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القوة العسكرية تجسيد 
لقوة الدولة الشاملة

ولعل هذا ما يفسر حرص القوى الكبرى على اإلعالن من حين آلخر عن منظومة متطورة 
من األسلحة، بهدف تعزيز مصداقية استراتيجية الردع لديها في واجهة الدول المنافسة لها، 
حتى أن الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب صرح مرة قائاًل: “أن بالده ال تريد استخدام 

سالحها األقوى في العالم بل تكتفي بامتالكه”.
تندرج القوة العسكرية ضمن أدوات القوة الصلبة أو الخشنة التي تلجأ إليها الدول لتنفيذ 
النحو  على  الخارجية،  واألزمات  الصراعات  إدارة  في  وخاصة  الخارجية،  سياستها  أهداف 
الذي بدا واضحًا خالل حقبة الحرب الباردة، حينما كان سباق التسلح بين الواليات المتحدة 
في  العسكرية  القوة  تزال  وما  بينها،  المتبادل  الردع  أساس  السابق  السوفيتي  واالتحاد 
الوقت الراهن أهم أدوات تنفيذ السياسة الخارجية للقوى الكبرى واإلقليمية في العالم، 
سواء بشكل مباشر من خالل استخدامها الفعلي أو غير مباشر من خالل التهديد باستخدامها 

لردع خصومها ومنافسيها.
رغم أن النظريات الدفاعية الحديثة تشير إلى أن القوة العسكرية ال يمكن أن يكتمل تأثيرها 
بمعزل عن جوانب القوة األخرى، وخاصة التكنولوجية واالقتصادية والسياسية والثقافية، 
إال أن التطورات والمعطيات التي شهدتها البيئتان اإلقليمية والدولية في السنوات الماضية 
تشير بوضوح إلى أن القوة العسكرية ما تزال تمثل الركيزة الرئيسية للقوة الشاملة للدولة، 
والعامل الرئيسي في تحديد وزنها السياسي في النظام الدولي، وهذا يمثل عودة للنظرية 
األساس  حجر  باعتبارها  العسكرية  للقوة  تنظر  كانت  التي  الدولية  العالقات  في  الواقعية 
في القوة الشاملة للدول، وأن السلوك الدولي والحروب والتحالفات والبحث عن الهيمنة 
والسعي إليجاد التوازن في القوى يمكن التنبؤ به من خالل النفوذ العسكري ألعضاء النظام 
الدولي، ومن هذا المنطلق تسعى الدول لتعظيم قوتها العسكرية، باعتبارها أهم أدوات 

تحقيق مصالحها القومية.
يتفق العديد من خبراء األمن القومي واالستراتيجية على أن القوة العسكرية ما تزال تشكل 
لتعزيز نفوذها  المثلي  للدول، واألداء  الشاملة  القوة  الرئيسية في تعظيم  الركيزة  بالفعل 
السياسي في النظام الدولي، خاصة أن امتالك دولة ما لقوة عسكرية كبيرة ال يمكن أن 
والتكنولوجية  والسياسية  االقتصادية  األخرى،  القوة  مظاهر  تمتلك  كانت  إذا  إال  يتحقق 
وغيرها، بمعنى آخر فإن القوة العسكرية يمكن اعتبارها تجسيد واضح وحقيقي لقوة الدولة 

الشاملة.
تعظيم  في  الدول  من  تنطلق  التي  األساس  تشكل  العسكرية  القوة  أن  يرى  من  هناك 
في  والتطور  النمو  للدول  تضمن  التي  البيئة  توفر  ناحية  من  فهي  المختلفة،  قدراتها 
تجاه مختلف  وتعزز مواقفها  للدول،  الخارجية  السياسة  تدعم  أنها  األخرى، كما  المجاالت 
القضايا وتضفي عليها نوعًا من المصداقية والتأثير والفاعلية، وليس أدل على ذلك من 
أن استراتيجية الردع العسكري التي تتبناها الواليات المتحدة األمريكية تجاه بعض القوى 
االقليمية في المنطقة كان لها أثرها الفاعل في تحجيم تحركاتها، ألنها كانت تدرك أن أي 

سلوك عدائي من جانب تلك القوى سيقابل بالحسم العسكري.
إن القوة العسكرية وما يرتبط بها صناعات دفاعية متطورة وبيئة تقنية متقدمة، تشكل أهم 
مقومات القوة الشاملة ألي دولة، ليس فقط ألنها تعزز من قوة ردع القوات المسلحة 
اقتصاديات  الصناعات تسهم في دعم  أيضًا ألن هذه  وإنما  استدامة تسليحها،  وتضمن 
الدول، وإضافة روافد جديدة للتنمية، وتسهم كذلك تنمية مواردها البشرية وتعزيز قدراتها 

التكنولوجية.

اإلفتتاحية

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

ال ينصرف مفهوم القوة 
العسكرية إلى المعنى 
المادي فقط، الذي يشمل 
المعدات العسكرية، 
والقدرات التكنولوجية 
وجاهزية الجيوش القتالية، 
وإنما يتضمن كذلك األثر 
المعنوي لهذه القوة، 
والمردود الناجم عنها، 
وخاصة التأثير في سلوك 
اآلخرين أو الضغط عليهم 
لتبني سلوك بعينه تجاه 
قضية معينة، بمعنى آخر 
فإن التهديد باستخدام 
القوة العسكرية قد يؤدي 
نفس األثر المرجو في حال 
استخدامها، 



اآلراء المتضمنة في المقاالت المنشورة   •
تعبر عن وجهة نظر كتابها وال تمثل بأي حال 

من األحوال رأي المجلة تحديدًا.

ال تتحمل المجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه   •
من االعالنات المنشورة على صفحاتها.

حقوق النشر محفوظة للمجلة.  •

نرحب بتغطية ونشر أخبار ونشاطات   •
الشركات والمؤسسات والتي تتوافق مع 

أهداف المجلة وتوجهاتها.

رئيس مجلس اإلدارة والمشرف العام
اللواء الركن طيار/ فالح محمد القحطاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة
العميد الركن/ محمد مفتاح الخاطري

رئيس التحرير
العقيد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
المقدم/ جميل خميس السعدي

التحرير
منصور أحمد العوضي

اإلخراج والتصميم
موزة حسن آل علي
أحمد محمود أحمد 

اإلعالنات والتوزيع
ندى الشاطري
شـــاكا برامــود

اإلمارات تبدأ تسيير جسر جوي مـن 
المساعدات اإلنسانية إلى باكستان
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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه معالي الفريق أول ركن محمد عثمان 
الحسين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية والوفد المرافق وذلك بحضور معالي الفريق الركن حمد 

محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد 
من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة. 

البواردي والرميثي يبحثان عالقات التعاون 
الدفاعي والعسكري مع رئيس األركان السوداني

والوفد  السودانية  المسلحة  القوات  أركان  هيئة  برئيس  معاليه  ورحب 
المرافق له، معربا عن سعادته بتطور مسار العالقات األخوية التي تجمع 
البلدين، في ظل اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة “حفظه الله” على دعم 
هذه العالقات وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 
الشقيقين . وقال معاليه : “ تمثل عالقات دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تقارب  ظل  في  المجاالت،  شتى  في  الفعال  للتعاون  نموذجا  بالسودان 
الرؤى والمواقف تجاه قضايا المنطقة والعالم، وأكدت القيادة الرشيدة في 
أكثر من مناسبة وقوف دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى جانب السودان 
في كل ما يحقق طموحات شعبه الشقيق في التنمية والسالم، وما يلبي 
القائم  التعاون  بحث  اللقاء  خالل  جرى  واالزدهار«.  التنمية  في  تطلعاته 
بين اإلمارات والسودان في مختلف الجوانب خاصة فيما يتعلق بالمجال 
العسكري والدفاعي والسبل الكفيلة بتطويره إلى آفاق أوسع وأرحب. وأكد 
الجانبان سعي البلدين المتواصل لتعزيز عالقات التعاون بينهما، وتطويرها 
والتعاون  العسكري  بالتنسيق  منها  يتعلق  ما  خاصة  كافة  الجوانب  في 
حمد  الركن  الفريق  معالي  استقبل  كما  الشقيقين.  البلدين  بين  الدفاعي 
أول  الفريق  معالي   .. المسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد 
ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية. 

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة برئيس هيئة أركان القوات المسلحة 
السودانية و استعرضا عالقات التعاون األخوية القائمة بين دولة اإلمارات 
تعزيزها، وما تشهده من تطور على  الشقيقة وسبل  السودان  وجمهورية 
والتعاون  العسكري  بالتنسيق  منها  يتعلق  ما  خاصة  الصعد،  مختلف 
والتنسيق  التشاور  إطار  في  اللقاء  جاء  الشقيقين.  البلدين  بين  الدفاعي 
يؤسس  و  البلدين  بين  التواصل  يدعم  والذي  األشقاء  بين  المستمرين 

لعالقات متطورة في مجاالت التعاون العسكري.
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درع الوطن... مسيرة وطن 

البواردي : المرأة اإلماراتية شريك أساسي في 
مسيرة تطوير منظومة الدفاع بالدولة .. وفخورون 

بإنجازاتها في هذا القطاع الحيوي
الدولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معالي  قال 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إن  الدفاع  لشؤون 
أغسطس  شهر  من  والعشرين  الثامن  في  تحتفل 
تقديرًا   « اإلماراتية  المرأة  يوم   « بـ  عام  كل  من 
المرأة  دور  بأهمية  الرشيدة  قيادتنا  من  وتكريمًا 
اإلماراتية في مسيرة البناء وإسهاماتها في عملية 

التنمية ونهضة الدولة.
المرأة  يوم  بمناسبة  كلمة  في   - معاليه  وأكد 
الدفاع  وزارة  في  اإلمارات  إبنة  أن   - اإلماراتية 
الصناعات  قطاع  وكذلك  المسلحة  والقوات 
ودعم  واهتمام  بثقة  حظيت  والعسكرية  الدفاعية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
“حفظه  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  الدولة 
على  والمكانة  الثقة  لهذه  أهل  أنها  لتثبت  الله”، 

مدى أعوام من العمل الجاد والمثمر.

مجال  في  المرأة  مشاركة  بأن  وأضاف 
واعتزاز  أصبح مصدر فخر  المسلحة  القوات 
يوما  تثبت،  ومازالت  وأثبتت  مواطنة،  لكل 
تولته  ما  وتميزها في كل  آخر، كفاءتها  بعد 
من  مسؤوليات  من  إليها  وأوكل  مهام  من 
الفاعل  وعطائها  القوي  حضورها  خالل 
مختلف  في  وطنها  خدمة  في  والمتميز 
مجاالت العمل بما في ذلك مشاركتها في 
صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية.
المرأة  إشراك  عملية  أن  معاليه  وأكد 
اإلماراتية العسكرية والمدنية على حد سواء 
في مختلف مشاريع تطوير قواتنا المسلحة 
هو محل تقدير واحترام، وباتت شريكًا فاعاًل 

في عملية استشراف المستقبل وإدامته.

الرميثي يستقبل قائد القيادة المركزية األميركية

حمد  الركن  الفريق  معالي  استقبل 
القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد 
قائد  كوريال  مايكل  أول  الفريق  المسلحة 
معاليه  وبحث  األميركية.  المركزية  القيادة 
والمسؤول العسكري األميركي، خالل اللقاء 
عالقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون 
والعمل المشترك بين دولة اإلمارات العربية 
في  األميركية  المتحدة  والواليات  المتحدة 
إطار  في  والعسكرية  الدفاعية  المجاالت 
البلدين،  العالقات اإلستراتيجية التي تجمع 
والموضوعات  القضايا  من  عددًا  وتناوال 
وجهات  وتبادال  المشترك  االهتمام  ذات 

النظر بشأنها.
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وزارة الدفاع تنظم إيجـازًا عن مجلس أبحاث 
التكنولوجيا المتطورة

نظمت وزارة الدفاع إيجازًا عن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وذراعه البحثية معهد االبتكار التكنولوجي 
وعن المشاريع البحثية التي ينفذها من خالل مراكزه السبعة سعيًا لتزويد قواتنا المسلحة بالقدرات الدفاعية 

النوعية ولدعم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في قاعة اإلمارات بوزارة الدفاع.

حضر اإليجاز سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وكبار قادة وضباط 
وزارة الدفاع والقوات المسلحة وسعادة فيصـل عبدالعزيز البناي األمين العام 

لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والفريق البحثي المرافق.
ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الدفاع لتلبية المتطلبات العملياتية للقوات 
المنظومات  تقنيات  مجال  في  المتسارعة  التطورات  ومواكبة  المسلحة 
قطاع  دعم  في  الوزارة  استراتيجية  مع  وتماشيًا  الحديثة  واألسلحة  الدفاعية 

الصناعات الدفاعية الوطنية واألنشطة البحثية الداعمة له.
وأكد سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع أن مجلس أبحاث التكنولوجيا 
المتطورة بأبوظبي، ممثاًل في ذراعه البحثية معهد االبتكار التكنولوجي، يعكس 
مدى التزام دولة اإلمارات العربية المتحدة بتطوير استراتيجيات مبتكرة وبيئة 
بقيادة  الرشيدة  القيادة  تدعمه  استراتيجي  توجه  ضمن  متكاملة،  تكنولوجية 
الله”،  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتترجمه مختلف الجهود الوطنية، 
كافة  أداء  لتعزيز  والمحلي،  االتحادي  والتنسيق  والتعاون  التكامل  خالل  من 

القطاعات من أجل تطوير االقتصاد المعرفي.

ونوه بتجربة المعهد وما يملكه من خبرات وكفاءات بحثية رائدة، تضفي قيمة 
وترسخ  الدولة  في  الحالية  المتقدمة  التكنولوجيا  منظومة  تعزيز  على  كبيرة 
مكانتها كمنصة عالمية للبحث والتطوير والجمع بين قادة التخصصات البحثية 
العلمية  التخصصات  مختلف  في  بالدولة  المواهب  ورعاية  والتكنولوجية، 
وتسريع االبتكار واالكتشافات العلمية وترسيخ ثقافة المعرفة والتجربة، بهدف 

إجراء أبحاث متطورة واالضطالع بنتائج من شأنها أن تحدث أثرًا تحوليًا.
وأضاف أن وزارة الدفاع تنظر إلى المؤسسات البحثية على أنها شريك موثوق 
لدفع وتيرة االبتكار وتطوير قطاع البحث والتطوير، حيث يحتل المجلس مكانة 
رائدة في االستشراف المستقبلي، ومن خالل األهداف االستراتيجية للوزارة، 
دولة  مكانة  لتعزيز  الداعمة  المتقدمة  التكنولوجيا  وتبني  االبتكار  تحفيز  ندعم 

اإلمارات كجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
ومن جهته قال سعادة فيصل عبد العزيز البناي األمين العام لمجلس أبحاث 
دعم  استمرارية  لضمان  وسعنا  في  ما  سنبذل  إننا  المتطورة  التكنولوجيا 
مبادرات البحث والتطوير والتكنولوجيا، وسنستمر في دعم ريادة دولة اإلمارات 

في جميع القطاعات التكنولوجية.
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هيئة  رئيس  صالح  محمد  عبدالله  برئاسة  الدفاع  وزارة  من  وفد  شارك 
البشرية  والقوى  اإلدارة  للجنة  عشر  الرابع  االجتماع  في  البشرية  الموارد 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بدولة الكويت، وتم 
خالله بحث سبل التعاون المشترك وتفعيل آلية العمل في مجال اإلدارة 
ضمن إطار موحد للقوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف 

مثل هذه االجتماعات إلى توحيد وتطوير مفاهيم اإلدارة والقوى البشرية 
والخبرات  الرؤى  لتبادل  المشترك  التعاون  ضمن  ..وتأتي  المجلس  بدول 
والقيادة  التعاون  مجلس  دول  في  األشقاء  بين  العسكري  والتنسيق 

العسكرية الموحدة.

وزارة الدفاع تشارك في االجتماع الـ 14 للجنة اإلدارة 
والقوى البشرية لدول التعاون

شهد العميد الركن مصبح  الكتبي قائد معهد اإلدارة واإلمداد المشترك، 
األزور،  بنت  خولة  مدرسة  في  اإلناث،  للضباط  المتقدمة  الدورة  تخريج 

وبحضور عدد من ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
الكريم..  القرآن  من  عطرة  آيات  تالوة  ثم  الوطني،  بالسالم  االحتفال  بدأ 
وألقت العميد الركن عفراء سعيد الفالسي، قائد مدرسة خولة بنت األزور 
كلمة قالت فيها أن المدرسة تسعى لالرتقاء بمستوى التدريب لخدمة وزارة 

الدفاع من خالل الدورات المنعقدة بها، وهو هدف نحقق من خالله النظرة 
الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
القائد األعلى للقوات المسلحة ورؤية دولتنا  زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

التي حلقت من مرحلة التمكين الى آفاق المستقبل.
وقام العميد الركن مصبح  الكتبي قائد معهد اإلدارة واإلمداد المشترك 

بعد ذلك بتوزيع الشهادات على الخريجات.

وزارة الدفاع ُتخرج الدورة المتقدمة للضباط اإلناث
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قائد العمليات المشتركة يلتقي قائد القوات 
المشتركة السعودي

مجرن  بن  محمد  صالح  الركن  اللواء  التقى 
بوزارة  المشتركة  العمليات  قائد  العامري 
األزيمع  الركن مطلق بن سالم  الفريق  الدفاع، 
رئيس  نائب  المشتركة  القوات  قائد  المطيري 
األركان بالمملكة العربية السعودية، خالل زيارته 

للرياض.
العسكري  التعاون  إطار  في  الزيارة  هذه  تأتي 

المستمر بين البلدين الشقيقين،
العمليات  سير  استعراض  اللقاء،  خالل  وجرى 
على  واالطالع  اليمني،  الداخل  في  العسكرية 
الميدانية  التفاصيل  ومختلف  العام  الموقف 

لمسرح العمليات.

وزارة الدفاع تعقد اجتماعًا تعريفيًا مع 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي

اجتماعًا  “تكامل”  الدفاع  لوزارة  التطوير  برنامج  الدفاع ضمن  وزارة  عقدت 
الركن  اللواء  سعادة  بحضور  الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزارة  مع  تعريفًا 
والصناعات  لإلسناد  المساعد  الوكيل  الجابري  غافان  مبارك سعيد  دكتور 
الزعابي مدير  التطوير، وسعادة سالم محمد  برنامج  الدفاعية مدير مكتب 
الدفاع ووزارة  التعاون بين وزارة  الدولي بهدف تعزيز  التعاون األمني  إدارة 

الخارجية والتعاون الدولي .

باألعضاء  اللقاء،  بداية  الجابري في  الركن مبارك  اللواء  حيث رحب سعادة 
المجتمعين، مؤكدًا بأن هذه اللقاءات تأتي ضمن حرص وزارة الدفاع على 
وزارة  وخاصة  االستراتيجيين  الشركاء  مع  والخبرات  التجارب  أفضل  تبادل 
الخارجية والتعاون الدولي، حيث تعمل وزارة الدفاع لالرتقاء بخدماتها إلى 

مستويات متقدمة، لتشكل نموذجا متميزًا  على كافة األصعدة.
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وزارة الدفاع تبحث التعاون 
العسكري مع كوريا

اإلدراة  رئيس  النيادي  علي  مبارك  طيار  الركن  اللواء  سعادة  استقبل 
التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون االستراتيجية بوزارة الدفاع بمكتبه

في  الدولية  للسياسات  العام  المدير  نائب  أوك  بيونغ  تشوي  ركن  اللواء 
وزارة الدفاع الوطني بجمهورية كوريا.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس اإلدراة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون 
االستراتيجية بالضيف والوفد المرافق له.

دولة  بين  المشترك  والتنسيق  والتعاون  الصداقة  عالقات  اللقاء  وتناول 
بالشؤون  يتعلق  فيما  خاصة  كوريا  وجمهورية  المتحدة  العربية  اإلمارات 
مصالحهما  يخدم  بما  بتطويرها  الكفيلة  والسبل  والعسكرية  الدفاعية 

المتبادلة.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يشهد تخريج دورة 
تخصصية لضباط القوات الجوية والدفاع الجوي

القوات  دورة تخصصية لضباط  تخريج  الشامسي،  راشد محمد  الركن طيار  اللواء  شهد 
الجوية والدفاع الجوي، بحضور عدد من ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وفي بداية االحتفال ألقى العميد الركن طيار سعيد اليماحي قائد معهد القوات الجوية 
والدفاع الجوي كلمة بهذه المناسبة قال فيها إن المستوى المتميز الذي أظهرته قواتنا 
لها  يشهد  واحترافية  عالية  كفاءة  من  الحقيقية  العمليات  خالل  الجوي  والدفاع  الجوية 
المختلفة  التخصصات  األخرى من  والرتب  الضباط  والتزام  إتقان  أبرزت مدى  الجميع،  
بأسس ومبادئ عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي والعمليات المشتركة وهذا ما يتم 

التركيز عليه في مناهج الدورات التي تعقد في المعهد.
الجوائز  بتوزيع  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قائد  نائب  قام   .. االحتفال  ختام  وفي    

والشهادات على الخريجين.

قائد القوات البحرية يستقبل قائد القوات البحرية 
المركزية االمريكية

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان 
براد  بحري  الفريق  البحرية سعادة  أبوظبي  البحرية في قاعدة  القوات  قائد 
كوبر قائد القوات البحرية المركزية األمريكية، كما اشاد اللواء بتطور ونمو 

عالقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين.
اللقاء  بداية  في  حمدان  بن  سعيد  الشيخ  طيار  بحري  الركن  اللواء  ورحب 
عالقات  ونمو  بتطور  مشيدًا   .. له  المرافق  والوفد  األمريكي  بالمسؤول 
تعزيز  على  وحرصهما  الصديقين  البلدين  بين  القائمة  والصداقة  التعاون 
بالشؤون  المتصلة  خاصة  المجاالت  جميع  في  المشترك  التعاون  آفاق 

العسكرية والدفاعية .
اإلمارات  دولة  بين  الثنائي  التعاون  أوجه  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 

وسبل  والدفاعية  العسكرية  المجاالت  في  األمريكية  المتحدة  والواليات 
دعمها وتطويرها بما يكفل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك 

بين البلدين.
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اإلمارات تبدأ تسيير جسر جوي مـــــــــــــــن المساعدات اإلنسانية إلى باكستان

وتأتي هذه المساعدات في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 
الدعم  كافة اشكال  لتقديم  الله”  الدولة “حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
للشعب الباكستاني الصديق جراء تداعيات السيول التي شهدتها باكستان 

موخرا.

 وقال سعادة حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية 
إغاثية  إماراتية  مساعدات  طائرة  أول  تسيير  تم  إنه  اإلسالمية،  باكستان 
صباح اليوم إلى باكستان وتحمل على متنها المساعدات الغذائية واإليوائية 
المتنوعة، على أن يعقبها عدد من طائرات المساعدات األخرى على مدار 

بدأت وزارة الدفاع - ممثلة في قيادة العمليات المشتركة - تسيّير جسر جوي لنقل 
المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات إلى باكستان.

وتشمل المساعدات اإلغاثية، مواد اإليواء واالحتياجات اإلنسانية والطرود الغذائية والدوائية 
للمتضررين من السيول والفيضانات بهدف المساهمة في دعم الجهود إلغاثة السكان 

المتضررين وتوفير االحتياجات الضرورية لهم .
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اإلمارات تبدأ تسيير جسر جوي مـــــــــــــــن المساعدات اإلنسانية إلى باكستان

األيام القادمة لتقديم الدعم للتخفيف من حدة التداعيات التي 
خلفتها الفيضانات والسيول التي شهدتها باكستان مؤخرًا.

ومتانة  قوة  على  يؤكد  المساعدات  تلك  تقديم  أن  وأضاف    
اإلمارات ساهمت على مدار  وأن دولة  البلدين،  بين  العالقات 
األزمات  العديد من  حدة  التخفيف من  الماضية في  السنوات 
بالكوارث  الصلة  ذات  خاصة  باكستان  شهدتها  التي  اإلنسانية 

الطبيعية.
يد  لتقديم  يمتد  اإلنساني  اإلماراتي  الدعم  أن  سعادته  وأكد   
العون إلى كافة المجتمعات المتضررة حول العالم انطالقًا من 
الدور اإلنساني العالمي لدولة اإلمارات الذي أرسى مبادئه األب 

المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
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منذ  العسكرية  الثاني  زايد  كلية  على  المرشحون  الملتحقون  توافد  وقد 
الصباح، وتم تسليمهم جميع المتطلبات الالزمة من مالبس وعهدة خاصة 
تنظيم  إلى  الداخلي، إضافة  بالمعسكر وبالنظام  تعريفهم  بهم، كما جرى 

محاضرات من ِقَبل المدربين َقبل افتتاح الدورة المشتركة.
المشاة  وتدريب  البدنية  اللياقة  على  التدريَب  الدورِة  منهاُج  ويتضمن 
القيادية  المرشحين  مهارات  وصقل  األساسية،  العسكرية  والمهارات 
وتطويرها، ليبدأ بعد ذلك إعدادهم وتأهيلهم لضمان القيام بتنفيذ األدوار 

والمهام الموَكلة إليهم على أكمل وجه وبإتقان واحترافية.

ر أولياء األمور عن سعادتهم وسرورهم بوجودهم مع أبنائهم لاللتحاق  وعبَّ
بدورة المرشحين المشتَركة.

وأكدوا إن اإلماراِت قويٌة بأبنائها المحبين لها والمستعدين للتضحية بكل 
لقيادتهم  مواطنيها  بوالء  وشامخة  عنها،  الدفاع  أجل  من  ونفيٍس  غاٍل 
واستقراره  وأمنه  الوطن  مصلحة  تضع  القيادة  بأن  ومؤمنين  الرشيدة، 
والحفاظ على مكتسباته التنموية وتعبئة قدراته المادية والبشرية من أولى 

أولوياتها، كي تظلَّ تجربته التنموية مصونًة ورائدًة و متوهجة على الدوام

كلية زايد الثاني العسكرية تستقبل دورة 
المرشحين المشتَركة

استقبلت كلية زايد الثاني العسكرية الدفعة الجديدة من مرشحي الكليات العسكرية من دورة 
المرشحين المشتركة؛ والتي تشمل مرشحي كلية زايد الثاني العسكرية وكلية راشد بن سعيد البحرية 

وكلية خليفة بن زايد الجوية

Abu Dhabi, UAE 2023
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بمشاركة إماراتية ..انطالق فعاليات التدريب المشترك 

“ هرقل - 2 “ بقاعدة 
محمد نجيب العسكرية بمصر 

إنطلقت فعاليات التدريب المشترك “ هرقل - 2 “ بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من 
القوات الخاصة لكاًل من السعودية واإلمارات واليونان وقبرص فضاًل عن مشاركة كاًل من األردن 
والواليات المتحدة األمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب ، وتستمر فعاليات 
التدريب على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق 
التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية .
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دمج  وإجراءات  اإلفتتاح،  مراسم  التدريب  من  األولى  المرحلة  وتتضمن 
وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضًا لألسلحة والمعدات 
األمن  مجاالت  فى  محاضرات  عقد  عن  فضاًل  التدريب،  فى  المستخدمة 

السيبراني والقانون الدولي اإلنساني .
يأتى تدريب “ هرقل - 2 “ إستمرارًا لتنمية وتعزيز العالقات العسكرية بين 
التعاون  أسس  وترسيخ  تنمية  بهدف  والصديقة  الشقيقة  والدول  مصر 
وذلك  الخبرات  تبادل  فى  يسهم  بما  المشترك  العمل  وتطوير  العسكري 

بإستخدام كافة األسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة .

يأتي تدريب “هرقل - 2“ 
إستمرارًا لتنمية وتعزيز 

العالقات العسكرية بين مصر 
والدول الشقيقة والصديقة بهدف 

تعزيز التعاون العسكري



 ILA Berlin International للطيران  الدولي  برلين  معرض  هامش  على 
 Elbit و   Diehl Defense شركتا  وقعت  مؤخًرا،  اختتم  الذي   Air Show
المسلحة  القوات  طائرات  لتجهيز  المشترك  للتعاون  اتفاقية   Systems

األلمانية بنظام الحماية.
مقاييس  نظام  في  الناجح  للتعاون  استمرارا  المذكورة  االتفاقية  وتأتي 
 Directed الحمراء  تحت  باألشعة  العاملة  الموجهة  المضادة  األساليب 
Infrared Counter Measure System -DIRCM المطبق منذ عام 2014. 
 SJ-MUSICTM ثالثة أجهزة Diehl Defense وفي هذا السياق، تجمع شركة
)تدابير مضادة لألشعة تحت الحمراء متعددة األطياف( من الشركة اإلسرائيلية 
العاملة  الموجهة  المضادة  األساليب  مقاييس  نظام  لتشكيل  المصنعة 
باألشعة تحت الحمراء واحد يؤمن الحماية الالزمة للطائرة بزاوية 360 درجة. 
باألشعة  العاملة  الموجهة  المضادة  األساليب  مقاييس  تركيب  حالًيا  ويجري 

تحت الحمراء على متن الطائرة A400M وتأمين الموافقة عليه.
ويرى خبراء أن نظام مقاييس األساليب المضادة الموجهة العاملة باألشعة 
الكبيرة  والمدنية  العسكرية  للطائرات  الالزمة  الحماية  يكفل  الحمراء  تحت 

نظام  وتم تصميم  الحمراء.  تحت  باألشعة  الموجهة  الصواريخ  ضد هجمات 
الحماية بطريقة ترتبط بنظام اإلنذار ضد الصواريخ الموجهة ونظام المساندة 
الدفاعية Defensive Aid System عبر الوصالت البينية. ويمكن تشغيل هذا 
النظام في جميع مراحل الطيران دون تعريض المناطق الحضرية أو الغابات 
المتكامل  اللوجستي  الدعم  أيًضا   Diehl Defense تقدم شركة  للخطر. كما 
المضادة  األساليب  مقاييس  لنظام   Integrated Logistic Support )ILS
العمالء في  إلى خدمات  باإلضافة  الحمراء،  باألشعة تحت  العاملة  الموجهة 

مجال اإلصالح والخدمة والصيانة.
إنتاج نسخة مصغرة من نظام  التعاون في مجال  أيًضا  الشركتان  كما تعتزم 
 DIRCM مقاييس األساليب المضادة الموجهة العاملة باألشعة تحت الحمراء

MDS((، والتي تناسب الطائرات المروحية والطائرات األصغر حجما.

استمرار التعاون الناجح بين 
 Elbitو Diehl شركتي

ألول مرة: مهبط المروحيات التابع للبحرية األسترالية 
 Osprey يستقبل طائرتي من طراز HMAS Canberra

 HMAS استقبل مهبط المروحيات التابع لسالح البحرية الملكي األسترالي
 MV-22B Osprey ألول مرة طائرتين عسكريتين من طراز Canberra -L02
 HMAS Canberra -L02 رصيف هليكوبتر تابع للبحرية الملكية األسترالية
شرع في طائرتين عسكريتين MV-22B من طراز Osprey ونجح في تحريك 
البحر  الطائرات داخل  إلى داخل حظيرة  الطائرة  الطائرتين بعيدا عن سطح 
 Rim of the Pacific الهادئ”   المحيط  “حافة  تدريبات  خالل  مرة  ألول 

.)RIMPAC( 2022
ومن الجدير بالذكر أن الطائرتين المذكورتين انطلقتا من كانبرا، للمرة األولى، 
طوال فترة التدريبات المشار إليها. وشاركت ست وعشرون دولة و 38 سفينة 
“حافة  تدريبات  في  فردا   25,000 و  طائرة   170 من  وأكثر  غواصات  وثالث 
المحيط الهادئ”، التي جرت خالل الفترة من 29 يونيو إلى 4 أغسطس في جزر 

هاواي وما حولها ومنطقة جنوب كاليفورنيا.
وقد شارك فريق من الفنيين تابعين لوحدة صيانة الطائرات وتجارب الطيران 
Aircraft Maintenance and Flight Trials Unit -AMAFTU في تدريبات 
األولى  للمرة  متنها  على  وتخزينها  الطائرة  ونقل  الهادئ”،  المحيط  “حافة 

بالنسبة لكانبرا.
وقال الرائد بالجيش األسترالي، David Ellson، إن ما تحققه الوحدة تطلب 
 )AMAFTU( الطيران  وتجارب  الطائرات  وحدة صيانة  قبل  من  العمل  بعض 
المستقبلية وإنجاز  بالنسبة لألسلحة  المرحلة ولكنه مهم  إلى هذه  للوصول 

كبير من المنتظر تحقيقه.
وقال الرائد Ellson »تلك هي المرة األولى في البحر التي يتم فيها إنزال الطائرة 

MV-22B من مهبط الطائرات إلى المصعد ومنه إلى حظيرة الطائرات”.

أخبار الشركات
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 شركة Nexter تستعد لتسليم 18 مدفعًا 
إضافيًا من نوع CAESAR للجيش الفرنسي

الفرنسية  المسلحة  القوات  وزارة  قبل  من  مؤخًرا   Nexter شركة  إخطار  تم 
 )Direction Générale de l›Armement -DGA عبر اإلدارة العامة لألسلحة
بأمر شراء أنظمة مدفعية جديدة من نوع CAESAR التي سيتم تسليمها إلى 
 ،Nexter الجيش الفرنسي بحلول صيف 2024 على أبعد تقدير. وأبدت شركة
تحديد موعد  كبيرة في  استجابة  العامة لألسلحة،  اإلدارة  إلى جنب مع  جنًبا 

إطالق عملية إنتاج 18 نظاًما من نوع CAESAR في غضون أسابيع قليلة.
وقد وقع اختيار وزارة القوات المسلحة على النظام CAESAR MkI لتأمين 
سرعة الجاهزية أثناء انتظار دخول النظام CAESAR MkII  إلى الخدمة، والذي 

سيتم تجهيز أفواج مدفعية الجيش به تدريجيًا بدءا من عام 2026 فصاعًد،.
األول  يعد اإلصدار   CAESAR MkI المدفعية  نظام  أن  بالذكر  الجدير   ومن 
ونظًرا  شاحنة.  هيكل  على  المثبت  ملليمترا   155 عيار  المدفعية  نظام  من 
يعتبر  طًنا(،   18 وزنه  يتجاوز  ال  )حيث  فئته  وزًنا ضمن  األخف  النظام  لكونه 
وزنه اللوجستي قليال للغاية، وهو ما يخدم خفة الحركة التكتيكية والتشغيلية 

واالستراتيجية.
دقيقة  )أقل من  بطاريته  بسرعة تشغيل   CAESAR المدفعية نظام  ويتميز 

وإعادة  الواحدة  الدقيقة  في  طلقات  ست  يبلغ  نار  إطالق  ومعدل  واحدة(، 
تذخيره بسرعة كبيرة سريعة جًدا )18 طلقة/دقيقة(.

وبلجيكا  التشيك  وجمهورية  الدنمارك  مثل  دول شريكة،  عدة  اختيار  أن  كما 
وليتوانيا لمشروع CAESAR، يعكس حجم الطلب الشديد على امتالك أحدث 

األجهزة والمعدات.

 Bolt مؤخًرا إطالق أول صاروخ )X-Bow System )X-Bow أكدت شركة
ويمثل   .White Sands باسم  المعروف  الصواريخ  Rocket في مضمار 
الصاروخ المذكور أول مركبة ضمن مجموعة صواريخ X-Bow الجديدة من 
الصواريخ المعززة المعيارية modular boost rockets. وحملت المهمة، 

 Payload Test Vehicle مركبة اختبار حمولة ،XL-2 المسماة
Los Alamos National Laboratory )LANL( التابع 

لوزارة الطاقة األمريكية. ومع نجاح هذا اإلطالق، 
تقنيات  إدخال   X-Bow فريق شركة يواصل 

القاعدة  داخل  جديدة  ومنافسة  وقدرات 
الصلب  الصاروخي  للمحرك  الصناعية 

.)solid rocket motor )SRM
 X-Bow شركة  فريق  وسيقوم 
 ،XL-2 المهمة  بيانات  بمراجعة 
وفحص األجهزة المستردة والمضي 
الوقود  تقنية  اختبار  نحو  قدًما 
إضافي  بشكل  المصنعة  الصلب 

تحت  وذلك  الثانية،  مهمتها  في 
رعاية قيادة الفضاء والدفاع الصاروخي 

للجيش  التابعة   )Space and Missile Defense Command )SMDC
الدفاع.  لوزارة  التابعة   )Innovation Unit )DIU االبتكار  ووحدة  األمريكي 
األحجام  ذات  األخرى  اإلطالق  عمليات  من  العديد  إطالق  المقرر  ومن 
العمالء وبموجب عقد موقع معهم  المزيد من  المتزايدة لدعم  والقدرات 
أيًضا   X-Bow شركة  وتواصل  بعده.  وما   2024 عام  حتى 
نوع  من   ’Orbital Vehicle‘ مدارية«  »مركبة  تقديم 
 U.S. Space إلى قوة الفضاء األمريكية Bolt

.OSP-4 بموجب عقد Force
أعقاب  في   Bolt الصاروخ  إطالق  ويأتي 
الذي  الناجح  اإلستاتيكي  اإلطالق 
للمحرك  الماضي  الشهر  خالل  جرى 
الوقود  يستخدم  الذي   Ballesta
إلى  قطره  يصل  والذي  الصلب 
من  كل  بناء  وتم  بوصة.   32
 Bolt Ballesta والصاروخ  المحرك 
ميدانية  ظروف  تحت  وتجميعهما 
على  حد  أدنى  االعتماد  مع  تكتيكية 

األدوات ومعدات المناولة.

Bolt تطلق أول صاروخ X-Bow Systems شركة
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شركة HENSOLDT تستفيد من الواقع 
االفتراضي والمعزز

شركة  أنتجته  الذي  االستشعار  لنظام  الناجح  االستخدام  يتوقف 
HENSOLDT على التدريب المكثف على النظام في ظل ظروف واقعية. 
ويوفر الواقع االفتراضي والمعزز فرصة إضافية للعمل ضمن مجموعة من 

السيناريوهات المختلفة التي يمكن التحكم فيها.
وفي ظل تنوع األسواق المتاحة أمام الواقع االفتراضي والمعزز، ينصب 
التطبيق  تبادل سيناريوهات  على  دائم  بشكل   HENSOLDT تركيز شركة

المحتملة لحلول الواقع االفتراضي/الواقع المعزز.
 ONE“ واحدة”  “شركة  شعار  مع  وتمشيًا 

من  الشركة  موظفو  يجتمع   ،’HENSOLDT
التنظيمية  والهياكل  المختلفة  المواقع 

ضمن بيئة تقوم على الممارسة العملية 
النوع  هذا  استغالل  تعزيز فرص  بهدف 

من التكنولوجيا.
من  العديد  أن  الخبراء  بعض  ويعتقد 
مثل   ،HENSOLDT شركة  منتجات 

فرًصا  توفر   ،SETAS األداء  عالية  والبصريات   TRML-4D الرادار  نظام 
رقمي«  »توأم  إنشاء  خالل  من  المعزز  االفتراضي/الواقع  الواقع  لمحاكاة 
»Digital Twin«، يمكن استخدامه كبديل زهيد التكلفة عوضا عن األجهزة 

الحقيقية. 
شركة  جائزة  على  الحائز  االفتراضي  الواقع  تدريب  نظام  يقوم  واليوم، 
 Digital Map بأعمال الصيانة على مولد الخريطة الرقمية HENSOLDT
حيث   ،Eurofighter بالطائرة  الخاص   )Generator )DMG
وسط  في  جندي  رؤية  تجربة  للمستخدمين  يمكن 
 glass tank »زجاجي«  خزان  عبر  حضرية  غابة 
 SETAS VR واستخدام التعرف على مخاطر
الذكاء االصطناعي كما  الذي يستفيد من 
العمل  إجراء عمليات رصد هياكل  يمكن 
النطاق  الواسعة  النظم  على  والتدريب 
وما   ،COBRA و   ،TRML-4D )مثل 

إلى ذلك(.

أخبار الشركات
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جرى استخدام القوات الجوية األمريكية للطائرة MQ-9A Reaper، وهي 
طائرة موجهة عن بعد، للمرة األولى خالل تدريبات “حافة المحيط الهادئ”  

Rim of the Pacific )RIMPAC( )SINKEX 2022( الي اختتمت مؤخًرا.
أتاحت المشاركة في تدريبات SINKEX الفرصة أمام وحدات من أستراليا 

وكندا وماليزيا والواليات المتحدة الختبار األسلحة والمنظومات في بيئة 
محاكاة وشكلت تطوًرا مهًما في قدرات القتال البحري.

وقال النقيب في الحرس الوطني األمريكي، Phillip West، قائد عمليات 
تكامل القوات البحرية RIMPAC MQ-9، »إنهم بحاجة إلينا، ونحن بحاجة 

إليهم«. وأضاف »هنا يأتي دور “حافة المحيط الهادئ”.
في  الروتيني  التدريب  من  بداًل  المحيط  فوق   MQ-9 الطائرة  تحليق  مع 
المناطق البرية النائية، كان الهدف الرئيسي لـتدريبات SINKEX هو جمع 
بيئة  في  العمل  من  بداًل  بحرية  بيئة  في  العمل  حول  العملية  البيانات 

صحراوية”.
على  تتغذى  المحاكاة  جهاز  داخل  لدينا  التي  »البيانات  أن   West وأوضح 
ارتباطات العالم الحقيقي مثل تدريبات SINKEX«. وأضاف أن “ما ُيسمى 
المستشعر الذكي Smart Sensor الجديد، يساهم في بناء قاعدة بيانات 
لما تبدو عليه السفن. إنهم بحاجة إلينا للقيام بذلك بالفعل حتى يتمكنوا 
بيانات، وبعد ذلك يمكنهم وضعها في جهاز محاكاة حتى  بناء قاعدة  من 

نتمكن من ممارستها والحصول على تدريب أكثر كفاءة“. 

