت حوادث مامثلة أخرى؛ مثل حادثة 
ميناء تيانجني بالصني يف عام 2015، والتي أودت بحياة 
150 شخصاً، من بينهم 100 من رجال اإلطفاء، وحادثة 
أخرى مشابهة يف انفجار نرتات األمونيوم داخل مبنى 
تخزين يف غرب تكساس يف الواليات املتحدة األمريكية 
عام 2013، والتي أودت بحياة 15 من رجال الطوارئ. 
عاٍل  مستوى  من  مدننا  إليه  وصلت  ما  إىل  وبالنظر 
التعقيد يف خدماتنا  التكامل والتطور، ومع زيادة  يف 
عاملية  استجابة  تتطلب  منطقتنا  أصبحت  األمنية، 
عىل  التدريب  وأصبح  الطوارئ،  لحاالت  املستوى 
السابق  والتخطيط  الحرائق،  عىل  التفتيش  عمليات 
لحدوث الطوارئ، وتقييم املخاطر عىل املجتمع، وكتابة 
التقارير الخاصة باملخرجات، أموراً بالغة األهمية ملنع 
اإلصابات وإبقاء السيطرة محكمة عىل ما ميكن اعتباره 

مواقف خطرة. 
تضم دولة اإلمارات العربية املتحدة عدداً من مزّودي 
خدمات اإلطفاء واإلنقاذ، وتشتهر «ERS» بكونها أحد 
املزّودين املوثوقني بخدمات مكافحة الحرائق واإلنقاذ 
والطريان  الحكومية  القطاعات  يف  العمالء  من  لعدد 
التجاري؛ حيث تسهم الرشكة يف ترسيخ قدرات دولة 
الحرائق  مكافحة  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
واإلنقاذ، عرب توفري منظومة كاملة ومتكاملة لإلطفاء 

الدفاع  األوىل. واإلنقاذ يف خطوط 
بتعزيز   «ERS» قدرات  يف تسهم  حقيقية  قوة 

واملركبات  املعدات  من  توفره  ما  خالل  من  العمق، 
العاملة  والقوى  املرافق  إدارة  وخدمات  املتخصصة، 
جانب  إىل  واملشرتيات،  التوريد  وسلسة  والتدريب 
إمكانية  الرشكة  أمام  يتيح  الذي  العاملي  ارتباطها 
من  املتخصصني  الخرباء  من  مجموعة  إىل  الوصول 
جنسيات متعددة. وتحرص «ERS» دامئاً عىل تطبيق 
لتمكني  القطاع،  هذا  يف  املعتمدة  املامرسات  أفضل 
مجموعة  عىل  الحصول  من  النهائيني  املستخدمني 
واسعة من خيارات التعهيد الخارجي للخدمات بثقة 

تامة.

«ERS»

 «ERS» االستجابة اإلمارات لخدمات  تأسست رشكة 
يف عام 2009، ويضم فريق عملها حوايل 700 موظف، 
وتركز الرشكة عىل التميز يف خدمة العمالء املدعومة 
 «ERS» بنظام إدارة جودة مخصص. وتتنوع خدمات

رفيعة  واالستشارات  الكامل  اإلداري  اإلرشاف  بني 
املستوى، وبني تطوير وتشغيل محطات اإلطفاء عىل 
الرشكة  تركز  كام  األسبوع،  أيام  طوال  الساعة  مدار 
رجال  وتطوير  تدريب  استمرارية  عىل  كبري  بشكل 
اإلطفاء الجدد والعاملني حالياً. ويف مركزها التدريبي 
وتطوير  بتصميم   «ERS» تقوم أبوظبي،  األحدث يف 
برامج متكاملة تغطي مجموعة واسعة من  وتقديم 
املنظمة  معايري  أحدث  عىل  باالعتامد  التخصصات، 
الوطنية  والرابطة   ،(ICAO) املدين  للطريان  الدولية 
التام  االلتزام  جانب  إىل   ،(NFPA) الحرائق  ملكافحة 

باملبادئ والتوجهات الدولية الرائدة يف هذا القطاع.
تشمل تدريبات «ERS» جميع التخصصات األساسية، 
وتتوزع بشكل أسايس عىل ثالث ركائز أساسية، وهي 
التدريب عىل املواد الخطرة، والتفتيش عىل الحرائق/ 

التدريب عىل الوقاية، وتدريب رجال اإلطفاء.
يُعّد اكتساب املعرفة واملعلومات املطلوبة للحّد من 
أمراً  الخطرة  للمواد  التعرض  عن  الناجمة  اإلصابة 
بالغ األهمية يف إنقاذ األرواح وحامية األصول. ويًوفر 
برنامج التدريب عىل املواد الخطرة من «ERS»لرجال 
يف  الخطرة  املواد  تحديد  عىل  تدريبات  الطوارئ 
عمليات التخزين والنقل، والتخطيط السابق للطوارئ، 
عند نشوب حريق يف موقع خطري مثل ميناء الشحن، 
أو املطار أو املستودعات واملنشآت العسكرية وما إىل 
إىل  باإلضافة  الخطرة،  املواد  حرائق  ومكافحة  ذلك، 

القيادة والتحكم بحاالت الحوادث أثناء الطوارئ.
يف  واملتمثلة   ،«ERS» لتدريب  الثانية  الركيزة  وتوفر 
تضاف  جديدة  تخصصات  الحرائق،  عىل  التفتيش 
إىل الركيزة األوىل، لتعزيز قدرات املوظفني املتدربني، 
ويشمل ذلك تعزيز االمتثال، وكتابة تقارير التفتيش 

باإلضافة إىل إدارة املخاطر.
 «ERS» واستكامالً لعروض خدمات التدريب، صممت
تدريب رجال اإلطفاء لديها بهدف تعريف املندوبني 
بالتكتيكات واالسرتاتيجيات ذات الصلة بسيناريوهات 
قيادات  مع  وثيق  بشكل  الرشكة  وتعمل  الطوارئ. 
املجتمع عىل الحّد من املخاطر التي تواجه املجتمع، 

وتوفري برامج دقيقة للقيادة والتطوير املهني. 
الصمود واالستعداد  تعمل «ERS» عىل تعزيز قدرة 
عىل  باالعتامد  الطويل،  املدى  عىل  الطوارئ  لحاالت 
يتجاوز  واإلنقاذ،  الحرائق  مكافحة  يف  مبتكر  نهج 
الخدمات االعتيادية املقدمة عىل مدار الساعة لتزويد 

خطوط العمليات األمامية.

ERS
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 ”  Sentinel-1C  ” الصناعي  القمر  وميثل 
الرادارية  الصناعية  األقامر  سلسلة  ثالث 
املعلومات  تدفق  سيؤمن  الذي   Sentinel-1
الخاصة بالخدمات العديدة التي يقدمها برنامج 
وسيبث  األوريب.  لالتحاد  التابع   Copernicus
املجهز   Sentinel-1C satellite الصناعي  القمر 
يف  األرض  لسطح  رادارية  صورا   SAR بآلية 
متويله  يتلقى  الذي   Copernicus برنامج  إطار 
األوربية  الفضاء  ووكالة  األوريب  االتحاد  من 
أجل  من   (European Space Agency (ESA
منح القارة األوربية فرصة االستفادة من الفضاء 

“Sentinel-1C»
 

األرضية  الكرة  حول  مهمة  معلومات  جمع  يف 
يكن استغاللها يف إدارة األنشطة البيئية والطقس 

بصورة عامة.
عرب  الرادارية  الصور  تلك  استخدام  وسيتم 
األرضية مثل مراقبة  املراقبة  مناطق عديدة من 
للجليد  خرائط  وعمل  القطبي  الجليد  منطقة 
ملتابعة  األرض  وسطح  البحرية  املناطق  ومراقبة 
وإدارة  للغابات  خرائط  ووضع  الزالزل  تحركات 
املوارد املائية والرتبة ودعم املساعدات اإلنسانية 
القارة  دور  يعزز  الذي  األمر  الكوارث،  ومراقبة 
بصمتها  ويعزز  الدولية  الساحة  عىل  األوربية 
 ” الصناعي  القمر  ويأيت  الدويل.  املرسح  عىل 
خطة  إطار  يف   “Copernicus Sentinel-1C
القارة العجوز عىل  أوربية طموحة لتفعيل دور 
صعيد مراقبة سطح الكرة األرضية واالستفادة من 
تلك املعلومات يف تحسني إدارة األنشطة البيئية 
من  بها  والتنبؤ  وتقلباته  الطقس  حالة  ومتابعة 
أجل استباق األحداث واتخاذ التدابري االحتياطية 
ترتتب عىل  قد  محتملة  آثار  أي  لتجنب  الالزمة 

الكوارث الطبيعية أو البيئية. 
 centre panel لوح مركزي  الهوايئ من  ويتكون 
الصناعي  القمر  منصة  عىل  تثبيته  سيتم  الذي 
وجناحني هوائيني قابلني للفتح يحتوي كل منهام 
عىل لوحني. وكان الهدف من اختبار فتح الهوايئ 
صحيحة  بطريقة  الجناحني  فتح  من  التأكد  هو 

ضامنا لحسن األداء.