الطائرة MQ-9 تحلق عاليًا في سماء تدريبات 
RIMPAC SINKEX 2022



شركة Northrop Grumman تتولى مسؤولية 
إدارة برنامج الدفاع الصاروخي األمريكي

شركة ASAS تزود وزارة الدفاع اليابانية 
Hawkeye بقطع غيار الطائرة

من  مفتوح  عقد  على   Northrop Grumman Corporation شركة  حصلت 
وكالة الدفاع الصاروخي Missile Defense Agency )MDA( األمريكية لتسليم 
كمية غير محدود بقيمة 3,286,745,005 دوالر في إطار برنامج “نظام تسليح 

Ground- ”الدفاع الصاروخي المنصوب على األرض أثناء التحليق في الجو
)based Midcourse Defence )GMD( Weapon System )GWS

ومن الجدير بالذكر أن مهمة برنامج نظام التسليح المنصوب على األرض 
الباليستية  الصاروخية  الهجمات  ضد  المتحدة  الواليات  عن  الدفاع  هي 

الحصول  تم  الذي  العقد  هذا  وبموجب  للقارات.  والعابرة  المتوسطة 
 Northrop Grumman شركة  ستتولى  تنافسي،  بشكل  عليه 
مسؤولية تصميم وتطوير ومراجعة ونشر ودعم االستدامة الالزمة 

للقدرات الجديدة الخاصة بالبرنامج المذكور.
العام،  والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب   ،Scott Lehr وقال 
المنصوب  التسليح  نظام  لبرنامج  الرئيسي  المقاول  »بصفتنا 
الدفاع  وكالة  مع  كثب  عن  العمل  سنواصل  األرض،  على 

الدفاع  أنظمة  وتطوير  لتحسين  األمريكية  الصاروخي 

األمريكي  المقاتل  المتطورة ومنح  التهديدات  للدفاع ضد  الحديثة  الصاروخي 
على  المنصوب  التسليح  نظام  برنامج  أن  مراقبون  ويرى  متقدمة«.  قدرات 
األرض الذي تتولى شركة Northrop Grumman مسؤولية إدارته يعد جزءا 
 Northrop Grumman من أنظمة الدفاع الصاروخي البرية والبحرية لشركة
والتي يتم تمكينها من خالل أقمارنا الصناعية الفضائية المتقدمة للتحذير 
قدرات شاملة من شأنها حماية  مًعا  وتتبعها. وسنقدم  الصواريخ  ضد 

الواليات المتحدة وحلفائها. “
وسيقوم برنامج نظام التسليح المنصوب على األرض بإحداث طفرة 
حقيقية في مكونات النظام األرضي الحالي لدى نظام تسليح الدفاع 
الصاروخي المنصوب على األرض أثناء التحليق في الجو عن طريق 
التحول  برنامج DevSecOps لالستفادة من عمليات  استخدام 
والقدرات  القديم  الكود  لتحديث  جدارتها  أثبتت  التي  الرقمي 
النظام  مع  االعتراضي  التالي  الجيل  أسطول  ودمج  القتالية 
األرض  على  المنصوب  الصاروخي  الدفاع  لتسليح  الشامل 

أثناء التحليق في الجو.

أعلنت شركة AAR Sumisho Aviation Services -ASAS، وهي عبارة عن 
مشروع مشترك أطلقته شركة AAR CORP. بالتعاون مع شركة سوميتومو، 
عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة Northrop Grumman لتوزيع قطع الغيار 
الذاتي  الدفاع  قوة  وتعمل   .E-2D Advanced Hawkeye بالطائرة  الخاصة 
 E-2D على تشغيل الطائرة Japan Air Self-Defense Force الجوية اليابانية

منذ مارس 2019.
 ASAS وبموجب االتفاقية، التي تصل مدتها إلى خمس سنوات، ستتولى شركة

 Northrop مسؤولية توزيع بعض قطع الغيار التي تنتجها شركة
Grumman لبرنامج طائرة اإلنذار المبكر التكتيكي المجوقل 

اليابانية )JMOD(. وستتولى  الدفاع  لوزارة  التابع   E-2D
قطع  على  بالطلب  التنبؤ  مسؤولية   ASAS شركة 
وإدارة  الغيار  قطع  ومخزون  المخزون  وعنصر  الغيار 
العالقة  وستستفيد  البرنامج.  لدعم  اللوجستيات 
من   Northrop Grumman و   ASAS بين شركتي 
الطويلة األجل   Sumitomo عالقة شركتي AAR و 

مع برنامج الطائرةE-2، إلى جانب نقاط القوة المشتركة بينهما في مجال طرح 
أنظمة المنتجات والخدمات لقطاع الدفاع الياباني.

وقال Frank Landrio، الرئيس التنفيذي لشركة ASAS “إن الشركة متحمسة 
 OEM للغاية لتسخير خبرتنا في مجال أنظمة إنتاج القطع والمعدات األصلية
لخدمة الصناعات الدفاعية اليابانية«. وأضاف أن »القدرات العالمية التي تتمتع 
بها شركة ASAS ودعمنا للمهام الدفاعية الحيوية يجعالنا قادرين على خدمة 

وزارة الدفاع اليابانية على أفضل وجه«.
اليابانية بشكل  الدفاع  اختيار وزارة  2014، وقع  وفي شهرنوفمبر 
   Northrop التي أنتجتها شركة E-2D تنافسي على الطائرة
الناشئة  المبكر  اإلنذار  بمتطلبات  للوفاء   Grumman
من الجيل التالي المحمولة جوًا. ومن الجدير بالذكر أن 
 Northrop اليابان تتولى مسؤولية تشغيل 13 طائرة
 ،1983 عام  منذ   Grumman E-2C Hawkeyes
الواليات  خارج   E-2 للطائرة  مشغل  أكبر  وهي 

المتحدة.
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الذخيرة الشديدة االنفجار HE 448 وذخيرة التحكم 
في النيران FCD 558 من إنتاج شركة Saab: مزيج قاتل

تشهد طبيعة الحرب الحديثة 
تطورا مستمرا. ولكي تظل 

القوات المسلحة قادرة على 
المنافسة، يجب عليها أن تتطور، 
وأن تتبنى تقنيات واستراتيجيات 

جديدة.
 ،Saab ولطالما أدركت شركة

تلك الشركة الرائدة المتخصصة 
في شؤون الدفاع واألمن، أن 

هذه الحقيقة تنطبق أيًضا على 
األسلحة التي تستخدمها القوات. 

أكثر األسلحة فعالية هي تلك 
التي تتطور لمواجهة التحديات 
الجديدة بينما تظل بسيطة بما 
يكفي الستخدامها بسهولة في 

خضم المعركة.

ويأتي إنتاج شركة Saab من الذخيرة الشديدة االنفجار HE 448 وذخيرة التحكم 
في النيران FCD 558 للبندقية Carl-Gustaf ليشكال معا ثنائيا فريدا لحل أي 
استنادا  تطويره  تم  الذي  اإلنتاج  المعركة، وهو  تطرأ على ساحة  تحديات قد 
إلى مالحظات العمالء. وقد أدى هذا النوع من االستراتيجية إلى إدخال أحدث 

 .Carl-Gustaf  اإلضافات على البندقية
 FCD النيران  في  التحكم  وذخيرة   HE 448 االنفجار  الشديدة  الذخيرة  وتأتي 
558 من إنتاج شركة Saab لتنقل تجربة مستخدم البندقية Carl-Gustaf إلى 

مستوى جديد تماما.

HE 448 ذخيرة جديدة شديدة االنفجار من نوع
كبيًرا  تطورا   HE 448 نوع  من  االنفجار  الشديدة  الجديدة  الذخيرة  تشكل 
مقارنة بسابقتها HE 441، والتي ال تزال هي نفسها ذخيرة رائًدة في صناعة 
األسلحة. مثل الذخيرة HE 448 وهي عبارة عن ذخيرة شديدة االنفجار مصممة 
لالستخدام ضد القوات المعادية مثل القوات الراجلة )غير المحمولة(، والقوات 
المستترة troops in defilade، واألهداف السهلة soft skin targets بما 

في ذلك المركبات.
يسمح صمام الذخيرة HE 448 لدى فرق إطالق النار إما باختيار وضع إطالق 

النيران المباشرة direct-fire mode، حيث ترتطم الذخيرة بالهدف، أو وضع 
التوقيت  نظام  استخدام  يسمح  حيث   ،air-burst mode الجوي  االنفجار 

بتفجيره فوق الهدف.
بالتواصل مع جهاز  الطلقة  الموجود داخل   interface البيني  السطح  يسمح 

التحكم في النيران الجديد  )FCD(، مما يعزز الدقة بشكل كبير.
ويأتي انخفاض الوزن والتعديالت التي ُأدخلت على السالح ليساهما في زيادة 

المدى وتوزيع الشظايا fragment distribution وقوة الفتك لدى الذخيرة.
في  التحكم  وذخيرة   HE 448 االنفجار  الشديدة  الذخيرة  تتعاون  كيف  إذن، 
النيران FCD 558 في حل مشاكل ساحة المعركة؟ وما هي المزايا الرئيسية 

التي يقدماها للقوات في الميدان؟

التغلب على الدروع الجسمانية
كان الطلب الشائع بين المستخدمين هو الحصول على ذخيرة شديدة االنفجار 
القوات  وتحرص  للجسم.  الواقية  الدروع  تجاوز  على  أفضل  قدرة  مع   HE
المعادية على ارتداء مثل هذه الدروع بشكل متزايد، وهي الدروع التي يمكنها 

 .fragmentation rounds أن تحد من فعالية طلقات التشظي
تصدى مصممو شركة Saab لهذا التحدي بعدة طرق مختلفة، كان أحدهما 
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الشديدة  لـلذخيرة   mechanical fuze الميكانيكية  الصمامات  استبدال  هو 
االنفجار HE 441 بجزء ميكانيكي كهربائي أصغر بكثير مع الذخيرة HE 448. وتم 
 HE البالغ عددها 800 كرة في الذخيرة steel balls استبدال الكرات الفوالذية
 tungsten 441 بـ 4,000 صفيحة من الصفائح المصنوعة من مادة التنجستين
 increasing الشظايا  كثافة  من  زاد  مما   ،HE 448 الذخيرة  في   pellets
العنصر  لدى  الضعيفة  المناطق  قصف  إمكانية  وزيادة   fragment density

القتالي المعادي.
وفي الوقت نفسه، ورغم قدرة الذخيرة الشديدة االنفجار HE وذخيرة التحكم في 
النيران القديمان على االشتباك مع األهداف على ارتفاع يصل إلى 1,300 مترا، 

إال أن المستخدمين ظلوا يبحثون عن مدى أطول.
بمقدار   HE 448 لـلذخيرة  اإلجمالي  الوزن  بتقليل   Saab مهندسو شركة  ورد 
500 جرام مقارنة بـالذخيرة HE 441، وصواًل إلى 2,7 كيلوغرام. ويؤمن الوزن 
على  القدرة  على  عالوة  أعلى،   muzzle velocity كمامة  سرعة  المنخفض 

تغطية مساحات أكبر من األرض.

حسابات باليستية دقيقة
بإصابات  تتعلق  النار  إلطالق  فرق  كافة  لدى  الرئيسية  االهتمام  نقاط  إحدى 
الجولة األولى من الطلقات. وبمجرد إطالق النار على العدو، فإنك تكشف عن 

موقعك وتصبح بذلك هدًفا واضًحا.
عالج المهندسون طلب المستخدمين الحصول على دقة أفضل من خالل إنشاء 
سطح بيني interface بين الطلقة وجهاز التحكم في النيران بما يكفي إلجراء 
تقدم   ،’Firebolt“ باسم  ُيعرف  بروتوكول  وعبر  دقة.  أكثر  باليستية  حسابات 
ذخيرة التحكم في النيران FCD معلومات دقيقة عن درجة حرارة الوقود الدافع.

ويعتبر هذا عامال رئيسيا في علم المقذوفات ballistics، حيث تنتقل الطلقات 
ذات الوقود الدافع البارد بشكل أبطأ قلياًل بشكل عام، في حين يؤدي الوقود 
الدافع األكثر حرارة إلى انطالق الطلقة بشكل أسرع قلياًل. ويستخدم الكمبيوتر 
الباليستي في ذخيرة التحكم في النيران FCD 558 هذه المعلومات عن الوقود 

الدافع المعتدل لضبط مسار خروج exit trajectory الطلقة.
ويعتبر هذا عامال مهما للغاية في علم المقذوفات بشكل خاص حيث تنطلق 
الطلقات ذوات الوقود األبرد عادة بسرعة أقل، بينما يؤدي الوقود الدافع األشد 
حرارة إلى انطالق الطلقة بسرعة أكبر قليال. ويستخدم الكمبيوتر الباليستي داخل 
الهواء  تنفجر في  بحيث  الطلقة  يتم تضبط  الهواء حيث  انفجار  لوضع  الذخيرة 

فوق الهدف مباشرة.
متعدد  محمول  تسلح  نظام  االرتداد  عديمة   Carl-Gustaf البندقية  وتعتبر 
األدوار يسمح للمشاة الراجلة )غير المحمولة( بالتعامل بفعالية مع عدة تحديات 
العالم  أنحاء  جميع  في  النظام  وُيعرف  الحديثة.  المعركة  ساحة  في  مختلفة 

ببساطته ومتانته.
وفي حين تعطي الطلقتان HE 448 و FCD 558 نتائج مثالية عند استخدامهما 
تتمكن  ولن  القديمة.   Carl-Gustaf البندقية  مع  متوافقتان  أنهما  إال  مًعا، 
الدافع  الوقود  القديمة من نقل أي معلومات عن نوعها ودرجة حرارة  الطلقة 
إلى ذخيرة التحكم في النيران FCD 558. ومع ذلك، يمكن للمدفعي ببساطة 
إدخال نوع الطلقة عبر مسمار toggle لتمكين الكمبيوتر الباليستي من اختيار 

المسار الصحيح.
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 Elbit و KMW تعاون بين شركتي
إلنتاج مدفعية الصواريخ

 Elbit Systems و Elbit Systems Land و )Krauss-Maffei Wegmann )KMW وقعت
Deutschland مؤخًرا مذكرة تفاهم )MoU( في مجال المدفعية الصاروخية.

نظام  قدرات  بشأن  المتزايد  األوروبي  االهتمام  التعاون  هذا  وسيتناول 
المشار  التفاهم  مذكرة  إطار  وفي   .)MLRS( اإلطالق  متعددة  الصواريخ 
إليها، ستوفر شركة Elbit Systems مجموعة متقدمة من قدرات النظام 

المذكور، بدءا من ذخيرة التدريب العملي وانتهاء بالصواريخ بعيدة المدى.
 ،Elbit Systems Land شركة  عام  مدير   ،Yehuda )Udi( Vered وعلق 
قائاًل: “يسعدنا العمل مع شركة Krauss-Maffei Wegmann -KMW في 
مجال نظام قذائف المدفعية الصاروخية. وأعتقد أن هذا التعاون يقوم على 
الشركات  بها  تتمتع  التي  الرائدة  الخبرات  إلى  بالنظر  واالنسجام،  التفاهم 
النيران  قدرات  على  المتزايد  الطلب  بفضل  حينه  يأتي في  والذي  المعنية، 

الدقيقة البعيدة المدى“. 
وتقدم شركة Elbit Systems Land مجموعة شاملة من المنصات األرضية 
المركبات  تحديث  إلى  المدرعة  القتالية  المركبات  فمن  الذخيرة.  وأنظمة 
جوًا  المحمولة  الذخيرة  وأنظمة  التكاملية،  والمنصات  المتكاملة،  القتالية 
والمدفعية وذخيرة مدافع الهاون، والذخيرة، ومجموعات الحماية المتنوعة، 
على  معززة  قدرة  لتوفير  للحاجة  تبعا  للتعديل  القابلة  األنظمة  تصميم  تم 

البقاء والفعالية التشغيلية وقدرات المناورة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة Elbit Systems Land تتمتع بخبرة تمتد إلى 
عدة عقود في مجال تصميم وتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من قذائف 
والسريعة  والدقيقة  المتقدمة  الصواريخ  وأسلحة  المدفعية 
النظام  الرئيسية  المنتجات  االستجابة. وتضم قائمة 
PULS، وهو عبارة عن نظام إطالق دقيق 
وشامل يقدم دعًما نيرانيا من 

الجيل التالي، ومجموعة من الصواريخ والصواريخ الدقيقة التي يتراوح مداها 
بين 40 كيلومترا )مثل الصاروخ Accular( و 150 كيلومترا )مثل الصاروخ 

.)Predator Hawk ( و 300 كيلومترا ) مثل الصاروخEXTRA
الشركات  إحدى   Elbit Systems Deutschland شركة  ُتعد  وبينما 
الالسلكية  واالتصاالت  االستشعار  مزوًدا  تقنية  الرائدة في مجال  العالمية 
وأنظمة التوجيه وأنظمة الحرب اإللكترونية واألنظمة غير المأهولة واألمن 
اإللكتروني )السيبراني(. تفي قائمة منتجات الشركة، من التطوير إلى اإلنتاج 
والدعم في هذا المجال، بالمتطلبات الحالية والمستقبلية للقوات المسلحة 
  Ulm األلمانية والسلطات األمنية األلمانية. وتمارس الشركة عملياتها في

و Koblenz وبرلين.
ضمن  عضوا   ،Krauss-Maffei Wegmann شركة  ُتعد  أخرى،  ناحية  من 
مجموعة KNDS األلمانية-الفرنسية لتكنولوجيا الدفاع، هي شركة رائدة في 
السوق األوروبية للمركبات ذات العجالت والمتتبعة عالية الحماية. وللوحدة 
وكذلك  والعسكرية،  المدنية  المحاكاة  مجال  في  النطاق  واسع  اختصاص 
في نظم القيادة والمعلومات ومحطات األسلحة التي يتم التحكم فيها عن 
ُبعد، باإلضافة إلى معدات االستطالع والمراقبة. تعتمد القوات المسلحة 
ألكثر من 50 دولة في جميع أنحاء العالم على األنظمة التكتيكية التي تنتجها 

الشركة.
وأضاف Ralf Ketzel، رئيس مجلس إدارة شركة KMW، أن “هذه الشراكة، 
تؤكد إمكانيات راجمات الصواريخ المتعددة اإلطالق MLRS لدينا. وأوضح 
أن التحسينات المرتبطة بالقدرات تجعل نظام قذائف المدفعية هذا واحًدا 

من أحدث أنظمة الصواريخ في جميع أنحاء العالم “.
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 )New Technologies Global Systems -NTGS الفرنسيتين مع شركة Tales و Arquus تعاونت شركتا
اإلسبانية من أجل تطوير نظام الهاون المتنقل Sherpa A2M الجديد )مدفع هاون متنقل متقدم(.

الخبرة الفرنسية-اإلسبانية تساهم 
Sherpa A2M في تطوير نظام الهاون المتنقل
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ويعتبر مدفع الهاون المتنقل Sherpa A2M، الذي تم الكشف عنه خالل 
هامش  على   Arquus شركة  عرض  صالة  في  مؤخًرا  تنظيمه  جرى  حفل 
التكتيكية  التحديات  على  المناسب  الرد  هو   ،Eurosatory 2022 معرض 

الوطيس  والحامية  الساخنة  الحروب  في  المدفعية  وخلقتها  واجهتها  التي 
وخيارات  األرض  على  للقوات  الوثيق  والدعم  والحماية  الحركة  خفة  مثل 
البطارية المضادة المتنقلة نظير جزء بسيط من سعر البندقية الذاتية الدفع 

.Self-Propelled Gun -SPG
ويسمح القوام المشترك للشركات الثالث الكبرى بتطبيق نظام كامل يوفر 
وقوات  المشاة  لدعم  مناسًبا  وُيعد  المباشرة،  غير  النيران  لدعم  فريًدا  حاًل 
وحدات  إلى  باإلضافة  الخاصة،  والقوات  المشتركة  المسلحة  القوات 
المدفعية المستقلة التي تبحث عن مستوى عاٍل من حرية الحركة والحماية.

ويجمع مدفع الهاون المتنقل Sherpa A2M بين خفة الحركة االستثنائية 
 Deployable Mortar ونظام الهاون القابل للنشر Sherpa Light للمركبة
 New Technologies Global الذي أثبت جدارته من قبل شركة System
بمعرفة  ملليمترا   120 عيار  الهاون  وبندقية  اإلسبانية   Systems -NTGS

شركة Thales، في نظام واحد متكامل تماًما.
 120 عيار  بندقية  ذخيرة  المركبة  تستخدم   ،Thales شركة  قدرة  وبفضل 
ملليمترا وفي المستقبل ذخيرة مدفع هاون موجهة بالليزر. وتعتبر ماسورة 
الهاون  قذائف  من  مرات  بثالث  دقة  أكثر  المسدس  الهاون  برميل  مدفع 

الملساء.
وبسبب هذه الكفاءة، يمكن أن تحقق تأثيرات تشغيلية مماثلة مع لقطات 
أقل بكثير؛ حوالي أربع مرات أقل من الطلقات الالزمة لمدفع هاون أملس.
وتستغل شركة NTGS مهاراتها في إنتاج األنظمة العالمية مع نظام التحكم 
في النيران في الجزء الخلفي من المركبة. وينقل هذا النظام معلومات عن 

األهداف ونقاط االهتمام.

مركبة من الجيل الجديد
تعتبر المركبة Sherpa Light مركبة مدرعة رباعية الدفع متعددة األغراض، 
صممتها شركة Arquus لتزويد مجموعة واسعة من اإلصدارات واإلعدادات، 
مبنية على قاعدة واحدة مثبتة لزيادة القواسم المشتركة وسهولة الصيانة.

إنها مركبة من الجيل الجديد تقوم على سنوات عديدة من الخبرة الصناعية 
ونشر العمليات في ساحة المعركة والصيانة.

وهي محمية ضد التهديدات الباليستية واأللغام وكذلك تهديدات العبوات 
البدائية الناسفة بحماية معتمدة من Stanag 4569، مما يضمن مستوى 

عاٍل من األمان للطاقم داخل السيارة أثناء العمليات.
مدفع  ذخيرة  من  طلقة   40 حمل   Sherpa Light A2M للمركبة  ويمكن 
الهاون عيار 120 ملليمترا في الجزء الخلفي من المركبة وذخيرة إضافية داخل 
مع  كيلومترات   8,2 مداها  ويبلغ  المستخدم.  لمتطلبات  تبعا  المقصورة، 
ذخيرة بندقية قياسية وما يصل إلى 13 كيلومترا بقذيفة بمساعدة صاروخ، 

 Sherpa تستطيع المركبة
A2M حمل 40 طلقة من 
ذخيرة مدفع الهاون عيار 120 
ملليمترا
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مما يسمح لها بتعزيز حماية الجنود الذين تم إطالقهم من خالل االشتباك 
.)Shoot & Scoot( مع الوحدات المعادية دون التعرض لإلصابة

تكوين القدرات الدفاعية الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
الدفاعية  القدرات  أوروبا  في  األخيرة  االستراتيجية  التطورات  أعادت 
)الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية( إلى الخريطة. ويتطلع العديد 
من  أساطيلها  تعزيز  إلى  العالم  أنحاء  جميع  في  واألمن  الدفاع  قوات  من 
المركبات المحمية ضد المواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية 

أو ترقية أساطيلها الحالية إلى أحدث معايير الحماية.
و   Arquus شركتا  قدمت  االحتياجات،  لهذه  المحتملة  اإلجابات  لتوضيح 
األسلحة  مع  للتعامل  المصممة   Sherpa Light Scout المركبة   Saab
معرض  هامش  على  وذلك  والنووية  واإلشعاعية  والبيولوجية  الكيميائية 

.Eurosatory 2022
توفر مجموعة مركبات االستطالع )CRVK( المصممة للتعامل مع األسلحة 

 CBRN Reconnaissance والنووية  واإلشعاعية  والبيولوجية  الكيميائية 
التكلفة  حيث  من  فعاال  حال   Saab شركة  من   Vehicle Kit -CRVK
والتصميم المعياري الهندسي واالستخدام المزدوج لتعديل مركبة قياسية 
لدعم االستطالع CBRNE. تتكون المجموعة من ثالثة أجزاء رئيسية مكيفة 
 ،)CRVK( لتبسيط عملية التركيب. وباستخدام مجموعة مركبات االستطالع
من الممكن تأسيس قدرة على العودة التلقائية حيث يمكن للمتخصصين 
المجمعين عن ُبعد التحكم في المستشعرات لدعم فريق مركبات االستطالع 

على خطوط الجبهة األمامية.
التأكيدي  والمستوى  االفتراضي  المستوى  إلى  المواد  تحديد  ويمكن 
من  وهذا   .Presumptive and Field Confirmatory level الميداني 
شأنه أن يخلق مركبة استطالع متطورة وعالية الحركة يمكنها دعم عمليات 

االستطالع والمسح والمراقبة.

الحلول المتكاملة
 Sherpa المركبة  على   Saab شركة  عرضت   ،CBRN حل  على  عالوة 
المنتجات التالية: رادار خفيف الوزن ثالثي األبعاد Giraffe 1X، وحلول تمويه 
متعددة األطياف من شركة Saab Barracuda، ثابتة ومتحركة، باإلضافة 

إلى بعض تقنيات الكشف عن الفيترونيات vetronics والليزر.
 Sherpa المركبة  استخدامات  بتعدد  تذكير  هو  الحلول  هذه  استخدام  إن 
البيئات  في  الحديثة،  العسكرية  العمليات  إلى  بالنسبة  وأهميتها   Light

المتنازع عليها وغير المتنازع عليها على حد سواء.
تتألف عائلة Sherpa من أربعة نماذج أساسية: Sherpa Scout، وهي عبارة 
عن مركبة مدرعة لالتصال واالستطالع تتسع ألربعة أو خمسة جنود؛ حاملة 
 armoured personnel مدرعة مجهزة بسرير لنقل القوات أو المنظومات
ومركبة  للقوات؛  المحمي  للنقل  المدرعة  األفراد  وحاملة  carrier )APC(؛ 

Sabre المصممة لتلبية احتياجات القوات الخاصة.
معظم  مع  التعامل   Sherpa لـلمركبة  يمكن  المختلفة،  إصداراتها  وفي 

المهام وحمل أغلب معدات قوات الدفاع واألمن.
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درع الوطن... مسيرة وطن 

شركة Northrop Grumman ووكالة 
NASA تختبران الجيل التالي من المحركات الصاروخية

أجرت شركة Northrop Grumman Corporation ووكالة NASA بنجاح إطالقا ثابتا )استاتيكيا( واسع 
النطاق لمحرك صاروخ نظام اإلطالق الفضائي Space Launch System -SLS التابع لناسا، والمعروف 

باسم “معزز الدعم الجوي” Flight Support Booster-2. ويقال إن معزز الصاروخ الصلب المكون من خمسة 
أجزاء هو أكبر محرك صاروخي صلب في العالم وسيوفر أكثر من 75 في المائة من الدفع األولي لصاروخ نظام 

اإلطالق الفضائي أثناء عملية اإلطالق.

وقد قامت أكثر من 300 قناة قياس measurement channels بتقييم 
يزيد  لما  أثناء إطالقه  154 قدًما  يبلغ طوله  الذي  الصلبة  الصواريخ  معزز 
قلياًل عن دقيقتين مما ينتج عنه ما يزيد عن 3,6 مليون رطاًل من الدفع. 
محرك  إشعال  نظام  على  تجربة  وأجرى  جديدة  مواد  بتقييم  االختبار  وقام 
 electronic thrust vector جديد ونظام تحكم إلكتروني في ناقالت الدفع
الجيل  لتطوير  الالزمة  البيانات  لتوفير  المحركات  يوجه   control system
 Booster للمعززات  االفتراضي  العمر  وإطالة  تقادم  معززات  من  التالي 

.Obsolescence and Life Extension -BOLE
 Northrop بشركة  الدفع  أنظمة  رئيس  نائبة   ،Wendy Williams وقالت 
Grumman، »ستساعدنا هذه الفرصة في تطوير معزز محسن جاهز لدعم 
كم أكبر من متطلبات الحمولة لدى صاروخ نظام اإلطالق الفضائي حتى 

عام 2031«.
وقد حصلت شركة Northrop Grumman على عقد لتطوير معزز تقادم 
 .2021 ديسمبر  شهر  في   )BOLE( للمعززات  االفتراضي  العمر  وإطالة 
وتضمنت الجائزة أيًضا مجموعات إنتاج ورحالت متابعة لـ Artemis IV من 

.Artemis IX لـ BOLE ومجموعة معزز Artemis VIII خالل
 ،Artemis أول مهمة مأهولة ل ،Artemis II وقد اكتملت األجزاء المعززة لـ
و Artemis III، المهمة التي ستهبط بأول امرأة وأول شخص ملون على 

سطح القمر. ويتم حالًيا صب أجزاء Artemis IV بالوقود الدافع، وانتهت 
أول جزء من أجزاء مركب معزز BOLE الستخدامها في اختبار التطوير في 

شهر أكتوبر المقبل.
أبولو  لبرنامجي  الصاروخي  الدفع   Northrop Grumman وقدمت شركة 
 SLS ومكوك الفضاء التابعين لوكالة ناسا وطورت معزز الصواريخ الصلبة
لمعززات  للطيران  المثبت  التصميم  على  بناًء  أجزاء  خمسة  من  المكون 
مكوك الفضاء. وتم تصميم كل من معززات الصواريخ الصلبة المزدوجة 
أكثر من  المائة  في   25 وتولد  ومواد مطورة،  وتكنولوجيا  إضافي  بقطاع 

المعززات السابقة بهدف تعزيز قدرة صاروخ نظام اإلطالق الفضائي.
 Northrop شركة  تنتج  المزدوجة،  الصلبة  الصواريخ  معززات  جانب  وإلى 
في  التحكم  ومحرك   abort motor اإلجهاض  محرك  أيًضا   Grumman
 Orion الفضائية المركبة  إطالق  إجهاض عملية  “نظام  الصاروخ ل  حركة 
spacecraft‘s Launch Abort System Orion التابع لوكالة ناسا، مما 
يعزز سالمة رواد الفضاء على منصة اإلطالق pad وأثناء صعود الصاروخ. 
 Habitation من خالل توفير وحدة Artemis كما تدعم الشركة أيًضا برنامج
لوكالة  التابعة   lunar Gateway القمر  لبوابة   and Logistics Outpost
ناسا وتطوير مركبة تضاريس قمرية Lunar Terrain Vehicle داخلًيا لدعم 

االستكشاف البشري والروبوتي للقمر وما بعده.
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 Nexter شركة
تلقـي نظـرة 

خاطفـة على البرج 
RAPIDFire  T40

تم تصميم عائلة البرج T40 الجديدة 
من إنتاج شركة Nexter لمواجهة 

أنواع جديدة وناشئة من التهديدات، 
 CTA وهي تستخدم نظام التسلح

 CTA 40 الذي طورته وأنتجته شركة
International ويوفر قوة نيرانية عالية 

وموثوقية قوية عالوة على قلة الحجم.

وجرى بناء البرج Turret 40 الذي أنتجته شركة CTA International والذي 
يستوعب رجلين من أجل خدمة الجيل الجديد من مركبات المشاة القتالية 
واالستطالع لتنسيق عملية إطالق النار ضد مجموعة كبيرة من التهديدات 

في ساحة المعركة.
التشغيلية  القدرة  مثل  المزايا،  من  العديد  بالكامل  الرقمي  البرج  ويوفر 
 45 إلى  يصل  ارتفاع  على  الطلقات  )إطالق  المدن  حرب  في  االستثنائية 
درجة( وفي المناطق المكشوفة بقدرات بعيدة المدى. كما أن لديه القدرة 
 General أيضا على دمج النظم المرنة/المعيارية التي تعتمد على برنامج

.Vetronic Architecture
يضمن  أن   CTA Turret  40 البرج  به  يتمتع  الذي  الذكي  للتكوين  يمكن 
واختيار  العالية  النيرانية  القوة  األخرى مثل  التشغيلية  القدرات  العديد من 
ساحة  في  الفعالة  والمراقبة  االستخدامات،  المتعددة  األسلحة/الذخيرة 

المعركة، ووقت القتال الممتد في ظل ظروف الحرب األشد قسوة.
باإلضافة إلى ذلك، ال يشكل البرج أي نوع من االقتحام intrusion على 
المركبة. كما يؤمن  أكبر مع  إمكانية دمج وحدة قتالية  الهيكل، مما يوفر 
مما  الحمولة،  صعيد  على  مهمة  مكاسب  عدة  أيًضا  المأهول  غير  البرج 
الحماية  أكبر من  قدرًا  توفير  ثم  أثقل، ومن  بدروع  المركبة  بتجهيز  يسمح 
ألفراد الطاقم. كما أن لديه القدرة على إعادة تجهيز أي نوع من المركبات 
بفضل بنيته التي يمكن التحكم فيه عن ُبعد وبفضل تكوينه العلوي، ومن 
ثم زيادة مستوى الحماية بالنسبة لحاملة األفراد وسلسلة الدعم اللوجستي.
يقلل من مخاطر  أطنان فقط، مما  أربعة   CTA  40 البرج  وزن  يتجاوز  وال 

تعرض المركبة لالنقالب، كما أنه يوفر مستويات حماية ُيحسد عليها.
وستمنح شركة Nexter العمالء المحتملين الخيار بين الحصول على برج 

مأهول أو غير مأهول، تبعا لمتطلباتهم التشغيلية.
ولديه  الجوية،  الظروف  جميع  في  التشغيل  بيئة  مع  البرج  هذا  ويتوافق 

على  عالوة  الوزن  المتوسطة  المدرعة  المركبات  مع  التعامل  على  القدرة 
المباني.

ويتميز البرج المجهز بمدفع CTA عيار 40 ملليمترًا بقدرته على إطالق النار 
 sighting stabilised من وضع الحركة تعمل بجهاز تصويب مثبت للرؤية
مدفع  إلى  باإلضافة  ُبعد  عن  فيه  التحكم  يمكن  وبرج   aiming device
األحوال  البانورامية في جميع  المراقبة  ملليمترا إلجراء   7,62 عيار  رشاش 

الجوية.

إطار
عرضت  مؤخًرا،  فعالياته  اختتم  الذي   Eurosatory 2022 معرض  خالل 
شركة Nexter أيًضا البرج RAPIDFire في نسخته البرية بنموذج مقياس 
التابعة  اإلمداد  سفن  تجهيز  سيتم  التي  البحرية  للنسخة  مطابق   1/10
تجهيز  وجرى  العام.  نهاية  اعتباًرا من  به   )BRF( الجديدة  الفرنسية  للبحرية 
نظام المدفعية المتعدد األدوار الذي يتم تشغيله عن ُبعد، والمسلح بمدفع 
 tracking and بأنظمة تتبع وتوجيه ،JAGUAR 40 من إنتاج شركةCTA

Thales خاصة به صممتها شركة pointing systems

يتميز البرج المجهز بمدفع 
CTA عيار 40 ملليمترا 
بقدرته على إطالق النار 
من وضع الحركة



الكل متابع التغيرات الحاصلة في السياسة الدولية منذ فبراير الماضي، حيث غزت روسيا 
لتشويه  إعالمية  استنزافية، وحرب  إلى حرب  بوتين  لجر  استفزازات مقصودة  بعد  أوكرانيا 
استطاعت  بعدما  األمريكية  الخطة  تنجح  لم  ولكن  العالمي  العام  الرأي  أمام  بالده  صورة 
روسيا من قلب الطاولة بقانون )الندرة( في الطاقة والغذاء على الغرب بأكمله. وفي حين 
أن العالم كله كان يعمل على إيجاد مخرج لألزمة األوكرانية فاجأت بيلوسي بإصرارها على 
العالم ووضعه في احتماالت أجواء حرب جديدة، ولكن حسابات صينية أخرى  تايوان  زيارة 

مؤشراتها مازالت قائمة.
واألمن  االستقرار  على  الحافظة  الدولة  تصور  في  األعلى  المثل  كانت  المتحدة  الواليات 
الواليات  أهمية  إن  بل  عليه،  يخرج  لكل من  دولي  قانون  لفرض  األقرب  العالميين وهي 
من  حالة  في  لتدخل  السياسي  دورها  يتعدى  العالمية  مكانتها  لها  كبرى  كدولة  المتحدة 
الرمزية عند اآلخرين الراغبين في تأسيس دولة المؤسسات الناجحة في مختلف المجاالت 
الحياتية والحضارية من التقدم االقتصادي والصناعي وأحالم الحريات الحقيقية وغيرها، حتى 

أصبحت أمريكا عند الكثيرين عنوانًا للتفوق.
كل تلك الصورة شوشته المحطات األخيرة من سياستها الدولية األمريكية منذ االنسحاب 
الذاكرة  زيارة بيلوسي، ومست  أوكرانيا وتبعته  أزمة عالمية في  افتعال  من أفغانستان ثم 
الدولية  السياسة  في  األمريكية  اإلدارة  نوايا  حول  الذهنية  الصورة  يخص  فيما  اإلنسانية 
واعتبرت األزمة األكرانية والتايوانية هما الفصل بين الدول الكبرى التي أقامت نظمًا دوليًا 
باب  الحرب وبين فتح  إلى  العالم  لجر  اليوم ودولة ساعية  إلى  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 

لتشكيل نظام دولي جديد لن يكون ذات القطب الواحد.
ال يمكن التأكيد بأن الواليات المتحدة تسعى لفوضى خالقة من أجل إعادة نفسها لتكون 
الدول الوحيدة في النظام الدولي حتى وإن كان ما تقوم به اإلدارة الحالية يوحي بذلك لكن 
االستمرار في  أجل ضمان  يعمل من  األمريكي  الديموقراطي  الحزب  الكل في  أن  المؤكد 
السلطة للفترة القادمة من خالل إيجاد أي إنجاز لهم سواء داخليًا أو إنجاز خارجي خاصة مع 
قرب االنتخابات النصفية في نوفمبر القادم فهي مؤشر حقيقي الستمرارهم في اإلدارة 

وفي الكونجرس. 
بشكل عام هناك فضول فكري لدى كل المراقبين بما فيهم هنري كيسنجر واحد من أنجح 
وزراء الخارجية األمريكية على مر العصور في معرفة حالة االستفزاز الذي تمارسه أمريكا ضد 
روسيا والصين مع أن كيسنجر قدم إلدارة الرئيس بايدن نصيحة بعدم كسرهما والعمل على 

التعاون معهما ألجل االستقرار العالمي واستمرار الواليات المتحدة في قيادة العالم. 
الصعب  من  تجعل  التي  بالطريقة  الهاوية  حافة  على  األمريكي  السير  هو  الناس  قلق  إن 
استدراك السقوط فيما ال يحمد عقباه، الكل كان ينتظر أن تتعظ اإلدارة األمريكية الحالية من 
كارثة أوكرانيا ويتم التفكير ودراسة العواقب لكن إصرار بيلوسي أشبه بمن يغامر بكل أوراقه 

قبل أن يعلن إفالسه السياسي. 
بالنظر إلى نوعية التحديات التي تواجه الجميع في العالم مثل اإلرهاب والتطرف والمناخ فإن 
تعاون الجميع بما فيها الواليات المتحدة والصين وروسيا هو ما تحتاجه اإلنسانية حاليًا أكثر 

من التنافس من أجل السيطرة على النفوذ الدولي. 

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

عندما تقوم برصد 
سلوكيات اإلدارة 
األمريكية الحالية تجاه 
الدول المنافسة لها في 
بسط سيطرتها على 
النظام الدولي، فإنك 
تخرج بنتيجة واحدة: كأن 
الديموقراطيين يبحثون عن 
اشتباك سياسي قد يؤدي 
إلى حرب عالمية، هكذا تشير 
أغلب التحليالت السياسية. 
آخر تلك السلوكيات الزيارة 
االستفزازية التي قامت 
بها رئيسة مجلس النواب 
األمريكي، نانسي بيلوسي، 
إلى تايوان )الجزيرة التي 
تدعي الصين أنها تابعة لها( 
في بداية شهر أغسطس 
الماضي.

العالم.. وسياسة 
حافة الهاوية
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واحد  وقت  في  هدف   1,000 من  أكثر  تعقب  على  بقدرته  الرادار  يّتسم 
الباليستية  الصواريخ  بين  والتمييز  كيلومتر،   5,000 عن  تزيد  مسافة  من 
الهجمات  ردع  إلى  باإلضافة  الخاطئة،  واألهداف  الجوية  والتهديدات 

المحتملة. 
آند  ميسلز  “ريثيون  تطوره  الذي  المبكر،  اإلنذار  رادار  تمّيز  أسباب  وتعود 
إلى  الرادارات  غيره من  تكنولوجيز”، عن  “ريثيون  التابعة لشركة  ديفينس” 

عوامل عّدة أبرزها قدرته على تنفيذ أربع مهام أساسية:
الكشف المبكر والتعقب: يمكن لرادار اإلنذار المبكر التحذير من التهديدات 
الصاروخية والكشف عن نقطة إطالقها قبل 20 دقيقة من حدوثها. وبهذا، 
الهجوم  وأن  بعيدة،  مسافات  من  حتى  تعّقبهم،  يمكن  أنه  األعداء  يدرك 

االنتقامي محتمل.
دفاع جوي وصاروخي متكامل: يوفر الرادار تغطية شاملة بزاوية 360 درجة 
ويجمع بيانات تعقب دقيقة يدمجها في أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي 

المتكاملة، األمر الذي يحّسن فعاليتها بشكل ملحوظ.
األرضي  المدار  في  المتمركزة  األجسام  آالف  تبدو  الجوية:  المراقبة 
المنخفض وكأنها صواريخ باليستية تكتيكية. من هنا، يسمح المدى البعيد 
لرادار اإلنذار المبكر بتعقب األهداف أينما كانت في األفق لضمان كشف 
6,000 قمر  وجود  منها. ومع  الخاطئة  عن  وتمييزها  الحقيقية  التهديدات 
صناعي في المدار، يبقى من المهم الحفاظ على سالمة األقمار الصناعية 

أثناء الرحالت التجارية.
الجوي  المجال  في  الكثافة  ازدياد  مع  والتعقب:  الجوية  المراقبة  حجم 
التجاري، بات التمييز بين الطائرات الصديقة والمعادية أمرًا أساسيًا حيث 
يّتسم رادار اإلنذار المبكر بقدرته على القيام بذلك باإلضافة إلى المساعدة 

في تنسيق التهديدات وتحديدها واإلبالغ عنها.
ُيعّد رادار اإلنذار المبكر )EWR( األمثل كونه يكّمل أنظمة 

الدفاع الجوي والصاروخي التي تشّغلها بعض الدول 
وفي  المتحدة.  العربية  اإلمارات  منها  اليوم 

واسعة  بقدرات  الدول  هذه  تتمتع  حين 
بعض  هناك  الحالية،  التهديدات  ضد 

اإلنذار  رادار  يعمل  التي  الثغرات 
المبكر على سدها. 

من هنــــا، عمـــدت شـــركــة 
آنــــد  ميسلـــز  “ريثيـــــــــون 

توفـــير  على  ديفينس” 
الربــط الكامـــــل بين 

رادار اإلنذار المبكر 
من  ومجموعـة 

ألنظـمــــــــة  ا
في بيئـــــة 

)EWR( الدفاع المتكامل يتطّلب رادار اإلنذار المبكر
يوفر تغطية بزاوية 360 درجة ومراقبة جوية على مدار الساعة 

يوفر رادار اإلنذار المبكر )EWR( الكشف المبكر والتعقب الدقيق للصواريخ الباليستية القادمة، 
باإلضافة إلى التمييز السريع بين التهديدات الحقيقية والخاطئة. ويلعب الرادار دورًا محوريًا في 

المنظومة الدفاعية للواليات المتحدة األمريكية والدول الحليفة – وال يخفي السبب.
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األنظمة  هذه  وتشمل  وصلبة.  آمنة  سيبرانية 
رادار AN/TPY-2، وحلول باتريوت العالمية، 
والصاروخي  الجوي  الدفاع  ومستشعر 
 ،)LTAMDS( األدنى  المستوى  ذو 

ومنظومة ثاد.
أمنيـــــة  حمايــــة  الرادار  يوفـــر 
يتمّتــع  حيث  مضمــونـــــة، 
المشغلين بميزة تشغيل 
رادار اإلنـــذار  وصيانـــة 
والـرادارات  المبكـــــر 
األخرى في وقت 
دون  واحـــــــــــد 
س  لمســــــا ا

باألمن.  