القبول  التالية يف تسلسل اختبار  تتمثل الخطوة 
 SAR الخاص بآلية acceptance test sequence
(أي الهوايئ الكامل املجهز بنظام ثانوي إلكرتوين 
هوايئ من إنتاج رشكة Airbus Portsmouth يف 
بريطانيا) يف التأكد من عمله واختبار أدائه الذي 
من املقرر أن يستمر حتى نهاية أكتوبر القادم. 
الرتدد  التأكد من مواصفات  وبعد ذلك سيجري 
رشكة  إىل  الهوايئ  شحن  قبل  للهوايئ  الالسليك 
املقرر  ومن  لتجميعه.   Thales Alenia Space
Copernicus Sentinel- إطالق القمر الصناعي

1C يف عام 2022.
 Thales Alenia رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الصناعي  للقمر  الرئييس  املقاول  هي   Space
 Airbus شقيقتها  وتتوىل   ،Sentinel-1C
عن  املسؤولة   Defence and   Space
ويتبع  الرادارين.  كال  مسؤولية   .Sentinel-1 D
القمران الصناعيان Sentinel-1C و 1D اللذين 
من املقرر إطالقهام اعتبارا من عام 2021 برنامج 
تتوىل  الذي  البيئة  وإدارة  ملراقبة   Copernicus
ويهدف  تنسيقه.  مسؤولية  األوربية  املفوضية 
عند  األوريب  االستقالل  لتحقيق  الربنامج  هذا 
جمع وإدارة أي معلومات تتعلق بالكرة األريض، 
املتعلقة  األوربية  السياسات  دعم  إىل  باإلضافة 

بالبيئة العامة.
 Sentinel-1C الصناعيني  القمرين  بناء  وسيتم 
رشكة  طورتها  التي   Prima منصة  عىل   1D و 
Thales Alenia Space بالنيابة عن وكالة الفضاء 
اإليطالية. وسيزن كل واحد منهام حوايل 2,300 
كيلوجرامات عند اإلطالق، وسيتم وضعهام عىل 
ارتفاع 700 كيلومرتا، وهو ما يؤمن وضوحا أرضيا 
أمتار و 25   5 ground resolution يرتاوح بني 

مرتا تبعا لنظام التشغيل املفضل.

2022
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Schiebel Pacific
Raytheon Australia

Virgin Galactic Holdings
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 Raytheon و   Schiebel Pacific رشكتا  اتفقت 
Australia عىل إقامة تعاون مشرتك بينهام لتنفيذ 
الجوية  «األنظمة  مرشوع  من  الثالثة  املرحلة 
 Tactical Unmanned املأهولة»  غري  التكتيكية 
Aerial System (TUAS) لصالح الجيش األسرتايل. 
وقد قدمت الرشكتان عطاءهام خالل األسبوع املايض.

 Schiebel رشكة  نظام  بني  التعاون  هذا  ويجمع   
 CAMCOPTER املأهول  غري  الجوي   Pacific
متتد  التي   Raytheon Australia وخربة   S-100
ألكرث من 20 عاما يف مجال دمج األنظمة الرئيسية 
الرشكتان  وستقوم  املختلفة.  واملشاريع  املجاالت  يف 
التي  التكلفة  القليلة  القادرة  األنظمة  أحد  بتسليم 

 Virgin Galactic Holdings, رشكة  أعلنت 
الجوي  الفضاء  يف  متخصصة  رشكة  وهي   ،,Inc
 The رشكة  تضم  والتي  الفضاء  عرب  والسفر 
عن  املسؤولة   (Spaceship Company (TSC
املتقدمة،  والفضائية  الجوية  املركبات  تصنيع 
تصميم  لبناء  األوىل  املرحلة  تصميم  عن  أعلنت 
طائرتها الفائقة الرسعة، وتوقيع مذكرة تفاهم غري 
ملزمة مع رشكة Rolls-Royce للتعاون يف مجال 
تصميم وتطوير تقنية دفه املحركات الالزمة لبناء 

طائرة تجارية فائقة الرسعة.
وتأيت هذه الخطوة عقب نجاح الرشكة يف االنتهاء 
من النقاط الرئيسية لربنامجها الخاص ب «مراجعة 
 Mission Concept Review املهمة»  نظريات 

ستساهم يف بناء قدرات مستدامة كبرية تعتمد عىل 
.(TUAS) «األنظمة الجوية التكتيكية غري املأهولة»

 Schiebel Pacific رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الدفاع  قوات  مع  التعاون  يف  كبرية  بخربة  تتمتع 
األسرتالية ورشكات التصنيع املحيل. وترشف البحرية 
امللكية األسرتالية عىل تشغيل أنظمة متعددة لدى 
مدينة  يف  املتواجد   822X Squadron الرسب 

Nowra مبقاطعة نيوساوث ويلز.
 CAMCOPTER وتعترب املركبة الجوية غري املأهولة
S-100 القادرة عىل اإلقالع والهبوط بشكل عمودي 
يف  عليها  االعتامد  ميكن  قوية  جوية  مركبة  وهي 
تنفيذ مهام جمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة 

واالستطالع (ISR). وال تحتاج املركبة املذكورة ملساحة 
املناطق  داخل  العمل  عىل  بقدرتها  وتتميز  كبرية، 
من  نوع  أي  إىل  تحتاج  وال  املحدودة،  أو  املغلقة 
األرايض املمهدة أو أي أجهزة خاصة لدعم عمليتي 
اإلقالع والهبوط. وميكن تركيب املركبة وتجهيزها يف 
غضون 20 دقيقة. وتتميز املركبة S-100 بقدرتها عىل 
العمل ليال أو نهارا ملدة مثاين ساعات. ونجحت املركبة 
من 100,000  أكرث  تسجيل  املأهولة يف  غري  الجوية 

ساعة طريان حتى اآلن.

من  الالزم  الرتخيص  عىل  والحصول   ((MCR
 Center «مركز النظريات واالبتكارات الجديدة»
 for Emerging Concepts and Innovation
من  األمريكية  الفيدرالية  الطريان  لهيئة  التابع 
من   Virgin Galactic رشكة  مع  التعاون  أجل 
هذا  وميثل  للرتخيص.  الالزم  اإلطار  وضع  أجل 
لعمليات  بالنسبة  األمام  إىل  خطوة  اإلجراء 
جديد  جيل  تطوير  مجال  يف   Virgin Galactic
من الطائرات الفائقة الرسعة، وذلك بالتعاون مع 
كربيات الرشكات الصناعية والحكومية، مع الرتكيز 

عىل خربات العمالء واالستدامة البيئية.
للطائرة  املبديئ  للتصميم  الرئيسية  وتشمل األطر 
الفائقة الرسعة بناء طائرة تصل رسعنها إىل ماخ 3 

وتكون قادرة عىل حمل 19-9 شخصا عىل ارتفاع 
عىل  قادرة  تكون  وأن  قدما،   60,000 عىل  يزيد 
استيعاب التصميامت الخاصة مبقصورات الركاب 
املختلفة مثل  تلبية متطلباتهم  العادية من أجل 
أو  األعامل  رجال  درجة  من  مقاعد  تخصيص 
ركاب الدرجة األوىل. كام يجب أن تكون الطائرة 
استخدام  إمكانية  أمام  الطريق  لفتح  مصممة 
أحدث أنواع الوقود املستدام املخصص للرحالت 

الجوية.
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Diehl Defence

Boom Supersonic
Rolls-Royce

املايض  يوليو  يف   Diehl Defence رشكة  قامت 
بتشغيل مركزها الجديد الخاص بأعامل واختبارات 
الدمج الخاصة باألنظمة الحديثة املعلقة بالدفاع 
الجوي املنصوب عىل األرض يف مصنعها يف مدينة 

Röthenbach األملانية.
لألنظمة  نوعه  من  األول  املذكور  املصنع  ويعترب 
املتكاملة داخل أملانيا، ويساهم يف زيادة القدرات 
الهجومية  العمليات  شن  مجال  يف  املحلية 
والتعامل مع التهديدات القادمة من الجو. ويقع 
يتم  حيث  هكتارات   3,4 مساحة  عىل  املصنع 
اختبار وتركيب كافة مكونات النظام مثل أجهزة 
والقاذف  الهجومية  العمليات  ومركز  الرادار 

أعلنت رشكة Boom Supersonic، وهي رشكة 
حاليا  وتعكف  الجوي  الفضاء  مجال  يف  عاملة 
ورشكة  العامل،  يف  مدنية  طائرة  أرسع  بناء  عىل 
Rolls-Royce، أعلنتا مؤخرا أنهام وقعتا اتفاقية 
للتعاون املشرتك بينهام لبحث إمكانية استخدام 
الركاب  طائرة  مع   Rolls-Royce الدفع  نظام 
 Boom رشكة  تعمل  التي  الصوت  من  األرسع 

Supersonic عىل بنائها حاليا.
إىل  الجديد  املشرتك  التعاون  اتفاقية  وتهدف 
بجسم  إلحاقه  سيتم  الذي  الدفع  نظام  تحديد 
 .Boom Supersonic الطائرة التي تبنيها رشكة
من  مشرتك  فريق  تشكيل  عىل  االتفاقية  وتنص 
كلتي الرشكتني للتعاون بينهام يف تنفيذ العمليات 

الصاروخي عىل حافالت النقل، ومن ثم تشغيلها 
التسليم  يتم  هنا  ومن  النظام.  شبكة  ضمن 

للعمالء والقوات املسلحة.
كامال  تجهيزا  مجهزا  مبنى  الجديد  املركز  ويضم 
لتنفيذ عمليات الدمج، ويحتوي املبنى عىل رافعة 
مرتبطة  أماكن  وتسعة  الثقيلة  لألوزان  سقف 
بالشبكة ارتباطا كامال لصف الشاحنات، باإلضافة 
داخل  السيارات  لصف  إضافية  أماكن  إىل عرشة 
مساحة خاصة بالشاحنات من أجل ضامن تدفق 
الدائرية  املساحة  منتصف  ويف  بسهولة.  املواد 
زنة  شحن  رافعة  توجد  لالختبارات  املخصصة 
38 طنا والتي تساهم يف منح مركبات الرادار أو 

أنظمة االستشعار األخرى زاوية رؤية بنسبة 360 
درجة.