ُيعّد رادار اإلنذار المبكر 
)EWR( األمثل كونه 
يكّمل أنظمة الدفاع الجوي 
والصاروخي التي تشّغلها 
بعض الدول اليوم منها 
اإلمارات العربية المتحدة
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القوات الجوية األمريكية تختار أحدث 
Collins أنظمة التدريب من شركة

على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران Farnborough International Airshow الذي اختتم 
 P6CTS قد أنشأت )USAF( أن القوات الجوية األمريكية Collins Aerospace فعالياته مؤخًرا، أعلنت شركة
 Tactical كبرنامج رسمي لها للتسجيل، واختارت نظام كولينز للتدريب القتالي التكتيكي للفضاء - الجزء الثاني
 Collins Aerospace كحل مفضل لها. عرضت )Combat Training System – Increment II -TCTS II

جهازها II/P6CTS TCTS الجديد ومعامل شكل افتراضي form-factor للطائرة F-35 في المعرض.

بواسطة  للفضاء  التكتيكي  القتالي  للتدريب  كولينز  نظام  وبناء  تطوير  تم 
 ،Leonardo DRS وزميلتها في الفريق شركة Collins Aerospace شركة
وهو نظام هندسي مفتوح قابل للتطوير ومرن يتيح تدريًبا آمًنا على القتال 
الجيلين  منصات  ذلك  في  بما  والعالمية،  األمريكية  الطائرات  بين  الجوي 

الخامس والرابع.
كولينز  نظام  لقدرة  األمريكية  الجوية  القوات  تقييم  نتيجة  االختيار  وجاء 
متطلبات  لتلبية  يكفي  بما  النمو  على  للفضاء  التكتيكي  القتالي  للتدريب 
التدريب القتالي الجوي المستقبلية مع البقاء قاباًل للتشغيل البيني بالكامل 
التابع  الثاني  الجزء   - للفضاء  التكتيكي  القتالي  للتدريب  كولينز  نظام  مع 

لسالح البحرية األمريكي.
وتم تمويل برنامج الجهاز P6 CTS الذي تم إنشاؤه حديًثا الستبدال أنظمة 
تدريب  مضمار   55 حوالي  في   100% بنسبة  القديمة  القتالية  التدريب 
البرنامج  من   P6CTS برنامج  ويستفيد  األمريكية.  الجوية  للقوات  تابع 
الناجمة  الحجم  اقتصاديات  تحقيق  أجل  من  للدائرة  حديثا  الممنوح  الثاني 
المشتركة طوال دورة حياة  واللوجستيات  القائمة  التدريبية  التحسينات  عن 
البرنامج. وتتمثل األولوية المعلنة للقوات الجوية األمريكية في وضع النظام 
والبضائع  والقاذفة  المدرب  يليها  المقاتلة،  الطائرات  متن  على   P6CTS

وغيرها من المنصات األخرى.
المتنازع  البيئات  growth path لمحاكاة  النظام P6 CTS مسار نمو  يوفر 
الحي  االفتراضي  التدريب  تحسينات  بفضل  واقعي  بشكل  عليها/المزدحمة 

Live Virtual Constructive -LVC وقدرة الحقن االصطناعي لإلبقاء على 
تشفير  أيًضا  النظام  ويتضمن   .Synthetic Inject to Live -SITL الحياة 
 multiple-individual-level security )MILS( المستويات  متعدد  أمان 
encryption، والذي يسمح بتبادل محاكاة التهديدات البالغة الدقة ومحاكاة 
األسلحة بين المنصات ذات المستويات األمنية المختلفة - يمكن للقوات 

الجوية األمريكية االستغناء عن تطبيقات التدريب النوعية الباهظة التكلفة.
بشركة  المتكاملة  األنظمة  عام  ومدير  الرئيس  نائب   ،John Sapp وقال 
Collins Aerospace، “سيتمكن الطيارون من التدريب كما لم يحدث من 
قبل من خالل تدريب قتالي جوي آمن عبر الخدمات المشتركة واالفتراضية 
تعريف  حًقا  البرنامج  يعيد هذا  والبناءة”. وأضاف قائال”  )المباشرة(  والحية 

مستقبل التدريب واالستعداد للمقاتلين”.
باإلضافة إلى ذلك، نجح النظام TCTS II في إثبات قدرات تمكين التدريب 
االفتراضي الحي )LVC( المختلط اآلمن خالل تمرين NAVAIR للتكنولوجيا 
البحرية المتقدمة )ANTX-21 و ANTX-22(. ومن المقرر بدء عمل القدرة 
بدء  2022، مع  عام  أواخر  NAS Fallon في  )IOC( في  األولية  التشغيلية 
يكون  أن  المتوقع  ومن   .2023 عام  أوائل  في   )FRP( الكامل  السعر  إنتاج 
النظام متاحا لكل من مقدمي الخدمات الجوية الخصوم )AdAir( والشركاء 
فيما   DOS التصدير  إمكانية  مدى  لتحديد  الخاضعين  األجانب  العسكريين 

يتعلق بتقنيات TCTS II الحساسة.
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بقلم: عبدالله السيد الهاشمي
لواء ركن طيار متقاعد

ينشغل المفكرون وعلماء 
السياسة اليوم، أكثر من 
أي وقت مضى، بالنقاش 
والجدال والتحليالت التي 
تبحث في ماهية مستقبل 
النظام العالمي المقبل، 
أو الذي نذهب إليه، طوعًا 
أو كراهية، وجاءت الحرب 
الروسية - األوكرانية لتخلط 
كومة األوراق والتنبؤات، 
وتجعل معظمهم، يتوقف 
مصدومًا متوجسًا، والبعض 
اآلخر يسرع لتعديل حساباته 
كلها.

إلى وقت ليس ببعيد، كان هناك معسكران من المفكرين، األول يشدد على نمو 
الواحد األميركي، بني على أنقاض تفكيك  وتصاعد نظام عالمي يخضع للقطب 
وهل  النموذج،  هذا  صحة  في  يجادلون  ومازالوا   ،1990 عام  السوفييتي  االتحاد 
اكتمل وأصبح آياًل للسقوط، أم أنه مازال يتسع ويمتد، والمعسكر الثاني رأى بأن 
العالمي  للنظام  التوازن  يعيد  وعسكرية، سوف  اقتصادية  كقوة  الصين،  صعود 
أن  وتوقعوا  يحل محله،  أو  األول،  المعسكر  مناصرو  عنه  يتحدث  الذي  القطبي، 

يحدث ذلك في زمن أقصاه عام 2027.
وبالطبع، فإن قراءات وتحليالت كثيرة سابقة، لم تجد للصين مكانًا في قيادة نموذج 
لنظام عالمي جديد، أو قطب مواٍز، باعتبار أن الصين هي قوة اقتصادية أكثر منها 
المتحدة  الواليات  الصين  فيه  تسبق  قد  الذي  اليوم  يأتي  ال  وقد  عسكرية،  قوة 
الناتج  من ناحية عسكرية، إضافة إلى أن قوتها االقتصادية، تقاس في مقارنات 
الفرد الذي ال  الكلي، وليس حول معدل دخل  المحلي اإلجمالي وحجم االقتصاد 
يتجاوز 1600 دوالر سنويًا، بينما يقفز في الواليات المتحدة إلى 49 ألف دوالر، 
ويجادلون أن الصين ومع قوتها االقتصادية التي ال ُيستهان بها، مازال كثير من 
مناطقها الجغرافية ومواردها البشرية يحتاج إلى التنمية، وأن الصين أيضًا، ال تسعى 

بقواها المختلفة والعديدة، إلى فرض نموذج لنظام عالمي معين.
لم تتربع الواليات المتحدة على عرش القطب الواحد للنظام العالمي خالل الثالثين 
عامًا الماضية بقوة الدوالر فحسب، وليس أيضًا ألنها تحتل القوة العسكرية األولى 
الناعمة  القوة  تأثير  إلى  الباحثين والمحللين  الكثير من  عالميًا، وليس كما يذهب 
األميركية، التي غزت العالم خالل القرن الماضي، ومازالت هي القوة األولى النافذة 
والفاعلة عالميًا في المسلسالت واألفالم والجينز األميركي ووجبات الماكدونالدز 
والكنتاكي والبيتزا والكوال وغيرها، بل من وجهة نظري، أن سر الواليات المتحدة 
األعظم يكمن في قدرتها العلمية ورصد الميزانيات الضخمة جدًا للبحوث العلمية 
المؤثرة في المجاالت الحيوية كالتقنية والطبية والبيولوجية والكيميائية والفيزيائية 
والفلكية واألحياء، والعلوم الحديثة في الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات 
وغيرها، وأن الثورة العلمية في الواليات المتحدة، هي التي قادتها ببساطة، خالل 
أكثر من 100 عام، دون توقف، لتبقى متصدرة دول العالم في المجاالت األخرى 

كالسياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية.
دول كثيرة، نسخت التجربة األميركية، في مجال البحث العلمي الحديث والمتطور، 
بل  واليابان،  وألمانيا  والهند  الصين  ومنها  واسعة،  المضي خطوات  واستطاعت 
تفوقت الصين في عدد األبحاث العلمية المنشورة، في العام 2018، ولكن المغزى 
النوعية،  في  بل  ثانية،  ننفخ  ال  حتى  المنشورة،  العلمية  األبحاث  عدد  في  ليس 
وتطويع تلك النوعية المستقبلية، في األبحاث والدراسات العلمية، لخدمة السياسة 

واالقتصاد وسيادة العالم.

سّر الواليات 
المتحدة األعظم
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Collins Aerospace و Embraer شركتا
تختبران نظام الحماية ضد الجليد لدى الطائرات الكهربائية

 Collins و Embraer أعلنت شركتا
Aerospace تعاونهما في مجال 

تطوير واختبار تقنية مبتكرة للتدفئة 
الحرارية الكهربائية األنبوبية الكربونية 

 carbon nanotube electro
 thermal heating technology
CNT- ألنظمة الحماية ضد الجليد 

التي تسعى إلى امتالك طائرات أكثر 
كفاءة وقدرة على االستدامة. وقد 
حقق المشروع مؤخًرا إنجاًزا مهًما 

من خالل بدء حملة اختبار طيران في 
وحدة Gavião Peixoto التابعة 

لشركة Embraer في البرازيل.

وقد تم تركيب النظام الجديد للحماية ضد الجليد CNT بنجاح على المثبت 
vertical stabiliser واختباره جوًا على متن نموذج لطائرة شركة  الرأسي 
بكامل  التي تعمل   Phenom 300E الخفيفة من طراز النفاثة   Embraer
 CNT الكربونية األنبوبية  الحرارية  التدفئة  نظام  وتم دمج سخان  طاقتها. 

أكثر  تنفيذ  قبل  للطائرة  األولي  النموذج  مع  الجليد  حماية  تحكم  ووحدة 
 .dry air“ ”من 10 ساعات من اختبارات الطيران األرضية و” الهواء الجاف
2021 بنجاح وسالسة وبشكل ال  الرحلة األولى في شهر ديسمبر  وتمت 
تشوبه شائبة، مما يدل على التكامل السلس لنظام حماية الجليد بتقنية 
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.CNT سخان
وتطوير  للهندسة  األول  الرئيس  نائب   ،Luís Carlos Affonso وقال 
شجعتنا  Embraer،»لقد  شركة  في  الشركات  واستراتيجية  التكنولوجيا 
نتائج االختبار األخيرة، ونحن مقتنعون بأن هذه التكنولوجيا المبتكرة ستلبي 

خارطة الطريق التكنولوجية واالستدامة الطموحة لدينا«.
تقييم  من  االنتهاء  بعد  ممكًنا  أمرا  الطيران  ظروف  تقييم  كان  وقد 
 500 من  أكثر  ومضي  والكهرومغناطيسي  الهيكلي  والتوافق  البارامترات 
ساعة داخل نفق الجليد، من بين اختبارات أخرى أحرزت تقدًما مطرًدا خالل 
السنوات األخيرة. وتهدف األنشطة التكنولوجية والبحثية إلى زيادة مستوى 
االستعداد التكنولوجي من خالل إجراء اختبارات أرضية إضافية والطيران في 
استراتيجية تطوير  جزءا من  المشروع  ويعتبر هذا  الطبيعية.  الجليد  ظروف 
 More Electric Aircraft -MEA ”تقنيات “المزيد من الطائرات الكهربائية
بعدم  االلتزام  لضمان  الصناعية  المبادرات  من  سلسلة  يتضمن  والذي   ،

صدور أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وقال الدكتور Mauro Atalla، نائب رئيس مجلس اإلدارة األقدم للشؤون 
الهندسية والتقنية بشركة Collins Aerospace، إن “تقنية CNT الكهرو- 
حرارية تعد أكثر كفاءة عند استخدام الطاقة وأخف وزنًا، وتستخدم عمليات 

تصنيع أكثر نظافة ومحافظة على البيئة من األنظمة الحالية”.
ومن الجدير بالذكر أن السخانات القائمة على تقنية CNT توفر مزايا كبيرة 
الرئيسية  الفوائد  وتشمل  الموجودة.  المعدنية  بالسخانات  مقارنتها  عند 
 ،chemical etching process الكيميائي  الحفر  عملية  عن  االستغناء 

النظام،  مستوى  على  المائة  في   25 بنسبة  الطاقة  متطلبات  وخفض 
وتقليل التأثيرات الديناميكية الهوائية المعاكسة التي يسببها الجليد. ويعتبر 
عنصر السخان خفيف الوزن في CNT أخف وزنا بكثير من السخان المعدني 
التقليدي، ويتميز بقدرة عالية على تحمل عناصر التلف، ويجب أن يؤدي إلى 

إطالة دورة حياة المنتج.

تم اختبار نظام الحماية 
ضد الجليد CNT على 
 Phenom 300E متن طائرة
النموذجية النفاثة الخفيفة
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 Milkor UAE
تنتج جيلها الجديد 

من سفن الدوريات 
الساحلية

أنتجت شركة Milkor UAE باكورة إنتاجها من 
 Inshore Patrol Craft سفن الدوريات الساحلية

IPC- في أبو ظبي. وجرى بناء هذه السفينة كي 
تلبي متطلبات المستخدم النهائي في جميع أنحاء 

العالم. ومن الجدير بالذكر أن التجارب البحرية نجري 
حالًيا وسيتم االنتهاء منها في الوقت المناسب 
لمعرض الدفاع البحري NAVDEX 2023 حيث 

ستعرض السفينة قدراتها وإمكانياتها.
Milkor UAE،”لقد  لشركة  التنفيذي  الرئيس   ،Julian Coetzee وقال 
العربية  اإلمارات  دولة  في  وقدراتها  خبرتها  تعظيم  على  الشركة  حرصت 
الهندسية  والقدرات  اإلمداد  سلسلة  على  االعتماد  قررت  حيث  المتحدة، 
السفينة.  إنتاج  أجل  من  حد  أقصى  إلى  المتحدة  العربية  إلمارات  لدولة 
خالل  الجديد  إنجازها  تعرض  أن  الشركة  يسر  محلي،  منتج  أول  وبصفتنا 
NAVDEX”. وأضاف أن شركة Milkor IPC تفخر  البحري  الدفاع  معرض 
اآلن بعرض تصميم صناعي تم إنتاجه وفًقا للمعايير التي وضعتها شركة 
 Milkor UAE شركة  لدى  الهندسي  الفريق  قام  وقد   Bureau Veritas
بتركيب معدات بحرية معتمدة من الدرجة األولى في السفينة كي تضيف 
وأوضحت  المحتملين.  عمالئها  على  عرضها  قبل  القيمة  من  مزيدا  لها 

الشركة أنه كان ضروريا بالنسبة لها خالل مرحلة وضع التصاميم 
المستخدمين  كافة  لدى  التشغيلية  اآلراء  تجميع 

النهائيين بهدف تمكينها من إنتاج سفينة قليلة 
التكلفة وفعالة من الناحية التشغيلية. 

 Milkor شركة  أنتجتها  التي  والسفينة 
مترا   12 طوله  زورق  عن  عبارة   UAE

يتم   hydrofoil بزعانف  ومجهز 
المركبة  المواد  من  تصنيعه 

GRP العالية الجودة التي تصل 
وهي  عقدة،   50 إلى  سرعتها 
ذاتي  تحمل  بقوة  مجهزة 
 self sustainable مستدام 
إلى  تصل   endurance
خمسة أيام. وتتسع السفينة 
لطاقم مكون من أربعة أفراد 
كامل  بمطبخ  مجهزة  وهي 
ومرافق  للنوم  أسرة  وثالثة 
الراحة  لضمان  االستحمام 

خالل  لطاقمها  المطلقة 
المهمات الطويلة. 

وقال Marco Diederiks، مدير 
 Milkor بشركة  البحرية  المشاريع 

قيمة  أفعال  ردود  “تلقينا   ،UAE
من السوق قبل إنتاج المنتج النهائي، 

ما  وهذا  خاصة،  توعية  ذات  سفينة  إنتاج  هي  المباشرة  مهمتنا  وكانت 
فعلناه بالضبط”.

 Milkor ومن الجدير بالذكر أن سفينة الدوريات الساحلية التي أنتجتها شركة
المخصصة لشن  والفئة  الساحلية،  الدوريات  بأربع فئات: فئة  تأتي   UAE
وفئة  التحتية،  البنى  لتفتيش  البحرية  مشاة  وفئة  الغواصات،  ضد  حرب 
سفينة  لدى  الهجومية  القدرات  وتشمل  السرعة.  عالي  اعتراض  تشكيل 
خلفية  تسلح  ومنصة  والذخيرة  لألسلحة  آمنا  مخزنا  الساحلية  الدوريات 
 automatic لحمل مدفع رشاش عيار 12,7 ملليمترا أو قاذف آلي للقنابل
grenade launcher عيار 40 ملليمترا ومحطة تسلح يمكن التحكم فيها 
عن ُبعد Remote Controlled Weapon Station -RCWS مثبتة أعلى 
على  قادرة  السفينة  إن   Milkor UAE وتقول شركة المقصورة. 
التعديالت  بعض  إجراء  عند  صاروخي  نظام  استيعاب 

الطفيفة على السطح الخلفي.
تزويد  تم  السرعة،  إلى  الحاجة  لزيادة  ونظًرا 
  450HP نوع  من  بمحركين  السفينة 
طوال  والكفاءة  القوة  تحقيق  لضمان 
سهولة  الشركة  أكدت  كما  الوقت. 
والخدمة  الصيانة  أعمال  إجراء 
الموصلة  الفتحات  توافر  بفضل 
إلى األنظمة الحيوية. وقد أولت 
عناية   Milkor UAE شركة 
من  القارب  بتصميم  خاصة 
القوة  عنصري  تحقيق  حيث 
تحقيق  مع  لطاقمه  واألمان 
لألوزان  االستراتيجي  الوضع 
االستقرار  من  مزيد  إلضفاء 
الظروف  في  السفينة  على 

واألحوال القاسية.
 Milkor UAE شركة  ولدى 
السفينة  قدرة  في  كاملة  ثقة 
داخل  التوقعات  كل  تجاوز  على 
حرص  بفضل  البحري  الدفاع  قطاع 
إبداء  على  العمالء  من  العديد  مع 

اهتمامهم البالغ بهذه السفينة.
Organised by Official Sponsors Sector Sponsors
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 مّثلت زيارة الدولة التي قام بها 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
ـ حفظه الله ـ إلى باريس في 
يوليو الماضي، والتي وصفها 
الرئيس ماكرون بـ”التاريخية”، 
عالمة بارزة في مسيرة العالقات 
االستراتيجية المتنامية بين 
اإلمارات وفرنسا، ومنحت 
هذه العالقات قوة دفع نوعية 
كبرى. وفي هذا العدد تسلط 
“درع الوطن” الضوء على ركائز 
العالقات بين البلدين الصديقين، 
وصواًل إلى استشراف آفاقها 
وتحليل أبعادها وتأثيراتها 
االيجابية المتوقعة.

في إطار عالقات التحالف الوثيقة، والتعاون المستمر والمتواصل بين دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، استقبلت باريس في منتصف 
يوليو الماضي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
ـ حفظه الله ـ في زيارة دولة )تعد األعلى مستوى بين أنواع الزيارات التي 
تتم بين قادة الدول ورؤساء الحكومات( هي األولى له خارجيًا عقب تولي 
سموه منصب الرئاسة، بكل ما يعنيه اختيار فرنسا محطة أولى للتحركات 
الدولية للسياسة الخارجية اإلماراتية، من معان ودالالت استراتيجية عميقة 
ومتعددة. وألن الزيارة تعد، كما وصفها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، 
الدولية، فإن  العالقات  أدبيات  التي تنطوي عليها  المعايير  »تاريخية« بكل 
من المهم تناول ومناقشة أبعاد هذه العالقات وتحليل نتائجها وتأثير كل 

والبعيد، وفي هذا  القريب  المديين  العالقات على  ذلك في مسيرة هذه 
اإلطار يمكن مناقشة النقاط التالية:

شمولية العالقات الثنائية: تتسم العالقات اإلماراتية ـ الفرنسية بالشمول 
استراتجيين  حلفاء  مع  اإلمارات  عالقات  عن  ذلك  في  وتختلف  والتنوع، 
السياسية  الجوانب  على  التعاون  مجاالت  تقتصر  ال  حيث  آخرين،  دوليين 
والعسكرية واالقتصادية، بل تمتد لتشمل الجانب الثقافي، حيث التعاون 
وجامعة  أبوظبي«  »لوفر  متحف  انشاء  خالل  من  الجانبين  بين  العميق 
اتساع  تعكس  محفورة  عالمات  أصبحت  كلها  وهي  أبوظبي«،  »سوربون 
والتواصل.  االستمرارية  ومقومات  قوية  ركائز  لها  وتوفر  العالقات  هذه 
وقعا  قد  وفرنسا  اإلمارات  أن  كذلك  العالقات  دالئل شمولية  أهم  ومن 

قراءة للزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:

اإلمارات وفرنسا... 
عالقات تاريخية استراتيجية شاملة

إعداد: هيئة التحرير
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في عام 1995، اتفاقية أمنية أنشأت بموجبها باريس قاعدة عسكرية لها 
على األراضي اإلماراتية عام 2009، كما كان ألبوظبي دور جوهري في دعم 
2011، في أول تعاون عسكري من نوعه  حرب فرنسا في مالي منذ عام 
بين البلدين. كما وقع البلدان خالل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
يوم 3 ديسمبر 2021، إلى اإلمارات، اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من 
طراز رافال و12 طائرة مروحية »كاراكال«. ووصفت وزيرة الجيوش الفرنسية 
ماليين  عدة  قيمته  بلغت  تاريخي«  »عقد  بـأنها  الصفقة  بارلي،  فلورانس 
يورو، فيما رأت الرئاسة الفرنسية أن هذا إنجاز كبير للشراكة االستراتيجية 
بين البلدين الحليفين؛ حيث تعد تلك الصفقة أكبر طلبية خارجية للطائرات 

الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في عام 2004.
المرونة والتفاهم: يتمتع الجانبين اإلماراتي والفرنسي بمرونة وديناميكية 
ال  مسألة  وهي  البلدين،  بين  الخالفية  القضايا  وإدارة  فهم  في  واضحة 
تتوافر في ملفات أخرى من العالقات الدولية، ففرنسا، على سبيل المثال، 
تقف موقفًا حادًا يعارض العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتخذ 
حيالها مواقف متشددة والسيما على صعيد فرض عقوبات على روسيا 
)حلف  األطلسية  الجماعية  السياسات  إطار  في  أو  فردي،  بشكل  سواء 
باريس تفهمًا  تبدي  األوروبي(، ومع ذلك  )االتحاد  األوروبية  أو  األطلسي( 
تحاول  حيث  األوكرانية،  األزمة  بشأن  اإلمارات  دولة  نظر  لوجهة  ملموسًا 

تتسم العالقات 
اإلماراتيةـ  الفرنسية 
بالشمول والتنوع، 
وتختلف في ذلك عن 
عالقات اإلمارات مع 
حلفاء استراتجيين دوليين 
آخرين
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حيادي  موقع  في  البقاء  أبوظبي 
على  يحافظ  بما  األزمة  بين طرفي 
مع  الكبرى  االستراتيجية  مصالحا 
وهنا  والغرب(،  )روسيا  الجانبين 
المرونة  من  مساحة  باريس  توفر 
وهامشًا للحركة بما يسمح للشركاء 
وحسب  فرادى  بالتعامل  والحلفاء 
مثل  في  االستراتيجية  مصالهم 
هذه الملفات، وهي الميزة التي ال 
الخارجية  للسياسة  بالنسبة  تتوافر 
رضا  عدم  تبدي  التي  األمريكية، 
وشركائها  حلفائها  سياسات  عن 
أوكرانيا،  الوضع  بشأن  الخليجيين 
وقرارات  مواقف  بتبني  وتطالبهم 

ـ إلى جانب خلفيات  معاكسة لمصالح وغايات هذه الدول، وهو ماأسهم 
وأسبابا أخرى عديدة ـ في مفاقمة التوتر الذي يخيم على عالقات التحالف 
التقليدية بين الواليات المتحدة ودول مجلس التعاون، رغم كل محاوالت 

رأب الهوة بين وجهات النظر.
من  عال  قدر  وجود  أن  على  خالف  ال  القيادتين:  بين  القوية  العالقات 
التفاهم والتقاء وجهات النظر بين القادة السياسيين يسهم كثيرًا في تقارب 
تسريع  األقل في  على  مؤثرًا  دورًا  الشخصية  الكيمياء  تلعب  الدول، حيث 
دون  تحول  عراقيل  أي  من  التخلص  أو  رواسب  أي  وإزالة  التقارب  وتيرة 
بلوغ عالقات البلدين مستويات التحالف والشراكة االستراتيجية. وفي هذا 
الصدد، فإن العالقات الشخصية القوية بين صاحب السمو الشيخ محمد 
ايمانويل  الفرنسي  ـ والرئيس  الله  ـ حفظه  الدولة  زايد آل نهيان رئيس  بن 
البلدين.  بين  الشراكة  رافعة قوية لعالقات  العالقات  ماكرون، تمثل هذه 
وقد أضفي التعاون والتشاور المستمر بين صاحب السمو الشيخ محمد بن 

منذ  ماكرون  والرئيس  نهيان  آل  زايد 
تولي األخير منصبه في عام 2017، 
عمقًا متزايدًا على العالقات الثنائية، 
وفرنسا  اإلمارات  تعاونت  حيث 
األزمات  من  العديد  معالجة  في 
األوسط  الشرق  بمنطقة  االقليمية 
في السنوات األخيرة، وانعكس ذلك 
السمو  صاحب  ماكرون  منح  في 
الشيخ محمد بن زايد شارة الصليب 
الشرف  جوقة  وسام  من  األكبر 
عن  عبارة  هدية  له  وقدم  الوطني، 
لخريطة   1535 عام  إلى  تعود  نسخة 
فرايز  لورنز  األلماني  الجغرافيا  عالم 
لشبه الجزيرة العربية. وفي المقابل، 
وسام  أعلى  وهو  زايد«،  »وسام  الفرنسي  نظيره  اإلماراتي  الرئيس  منح 

مدني في دولة اإلمارات يقدم للرؤساء والملوك.

عالقات متجذرة ودعائم مختلفة
أبلغ  الفرنسية  اإلماراتية  بالعالقات  الخاصة  االحصائية  المؤشرات  تقدم 
صورة لعمق وتطور العالقات اإلماراتية ـ الفرنسية، حيث بلغ عدد الزيارات 
أعوام  األربعة  خالل  واإلمارات  فرنسا  بين  تمت  التي  المتبادلة  الرسمية 
األخيرة منذ بداية عام 2015 وحتى العام الجاري نحو 34 زيارة، واألهم من 
ذلك أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ 
حفظه الله ـ لفرنسا منتصف يوليو الماضي كانت  الثانية لسموه خالل 10 
شهور، بعد الزيارة التي قام بها منتصف سبتمبر الماضي، والتقى خاللها 
الرئيس ماكرون، واللقاء الذي جمعهما خالل الزيارة األخيرة هو الرابع خالل 
أجراهما ماكرون لدولة اإلمارات  زيارتين  الفترة نفسها، بعد لقائهما خالل 

محمد بن زايد:
إن للعالقات اإلماراتية ـ 
الفرنسية عمق تاريخي 
كبير، ولها جذور تسبق حتى 
تأسيس دولة اتحاد اإلمارات
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ديسمبر   3 في  رسمية  إحداهما 
مايو   15 في  واألخرى  الماضي، 
الشيخ  وفاة  في  التعازي  لتقديم 

خليفة بن زايد آل نهيان.
للعالقات  فإن  عام،  وبشكل 
تاريخي  عمق  الفرنسية  ـ  اإلماراتية 
كبير، ولها جذور تسبق حتى تأسيس 
فبعض  اإلمارات،  اتحاد  دولة 
»توتال«  مثل  الفرنسية  الشركات 
المنطقة  هذه  في  موجودة  كانت 
قبل ذلك بكثير، تحت اسم »الشركة 
ثم   ،)CFP( للبترول«  الفرنسية 
بداية  منذ  البلدين  عالقات  توطدت 
تأسيس اتحاد دولة اإلمارات على يد 

المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه 
ـ واتسمت العالقات منذ بدايتها باالحترام المتبادل والتعاون على أساس 
بدايتها،  منذ  عابرة  توترات  أو  أزمات  أي  تشهد  ولم  المشتركة،  المصالح 
واإلحترام  التفاهم  على  القائمة  الصداقة  عالقات  نموذجًا في  يجعلها  ما 
الفرنسي األسبق جاك  الرئيس  إلى أن  الفرنسية  التقارير  المتبادل. وتشير 
بإذن  المغفور له  شيراك كان ينظر بتقدير خاص لمؤسس دولة اإلمارات 
الله تعالى الشيخ زايد آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ كما أكد قصر اإلليزيه أن 
زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعتبر ثاني زيارة دولة 
إماراتية لفرنسا بعد زيارة الراحل الشيخ زايد عام 1991، في ظل رئاسة الراحل 
فرانسوا ميتران. وقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حضوره 
افتتاح متحف »لوفر أبوظبي«، أكد في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة 
أن كل من فرنسا واإلمارات شركاء في تعزيز روح التسامح والمساواة بين 
الشعوب وتعمالن معًا من أجل تعزيز مفهوم التقارب الثقافي واإلنساني 

أشاد  كما  الحضارات.  مختلف  بين 
الشيخ  بكلمة  الفرنسي  الرئيس 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
تلك  في  الله،  دبي،رعاه  حاكم 
إلى  فيها  تطرق  والتي  المناسبة، 
األبعاد الثقافية واإلنسانية وعناصر 
إسعاد  أجل  من  واإلبداع  االبتكار 
والصراعات  الحروب  ونبذ  البشرية 
الواضح  ومن  واالرهاب.  والتطرف 
أن أحد دعائم العالقات الثنائية يأتي 
في  ذاتها  التوجهات  الدولتين  تبني 
محاربة التشدد والتطرف واإلرهاب، 
السمو  صاحب  إليه  اشار  ما  وهذا 
اللوفر،  افتتاح متحف  راشد آل مكتوم في كلمته خالل  الشيخ محمد بن 
االنفتاح  نشاركهم  والحضاري،  الثقافي  شريكنا  »فرنسا  إن  قال  حيث 
لهذه  يضيف  وما  العميقة«.  والسياسية  االقتصادية  والروابط  والتسامح 
مختلفة  قطاعات  لتشمل  تتسع  أنها  ومتانة  قوة  اإلستراتيجية  العالقات 
شهدت  حيث  الدولية،  العالقات  في  نموذجًا  لتصنع  بينها  فيما  تتكامل 
في  كبيرًا  تطورًا  األخيرة  السنوات  في  الفرنسية  ـ  اإلماراتية  العالقات 
والطاقة  واالستثمارات  التجاري  والتبادل  االقتصادية  القطاعات  مختلف 
وفي  والثقافة.  والتربية  واألمن  والدفاع  والنفطية  والنووية  المتجددة 
بالنسبة  الرئيسي  التجاري  المنفذ  اإلمارات  دولة  تعد  االقتصادي  المجال 
إلى فرنسا في منطقة الخليج العربي، حيث يوجد في دبي ما يزيد عن 600 
شركة فرنسية من الشركات المتوسطة التي تقدم مثااًل ساطعًا على تنوع 
المتوسطة  الشركات  على  األمر  يقتصر  وال  الفرنسي،  اإلماراتي  التعاون 
تعزيز  في  األخرى  هي  حيويًا  دورًا  الصغيرة  الشركات  تلعب  وإنما  فقط 

محمد بن راشد:
فرنسا شريكنا الثقافي 

والحضاري، نشاركهم االنفتاح 
والتسامح والروابط االقتصادية 

والسياسية العميقة
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التجاري  التبادل  حجم  حيث  ومن  اإلماراتية.  السوق  في  الفرنسي  التواجد 
مع فرنسا تأتي اإلمارات في المرتبة الثانية في دول المنطقة بعد المملكة 
 9,4 إلى  التجارية  المبادالت  قيمة  فيها  وصلت  التي  السعودية  العربية 
مليارات يورو في ذلك العام، وتتصدر دولة اإلمارات دول مجلس التعاون 
 42 بنسبة  األكبر  الحيز  تحتل  الفرنسية، حيث  للمبيعات  بالنسبة  الخليجي 
في المئة متفوقًة بذلك على جميع دول المجلس األخرى. وسجل إجمالي 
 7.3 نحو   2017 في  وفرنسا  اإلمارات  بين  النفطي  غير  التجاري  التبادل 
مليارات دوالر، فيما تشكل االستثمارات الفرنسية نحو %4.5 من إجمالي 
اإلمارات وحدها  دولة  وتمثل  اإلمارات.  إلى  الواردة  األجنبية  االستثمارات 
45 في المئة من االستثمارات األجنبية المباشرة لدول الشرق األوسط في 
فرنسا، علمًا بأن حوالي خمسين شركة في فرنسا مملوكة بشكل كلي أو 
جزئي من قبل رؤوس أموال إماراتية. كما شهدت العالقات بين اإلمارات 
وفرنسا في مجال الدفاع والتعاون العسكري تطورًا ملحوظًا، وذلك ضمن 

مرجعية اتفاقيات الدفاع والتعاون المبرمة بين البلدين.

حصاد الزيارة التاريخية
شهدت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
ـ حفظه الله ـ إلى فرنسا، التوقيع على عدد من االتفاقيات، أهمها توقيع 
الطاقة«،  مجال  في  التعاون  حول  عالمية  استراتيجية  شراكة  »اتفاقية 
مشاريع  لتحديد  تهدف  الشراكة  إن  بيان  في  الفرنسية  الحكومة  وقالت 
استثمارية مشتركة في فرنسا أو دولة اإلمارات أو أماكن أخرى في قطاعات 
الهيدروجين والطاقة المتجددة والطاقة النووية، وأضاف البيان الفرنسي: 
إلى  الطريق  االتفاق  للطاقة، سيمهد هذا  المؤكد حاليًا  السياق غير  »في 
أمام عقود  المجال  للتعاون، ويفتح  الطويل  األمد  إطار عمل مستقر في 
والمالية  االقتصاد  وزير  وقعها  االستراتيجية  االتفاقية  جديدة«.  صناعية 
مع  روناتشر،  بانييه  أنييس  الطاقة  انتقال  ووزير  مير،  لو  برونو  الفرنسي 
وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة بدولة اإلمارات معالي د. سلطان 
الجابر. وستساعد االتفاقية على “إنشاء إطار عمل مستقر طويل األجل لهذا 
التعاون، لتمهيد الطريق لعقود صناعية جديدة وتحديد مشاريع االستثمار 
المشتركة المستقبلية”، بما يشمل “إمكانية إنشاء صندوق ثنائي لتمويل 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قال  جانبه،  ومن  الخضراء«.  المشاريع 
زايد آل نهيان إن “الطاقة بكل أنواعها تمثل أحد أهم مجاالت التعاون بين 
وفي  عامة  العالم  في  الطاقة  أمن  دعم  على  حريصة  واإلمارات  البلدين، 
يوم  الفرنسية  إنرجيز  توتال  شركة  أعلنت  وقد  خاصة«.   الصديقة  فرنسا 
بترول  يوليو عن توسعة تحالفها االستراتيجي مع شركة  التاسع عشر من 
أبوظبي الوطنية )أدنوك( وتفقد مجاالت جديدة منها إمداد فرنسا بوقود 

الديزل من اإلمارات.
الدولة  زايد آل نهيان رئيس  زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن  حققت 
ـ حفظه الله ـ لفرنسا، أحد أبرز مستهدفاتها، وهو ترسيخ موقع اإلمارات 
الجيوسياسي كأحد ركائز أمن الطاقة العالمي، حيث تشكل الضمانات التي 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  زيارة  خالل  اإلمارات  دولة  قدمتها 
المحروقات  إمدادات  كميات  بشأن  ـ  الله  ـ حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
من مسؤولية  اإلمارات  به  تتمتع  ما  على  كاشفًا  برهانًا  لفرنسا،  )الديزل( 
دولية، وبما يعكس تصميم اإلمارات على أن تبقى شريكًا عالميًا موثوقًا 
في مجال الطاقة، وهو مايفسر حرصها على دعم الطلب األوروبي المتزايد 

الطاقة بكل أنواعها تمثل 
أحد أهم مجاالت التعاون 

بين البلدين، واإلمارات 
حريصة على دعم أمن 

الطاقة في العالم عامة 
وفي فرنسا الصديقة 

خاصة
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على المحروقات لمواجهة أزمة غير مسبوقة تعانيها دول االتحاد األوروبي.
تضمنت أجندة زيارة صاحب السمو رئيس الدولة لقاءات مع إليزابيث بورن، 
)الغرفة  الشيوخ  مجلس  رئيس  الرشيه،  وجيرالد  الفرنسية،  الوزراء  رئيسة 
العليا في البرلمان( ويائيل برون بيفي، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية 
إيمانويل ماكرون.  الفرنسي  الرئيس  إلى لقاءاته مع  البرلمان(، باإلضافة   (
وشهدت الزيارة إطالق مجلس األعمال اإلماراتي - الفرنسي والذي يهدف 
إلى فتح آفاق جديدة ورفع مستوى التعاون الثنائي في عدد من القطاعات 
ذات االهتمام المشترك، باإلضافة إلى توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم 
لتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين وتنمية آفاقها في مختلف المجاالت، 

بينها اتفاقية بشأن شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة.
البلدين،  بين  العالقات  واستثنائية  تفرد  عن  تعبر  التي  الثنائية  االتفاقيات 
أخرى  الزيارة؛ بل كانت هناك مظاهر ودالئل  الوحيد خالل  االنجاز  لم تكن 
تشهد بعمق وتطور هذه العالقات، فالالفتات الترحيبية ُعدت أحد مظاهر 
 4 في  استقبال سموه  إلى  باإلضافة  الكبير،  البالد  بضيف  فرنسا  احتفاء 
ومنذ  لوكسمبورج.  وقصر  فرساي  اإلليزيه،  اإلنفاليد،  هي:  عريقة  قصور 
أن حّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيفًا على باريس، 
قوبل سموه باحتفاء ملحوظ ومنقطع النظير من نظيره الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، الذي لم يكتِف باستقباله بمقر الرئاسة المعروف بـقصر “اإلليزيه”، 
بل كان محل احتفاء آخر بـ 3 قصور تاريخية عريقة، وهو أمر له داللته في 

بروتوكول تكريم الضيوف الكبار.
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  منح 
بن زايد آل نهيان “وسام جوقة الشرف” من طبقة الصليب األكبر والذي 
يعد أعلى وسام وطني فرنسي، تقديرا لدوره في تعزيز عالقات الصداقة 
والتعاون بين دولة اإلمارات وفرنسا على مختلف المستويات ،فيما منح 
إيمانويل ماكرون  الرئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
للرؤساء  يمنح  اإلمارات  دولة  في  مدني  وسام  أعلى  وهو  زايد”  “وسام 

والملوك الذين أسهموا بأدوار بارزة في خدمة عالقات البلدين وازدهارها.

مؤشرات نوعية
في •  فرنسية  جالية  أكبر  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تستضيف 

بلدان الخليج العربي، وتضّم أكثر من 25 ألف فرنسي مسّجلين في 
سجل الفرنسيين المقيمين في الخارج. 

اإلمارات •  في  المعتمدة  السبع  الفرنسية  الثانوية  المدارس  تشكل 
العالم من  أكبر شبكة مدارس فرنسية في  المتحدة سادس  العربية 
حيث عدد الطالب، وتضم أكثر من 10 آالف. باالضافة إلى جامعة 
أبوظبي  وهي   42 2، وإيكول  أبوظبي وإنسياد، وباريس  السوربون 
مؤسسات فرنسية لها فروع في اإلمارات العربية المتحدة. وتم تنفيذ 
برنامج المرحلة التجريبية إلدخال اللغة الفرنسية في جميع المدارس 
الحكومية في اإلمارات في عام 2018.. واآلن يتعلم أكثر من 60 ألف 
تلميذ اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية والخاصة في اإلمارات، 

ويشكلون %12 من مجموع طلبة المدارس. 
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تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة من حيث استقبال الطلبة اإلماراتيين • 
للدراسة في جامعاتها ومعاهدها. 

والمدارس •  المجتمعية  المنظمات  من  العديد  اإلمارات  دولة  تضم 
والمطاعم واألكاديميات الفرنسية في جميع أنحاء الدولة. 

تأشيرة ويسمح •  بدون  اإلمارات دخول فرنسا  دولة  لمواطني  يمكن 
لهم بالبقاء فيها لمدة تصل إلى 3 أشهر.

في 8 نوفمبر 2017، شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في • 
افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي والذي تجاوزت تكلفته مليار دوالر، 
الحضارات”،  بين  “جسر  بأنه  ماكرون  الفرنسي  الرئيس  وقد وصفه 
واستعانت اإلمارات بالمهندس الفرنسي جان نوفيل لتصميم لوفر 
أول متحف  يعد  الذي  أبوظبي،  اللوفر  افتتاح متحف  وتم  أبوظبي. 
فرنسا  له  تروج  ثقافي  مشروع  وأكبر  العربي،  العالم  في  عالمي 
والفترات،  الحضارات  جميع  تغطي  فنية  مجموعة  مع  الخارج،  في 
لالنفتاح  رمزا  يجعله  ما  الحديث،  العصر  إلى  الحجري  العصر  من 
من  استثنائيًا  ثنائيًا  مشروعًا  يعد  كما  التسامح.  ونشر  العالم  على 
أهمية  وله  والثقافي،  العلمي  ومشروعه  المعمارية  هندسته  حيث 

استراتيجية بالنسبة لفرنسا واإلمارات.
تأسست جامعة باريس - السوربون أبوظبي عام 2006، تحت رعاية • 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة  ـ حفظه 

الله ـ كجزء من رؤية اإلمارة لتعزيز القطاع األكاديمي والثقافي، وهي 
إلى  الجامعة  وتهدف   .”2030 أبوظبي  “رؤية  استراتيجية  من  جزء 
اإلسهام في تعزيز فرص التعليم العالي وتنوعها في اإلمارات ودول 

مجلس التعاون ومنطقة الشرق األوسط بوجه عام. 
اإلماراتي •  الثقافي  التعاون  2018، اإلعالن عن عام  أكتوبر  جرى في 

الفرنسي في باريس.ونتيجة لذلك، تم إطالق إذاعة باللغة الفرنسية 
في دولة اإلمارات تبث برامجها بمعدل 3 مرات في األسبوع، وفي 
ديسمبر/ كانون األول 2018، أصبحت دولة اإلمارات عضوًا منتسبًا 

في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
 • 1997 عام  منذ  الفرنسية  البعثات  قبل  من  المكتشفة  اآلثار  ألقت 

الضوء على أهمية تاريخ اإلمارات، باعتبارها مركز الطرق التجارية عبر 
مشروعًا  بالضرورة  ذلك  ويعكس  سنة،   7500 منذ  الممتد  التاريخ 
تاريخ  التاريخ اإلماراتي، وهو  ثقافيًا وعلميًا طموحًا في مجال فهم 
حافل بعصور من الحضارات المتواكبة وإنجازات وإبداع اإلنساني حتى 

وقتنا هذا.
في 3 ديسمبر 2021، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إكسبو • 

على  الضخم  العالمي  للحدث  الناجح  بالتنظيم  وأشاد  دبي   2020
الرغم من التحديات التي مر بها العالم بسبب كوفيد19-.

مؤشرات رقمية
بحسب بيانات حكومية، بلغ إجمالي تدفقات االستثمار اإلماراتي في • 

فرنسا نحو 172.9 مليون دوالر بين عامي 2016 و2020، بينما بلغ 
إجمالي تدفقات االستثمار الفرنسي في دولة اإلمارات نحو 3.123 

مليار دوالر بين عامي 2016 و2020.
 • 207 اإلمارات  دولة  في  تستثمر  التي  الفرنسية  الشركات  عدد  بلغ 

شركات حتى عام 2019، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات اإلماراتية 
التي استثمرت في فرنسا 21 شركة.

اإلماراتي •  االستراتيجي  الحوار  خالل   ،2020 عام  في  البلدان  أقر 
 2020-2030 الحالي  للعقد  الطريق  خارطة  السنوي،  الفرنسي 
في  سيما  ال  المشتركة،  والمبادرات  الطموحات  تحديد  خالل  من 
والتجارة  )االقتصاد  مثل  الثنائي،  للتعاون  الرئيسية  القطاعات 
والتعليم  والمتجددة  النووية  والطاقة  والغاز  والنفط  واالستثمار، 

والثقافة والصحة والفضاء واألمن.

استشراف الفرص
السمو •  صاحب  بها  قوبل  التي  الكبيرة  والحفاوة  االستقبال  يشير 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ خالل زيارته 
لفرنسا إلى رغبة الدولة الفرنسية في ترسيخ العالقات مع اإلمارات 
في  جرت  التي  المحادثات  شهدت  حيث  جديدة،  دفع  قوة  ومنحها 
قصر االليزيه مع الرئيس ايمانويل ماكرون نقاشًا حول سبل تطوير 
الصداقة التاريخية الراسخة والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي 
وتوسيع آفاقه. وفي هذا اإلطار قال صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان إن عالقات الصداقة بين دولة اإلمارات وفرنسا قويٌة 
وراسخٌة منذ عهد األب المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
التعاون  أنواعها تمثل أحد أهم مجاالت  الطاقَة بكل  أن  إلى  ،وأشار 
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بين البلدين، مؤكًدا حرص دولة اإلمارات على دعم أمن الطاقة في 
الرئيس  العالم عامة وفي فرنسا الصديقة خاصة .ومن جانبه أعرب 
الفرنسي عن سعادته بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بالده، 
مثمنًا اختياره فرنسا لتكون وجهة ألول زيارة دولة له بعد انتخابه رئيسًا 
لدولة اإلمارات، ووصف زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس اإلمارات 

إلى فرنسا بأنها تاريخية.
وقد صدر في ختام الزيارة بيان مشترك تضمن رؤية البلدين لتطوير • 

التحديات  مواجهة  وسبل  بينهما،  القائمة  اإلستراتيجية  الشراكة 
الشراكة  الرئيسان على عمق  أثنى  القائمة. وقد  الدولية واإلقليمية 
توسيع  تجاه  المشترك  االلتزام  مؤكدين  البلدين،  بين  اإلستراتيجية 
الثنائي في جميع المجاالت والعمل معًا في مواجهة  التعاون  آفاق 
أوكرانيا،  في  باألزمة  يتعلق  وفيما  واإلقليمية.  العالمية  التحديات 
الدبلوماسية  الجهود  لتكثيف  الملّحة  الضرورة  على  الرئيسان  شدد 
أكدت  اإلرهاب،  لمكافحة  التعاون  وبشأن  لألزمة.  حل  إلى  للتوصل 
التحالف  في  مؤسسين  عضوين  بصفتهما  وفرنسا  اإلمارات  دولة 
األمني الدولي منذ عام 2017، التزامهما بمكافحة التطرف والجريمة 
الجهود  تعزيز  ومواصلة  الخبرات  تبادل  خالل  من  للحدود،  العابرة 
أن  إلى  كله  سبق  ما  ويشير  األعضاء.  الدول  بقية  مع  المشتركة 
مواقف وسياسات البلدين تتسم بالمرونة والقدرة على بناء التوافق 
أرضية  يوفر  ذاته  بحد  الدولية، وهذا  القضايا  تجاه مجمل  المشترك 
مختلف  في  الثنائية  العالقات  ترسيخ  في  والتطور  للتقدم  خصبة 

المجاالت. 
يمثل •  الطاقة  مجال  في  االستراتيجية  الشراكة  اتفاق  أن  والمؤكد 

الطاقة  أمن  »تعزيز  إلى  يهدف  حيث  للمستقبل،  مهمًا  استشرافًا 
دفع  إلى  إضافة  االنبعاثات  من  والحد  مقبولة  بتكاليف  وتوفيرها 
األطراف  لمؤتمر  الـ28  للدورة  استعدادًا  الفاعل  المناخي  العمل 
COP28 التي تعقد في دولة اإلمارات عام 2023«، وتستند االتفاقية 
األمد  طويلة  والشراكات  والراسخة  الوثيقة  الثنائية  “العالقات  على 
بين دولة اإلمارات وفرنسا، وتستفيد من مكانة دولة اإلمارات الرائدة 
عالميًا موردًا مسؤوال وموثوقًا للطاقة، حيث تمتلك الدولة سادس 
أكبر احتياطي نفطي في العالم وتلتزم بالمساهمة في ضمان أمن 
الطاقة العالمي” وحيث تتبنى اإلمارات نهجًا متوازنًا لمواكبة التحول 
إلى  الخام  النفط  اإلنتاجية من  رفع طاقتها  على  يستند  الطاقة  في 
لمحفظة مشاريعها  اإلنتاجية  القدرة  وزيادة  يوميًا،  برميل  ماليين   5
العالمية للطاقة المتجددة من 23 غيغاواط إلى أكثر من 100 غيغاواط 
بحلول 2030. كما تستثمر اإلمارات من خالل شركة أبوظبي لطاقة 
50 مليار دوالر  “أكثر من  المنصات  المستقبل )مصدر( وغيرها من 
أمريكي في مشاريع إلنتاج الطاقة النظيفة في 6 قارات من بينها 27 
دولة جزرية تعد أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ. وقال الدكتور سلطان 
بن أحمد الجابر إن بالده “تواصل ترسيخ مكانتها مزودًا موثوقا للطاقة 
على  التركيز  مع  العالمي  الطاقة  أمن  ضمان  في  رئيسا  ومساهمًا 
تعزيز العمل المناخي الفعال”، وأوضح أن هذه الشراكة االستراتيجية 
مع  التعاون  لتعزيز  فاعلة  منصة  “تتيح  الطاقة  مجال  في  الشاملة 
الجمهورية الفرنسية التي تعد شريكًا استراتيجيًا وثيقا لدولة اإلمارات، 
لتوفير طاقة آمنة ومستدامة بأسعار مناسبة تسهم في دفع النمو 

االقتصادي واالزدهار والتقدم لبلدينا الصديقين وجميع دول العالم”. 
“منصة  الطاقة  مجال  في  الشاملة  االستراتيجية  الشراكة  وتوفر 
مثالية الستكشاف مجاالت التعاون الثنائي في تطوير وإنتاج الوقود 
سالسل  وتطوير  وإقامة  المسال،  الطبيعي  والغاز  الهيدروكربوني 
وإنتاج  وتخزينه  واستخدامه  الكربون  التقاط  وتقنيات  مرنة،  توريد 
للهيدروجين  التحتية  البنية  وتطوير  االنبعاثات  منخفض  الهيدروجين 
العالم«.  حول  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  مشاريع  إلى  إضافة 
كما يشمل هذا التعاون ـ بحسب تقرير نشرته »وام«: »االستفادة من 
خبرات فرنسا التي اكتسبتها بعد استضافة الدورة الحادية والعشرين 
الثامنة  الدورة  الستضافة  االعداد  في   ،COP21 األطراف  لمؤتمر 
والعشرين من مؤتمر األطراف COP28 المقرر استضافتها في دولة 
اإلمارات العام المقبل، إضافة إلى التعاون في مجاالت التكنولوجيا 
وإنتاج وقود الطيران المستدام والتمويل األخضر لمشاريع الطاقة، 
حولها  االتفاق  يتم  أخرى  مجاالت  في  التعاون  إمكانية  إلى  إضافة 
الحقا«، وأضافت الوكالة أنه “سيتم تأسيس مجموعة عمل مشتركة 
الشاملة  االستراتيجية  الطاقة  شراكة  تنفيذ  تسهيل  على  تعمل 
وتنسيق جميع األنشطة التي تنص عليها االتفاقية ومتابعة التقدم 

الذي يتم إحرازه”.
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ايدج 
تتصدر 
الريادة في 
تكنولوجيا 
الدفاع الخالقة
أصبحت التهديدات الرقمية اليوم أكثر مرونة واستمرارية، وتتقاطع مع أمننا اليومي بطرق غير مسبوقة. وقد تطورت الهجمات 

اإللكترونية من تخريب البيانات وسرقتها إلى التحكم في األسلحة والهجمات على البنى التحتية، وال يمكن التقليل من شأن 
تأثيرها الضار.  في لقائه مع مجلة »درع الوطن«، ألقى األستاذ وليد المسماري، نائب الرئيس األول للحرب اإللكترونية 

والتكنولوجيا السيبرانية، في »ايدج«، الضوء على التقنيات المتقدمة التي تستثمر الشركة فيها لتعزيز  قطاع الدفاع عن الوطن، 
كما ناقش الحلول التي تقدمها الشركة والتي تساهم في دعم استراتيجية التصنيع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ما خطط ايدج الخاصة لقطاع الحرب االلكترونية والتكنولوجيا 
السيبرانية لعام 2022/2023؟

عبر اتباع خارطة طريق تطوير المنتجات لدينا، نركز على تقديم الحلول الرائدة 
في السوق بسرعة وكفاءة. ونركز حاليًا بقوة على توسيع نطاق االتصاالت 

اآلمنة والقدرات السيبرانية. 
وهو مصدر  البيانات،  لنقل  آمنة  غير  عن طبقة  الشبكي  االتصال  يكشف 
الغالبية العظمى من الهجمات اإللكترونية. ونتيجة لذلك، يجب أن تستخدم 
المؤسسات الحلول األكثر تطورًا وقوة لتأمين البنية التحتية للعمالء وبيانات 
محلية  مواقع  ذلك في  كان  المواقع، سواء  بين  نقلها  أثناء  المستخدمين 
محددة أو متباعدة جغرافيًا في جميع أنحاء العالم. وهذا هو مجال تركيز قطاع 

الحرب اإللكترونية والتكنولوجيا السيبرانية في المستقبل.
للحرب  حلولنا  عبرها  سنصّدر  التي  العقود  من  عدد  إلبرام  نستعد  كما 

اإللكترونية، مما يمثل إنجازًا مهمًا يتماشى مع رؤية دولة اإلمارات.

كيف تســـهم حلـــول قطاع الحرب االلكترونيـــة والتكنولوجيا 

السيبرانية ضمن ايدج في استراتيجية دولة اإلمارات للتحول 
الصناعي وتعزز سمعة الدولة كاقتصاد قائم على المعرفة؟
وضعت دولة اإلمارات رؤية واضحة للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة 
ولتصبح دولة مصدرة للتكنولوجيا، بما يضمن االزدهار على المدى البعيد 
لألجيال الحالية والمستقبلية. وُنعرف كدولة بطموحاتنا ورؤيتنا وأولوياتنا في 
مجال التكنولوجيا. وتعكس ايدج هويتنا والنقطة التي نأمل في الوصول إليها 

بصورة مناسبة، كدولة رائدة في المستقبل تقّدم أحدث االبتكارات.
السيادية،  الدفاعية  والحلول  المنتجات  تطوير  الرئيسية  أهدافنا  تشمل 
ونتخذ كل الخطوات الالزمة لضمان تمتع منتجاتنا المصنوعة في اإلمارات 
باإلضافة  والعالمي.  اإلقليمي  المستويين  على  كبيرة  تصدير  بإمكانيات 
إلى ذلك، تعد ايدج عضوًا في البرنامج الوطني للقيمة المحلية المضافة 
التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي يسعى إلى إعادة توجيه 
مشتريات القطاعين العام والخاص إلى االقتصاد المحلي بما يتماشى مع 

مشروع »300 مليار«.
كما نولي أهمية بالغة لجذب المواهب الوطنية والعالمية المميزة. ويدعم 
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العالمية،  المواهب  وتعززها  ايدج  مجموعة  اإلماراتيون  المهارات  أصحاب 
حلول  وتصدير  وتصنيع  لتطوير  تنافسية  أفضلية  يمنحنا  ذلك  أن  ونعتقد 

دفاعية متقدمة تكنولوجيًا.

ما التكنولوجيا المتقدمة التي تستثمر فيها ايدج وكيف تؤثر 
في تطوير األنظمة في القطاع؟

تعد مجاالت أبحاث التكنولوجيا المتقدمة لدينا شاملة وواسعة النطاق، بما 
المتقدمة،  الدفع  وأنظمة  اآلمنة،  واالتصاالت  المستقلة،  القدرات  يضم 
والروبوتات، والمواد الذكية، في ظل وجود الذكاء االصطناعي في صميم 

كل تلك المجاالت.
ضمن خارطة الطريق لدينا، نطور وندمج قدرات الطاقة الموجهة واألنظمة 
المستقلة لتسريع عجلة االبتكار ومساعدة عمالئنا على تحقيق أبرز مهامهم 

وأكثرها أهمية.

كيـــف يضمن القطـــاع جاذبية منتجاتـــه وخدماته من منظور 
محلي وإقليمي أوسع؟

االحتياجات  لفهم  النهائيين  والمستخدمين  العمالء  مع  قرب  عن  نعمل 
المتشعبة واألساسية لقطاع األمن والدفاع. ونعقد ورش عمل دورية مع 
العمالء المحتملين، ليس إلتاحة الفرصة أمام تقديم عروضنا فحسب، إنما 
أيضًا لتقديم رؤى تشغيلية تساعدنا على دفع عجلة التطورات المستقبلية. 
بهدف  النهائيين  المستخدمين  مع  التضافر  توطيد  على  باستمرار  ونعمل 

إقامة تعاون بشأن حلول التكنولوجيا المتقدمة.
كما نمتلك فهمًا عميقًا لتحديات البيئة اإلقليمية؛ فقد ُصممت كل منتجاتنا 
األنظمة  مكونات  اختبار  ويتم  القاسي.  الصحراوي  المناخ  لتحمل  وحلولنا 

باستخدام غرف اهتزاز خاصة لمحاكاة الحرارة الشديدة والتغيرات السريعة في 
درجات الحرارة والرطوبة واالهتزاز. وُيفّضل عادة تجربة الحلول النهائية وإثبات 
قدراتها في أشهر الصيف الحارة إلظهار إمكانية تشغيل النظام طوال العام.

مـــا خارطة طريق منتجـــات ايدج لالرتقاء باألمن الســـيبراني 
واألمن الوطني وإنفاذ القانون؟

نبني حاليًا قدراتنا السيبرانية الداخلية، خصوصًا في مجال االتصاالت اآلمنة. 
باستمرار على تطوير  الوطني، نعمل  القانون واألمن  إنفاذ  أنشطة  ولدعم 
أنظمة استخبارات متقدمة ومتكاملة توفر أعلى مستويات الحماية والوعي 

بمختلف المواقف في بيئة تزداد تعقيدًا.

وضعت دولة اإلمارات 
رؤية واضحة للتحول إلى 
اقتصاد قائم على المعرفة 
ولتصبح دولة مصدرة للتكنولوجيا، 
بما يضمن االزدهار على المدى 
البعيد لألجيال الحالية والمستقبلية
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شكلت زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب األمريكي لتايوان في الثاني من أغسطس الجاري 
نقطة تحول مهمة في الصراع األمريكي الصيني حول تايوان، حيث تعد أعلى زيارة لمسئول أمريكي 
للجزيرة منذ 25 عاما، بعد زيارة سلفها نيوت غينغريتش للجزيرة عام 1997، والتي جاءت ضمن زيارة 

للصين أيضًا، بينما جاءت زيارة بيلوسي بشكل منفرد لتايوان وفي إطار معارضة شديدة من بكين، التى 
اعتبرتها انتهاك واضح للسيادة الصينية باعتبار أن تايوان جزء أساسي من البر الصيني، كما اعتبرتها 

استفزازًا واضحًا من جانب الواليات المتحدة.

الصين بين إستراتيجية 
الردع وتجنب الفخ األمريكي

ردا على زيارة بيلوسي لتايوان:

بقلم: د. أحمد سيد أحمد
خبير العالقات الدولية والشؤون األمريكية بمركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية
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خيارات عديدة:
رغم أن بيلوسي أصدرت بيان عقب الزيارة أكدت فيه أنها جاءت لدعم الصداقة 
مع تايوان ودعم السالم في المنطقة وأن الزيارة لن تغير من سياسة أمريكا 
الصين  أثارت حفيظة  الزيارة  أن هذه  إال  الواحدة,  الصين  القائمة على مبدأ 
تجاه  أو  أمريكا  تجاه  التصعيدية سواء  اإلجراءات  العديد من  ودفعتها التخاذ 

تايوان واللجوء إلى بعض الخيارات المختلفة للرد على الزيارة وتتمثل في:
أوال: سالح التحالفات اإلستراتيجية: استدعت الصين السفير األمريكي في 
بكين عقب هبوط طائرة بيلوسي في مطار تايون وأبلغته احتجاجها الشديد 
ولمبدأ  الصين  ولسيادة  الدولي  للقانون  خرقا  تمثل  باعتبارها  الزيارة  على 
الماضية. كما سعت  العقود  أمريكا طوال  به  التزمت  الذى  الواحدة  الصين 
الزيارة,  وانتقاد  رفض  في  حلفائها  خاصة  لها  دولي  دعم  حشد  إلى  الصين 
وهو ما انعكس في استهجان كل من روسيا وكوريا الشمالية للزيارة حيث 
اعتبرتها الدولتان عمل استفزازي يزيد من منسوب التوتر في المنطقة وله 

تداعيات خطيرة.
وفرضت الصين عقوبات على بيلوسي, وقطعت االتصاالت مع واشنطن 
المخدرات  ومكافحة  الشرعية  غير  الهجرة  مثل  الملفات  من  عدد  بشأن 
المحادثات  تعليق  كذلك  الحدود,  عبر  الجريمة  ومكافحة  البحرية  والسالمة 
األمريكيين  العسكريين  بين  االتصاالت  وإلغاء  المناخي  التغير  بشأن 
والصينيين, وهو ما يمثل تطورًا خطيرًا ألن هذه االتصاالت كانت تساهم 
في تجنب أية مواجهة عسكرية بين البلدين في منطقة مضيق تايوان وبحر 

الصين الجنوبي والمحيط الهادي.
كما أن أحد خيارات الصين أيضا هو زيادة التقارب مع روسيا وتكثيف التعاون 
خسائرها  لتعويض  الحديثة  العسكرية  بالمعدات  وتزويدها  معها  العسكري 
األزمة,  في  بالحياد  لها  األمريكية  المطالبات  ورفض  أوكرانيا,  في  العسكرية 
كذلك زيادة التعاون التجاري واالقتصادي مع روسيا لمواجهة العقوبات الغربية 
روسي  صيني  إستراتيجى  تحالف  إنشاء  وبالتالي  البلدين,  على  واألمريكية 

الملف  استخدام  كذلك  وتايوان.  أوكرانيا  في  األمريكية  السياسة  لمواجهة 
للعالقات  نظرا  المتحدة  الواليات  على  الضغط  في  الشمالية  لكوريا  النووي 

القوية بين الصين وكوريا الشمالية.

ثانيا: سالح العقوبات االقتصادية:
االستفزازات  مواجهة  في  المهمة  الصينية  الخيارات  أحد  االقتصاد  يمثل 
األمريكية, فعقب زيارة بيلوسي اتخذت الصين عدد من اإلجراءات االقتصادية 
غذائية  مواد  شركة   2000 من   أكثر  واردات  بحظر  قامت  حيث  تايوان  تجاه 
تايوانية, تحت مبرر أن بها طفيليات وأنها تخالف قانون السالمة الغذائية في 
محاولة للضغط االقتصادي على تايوان, حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري 
مليار   190 منها  دوالر سنويا,  مليار  يصل ل330  تجارى  تبادل  بحجم  لتايوان 
العقوبات  في  الصين  توسع  فإن  وبالتالي  للصين.  تايوانية  صادرات  دوالر 
االقتصادية قد يؤثر بشكل كبير على االقتصاد التايواني, لكن الصين تتعامل 
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الواردات  تعتمد بشكل كبير على  العقوبات حيث  تلك  التوسع في  بحذر في 
التايوانية من أشباب الموصالت والرقائق التكنولوجية, التى تعد تايوان المنتج 
األول لها في العالم,. وعلقت بكين تصدير الرمال الطبيعية التى تستخدم في 
أمبيريكس  كونتمبراري  وقررت شركة  تايوان.  إلى  واألسفلت  البيتون  صناعة 
تكنولوجي الصينية، المعروفة اختصارا باسم كاتل )CATL(،  المتخصصة في 
صناعة بطاريات السيارات الكهربائية, تأجيل اإلعالن عن مصنع جديد بمليارات 
الدوالرات في أميركا الشمالية، بسبب التوترات التي أشعلتها زيارة بيلوسي 
الشحن  عمليات  على  التضييق  في  الصين  إجراءات  إلى  إضافة  تايوان.  إلى 
المناورات  إجراء  الجنوبي من خالل  الصيني  وبحر  تايوان  التجارى في مضيق 
يؤثر على  ما  المناطق وهو  تلك  السفن في  تسيير  البحرية وحظر  العسكرية 
حركة التجارة التى تزيد على 5 ترليونات دوالر عبر هذه المنطقة تمثل أكثر من 

ثلث التجارة العالمية.
التبادل  حجم  ظل  في  أمريكا  على  اقتصادية  عقوبات  فرض  للصين  ويمكن 
لصالح  معظمه  دوالر,  مليار  ال600  يتجاوز  والذى  بينهما  الضخم  التجارى 
الصين مع العجز التجارى والديون الكبيرة لصالح الصين, وهو ما يمكنها أيضا 

من الرد على أية عقوبات اقتصادية قد تفرضها أمريكا عليها بسبب تايوان. 
لكن الصين حذرة في التوسع في العقوبات االقتصادية تجاه تايوان وأمريكا 
للرئيس  التجديد  اقتراب  مع  خاصة  عليها,  داخلية  سلبية  تداعيات  أية  لتجنب 
شى جين بينج لفترة ثالثة في الخريف المقبل, وتعتمد على مبدأ التدرج في 

العقوبات وبما يتناسب مع التصرفات األمريكية والتايوانية.

ثالثا: استعراض القوة العسكرية:
القوة  واستعراض  وأمريكا  تايوان  تجاه  الردع  تبنى سياسة  إلى  الصين  لجأت 
مستقباًل,  الزيارات  تلك  مثل  تكرار  ولمنع  بيلوسي  زيارة  على  ردا  العسكرية 
وإيصال رسائل حاسمة بأن الصين لن تسمح باستقالل تايوان مطلقا وتمثلت 

الخيارات العسكرية إلستراتيجية الردع في:
-اخترق منطقة الدفاع الجوي التايواني, حيث قامت الطائرات الحربية الصينية 
من طراز سوخوى35 باختراق منطقة تحديد الدفاع الجوي التايواني, وقد تكرر 
الماضي,  أكتوبر  في  خاصة  األخيرة  السنوات  خالل  عديدة  مرات  اإلجراء  هذا 
حيث  قامت أكثر من 56 طائرة  باختراق منطقة الدفاع الجوي التايواني, ردًا 

على التدريبات العسكرية القريبة التي قادتها الواليات المتحدة. 
- إجراء مناورات عسكرية صينية ضخمة في مضيق تايوان: بين 4 و7 أغسطس  
حيث عبرت 68 طائرة حربية و13 سفينة حربية الخط الفاصل في مضيق تايوان 
وهو ما يعنى عدم اعتراف الصين بهذا الخط بعد اآلن, األمر الذي دفع تايوان 
الصينية.  الطائرات  حركة  لتتبع  جوي  دفاع  وأنظمة  مقاتلة  طائرات  نشر  إلى 
وجرت هذه المناورات األضخم في 6 مناطق محيطة بتايوان وتضمنت قوات 
االستراتيجي  الدعم  وقوة  الصاروخية  والقوات  الجوية  والقوات  البحرية  من 
واللوجستي تحت إشراف قيادة المسرح الشرقي وتضمنت أنشطة عسكرية 
بالذخيرة الحية وإطالق عدد كبير من الصواريخ في مضيق تايوان, وهو تطور 
1995 حيث  ثالثة عقود مثلما حدث في صيف  يقارب  ما  غير مسبوق منذ 
أطلقت الصين صواريخ نحو البحر قرب الجزيرة ردا على قرار الرئيس األمريكي 
تينج هيو  لى  تايوان  رئيس منتخب في  بالسماح ألول  كلينتون  بيل  السابق 

بزيارة الواليات المتحدة. 
- االستيالء على بعض الجزء القريبة من جزيرة تايوان: أحد الخيارات المطروحة 
أمام الصين هو االستيالء على بعض الجزر الحيوية المتنازع عليها في مضيق 

التي  براتاس  للسيطرة على جزيرة  بكين  تتجه  تايون مثل جزيرة سبارتلى وقد 
تسيطر عليها تايبيه، على ُبعد 400 كيلومتر من الساحل التايواني, خاصة أن 
الصين سيطرت في عام 2012  على سكاربورو شول، وهي شعاب مرجانية 
ببحر  إقليمي  نزاع  ِملكها، في  أنها  الفلبين  ادعت  تقريًبا  جزيرة مانهاتن  بحجم 

الصين الجنوبي.
- خيار ضم تايوان: ضم جزيرة تايوان بالقوة من خالل التدخل العسكري يعد 
الخيار األخير االضطراري للصين إذا ما أعلنت الجزيرة استقاللها رسميًا أو إذا 
متقدمة  وأسلحة  صواريخ  منظومات  أو  عسكرية  قوات  بنشر  أمريكا  قامت 
في الجزيرة وهو ما ستعتبره الصين تجاوز للخط األحمر. ووفقا لموازين القوة 
العسكرية بين الصين وتايوان فإنها تميل لصالح الصين, التى تمتلك ثالث أكبر 
جيش في العالم بعدد 3,3 مليون نسمة, وتمتلك أسطول يصنف في المرتبة 
بينما  طائرات،  حاملة  الصين  تمتلك  كما  بحرية,  وحدة  بـ777  ا  عالميًّ األولى 
تصنف القوات الجوية في المرتبة الثالثة عالميا بـ3 آالف و260 طائرة، إضافة 

يمثل االقتصاد أحد 
الخيارات الصينية 
المهمة في مواجهة 
االستفزازات األمريكية, حيث 
قامت بحظر واردات أكثر من  
2000 شركة مواد غذائية تايوانية
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الصواريخ  وراجمات  والمدافع  الدبابات  آالف  تضم  التي  البرية  القوات  إلى 
وعشرات آالف المدرعات. كما أن لدى الصين 350 رأسا نووّيا، بما في ذلك 
204 صواريخ طويلة المدى يتم إطالقها من منصات إطالق أرضية و48 على 
الطائرات، فضال عن آالف  الغواصات، و20 قنبلة جاذبية يتم إسقاطها من 
طائرة  الماضي  العام  الصيني  الجيش  أطلق  وقد  للقارات.  العابرة  الصواريخ 
شراعية فرط صوتية قامت بدورة حول األرض بسرعة تفوق 6 آالف كم في 

الساعة، وهو سالح ال تمتلكه أمريكا. 
الجيوش،  أقوى  بين   22 المرتبة  في  التايواني  الجيش  يصنف  المقابل،  في 
التجنيد سنوّيا.  ألف لسن   300 1.8 ماليين جندى، ويصل  أكثر من  ويمتلك 
بينما  طائرة،  بـ739  عالمّيا   14 رقم  المرتبة  في  الجوية  القوات  وتصّنف 
األسطول في المرتبة 22 بـ117 وحدة بحرية. وتعتزم القوات الجوية التايوانية 
امتالك 66 طائرة من طراز »إيه تي5- بريف إيجل« فائقة القدرات، بحلول عام 
 1100 من  أكثر  البرية  القوات  وتضم  محلية.  حكومية  أنتجتها شركة   ،2026

دبابة وآالف المدرعات، إضافة إلى المدافع الميدانية وذاتية الحركة وراجمات 
الصواريخ.

التدخل  وبالتالي أى مواجهة عسكرية ستكون في صالح الصين, لكن عملية 
العسكري  الدعم  ظل  في  سهلة  تكون  لن  الجزيرة  في  الصينى  العسكري 
األمريكي لتايوان على غرار ما حدث في أوكرانيا, كما تخشى الصين من فرض 

عقوبات دولية وأمريكية عليها.

الصين بين الردع وتجنب الفخ األمريكي:
لتايوان  بيلوسي  زيارة  على  ردا  التصعيدية  إجراءاتها  وراء  من  الصين  تهدف 
إرسال رسائل ردع لكل من تايوان وأمريكا لتأكيد أن استقالل تايوان مرفوض 
والتواصل  للجزيرة  األمريكي  العسكري  الدعم  وأن  الصين  من  جزء  باعتبارها 
الدبلوماسي معها ومنها زيارة بيلوسي األخيرة يمثل تجاوزا للخطوط الحمراء. 
لكن في المقابل تسعى لتجنب الوقوع في الفخ األمريكي ومنع تكرار سيناريو 
أوكرانيا. فأمريكا تسعى الستفزاز الصين من خالل هذه الزيارة وكذلك الدعم 
العسكرى الكبير للجزيرة لدفع الصين إلى التصعيد وربما التدخل العسكري في 
الجزيرة والدخول في حرب مع تايوان ومن ثم استنزاف قدرات الصين, وبالتالي 
تحجيم صعودها في النظام الدولي على غرار مع حدث مع روسيا, ومنع التحول 
للنظام الدولى متعدد األقطاب, الذى يشمل أمريكا وروسيا والصين. وبالتالي 
وتايوان  أمريكا  تجاه  الردع   إستراتيجية  وتبنى  الرد  ضرورة  بين  الصين  توازن 
واستخدام الخيارات المختلفة, وبين عدم الوقوع في الفخ األمريكي لها في 

تايوان.

تهدف الصين من وراء 
إجراءاتها التصعيدية ردًا 

على زيارة بيلوسي لتايوان 
إرسال رسائل ردع لكل من تايوان 
وأمريكا لتأكيد أن استقالل تايوان 
مرفوض باعتبارها جزء من الصين
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الصين وأمريكا..

الجذور التاريخية للعالقات الصينية األمريكية 
من نهج الباب المفتوح إلى اللعب بالنار، شكلت العالقات الصينية األمريكية 
نمطًا استثنائيًا وفريدًا من العالقات الدولية الثنائية ، فهي التسير على وتيرة 
واحدة ، بل تتأرجح بين التعاون والصراع ، وتحمل في طياتها محطات كثيرة  

تعكس التنافر والتناقض تارة ، والتعاون واالحتواء تارة أخرى . 

 من نهج الباب المفتوح إلى اللعب بالنار !

بقلم: سفانة سعدو الديب 
إعالمية وصحفية
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وبنظرة خاطفة إلى  التاريخ، نجد أن جذور العالقات بين البلدين تعود إلى 
العام 1899، بدعوة الواليات المتحدة في عهد الرئيس وليام مكينلي إلى 
على  منفتحة  الصين  تكون  أن  مايعني  الصين،  مع  المفتوح  الباب  نهج 
الوجود األجنبي والتجارة، مع المساواة بين جميع القوى األجنبية بالوصول 

إلى الصين، لكن دون أي نفوذ أو امتيازات .
وودرو  األمريكي  الرئيس  من  كبيرة  أمل  بخيبة  الصينيون  ويصاب  ليعود 
ويلسون في مؤتمر فرساي عام 1919م، عندما أعطت المعاهدة الناتجة 
عن المؤتمر شبه جزيرة “ شاندونغ “ المنزوعة من ألمانيا إلى اليابان بداًل 

من إعادتها للصين .
لتشهد  وأخرى،  محطة  بين  البلدين  بين  العالقات  انتقلت  وجزر  مّد  وبين 
تحسنًا كبيرًا بلغ ذروته أوائل العام 1979م، حين حولت إدارة الرئيس جيمي 
كارتر االعتراف الدبلوماسي من تايوان إلى الصين، معترفًة ب مبدأ “ الصين 
الواحدة “ وهو ماوصف بشهر العسل في العالقات الصينية - األميركية . 
ريغان خصمه  رونالد  األمركي  الرئيس  هاجم  كارتر،  رئاسة  فترة  نهاية  في 
تايوان.  عن  أفضل  دفاًعا  أنه سيوفر  مدعًيا  الصين،  تجاه  لضعف موقفه 
انتخابه، سعى إلى زيادة مبيعات األسلحة إلى تايوان، مما جّر عليه  وبعد 
بين  الثاني  البيان  على  التوقيع  تم  حتى  الخالف  واستمر  الصي.  غضب 
الصين والواليات المتحدة في يونيو/حزيران 1982م، وهو الذي ربط بشكل 
تايوان، وتحقق  إلى  أساسي بين وعد أميركي بتخفيض شحنات األسلحة 

السالم واالستقرار في مضيق تايوان، وهذا ما لم يتحقق ...
  لتتسيد أزمة تايوان المشهد من جديد بين عامي 1995 و 1996م، وتصل 
المواجهة إلى شفا حرب كبيرة بين أمريكا والصين، حيث قامت بكين حينها 
باختبار صواريخ بالستية على أطراف الجزيرة، وذلك بسبب إقدام الواليات 
المتحدة على نوعية جديدة من التعامالت مع حكومة تايوان، فسرتها بكين 
على أنها تحمل خروقًا جوهرية وانحرافًا تامًا عن بنود االتفاق بين البلدين 
منذ السبعينات، وهو ما أظهر بشكل جلي أهمية مكانة قضية تايوان في 

العالقات األمريكية الصينية .
الدبلوماسي، وأصدرا بيانًا مشتركًا  يتضمن  أنه عاد الطرفان للمسار   إال 
اعتراف واشنطن بمبدأ الصين الواحدة، وأن تايوان جزءًا اليتجزأ من الصين.  
لحل  ونظامين  واحدة  دولة  مبدأ  في  الصينية  القيادة  تفكير  بدأ  حينها 
كونغ،  هونغ  في  تطبيقه  نجاح  بعد  خاصة  سلميًا،  التايوانية  المسألة 
ولكن  وانفتاحًا،  مرونة  أكثر  سياسات  النتهاج  مستعدة  الصين  وأصبحت 
عالقات الواليات المتحدة مع تايوان كانت تشهد بين الحين واآلخر بعض 
العسكرية  المبيعات  مستوى  بارتفاع  خاصة  والتجاوزات،  االختراقات 

األمريكية لتايوان بشكل مستمر .
يكتنفه  مجهول  مستقبل  نحو  األمريكية  الصينية  العالقات  تتجه  اليوم 
نانسي  األمريكي  النواب  مجلس  رئيسة  زيارة  بعد  والسيما  الغموض، 
بلغ  صيني  وتصعيد  وتهديد  بغضب  قوبلت  والتي  تايوان،  إلى  بيلوسي 
عسكرية  بمناورات  بكين  ورد  بالنار،  واشنطن  لعب  من  بالتحذير  ذروته 
واسعة هي األكبر لها على اإلطالق في تاريخها حول تايوان، واستتبعتها 
بقطع الحوار مع واشنطن حول عدة قضايا، من بينها تغير المناخ ومكافحة 
اإلرهاب والمحادثات العسكرية، ما جعل الكثير من المراقبين يتحدثون عن 
واشنطن  تكرار  أو  حين،  بد  ولو  القاضية  الضربة  طريق  في  الصين  سير 
ميداني  سياسي  تصعيد  من  يحصل  فما  الصين،  مع  أوكرانيا  لسيناريو 
يستحضر وبقوة أجواء ماقبل الحرب األوكرانية، وهذه من األجندة الخفية 

لزيارة نانسي بيلوسي لتايوان إلشعال فتيل الحرب. 
وإذا تناولنا األبعاد األمريكية لهذا االستفزاز، نجد أن قضية تايوان ليست 
العسكري  الصعود  أميركية من  بل هناك مخاوف  الوحيد،  الخالف  ملف 
واالقتصادي للصين، الذي بات يشكل تهديدًا ومنافسة حقيقية لواشنطن 

وهيمنتها العالمية . 

واشنطن وبكين .. 
احتماالت المواجهة في 
الحاضر والمستقبل ؟

تايوان .. مرحلة جديدة 
من سياسة حافة الهاوية 
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الواليات  يقلق  وفتاكًا  متطورًا  سالحًا  تمتلك  بكين  أصبحت  فعسكريًا 
المتحدة، التي تراقب عن كثب تزايد اإلنفاق العسكري وتنامي قوة الجيش 

الصيني ..
والذي  لبكين،  الكبير  االقتصادي  والتطور  الصعود  بمسار موازي  وتراقب 

يراه كثير من رجال المال واألعمال والسياسة في واشنطن، أنه قد يهدد 
الحرب  منذ  ترسخت  والتي  العالمي،  االقتصاد  على  األمريكية  السيادة 
أثمرت  بكين  وضعتها  التي  القوة  مراكمة  فاستراتيجية  الثانية،  العالمية 
كثيرًا في تعزيز قوة الصين االقتصادية، والتي عملت على استثمارها، لبناء 
قوة  تعزيز  وفي  والعسكري،  السياسي  المجالين  في  اإلستراتيجية  القوة 

النموذج الصيني عالميًا كأساس للقوة الناعمة. 
واآلن أصبح االقتصاد الصيني يناهز نصف حجم االقتصاد في الواليات 
في  النمو  معدالت  استمرت  إذا  اقتصاديين،  خبراء  وبحسب  المتحدة، 
البلدين على وتيرتها الحالية، فإن الصين ستزيح الواليات المتحدة عن قمة 

االقتصاد الدولي في غضون عقدين من الزمن على أقصى التقديرات. 
ورغم ذلك والحديث عن احتماالت المواجهة األمريكية الصينية في الحاضر 
والمستقبل، لكن إذا نظرنا بميزان الربح والخسارة، والتداعيات الكارثية إذا 
حصلت الحرب، نجد أن واشنطن وبكين تدركان ماتعنيه الحرب في الوقت 
األوكرانية،  األزمة  جراء  العالمي  لالقتصاد  مضاعفة  خسائر  من  الراهن 
وتعي  تمامًا،  االقتصاد  انهيار  يعني  بينهما  مباشر  صدام  في  فالدخول 
الصين في الوقت ذاته جيدًا خطورة الموقف، والتريد بالتالي االنجرار إلى 
الفخ األمريكي الذي يستهدف توريط الصين في أزمة عسكرية مع تايوان، 
ولن  الصين  ماتدركه  وهذا  اقتصادها،  وتعطيل  نفوذها،  تحجيم  وبالتالي 
تتورط فيه، فهي تتبنى استراتيجية الردع في إطار تصعيدها ضد الواليات 

المتحدة، ولكن تتجنب الدخول في الحرب . 
 ومع ذلك فالعالم اليوم يحبس أنفاسه في مرحلة جديدة من سياسة حافة 
بيلوسي،  بزيارة  يكتف  لم  الذي  األمريكي  اإلستفزاز  استمرار  مع  الهاوية، 
التعاون  مسارات  وتطوير  لتايوان  البرلمانية  الوفود  إرسال  يستتبع  وإنما 
ترقب  حالة  في  وليجعلنا  الجزيرة،  مع  واالقتصادي  والتجاري  العسكري 

عالمي لطريقة الرد الصيني؟
 وبالتالي لمستقبل العالقة بين الدولتين، بين احتواء المنافسة، أو الذهاب 

إلى صدام وصراع سيأخذ العالم لالنتحار الجماعي. 