سيتم  التي  األوىل  الشحنات  تحديد  وجرى 
من  الحق  وقت  يف  الخارجيني  للعمالء  تسليمها 
قاذفات  تسليم  املفرتض  ومن  الجاري.  العام 
الصواريخ الثانوية الالزمة ل «نظام الدفاع الجوي 
 Tactical Air Defence System التكتييك» 
TLVS)) املستقبيل التابع للقوات الجوية األملانية 

Röthenbach من مصنع الرشكة يف

الطائرة.  وجسم  املحركات  بني  بالجمع  املتعلقة 
بعض  بدراسة  أيضا  املشرتك  الفريق  سيقوم  كام 
الدفع، وبحث  الجوانب األساسية املعلقة بنظام 
مدى إمكانية تعديل هيكل املحرك الحايل بحيث 
فيام  الصوت،  من  أعىل  برسعة  الطريان  يناسب 
سيتابع فريق رشكة Boom Supersonic تطوير 

التعديالت املتعلقة بجسم الطائرة.
أوجه  الرشكتني  بني  املشرتك  التعاون  ويحدد 
األولويات التي سيتعني عىل الرشكتني االلتزام بها. 
األرسع  الركاب  طائرات  أن  الرشكتني  كال  وتدرك 
من الصوت يجب أن تكون متوافقة مع املستقبل 
(حيث تصل نسبة الكربون إىل الصفر)، وسيعمل 
عنرص  تحقيق  كيفية  عىل  املشرتك  الفريق 

االستدامة يف عمليتي التصميم والعمليات. وميثل 
التغلب عىل التحديات التكنولوجية التي تواكب 
السفر بأرسع من الصوت فرصة فريدة لترسيع 

عملية االبتكار بدرجة كبرية.
 Boom رشكتا  تتوقع  التعاون،  لهذا  وكنتيجة 
تقدم  تحقيق   Rolls-Royce و   Supersonic
كبري عىل صعيد االنتهاء من تعديل جسم الطائرة 

ونظام الدفع مبا يواكب التطورات الحديثة.
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Embraer
Phenom

Indago 3
Lockheed Martin

أعلنت رشكة Embraer مؤخرا عن إنتهائها  من 
املجدولة»  الصيانة  «متطلبات  يف  النظر  إعادة 
 Scheduled Maintenance Requirements
النفاثة  الطائرة  بعائلة  املتعلقة   ((SMR
بتمديد  الخطوة  هذه  وتقيض   .Phenom
ساعة   600 من  التوقفات  بني  الزمنية  الفواصل 
طريان و/أو 12 شهرا إىل 800 ساعة طريان و/أو 
12 شهرا. كام تم أيضا متديد معظم املهام التي 
تنطوي عىل فرتات توقف مضاعفة إىل أطول مدة 

ممكنة.
وميثل هذا التطور يف فرتات ما بني أعامل الصيانة 
نسبة %33، أي ضعف املتوسط الصناعي تقريبا. 

 Lockheed رشكة  مع  السويرسي  الجيش  تعاقد 
غري  الجوية  األنظمة  من  أسطول  لرشاء   Martin
 (unmanned aircraft systems (UAS املأهولة 
قطع  إىل  باإلضافة   ، Indago 3طراز من  الصغرية 
واألنظمة  الفني  الدعم  وتقديم  والتدريب  الغيار 

اإلضافية األخرى الالزمة للجيش.
املأهول  غري  الجوي  النظام  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
التي  املناطق  يف  الجوية  املراقبة  يؤمن   Indago 3
العادية  املأهولة  غري  الطائرات  أنظمة  يصعب عىل 

ذوات األجنحة الثابتة الوصول إليها.
التصنيع  عمليات  تطوير  األوىل عىل  املرحلة  وتنص 
بغرض رفع مستوى أداء الطائرة Indago 3 من أجل 
تلبية متطلبات الجيش السويرسي، وهذا يشمل وضع 

فرتات  قلة  للعمالء  بالنسبة  التطور  هذا  ويعني 
الصيانة  تكاليف  وخفض   downtime التوقف 
مدة  وزيادة  للطائرة  االفرتايض  العمر  وإطالة 
بقائها يف الجو. وأمكن تحقيق هذا التطور بفضل 
أداء أسطول الطائرة النفاثة Phenom عىل مدار 
هنديس  تحليل  وأكد  املاضية.  العرش  السنوات 
العمالء  باستطاعة  أن  عام  من  ألكرث  استمر 
االستفادة من جاهزية األسطول العالية لتحقيق 

أكرب قدر ممكن من الراحة واملرونة.
املجدولة»  الصيانة  وقد جرى تطوير «متطلبات 
SMR بالنسبة لطائرات Phenom النفاثة بهدف 
التجاري،  للطريان  الخاصة  االحتياجات  تلبية 

«مجموعة  نظرية  إىل  املتطلبات  تلك  واستندت 
 Maintenance Steering الصيانة»  توجيه 
Group (MSG-3) methodology التي ترمي 
السالمة واالعتامدية  الحفاظ عىل مستويات  إىل 
لتحسني  بيانات  قاعدة  ووضع  الطائرة  لدى 
التصميم ورفع مستوى الصيانة. كام تشمل قامئة 
الفوائد األساسية تحسني جاهزية الطائرة وخفض 

التكاليف اإلجاملية.

 transponder for جهاز إرسال لالستشعار والتجنب
sense and avoid وتركيب جهاز السليك من إنتاج 
الربمجيات  وتنفيذ   Silvus Technologies رشكة 
 VCSi Touch األريض  التحكم  بنظام  الخاصة 
SUAS Ground Control System software  من 
 ،Lockheed Martin CDL Systems إنتاج رشكة
وهي الربمجيات التي تشمل الدخول عىل الخرائط 
السويرسية باإلضافة إىل املعلومات الرقمية املتعلقة 
 digital terrain األرضية  التضاريس  بارتفاعات 
elevation data (DTED) وعمل السياج الجغرايف 

geofencing
األنظمة  من  األوىل  الدفعة  تسليم  املنتظر  ومن 
املحسنة يف وقت الحق من العام الجاري، عىل أن يتم 

تسليم األنظمة املتبقية بعد عدة شهور من تسليم 
 Indago طائرات أن  تقارير  وذكرت  األوىل.  الدفعة 
3 ستقدم الدعم الالزم لعمليات املراقبة واالستطالع 
واملساعدة  املعلومات  جمع  دعم  بهدف  التكتيكية 
مواد  تسليم  وعمليات  واإلنقاذ  البحث  عمليات  يف 
يصل  التشغيل،  وبيئة  الحمولة  لوزن  وتبعاً  اإلغاثة. 
زمن تحليق الطائرة Indago 3 إىل 50 دقيقة، ويصل 
مداها إىل 10 كيلومرتات، وتصل رسعتها إىل 25 عقدة 

ميكن أن ترتفع إىل 40 عقدة، وميكن نقلها بسهولة.
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VSR700

( BOEING )
265

MH-47G Block II Chinook

 unmanned دشن منوذج النظام الجوي غري املأهول
إنتاج رشكة  من   aerial system (UAS) VSR700
التي  األوىل  رحلته  مؤخرا   Airbus Helicopters
استمرت ملدة عرش دقائق داخل أحد مراكز اختبارات 
Aix-en- من  بالقرب  (الدرون)  اآللية  الطائرات 

Provence جنويب فرنسا.
للربنامج،  بالنسبة  مهمة  الحدث خطوة  وميثل هذا 
التي جرت يف  األوىل  النظام  رحلة  أعقاب  وذلك يف 
شهر نوفمرب 2019 والتي شهدت تعديل النموذج مبا 
يستويف الرشوط واللوائح املنظمة. ومن أجل تنظيم 
 Airbus Helicopters رشكة  قامت  الرحلة  هذه 
بعمل السياج الجغرايف geofencing وهو عبارة عن 

 265 بقيمة  عقدا  مؤخرا  بوينج  رشكة  وقعت 
إضافية  طائرات  تسع  لتوريد  دوالر  مليون 
 MH-47G Block II املروحية  الطائرة  من 
والية  يف  الرشكة  مصنع  سيقوم  التي   Chinook
فيالدلفيا األمريكية بتجميعها لصالح قيادة طريان 
األمرييك  للجيش  التابعة  الخاصة  العمليات 
 U.S. Army Special Operations Aviation