هل يعيد الغرب سيناريو 
أوكرانيا في تايوان ؟ 
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الخطوط الحمر في العالقات الدولية نوعان، نوع عالمي تفرضه المنظمات والمواثيق الدولية 
والتي توقعه وتصادق عليه كل دول العالم باعتبار أن تلك المواثيق هي التزامات دولية على 
جميع دول العالم االلتزام بها. فهذه القوانين تضع الخطوط الحمر في تعامالت الدول في 
المجاالت ذات الصلة والتي يفرض عليها النظام الدولي العمل بااللتزام بها، وعدم مخالفتها. 
الدول  بين  أو مشتركة  ثنائية  تنتج عن عالقات  التي  الحمر  الخطوط  الثاني فهي  النوع  أما 
ببعضها البعض، والتي تدخل من خاللها الدول في بعض الترتيبات المنظمة لعالقتها، وتضع 
خطوطًا حمر تلتزم بها الدول كي ال تؤدي تجاوزها إلى حالة مواجهة عسكرية، اقتصادية، أو 
سياسية مهددة ألمن واستقرار األطراف. وهذا النوع من الخطوط الحمر هو المطلوب في 
وقتنا الراهن والسيما بين الدول الكبرى في النظام الدولي بشكل عام والدول المحورية في 

األنظمة اإلقليمية المختلفة، لماذا؟
لقد مر النظام الدولي بحالة من االستقرار العالمي نوعًا ما بعد الحرب العالمية الثانية بسبب 
وجود خطوط حمر قائمة بين القوتين العظميتين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي خالل 
فترة الحرب الباردة، هذه الخطوط الحمر ساعدت على أن ُتبقي الطرفين في حالة منافسة، 
تنجرف  ال  كي  الحمر  الخطوط  تلك  يتعدى  ال  أن  يحاول  فكل طرف  عليها.  ُمسيطر  ولكن 
األمور إلى خارج السيطرة. فالواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي ظاًل رغم تنافسهم القوي 
السيطرة.  دائرة  تخرج عن  المنافسة حتى ال  تلك  دائم لضبط  اتصال مباشر وبشكل  على 
وبعد سقوط االتحاد السوفيتي، انهت الواليات المتحدة الخطوط الحمر القائمة واعتبرت بأن 
انتصارها في الحرب الباردة خول لها أن تفعل ما تشاء، وتضع هي لنفسها خطوط حمر ترتبط 
بما تراه هي األنسب لها من دون إشراك اآلخرين، وهنا دخلت الواليات المتحدة في سلسلة 
من اإلشكاليات غير المنضبطة في حروب وأزمات، أدت بالدول الكبرى، أو التي ما زالت تنظر 
إلى نفسها على أنها دول كبرى، مثل روسيا، أو تلك المتطلعة لدور قيادي عالمي مثل الصين 

أن ترفض التوجه األمريكي غير المنضبط بخطوط حمر تحترم مصالح وقيم اآلخرين.  
واألنظمة  عام  بشكل  الدولي  النظام  في  الحادثة  األمني  الفلتان  لحالة  الوحيد  فالمخرج 
اإلقليمية بشكل خاص يتمثل في بناء عالقات جديدة بين الدول الكبرى في والمحورية قائمة 
على خطوط حمر جديدة منظمة للعالقات فيما بينها. فروسيا والصين على سبيل المثال لها 
مصالحها التي تريد أن ترعاها وتحافظ عليها فال يمكن لها أن تقبل بمواجهة الواليات المتحدة 
لها بحجة أنها خارج إطار الخطوط الحمر األمريكية. كل دولة لها خطوط حمر خاصة بها، ولو أن 
المجتمع الدولي اتجه إلى خلق ترتيبات ثنائية ومشتركة إقليمية ودولية معينة بين الخصوم 
تقوم على أسس وضع الخطوط الحمر كأساس لتنظيم عالقاتها مع بعضها البعض ألصبح 

النظام الدولي أكثر أمنًا واستقرار، وألصبح لدينا عدد محدود من الخالفات اإلقليمية. 
ولكن كيف ُتخلق هذه الترتيبات؟ تأتي عن طريق خلق الثقة بين الدول من خالل االبتعاد أو 
التقليل من التوازن في القوة والسير نحو خلق التوازن في األمن. فبداًل من االستثمار فيما 
يعزز المعادلة الصفرية في عالقات الدول، يمكن االستثمار في السعي نحو خلق توازن في 
األمن مع كافة األطراف، وهو الذي من شأنه أن يأخذنا إلى المعادلة الربحية للجميع. في 
هذه المعادلة يتم االتفاق على الخطوط الحمر التي ستنظم العالقة األمنية الربحية لجميع 
األطراف. بالطبع، األمر ليس باألمر السهل، ولكن هذا هو جوهر العمل الدبلوماسي الذي من 

المفترض أن يكون نشطًا في درء المخاطر وإقامة أسس للسالم واالستقرار.           

الخطوط الحمر في 
العالقات الدولية

ال نبالغ إذا قلنا بأن 
اإلشكاليات التي 
تضرب النظام الدولي 
في الوقت الراهن 
هي إشكاليات مرتبطة 
بغياب خطوط الحمر 
المنظمة لعالقة الدول 
ببعضها البعض. 
فالحرب األوكرانية، 
والتوترات األمريكية-
الصينية، واألزمات 
الجارية في منطقة 
الشرق األوسط كلها 
نتاج تداعيات غياب 
اإللتزام بالخطوط 
الحمر التي من 
المفترض أن تنظم 
عالقات الدول.

بقلم: د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك - جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة
binhuwaidin@hotmail.com
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يأتى التوافق الوطني على 
شخص سمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، وإنتخابة 
رئيسا لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، تأسيسًا على ُمجمل 
تحركاته الداخلية والخارجية 
الرامية لتعزيز أركان الوطن 
وضمان إستقرار اإلقليم، 
وذلك إنطالقًا من عدد من 
الثوابت السياسية ذات 
اإلرتباط الوثيق بمحددات 
»النموذج اإلماراتي«، 
والمتمثلة في:   

تطبيقات زايد .. 
وركائز دعم اإلستقرار 
بالشرق األوسط

بقلم: د. إيمان زهران 
متخصصة في العالقات الدولية 

واألمن اإلقليمي -  القاهرة



59

درع الوطن... مسيرة وطن 

والبناء  اإلندماجية،  السياسات  تعميق  عبر  وذلك  الخليجي«:  »البناء  وحدة 
على األبعاد الجيوسياسية والديموغرافية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

وحجم إتصاالتها المباشرة وغير المباشرة مع دول الجوار. 
التمسك بمبدأ »التضامن العربي«: وذلك على كافة المستويات السياسية 
القائم  بالتغير  يتناسب  واألمنية والتنموية واالقتصادية واإلنسانية، وبما 
القوى  إليه  ترنو  وما  األوسط،  الشرق  بإقليم  التفاعليه  المعادالت  بكافة 
الدولية بتدخالتها المباشرة وغير المباشرة، وأجنداتها المتباينة والمتشابكة 

والمتقاطعة مع المصالح الوطنية بدول المنطقة.    
والتسامح  السلم  قيم  اعتماد  عبر  وذلك  اإلنسانية«:  »القيم  من  اإلعالء 
الدولية  المواقف  في  والتوازن  ناجعة،  دبلوماسية  كمعايير  والتضامن 
ونبذ  المشروع،  غير  الخارجي  التدخل  ورفض  المباشر،  العدوان  رفض  عبر 
رفض  عن  الدولية، فضال  الصراعات  حسم  في  المسلح  العنف  منهاجية 

سياسات اإلنحياز والتبعية السلبية.
تأسيسا على ذلك، تأتى »تطبيقات زايد الوطنية« لموازنة عدد من اإلختالالت 
الراهنة بالمنطقة، أبرزها: عودة الصراع الجيوسياسي إلى الخارطة العالمية، 
وتفكك النظام اإلقليمي العربي جراء موجات التغير الراديكالي في العشرية 
الماضية، وبروز إشكالية »الدول المنهارة/ الفاشلة«، وصعود المليشيات 
المؤدلجة والتنظيمات اإلرهابية والمتطرفة بمحركات السياسات العربية، 
فضال عن تزايد مخاطر االختراق الخارجي لألمن اإلقليمي العربي، بالتوازى 

مع اإلنحسار التنموي والتردي االقتصادي ألغلب دول المنطقة. 

تطبيقات زايد:  
عمد سمو الشيخ »محمد بن زايد« - رئيس الدولة - إلى تبنى نهج دبلوماسي 
وبالبناء  السالف ذكرها،  اإلماراتي«  »النموذج  ركائز ومحددات  يتوافق مع 

على ذلك، فقد تلخصت تطبيقات »زايد« بالنظر إلى المحددات التالية:  

فبالنظر  وتنوع،  مرونة  األكثر  بكونه  النمط  ذلك  وُيعرف  نوعية:  شراكات 
للرؤية الحاكمة لتحركات سمو الشيخ محمد بن زايد، نجد أنه قد عمد إلى 

تطوير »فلسفة الدبلوماسية الخارجية« إلى محورين:
الواقعية  التصورات  تتمثل في موازنه  المرنة: حيث  الدبلوماسية   - األول 
لمختلف تفاعالت المعادالت االقليمية والدولية، فقد انتفت صفة »ثبات 
التحالفات«، ليظهر ما ُيعرف بـ »تنوع الشراكات«، واإلنفتاح اإليجابي على 
»القوة  عناصر  تطويع  عن  فضال  والصاعدة.  التقليدية  االقطاب  مختلف 
الذكية اإلماراتية« في توطيد الدور الدبلوماسى بمختلف التحركات الخارجية 

والتى تنطوى بالمقام األول على »هندسة إستقرار اإلقليم العربي«.  
الثاني - الدبلوماسية اإلنسانية: ينطلق ذلك المحور على مجمل الخيارات 
العربية  التى ترسخ لها دولة اإلمارات  الُمجتمعية، واإلنسانية، والحضارية 
محمد  الشيخ  سمو  خاللها  من  ودشن  الداخلية،  توجهاتها  في  المتحدة 
القائمة على ثقافة  الخارجية  زايد كافة تصوراته وتحركاته في الشؤون  بن 
اإلخوة  بـ »وثيقة  ترجمته  تم  السالم، وهو ما  وإرساء  والتسامح  التعددية 

نجحت دولة اإلمارات في 
توظيف مقدراتها العسكرية 
في دعم االستقرار 
اإلقليمي، وتأييد الشرعية 
الدولية
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االنسانية« والتى تم توقيعها من جانب فضيلة اإلمام األكبر الدكتور/ أحمد 
البابا  وقداسة  المسلمين،  حكماء  مجلس  ورئيس  األزهر  شيخ  الطيب- 
فرنسيس- بابا الكنيسة الكاثوليكية، وذلك بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

في فبراير2020.      
الفتن  وإخماد  العربي،  التضامن  محاوالت  كافة  دعم  عبر  الصف:  وحدة 
وإنجاز  واالقليمية،  العربية  المصالحات  إلى  والسعي  النزاعات،  وإطفاء 
متطلبات السالم الشرق أوسطي، والحرص على إستمرار تدفق المصالح 
الخليجية والعربية في ما بينها لتحصين المنطقة من أية محاوالت لزعزعة 
األمن واالستقرار، وهو ما ُيفسر »نهج زايد« نحو اإلعالء من »دبلوماسية 
البناء  وإعادة  بالمنطقة،  الصدع  لرأب  الناجعة  الخطوات  كإحدى  القمم« 

العربي، وتوحيد أجنداته.  
مجابهة التحديات: ال يتعلق األمر فقط بالتحديات األمنية والتي بدأت أن 
خلفة  وما   ،2011 في  العربي  اإلجتماعي  الحراك  بداية  مع  باألفق  تلوح 
مثل  بالمنطقة،  المأزمة  الدول  من  عدد  في  سياسة  فوضى  من  ذلك 
عبر  إلنهائه  اإلمارات  دولة  تسعى  ما  وهو  وليبيا،  والعراق  اليمن وسوريا 
السياسية،  التسوية  متطلبات  إلنجاز  عربيًا  التوافقية  المبادرات  من  عدد 
أبرز  من  كذلك  المؤسسي.  البناء  إعادة  نحو  الدول  بتلك  األمن  والعبور 
يتعلق  ما  لمواجهتها،  زايد  بن  محمد  الشيخ  يسعى سمو  التى  التحديات 
التجارة  حركة  تدهور  جراء  األوسط  الشرق  على  السلبية  باإلنعكاسات 
العالمية، وإضطراب سالسل التوريد، وتخبط السياسات النقدية، وموازنة 
كالتغيرات  والبيئية  االيكولوجية  التهديدات  مثل  التقليدية  غير  التهديدات 
أنماط  تعزيز  المناخية، ومجابهه األوبئة كجائحة كورونا، وهو ما دفع نحو 

العمل الجماعي والتنسيق العربي وفقا لمبدأ »المسؤولية المشتركة«. 

 تحركات قائمة:  
اإلمارات  لدولة  المؤسسين  اآلباء  بعهد  والتمكين  التأسيس  مراحل  عقب 
العربية المتحدة، تأتى مرحلة »اإلنطالق للمستقبل« مع تولى الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة، للبناء على ما تم إنجازة، وذلك بالنظر إلى 
بتحليل مضمون  والتي يمكن اإلستدالل على مالمحها  الطريق«  »خارطة 
خطاب سمو الشيخ محمد بن زايد خالل القمة العالمية للحكومات في عام 
2015، حيث ترسم الخطوط العريضة لبناء »إمارات المستقبل« عبر نموذج 
المعرفة  في  اإلستثمار  قوامه  واستدامة  مرونة  أكثر  وتنموي  اقتصادي 
إنطالقًا  الخارجية  التحركات  خارطة  تام  بشكل  ليخدم  واإلبداع.  واالبتكار 
اإللتزامات  من  عدد  على  ُتبنى  والتي  المشتركة”،  “المسؤولية  مبدأ  من 
السياسية تم صياغتها وفقا للمضامين الرئسية لـ«وثيقة الخمسين الثانية« 
الدولة  لتأسيس  المئوية  الذكرى  بحلول  العالمية  الريادة  لتحقيق  والرامية 

في عام 2071، حيث:  
قيام دولة اإلمارات على االنفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ • 

وترسيخ  الثقافات،  واحترام  البشرية،  الكرامة  وحفظ  العدالة،  دولة 
األخوة اإلنسانية، واحترام الهوية الوطنية.

المبادرات •  لكافة   - الخارجية  سياستها  عبر   - اإلمارات  دولة  دعم 
واألخوة  للسلم  الداعية  الدولية  المنظمات  ودعم  والتعهدات، 

اإلنسانية.
السياسية، •  والمفاوضات  السالم،  إلقرار  بالدعوة  خارجيًا  اإللتزام 

والحوار السلمي لحل كافة الخالفات.
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السالم •  ركائز  لترسيخ  والدوليين  اإلقليميين  الشركاء  مع  السعي 
واالستقرار اإلقليمي.   

دعم  إلعادة  تحديا  لُتشكل  زايد«  »بن  تحركات  تأتى  ذلك،  من  وإنطالقا 
متطلبات اإلستقرار بالمنطقة، حيث منها:   

إنتهاج آلية “دبلوماسية القمم”: يسعى الشيخ زايد ضمن تطبيقاته إلى 
إنتهاج نمط “دبلوماسية القمم”، وذلك عبر إعادة ترسيم الحراك السياسي 
والدبلوماسي اإلماراتي، لحلحلة األزمات العربية واالقليمية، والبحث عن 
حلول نوعية لها بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة. وهو ما تم 
إنجازة بالنظر إلى مجمل القمم واللقاءات الثنائية والمشتركة مع كافة قادة 
الدول العربية، والتى أخرها مشاركه الشيخ زايد بالقمة الخماسية العربية 

بمدينة العلمين بالقاهرة – أغسطس 2022. 
المتحدة  العربية  اإلمارات  سعت  حيث  اإلعمار”:  “إعادة  بأوراق  الدفع 
واإلنمائية  واإلغاثية  اإلنسانية  تعهداتها  إلنجاز  برامجها  مختلف  لتعزيز 
تلك  خاصة  النامية،  الدول  للعديد من  الخمسين”  “وثيقة  التى تضمنتها 
األخرى  أو كوارث طبيعية، فضال عن مساهمتها  نزاع  التي تشهد حاالت 
الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السالم، وحماية السكان المدنيين، 
وإعادة اإلعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها 
المتميزة مع مختلف األطراف المحلية واالقليمية والدولية بما يرنو لدعم 

السالم واإلستقرار بالمنطقة .  
ألجندة  المتضمنة  األهداف  إحدى  وهى  الوطنية«:  »العالمة  صناعة  
بالترويج  يتعلق  ما  زايد، وهو  بن  الشيخ محمد  الخارجية لسمو  التحركات 
 – المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة    Nation Brand الوطنية  للعالمة 
بمختلف  والمعاصرة  األصالة  أطر  خالله  تمتزج  حداثي-  عالمي  كنموذج 
واإلمنية  واإلجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المستويات  أنشطة 

والثقافية والمؤسساتية.
توظيف أدوات »القوة الذكية«: ُتبنى تلك النقطة على التنوع في توظيف 
أدوات القوة الصلبة، والقوة الناعمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة. حيث 
وسلوكا  فاعلية،  وأكثر  ديناميكية،  خارجية  سياسة  الوطنية  الدولة  تنتهج 
واألمنية.وذلك  السياسية  اإلضطرابات  ذات  اإلقليمية  بيئتها  إزاء  نشطا 
نجحت  المثال:   فعلى سبيل  الذكية،  القوة  ألدوات  المرن  التوظيف  عبر 
االستقرار  دعم  في  العسكرية  مقدراتها  توظيف  في  اإلمارات  دولة 
إلى  جنبا   – تحالفاتها  تعزيز  أو  وتأكيد  الدولية،  الشرعية  وتأييد  اإلقليمي، 
جنب – مع توظيف أحد أهم أدوات قواتها الناعمة والمتمثلة في “جاذبية 
واالقتصاد  السياسي،  “االتحاد  ثالثية:  نجاح  في  والمتمثل  النموذج”، 
التنموي، والتعدد الثقافي”، فضال عن تعزيز آلية الدبلوماسية اإلنسانية، 

ودبلوماسية المبادرات، وحصار الخصوم. 
إعتماد إستراتيجية »تصفير المشاكل«: فبالنظر إلى المبادى التى تنطويها 
الُعال  قمة  في  الخليجية  المصالحة  بعد  ما  وتحركات  الخمسين”،  “وثيقة 
التغيرات االستراتيجية في  2021، فضال عن استيعاب  بالرياض في يناير 
تأثير ملموس مثل إسرائيل وتركيا،  المنطقة مع تصاعد قوى آخرى ذات 
والتعاطي معها بمرونة وثبات وفاعلية وجرأة أهلتها لشغل مقعدًا غير دائم 
في مجلس األمن، تستطيع من خالله دولة اإلمارات العربية المتحدة عرض 
ملفات الشرق األوسط باألورقة الدولية، وفي مقدمتها الملفات المأزومة 
سياسيًا وأمنيًا في كل من: سوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان، باإلضافة 

إلى التطورات المتواصلة بالقضية الفلسطينية.    
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حظي مسلسل » االختيار3 «  الذي تم عرضه في شهر رمضان هذا العام، باهتمام وتغطية 
صحفية وإعالمية كبيرة وتحليل في العديد من المقاالت والتقارير من قبل صحفيين 

متخصصين ونقاد فنيين كذلك السياسيين والمتابعين على شبكات التواصل االجتماعي، 
كعمل درامي وإنتاج إعالمي ضخم تناول أحداث مرتبطة بفترة حرجه وعصيبة عاشتها مصر 

قبل وأثناء ثورة 30 يونيو/حزيران  2013, وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “إن 
مسلسل االختيار يكشف تفاصيل هامة لمرحلة خطيرة من العمر الوطني”. حظي بمتابعة 

واهتمام الماليين بمصر وخارجها وخاصة لدى األشقاء في الخليج العربي.

االختيار ومعركة الوعي

السيادية  األجهزة  بين  ما  العالقة  تحول في  نقطة  االختيار  مثل مسلسل 
استراتيجية  في  تغيير  بإحداث  الرئيس  بمبادرة  والجمهور،  الدراما  وصناع 
تناول المعلومات في اإلعالم، سمحت  ألول مرة في تاريخ الدراما المصرية 
بتجسيد القيادات وفي مقدتهم رئيس مصري حالي، وتوثيق األحداث في 
تليفزيوني،  مسلسل  في  المؤسسات،  وداخل  المصري  والبيت  الشارع 
كذلك تقديم كافة الدعم واإلمكانيات من قبل األجهزة السيادية، لتقديم 
سلسلة دراما االختيار، فصناع الدراما لم يقتربوا من تلك المنطقة من قبل 

ألنها كانت محظورة بالفتة »ممنوع االقتراب أو التصوير” . االختيار كان أن 
نتناول تلك المناطق الممنوعة، كيف تم االقتراب والتصوير؟.

الصحفية  التغطية  ضمن  المصرية  الصحف  في  »االختيار«  كلمة  ظهرت 
للندوة التثقيفية الـ ) 29 ( للقوات المسلحة، 11 أكتوبر 2018 عندما قال 
إنسان  ده  إن  المنسي  وأحمد  بين هشام عشماوي  »الفرق  إن  السيسي: 
فرقة  في  بعض  مع  كانوا  واالثنين  ضابط،  وده  ضابط  وده  إنسان،  وده 
واحدة، الفرق بينهم إن في واحد اتلخبط، والتاني استمر على الوعي والفهم 

بقلم:  سمير راغب
رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات االستراتيجية والباحث في األمن القومي
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عشان  عايزينه  والتاني  له«،  »بنصفق  األول  على مصر،  وحافظ  الحقيقي 
نحاسبه.«.

بإعالن  أمره،  حسم  قد  كان  “االختيار”  عن  السيسي  تحدث  عندما  برأيي 
األجهزة  لدى  والمعلومات  األسرار  خزينة  فتح  تتطلب  التي  الوعي  معركة 
يصبح  أن  قبل  احدها  قيادة  يتولى  كان  والتي  السيادية،  والمؤسسات 
أهلته  التي  األمنية  خلفيته  المصري،  القومي  األمن  عن  األول  المسئول 
باألمن  إخالل  الوعي دون  استراتيجية معلوماتية تساعد في معركة  لتبنى 
القومي أو بطبيعة عمل تلك األجهزة، بادر السيسي بإعادة هندسة العالقة 
بين األمن والحق في المعرفة والوعي واإلبداع، استراتيجية جديدة تطورت 
على مراحل، بدأت من تولي السيسي وزير الدفاع، حيث حضر السياسيين 
والفنانين والشخصيات العامة تفتيش حرب الفرقة التاسعة المدرعة بدعوة 
من السيسي، في حين كان مجرد ذكر اسم أو رقم  التشكيل أو الوحدة يعتبر 

محظور قبل السيسي.
ظهر اختيار السيسي للعلن عندما تم إذاعة مسلسل »االختيار1 « في شهر 
معتبره  تفاصيل  تناول  والذي  2020م،  مايو  الموافق  المبارك  رمضان 
العناصر اإلرهابية في مصر وارتباطها بتنظيمات إرهابية في دول  لنشاط 
جوار وعمليات مكافحة اإلرهاب وإنفاذ القانون وخاصة في شمال سيناء، 
االستخبارات  جهاز  باعتبارها  الحربية  المخابرات  دور  على  الضوء  إلقاء  مع 
وعمل  اختصاص  دائرة  في  القانون  وإنفاذ  اإلرهاب  مكافحة  بعمليات 
القوات المسلحة، مع اإلشارة في بعض األحداث للتنسيق مع المخابرات 
العامة وقطاع األمن الوطني بوزارة الداخلية مع ربط األحداث بقصه الشهيد 
المسلحة،  القوات  أبطال  يمثل  مشرف  كنموذج  المنسي،  أحمد  العقيد 
واإلرهابي عشماوي كنموذج عكسي لالختيار الضال، كذلك تجسيد بعض 
وفي  المسلسل  في  الرئيسية  للشخصيات  الخاصة  للحياة  التفاصيل 
الخاصة  الحياة  لتناول  مسبوقة  غير  حاله  مثل  الذي  المنسي  مقدمتهم 
قبل  فالدراما  جيرانه،  مع  وحتى  وعائلته  أسرته  مع  قوات مسلحة  لضابط 
»االختيار« كان تجسيد ضابط الجيش محدود بالقتال و المعسكرات و ليس  

له حياة خاصة يمكن تناولها.
ثم جاء مسلسل »االختيار 2 « الذي تناول دور الشرطة المدنية المصرية أثناء 
نفس الفترة مع تفاصيل العمل الشرطي مع التركيز على تفاصيل العمليات 
المقدم  الشهيد  الداخلية وكان  بوزارة  الوطني  اإلرهابية ودور قطاع األمن 
بجهاز األمن الوطني محمد مبروك، والذي قد اسُتشهد في عملية إرهابية 

“االختيار” لم يكن أول 
األعمال الدرامية من ملفات 
أجهزة المخابرات، لكنه العمل 
األول الذي شخص وجسد ووثق ، 
ونقل حقيقة ما حدث
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اإلخوان  من  عناصر  مع  األمن  جهاز  خارج  من  زميل  ضابط  تعاون  نتيجة 
الخائن  وزميله  للوطن  مبروك  اختيار  فكان  الشرطة،  أبطال  يمثل  نموذج 

ألعداء الوطن.
الصورة وأحدث حاله حراك في  أكمل  ثم جاء مسلسل “االختيار3” والذي 
الرأي العام تخطت بكثير كونه مسلسل درامي، حيث يجسد رئيس حالي، 
رسمية  لصورة  عابرة  بلقطة  الدراما  في  الرؤساء  ُيمثل  السابق  في  وكان 
معلقة على أحد الجدران وإذا تطلب األمر اإلشارة للرئيس فيكون بذكر عبارة 

» بأوامر أو توجيهات من القيادة السياسية«.
لم يقف األمر عند تجسيد شخصية ضباط قوات مسلحة بل كانت المفاجأة 
السيسي،  الفتاح  عبد  أول  الفريق  الوقت  ذلك  في  الدفاع  وزير  تجسيد 
طنطاوي  المشير  بالقائد  وعالقته  السيسي  الفتاح  عبد  اللواء  مرحلة  من 
حيث  المسلحة  للقوات  األعلى  المجلس  في  األقدم  القادة  كبار  وزمالئه 
الدفاع وتفاعالته مع  أحدثهم في األقدمية، ثم مرحلة وزير  كان السيسي 
الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات جماعة اإلخوان المسلمين، وعالقته 
بالسادة كبار القادة تحت قيادته كقائد عام، هذه التفاعالت لم يكن متاح 
تفاصيلها حتى لضباط القوات المسلحة، بل تجاوز حياته الوظيفية لحياته 
الخاصة مع المغفور لها والدته وأسرته، حتى وهو يشارك في تجهيز مائدة 
العسكريين  حياة  من  الشخصي  للجانب  التجسيد  هذا  ابنته،  مع  الطعام 
وخاصة كبار القادة، كان يعد مساس بهيبة القائد، إلى أن جاء القائد الذي 
غير تلك القواعد التي تجاوزها الزمن باختياره،و الذي زاد من احترام محبيه 

دون إخالل بهيبته.
“االختيار” لم يكن أول األعمال الدرامية من ملفات أجهزة المخابرات، لكنه 

العمل األول الذي شخص وجسد ووثق ، ونقل حقيقة ما حدث.
في التشخيص: تميز عصر ما قبل االختيار بتناول شخصية ضباط المخابرات 
كشخصيات جامدة ترتدي النظارات السواء وتتعامل بطريقة السيد فالن, 
للواقع،  قريبة  بطريقة  األمنية  األجهزة  ضباط  جسد  الذي  االختيار  عكس 
يجلسون  المواطنين   كباقي  الرسمي  العمل  يتصرفون خارج وقت  فهم  
في المقاهي، لهم حياة اجتماعية، بما فيها أن يبحث ضابط مخابرات عامه 
عن شريكة حياة ويرتبط عاطفيًا، وضابط مخابرات حربية كبير تتوفي زوجته 
ويتعاملون  كغيرهم  يعيشون  مواطنين  المخابرات  ضباط  نجله،  ويعول 

بشكل طبيعي داخل مقرات األجهزة و خارجها.
لتجسيد  الحقيقة  األماكن  داخل  الغالب  في  التصوير  تم  التجسيد:  في 
والوظائف  باألسماء  كانت  البارزة  الشخصيات  ومعظم  بالفعل،  وقع  ما 
واألحداث الحقيقية، كذلك المالبس و السيارات و التشريفات والمراسم.  
 في التوثيق: كانت األعمال السابقة تعتمد في جوهر القصة على الملف، 
بينما السيناريو والحوار غالبًا من خيال المؤلف، ولم تحوى وثيقة أو صورة 
أو فيديو حقيقي، بينما تضمن »االختيار3«  25 من الفيديوهات الحقيقية 
تمت بمعرفة جهات سيادية، كذلك ربط الملف األمني  بالملف السياسي 
قبل   دراما  في  يحدث  لم  الذي  للفترة،  المعاصر  واالجتماعي  والعسكري 

»االختيار« . 
المخابرات  ملفات  من  المخابراتية  الدرامية  األعمال  كانت  المصدر:  في 
األمنية  األجهزة  كافة  ملفات  واقع  من  كان  االختيار  المصرية،  العامة 
كلمة  »كل  أن  السيسي:  والرئيس  الرئاسة  مؤسسة  فيها  بما  والسيادية 
قيلت خالله كانت واقعا؛ ليتم نقل الحقيقة كاملة لألجيال القادمة«، مشيرا 
إلى أن »التاريخ ال يمكن تزييفه وال تشويهه” . لم يحدث أن صدر تأكيد من 
مسئول على حقيقة ومصداقية أحداث عمل درامي يناقش ملف مخابراتي،  

بل كان من يتحدث هو المؤلف )الراحل الكاتب والروائي صالح مرسي(.
في الجوهر: قصة »االختيار3«  توثق تجربة الشعب المصري، ومؤسسات 
الدولة  باختيار  العام،  وقائدها  المسلحة  القوات  مقدمتهم  وفي  الدولة 

الوطنية وإسقاط الفاشية اإلسالمية.
الوعي كان وال يزال أحد أهم المعارك للحفاظ على األمن القومي، وكما 
قال السيسي: »مشكلتنا في مصر وأي مجتمعات في ظل التطور الكبير 
في اإلعالم ومواقع التواصل هو إزاي تحافظ على وعي ناسك«، ال شك 
أن الدراما أفضل طرق نشر الوعي، كما قال الرئيس السيسي: »شوفتوا قد 

إيه عمل درامي بألف كتاب... وبألف ساعة.
ولن  ولم  الوعي  معركة  في  حاسم  سالح  مثل  السيسي  اختيار  ان  أرى 
الكثير  يتسبب في خلل في أمن المعلومات والشك أن »االختيار« وضح 
درامي  عمل  إلى  نحتاج  الصورة  تكتمل  حتى  لكن  المشهد،  تفاصيل  من 
بعنوان »االختيار العربي« يجسد ما حدث  في تلك الفترة في دول شقيقة، 
من جهود أمنية لمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف بالتعاون بين األجهزة 
السيادية في مصر واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، 
كذلك دعم أشقاء االعتدال العربي، كما أشار السيسي  في نفس الحديث  
بلقاء افطار رمضاني بحضور قادة القوات المسلحة وأبطال المسلسل إلى: 
على  الحفاظ  أسهم في  بعدها  وما    2013 العرب في  األشقاء  دعم  »أن 
الدولة المصرية«، ربما ال يمكننا الحديث عن تفاصيله اال عندما يتم رفع 

الفتة »ممنوع االقتراب و التصوير« من قبل األشقاء.
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واألمر أصبح ضرورة ملحة خصوصا في الفترة األخيرة ليس فقط بسبب ماهو معروف سلفا 
من قبل الكثيرون في خطورة شبكات التواصل االجتماعي على طريقة تفكير مستخدميها 
ونظرتهم لكافة المواضيع وذلك لكونها تعمل بكل ما أوتيت من تحديثات ومحتوى -في 
األغلب تافه – الى تسطيح العقول واالهتمامات بل وحتى الطموح ! يعزز ذلك وجود غريبوا 
األطوار والجهلة وما يقابلهم من مستقبلين لرسائلهم من نفس الشاكلة وزد عليهم من 
يرغب بالحصول األمعة ومن يبحث عن هويته ، ومن يريد المعلومة السريعة ! وهو أمر خطير 
وال يستهان به خصوصًا إذا ما نظرنا الى سلوكيات األغلب في الواقع والتي تعتبر انعكاس 
التدليس ونشر  المجتمع وأخالقياته من خالل  الذي يهدد ثقافة  السلبي  سلبي للمحتوى 
مضامين تدعوا الى قبول ما ال يمكن قبوله سواء على مستوى الفطرة أو الدين او العقل !

وفي الحقيقية األسباب التي تدعوا الى ان يكون موضوع التسلح بالمعرفة أمر هام وملح 
أسبابًا كثيرة تضاف إلى محتوى شبكات التواصل االجتماعي،  كالتهديدات السياسية من 
للتعدي  االلكتروني  وذبابها  العسكرية  وجيوشها  ميزانياتها  تسخر  التي  الدول  بعض  قبل 
على دولنا العصية عليها ، من خالل وسائل عدة أولها الغزو الفكري بنشر محتوى أفالمها 
ومسلسالتها على المنصات الرقمية التي أصبحت إدمانًا ال يقل خطورة عن إدمان المخدرات 
، بل ويتجاوزها إذا ما نظرنا إلى تأثيراتها بعيدة المدى على سلوكيات الناشئة! هذا المحتوى 
الذي يحاول ان يضرب العقيدة واألخالقيات والثقافة ليروج لكل ماهو غير مألوف ومقبول 
لدى من يملك الفطرة السوية ! محتوى يهدف الى تغيير القناعات وتزوير التاريخ وقلب 
الحقائق ونشر الفتن والتشكيك في الثوابت!! محتوى ال يمت بصلة الى الدين اإلسالمي ، 
وإلى المعرفة الراسخة ، والوطنية الحقة للبلد ولقيادته وثقافته. محتوى يستطيع أن يميز 
العوامل  إلى األسرة قبل  التي تعود جذور إكتسابها  الالزمة  المعرفة  سطحيته من يملك 
األخرى من مؤسسات تعليمية ، واعالم ذا مضامين هادفة مدروسة ومعالجة تربويًا ونفسيًا.
خالصة القول، اننا نتلقى ماليين الرسائل من محيطنا في اليوم الواحد ، أغلبها أما رسائل 
سلبية ، غير هادفة، تافهة ، والقليل منها رسائل إيجابية وهادفة وذات معنى يكسبنا معرفة 
لم تكن موجودة في اليوم الذي يسبق تلقينا لهذه الرسائل ! والحقيقة ، ان نوع الرسائل 
وتأثيرها يعتمد بشكل كبير علينا نحن ! فنحن من نحدد تفضيالتنا وما نريد ان نتعرض له من 
رسائل ، وما نريد ان نكتسبه منها ليصبح بعد ذلك جزءا ال يتجزأ من معرفتنا وطريقة تفكيرنا 
و بالتأكيد سلوكياتنا ! ويبقى السؤال الذي يستدعي كثير من التفكر والتأمل واإلدراك....
هل المعرفة المكتسبة والمتراكمة على امتداد سنوات عمرنا تجعلنا متسلحين بما يكفي 
لمواجهة الغزو الفكري؟؟ أم انها تخدم من يريدنا بعقليات سطحية جل اهتمامها زيادة اعداد 
المتابعين بغض النظر عن نوع المحتوى الذي قد يكون في غالب الوقت عبارة عن سلوكيات 
تعكس انحطاط أخالقي ، أو تقليد أعمى واستهبال واستجداء لتعاطف بتمثيليات سخيفة ! 

السطر األخير ...
يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: )أظل أهاب الرجل حتى يتكلم، فإن تكلم سقط 

من عيني، أو رفع نفسه عندي(

التسلح بالمعرفة

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

التسلح بالمعرفة 
أصبح أمرا البد من 
التخطيط له  وتنفيذه 
بالطريقة الالزمة على 
كافة المستويات 
بدءًا من المنزل وحتى 
مراحل التعليم المختلفة 
ووصواًل الى العمل 
وبيئته التي يجب ان 
تكون محفزة ومشجعة 
على المعرفة ، بل 
وتوفرها بأشكال مختلفة 
لموظفيها في جميع 
المستويات التنظيمية.

السطر األخير
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 B-1B Lancer ُتعد القاذفة
قاذفة تقليدية بعيدة المدى 

ومتعددة المهام وأسرع 
من الصوت، وتمثل العمود 

الفقري لقوة القاذفات 
األمريكية البعيدة المدى التي 

يمكنها أن تطلق بسرعة كميات 
هائلة من األسلحة الدقيقة 

وغير الدقيقة ضد أي عدو، في 
أي زمان ومكان من العالم.

القوات   ،)»B-One« )من   »The Bone« بـ  الملقبة  الطائرة،  خدمت  وقد 
الجوية األمريكية منذ عام1985 وهي في طريقها لمواصلة الطيران بوتيرة 
العمليات الصعبة الراهنة حتى عام 2040 وما بعده. ويتعاون شركاء شركة 
 B-1 القاذفة  جاهزية  على  المحافظة  أجل  من  الجوية  القوات  مع  بوينج 

إلنجاز وتنفيذ المهام.
وقد تم تصميم القاذفة B-1 في األصل بغرض امتالك القدرات النووية، 
وتحولت إلى دور قتالي تقليدي حصرًيا في منتصف التسعينيات. وفي عام 
نفذت   ،Operation Allied Force ”التحالف “عملية قوات  أثناء   ،1999
ست قاذفات من طراز B-1 نسبة 2% من المهام الهجومية، وأسقطت 
 Operation Enduring ”20 % من ذخائرها، وأثناء “عملية الحرية الدائمة
بينما  الجوية  الطلعات  من   %2 نسبة   B-1 القاذفة  نفذت   Freedom
 B-1 القاذفة  نشر  وتم  الدقيقة.  األسلحة  من   %40 من  أكثر  أسقطت 
بشكل مستمر تقريًبا أثناء العمليات القتالية فوق أفغانستان والعراق منذ 
عام 2001. وتعتمد القاذفة B-1 تصميًما أنيًقا يعتمد على تداخل الجناحين 
وقدرة  استثنائية  سرعة  القاذفة  الهندسة  هذه  وتمنح  الطائرة.  جسم  مع 

على المناورة والبقاء.

التحديثات تتوالى لوضع 
القاذفة B-1B Lancer في 

وضع االستعداد لتنفيذ المهام
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عن  بالرادار  الموجهة  الجوية  الدفاعات  الختراق   B-1 القاذفة  تصميم  تم 
وجرى  منها.  فئتين  إنتاج  وتم  منخفضة  ارتفاعات  على  التحليق  طريق 
بحيث   ،1974 عام  في  مرة  ألول  حلقت  التي   ،B-1A القاذفة  تصميم 
ارتفاعات عالية  يكون قادرا على الوصول إلى ضعف سرعة الصوت على 
 short-range المدى  قصيرة  هجومية  وصواريخ  نووية  قنابل  وحمل 
تزويد هيكل  القاذفة B-1B على  attack missiles )SRAMs( واعتمدت 
الممزوجة  الخطوط  مثل  التخفي،  على  القدرة  بعناصر  األساسي  الطائرة 
المتداخلة والمواد الماصة للرادار radar-absorbing materials، مما قلل 
 B-52 انعكاس الرادار إلى واحد على مائة مما يحدث مع القاذفة العمالقة
أربعة  من  مكونا  طاقما  تستوعب  أن  للقاذفة  ويمكن   .Stratofortress

أفراد: قائد الطائرة ومساعد الطيار واثنين من ضباط األنظمة القتالية.

مزايا قوية
يبلغ طول القاذفة B-1B 146 قدًما )44,5 متًرا(، وعند تمديدها بالكامل، 
تمتد أجنحتها لتصل إلى حوالي 137 قدًما )41,8 متًرا(. ويمكن لمحركات 
الطائرة األربعة من طراز General Electric F101-GE-102 ذات المراوح 
التوربينية المزودة بحارق الحق afterburner أن تتسارع إلى ما بعد سرعة 
الصوت عند سقف التشغيل الذي يزيد عن 30,000 قدًما )9,144  متًرا(، 
جذب  ومع  الصوت.  سرعة  من  أقل  تكون  العادية  الطيران  سرعة  لكن 
الجناحين للخلف بالكامل، يمكن أن تنخفض القاذفة B-1B إلى 200 قدم 
في  ميل   900 عن  تزيد  بسرعة  تطير  وأن  األرض،  فوق سطح  متًرا(   60(
الساعة، أي بسرعة 1,2 ماخ عند مستوى سطح البحر. أما الحد األقصى 

لوزن القاذفة فيصل إلى 477,000 رطال )أو 216,634 كيلوغراًما(.

العنصر الرئيسي
 B-1B القاذفة  لدى  والجسم  الجناحين  بين  المتداخل  التصميم  يأتي 
الالحق  الحرق  المتغيرة variable-geometry ومحركات  الهندسة  وأجنحة 
مدى  إطالة  في  ليساهم   turbofan afterburning engines التوربينية 
المناورة وتحقيق سرعة عالية مع تعزيز قدرتها على  الطائرة وقدرتها على 
 Forward wing settings البقاء. ويتم استخدم إعدادات األجنحة األمامية
لإلقالع والهبوط والتزود بالوقود الجوي وفي بعض سيناريوهات توظيف 

األسلحة على ارتفاعات عالية.
 Aft wing sweep الخلفية  األجنحة  كسح  إعدادات  إلى  بالنسبة  أما 
settings، التي تمثل التكوين القتالي الرئيسي، فيتم استخدامها عادًة أثناء 
الطيران سواء بسرعة أقل أو بسرعة أكبر من الصوت، مما يعزز قدرة القاذفة 
والعالية.  المنخفضة  االرتفاعات  على  التحليق  عند  المناورة  على   B-1B
باالندماج  لها  الفائقة  المناولة  وخصائص   B-1B القاذفة  سرعة  تسمح 
بسالسة مع حزم القوة المختلطة mixed force packages وتساهم هذه 
القدرات، عند دمجها مع حمولتها الكبيرة، ونظام استهداف الرادار الممتاز، 
البقاء، في جعل  long loiter time والقدرة على  الطويل  التحليق  ووقت 
joint/ عنصًرا رئيسًيا في أي قوة هجومية مشتركة/مركبة B-1B القاذفة

composite strike force

القدرة االستيعابية
يمكن للقاذفة B-1 أن تحمل ثمانية صواريخ كروز تطلق من الجو أو 24 

 .)short-range attack missiles )SRAMs صاروًخا هجومًيا قصير المدى
قنبلة   84 أو  نووية  قنبلة   24 إلى  يصل  ما  القاذفة  تحمل  أن  يمكن  كما 
 75,000 إلى  )227 كيلوجراما(. ومع حمولة تصل  500 رطال  تزن  تقليدية 
رطال )34,019 كيلوغراًما(، يمكن للقاذفة B-1B الطيران لمسافة 4,600 

ميال )7,400 كيلومترا( دون الحاجة إلى التزود بالوقود.
 500 تزن  العامة  84 قنبلة لألغراض  للقاذفة B-1B أن تحمل  كما يمكن 
2,000 رطال؛ و  زنة   Mk-84 24 قنبلة من نوع أو   Mk-82 رطال من نوع
84 قنبلة بوزن 500 رطل من نوع Mk-62 أو ثمانية ألغام كويك سترايك 
 CBU-87( ؛ 30 ذخيرة عنقودية Mk-65 البحرية زنة 2,000 رطال من نوع
أو 89 أو 97( أو 30 موزعًا للذخائر المصححة بالرياح )CBU-103 أو 104 أو 
105( ؛ حتى 24 2 أو 000 رطل GBU-31 أو 15 500 رطل GBU-38 ذخائر 
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الهجوم المباشر المشترك Joint Direct Attack Munitions؛ وما يصل 
إلى 24 صاروخا هجوميا جو – أرض مشتركا من نوع AGM-158A و 15 
 Laser Joint للهجوم الليزري المباشر المشترك  GBU-54 ذخيرة من نوع

.Direct Attack Munitions

الحماية اإللكترونية
يتميز رادار الفتحة االصطناعية synthetic aperture radar لدى القاذفة 
واالشتباك  المتحركة  المركبات  واستهداف  تتبع  على  بقدرته   B-1B
التضاريس  ومتابعة  الذاتي  االستهداف  وضعي  إلى  باإلضافة  معها، 
المالحة  نظام  ويتيح   .self-targeting and terrain-following modes
 Global العالمي  المواقع  تحديد  بنظام  المدعوم  الذاتي  بالقصور 
الفائق   Positioning System-aided Inertial Navigation System
الدقة ألطقم الطائرات إمكانية التنقل دون أي مساعدة من جانب وسائل 

المالحة األرضية وكذلك االشتباك مع األهداف بدقة متناهية.
 fully integrated data link تماما بيانات متكاملة  وتتيح إضافة وصلة 
FIDL- ذات قدرة Link-16 إمكانية زيادة الوعي الميداني حول ما يحدث في 
 beyond line of ساحة المعركة وتأمين الربط الخلفي فيما وراء خط الرؤية

.sight reach back connectivity
 onboard المجوقل  الذاتية  للحماية  اإللكتروني  التشويش  أجهزة  وتأتي 
 B-1B لدى القاذفة self-protection electronic jamming equipment
 radar warning receiver -ALQ-161 وجهاز استقبال التحذير ضد الرادار
 expendable )ونظام التدابير المضادة القابلة لالستغناء )القشر والتوهج
countermeasures )chaff and flare( system ونظام الشرك المقطور 
towed decoy system -ALE-50 لتكمل المقطع العرضي المنخفض 
وقوي  متكامل  دفاع  نظام  لتشكيل   low-radar cross-section الرادار 
 ALQ-161 النظام  ويقوم  المعادي.  الجوي  المجال  اختراق  عملية  يدعم 
لمسببات  الكامل  الطيف  وتحديد  برصد  اإللكترونية  المضادة  للتدابير 
أسلوب  تطبيق  ثم   adversary threat emitters المعادية  التهديدات 

التشويش المناسب إما تلقائيا أو من خالل مدخالت المشغلين.
الرادار  استدامة  وستوفر  األساس.  هذا  إلى  الحالية  التعديالت  وتستند 
يمكن  موثوقية  أكثر  نظاًما  القدرات  وتحديث   Radar sustainability
الهدف  على  والتعرف  الدقة  فائقة  قدرة  ليشمل  المستقبل  في  تحديثه 

بشكل تلقائي.
ويجري حاليا استبدال العديد من األنظمة اإللكترونية القديمة والتي يصعب 

صيانتها من أجل تحسين موثوقية الطائرات. 