(Command (USASOAC
ترتبط  بوينج  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
التايل  الجيل  من  طائرة   24 لتوريد  بعقد  حاليا 
MH- الطائرة  وتتمتع   ،Chinook طائرات  من 

ووزن  معزز  بهيكل   47G Block II Chinook
جديدة  وقود  بخزانات  تزويدها  بفضل  أقل 

لحصول  ميهد   virtual perimeter افرتايض  محيط 
النموذج عىل ترخيص الجدارة الجوية من سلطات 

الطريان املعنية. 
املشتق   VSR700 النموذج أن  بالذكر  الجدير  ومن 
 Hélicoptères التابعة لرشكة Cabri G2 من الطائرة
من  مأهول  غري  جوي  نظام  عن  عبارة   Guimbal
الفئة التي ترتاوح وزنها بني 500 و 1000 كيلوجراما 
عند اإلقالع كحد أقىص. مثة تقارير تؤكد قدرة هذا 
عىل  القدرة  بني  توازن  أفضل  تحقيق  عىل  النظام 
حمل األوزان والقدرة عىل الطريان املتواصل لساعات 
طويلة والتكاليف التشغيلية. ويتميز النظام بقدرته 
ذات  متعددة  بحرية  استشعار  أنظمة  حمل  عىل 

قدرته  إىل  باإلضافة  طويلة،  لفرتات  مختلفة  أحجام 
البحرية  والقطع  السفن  منت  عىل  من  العمل  عىل 
الحالية باإلضافة إىل الطائرات املروحية دون الحاجة 

إىل أي نوع من التجهيزات اللوجستية الكبرية.
وقد تطور هذا النموذج عىل مدار الشهور التسعة 
بتشغيل  الربنامج  وقام  األوىل.  رحلته  منذ  املاضية 
 Flight Termination System «نظام إنهاء الرحلة»

الذي يسمح بإنهاء املهمة عند الرضورة. 

أخف وزنا وهو ما يساهم يف رفع مستوى األداء 
والكفاءة والتوافقية يف العمل مع بقية الطرازات 
األخرى داخل األسطول. ويرى الخرباء أن طائرات 
األمرييك  الجيش  ستمنح  الجديدة   Chinook

قدرة أكرب عىل تنفيذ املهام الصعبة.
برنامج  ومدير  الرئيس  نائب  بويلتا،  آندي  وقال 
ميثل   Chinook «النموذج  إن   ،Chinook
األمرييك  الجيش  عىل  بالنسبة  خاصة  أهمية 
العسكرية  الصناعات  املتحدة وقاعدة  والواليات 
الرشكات  ثقة  ننال  أن  ويرشفنا  ككل،  األمريكية 
للجيش األمرييك يف تصنيع تلك  التابعة  الخاصة 

الطائرات».
ويعمل لدى رشكة بوينج أكرث من 4,000 موظفا 

الالزم  الدعم  يقدمون  الذين  بنسلفانيا  والية  يف 
 H-47 مثل  املختلفة  الطائرات  من  كبري  لعدد 
 MH-139A و   V-22 Osprey و   Chinook
الخدمات  من  عدد  إىل  باإلضافة   Grey Wolf
وجود  ويساهم  األخرى.  الهندسية  واألعامل 
يف  واملشرتين،  املوردين  إىل  باإلضافة  بوينج، 
تقديم الدعم الالزم ألكرث من 16,000 فرصة عمل 

داخل الوالية.



املحافل اإلقليمية والدولية، وتصدرها مبا حققته من 
التي  العاملية  التنافسية  ومؤرشات  تقارير  منجزات 

أكدت ريادتها ومتكنها وتفوقها واحرتامها 
وأضافت أنتهز الفرصة بهذه املناسبة ألتوجه لسمو 
بأسمى  اإلمارات»،  «أم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 
آيات التقدير واالمتنان عىل ما قدمته وتقدمه للمرأة 
اإلماراتية واملجتمع اإلمارايت بشكل عام، وعىل دورها 

الرئيس واملحوري يف دعم ومتكني املرأة اإلماراتية 
املرأة سند للوطن

اكدت موزه آل عيل  أن يوم املرأة اإلماراتية مناسبة 
لالحتفال بإنجازات املرأة يف كافة املجاالت من علوم 
كافة  يف  املتعاظم  ودورها  وثقافة  ورياضة  وفنون 
الذي  األول  الدفاع  خط  فيه  مبا  الدولة،  يف  املواقع 
يف  نجاحاته  من  مهام  اإلماراتية جزءا  املرأة  شكلت 

مواجهة تحديات هذا العام.
وقالت، شعار التخطيط للخمسني: املرأة سند للوطن 
هو خري دليل عىل أن الدولة ماضية عىل درب باين 
نهضتنا ونصري املرأة، زايد الخري، طيب الله ثراه، الذي 
أكد دامئا عىل تشجيعه للمرأة عىل املشاركة يف خدمة 

وطنها يف كل املجاالت.
متكني املرأة اإلماراتية

 قالت فاطمة املرزوقي لقد أسست القيادة الرشيدة 
بعيدة  رؤية  من خالل  اإلماراتية  املرأة  متكني  لنهج 

للمرأة  املحوري  بالدور  اإلميان  عىل  قامئة  املدى، 
اإلمارات  مكانة  وتعزيز  والتطوير،  البناء  عملية  يف 
وريادتها عامليًا. وما نشهده اليوم من نجاحات للمرأة 
اإلماراتية هو ترجمة لهذه الرؤية. ونجحت اإلمارات 
يف أن تكون رائدة يف مجال متكني املرأة يف املنطقة، 
حيث أصبحت املرأة اإلماراتية تتبوأ مكانة مرموقة 
ونجاحاتها  إنجازاتها  إىل  يُشار  وبات  وعاملياً،  محلياً 
بالبنان، وأصبحت اإلمارات مثاالً يحتذى به يف متكني 

املرأة ودعمها.
الشيخة فاطمة هي القلب النابض والقدوة األوىل

وقالت رائدة الجسمي أن سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك، هي القلب النابض والقدوة األوىل واألعىل 

بالنسبة إىل املرأة اإلماراتية بشكل عام، واملرأة 
العسكرية بشكل خاص، والداعم األول 

واملوجه والناصح واملرشد واملتابع 
يف املجال العسكري.

مشاركة  تعد  وأضافت    
القوات  مجال  يف  املرأة 

املسلحة مصدر فخر واعتزاز لكل مواطنة، وأثبتت 
كفاءتها ومتيزها يف  آخر،  بعد  يوما  تثبت،  ومازالت 
إليها من مسؤوليات  تولته من مهام وأوكل  ما  كل 
واملتميز  الفاعل  وعطاءها  القوي  حضورها  وأكدت 
مبا يف  العمل  يف خدمة وطنها يف مختلف مجاالت 
ذلك مشاركتها يف صفوف القوات املسلحة والخدمة 

الوطنية والرشطة واألمن.
املرأة ودورها املتميز يف صفوف خط الدفاع األول

وقالت خلود حسن نارصأثبتت املرأة اإلماراتية تنوع 
حتاًم  وأنها  الظروف،  كافة  يف  العطاء  عىل  قدراتها 
تصنع الفارق الحقيقي يف دخول الدولة اىل مراحل 
يف  اإلمارات  بنت  وجود  فأصبح  جديدة.  حضارية 
اإلمارات،  شخصية  من  جزء  هو  اإلماراتية  املواقع 
ومكون أسايس ملكونات النجاح وتحقيق رؤية قيادة 
بداية  منذ  اإلماراتية  املرأة  دور  شكل  و  طموحة 
انتشار فريوس كورونا املستجد ”كوفيد 19“ جزءاً ال 
يتجزأ من منظومة عمل وطني مشرتك تتضافر فيه 

جميع الجهود، من أجل احتواء تداعيات الوباء، 
حيث أثبتت املرأة دورها املتميز يف صفوف 

خط الدفاع األول ملواجهة الفريوس.