المسار المحطم لألرقام القياسية
تم تطوير القاذفة B-1A في البداية في حقبة السبعينيات كبديل للطائرة 
B-52. وجرى تطوير أربعة نماذج أولية لهذه القاذفة االستراتيجية البعيدة 
واختبارها في  ماخ(   2,2 إلى  تصل سرعتها  )التي  السرعة  والعالية  المدى 
بدء  قبل   1977 عام  في  البرنامج  إلغاء  تم  ولكن  السبعينيات،  منتصف 

اإلنتاج، فيما استمر اختبار الطيران حتى عام 1981.
األسبق  األمريكي  الرئيس  إدارة  بدأته  محسنا  بديال   B-1B القاذفة  وُتعد 
الحمولة  زيادة  الرئيسية  التغييرات  وشملت   .1981 عام  في  ريجان  رونالد 
العرضي  المقطع  وتخفيض  الرادار  وتحسين  رطال،   74,000 بمقدار 

يمكن للقاذفة B-1B أن 
تحمل 84 قنبلة لألغراض 

العامة تزن 500 رطال من 
نوع Mk-82 أو 24 قنبلة من 
نوع Mk-84 زنة 2,000 رطال
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 order الحجم  بمقدار  الراداري  العرضي  المقطع  وتخفيض  بأمر  للرادار 
من  كجزء  واسع  نطاق  على   inlet المدخل  تعديل  وجرى   of magnitude

تخفيض RCS هذا، مما يستلزم تقليل السرعة القصوى إلى 1,2 ماخ.
وتم   ،1984 أكتوبر  الجو في شهر  القاذفة B-1 في  إنتاج من  أول  وحلق 
تسليم أول قاذفة B-1B إلى قاعدة Dyess الجوية بوالية تكساس، في 
من  األول  في  األولية  التشغيلية  القدرة  تحقيق  وتم   .1985 يونيو  شهر 
مايو  الثاني من  في  نهائي  بشكل   B-1B القاذفة وتسليم   ،1986 أكتوبر 

.1988
عام  في   B-1 للقاذقة  النووية  المهمة  بإلغاء  المتحدة  الواليات  وقامت 
1994. وعلى الرغم من أن القوات الجوية لم تنفق أي تمويل آخر للحفاظ 
 B-1 القاذفة األمريكي  الجو  اعتبر مسؤولو سالح  النووية،  القدرات  على 

قاذفة ثقيلة مجهزة للتسلح النووي حتى عام 2007.
ولم يبدأ التحول إلى القاذفة التقليدية إال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 
التحول في شهر  2007 بموجب معاهدة START األصلية، واكتمل هذا 

آذار/ مارس 2011 بموجب معاهدة START الجديدة.
وتم اتخاذ خطوتين هما:

 metal المعدنية  األسطوانية  األكمام  لحام  تم  األولى،  الخطوة  خالل 
 aft attachment point في نقطة االرتباط الخلفية cylindrical sleeve
لكل مجموعة من ملحقات أبراج pylon attachments B-1. وأدى ذلك 

.B-1 Air إلى منع تركيب أبراج صواريخ كروز من طراز
خالل الخطوة الثانية، تمت إزالة اثنين من موصالت الكابالت الفريدة من 
نوعها للتسلح النووي في كل من مخزني األسلحة داخل القاذفة B-1. وقد 
حال ذلك دون وصول إشارة ما قبل الذراع pre-arm signal إلى األسلحة.
للسرعة  عالمًيا  قياسًيا  رقًما   50 من  يقرب  ما   B-1B القاذفة  وتحمل 
والحمولة والمدى ووقت الصعود في الجو ضمن فئتها. وقامت الرابطة 
بتكريم   National Aeronautic Association الجوية  للمالحة  الوطنية 
القاذفة B-1B إلكمالها واحدة من أكثر 10 رحالت قياسية ال تنسى لعام 

1994. وتم اعتبار أحدث األرقام القياسية رسمية في عام 2004.
مجموعة متنوعة من التحديثات

 B-1 أحال سالح الجو األمريكي إلى التقاعد 17 طائرة من أقدم القاذفات
تبقى  ما  إحالة  موعد  بالضبط  الجوية  القوات  تحدد  ولم   .2021 عام  في 
خارطة  وافترضت  التشغيل.  التقاعد من  إلى   B-1B القاذفة أسطول  من 
طريق القاذفات الخاصة بالخدمة منذ عدة سنوات التخلص التدريجي من 

القاذفات B-1Bs خالل عام 2040.
شركة  دخلت  بعده،  وما   2040 عام  حتى  طيرانها  على  الحفاظ  أجل  ومن 
Boeing في شراكة مع القوات الجوية األمريكية لتنفيذ مجموعة متنوعة 
المتكاملة  المعركة  محطة  ذلك  في  بما  والتعديالت،  التحديثات  من 
Integrated Battle Station، أو IBS، التي تعزز الوعي الميداني باألوضاع 

واتصاالت األطقم.
تمثل زيادة قدرة القاذفة B-1 على حمل المزيد من أسلحة القوات الجوية 
األمريكية خطوة أولى نحو عالج النقص الحالي في القدرة اإلجمالية لحمل 
األسلحة عبر القوات الجوية. أما الخطوة الثانية فهي حمل أسلحة جديدة، 
مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تتصدى للتحديات 

األمنية العالمية المتزايدة.
وستلعب األسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت دورًا رئيسيًا في تطور 

تحديث  االنتهاء من  ذلك  بما في  األخيرة،  التعديالت  ومع   .B-1 القاذفة 
 ،B-1 وراء  االتصاالت  أنظمة  وتحديث   ،  IBS المتكاملة  المعركة  محطة 
ستستمر الطائرة في لعب دور حاسم في التوافق مع رؤية القوات الجوية 

للمستقبل.
وتشمل محطة المعركة المتكاملة ثالث تعديالت رئيسية للطائرات: سطح 

طيران جديد أمامي وخلفي، ونظام تشخيص جديد، ورابط بيانات جديد.
األصلية  مهمتها  من  تطورها   B-1B القاذفة واصلت  السنين،  مر  وعلى 
للردع النووي إلى القيام بدور أساسي في عمليات القصف البعيد المدى. 
اختبارات  إلجراء  األمريكية  الجوية  القوات  مع  أيًضا  بوينج  وتشارك شركة 
قدرة  وزيادة  الطائرة  جسم  على  النطاق  واسعة   fatigue testing إجهاد 

الطائرة على حمل أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.
ووفًقا لقادة البرنامج، ستضمن هذه التحسينات المشتركة بقاء أسطول 
القاذفات B-1B جاهزًا ومناسبًا وقاباًل للتطبيق داخل مهمة القصف على 

global strike mission مستوى العالم

المواصفات الفنية
محطة توليد الطاقة: أربع محركات توربينية من طراز جنرال • 

afterburner مع ما بعد الحرق F101-GE-102 إلكتريك
األمام، •  إلى  متًرا(   41,8( قدًما   137 الجناحين:  طول 

swept aft واكتساح 79 قدًما )24,1 متًرا( في الخلف
الطول: 146 قدًما )44,5 متًرا(• 
االرتفاع: 34 قدًما )10,4 متًرا(• 
الوزن: حوالي 190,000 رطال )86,183 كيلوجراما(• 
رطال •   477,000 اإلقالع:  عند  للوزن  األقصى  الحد 

)216,634 كيلوجراما(
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إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي

َم أنه أمرنا ببّر  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ   من هدي النبي  َصلَّ
الوالدين وجعله فرضا واجبا على المسلمين، وحّرم 

العقوق وجعله من أعظم الذنوب عند الله تعالى.
ُه َعْنُه: َسَأْلُت َرُسوَل  ِه ْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَّ َقاَل َعْبُد اللَّ
ِه، َأيُّ  َيا َرُسوَل اللَّ َم ُقْلُت:  َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللُه  ِه َصلَّ اللَّ
اَلُة َعَلى ِميَقاِتَها«، ُقْلُت:  الَعَمِل َأْفَضُل؟ َقاَل: »الصَّ
؟ َقاَل:  ؟ َقاَل: »ُثمَّ ِبرُّ الَواِلَدْيِن«، ُقْلُت: ُثمَّ َأيٌّ ُثمَّ َأيٌّ

ِه« رواه البخاري ومسلم. »الِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللَّ
َم بدرجة الجهاد  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ وقد جعل الرسول َصلَّ

في سبيل الله. 
َجاَء  َيُقوُل:  َعْنُهَما،  ُه  اللَّ َرِضَي  َعْمٍرو  ْبَن  ِه  اللَّ َعْبَد  عن 
َم، َفاْسَتْأَذَنُه ِفي  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيِّ َصلَّ َرُجٌل ِإَلى النَّ
َقاَل:  َنَعْم،  َقاَل:  َواِلَداَك؟«،  »َأَحيٌّ  َفَقاَل:  الِجَهاِد، 

»َفِفيِهَما َفَجاِهْد« رواه البخاري ومسلم.
خطرا  الذنوب  أعظم  من  للوالدين  العقوق  وجعل   

وأكثرها ضررا.
ى  ِبيُّ َصلَّ ُه َعْنُه، َقاَل: َقاَل النَّ عن َأِبي َبْكَرَة، َرِضَي اللَّ
َثاَلًثا،  الَكَباِئِر؟«  ِبَأْكَبِر  ُئُكْم  ُأَنبِّ »َأاَل  َم:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اللُه 
ِه،  ِباللَّ »اإِلْشَراُك  َقاَل:  ِه،  اللَّ َرُسوَل  َيا  َبَلى  َقاُلوا: 
َأاَل   - َفَقاَل  ِكًئا  ُمتَّ َوَكاَن  َوَجَلَس   - الَواِلَدْيِن  َوُعُقوُق 

وِر« رواه البخاري ومسلم . َوَقْوُل الزُّ
ومن أعظم ثمرات بّر الوالدين أن يكسب بها المؤمن 

 بّر 
الوالدين

النافذة الدينية 
سنن نبوية

معلم 
إسالمي

مسجد
منهاتن 
نيويورك

رضى الله عنه.
 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول 
َم :) »رضا الرب في رضا الوالدين  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ الله َصلَّ

وسخطه في سخطهما«( رواه الطبراني بسند صحيح.
ومن الثمرات العظمى لبر الوالدين دخول الجنة،

ى  َصلَّ الله  رسول  قال  عنه  الله  رضي  الدرداء   أبي  عن 
َم »الوالد أوسط أبواب الجنة«  رواه أحمد  اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ

والترمذي وابن ماجة بسند صحيح. 
ومن ثمراته أنه يغرس المحبة بين أفراد المجتمع ويعّمر 

الوطن بالخير والبركات.
ومن فوائد البّر أن الله يهيء لمن بّر والديه بأن يبّره أبناؤه 

بعد ذلك فكما تدين تدان.

ترتفع فوق المسجد منارة جميلة بهية الشكل، 
وتعلى المسجد قبة مهيبة الشكل تتوسط البناء.

ويقوم المسجد بدور نشر الثقافة الدينية والتوجيه 
للمصلين لمحاسن اإلسالم وشريعته السمحاء

التمازج  على  حيا  شاهدا  المسجد  هذا  ويبقى 
عمق  على  والغرب.ودليال  الشرق  بين  الحضاري 
أنحاء  شتى  في  اإلسالمي  الحضاري  التأثير 

المعمورة.

هو معلم إسالمي في غرب العالم في قارة 
أمريكا الشمالية وفي مدينة ذات أهمية كبيرة 
وهي نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية.

المسجد  في منهاتن، مدينة  هذا  يقع 
في  بناؤه  يتم  مسجد  أول  وهو   . نيويورك، 

مدينة نيويورك
ُأفتتح المسجد في 15 أبريل 1991، في عيد 

الفطر
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الطالب حسن عبدالكريم محمد- ثالث اعدادي- )17 سنة(
تجربتي في معسكر التدريب بدأت منذ عام 76 ..ففي كل دورة صيفية كنت 
أنضم للمعسكر بدافع شخصي وكنت أحس بنوع من السعادة وأنا أؤدى 
وكيفية  باألسلحة  معرفتي  ازدادت  كلما  بالفخر  وأشعر  العسكرية  واجباتي 
استخدامها ولو بصورة مبسطة..فأنا أمنيتي أن أصبح ضابطًا في القوات 
المسلحة أدافع عن وطني وأحميه بدمي ولقد قدم لنا الوطن الكثير ونحن 

مهما نفعل من أجله ال نوفيه حقه.

معسكر التدريب 
الصيفي لطالب 

المدارس
لطلبة  والتربوي  التعليمي  المناخ  لتهيئة  إمكاناتها  كل  الفتية  دولتنا  توفر 
المدارس في المراحل التعليمية المختلفة كما تقوم بتجهيز المدارس وإعدادها 
على أحدث نمط، ومن ثم توفير الكوادر والخبرات من المعلمين .. لخلق جيل 

متعلم من الشباب قادر على العطاء وتحمل المسئولية.
العام  انتهاء  بمجرد  المدارس  لطلبة  بالنسبة  الدولة  مسئولية  تنتهي  وال 
الدراسي.. وال يعني إغالق المدارس أن تهدر اإلجازات الصيفية فيما ال يفيد..
ولهذا درجت القوات المسلحة سنويًا على عمل برنامج عسكري تدريبي لطلبة 
المدارس واستيعابهم في العطالت الصيفية من أجل الحفاظ على طاقاتهم 
بتوظيفها عسكريا في معسكرات القوات المسلحة التي جهزت لهذا الغرض 
وزودت بأحدث وسائل التدريب .. ووفر لها المدربون األكفاء .. وفي كل عام 

كان إقبال الطلبة على هذه الدورات يتزايد.. ويتصاعد.. ويتضاعف.

من ذاكرة عدسة درع الوطن

إقبال مكثف للطالب المواطنين 
على معسكرات التدريب

من الذاكرة
سبتمبر

العدد: 134
سبتمبر 1982

ووسط طالب المدارس وداخل معسكرهم الصيفي كانت درع الوطن تسجل 
بالكلمة والصورة تدريبات الطالب منذ الخامسة صباحًا حيث يبدأ التدريب 

وحتى الثامنة مساء حيث ينتهي. 
وكان لنا هذا الحديث مع مساعد قائد مركز التدريب ليلقي بعض الضوء على 
الدورة فقال : مثلما يحرص سمو رئيس الدولة على مواكبة دولتنا الفتية 
للدول المتقدمة ..يحرص أكثر على بناء اإلنسان.. متى استطاع من خالله 

دفع  عجلة التقدم لألمام.

شعار قوات المسلحة

رافع شعار للجيـــــــــــش سالم سالح للبــــــــطل   
وسط الصحاري يعيش في السلم شعلة عمل   
يرجع بمجد قرـــــــــــيش والحرب عنده األمــــــــل   
سبـــــع آللىء تمـــــــــام سالم سالح للنجـــــوم   
بالوحدة شاملة سالم نعم النجوم تــــــــــــدوم   
كمـــــا ُربى اإلمـــــــارات سالم للسنابل خضــــــر   
عـــــــالي الهامــــــــــــــات كما جناحي صقـــــــــــــــر   
ليـــوم عظيــــــــم .. آت رافع رايـــــات النصـــــــــر   
بالعـــــــز ليـــــل نهــــــــــار بــــاقي تحيي العلـــــــــم   
في خدمــــــة األـــــــحرار تجنـــد مــــداد القلـــــــــم   
على مــــدى االبصـــــار أمتنـــا خيــــــــر األمــــــــم   

كلمات: مسعود محمد محمود عالي
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The United States eliminated the nuclear mission for the B-1 
in 1994. Even though the Air Force expended no further 
funding to maintain nuclear capabilities, the B-1 was consid-
ered a heavy bomber equipped for nuclear armament until 
2007. 
The conversion to conventional only began in November 
2007 under the original START treaty and was completed in 
March 2011 under the New START treaty. 
Two Steps Were Taken
During the first step a metal cylindrical sleeve was welded 
into the aft attachment point of each set of B-1 pylon attach-
ments. This prevented installing B-1 Air Launched Cruise 
Missile pylons.
During the second step two nuclear armament-unique ca-
ble connectors in each of the B-1 weapons bays were re-
moved. This prevented the pre-arm signal from reaching the 
weapons.
The B-1B holds almost 50 world records for speed, payload, 
range, and time of climb in its class. The National Aeronautic 
Association recognised the B-1B for completing one of the 
10 most memorable record flights for 1994. The most recent 
records were made official in 2004.
Variety of Upgrades
The U.S. Air Force retired 17 of the oldest B-1s in 2021. The Air 
Force has not said exactly when it plans to retire the remain-
der of the operational B-1B fleet. The service’s bomber road-
map from several years ago posited the B-1Bs phasing out in 

the 2040 timeframe. 
To keep it flying to 2040 and beyond, Boeing partnered with 
the U.S. Air Force on a variety of upgrades and modifications, 
including the Integrated Battle Station, or IBS, which enhanc-
es situational awareness and communications for crews. 
Increasing the B-1 capacity to carry more U.S. Air Force weap-
ons is the first step. It addresses the current shortfall in overall 
weapons carrying capacity across the Air Force. The second 
step is carrying new weapons, such as hypersonic missiles, 
that address growing global security challenges.
Hypersonic weapons will play a major role in the evolution of 
the B-1. With recent modifications, including the completion 
of the integrated battle station update, upgrading the com-
munications systems behind the B-1, the aircraft will continue 
to play a critical role in alignment with the Air Force vision for 
the future.
IBS integrates three major aircraft modifications: a new front 
and aft flight deck, a new diagnostics system, and a new data 
link. 
Over the years, the B-1B has continued to evolve from its orig-
inal mission of nuclear deterrence to playing an essential role 
in long-range strike. Boeing is also partnering with the U.S. Air 
Force to conduct full-scale fatigue testing on the fuselage and 
expand the aircraft’s capacity to carry crucial hypersonic 
weapons.
According to programme leaders, these combined enhance-
ments will ensure the B-1B fleet remains ready, relevant and 
viable within the global strike mission.
Reference Text/Photo:
www.boeing.com, www.af.mil

Bomber can carry eight air-
launched cruise missiles

Crew chiefs prepare a B-1B Lancer
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The B-1 can carry eight air-launched cruise missiles or 24 
short-range attack missiles (SRAMs). It can carry up to 24 nu-
clear bombs or 84  500-pound (227-kg) conventional bombs. 
With a payload of 75,000 pounds (34,019 kilogrammes), the 
B-1B can fly 4,600 miles (7,400 km) without refuelling.
B-1B can carry  84 500-pound Mk-82 or 24 2,000-pound  Mk-
84 general purpose bombs; up to 84 500-pound Mk-62 or 8 
2,000-pound Mk-65 Quick Strike naval mines; 30 cluster mu-
nitions (CBU-87, -89, -97) or 30 Wind-Corrected Munitions 
Dispensers (CBU-103, -104, -105); up to 24 2,000-pound GBU-
31 or 15 500-pound GBU-38 Joint Direct Attack Munitions; up 
to 24 AGM-158A Joint Air-to-Surface Standoff Missiles; 15 
GBU-54 Laser Joint Direct Attack Munitions.
Electronic Protection
The B-1B’s synthetic aperture radar is capable of tracking, tar-
geting and engaging moving vehicles as well as self-target-
ing and terrain-following modes. An extremely accurate 
Global Positioning System-aided Inertial Navigation System 
enables aircrews to navigate without the aid of ground-
based navigation aids as well as engage targets with a high 
level of precision. 
The addition of a fully integrated data link (FIDL) with Link-16 
capability provides improved battlefield situation awareness 
and secure beyond line of sight reach back connectivity. 
The B-1B’s onboard self-protection electronic jamming 
equipment, radar warning receiver (ALQ-161) and expend-
able countermeasures (chaff and flare) system and a towed 
decoy system (ALE-50) complements its low-radar cross-sec-
tion to form an integrated, robust defence system that sup-
ports penetration of hostile airspace. The ALQ-161 electronic 
countermeasures system detects and identifies the full spec-

trum of adversary threat emitters then applies the appropri-
ate jamming technique either automatically or through op-
erator inputs.
Current modifications build on this foundation. Radar sus-
tainability and capability upgrades will provide a more reli-
able system and may be upgraded in the future to include an 
ultra high-resolution capability and automatic target recog-
nition. 
Several obsolete and hard to maintain electronic systems are 
being replaced to improve aircraft reliability. 
Record-breaking Path
The B-1A was initially developed in the 1970s as a replace-
ment for the B-52. Four prototypes of this long-range, high 
speed (Mach 2.2) strategic bomber were developed and test-
ed in the mid-1970s, but the programme was cancelled in 
1977 before going into production. Flight testing continued 
through 1981.
The B-1B is an improved variant initiated by the Reagan ad-
ministration in 1981. Major changes included  increase in 
payload by 74,000 pounds, an improved radar and reduction 
of the radar cross section by an order of magnitude. The inlet 
was extensively modified as part of this RCS reduction, ne-
cessitating a reduction in maximum speed to Mach 1.2.
The first production B-1 flew in October 1984, and the first 
B-1B was delivered to Dyess Air Force Base, Texas, in June 
1985.  Initial operational capability was achieved on Oct. 1, 
1986. The final B-1B was delivered May 2, 1988.

B-1B can fly at 900-plus mph 
— Mach 1.2 at sea level

B-1 cockpit
B-1B Lancer bomber aircraft stands by as another Lancer 
connects with a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker
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Strong Features
The B-1B is 146 feet (44.5 metres) long, and, when fully ex-
tended, its wings span about 137 feet (41.8 metres). The 
plane’s Four General Electric F101-GE-102 turbofan engine 
with afterburner can accelerate it past the speed of sound at 
its operating ceiling of more than 30,000 feet (9,144 metres), 
but its normal cruising speed is subsonic. With the wings fully 
swept back, the B-1B can drop to 200 feet (60 metres) above 
the ground and fly at 900-plus mph — Mach 1.2 at sea level. 
Its maximum take off weight is 477,000 pounds ( or 216,634 
kilogrammes). 
Key Element
The B-1B’s blended wing/body configuration, variable-ge-
ometry wings and turbofan afterburning engines, combine 

to provide long range, manoeuvrability and high speed 
while enhancing survivability. Forward wing settings are 
used for takeoff, landings, air refuelling and in some high-alti-
tude weapons employment scenarios. 
Aft wing sweep settings — the main combat configuration 
— are typically used during high subsonic and supersonic 
flight, enhancing the B-1B’s manoeuvrability in the low- and 
high-altitude regimes. The B-1B’s speed and superior han-
dling characteristics allow it to seamlessly integrate in mixed 
force packages. These capabilities, when combined with its 
substantial payload, excellent radar targeting system, long 
loiter time and survivability, make the B-1B a key element of 
any joint/composite strike force.
Carrying Capacity

B-1B is designed to penetrate 
radar-guided air defences

The aircraft can drop to 60 
metres above the ground 

Technical Specification

Power plant: Four General Electric F101-GE-102 
turbofan engine with afterburner
Wingspan: 137 ft (41.8 m) extended forward, 79 
ft (24.1 m) swept aft
Length: 146 ft (44.5 metres)
Height: 34 ft (10.4 metres)
Weight: Approximately 190,000 lbs (86,183 kg)
Max Takeoff Weight: 477,000 lbs (216,634 kg)
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Nicknamed “The Bone,” (from B-One), the aircraft has served 
the United States Air Force since 1985 and is well on track to 
continue flying, at current demanding operations tempo, 
out to 2040 and beyond. 
Boeing partners with the Air Force to keep the B-1 mission 
ready. 
Originally designed for nuclear capabilities, the B-1 switched 
to an exclusively conventional combat role in the mid-1990s. 
In 1999, during Operation Allied Force, six B-1s flew two per 
cent of the strike missions, yet dropped 20 per cent of the 
ordnance, and during Operation Enduring Freedom the B-1 
flew on two per cent of the sorties while dropping over 40 
per cent of the precision weapons. The B-1 has been almost 
continuously deployed in combat operations over Afghani-

stan and Iraq since 2001. 
Its design incorporates a sleek, blended wing/body configu-
ration. This geometry gives the bomber exceptional speed, 
manoeuvrability and survivability.  
The B-1 was designed to penetrate radar-guided air defences 
by flying at low levels and was built in two versions. The B-1A, 
first flown in 1974, was designed to reach twice the speed of 
sound at high altitudes and to carry nuclear bombs and 
short-range attack missiles (SRAMs). 
The B-1B modified the basic airframe with stealth features, 
such as blended  contours  and radar-absorbing materials, 
which reduced its radar reflectivity to one-hundredth that of 
the B-52 Stratofortress. It can accommodate four crew — air-
craft commander, co-pilot, and two combat systems officers. 

Upgrades Keep
B-1B Lancer on
Mission Mode 

The B-1B Lancer is a long-range, multi-mission, supersonic conventional bomber, considered the 
backbone of America’s long-range bomber force. It can rapidly deliver massive quantities of precision 
and non-precision weapons against any adversary, anywhere in the world, at any time.
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chemical called n-butene. A microchannel reactor design re-
duces costs while delivering a scalable modular processing 
system.
The process would provide a more efficient route for con-
verting renewable and waste-derived ethanol to useful 
chemicals. Currently, n-butene is produced from fossil-
based feedstocks using the energy-intensive cracking — or 
breaking down — of large molecules. The technology re-
duces emissions of carbon dioxide by using renewable or 
recycled carbon feedstocks. 
Using sustainably derived n-butene as a starting point, exist-
ing processes can refine the chemical for multiple commer-
cial uses, including diesel and jet fuels, and industrial lubri-
cants.
In a leap towards commercialisation, PNNL is partnering 
with long-time collaborators at Oregon State University to 
integrate the patented chemical conversion process into mi-
crochannel reactors built using newly developed 3D print-
ing technology. Also called additive manufacturing, 3D 
printing allows the research team to create a pleated honey-
comb of mini-reactors that greatly increase the effective 
surface-area-to-volume ratio available for the reaction.
UAE Initiative 
The UAE has demonstrated its capacity to dream big and de-
liver on its promises, from the launch of its mission to Mars, 
to becoming a global leader in energy investment and infra-
structure.
The UAE is ranked third in the world in terms of both Reve-

nue-Tonne-Kilometres (RTKs) and Revenue-Passenger-Kilo-
metres (RPKs), two of the most important metrics for calcu-
lating the impact of aviation, just behind the U.S. and China.
From an internal perspective, the UAE has invested an esti-
mated US$ 270 billion (AED 1 trillion) in its aviation sector, 
which includes improvements to airport infrastructure and a 
fleet of 884 modern commercial aircraft.
The country is taking initiatives in developing SAF. Masdar, 
Siemens Energy and TotalEnergies signed a collaboration 
agreement in January to act as co-developers for a demon-
strator plant project, which will be established at Masdar 
City, Abu Dhabi’s flagship sustainable urban development.
Masdar announced ahead of ADSW 2021 last year that it was 
collaborating with Abu Dhabi Department of Energy, Etihad 
Airways, Lufthansa Group, Khalifa University of Science and 
Technology, Siemens Energy, and Marubeni Corporation on 
the demonstrator plant initiative. The aim is that TotalEner-
gies will offer its expertise in SAF production, offtake and 
supply the partner airlines.
Since January 2021, the partners in the initiative have com-
pleted a range of evaluations on technology suppliers, feasi-
bility studies and conceptual designs, while working closely 
with regulators on compliance issues. The aim is to proceed 
to the front-end engineering design (FEED) stage later this 
year.
By leveraging their respective areas of expertise across the 
energy spectrum, and their local and global market reach, 
the co-developers believe that the demonstrator project can 
pave the way to commercial production of SAF, helping to 
reduce production costs and making it commercially viable.
Reference Text/Photo:
www.energy.gov, www.snclavalin.com
www.ecac-ceac.org, www.boeing.com
www.airbus.com, www.ge.com, 
www.emirates.com, www.etihad.com 

One billion dry tonnes of 
biomass can be collected 
sustainably each year in U.S.
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flights are on the horizon earlier than some might have 
thought.”
The result is a fuel refining process that offers airlines a quick 
win on reducing emissions in the short-term with smaller 
volumes of SAF, while also providing a long-term blueprint 
for higher SAF blends that enable deeper emissions reduc-
tions.
Polycyclic Alkane SAF
If upgraded with ultraviolet light and catalysts, bio-acetone 
made from a range of biomass resources, like corn stover or 
bioenergy crops, can yield SAF with 12 per cent more energy 
than conventional jet fuel.
Funded by the Bioenergy Technologies Office through the 
Chemical Catalysis for Bioenergy Consortium, chemists An-
drew Sutton (now at Oak Ridge National Laboratory), Cam-
eron Moore, and their team at Los Alamos National Labora-
tory (LANL) have found a solution for increasing the energy 
content of fuel derived from bio-based feedstocks. 
As published in Sustainable Energy and Fuels, Sutton’s team 
members started with acetone, which can be produced effi-
ciently from biomass via numerous biochemical routes. 
Three acetone molecules are bound together to make 
isophorone, which is a cyclic molecule.
Starting with two individual isophorone molecules, the sci-

entists then used ultraviolet (UV) light to produce a more 
complex molecule that contains a strained cyclobutane. This 
process essentially traps the UV energy in the molecule, re-
sulting in an overall energy increase. Sutton and his col-
leagues used chemical catalysts to remove the oxygen at-
oms to make polycyclic alkane molecules, which are suitable 
for jet fuel. 
The LANL-developed bio-based polycyclic alkane molecules 
resulted in a sustainable fuel with a 12 per cent higher ener-
gy content than Jet-A, which fuels modern commercial air-
liners. 
A renewable fuel that has more energy could make it possi-
ble for a plane to carry more cargo or fly further with the 
same amount of fuel. 
3D Printing
A patented process for converting alcohol sourced from re-
newable or industrial waste gases into jet or diesel fuel is be-
ing scaled up at the U.S. Department of Energy’s Pacific 
Northwest National Laboratory (PNNL) with the help of part-
ners at Oregon State University and the carbon-recycling 
experts at LanzaTech.
A single-step chemical conversion streamlines what is cur-
rently a multi-step process. The new  PNNL-patented catalyst 
converts biofuel (ethanol) directly into a versatile “platform” 

World’s first commercial flight fueled from Saltwater Plants
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nities  in farming communities, improve the environment, 
and even boost aircraft performance.
By growing biomass crops for SAF production, farmers can 
earn more money during off seasons by providing feed-
stocks to this new market, while securing benefits for their 
farms like reducing nutrient losses and improving soil quali-
ty.
Biomass crops can control erosion and improve water quali-
ty and quantity. They can increase biodiversity and store car-
bon in the soil, which can deliver on-farm benefits and envi-
ronmental benefits. Producing SAF from wet wastes, like 
manure and sewage sludge, reduces pollution pressure on 
watersheds, while keeping potent methane gas—a key con-
tributor to climate change—out of the atmosphere.
Many SAFs contain fewer aromatic components, which en-
ables them to burn cleaner in aircraft engines. This means 
lower local emissions of harmful compounds around air-
ports during take-off and landing. Aromatic components 
are precursors to contrails, which can exacerbate the im-
pacts of climate change.
Variety of Technologies
SAF can be made with a variety of technologies, which use 
physical, biological, and chemical reactions to break down 
biomass and waste resources and recombine them into en-
ergy-dense hydrocarbons.  Like conventional jet fuel, 
the blend of hydrocarbons in SAF must be tuned to achieve 
key properties needed to support safe, reliable aircraft oper-
ation.
In partnership with biorefiners, aviation companies, and 
farmers, researchers are developing novel pathways for pro-
ducing SAFs from renewable and waste feedstocks that 
meet strict fuel specifications for use in airplanes and infra-
structure. 
Laboratory and industry partners are working to develop 

new SAF pathways and fuel formulations in order to 
enable testing and certification required to en-

sure these fuels are fully compatible with 
existing aircraft and infrastructure.

SAF from Wet Waste
Drawing on stores of carbon ener-

gy in cheap, widely available food 
waste, animal manure, and other 

wastes with high water content, SAF from 
wet waste is a carbon-negative fuel.

Every year, millions of tonnes of food waste is hauled 
to landfills across the world. Once there, it rots and 
produces methane, a greenhouse gas over 20 times 

more potent than carbon dioxide. Eliminating food 
waste as a source of methane can be a highly effective way 

at driving down landfill emissions. It can also be effective at 
producing fuel.
That task got a burst of energy with the publication of a new 
paper on carbon-negative SAF by scientists at the National 
Renewable Energy Laboratory (NREL), the University of Day-
ton, Yale University, and Oak Ridge National Laboratory.
Published in Proceedings of the National Academy of Scienc-
es,  the article outlines a biorefining process using the un-
tapped energy of food waste and other wet waste to produce 
SAF both compatible with existing jet engines and capable of 
supporting net-zero-carbon flight. 
GHG emissions created from jet fuel combustion are zeroed 
out by lifecycle GHG emissions removed or diverted from the 
atmosphere when producing the fuel.
“If our refining pathway is scaled up, it could take as little as a 
year or two for airlines like Southwest to get the fuel regula-
tory approvals they need to start using wet waste SAF in com-
mercial flights,” said NREL scientist Derek Vardon, the corre-
sponding author of the paper. “That means net-zero-carbon 

Decoupling carbon growth 
will require non-fossil-sourced 
fuels

Jet fuel accounts for 20 per 
cent –30 per cent of airlines’ 
operating costs

Leonardo’s AW149 Common Platform Demonstrator currently 
fitted with Safran Aneto-1K engines flew on SAF
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Commercial 
aviation is 
responsible for 
13 per cent of 
GHG emissions

sel fuel markets, exceeds 81 billion gallons (3.4 exajoules of 
energy, or greater than three quadrillion British thermal 
units, or Btu). Market growth is expected to double over the 
next 20 years, while gasoline markets are not expected to 
grow. 
The jet fuel market matches biomass availability. As biomass 
availability is expected to increase, so does the size of the jet 
fuel market. Unlike cars, the commercial jet fleet currently 
cannot be fully electrified with battery technologies. SAF 
will continue to be important into the 21st century. 
Cost Factor
Fuel properties needed in SAF must meet three general re-
quirements: Performance, operability, and drop-in compati-
bility. These requirements are essential for safety, general 
usage, and execution of commercial and military missions. 
The bulk properties of jet fuel are derived from the hydrocar-
bon classes that make up the fuel, which include n-alkanes, 
iso-alkanes, cycloalkanes, and aromatics. Aromatics have 
lower heats of combustion, do not burn cleanly—particu-

larly in older hardware—and are responsible for up to 
90 per cent of particulate emissions, which contrib-

ute to wear on combustor liners.
SAF fractions today are highly diluted with 

the conventional petroleum fuel and aro-
matic concentrations in the com-

posite fuel, providing adequate 
swelling character. This 

means there is little reason for renewable fuels to contain ar-
omatics to ensure seal swelling.
Cost cannot be understated in importance. SAFs with low (or 
no) aromatics offer greater performance attributes in many 
ways. However, current projected performance increases do 
not eclipse the increase in costs. High-quality SAFs must be 
near price parity to sell and scale in volume.
Sustainable Feedstocks 
An estimated one billion dry tonnes of biomass can be col-
lected sustainably each year in the United States, enough to 
produce 50–60 billion gallons of low-carbon biofuels. These 
resources include: Corn grain, oil seeds, algae, other fats, oils, 
and greases, agricultural residues, forestry residues, wood 
mill waste, municipal solid waste streams, wet wastes and 
dedicated energy crops.
This vast resource contains enough feedstock to meet the 
projected fuel demand of the U.S. aviation industry, addi-
tional volumes of drop-in low carbon fuels for use in other 
modes of transportation, and produce high-value bioprod-
ucts and renewable chemicals.
Multiple Benefits
Growing, sourcing, and producing 
SAF from renewable and waste re-
sources can create new eco-
nomic opportu-

An Airbus A319neo test aircraft 
operated on 100 per cent SAF
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While airlines are squeezing efficiency through improved air-
craft and flight logistics, decoupling carbon growth will re-
quire non-fossil-sourced fuel, which is referred to as SAF. 
SAF  made from renewable biomass and waste resources 
have the potential to deliver the performance of petroleum-
based jet fuel but with a fraction of its carbon footprint, giv-
ing airlines solid footing for decoupling greenhouse gas 

(GHG) emissions from flight.
The ground transportation fuel market (motor gasoline and 
diesel) is 183 billion gallons per year. The jet fuel market is 
different from the gasoline market in size, consumers, prop-
erty variance, and demand locations. The global jet fuel 
market size exceeds 81 billion gallons. Passenger demand is 
projected to double over the next 20 years (IATA 2016).  
In contrast to the gasoline market, the jet fuel market has a 
smaller number of customers (individual airlines and a 
modest number of fuel suppliers), who purchase the bulk of 
their fuel using negotiated long-term purchase agree-
ments, and some small-volume customers (such as corpo-
rate fleets and private airplane owners) who secure fuel at 
retail prices. 
Airlines are very price-sensitive because jet fuel accounts 
for approximately 20 per cent –30 per cent of their operat-
ing costs. 
Some studies have suggested that a price increase of 
US$1.00 per barrel of crude oil results in roughly US$425 
million of additional expense for the airline industry.
Storage Advantage
Purchasers have voluntary goals to decouple passenger 
growth and carbon emission growth. They view SAF as be-
ing critical to their future. Hence, there is a strong market 
pull for SAF. Jet fuels are delivered to airports via pipelines, 
stored in common tankage, and delivered to planes 
through hydrant systems at major airports.
SAFs are delivered as fully fungible fuels and once they en-
ter the airport storage are in the same storage and delivery 
systems as all other jet fuels. Hence, SAF fits into current in-
frastructure. 
The jet fuel market, although smaller than gasoline and die-

Sustainable
Aviation Fuel:

SAFs are delivered as fully fungible fuels 



88

ResearchISSUE 608 SEP 2022

At a time when the world is rapidly embracing green solu-
tions to tackle threatening levels of carbon dioxide (CO2) 
emissions in varied sectors,  sustainable aviation fuel (SAF) 
serves as a blessing on a crucial front — commercial aviation. 
SAF is a biofuel used to power aircraft that has similar proper-
ties to conventional jet fuel but with a smaller carbon foot-
print.

Commercial aviation is responsible for about 13 per cent of 
transportation greenhouse gas (GHG) emissions (U.S. EIA 
2020b, 202). Airlines have committed to carbon-neutral 
growth for international commercial aviation beginning 
2021 and reducing carbon dioxide (CO2) emissions by 50 per 
cent in 2050 compared to 2005 levels (Airlines for America 
2020; IATA 2020). 

Sustainable
Aviation Fuel:
Clean Way Forward for 
Green Air Travel

In the battle to reach net-zero by 2050, one thing has become clear: there is no single solution to get us 
there. In this three part research series, first we will discuss about possibilities of SAF fuels, then in the 
October issue hydrogen as a future fuel source and in the November issue about the third candidate 
that has so far been hiding in plain sight: ammonia.
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Digital Indicators
• According to government data, the total UAE investment 
flows in France amounted to about US$172.9 million be-
tween 2016 and 2020, while the total French investment 
flows in the UAE amounted to about US$3.123 billion be-
tween 2016 and 2020.
• The number of French companies investing in the UAE 
reached 207 in 2019, while the total number of Emirati com-
panies that invested in France reached 21.
• In 2020, during the annual Emirati-French Strategic Dia-
logue, the two countries approved the roadmap for the cur-
rent decade 2020-2030 by outlining common aspirations 
and initiatives, especially in the main sectors of bilateral co-
operation, such as economy, trade, investment, oil and gas, 
nuclear and renewable energy, education, culture, health, 
space and security.
Foreseeing Opportunities
• The great reception and hospitality accorded to His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan during his visit 
to France indicate the desire of the French state to consoli-
date relations with the UAE and give it a new impetus. Be-
sides, the talks that took place at the Elysee Palace with Presi-
dent Emmanuel Macron discussed ways to develop the 
deep-rooted historical friendship and the promising pros-
pects for developing bilateral cooperation and broadening 
its horizons.
• At the end of the visit, a joint statement was issued that in-
cluded the two countries’ vision to develop the existing stra-
tegic partnership between them and the ways to confront 
the existing international and regional challenges. The two 
presidents praised the depth of the strategic partnership be-
tween the two countries, stressing their joint commitment to 
expanding the horizons of bilateral cooperation in all fields 
and working together to face global and regional challenges. 
Regarding the Ukraine crisis, the two presidents stressed the 
urgent need to intensify diplomatic efforts to resolve the cri-
sis.
• The strategic partnership agreement in the field of energy 
constitutes an important foresight for the future as it aims to 

“enhance energy security, provide energy at acceptable costs 
and reduce emissions, in addition to advancing effective cli-
mate action in preparation for the 28th session of the Confer-
ence of Parties (COP28) to be held in the UAE in 2023.” The 
agreement is based on the “close and solid bilateral relations 
and long-term partnerships between the UAE and France. As 
the UAE owns the sixth largest oil reserves in the world and is 
committed to contributing to ensuring global energy securi-
ty”. The UAE adopts a balanced approach to keep pace with 
the transformation in energy based on raising its crude oil 
production capacity to five million barrels per day and in-
creasing its global portfolio of renewable energy projects 
from 23 gigawatts to more than 100 gigawatts by 2030. The 
UAE is also investing, through the Abu Dhabi Future Energy 
Company (Masdar) and other platforms, more than US$50 bil-
lion in clean energy projects on six continents.