نقيب مها آل عيل

رائدة الجسمي

موزة آل عيل

خلود حسن نارص فاطمة املرزوقي
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املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورعاية 
ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، واملتابعه املستمره من صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 
االسرتاتيجيات  إطار  يف  املسلحة   للقوات  األعىل  القائد 
التي تم تنفيذها لبناء القوات املسلحة وتطويرها 
الدول  طليعة  يف  اإلمارات  لتكون  وتحديثها، 

الحديثة املتقدمة يف العامل.
فاطمة  الشيخة  سمو  وحرصت 
متابعة  عىل  مبارك  بنت 
القوات  مجندات 
وتوجيههن  املسلحة 
وتشجيعهن، مؤكدة يف 
يف  املرأة  أن  لسموها  مقولة 
بالدنا يجب أن تفتخر بأن أصبح 
الوطن  هذا  خدمة  يف  فاعل  دور  لها 
رشيكة  هي  املرأة  إن  مبجتمعنا.  والنهوض 
هذه  واملستقبل..  والحارض  املايض  يف  الكفاح 
يف  اإلمارات  ملجندات  والداعم  الدافع  هي  الكلامت 

مسرية العطاء لهذا الوطن املعطاء 
وأضافت أنه لحدث تاريخي ان تختار هيئة االمم املتحدة للمراة 
دولة االمارات العربية املتحدة لتقوم بتدريب مجموعة من 
النساء العربيات عىل عمليات حفظ االمن ولفتت اىل ان 
مدرسة خولة بنت االزور العسكرية التي سيتدربن 
فيها مدرسة عريقة اسسها املغفور له الشيخ 
مدرسة  اول  وهي  ثراه  الله  طيب  زايد 
يف  ُمتخصصة  املنطقة  يف  عسكرية 
العمل  عىل  النساء  تدريب 
هذا  ان  حيث  العسكري 
فراغ  من  يات  مل  االختيار 
للسياسة  نتيجة  كان  وامنا 
الحكيمة التي رسمتها القيادة الرشيدة 
للدولة منذ عهد املغفور له الشيخ زايد بن 
ثراه وسارت عىل  الله  نهيان طيب  ال  سلطان 
نهجها قيادتنا الحالية وهي السياسة التي تدعو اىل 

التسامح بني الناس ونرش االمن والسالم يف ربوع العامل. 
وأضافت بان إرشاك املرأة اإلماراتية يف مرشوع الخدمة الوطنية 
عملية  يف  فعاالً  رشيكاً  باعتبارها  بدورها  واعرتافاً  لها،  تقدير  هو 
يفرقها عن  املرأة مكانة متميزة وال  أنه يعطي  املجتمعية، كام  الخدمة 

الرجل يف الحقوق والواجبات.
املرأة اإلماراتية نتاج الرؤية االسترشافية للمغفور له الشيخ زايد
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املرأة  إليه  أن ما وصلت  نقيب مها آل عيل  أكدت 
اإلماراتية نتاج الرؤية االسترشافية للمغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لقيمة ودور 
املرأة يف إنجاح املجتمع حني أرص عىل رضورة إتاحة 
تعليم اإلناث وقدم لهن دعامً ال محدوداً وشاركته يف 
ذلك سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم اإلمارات» 
دعم  يف  البارز  دورها  لسموها  يزال  وال  كان  حيث 
املرأة لتبدع يف جميع القطاعات خاصة األمن والدفاع.

مصدر فخر وإعتزاز
املرأة  مشاركة  تعد  السويدي  شيامء  مالزم  وقالت 
يف مجال القوات املسلحة مصدر فخر واعتزاز لكل 
وطنية  تظاهرة  املرأة  يوم  إعالن  وليكون  مواطنة، 
املتواصل  لدعمها  الرشيدة  القيادة  لتكريم  حاشدة 
لتمكني املرأة وإبراز ما حققته من منجزات ومكاسب 
نوعية يف شتى املجاالت الوطنية، وحضور إيجايب يف 

العقيد ركن عفراء الفاليس



التكيف مع كل الظروف ومجابهة جميع التحديات، 
وقد حققت مبدأ التكامل والتضامن والتالحم الوطني 
وحامية  واملجتمع  األرسة  واستقرار  سالمة  لضامن 
مسرية الوطن، فشمرت عن ساعديها؛ يد للعلم ويد 
للعمل تبني وتنجز وتحافظ عىل استمرارية األعامل 
والتعليم عن بعد لتربهن أنها ابنة بارة ووفية لوطنها، 
ومثلها كالشجرة الطيبة املثمرة أصلها ثابت وفرعها 

يف السامء.
وأشار إىل أن املرأة يف وزارة الدفاع والقوات املسلحة 

أثبتت جدارتها ومتيزها وقدرتها عىل تحمل كل ما 
أوكلت إليه من مهام ومسؤوليات يف خدمة الوطن 
وبعطاء  وبسالة  شجاعة  بكل  حياضه  عن  والدفاع 

نبيل منقطع النظري.
وأضاف : إننا يف وزارة الدفاع نفتخر مبنتسبات الوزارة 
ونقدر  سواء  حد  عىل  واملدنيات  العسكريات  من 
جهودهن املخلصة ومساهامتهن الفعالة يف اإلرتقاء 

بالعمل يف كافة القطاعات الدفاعية والعسكرية.
وقال معايل البواردي : يف يوم املرأة اإلماراتية يرسين 
باألصالة عن نفيس وباسم جميع منتسبي ومنتسبات 
وزارة الدفاع أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إىل 
االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
النسايئ العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة 
الرئيسة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية ”أم اإلمارات“ 
لرعايتها ومساندتها للمرأة اإلماراتية حتى أصبحت 
العضد والسند لهذا الوطن يف ظل القيادة الرشيدة.. 
حفظ الله لنا ”أم اإلمارات“ فخراً وذخراً وسنداً ودام 

الوطن عزيزاً بأبنائه وبناته.
وأجمع عدد من  يف صفوف القوات املسلحة عىل أن 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، هي القلب النابض 
والقدوة األوىل واألعىل بالنسبة إىل املرأة اإلماراتية 

بشكل عام، واملرأة العسكرية بشكل خاص، والداعم 
املجال  يف  واملتابع  واملرشد  والناصح  واملوجه  األول 

العسكري. 
والحارض  املايض  يف  الكفاح  رشيكة  هي  املرأة 

واملستقبل.
وأكدت العقيد ركن عفراء الفاليس قائد مدرسة خولة 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  أن  األزور  بنت 
األعىل  املجلس  رئيسة  العام  النسايئ  االتحاد  رئيسة 
التنمية  ملؤسسة  األعىل  الرئيسة  والطفولة  لألمومة 
األرسية ”أم اإلمارات“ كانت ومازالت الشعلة التي 
أنارت للمرأة اإلماراتية طريقها وهي منوذجها ومثلها 

األعىل الذي تحتذي به املرأة اإلماراتية، وسموها 
عىل مدى العقود املاضية وهي تعمل عىل 

تذليل كل العقبات التي تعرتض طريق 
املرأة. 

يف  اإلمارات  فتاة  انخراط  أن  وقالت 
إىل  يعود  املسلحة  القوات  صفوف 
نحو عقدين ونصف العقد من الزمان، 

للراحل  الثاقبة  الرؤية  بفضل 
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وأصبحت رقامً ال يستهان به، سواء من العسكريات 
مناصب  من  له  وصلت  ما  خالل  من  املدنيات،  أو 
لإلنجازات  املظفرة  املسرية  يف  ومساهمتها  ورتب 
والكفاءة  والجاهزية  التحديث  املهمة واملتطورة يف 
للدولة  املسلحة  القوات  شهدتها  التي  واالقتدار، 
التدريبية،  الدورات  يف  وتفوق  بتميز  ومشاركتها 
العمل  أنواع  ومختلف  اإلدارة  يف  تفوقها  وكذلك 
العسكري، كام أنها انخرطت يف مهام القوات املسلحة 
التي تستهدف الحفاظ عىل السلم العاملي يف بقاع 
العون واملساعدة  أيادي  العامل، ومدت  مختلفة من 

للشعوب املنكوبة
يف  لالنخراط  للمرأة  املجال  املسلحة  القوات  وتتيح 
املجال املدين لتتوىل الوظائف اإلدارية املتنوعة التي 
تزخر بها أقسام وشعب ومديريات القوات املسلحة 
التخصصات  مختلف  ويف 

العلمية واملهنية. 
البواردي: املرأة اإلماراتية رشيك اسرتاتيجي يف بناء 

الدولة واسترشاف املستقبل ورسم مالمحه
الدولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  أكد 
لشؤون الدفاع أنه عىل مدى تاريخ الدولة استطاعت 
املرأة اإلماراتية أن تكون أهالً لثقة القيادة الرشيدة، 
مختلف  وتبوأت  اقتدار  بكل  املسؤولية  فتحملت 
ساهمت  بل  امليادين  جميع  يف  وعملت  املناصب 
بتطويرها، لتصبح سنداً للوطن وعضداً ألخيها الرجل 
اإلمارايت ورشيكاً اسرتاتيجياً يف بناء الدولة والنهوض 
عىل  قدرتها  اإلمارات  ابنة  أثبتت  وقد  مبؤسساتها، 
تحقيق اإلنجازات والدفاع عن املكتسبات واسترشاف 
املستقبل ورسم مالمحه من خالل التخطيط للخمسني 

عاماً القادمة من عمر االتحاد.
املرأة  يــوم  مبناسبة   - له  كلمة  يف  معاليه  وقال 
اإلماراتية - : يف ذكرى يومك يا ابنة اإلمارات الغالية، 

الشكر  وخالص  التهاين  آيات  بأسمى  إليك  أتقدم 
والنهوض  املجتمع  بناء  يف  الفاعل  لدورك  والعرفان 
بالوطن، والعمل بكل إخالص وجد واجتهاد ومثابرة، 
اإلمارايت  اإلنسان  هوية  إعداد  يف  لعطائك  شكراً 
الصالح واهتاممك باملحافظة عىل قيم األرسة وتربية 
النامء  مسرية  عىل  يحافظ  قوي  جيل  وبناء  األبناء، 

وتطور اإلمارات الحبيبة.
وأضاف : شكراً لكل أٍم وابنٍة وأخٍت وزوجٍة إماراتيٍة 
أصيلة تعمل يف كل محفل وميدان، عملِت يا ابنة 
وبعطائك  فنجحِت،  وأنجزِت  فأبدعِت  اإلمارات 
مختلف  وأمام  الظروف  كل  يف  وإخالصك  ووفائك 