The French President 
awarded Sheikh Mohamed 
bin Zayed the “Legion of 
Honour” of the Grand Cross
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The partnership aims to 
identify joint investment 
projects in sectors of 
hydrogen, renewable energy 
and nuclear energy

• France ranks fourth in receiving Emirati students to study in 
its universities and institutes.
• The UAE includes many community organisations, schools, 
restaurants and French academies all over the country.
• UAE nationals can enter France without a visa and are al-
lowed to stay in France for up to three months.
• On November 8, 2017, French President Emmanuel Macron 
participated in the opening of the Louvre Museum in Abu 
Dhabi, the cost of which exceeded one billion dollars. French 
President Macron described it as a “bridge between civilisa-
tions.”
• Paris-Sorbonne University Abu Dhabi was established in 
2006, under the patronage of His Highness Sheikh Mohamed 

bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, as part of the 
Emirate’s vision to enhance the academic and cultural sector, 
which is part of the “Abu Dhabi Vision 2030” strategy.
• In October 2018, the Year of French-Emirati Cultural Coop-
eration was announced in Paris. As a result, a French-lan-
guage radio station was launched in the UAE, broadcasting 
its programmes three times a week. In December 2018, the 
UAE became an associate member of the international or-
ganisation for the Francophonie.
• The antiquities discovered by the French missions in 1997 
shed light on the importance of the history of the UAE, as it 
has been the centre of trade routes throughout the history 
spanning 7,500 years.
• On December 3, 2021, French President Emmanuel Macron 
visited Expo 2020 Dubai and praised the successful organisa-
tion of the huge global event despite the challenges the 
world had experienced due to COVID-19.
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gy field.” The French government said in a statement that the 
partnership aims to identify joint investment projects in 
France, the UAE or elsewhere in the sectors of hydrogen, re-
newable energy and nuclear energy.
• The visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Na-
hyan to France achieved one of its most prominent goals: to 
consolidate the UAE’s geopolitical position as one of the pil-
lars of global energy security.
• The agenda of His Highness the President’s visit included 
meetings with Elizabeth Born, French Prime Minister, Gerald 
Larcher, President of the Senate and Yael Brune-Biffy, Presi-
dent of the French National Assembly (Parliament), in addi-
tion to his meetings with French President Emmanuel Ma-
cron. The visit witnessed the launch of the UAE-French Busi-
ness Council, which aims to open new horizons and raise the 
level of bilateral cooperation in several sectors of common 
interest, in addition to the signing of 12 agreements and 
memorandums of understanding (MOUs) to strengthen bi-
lateral relations.
• Bilateral agreements that express the unique nature of the 
relations between the two countries were not the only 
achievement during the visit. Other manifestations testified 
to the depth and evolution of these relations. The welcome 
banners were considered one of the manifestations of 
France’s celebration of the country’s guest. His Highness was 
invited to historic palaces such as the Invalides, the Elysee, 
Versailles and Luxembourg Palace, which is significant in the 
protocol for honouring renowned guests.
•The French President awarded His Highness Sheikh Mo-

hamed bin Zayed Al Nahyan the “Legion of Honour” of the 
Grand Cross, the highest French national decoration, in ap-
preciation of his role in strengthening the friendship and co-
operation relations between the UAE and France at various 
levels. Moreover, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan granted President Macron “The Order of Zayed”, the 
highest civilian award in the UAE, which is awarded to presi-
dents and kings who have played prominent roles in serving 
the prosperity of the relations between the two countries.
Qualitative Indicators
• The UAE hosts the largest French community in the Arabian 
Gulf countries, with more than 25,000 French nationals resid-
ing in the country.
• The seven accredited French secondary schools in the UAE 
constitute the sixth largest network of French schools in the 
world in terms of student numbers, in addition to Sorbonne 
University Abu Dhabi, INSEAD, Paris 2, and ECOLE 42 Abu 
Dhabi, which are French institutions with branches in the 
country.

Total French investment 
flows in UAE were US$3.123 
billion between 2016 and 
2020
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tions. France, for example, takes a firm stance opposing the 
Russian military operations in Ukraine. However, Paris shows 
a concrete understanding of the UAE’s viewpoint on the 
Ukrainian crisis, as Abu Dhabi is trying to maintain a neutral 
position between the two sides of the crisis in a way that pre-
serves the major strategic interests with the two sides (Russia 
and the West).
Strong Relations between the Two Leaderships: It is indis-
putable that the presence of a high level of understanding 
and convergence of views between political leaders contrib-
utes a lot to the rapprochement of countries. Personal chem-
istry effectively accelerates the pace of rapprochement and 
removes any obstacles that prevent the two countries’ rela-
tions from attaining levels of alliance and strategic partner-
ship. In this regard, the strong personal ties between His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan and French 
President Emmanuel Macron are a strong lever for partner-
ship relations between the two countries.
Deep-rooted Relationships 
Statistical indicators related to UAE-French relations provide 
the most accurate picture of the depth and development. Of-
ficial exchange visits that took place between France and the 
UAE during the period from the beginning of 2015 up to this 
year reached about 34 trips. Most importantly, the visit of 
President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahy-
an to France in mid-July was the second for His Highness in 
10 months, after the visit he had made in mid-September, 
during which he met President Macron. The meeting that 
brought them together during the last visit was the fourth 

during the same period. That was after their meeting during 
the two visits paid by Macron to the UAE. One was official on 
December 3, and the other took place on May 15 to offer 
condolences on the death of Sheikh Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan, may God rest his soul.
In general, Emirati-French relations have a great historical 
depth; they have roots that predate the establishment of the 
Union of the Emirates. French companies, such as “Total”, 
were present in this region long before that, under the name 
Company Français de Petroleum (CFP). These relations have 
been consolidated since the inception of the UAE at the 
hands of the late founder, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahy-
an, may God rest his soul. The relations were characterised by 
mutual respect and cooperation based on common inter-
ests.
The Harvest of Historical Visit
• The visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Na-
hyan to France marked the signing of several agreements, 
the most important of which was the signing of a “global 
strategic partnership agreement on cooperation in the ener-

Strong personal ties between 
Sheikh Mohamed bin Zayed 
and Macron are a strong 
lever for partnership
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Highlights from the historic visit of His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

diversity. They are different in this respect from the UAE’s re-
lations with other international strategic allies. The areas of 
cooperation are not limited to the political, military and eco-
nomic aspects; they extend to cooperation in the cultural 
field between the two sides through the establishment of 
the Louvre Abu Dhabi Museum and Sorbonne Abu Dhabi 
University. As a manifestation of the depth and comprehen-
siveness of these relations, the UAE and France signed in 
1995 a security agreement under which Paris established a 
military base on UAE soil in 2009. Besides, Abu Dhabi had a 
key role in supporting France’s war in Mali since 2011, the first 
military cooperation of its kind between the two countries. 
During French President Emmanuel Macron’s visit on De-
cember 3, 2021, to the UAE, the two countries signed an 
agreement to purchase 80 Rafale combat aircraft and 12 Car-
acal helicopters.
Resilience and Understanding: The UAE and French sides 
enjoy clear flexibility and dynamism in understanding and 
managing contentious issues between the two countries, an 
issue that does not exist in other files of international rela-

Emirati-French relations 
are characterised by 
comprehensiveness and 
diversity

The two countries have 
signed an agreement to 
purchase 80 Rafale combat 
aircraft and 12 Caracal 
helicopters
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UAE and France... 
Historic and Comprehensive 
Strategic Relations

Highlights from the historic visit of His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

The state visit paid by Presi-
dent His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Na-
hyan to Paris last July, which 
President Macron described 
as “historic”, has been a 
milestone in the growing 
strategic relations between 
the UAE and France. It has 
added significant momen-
tum to these relations. In 
the current issue, Nation 
Shield sheds light on the pil-
lars of relations between 
the two friendly countries 
to explore their prospects 
and analyse the expected 
positive effects.

Within the framework of the close alliance relations and the 
continuous cooperation between the UAE and the Republic 
of France, in mid-July, Paris welcomed His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, may 
God protect him, on a state visit. It was his first visit abroad 
after His Highness assumed the presidency. As French Presi-

dent Emmanuel Macron described it, the visit was “historic” by 
all the standards of international relations. It is important to ad-
dress the dimensions and implications of these relations, as 
well as their impact in the short and long term:
The Comprehensiveness of Bilateral Relations: The Emirati-
French relations are characterised by comprehensiveness and 
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U.S. Forces 
Successfully Test Iron Dome 
System
The U.S. Army, along with the Israeli Ministry of Defense’s 
Israeli Missile Defense Organization (IMDO) recently 
took a critical step towards fielding the first of two Rafa-
el-made Iron Dome Defense System-Army (IDDS-A) bat-
teries. 
Rafael’s Iron Dome is combat-proven, with over 2,000 inter-
ceptions. The multi-mission system effectively counters rock-
ets, mortars and artillery shells, as well as aircraft, helicopters 
and UAVs at very short range. 
IDDS-A will defend supported forces within fixed and semi-
fixed locations against sub-sonic Cruise Missiles.
The Iron Dome is a highly mobile, dual mission system that is 
constantly evolving and has grown over the years into a fam-
ily of systems: the I-Dome — an all-in-one mobile version, on 
a single truck, providing protection for motorised or mecha-
nised troops, as well as point air defence for military, indus-
trial and administrative installations.
Targets Intercepted
The White Sands Missile Range hosted the missile flight test, 
demonstrating the capabilities of the IDDS-A.
U.S. Army soldiers assigned to 3-43 Air Defense Artillery Bat-
talion successfully detected, tracked, and intercepted multi-
ple CM and UAS surrogate targets. The testing prepares the 
system for U.S. operational forces use by ensuring it 
meets U.S. Army safety standards.
“It’s important to understand that implementa-
tion for the U.S. is about the ability to integrate 
this system into its air defence picture. We 
need to integrate this into our U.S. architec-
ture, and to give confidence to our regional 
commanders that we can integrate this 
system safely into what they have,” point-

ed out a top official of the Air and Missile Defence Cross-
Functional Team.
A Rafael’s Air & Missile Defense Directorate official not-
ed: “Once again, the Iron Dome has proven its effectiveness 
and operational capabilities in combat scenarios. As part of 
the U.S. Army’s operational training, American troops oper-
ated the system which functioned with optimal effective-
ness against a variety of threats and intercepted targets 
from different ranges.”
The IMDO in the Directorate of Defense Research and De-
velopment leads the development of Israel’s multi-tiered 
air defence array, based on four operational layers: Iron 
Dome, David’s Sling, Arrow 2, and Arrow 3. 
The U.S. Army plans to field both IDDS-A batteries as an in-
terim cruise missile defence solution, while the U.S. Army 

continues to acquire an enduring Indirect Fire Protec-
tion Capability Increment 2 (IFPC Inc2) system. 

Future variants of the IFPC programme include 
technology insertions such as directed energy, 

which will provide a critical protection capabili-
ty against sub-sonic Cruise Missiles, Groups 
2&3 Unmanned Aircraft Systems, and Rockets, 
Artillery, and Mortars threats.

IDDS-A will defend forces 
against sub-sonic Cruise 
Missiles
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Dragonfire Laser
Weapon Trials on Track

The Dragonfire solution is based on unique technical ap-
proaches developed in the UK under  MOD  and industry 
funding centred on high energy lasers and addresses the 
challenges associated with engaging aerial targets safely. 
The first of these trials recently conducted by the Dragon-
fire consortium — a joint industry and UK MOD collaboration 
between MBDA, Leonardo, QinetiQ and Defence Science and 
Technology Laboratory (Dstl) —  at low power proved the 
system can successfully track air and sea targets with excep-
tionally high accuracy.
This success has paved the way for the next phase of the trials 
that will deliver a first for UK industry when carrying out a 
static high power laser trial, while maintaining aimpoint ac-
curacy. 
The following step would look to combine the outcomes of 
these two trials, pairing the recently proven tracking accura-
cy and the high power laser, by engaging targets in opera-
tionally representative scenarios.
Chris Allam, Managing Director of MBDA UK, explained: “The 
success of these trials is a key step in the development of sov-
ereign laser directed energy weapons. It is the culmination of 
a lot of hard work from both the industry and Dstl teams, 
overcoming disruption due to COVID and technical challeng-
es from the use of unique innovations in Dragonfire that are 
testing the limits of what is physically possible in the laser 
weapons domain.”

Essential Challenge 
The essential challenge of an Laser Directed Energy Weapon 
(LDEW) system is safely controlling and focusing high laser 
power onto an extremely precise point, at long range. The 
tracking trial was an excellent test of the component parts of 
the Dragonfire tracking system.
The trial used a low power QinetiQ laser, Leonardo’s beam di-
rector and MBDAs Image Processing and Control technology 
to facilitate the ultra-precise “fine” pointing and tracking ac-
curacy, which will be required to generate the damage effect 
when a high-powered laser will be used.
QinetiQ’s coherent beam-combining technology offers a la-
ser system that can deliver substantial benefit over other 
beam combining technologies. Beam combining is a tech-
nology that achieves enhanced power densities at target, re-
ducing defeat times and increasing engagement range. 
Other sub systems including the C2, Effector Management 
System (EMS) and “coarse” tracking – turning the laser to-
wards the target – were also proved in the trial.

Dragonfire, the UK’s Laser Directed Energy 
Programme (LDEW) led by the European 
multinational developer and manufactur-
er of missiles (MBDA), has begun a series of 
trials to prove the accuracy and power of 
the novel laser weapon.

First trial proved system 
can accurately track air, sea 
targets 

Dragonfire on trials
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The exhibitions offer the 
opportunity to establish 
strategic partnerships among 
the industry companies

Abu Dhabi National Exhibition Company (ADNEC) re-
cently announced the opening of the e-registration for 
the 16th edition of the International Defence Exhibition 
and Conference (IDEX 2023), and the seventh edition of 
the Naval Defence Exhibition and Conference (NAVDEX 
2023), taking place on February 20-24, 2023. 
Organised by ADNEC at Abu Dhabi National Exhibition Cen-
tre, in collaboration with the UAE Ministry of Defense, the 
events are set to attract leading participants and exhibitors 
from all over the world.
IDEX and NAVDEX provide a globally leading platform, show-
casing the latest international defence innovations and tech-
nologies, along with the advanced technology and equip-
ment developed by defence industries across the world. Ad-
ditionally, the exhibitions offer the opportunity to establish 
strategic partnerships among the industry companies. Reg-
istration is now open for both companies and visitors 
through the website www.idexuae.ae/registration/
The upcoming edition of IDEX and NAVDEX marks the 30th 
anniversary of these events that have become the largest of 
their kind in the world, attracting major companies from 
across the international defence industries sector. They are 
expected to host high-calibre participation, including lead-
ers, decision-makers, ministers, senior officials, as well as in-
dustry experts and professionals from all over the world. 
The previous editions of IDEX and NAVDEX was highly suc-
cessful, welcoming over 62,000 visitors and 900 local and in-

ternational companies from 59 countries, in addition to host-
ing 35 pavilions with five countries participating for the first 
time ever. 
The central success of the 15th edition which took place in 
2021 lies in that it was the first global defence event to take 
place in the post pandemic recovery stage, with 62,445 at-
tendees at the venue across five days. Over 900 exhibitors, 59 
countries, and 35 international pavilions participated in the 
exhibitions, alongside five countries participating in the ex-
hibitions for the first time: Israel, North Macedonia, Luxem-
bourg, Portugal, and Azerbaijan. Furthermore, AED 20.957 
billion (US$ 5.7 billion) worth of deals were signed by the 
UAE Armed Forces during IDEX and NAVDEX 2021.

As in 2021, Nation Shield the official journal of UAE 
Ministry of Defence, will be publishing the official 
show dailies, map book and show guide for IDEX/
NAVDEX 2023. For more information, please con-
tact nation05@eim.ae 

ADNEC Opens Registration 
for IDEX and NAVDEX 2023
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Multiple full-power engine 
tests were performed at GA-
ASI’s facility
sensors. A maximum capacity of around 4,750 pounds 
means users anywhere, from armed forces to coast guard 
agencies to other clients, can easily integrate whatever load-
outs they require for specific missions.  
SeaGuardian can carry a maritime search radar and monitor 
wide areas of surface activity. It might use its onboard elec-
tro-optical infrared sensor or Lynx multi-mode radar to take a 
closer look at individual vessels of interest.  SeaGuardian can 
also hunt for submerged submarines. 
MQ-9B has signals intelligence and communications intelli-
gence systems integrated onboard, but it can take any num-
ber of other custom sensors.  It has threat-warning detection 
and countermeasure capability like that of a 4th generation 
tactical aircraft. The Self-Protect Pod enables an MQ-9B to re-
lease flares or chaff in case it has been illuminated by an air 
defence radar or infrared sensor.  

PT6
E-Series Engine 
Successfully Tested 
on MQ-9B RPA

The PT6 E-Series engine is the first turboprop engine in gen-
eral aviation to offer a dual-channel integrated electronic pro-
peller and engine control system. It is a versatile engine family 
that will deliver the performance characteristics required as 
GA-ASI continues its development of MQ-9B capabilities.
GA-ASI President David R. Alexander, explained: “We’ve en-
joyed a long-term relationship with Pratt & Whitney. Integrat-
ing their PT6 E-Series engine onto our MQ-9B SkyGuardian 
aircraft offers an alternate option for future customers that in-
cludes a 33 per cent increase in power, dual channel electron-
ic propeller and engine control system, as well as all the bene-
fits of the PT6 engine family.”
Jill Albertelli, president of Pratt & Whitney Military Engines, 
added: “Our PT6 E-series is the ideal engine for this mission 
and we look forward to working with General Atomics on this 
important programme.”
MQ-9B represents the next generation of RPA system having 
demonstrated airborne endurance of more than 40 hours in 
certain configurations, automatic takeoffs and landings un-
der SATCOM-only control, as well as a GA-ASI developed De-
tect and Avoid system. 
Hub of Operations
The MQ-9B SkyGuardian and its sibling SeaGuardian are the 
hub of multi-domain operations. 
MQ-9B has more room for payloads — with eight wing hard-
points and one under its centerline — that can range from 
weapons to intelligence-gathering equipment to specialised 

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-
ASI) recently tested a PT6 E-Series model turbo-
prop engine from Pratt & Whitney Canada on GA-
ASI’s MQ-9B Remotely Piloted Aircraft (RPA).  Mul-
tiple full-power engine tests were performed at 
GA-ASI’s Desert Horizon flight operations facility 
in El Mirage, California.

PT6 E-Series engine from Pratt & 
Whitney Canada on GA-ASI’s MQ-9B
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defilade, and soft skin targets including vehicles. 
The HE 448 fuze allows fire teams to select either direct-fire 
mode, in which the round impacts on the target, or air-burst 
mode, where the use of a timer allows it to be detonated 
above the target.
An interface in the round allows it to communicate with the 
new fire control device (FCD), greatly enhancing accuracy. 
Reduced weight and modifications to the composition help 
increase the range, fragment distribution and lethality of the 
round. 
So, how do the HE 448 and FCD 558 combine to solve battle-
field problems? And what key advantages do they bring to 
troops in the field?
Defeating Body Armour
A common request among users has been for an HE round 
with better ability to defeat body armour. Such armour is in-
creasingly being worn by hostile forces and can limit the ef-
fectiveness of fragmentation rounds.
Saab’s designers addressed this challenge in several ways. 
One was to replace the mechanical fuze of the HE 441 with a 

much smaller electro-mechanical in the HE 448. The 800 steel 
balls in the HE 441 have been replaced with 4,000 tungsten 
pellets in the HE 448, increasing fragment density and the 
overall probability of striking vulnerable areas on the enemy 
combatant.
While the legacy FCD and HE round allowed the engagement 
of targets at up to 1,300 metres, users looked for even longer 
range.
Saab engineers responded by reducing the overall weight of 
the HE 448 by 500 grammes compared to the HE 441, down to 
a lean 2.7 kilogramme. The reduced weight gives higher muz-
zle velocity and ability to cover more ground. 
Precise Ballistic Calculations
A key concern for every fire team is first-round hits. Once you 
fire on the enemy, you make your own position known and be-
come a clear target.
Engineers addressed the request for better accuracy by creat-
ing an interface between the round and the fire control device 
that allows for even more precise ballistic calculations. Via a 
protocol known as ‘Firebolt’, the round provides the FCD with 
exact information on the temperature of its propellant. 
This is a key factor in ballistics, as rounds with cooler propel-
lant will generally travel slightly slower, while warmer propel-
lant causes a round to travel slightly faster. The ballistic com-
puter in the FCD 558 uses this information on propellant tem-
perate to adjust the round’s exit trajectory. 
This is particularly helpful for air burst mode where the round 
is set to detonate in the air just above the target.
The Carl-Gustaf recoilless rifle is a man-portable, multi-role 
weapon system that allows dismounted soldiers to effectively 
deal with multiple challenges on the modern battlefield. The 
system is known around the world for its simplicity and dura-
bility. 
While the HE 448 and FCD 558 produce optimal results when 
used together, they are both compatible with legacy Carl-Gus-
taf systems. A legacy round will not be able to communicate 
its type and propellant temperature to the FCD 558. However, 
the gunner can simply enter the round type via a toggle to en-
able the ballistics computer to choose the correct trajectory.    
Reference Text/Photo:
www.saab.com

HE 448 fuze allows teams to 
select direct-fire mode or air-
burst mode
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Saab’s HE 448 and FCD 558, 
a Lethal Combination

Saab’s HE 448 round and FCD 558 fire control device for the 
Carl-Gustaf system combine to solve even more battlefield 
challenges and have been developed on the basis of custom-
er feedback. It’s this kind of approach that has led to the cre-
ation of the latest additions to the Carl-Gustaf system. 
The HE 448 high-explosive round and FCD 558 fire control 

device take the Carl-Gustaf user experience to a new level.
New HE 448 Round
HE 448 is a major improvement compared to its predecessor 
the HE 441, which itself remains an industry leader. Like its fore-
runner, the HE 448 is a high-explosive round designed for use 
against enemy forces such as dismounted troops, troops in 

The nature of modern warfare is constantly evolving. To remain competitive, armed forces need to evolve, embracing 
new technologies and strategies. 
Leading defence and security company Saab has long understood that this fact also applies to the weapons that troops 
use. The most effective weapons are those that evolve to meet new challenges while still remaining simple enough to be 
easily used in the heat of battle.
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Boosting Local Capabilities
President Museveni, who was the chief guest, inaugurated 
the facility on the first day of the event and said that, soon, 
the UPDF would stop buying vehicles from abroad since the 
country has built capacity locally through the two armoured 
vehicle factories.
Among other speakers was the Chief of Defence Forces, Gen-
eral Wilson Mbadi, who described the factory as another 
milestone in Uganda’s defence technological progress.
“By building a self-reliant defence industry, we are capable of 
securing Uganda and also supporting the economy. This will 
also help us tackle the problem of economic irrationality by 
consuming what we don’t produce and producing what we 
don’t consume. It will help us, apart from technology transfer, 
do local capacity building, save foreign currency and en-
hance mobility, firepower, protection, and operation effi-
ciency,” General Mbadi highlighted.
The NEC Managing Director, Lt Gen James Mugira, also noted 
that the factory is the only one in the region.
“The on job practical training has equipped UPDF personnel 

from the armoured and motorised infantry 
brigade with requisite skills to manage the fa-

cility and save costs to hire experts for the same job,” he said. 
“We will be manufacturing luxury armoured vehicles for VIPs 
but also manufacture police vehicles, armoured ambulances, 
and bullion vans. Therefore, police, Bank of Uganda, private 
security organisations, VIPs, and commercially important per-
sons will benefit from this factory.” 
The second day was inaugurated by the Minister of Defence 
and Veteran Affairs, Hon Vincent Bamulangaki. In his speech, 
he thanked the private security companies for showing inter-
est in Uganda’s armoured vehicles.
“I have a lot of requests from companies and individuals who 
want to import armoured cars in Uganda. I will write back ad-
vising them to support our factory that is based here. If you 
buy in Uganda, there is no need for a license or permission 
from me,” said Hon Ssempijja.
Streit Group’s product range includes Armored Personnel 
Carriers (APCs), which include Cougar, Cobra, and other mod-
els ranging in mass from six to 16 tonnes, which are in service 
with several African militaries, including Burkina Faso and 
Mali and many others.

The facilities promote 
Uganda as Africa’s 
leading armoured 
car manufacturing 
country 

The President and his host inspecting one of the luxury armoured vehicles in Nakasongola

President Museveni tours the NEC-Streit armoured vehicle facility with  (L) 
Chairman of Streit Group, Guerman Goutorov
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Streit Group

The facility’s opening ceremony was attended by the Presi-
dent of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the 
Minister of Defence and Veteran Affairs, Hon Vincent Bamu-
langaki Ssempijja, the Chief of Defence Forces General Wil-
son Mbadi, the Managing Director of National Enterprise 
Corporation (NEC) Lieutenant General James Mugira, the 
Chairman of Streit Group Guerman Goutorov, State Minis-
ters, Members of Parliament, members of the press, among 
other members of the general public. 
At the ceremony, Streit Group’s Guotorov welcomed the 
guests and expressed his gratitude to the people of Uganda 
for the warm welcome. He noted that the launch was a very 
special day in the history of Uganda and the government of 
this great nation, emphasising that it has once again shown 
commitment and determination to bring significant infra-
structural development that will boost the economy and im-

Inaugurates Armoured 
Vehicle Manufacturing and 
Assembling Facility in Uganda

prove security for the people of Uganda and the African con-
tinent.
“When I was asked why I chose Uganda, I said it is because of 
the great leadership of President Yoweri Kaguta Museveni 
and his team. Uganda as a country has achieved a lot and has 
a vision for further development. It is a peaceful country and, 
above all, is committed to growing economically. I have 
been to several African countries, and the leadership and 
hospitality I have found in Uganda has always been excep-
tional,” Guotorov said.
He highlighted some of the economic benefits that the fac-
tory would give the nation. These include creating employ-
ment opportunities, contributing to Uganda’s GDP increase 
by paying taxes, widening the tax base, and promoting 
Uganda as Africa’s leading armoured car manufacturing 
country, among others.

Streit Group recently partnered with Uganda People’s Defence Force’s (UPDF) National Enterprise Cor-
poration (NEC) to form NEC- Streit Uganda Limited. The two entities recently held a successful two-day 
launch of the NEC- Streit Armoured Vehicle Factory at the shores of Lake Kyoga in Nakasongola, Ugan-
da. NEC- Streit, the joint company, will supervise the new facilities.



most wind tunnels are too small to fit the nearly 100-foot-
long aircraft. 
The low-speed wind tunnel tests proved to be a success. The 
results matched NASA and Lockheed Martin’s earlier com-
puter predictions.
QueSST Goals
NASA’s heritage of studying supersonic flight dates back 
more than 70 years. That accumulated knowledge, especially 
as it relates to understanding sonic booms and how to make 
them quieter, is at the heart of what the mission is about. It’s 
taken years of hard work and the latest in wind-tunnel test-
ing, advanced computer simulation tools, and actual flight 
testing to reach this point.
NASA’s aeronautical innovators are leading a government-
industry team to collect data that could make supersonic 
flight over land possible, dramatically reducing travel time in 
the United States or anywhere in the world.
The QueSST (Quiet SuperSonic Technology) mission has two 
goals: 1) design and build NASA’s X-59 research aircraft with 
technology that reduces the loudness of a sonic boom to a 
gentle thump to people on the ground; and 2) fly the X-59 
over select U.S. communities to gather data on human re-
sponses to the sound generated during supersonic flight 
and deliver that data set to U.S. and international regulators.
Using this data, new sound-based rules regarding superson-
ic flight over land can be written and adopted, which would 

open the doors to new commercial cargo and passenger 
markets to provide faster-than-sound air travel.
Three Phases
NASA has laid out QueSST in three phases. The first and cur-
rent phase focuses on the assembly of the X-59, followed by 
initial flights planned for later this year to prove the safety 
and performance of the aircraft.
The second phase, expected to take place during 2023, will 
focus on acoustic validation. During this phase, the mission 
will prove the X-59 is ready for regular operations in the Na-
tional Airspace System. 
The aircraft will fly over NASA’s Armstrong Flight Research 
Center in Edwards, California to demonstrate that the super-
sonic technologies work as designed. The flights will show 
that the tools used to predict and measure the sound level of 
the sonic thump are ready for use in phase three.
Phase three will feature the X-59 flying over several commu-
nities across the U.S., gathering data from the public to learn 
what people think of the X-59’s sound. This phase is expected 
to take place in 2024 through 2026. NASA has yet to select 
the communities.
The mission is set to wrap up in 2027 by taking the informa-
tion collected during phase three and sharing it with U.S. and 
international regulators. 
Reference Text/Photo:
www.nasa.gov
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QueSST’s new mission identity consists 
of a blue and green signature mark that 
represents the elements of QueSST

A model of the X-59 forebody is shown 
in the Lockheed Martin Skunk Works’ 
wind tunnel in Palmdale, California

X-59 QueSST Cockpit



Quest for Quiet Supersonic
X-59 Gathers Steam

NASA’s
Once ready, the National Aeronautics and Space Admin-
istration’s (NASA) X-59  will fly faster than the speed of 
sound — and that too — quietly. The X-59 will feature in-
novative technology to reduce loud sonic booms to a 
quiet thump.
However, before NASA’s quiet supersonic  X-59  aircraft can 
take to the skies, a range of testing needs to be done to en-
sure a safe first flight. 
A part of this protective check is to analyse data collected for 
the X-59’s flight control system through low-speed wind tun-
nel tests.
The X-59 is central to NASA’s QueSST mission to expand su-
personic flight and provide regulators with data to help 
change existing national and international aviation rules that 
ban commercial supersonic flight over land. 
Wind Tunnel Tests
Recently, Lockheed Martin’s Skunk Works facility in Palmdale, 

California, completed low-speed wind tunnel tests of a scale 
model of the X-59’s forebody. The tests provided measure-
ments of how wind flows around the aircraft nose and con-
firmed computer predictions made using computational 
fluid dynamics (CFD) software tools. The data will be fed into 
the aircraft flight control system and will allow the pilot to 
know the altitude, speed and angle that the aircraft is flying 
at in the sky.
Such tests help with developing the flight control system. 
This flight data is obtained from many instruments on the air-
craft including air data probes, GPS and engine instrumenta-
tion. These wind tunnel tests allow the company experts to 
verify CFD predictions, which let them know the flight con-
trol system is safe to fly.
The Lockheed Martin Skunk Works low-speed wind tunnel 
produces air moving at the same speed that the real, full-
scale X-59 will experience during takeoff and landing. But 
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The X-59 is central to 
NASA’s QueSST mission

A series of tests are 
underway to ensure a safe 
first flight
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est generation SIGINT integrated with an advanced multi-
INT system carried by a high-performance business jet.
MPA (Maritime Patrol Aircraft): The aircraft is equipped 
with high-performance AESA radar, SIGINT and EO/IR sen-
sors to create an up-to-date maritime picture during search-
and-rescue missions, maritime patrolling, environmental 
monitoring, and Anti Surface Warfare (ASuW) and Anti-Sub-
marine Warfare (ASW) in support of Naval and Coast Guard 
operations. 
SIGINT (Signal Intelligence): These aircraft monitor the 
electromagnetic spectrum to detect and accurately locate 
emitter arrays and communication networks, creating a 
complete Electromagnetic Order of Battle over the entire 
large arena of interest.

The Special Mission 
Aircraft will be used to 
detect, alert, and collect 
strategic intelligence
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IAI Gets US$200 m 
European Special 
Aircraft Deal 
Israel Aerospace Industries (IAI) recently 
signed a contract valued at over US$200 
million to provide Special Mission Aircraft 
to a NATO member country in Europe. The 
Special Mission Aircraft will be developed 
by IAI Group subsidiary, ELTA Systems 
Ltd., home to Israel’s radar and intelli-
gence technology and considered a glob-
al leader in the field. 

IAI’s special mission aircraft are active in Israel and many 
countries worldwide and provide an important strategic 
edge. The company’s breakthrough in the field of special 
mission aircraft is made possible due to miniaturised sensor 
technologies alongside developing algorithms and software 
applications based on Artificial Intelligence (AI & ML), on the 
basis of which the highly advanced intelligence systems are 
integrated into business jets. Prior to this, most special mis-
sion aircraft were utilised for large cargo or commercial air-
craft.
Offering Four Lines of Special-Mission Aircraft
IAI offers several different special mission aircraft, such as: 
AEW&C (Airborne Early Warning & Control) Aircraft: It uti-
lises AESA radar and IFF (Identification, Friend or Foe), SIGINT 
and Communication systems to generate and disseminate 

an Air and Maritime Situational Picture. The aircraft also con-
tains an Air Battle Management and Strike Aircraft Guidance 
System. ELTA’s CAEW (Conformal Airborne Early Warning) air-
craft is fitted with a dual-band AESA radar providing com-
plete uncompromised 360-degree azimuthal coverage and 
is an example of leading in the class system based on a busi-
ness jet.
AGS (Air to Ground Surveillance) Aircraft: This type uses 
advanced AESA SAR/GMTI radar, SIGINT and EO/IR sensors 
and an Intelligence Management System to cover large ar-
eas, providing real-time detection, identification, tracking 
and distribution of surface targets from standoff range in all 
weather and visibility conditions. A leading product in this 
category is the IAI-ELTA MARS2 Multi-Mission Aircraft that in-
cludes a breakthrough digital AESA SAR/GMTI radar and lat-
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Operational Flexibility
Acting as a mobile sea base, ESBs are part of the critical ac-
cess infrastructure that supports the deployment of forces 
and supplies to provide prepositioned equipment and sus-
tainment with flexible distribution.
The ships were originally called the MLP and the MLP Afloat 
Forward Staging Base (AFSB), respectively. In September 
2015, the Secretary of the Navy re-designated these hulls to 
conform to traditional three-letter ship designations. The de-
sign of these ships is based on the Alaska class crude oil car-
rier, which General Dynamics NASSCO built.
In August 2017, upon arrival in the U.S. 
5th Fleet Area of Responsibility, 
ESB 3 was re-designated from 
USNS and commissioned 
as a USS.
Focus on Fleet Oilers
The primary role of 
U.S. Navy fleet oilers 
is to transfer fuel to 
surface ships oper-
ating at sea and to 
extend the operat-
ing endurance of 
these surface ships 
and their embarked 
aircraft. Fleet oilers 
also provide other sur-
face ships with lubricants, 
fresh water, and small 
amounts of dry cargo. Fleet oil-

ers transfer fuel and other supplies to other surface ships in 
operations called underway replenishments (UNREPs).

Oilers are one kind of Navy UNREP ship; other Navy 
UNREP ships include ammunition ships, dry 

cargo ships, and multiproduct replenish-
ment ships. The U.S. Navy’s UNREP 

ships are known more formally as 
the Navy’s combat logistics force 

(CLF). Most of the Navy’s CLF 
ships are operated by the Mili-
tary Sealift Command (MSC).
Although the role of fleet oil-
ers might not be considered 
as glamorous as that of other 
Navy ships, fleet oilers are criti-
cal to the Navy’s ability to op-

erate in forward-deployed ar-
eas worldwide on a sustained 

basis. The U.S. Navy’s ability to per-
form UNREP operations safely and 

efficiently on a routine basis is a skill 
that many other navies lack.

The award comes in addition 
to the US$600 m already 
received

MV-22B Osprey on-board the 
expeditionary sea base USS Lewis B. Puller
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General Dynamics 
Bags US$1.4 bn U.S. Navy Contract

The award comes in addition to the US$600 million already 
received to procure long-lead time materials for the same 
ships. The contract modification also provides an option for 
the Navy to procure an additional oiler, T-AO 213, bringing 
the total potential value to US$2.7 billion for the four ships.
Construction of the four ships is scheduled to begin in the 
third quarter of 2023 and continue into 2027.
In 2011, the U.S. Navy awarded NASSCO a contract to design 
and build the first two ships in the newly created Mobile 
Landing Platform programme, the USNS Montford Point and 
USNS John Glenn. The programme evolved, adding the USS 
Lewis B. Puller (ESB 3), USS Hershel “Woody” Williams (ESB 4), 
USS Miguel Keith (ESB 5), the future USS John L. Canley (ESB 
6) and the future USS Robert E. Simanek (ESB 7) configured as 
ESBs. ESB ships are highly flexible platforms designed to sup-
port multiple maritime-based missions, including Air Mine 
Counter Measures, Special Operations Forces, and limited 

crisis response.
Acting as a mobile sea base, this 784-foot ship has a 52,000 
square-foot flight deck to support MH-53, MH-60, MV-22 tilt-
rotor, and H1 aircraft operations. The future USS John L. Can-
ley (ESB 6) and USS Robert E. Simanek (ESB 7) are currently 
under construction.
In 2016, the U.S. Navy awarded NASSCO a contract to design 
and build the first six ships in the next generation of fleet oil-
ers, the John Lewis class. Designed to transfer fuel to U.S. 
Navy ships operating at sea, the 742-feet vessels have a full 
load displacement of 49,850 tonnes, the capacity to carry 
157,000 barrels of oil, and significant amounts of dry cargo to 
provide aviation capability while travelling at speeds up to 
20 knots. The first ship, USNS John Lewis (T-AO 205), was de-
livered to the U.S. Navy in July 2022. The USNS Harvey Milk 
(T-AO 206), USNS Earl Warren (T-AO 207), and USNS Robert F. 
Kennedy (T-AO 208) are currently under construction.

General Dynamics National Steel and Shipbuilding Company (NASSCO), a subsidiary of General Dynamics, recently an-
nounced that it received US$1.4 billion in U.S. Navy contract modifications for the construction of a sixth Expeditionary 
Sea Base ship (ESB 8) and two additional John Lewis-class fleet oilers (T-AO 211 and 212).

Construction of the 
four ships is scheduled 
to begin in the third 
quarter of 2023
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tion EU military rotorcrafts, with a special attention to re-
search into future technologies, the future operating envi-
ronment and operational concepts of the next military verti-
cal take-off and landing systems.
The importance of rotorcrafts, as principal vertical take-off 
and landing assets/systems in military operations is widely 
recognised. 
Adequade Quantum Technologies
The Adequade project aims at providing a breakthrough in 
different quantum-sensing domains.
The possession and implementation of quantum technolo-
gies will be a turning point in many application domains. 
Developing and mastering these technologies will give 
both superiority in the mission, and a competitive advan-
tage on the international market. 
AGAMI_EURIGAMI: Innovative GaN Advanced Micro-
wave Integration
The European Innovative GaN Advanced Microwave Inte-
gration project covers the complete supply chain for Galli-
um Nitride (GaN) starting from epitaxy up to the component 
packaging and integration in modern electronic defence 
systems. The project focuses on the improvement of the 
technology and of the resilience against electrical and envi-
ronmental threats. 
The technology is a key enabler for high performance RF 
electronic components, which are the cornerstone of critical 
military systems like radar and electronic warfare. 
EICACS Challenge
The main challenge of the European Initiative for Collabora-

tive Air Combat Standardisation (EICACS) project is to build 
a European perspective that allows Member States to ad-
dress collaborative air combat capabilities in the medium 
and long term, combining future air combat systems, 
manned and unmanned platforms, legacy platforms and 
their evolution, including sensors and effectors.
Elettronica’s contribution to this project is fundamental in 
view of the benefit a collaborative approach to Electronic 
Warfare systems can provide to the platform survivability. 
AInception 
AInception — The AI Framework for Improving Cyber De-
fence Operation project aims at developing tools and tech-
niques for AI-based intrusion detection that outperform 
current military systems for selected scenarios and tech-
niques that which can abstract, aggregate, enrich and con-
textualise alerts into a more manageable set of abstracted 
meta-alerts.

Company’s seven 
proposals in 
2021 selected for 
€8.3M grants

In its 70 
year history, 
Elettronica has 
built a solid 
reputation

Galileo Second Generation will be made up of two independent 
families of satellites meeting the same performance requirements

EICACS project is to address collaborative air combat 
capabilities in the medium and long term



Elettronica Sets Up 
Internal Unit to Bolster 
EU Projects
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The idea is to develop specific competences for promoting, 
activating, and responding to the EU programmes. 
This approach is not only meant for seizing returns in terms 
of investment, but also for strengthening the development 
of its own engineering capability, and to position the com-
pany  within future European military programmes. 
It is pertinent to note that all seven proposals submitted in 
2021 have been selected for a total of 8.3M € of grants.
In its 70 year history, Elettronica has contributed to defining 
the national and European technological sovereignty, and to 
be ready to face the challenges of the coming years. 
The projects selected by the European Commission, in the 
framework of the 2021 Work Programme of the European 
Defence Fund, range from surveillance capability and plat-
form self-protection projects, where Elettronica contributes, 
with its robust expertise in the Electromagnetic Spectrum 
Operations EMSO, to European defence and security appli-
cations, in every domain, including Space.
There are also projects on disruptive technologies. 
Here is an overview of the projects:
Navguard Galileo PRS 
The Navguard project aims at building an EU Naval Informa-
tion Warfare Systems Command (NAVWAR) capability gath-
ering efforts and federating means of the Member States. 