التحديات أبقيت راية الوطن خفاقة عالية.
وأوضح معاليه أنه بالرغم من صعوبة املرحلة الراهنة 
التي يشهدها العامل مع جائحة كورونا، أثبتت ابنة 

عىل  قدرتها  اإلمارات 
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يف  األسايس  املحرك  هي  زالت  ما  املسألة  هذه 
عالقة البلدين ببعضهام البعض، وتطفوا عىل السطح 
بشكل متجدد بني فرتة وأخرى كام حدث مؤخراً يف 
البلدين  قوات  تواجهت  عندما  املايض  يونيو  شهر 

العسكرية املرابطة عىل الحدود بينهام يف الهماليا.
لذلك ليس من املستغرب أبداً أن تكون منطقة الخليج 
العريب ساحة منافسة بني هذين الخصمني. فكالهام 
له مصالح اسرتاتيجية قوية يف املنطقة وبعضها يرتبط 
يف محاولة إبعاد الطرف اآلخر عن إيجاد منطقة نفوذ 
له هنا، وخاصة الهند التي تعترب الوجود الصيني يف 
املنطقة هو محاولة الحتوائها. لكننا كمتابعني للشأن 
السيايس يف املنطقة فإننا نلحظ أن للصني اسرتاتيجية 
واضحة يف منطقة الخليج العريب يف حني أن الهند ما 
زالت تفتقر لهذه االسرتاتيجية، وإن وجدت فهي يف 
الغالب ردة فعل ملا تقوم به الصني من تحركات يف 
املنطقة ليس أكرث. فالصني استطاعت أن تبني لنفسها 
اسرتاتيجية الحزام والطريق التي من خاللها وضعت 
كل امكانياتها من أجل خلق نفوذ اقتصادي وسيايس 
ورمبا يف املستقبل عسكري لها يف املنطقة وما حولها - 
والسيام يف سرييالنكا وباكستان وجيبويت - يف حني أن 
الهند مل تنجح يف خلق اسرتاتيجية تعمل من خاللها 

يف منطقة الخليج العريب. 
الوصول إىل  الحزام والطريق نجحت يف  اسرتاتيجية 
منطقة الخليج العريب وبقوة عرب املشاريع االستثامرية 
الصينية يف مجاالت النفط والتجارة والبنية التحتية. 
فليس هناك دولة خليجية ليس بها مشاريع صينية 
الذي جعل  األمر  املجاالت،  هذه  إحدى  يف  عمالقة 
الدول  جميع  مع  اسرتاتيجية  رشاكات  تُقيم  الصني 
عن  كامل  بشكل  فتغيب  الهند  عن  أما  الخليجية. 
منطقة الخليج العريب باستثناء ميناء جبهار اإليراين 
والذي طورته الهند بالتعاون مع إيران كمحاولة منها 
لرضب ميناء جوادر الباكستاين والذي طورته الصني 
هناك. غري هذا ال نجد الهند تتواجد بشكل اسرتاتيجي 
يف منطقة الخليج العريب، يف حني أن التواجد الصيني 
قوي للغاية ونجح يف ربط دول الخليج العريب بالصني. 
متتلك الهند من القدرات ما يجهلها أكرث قوة يف منطقة 
التي  االسرتاتيجية  متتلك  ال  أنها  إال  العريب،  الخليج 
الصني  القدرات لصالحها، وهو ما جعل  تُحول تلك 

تنجح بشكل واسع وكبري مستغلة غياب االسرتاتيجية 
الهندية عن املنطقة. وإن كانت الهند قد أدركت هذا 
الحالية  الوطنية  حكومتها  مع  اآلن  وتحاول  الوضع 
العمل  أن  إال  يش،  فعل  إىل  مودي  ناريندرا  برئاسة 
جاء متأخراً ويحتاج إىل الكثري من الجهد يك يتمكن 
من مواجهة تزايد النفوذ الصيني يف املنطقة. ولعل 
ما يعطي الصني األرجحية يف هذا التنافس باإلضافة 
إىل وجود اسرتاتيجية واضحة هو أن الصني لديها املال 
لالستثامر يف هذه االسرتاتيجية يف حني أن الهند تعاين 
من وجود السيولة للنجاح يف مرشوع مامثل. فهذا 
مرشوع ميناء جبهار الهندي-اإليراين يالقي العديد من 
اإلشكاليات املادية من الجانب الهندي الذي ال يبدو 
السري به لتحقيق هدفه املرجو منه.  أنه قادر عىل 
باإلضافة إىل ذلك فإن الصني نجحت يف جذب جميع 
األطراف يف منطقة الخليج العريب لدعم مرشوعها.   

إن سياسة ردة الفعل التي تتبناها الهند يف املنطقة يف 
مواجهة النفوذ الصيني ال ميكن أن تنجح يف احتواء 
ذلك النفوذ، فاملطلوب من الهند أن تكون دولة أكرث 
مبادرة إن أرادت أن تنافس الصني يف املنطقة. فالهند 
لديها من القدرات والسيام يف مجال القدرات الناعمة 
ما ميكن أن تنافس وتتفوق من حاللها عىل الصني يف 
املنطقة، ولكن هذا األمر يتطلب اسرتاتيجية واضحة 
تنخرط من خاللها الهند يف املنطقة الخليجية وتستثمر 
من خاللها الهند سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا. 
إىل أآلن مل نجد سوى االنخراط الهندي االسرتاتيجي 
الجزيئ مع إيران ولكن ليس مع دول املنطقة األخرى، 
وهو ما قد يثري شبهات عديدة لدى دول املنطقة من 

الدور الهندي. 
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وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 
الدفاع  بوزارة  مكتبه  يف  الدفاع  لشؤون  الدولة 
سنغافورة  جمهورية  سفري  أرفاسواين  كامل  سعادة 
مطر  سعادة  بحضور  املرافق،  والوفد  الدولة  لدى 
معاليه  ورحب  الدفاع.  وزارة  وكيل  الظاهري  سامل 

بالسفري السنغافوري وهنأه مبناسبة استالم مهام عمله 
اإلقامة.  وطيب  والنجاح  التوفيق  له  ومتنى  الجديد 
فريوس  جائحة  مستجدات  الجانبان  استعرض  كام 
كورونا املستجد ” كوفيد - 19» واإلجراءات االحرتازية 
والوقائية يف البلدين، وتدابري العمل املشرتك ملواجهة 

املحرييب  فرج  عبدالله  بحري  الركن  العميد  شهد 
نائب قائد القوات البحرية تخريج عدد من الدورات 
التخصصية للضباط وضباط الصف يف معهد القوات 
املسلحة.  القوات  ضباط  من  عدد  بحضور  البحرية 
آيات  من  عطرة  بتالوة  االحتفال  فعاليات  وبدأت 
الذكر الحكيم ألقى بعدها قائد معهد القوات البحرية 
كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور .. مؤكداً أن 
إن التدريب بكافة عنارصه  يعترب من الركائز الهامة 
واألساسية يف إعداد وتهيئة القوات الستخدام األسلحة 
وهو  عالية  بكفاءة  واملتطورة  الحديثة  واملعدات 
ميثل أحد الركائز األساسية للكفاءة القتالية لوحدات 

القوات البحرية. 
وأشار اىل إن معهد القوات البحرية يضع يف أولوياته 
مناهج  وتحديث  التدريب  أساليب  أفضل  إدخال 
الدورات باستمرار ملواكبة التطور الهائل يف األسلحة 

واملعدات حتى نصل بخريجي الدورات إىل املستوى 
الذي يؤهلهم ملواجهة كافة التحديات يف ظل ظروف 
الدورات  باجتياز  الخريجني  وهنأ   . املعقدة  القتال 
لهذه  اجتيازكم  عىل  أهنئكم  لهم  وقال  بنجاح، 

الدورات وأثني عىل جهودكم وانضباطكم والذي كان 
التدريب، ويف  محل تقدير من قيادة املعهد وهيئة 
ختام االحتفال قام نائب قائد القوات البحرية بتوزيع 

الجوائز والشهادات عىل املتفوقني والخريجني

انتشاره. وجرى  للحد من  تداعيات  أو  تطورات  أي 
التي  والصداقة  التعاون  عالقات  بحث  اللقاء  خالل 
وجمهورية  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تربط 
سنغافورة وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصالح 
املشرتكة، وتبادال وجهات النظر حول عدد من القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.
أحمد  بن  محمد  معايل  أجرى  أخرى  جهة  ومن 
هاتفياً  اتصاالً  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  البواردي 
عىل  تركز  غانتس  بيني  اإلرسائييل  الدفاع  وزير  مع 
عن  وأعربا  اإلرسائيلية  اإلماراتية  السالم  معاهدة 
السالم  فرص  ستعزز  املعاهدة  هذه  أن  قناعتهام 
واالستقرار يف املنطقة و متثل خطوة إيجابية يف هذا 
االتجاه متطلعني إيل تعزيز قنوات التواصل وتأسيس 
للبلدين  بالخري  يعود  ملا  راسخة  ثنائية  عالقات 

واملنطقة.
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وقال صالح وليد الشحي أشعر بالسعادة والفخر 
لنيل  املنضمني  البالد  أبناء  بني  من  واحد  بأنني 
عرش  الرابعة  دفعتها  يف  الوطنية  الخدمة  رشف 
فرتة  إن  له  قال  أصدقائه  احد  أن  إىل  ..مشرياً 
التدريب األوىل لن تنىس يف حياته، حيث تتعلم 
النبيلة  والعادات  القيم  من  والكثري  الكثري  فيها 
فتعلمك  املجندين  حياة  يف  املدربون  يغرسها 
االنضباط واملداومة عىل الصالة يف جامعة وتنظيم 
شخصية  بصورة  األرسة  وترتيب  واملرشب  املأكل 
وغريها العديد من السلوكيات التي كان الغالبية 

ال يقوم بها يف الحياة املدنية السابقة. 
ومن جانبه قال سلطان محمد الخرض الذي جاء 
نوره  وامه  الخرض  والده محمد  مع  ابوظبي  من 
ونحميه  نجله  أن  يستحق  الوطن  إن  يوسف 
بأرواحنا ونقدم له كل ما منلك، فقد بذل القادة 
املؤسسون الجهد والعرق لتحقيق نهضة الوطن، 
ولذلك علينا صون مكتسباته وحاميتها، مشرياً إىل 
أن خدمة الوطن واملحافظة عليه مسؤولية جميع 

وطنية  مسؤولية  الوطنية  الخدمة  وإن  أبنائه، 
يشعر بها الجميع ألنها يف ابسط معانيها حامية 
محمد  عمر  عبدالله  وقال  الوطن.  إلنجازات 
حيايت  بأن  ”اشعر  املنامة:  من معسكر  البدواوي 
سوف تتغري بصورة كبرية لألفضل من حيث النظام 
واالنضباط وتحمل املسؤولية والحياة الهادفة ويف 

مقدمتها تأصيل حب الوطن يف نفوس أبنائه».

ورسورهم  سعادتهم  عن  األمور  أولياء  وعرب   
بإحضار أبنائهم لاللتحاق بالخدمة الوطنية عالوة 
عىل متابعتهم أثناء فرتة املعسكر، وكشفت صورة 
لالستجابة  وأبنائهم  املواطنني  جانب  من  التفاعل 
أن  واالحتياطية،  الوطنية  بالخدمة  الوطن  لنداء 
واملستعدين  لها،  املحبني  بأبنائها  قوية  اإلمارات 
عنها،  الدفاع  يف  ونفيس  غاٍل  بكل  للتضحية 
الرشيدة،  لقيادتهم  مواطنيها  بوالء  وشامخة 
الوطن وأمنه  القيادة تضع مصلحة  بأن  وإميانهم 

عىل  دامئاً  وتعمل  أولوياتها،  قمة  يف  واستقراره 
التنموية،  ومكتسباته  استقراره  عىل  الحفاظ 
وتعبئة قدراته املادية والبرشية من أجل أن تظل 
عىل  ومتوهجة  ورائدة،  مصانة  التنموية  تجربته 
الذي  الحامدي  يوسف  االمر  ويل  وقال  الدوام. 
حرض مع ابنه محمد: ”إنني أشعر بسعادة غامرة 
وأنا أودع ابني الذي سيميض اياما يف تأدية واجب 
ابنه يشعر بحامس  أن  الوطنية“، مضيفاً  الخدمة 
وطنه،  خدمة  يف  الواجب  نداء  يلبي  وهو  غامر 
مؤكداً أن الخدمة الوطنية تعترب فرصة مثينة أمام 
شباب الوطن لتعزيز الكثري من املهارات املوجودة 
عليها  يحصلون  التي  الخربات  خالل  من  لديهم 
بطاعة  ابنه  ”أوىص  وأضاف:  التجنيد.  فرتة  طوال 
األوامر وااللتزام مبا يكلف به من قبل مدربيه». 
وأكد ويل االمر أحمد عبدالواحد الشحي أن هذه 
ابنه  ذاكرة  يف  محفورة  ستظل  التاريخية  اللحظة 
تعترب  الوطنية  الخدمة  أن  مضيفاً  الحياة،  مدى 
مدرسة يف ترسيخ قيم الوالء للوطن واالنتامء له. 
وأوضح ويل األمر اسامعيل حسني محمد البلويش 
الذي جاء يوصل ابنه محمد إن الخدمة الوطنية 
فهي  تعوض  ال  فرصة  الجديد  الجيل  ستعطي 
التي  التحديات  أمام  صالبة  أكرث  تجعلهم  تجربة 
ستواجههم يف حياتهم، إن كانت يف املجال املهني 
سعيد  نارص  الوالد  وقال  وغريه.  االجتامعي  أو 
االحبايب الذي جاء مع ابنه جابر ومع اخيه حمد: 
”اشعر بالتفاؤل وسعيد وقد لبى ابنايئ نداء الوطن 
حامسا  اظهرا  وقد   14 التأسيسية  الدورة  ضمن 
االختبار  هي  الوطنية  الخدمة  ان  باعتبار  عاليا، 
الحقيقي  واملضامر  الرجال،  معادن  يظهر  الذي 

إلثبات صدق الوالء وقوة االنتامء اىل الوطن

:
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التباعد  إجراء  تطبيق  عىل  بالتأكيد  واالحتياطية 
االجتامعي أثناء التدريبات ويف القاعات والغرف، 
باإلضافة  واألجهزة  واألدوات  املنتسبني  وتعقيم 

إلجراء فحص ” كوفيد- 19». 

وسريكز برنامج الخدمة الوطنية يف املرحلة األوىل 
املدنية  الصبغة  من  املجندين  تحويل  عىل  منه 
التدريبات  خالل  من  العسكرية  الصبغة  إىل 
وتعويدهم  السالح  واستخدام  وحمل  العسكرية 
لياقتهم  مستوى  وتعزيز  العسكري  الضبط  عىل 
البدنية وترسيخ القيم الوطنية يف نفوسهم وصقل 
وتطوير مهاراتهم القيادية 
بعد ذلك مرحلة  لتبدأ 
التدريـب التخصيص 
يتـــــم  والتــــي 
فيها  التدريـب 

القوات  تخدم  محددة  وتخصصات  مهن  عىل 
املسلحة ليتـــــم توزيعهــم بعــد التخصص عىل 
وبصورة  ليامرسوا  املسلحـة  القــــوات  وحدات 
فعليــة هــذه املهن والتخصصات بحرفية عالية 
القوات  العاملني يف  إخوانهم  مع  إىل جنب  جنباً 
من  العـديد  جانب  إىل  املسلحة، 
املحاضــــرات التي سيتلقونهـا 
عىل أيدي مدربني متخصصني 
بهــدف تعـزيــز القيـــم 
والوطنيـــة  اإلسالميــة 
وتعــزز لديهـم قيـم 
الـــوالء واالنتمــاء 

للوطن والقيادة. 

وأعــرب املنتســبون عـن 
وفخــرهـــم  ســـــعادتهــم 
الوطنيـة  خـدمتهــــم  ببــــدء 

..مشريين إىل حرصهم ومنذ فرتة عىل أن يكونوا 
الدورة،  هذه  الجتياز  ومستعـدين  جـاهــزين 
ذلك،  عىل  الشـباب  يحفــزون  مـا  دامئـاً  وهم 
ألنه رشف لكل أبناء الوطن أن يشاركوا يف العرس 
الوطني يف االنتساب للخدمة الوطنية. وأكدوا أن 
الوطن  عن حب  للتعبري  فرصة  الوطنية  الخدمة 
بناء  يف  جهداً  يدخروا  مل  الذين  لقادته  واالمتنان 
االستعداد  عن  معربني  بالبنان،  إليها  يشار  دولة 
تظل  أن  أجل  من  ميلكون  ما  بأغىل  للتضحية 
اإلمارات واحة األمن واألمان، وتبقى راية الوطن 

عاليـــة خفـاقــة. 
وأكـد محمـد عبدالله محمد البدواوي يف معسكر 
العني أن الخدمة الوطنية فرصة للتعبري عن حب 
الوطن واالمتنان لقادته الذين مل يدخروا جهداً يف 
بناء دولة يشار إليها بالبنان، معرباً عن االستعداد 
تظل  أن  أجل  من  منلك،  ما  بأغىل  للتضحية 
اإلمارات واحة األمن واألمان، وتبقى راية الوطن 

عالية خفاقة. 

:
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باملنظومة التدريبية للربنامج وتطويرها وتعزيزها 
األهداف  تحقيق  لضامن  املستوى  عالية  مبناهج 

االسرتاتيجية املنشودة منه.

بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  وأعرب 
الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  طحنون 
وهم  الوطن  أبناء  برؤية  فخره  عن  واالحتياطية 
..مؤكدا  وطنهم  لخدمة  لاللتحاق  يتوافدون 
أهمية هذه املرحلة من حياتهم ودورها الرئييس 
يف بناء وترسيخ القيم النبيلة يف نفوسهم وتعزيز 
قدراتهم العسكرية. ولفت إىل أن برنامج الخدمة 
الرؤية  مع  متوامئاً  جاء  واالحتياطية  الوطنية 
عىل  تنص  والتي   2021 اإلمارات  لدولة  الوطنية 
أنه ”يف ظل اتحاد قوي وآمن، سيخطو اإلماراتيون 
واإلبداع،  باملعرفة  متسلحني  وطموح،  بثقة 
متالحم  مجتمع  يف  منيع،  تنافيس  اقتصاد  لبناء 
متمسك بهويته، ينعم بأفضل مستويات العيش، 
أخذ  تم  بأنه  ونوه  مستدامة».  معطاء  بيئة  يف 
حيث  االعتبار  بعني  واألولويات  املبادئ  هذه 
كبري  بشكل  يدعم  الوطنية  الخدمة  برنامج  إن 
الجوانب  كافة  يف  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق 
وال  واالقتصادية،  واالجتامعية  واألمنية  الوطنية 
يتضمن  بل  األهداف  هذه  عىل  فقط  ينحرص 
توفره  ملا  املواطن،  للفرد  الشخيص  الجانب  أيضاً 
وتعزيز  للمهارات  صقل  من  الوطنية  الخدمة 
الفرد ومتكني  قدرات  واستكشاف  بالنفس،  للثقة 
لبناء مستقبل  األمثل  الطريق  إيجاد  األجيال من 
واعد ينتفع بثامره الفرد واملجتمع والوطن بشكل 
تعزيز  يف  يساهم  الربنامج  أن  إىل  وأشار  عام. 
قيم  ترسيخ  عرب  الوطنية  واملسؤولية  الوحدة 
تقوية  والتضحية، كام يساهم يف  الوالء واالنتامء 
عىل  إيجايب  بشكل  ويؤثر  االجتامعية  الروابط 
اللياقة البدنية والصحة العامة لألفراد ويساهم يف 
تنمية العنرص البرشي وإعداد قادة متميزين من 
عىل  املجندين  أن حرص  وأكد  املواطنة.  الكوادر 
الصورة  يعكس  التدريبية  باملعسكرات  االلتحاق 
واالنضباط  االلتزام  يف  اإلمارايت  للجندي  املرشفة 
ولفت  املسؤولية.  وتحمل  واألخالق  واألمانة 
رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية إىل أنه 
الخاصة بفريوس  االجراءات االحرتازية  مع  متاشياً 
الوطنية  الخدمة  هيئة  قامت   “19 ”كوفيد- 

:
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مختلف  يف  الوطنية  بالخدمة  امللتحقون  وتوافد 
من   14 الـ  الدفعة  الستقبال  املخصصة  املراكز 
العني  تدريب  معسكر  وهي  الوطنية  الخدمة 
الصباح  منذ  واملنامة  وليوا  لحمه  سيح  ومعسكر 
الدورة  يف  تسجيلهم  تم  حيث  كبرية،  بأعداد 
وتسليمهم متطلبات املجندين من مالبس وعهدة 
خاصة بهم وتعريفهم باملعسكر والنظام الداخيل. 
املدربني  قبل  من  محارضات  املجندون  وتلقى 

إقبال  ظهر  حيث  التدريبية،  الدورة  افتتاح  قبل 
كبري وحامس من الطلبة وثقة لاللتحاق بالخدمة 
الثانوية  خريجي  التحاق  أن  باعتبار  الوطنية 
زيادة  يف  يسهم  الوطنية  الخدمة  بربنامج  العامة 
ويجعلهم  والفكري،  والثقايف  الوطني  مخزونهم 
أكرث قوة وكفاءة وثقة بالنفس، لشق طريقهم نحو 
مستقبل درايس ووظيفي ناجح. وكان املجندون قد 
بالدورة  التحاقهم  قبل  فحوصات  خضعوا إلجراء 

للحفاظ عليهم 
وحاميتهم من جائحة ”كوفيد- 19“ تحت إرشاف 
الذين  ”صحة“  العسكري ورشكة  زايد  مستشفى 
وفقاً  لهم  الصحية  الرعاية  تقديم  عىل  حرصوا 
فرتة  خالل  املجندون  وسيخضع  املعايري.  ألعىل 
التدريب إىل برنامج تدريبي متكامل تم تطويره 
يؤكد حرص  العاملية مام  املامرسات  وفقا ألفضل 
االرتقاء  عىل  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 

: :
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yas.adc@gmail.com

إن التأييد الدويل الكبري لهذا االتفاق من جانب األمم املتحدة واالتحاد األورويب 
لدولة  السيايس  التأثري  بقوة  اعرتافاً  يعد  شك  ال  هو  الدولية  القوى  من  والعديد 
اإلمارات، كام يعكس يف الوقت ذاته التقدير الكبري للجهود واملبادرات التي تبذلها قيادتها 
الرشيدة من أجل بناء السالم يف منطقة الرشق األوسط. كام أن هذا االتفاق هو تعبري عن الحكمة التي 
متيز تعامل اإلمارات مع القضايا املصريية التي تهم العاملني العريب واإلسالمي، حيث تم التوصل إليه 
بعد قراءة دقيقة للتطورات التي تشهدها املنطقة والعامل من حولنا، وبعد قناعة راسخة بأن السالم 
األمن  من  جديدة  ملرحلة  والتأسيس  املنطقة،  تشهدها  التي  واألزمات  الرصاعات  إلنهاء  الطريق  هو 

واالستقرار والتنمية والرفاه. 
ملختلف  إرسائيل  رفض  حقيقة  االعتبار  يف  األخذ  تم  ما  إذا  تتضح  الدبلومايس  اإلنجاز  هذا  قيمة  إن 
الدعاوى واملبادرات التي تطالبها بالتخيل عن «خطة الضم»، وإرصارها عىل امليض قدما يف تنفيذها 
لكنها استجابت يف نهاية املطاف إىل صوت السالم الذي أطلقته اإلمارات، ألنها تدرك أنها طرف فاعل 
اإلقليمي  الصعيدين  بالقبول واملصداقية عىل  املنطقة، وتحظى مبادراتها  السالم يف  ومؤثر يف صناعة 
والدويل، وتستطيع بالفعل تحريك املياه الراكدة يف هذا امللف املعقد واملتشابك. لقد جاء هذا االتفاق 
يف توقيت بالغ الدقة كانت فيه املنطقة عىل وشك االنفجار إذا نفذت إرسائيل «خطة الضم»، بدليل أن 
األمم املتحدة واالتحاد األورويب والعديد من القوى الدولية حذرت خالل األشهر املاضية من أن هذه 
الخطة ستؤدي إىل موجة من العنف وموت خطة السالم القامئة عىل حل الدولتني والتي تم التفاوض 
بشأنها لعدة عقود، لهذا فإن أهمية الخطوة التي اتخذتها اإلمارات إمنا تكمن يف كونها متهد الطريق 
لبناء سالم حقيقي قابل للحياة واالستدامة، تنعم جميع شعوب املنطقة بثامره اإليجابية يف املستقبل.

الحياة إىل عملية سالم الرشق  املبادرة اإلماراتية أعادت  التاريخ بأحرف من نور كيف أن  وسيسجل 
اآلونة  يف  الدويل  املجتمع  اهتاممات  عن  تراجعت  قد  كانت  أن  بعد  الطبيعي  مسارها  إىل  األوسط 
األخرية، خاصة أن رؤية اإلمارات لعملية السالم تحظى بقبول املجتمع الدويل، ألنها ترتكز عىل حق 
شعوب املنطقة يف األمن واالستقرار واالزدهار، وتعزز من قيم التسامح والتعايش وقبول اآلخر، ولهذا 
حرصت أن يتضمن االتفاق مع إرسائيل والواليات املتحدة التأكيد عىل نقطة جوهرية، وهي أن األماكن 
املقدسة يف القدس ينبغي أن تظل مفتوحة أمام املصلني من جميع األديان، لتقطع بذلك الطريق عىل 
الدينية،  الرصاعات  نريان  إذكاء  إىل  تزال،  وما  طاملا سعت،  التي  املنطقة  يف  والتعصب  التطرف  قوى 
واالنطالق منها يف تأجيج خطاب الكراهية والتحريض عىل العنف، وبالشكل الذي يضع املنطقة عىل 

حافة بركان قابل لالنفجار يف أي لحظة. 
تؤكد خربة السنوات املاضية أن القرارات الشجاعة ال يأخذها إال القادة االستثنائيون الذين ميتلكون 
الشيخ محمد بن زايد آل  السمو  الواقع واسترشاف املستقبل، ولهذا فإن صاحب  القدرة عىل قراءة 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، يعد منوذجاً لهؤالء القادة، 
ليس فقط ألنه ميتلك رؤية عميقة وفهم متكامل لتطورات املشهدين اإلقليمي والدويل، وإمنا أيضاً، 
ألنه صاحب مواقف مشهودة يف الحفاظ عىل مقتضيات األمن القومي العريب، والدفاع عن قضايا أمته 
إقامة  بني  يربط  الذي  االتفاق  فإن هذا  لهذا  الفلسطينية،  القضية  مقدمتها  واإلسالمية، ويف  العربية 
اإلمارات عالقات مبارشة مع إرسائيل وبني تخيل األخرية عن خطة «الضم» واالنخراط يف عملية السالم 
هو يف حقيقته انحياز ملصالح الشعب الفلسطيني، واالنتصار لقضيته العادلة، وهو يف الوقت نفسه 

قرار سيادي ال نقبل التدخل فيه.
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