Such a capability will contribute to the unlimited and unin-
terrupted access to the Galileo Public Regulated Service 
(PRS) worldwide, on EU Member States territory and abroad 
during operations or missions.
Through this project, Elettronica applies its Electromagnetic 
Spectrum Operations (EMSO) knowhow also in the Space 
domain and in the part of the electromagnetic spectrum 
dedicated to satellite navigation.
HAPS Solutions
The aim of the EuroHAPS project is to develop High altitude 
platform system (HAPS) solutions to test properly the opera-
tional and technical challenges of the different HAPS plat-
form types. 
HAPS systems provide unique performance in terms of reso-
lution and/or link margin due to their relative proximity to 
the ground and can provide over-the-horizon detection ca-
pabilities of low-flying land, sea or air targets. 
The implementation and operation of multiple sensors — 
which provide different types of data — can help process 
high-quality information which, when integrated with each 
other, and can greatly improve the relevance of those HAPS 
platforms.
Importance of Rotorcrafts 
The aim of the Rotorcraft project is to focus on next genera-

Elettronica, whose solutions are found onboard 
leading European defence programmes from the 
European multi-purpose frigate (FREMM) and Hori-
zon warships to the Eurofighter Typhoon combat 
aircraft and NH-90 helicopter, has set up an internal 
dedicated unit to utilise the opportunities offered 
by European Union (EU) initiatives.
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weight to its wing area) is a vital factor in manoeuvrability 
and, combined with the high thrust-to-weight ratio, enables 
the aircraft to turn tightly without losing airspeed.
A multi-mission avionics system sets the F-15 apart from 
other fighter aircraft. It includes a heads-up display, ad-
vanced radar, inertial navigation system, flight instruments, 
ultrahigh frequency communications, tactical navigation 
system and instrument landing system. It has an internally 
mounted, tactical electronic-warfare system, “identification 
friend or foe” system, electronic countermeasures set and a 
central digital computer.
The pilot’s head-up display projects on the windscreen all 
essential flight information gathered by the integrated avi-
onics system. 
This display, visible in any light condition, provides informa-
tion necessary to track and destroy an enemy aircraft with-
out having to look down at cockpit instruments.
The F-15’s versatile pulse-Doppler radar system can look up 
at high-flying targets and down at low-flying targets with-
out being confused by ground clutter. It can detect and track 
aircraft and small high-speed targets at distances beyond 

visual range down to close range, and at altitudes down to 
treetop level. 
Variety of Weaponry
A variety of air-to-air weaponry can be carried by the F-15. An 
automated weapon system enables the pilot to perform aeri-
al combat safely and effectively, using the heads-up display 
and the avionics and weapons controls located on the engine 
throttles or control stick. When the pilot changes from one 
weapon system to another, visual guidance for the required 
weapon automatically appears on the heads-up display.
The Eagle can be armed with combinations of different air-to-
air weapons: AIM-120 advanced medium range air-to-air mis-
siles on its lower fuselage corners, AIM-9L/M Sidewinder or 
AIM-120 missiles on two pylons under the wings and an inter-
nal 20mm Gatling gun in the right wing root.
Steady Progress
The first flight of the two-seat F-15B (formerly TF-15A) trainer 
was made in July 1973. The first Eagle (F-15B) was delivered in 
November 1974. In January 1976, the first Eagle destined for a 
combat squadron was delivered.
The single-seat F-15C and two-seat F-15D models entered 
the Air Force inventory beginning in 1979. These new models 
have Production Eagle Package (PEP 2000) improvements, in-
cluding 2,000 pounds of additional internal fuel, provision for 
carrying exterior conformal fuel tanks and increased maxi-
mum takeoff weight of up to 68,000 pounds.
F-15C fighters accounted for 34 of the 37 Air Force air-to-air 
victories. F-15E’s were operated mainly at night, hunting 
SCUD missile launchers and artillery sites using the LANTIRN 
system.

More than 1,500 F-15s are in 
service worldwide

An F-15 Strike Eagle receives an aerial 
refueling from a KC-135 Stratotanker

A group of F-15E Strike Eagles taxi following a combat mission
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F-15 Eagle 
Continues to 
Soar

50Years On,

When the U.S. Air Force (USAF) looked for a superlative 
fighter jet designed to maintain the country’s air superi-
ority, Boeing’s F-15 programme was presented as a per-
fect answer. 
Fifty years later, the undefeated F-15 continues to evolve and 
add advanced capability to the USAF fighter fleet. On July 27, 
1972, the Boeing F-15 flew for the first time with Chief Test 
Pilot Irv Burrows at the controls. 
Prat Kumar, vice president of F-15 Programmes, explained: 
“With its unrivalled combat performance, five decades-long 
production run and continuous evolution, the F-15 has a re-
markable history and continues today to be a critical asset 
for U.S. and allied forces. And with the development of new, 
advanced capabilities and the evolution of the F-15EX, the 
best is yet to come.”
Through its variants, the F-15 has also served internationally 
with numerous global customers including Japan, Israel, 

Saudi Arabia, Singapore, South Korea and Qatar.
The newest F-15, the F-15EX Eagle II, delivers a state-of-the-
art electronic warfare system, along with contemporary sen-
sors and avionics. 
The airframe, known for its unrivalled payload capacity, is ca-
pable of carrying next-generation hypersonic weapons. 
More than 1,500 F-15s are in service worldwide. The U.S. Air 
Force took delivery of its first F-15EX in March 2021.
Special Features
The Eagle’s air superiority is achieved through a mixture of 
unprecedented manoeuvrability and acceleration, range, 
weapons and avionics. It can penetrate enemy defence and 
outperform and outfight any current enemy aircraft. The 
F-15 has electronic systems and weaponry to detect, acquire, 
track and attack enemy aircraft while operating in friendly or 
enemy-controlled airspace. The weapons and flight control 
systems are designed so one person can effectively perform 
air-to-air combat.
The F-15’s superior manoeuvrability and acceleration are 
achieved through high engine thrust-to-weight ratio and 
low wing-loading. Low wing-loading (the ratio of aircraft 
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Etihad Airways 
Scales Up Cargo Operations 
with Sustainable A350F

Etihad Airways recently firmed up its order with Airbus 
for seven new generation A350F freighters, following its 
earlier commitment announced at the Singapore Air-
show.
This order of the A350F sees the national carrier of the UAE 
adding to its existing order of the largest passenger version 
of A350-1000s, five of which have been delivered.
Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation 
Group, said: “In building one of the world’s youngest and 
most sustainable fleets, we are delighted to extend our long-
term partnership with Airbus to add the A350 Freighter to 
our fleet. This additional cargo capacity will support the un-
precedented growth we are experiencing in the Etihad Car-
go division. Airbus has developed a remarkable fuel-efficient 
aircraft that, in tandem with the A350-1000 in our passenger 
fleet, supports our commitment to reaching net-zero carbon 
emissions by 2050.”
Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Air-
bus International, added: “This new generation large freight-
er brings unprecedented and unmatched benefits in terms 
of range, fuel efficiency and CO₂ savings, that support cus-
tomers by enhancing operational efficiencies at the same 
time as reducing environmental impact.”
Moreover, Etihad has firmed up a long-term agreement for 
Airbus’ Flight Hour Services (FHS) to support its entire A350 
fleet, maintain aircraft performance and optimise reliability. 
This marks the first agreement for an Airbus FHS contract for 

an A350 fleet in the Middle East. Separately, Etihad has also 
opted for Airbus’ Skywise Health Monitoring, allowing the 
airline to access real-time management of aircraft events and 
troubleshooting, saving time and decreasing the cost of un-
scheduled maintenance.
The A350F provides a high level of commonality with the 
A350 passenger versions. With a 109-tonne payload capabil-
ity, the A350F can reportedly serve all cargo markets. The air-
craft features a large main deck cargo door, with its fuselage 
length and capacity optimised around the industry’s stan-
dard pallets and containers. 
More than 70 per cent of the airframe of the A350F is made of 
advanced materials, resulting in a 30-tonne lighter take-off 
weight and generating at least 20 per cent lower fuel con-
sumption and emissions over its current closest competitor. 
The A350F also fully meets ICAO’s enhanced CO₂ emissions 
standards coming into effect in 2027. Including the recent 
commitment, the A350F has won 31 firm orders from six cus-
tomers.

Etihad has firmed up an 
agreement for Airbus’ FHS to 
support its entire A350 fleet
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Northrop Grumman 
and NASA Test New-gen 
Rocket Motor 
Northrop Grumman Corporation and NASA successfully 
conducted a full-scale static fire of NASA’s Space Launch 
System (SLS) rocket motor, known as Flight Support 
Booster-2. The five-segment solid rocket booster is re-
portedly the world’s largest solid rocket motor and will 
provide more than 75 per cent of the SLS rocket’s initial 
thrust during launch.
Over 300 measurement channels assessed the 154-foot-long 
solid rocket booster as it fired for just over two minutes pro-
ducing upwards of 3.6 million pounds of thrust. The test eval-
uated new materials and demonstrated a new motor igni-
tion system and an electronic thrust vector control system 
that steers the motors to provide data for developing the 
next-generation Booster Obsolescence and Life Extension 
(BOLE) boosters.
Wendy Williams, vice president, propulsion systems, 
Northrop Grumman, said: “This opportunity will help us de-
velop an enhanced booster that is ready to support the 
greater payload demands of the SLS rocket through 2031.”
Northrop Grumman was awarded a contract to develop the 
BOLE booster in December 2021. The award also included 
follow-on production and flight sets for Artemis IV through 
Artemis VIII and a BOLE booster set for Artemis IX.
The booster segments for Artemis II, the first crewed Artemis 

mission, and Artemis III, the mission that will land the first 
woman and first person of colour on the lunar surface, are 
complete. Artemis IV segments are currently being cast with 
propellant, and the first BOLE booster composite segment 
case to be used for development testing completed winding 
in October.
Northrop Grumman has supplied rocket propulsion for NA-
SA’s Apollo and Space Shuttle Programmes and developed 
the five-segment SLS solid rocket booster based on the flight-
proven design of the space shuttle boosters. Designed with 
an additional segment and upgraded technology and mate-
rials, each of the twin solid rocket boosters generates 25 per 
cent more thrust than its predecessor boosters to aid the SLS 
rocket’s ability.
Along with the twin solid rocket boosters, Northrop Grum-
man also produces the abort motor and attitude control mo-
tor for NASA’s Orion spacecraft’s Launch Abort System, in-
creasing astronaut safety on pad and during ascent. The com-
pany further supports the Artemis programme by providing 
the Habitation and Logistics Outpost module for NASA’s lunar 
Gateway and internally developing a Lunar Terrain Vehicle 
that supports the human and robotic exploration of the 
moon and beyond.

The test evaluated 
new materials and 
demonstrated a motor 
ignition system
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fence capabilities back on the map. Many defence and se-
curity forces around the world are looking forward to rein-
forcing their fleets of CBRN-protected vehicles or to up-
grade their current fleets to the latest standards of protec-
tion.
To illustrate possible answers to these needs Arquus and 
Saab presented a Sherpa Light Scout in a CBRN configura-
tion at Eurosatory 2022. 
Saab’s CBRN Reconnaissance Vehicle Kit (CRVK) is a cost ef-
fective, modular and dual-use solution to modify a stan-
dard vehicle to support CBRNe reconnaissance. The kit con-
sists of three main parts adapted to simplify installation. 
With CRVK, it’s possible to create an automatic reach back 
capability where remotely grouped specialists can control 
the sensors to support the frontline CBRNe team.

Identification of substances can be performed to Presump-
tive and Field Confirmatory level. This creates an advanced 
and highly mobile CBRNe vehicle that can support recon-
naissance, survey, surveillance and monitoring.
Integrated Solutions
On top of its CBRN solution, Saab displayed on the Sherpa 
the following products: lightweight 3D radar Giraffe 1X, mul-
tispectral camouflage solutions from Saab Barracuda, both 
fixed and mobile, as well as some vetronics and laser detec-
tion technologies.
The integration of these solutions is a reminder of the versa-
tility of the Sherpa Light and its relevance for modern-day 
military operations, both in contested and non-contested 
environments.
The Sherpa family comprises four base models: the Sherpa 
Scout, an armoured vehicle for liaison and reconnaissance 
seating four  or five  soldiers; the Carrier, fitted with a bed for 
troop or systems transport; the armoured  personnel carri-
er  (APC), for troop protected transport; and the Sabre, de-
signed for the needs of the Special Forces. 
In its different versions, the Sherpa can tackle most missions 
and carry most equipment of the defence and security forces.
Reference Text/Photo: www.arquus-defence.com

The Sherpa family comprises 
four base models
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The combined strength of the big three companies allows 
the application of a complete solution delivering a unique 
indirect fire support solution, suitable for infantry support, 
collaborative armed forces troops and Special Forces, as well 
as autonomous artillery units looking for a high level of mo-
bility and protection. 

The Sherpa A2M combines the exceptional mobility of a 
Sherpa Light, the proven Deployable Mortar System by NTGS 
and the 120mm rifled mortar barrel by Thales, into one com-
pletely integrated solution. 
Thanks to Thales capability, the vehicle embeds 120 mm ri-
fled ammunition and in the future the mortar laser guided 
ammunition. The rifled mortar barrel is three times more pre-
cise than smoothbore mortar. 
Due to this efficiency, it can achieve similar operational ef-
fects with much less shots; around four times less rounds 
needed than for a smoothbore mortar.
NTGS provides its skills in global systems with the fire control 
system in the back of the vehicle. This system conveys infor-
mation about targets and points of interest.
New-Generation Vehicle
The Sherpa Light is a multipurpose, 4x4 armoured vehicle, 
designed by Arquus to provide with a wide array of versions 
and customisations, built on a single, proven base for in-
creased commonality and ease of maintenance. 
It is a new-generation vehicle built on many years of indus-
trial experience, operational deployments on the battlefield 
and maintenance. 
It is protected against ballistic and mine as well as improvised 
explosive device threats with a Stanag 4569-certified protec-
tion, which ensures a high level of safety for the crew inside 
the vehicle during operations. 
The Sherpa A2M can carry 40 rounds of 120mm mortar am-
munition in the rear and additional ammunition in the cabin, 
depending on user requirements. It has a range up to 8.2 km 
with standard rifled ammunition and up to 13km with a rock-
et assisted projectile, allowing it to enhance the protection of 
the embarked soldiers by engaging units without being hit 
(Shoot & Scoot). 
CBRN Configuration 
The recent strategic developments in Europe are putting 
CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) de-

French-Spanish Expertise Drives
Sherpa A2M can carry 40 
rounds of 120mm mortar 
ammunition
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France’s Arquus and Thales teamed up with Spain’s New Technologies Global Systems (NTGS) to develop the new Sherpa 
A2M (Advanced Mobile Mortar).
The Sherpa A2M, unveiled during a ceremony organised recently on Arquus’ booth at Eurosatory 2022, is an adequate an-
swer to the tactical challenges met and created by artillery in the high-intensity warfare: mobility, protection, close sup-
port to the troops on the ground and mobile counter-battery options at the fraction of the price of a Self-Propelled Gun 
(SPG). 

Sherpa A2M
Mobile Mortar System

French-Spanish Expertise Drives
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Otokar Doubles Revenues 
in 2022 H1, Military Vehicles 
See Increased Demand
Otokar, a Koç Group company and a leading Turkish au-
tomotive and defence industries firm, recently an-
nounced its financial results for 2022 H1. The company 
launched four new vehicles in the first half of 2022. It in-
troduced its latest innovative vehicles worldwide and 
doubled its revenues in H1 compared to the same period 
of the previous year. While exports maintained the cur-
rent levels, the company posted a net profit of TL 543 mil-
lion in 2022 H1 with an increase of 37 per cent.
Otokar operates with subsidiary companies in four countries, 
in addition to Turkiye. The company, whose vehicles are used 
in over 60 countries on five continents, doubled its revenues 
in 2022 H1, recording TL 3.7 billion. Meanwhile, exports fared 
at nearly the same levels year on year, reaching US$146 mil-
lion.
Serdar Görgüç, General Manager, Otokar, noted that Otokar’s 
activities in the Turkish defence industry continue seamless-
ly, adding that the user tests of the military vehicles, with suc-
cessful track records, are ongoing in different geographies.
He said: “Otokar is a global player in the defence industry. Our 
military vehicles are currently in the inventories of over 55 us-
ers, including the Turkish army and security forces, in over 35 
friendly and allied countries. They are actively used in diverse 
geographies, toughest climates, and on challenging terrains. 
In the first six months of this year, we showcased our defence 
industry products and capabilities at several events and exhi-
bitions in Eastern Europe, the Far East and South America, 
starting with Eurosatory, Europe’s largest defence industry 

event. After taking a break during the pandemic, these events 
provided an opportunity to meet with existing and potential 
users in person. In addition to our successful land vehicles 
and services, our technology transfer capabilities also set us 
apart from the competition. We continue to follow potential 
cooperation and export opportunities in different regions 
closely.” 
Görgüç added that Otokar actively monitors the defence in-
dustry to identify the needs and expectations in different 
markets. “The successful performance of our armoured vehi-
cles, which are in the inventories of diverse countries and ac-
tively used in peacekeeping missions, draws the attention of 
other countries. The users want to try our vehicles in their 
own territories and climates. Currently, our vehicles are put to 
rigorous and comprehensive tests by our users in various 
countries. We remain focused on the expectations and needs 
of our clients. As disclosed this May, we received a major order 
from an export market. We are currently planning the delivery 
of this order,” he emphasised.

Otokar’s military vehicles are 
currently in the inventories 
of more than 55 users
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Embraer & 
Collins 

Embraer and Collins Aerospace announced that they are 
collaborating on developing and testing an innovative 
carbon nanotube electro thermal heating technology 
(CNT) for ice protection systems that seeks to result in 
more efficient and sustainable aircraft. The project re-
cently achieved a significant milestone by initiating a 
flight test campaign at Embraer’s Gavião Peixoto unit in 
Brazil. 
The new CNT ice protection system solution was successfully 
installed on the vertical stabiliser and flight tested in Em-
braer’s fully functional Phenom 300E prototype light jet. Col-
lins’ CNT heater and ice protection controller were integrated 
into the prototype aircraft before executing over 10 hours of 
ground and “dry air” flight tests. The first flight in December 
2021 ran successfully, smoothly, and demonstrating the 
seamless integration of the CNT heater technology ice pro-
tection system.
“We are very encouraged by the recent test results, and we 
are convinced that this innovative technology will meet our 
ambitious technological and sustainability roadmap,” said 
Luís Carlos Affonso, Senior Vice President Engineering, Tech-
nology Development and Corporate Strategy at Embraer.
The evaluation of flight conditions was possible after the con-
clusion of parameters evaluation, structural, electromagnetic 

compatibility, and over 500 hours in the icing tunnel, among 
other tests that made steady progress in recent years. The 
technological and research activities aim to further increase 
the technology readiness level by conducting additional 
ground tests and flying in natural icing conditions. The proj-
ect is part of the More Electric Aircraft (MEA) technologies de-
velopment approach, which includes a series of industry ini-
tiatives to ensure the commitment to net-zero emission by 
2050.
“This electrothermal CNT technology is more energy effi-
cient, lighter and uses greener manufacturing processes than 
current systems, and we believe it will become the future 
standard for ice protection – including those in more electric 
aircraft designs,” shared Dr. Mauro Atalla, senior vice presi-
dent, Engineering and Technology for Collins Aerospace.
Heaters based on CNT technology present significant advan-
tages when compared to existing metallic heaters. The major 
benefits include eliminating the chemical etching process, 
lowering the energy requirement by 25 per cent at a system 
level, and minimising adverse aerodynamic effects caused by 
ice. The CNT’s lightweight heater element is significantly 
lighter than a conventional metallic heater, features en-
hanced damage tolerance, and should result in a longer 
product life cycle. 

Demo Ice Protection 
System with MEA Tech Representatives from Embraer and 

Collins Aerospace 
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iXblue, ECA Group 
Illustrate Subsea Tracking Capability
iXblue and ECA Group recently demonstrated successful 
subsea asset tracking in shallow waters using iXblue 
Gaps M7 USBL (Ultra Short BaseLine) positioning system 
and ECA Group’s new R7 ROV (Remotely Operated Vehi-
cle).
Hosted by their local partner THESTA, a Polish company pro-
viding maritime navigation services and communication 
systems for the defence sector, the demonstration was or-
ganised for the Polish Naval Academy and NAVSUP 2022 at-
tendees. It aimed at showing that accurate positioning of 
underwater targets is possible in a potentially hostile and 
fast-approaching environment in coastal regions character-
ised by shallow waters and often limited access.
As part of the mission scenario, ECA Group’s R7 ROV investi-
gated objects and structures submerged in the shallow wa-
ters of the Baltic Sea in Gdynia harbour. iXblue Gaps M7 USBL 
acoustic positioning system was deployed to geolocate the 
R7 ROV and correct its trajectory in real-time. A fixed tran-
sponder was also placed several hundreds of metres away 
from the vessel, at only five metres deep. The trials were car-
ried out in water depths of seven to 10 metres, surrounded 
by many docks and vessels causing significant acoustic 
echoes.

Despite challenging acoustic conditions, the positioning of 
the ROV and the transponder was stable and accurate. Effi-
cient in shallow waters, Gaps M7 ensured horizontal tracking 
capabilities with omnidirectional coverage and a 200-degree 
acoustic aperture. With no calibration required, it was easy to 
deploy and ready to use, saving precious operational time on 
the field.
The ROV inspection was successful despite the low visibility. 
Such environments make the use of traditional cameras im-
possible, but the HD acoustic inspection camera performed 
remarkably, providing high-resolution data with superior lo-
calisation accuracy. The R7 combines the compactness and 
manoeuvrability of mini-ROVs with the performance and 
power of professional observation-class ROVs. It embeds a 
wide range of fast-equipped payloads and operates well un-
der harsh sea conditions, making it the perfect ally of Navies 
for quick and efficient subsea interventions.
“The R7 ROV along with the Gaps M7 USBL acoustic position-
ing system can transmit information accurately, even in noisy 
and difficult acoustic environments. They both enable fast 
operation as well as regular and quick position updates, even 
in very shallow waters, which is a definite asset for the navies, 
given their need for a fast, clear and concise picture of the 
battlespace,” said Cezary Majchrowicz, Technical Director at 
THESTA.

iXblue, Thesta and ECA representatives

iXblue GAPS positioning system 
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KMW and Elbit Systems 
Cooperate on Rocket Artillery

Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Elbit Systems Land and 
Elbit Systems Deutschland, recently signed a Memoran-
dum of Understanding (MoU) in the area of rocket artillery.
This cooperation will address the growing European interest in 
Multiple Launch Rocket System (MLRS) capabilities. As part of 
the MoU, Elbit Systems will provide an advanced portfolio of 
MLRS capabilities, from practice ammunition to long-range 
rockets.
Yehuda (Udi) Vered, General Manager of Elbit Systems Land, 
commented: “We are pleased to be working with KMW in the 
area of rocket artillery. I believe this collaboration is both syner-
getic, considering the leading expertise of the companies in-
volved, and timely due to the growing demand for long-range 
precision fire capabilities.”
Elbit Systems Land offers a comprehensive portfolio of land-
based platforms and ammunition solutions. From armoured 
fighting vehicles to complete combat vehicle modernisation, 
integrative platforms, airborne, artillery and mortar munition 
systems, ammunition, and diverse protection kits, the custom-
isable solutions are designed to provide enhanced survivabili-
ty, operational effectiveness, and manoeuvring capabilities. 
Elbit Systems Land has decades of experience in designing, de-
veloping and manufacturing a wide range of advanced, accu-
rate and fast response artillery rocket and missile weapon sys-
tems. Flagship products include the PULS, a precise and univer-
sal launching system delivering next-generation fire support, 
and an array of precise rockets and missiles for ranges of 40km 
(Accular), 150km (EXTRA) and 300km (Predator Hawk).

While Elbit Systems Deutschland is a leading system provid-
er of sensor technology, radio communication, guidance 
systems, Electronic Warfare systems, unmanned systems 
and cyber security. The company’s product portfolio, from 
development to production and support in the field, meets 
the current and future requirements of the German Armed 
Forces and German security authorities. The company oper-
ates in Ulm, Koblenz and Berlin.
On the other hand, Krauss-Maffei Wegmann, a member of 
the German-French defence technology group KNDS, is a 
European market leader for highly protected wheeled and 
tracked vehicles. KMW has wide-ranging system compe-
tence in the area of civil and military simulation, as well as in 
command and information systems and remote-controlled 
weapon stations with reconnaissance and observation 
equipment. The armed forces of more than 50 nations world-
wide rely on the company’s tactical systems.
Ralf Ketzel, Chairman of the KMW Management Board, add-
ed: “With this partnership, we underline the potential of our 
MLRS. The associated capability enhancements 
make this artillery rocket system one of 
the most modern worldwide.”

The solutions are 
designed for enhanced 
survivability and operational 
effectiveness
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economic diversification and nurture a knowledge-based 
economy supported by advanced technology. Our partner-
ship with EDGE is a testament to MoIAT’s objective to work 
with local industrial champions to encourage knowledge ex-
changes. We look forward to the continued upskilling of our 
national workforce and development of the national R&D 
ecosystem to achieve the objectives of our strategy.” 
Accelerating 4.0 Adoption
During the visit, delegates toured the EDGE LIF, an end-to-
end automated and integrated factory that demonstrates 
digital manufacturing use cases to trainees. Each trainee 
will be able to participate in a simulation to explore how 
technology can empower production. In the simulation, 
trainees use an app to configure a small car, add a tagline, 
and track its production across the factory’s four islands in 
less than seven minutes. The Smart and Lean Production 
training at EDGE LIF is key to the Lean Digital curriculum. 
Lean Digital teaches how lead times, quality and cost can 
be enhanced by introducing Industry 4.0 technologies.
Her Excellency Sarah Al Amiri, Minister of State for Public 
Education and Advanced Technology, said: “Our MoU with 
EDGE aims to boost our industrial competitiveness. The es-

tablishment of the country’s first Industry 4.0 Enablement 
Centre is a significant milestone in the sector’s transforma-
tion journey. The centre will help to empower the industry 
by supporting companies to adopt advanced technology 
and upskilling the workforce, thereby boosting productivity 
and efficiency.”
As part of this partnership, EDGE will host a series of initia-
tives, training courses, and programmes at the facility from 
September to accelerate technology adoption in the indus-
trial sector, enhancing collaboration within the UAE’s ad-
vanced technology ecosystem and enabling the co-creation 
and development of innovative solutions among industry 
players.
His Excellency Faisal Al Bannai, Chairman of the Board of Di-
rectors, EDGE, concluded: “EDGE’s partnership with the 
MoIAT seeks to enable the company to become a beacon in 
the UAE, and regionally, for the adoption of Industry 4.0. It 
will position the EDGE Learning & Innovation Factory, and 
the UAE, as respected centres of excellence. We look forward 
to playing our role in contributing towards a knowledge-
based economy and a more sustainable future in support of 
the In-Country Value Program.”

MoU aims to support 
adoption of Industry 4.0 
across UAE’s manufacturing 
sector

EDGE at the Make it in the Emirates forum - June 2022

EDGE HQ in Abu Dhabi
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UAE’s MoIAT and 
EDGE to Establish Industry 4.0 

Enablement Centre
The UAE’s Ministry of Industry and 
Advanced Technology (MoIAT) 
and EDGE recently signed a mem-
orandum of understanding (MoU) 
to establish the country’s first In-
dustry 4.0 Enablement Centre. It 
aims to promote, enable, and sup-
port the digital transformation 
and the adoption of Industry 4.0 
technologies across the country’s 
manufacturing sector.

The Ministry and EDGE will explore how the Enablement 
Centre can leverage what has been achieved by the EDGE 
Learning & Innovation Factory (LIF), a state-of-the-art learn-
ing, innovation, and demonstration centre for Industry 4.0, 
operational excellence, and advanced technology. Its offer-
ings include learning, innovation, and demonstration to 
the wider industrial ecosystem.
The Industry 4.0 Enablement Centre will comprise various 
activities, including raising awareness around Industry 4.0 
technologies and practices, upskilling manufacturers’ capa-
bilities with specialised training curricula, demonstrating 
4IR technology benefits, supporting the development of 
strategies, and creating a testbed and an open-access envi-
ronment to pilot and co-develop innovative technologies.
The agreement was signed in the presence of His Excellen-
cy Dr. Sultan Al Jaber, UAE Minister of Industry and Ad-
vanced Technology, Her Excellency Sarah Al Amiri, Minister 
of State for Public Education and Advanced Technology, His 
Excellency Faisal Al Bannai, Chairman of the Board of Direc-
tors, EDGE, and Mansour AlMulla, Managing Director & 
CEO, EDGE. The MoU was signed by Mohammed Al Qassim, 
Director of Technology Development and Adoption at the 
Ministry of Industry and Advanced Technology, and Reda 

Nidhakou, Senior Vice President of Strategy & Portfolio 
Management, EDGE, at the EDGE Learning & Innovation 
Factory, located in Abu Dhabi.
His Excellency Dr. Sultan Al Jaber, Her Excellency Sarah Al 
Amiri, and Mohammed Al Qasim were received by His Ex-
cellency Faisal Al Bannai and Mansour AlMulla, at the EDGE 
Learning & Innovation Factory for a comprehensive tour of 
the facility, where key insights were highlighted on how or-
ganisations can enhance their operations by adopting the 
right processes and methodologies, how they can further 
enhance operations by adopting the right technologies, 
and leverage automation to ignite a data-driven organisa-
tion.
His Excellency Dr. Sultan Al Jaber, UAE Minister of Industry 
and Advanced Technology, commented: “Based on the vi-
sion of our leadership, the Ministry’s strategy is committed to 
supporting local manufacturers to adopt advanced technol-
ogies and 4IR solutions. Advanced technologies help to en-
hance efficiency, productivity, safety, and quality while re-
ducing costs, optimising supply chains, and creating jobs. 
The agreement signed is of great importance as it encourag-
es technology adoption in the sector and will empower our 
industrial resilience, increase competitiveness, accelerate 
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U.S. Air Force Selects 
Collins’ Latest Training System
At the recently concluded Farnborough International 
Airshow, Collins Aerospace announced that the U.S. Air 
Force (USAF) has established the P6CTS as its official Pro-
gramme of Record and selected the Collins Aerospace 
Tactical Combat Training System – Increment II (TCTS II) 
as its preferred solution. Collins Aerospace showcased 
the new TCTS II/P6CTS pod and a notional form-factor for 
F-35 at the show.
Developed and built by Collins and teammate Leonardo 
DRS, TCTS II/P6CTS is a scalable and flexible open architec-
ture system that enables secure air combat training between 
the U.S. and international aircraft, including 5th and 4th gen-
eration platforms. 
The selection was the result of USAF evaluation of TCTS II’s 
growth capacity to meet the future Air Combat Training re-
quirements while remaining fully interoperable with U.S. Na-
vy’s TCTS II.
The newly created P6CTS Programme has been funded to re-
place 100 per cent of the legacy combat training systems at 
an estimated 55 USAF training ranges. The P6CTS pro-
gramme leverages the recently awarded Navy TCTS II pro-
gramme to achieve economies of scale resulting from exist-
ing training enhancements and common logistics through-
out the programme life cycle. The USAF’s stated priority is to 
integrate P6CTS on fighter aircraft, followed by trainer, 
bomber, cargo, and other platforms.
P6CTS provides a growth path to realistically emulate con-
tested/congested environments thanks to its Live Virtual 

Constructive (LVC) training enhancements and Synthetic In-
ject to Live (SITL) capability. The system also includes multi-
ple-individual-level security (MILS) encryption, which allows 
full-fidelity threats and weapon simulation sharing between 
platforms with varying security levels – the USAF can elimi-
nate the need for costly platform-specific embedded training 
apps.
“Pilots will be able to train like never before with secure cross-
service air combat training and joint Live, Virtual, and Con-
structive-enabled capabilities,” highlighted John Sapp, vice 
president, and general manager, Integrated Solutions for Col-
lins Aerospace. “This programme truly redefines the future of 
training and warfighter readiness.”
Additionally, TCTS II has successfully demonstrated secure 
blended LVC enabling capabilities during NAVAIR’s Advanced 
Naval Technology Exercise (ANTX-21 and ANTX-22). Initial 
Operating Capability (IOC) is scheduled at NAS Fallon in late 
2022, with Full Rate Production (FRP) starting in early 2023. 
The system is envisioned to be available to both adversary air 
(AdAir) providers and foreign military partners subject to DOS 
exportability determination of critical TCTS II technologies.

SITL allows pilots to engage 
in realistic training scenarios 
by emulating user-selected 
threat environments
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Qatar Receives First 
Eurofighter Typhoon

The first Typhoon aircraft was recently delivered to the 
Qatar Armed Forces at a roll-out ceremony hosted by 
Cliff Robson, Managing Director Air, BAE Systems Group.
The event was held at BAE Systems’ facility in Warton, UK, un-
der the patronage of His Excellency Dr. Khalid bin Moham-
mad Al Attiyah, Qatar’s Deputy Prime Minister and Minister 
of State for Defence Affairs, and in the presence of Com-
mander Qatar Emiri Air Force (QEAF), Major General Jassim 
Mohammed Ahmed Al Mannai.
The first Typhoon has been delivered on schedule and they 
will provide critical support for the FIFA World Cup, which will 
be held from November 21.
Tony Gilchrist, Director Business Development, said: “The de-
livery marks the latest significant milestone in our partner-
ship with the Qatar Armed Forces and demonstrates our 
commitment and support as they prepare to host the FIFA 
World Cup. We are working in partnership with the QEAF to 
ensure we transfer the skills and knowledge required to sup-
port, maintain, and upgrade their Typhoon and Hawk air-
craft.”
Defence Secretary Ben Wallace added: “The Typhoon deliv-
ery is another exciting milestone for our joint UK-Qatar col-
laboration, which will see the sharing of training and exper-
tise between our respective air forces and ensure both na-
tions stay at the forefront of defence capability.”
The event marks a significant milestone in the programme 

following a contract for the acquisition of many Typhoons 
and Hawk advanced jet trainer aircraft and a six-year avail-
ability support service signed between the Government of 
Qatar and BAE Systems in December 2017.
In addition, a Memorandum of Understanding between the 
Governments of Qatar and the UK was signed for the provi-
sion of support, including the stand up of joint UK-Qatar Ty-
phoon and Hawk squadrons providing RAF pilot and techni-
cian training.
BAE Systems in Qatar is committed to the long-term support 
of the country’s development of its national defence capa-
bilities through several strategic local initiatives and partner-
ships. The company is also instrumental in supporting both 
the Qatari Emiri Air Force and the Royal Air Force as part of 
Qatar’s Typhoon and Hawk programme following a contract 
signing in 2018. 
Eurofighter Typhoon is the choice of nine sovereign air forc-
es, including the Kuwait Air Force, Royal Air Force of Oman 
and the Royal Saudi Air Force.

The first Typhoon has been 
delivered on schedule
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forces (SOF)-proven, turnkey ISR operational experience.
Christopher E. Kubasik, Chair and Chief Executive Officer, 
L3Harris, explained: “An important part of our Trusted Disrup-
tor strategy is listening closely to combatant commanders’ 
needs, and responding faster than the evolving threats. We 
want to deliver game-changing, modular solutions to U.S. 
special operators for their hardest missions, and Sky Warden 
does just that.” 
Modification Plan
L3Harris plans to rapidly modify the Armed Overwatch pro-
totype demonstrator into the production configuration and 
provide for customer weapon system testing in approxi-
mately six months. 
Production of fully-modified, Armed Overwatch mission-
configured aircraft will begin in 2023 at L3Harris’ Tulsa, Okla-
homa modification centre, following initial production at Air 
Tractor’s Olney, Texas aircraft manufacturing facility. Six new 
aircraft will be delivered under the low-rate initial production 
Lot 1.
“Sky Warden will bring powerful and affordable close air sup-
port, precision strike, armed ISR, and command and control 
capabilities directly to special operations forces in the battle-
field,” stated Sean Stackley, President, Integrated Mission Sys-
tems, L3Harris. “We are ready now to begin work on this 
multi-mission system for the SOCOM Armed Overwatch pro-
gramme.”
The production-ready Sky Warden system is tailorable for a 
variety of mission requirements to meet U.S. mission needs.
“The Sky Warden design reflects our commitment to Ameri-
ca’s national security and the AT-802U will be equipped with 
everything we’ve learned manufacturing aircraft over the 
past 46 years,” insisted Jim Hirsch, President, Air Tractor, Inc. 
Incomparable Flexibility
SOF is in the Sky Warden’s DNA. L3Harris’ mission systems, 
operators, and field teams have supported SOF with more 

than 1.3 million combat hours over the past 10 years. The sys-
tem offers incomparable flexibility, the essential ingredient 
for special mission success.
The system is backed by a worldwide support and logistics 
network and by the company’s extensive turnkey ISR opera-
tions experience.
SOF missions often require a “stack” of aircraft to provide a 
host of capabilities needed by ground teams. The multi-mis-
sion Sky Warden effectively “collapses the stack” by merging 
the capabilities of larger ISR and armed aircraft capabilities 
into one cost-effective, resilient package while offering the 
operator the agility and flexibility to identify, track and imme-
diately react to counter threats.
It has communications and sensor suites on par with larger 
aircraft like the King Air and the AC-130 and features the larg-
est payload capacity of any single turbine engine aircraft, 
which hosts L3Harris’ world-class family of communications, 
sensors and airborne ISR solutions.
No other platform in its class has the size, weight, and power 
(SWaP) and modularity to accommodate a broad range of ISR 
payloads, weapons, and communications needed for simul-
taneous and persistent ISR Strike support. 
The system allows operators to remain decisively engaged in 
the counter-violent extremist fight with an integrated weap-
on system to find, fix and finish the mission with a substan-
tially reduced footprint, manpower, and cost than the current 
“stack.”
L3Harris Technologies is a global aerospace and defence 
technology company that provides advanced defence and 
commercial technologies across space, air, land, sea and cy-
ber domains.
Air Tractor is a leading manufacturer of purpose-built aircraft 
for agricultural, firefighting, and utility applications. Air Trac-
tor aircraft can be found in more than 30 countries around the 
world and are supported by a global network of dealers.

Sky Warden will bring powerful and affordable close air support
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Sky Warden will expand 
SOCOM’s irregular warfare 
abilities

Six aircraft to be delivered 
under low-rate initial 
production Lot 1

USSOCOM Chooses 
Sky Warden for Armed 
Overwatch

Built on the rugged, reliable Air Tractor AT-802U platform, Sky 
Warden’s short takeoff and landing capability and small sup-
port footprint allow aircrews to co-locate with the disaggre-
gated ground units they support.
The fleet of modern multi-mission aircraft will address SO-
COM’s need for a deployable, sustainable single-engine fixed-
wing, crewed and affordable aircraft system. It will provide 
close air support, precision strike, armed intelligence, surveil-
lance and reconnaissance (ISR), strike coordination and for-
ward air controller requirements for use in austere environ-

ments. The aircraft will be used in irregular 
warfare operations.  

Sky Warden is backed by a global 
support and logistics network and 
by L3Harris’ special operations 

The U.S. Special Operations Command (USSOCOM) has 
selected L3Harris Technologies and Air Tractor, Inc.’s AT-
802U Sky Warden System for its Armed Overwatch pro-
gramme.
The Indefinite Quantity, Indefinite Delivery (IDIQ) contract 
includes a cost ceiling of US$3 billion for delivery of up to 75 
manned, fixed wing aircraft, with an initial programme con-
tract award of US$170 million.
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guidance kits, or with the upcoming INS/GPS/laser guid-
ance, Scalp long-range stand-off missile, AM39 Exocet anti-
ship missile, laser-guided bombs with different warheads 
from 500lbs to 2,000 lbs, classic bombs non guided, 2500 
rounds/min Nexter 30M791 30 mm internal cannon, avail-
able on both single and two-seaters and specifics arma-
ments selected by some clients.
Nearly 60 per cent of Rafales ordered to date have been sold 
for export.  The export success of the Rafale has been vindi-
cated with more export orders now than French orders.
Most Rafale sales have been made in countries that had al-
ready bought French aircraft. Egypt, Greece and a Middle 
Eastern country all signed up to renew their French fleets. 
India already has French fighter planes.  
Studies are under way to ensure that within the next de-

cade, new Rafale standards are equipped with air-to-air and 
air-to-ground capabilities adapted to tomorrow’s net-cen-
tric operations.
These capabilities will ensure detection, tracking and iden-
tification of emerging air-to-air threats and enhance the 
jet’s survivability thanks to new low-observable modes and 
a cutting-edge electronic warfare system.
Air-to-surface modes will benefit from assisted target rec-
ognition algorithms and enhanced sensor resolution to at-
tack more elusive targets.
Finally, the network capabilities of the Rafale will be extend-
ed to ensure that it continues to play a leading role in to-
morrow’s net-centric battlespace.
Reference Text/Photo:
www.dassault-aviation.com

The Ouragan prototype made its first flight on 
February 28, 1949

Rafale’s Air-to-surface modes will benefit from assisted 
target recognition algorithms and enhanced sensor 
resolution to attack ever more elusive targets
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Electronic Warfare (EW) system is the cornerstone of the Ra-
fale’s outstanding survivability against the latest airborne 
and ground threats.
It is fully integrated with other systems in the aircraft and pro-
vides a multi-spectral threat warning capability against hos-
tile radars, missiles and lasers.
Unmatched Mission System
The mission system of the Rafale has the potential to inte-
grate a variety of current and future armaments.
The Rafale has been cleared to operate Missile d’Interception, 
de Combat et d’Auto-défence (MICA) air-to-air Beyond Visual 
Range (BVR) interception, combat and self-defence missiles, 
in their IR (heat-seeking) and EM (active radar homing), Me-
teor very long-range air-to-air missile, Hammer (Highly Agile 
and Manoeuvrable Munition Extended Range) modular, 
rocket-boosted air-to-ground precision guided weapon se-
ries, fitted with INS/GPS or INS/GPS/IIR (imaging infra-red) 

fighter squadron, the Rafale is currently in use by seven Air 
Force squadrons. It has proven its effectiveness in combat in 
Afghanistan as well as on a number of other missions (Har-
mattan, Serval, Barkhane, Sangaris, Hamilton, etc.). 
As well as the role it plays in air policing, air defence and flight 
assistance in French airspace, the Rafale is also the mainstay 
of the French Strategic Air Forces’ permanent nuclear deter-
rent strategy. Since February 2022, it has been participating 
in airborne reassurance missions on NATO’s eastern flank.
Produced by Dassault Aviation and 400 French partner com-
panies, the Rafale is expected to replace the seven different 
types of previous-generation aircraft once used by the 
French Air & Space Force and the French Navy.
The jet is capable of carrying up to 1.5 times its own weight in 
fuel and weaponry. Designed from the outset to have its op-
erational capabilities continuously improved, it regularly in-
corporates the latest technological developments, based on 
user feedback. The Rafale will be the fighter jet used by the 
French armed forces until at least the middle of the 21st cen-
tury.
The jet is able to carry out all combat aviation missions: air 
superiority and air defence, close air support, in-depth 
strikes, reconnaissance, anti-ship strikes and nuclear deter-
rence.
Jointly developed by Thales and MBDA, the Spectra internal 

Nearly 60% of Rafales 
ordered to date have been 
sold for export 

Most Rafale sales have been 
made in countries that had 
already bought French 
aircraft

Rafale is set to replace seven types of 
previous-generation aircraft



45

Nation Shield ... A Nation’s Journey

and Space Force Staff, and Éric Trappier, Chairman and CEO 
of Dassault Aviation.
The vintage MD 450 Ouragan no. 297 loaned by the AAE to 
the Association Espaces Aéro Lyon Corbas (EALC), and the 
prototype Rafale B01 belonging to the French Directorate 
General of Armaments (DGA) and housed at Aerocampus 
Aquitaine, will be strikingly displayed with special night-
time lighting and explanatory panels relating the history of 
the two aircraft.
This exhibition of two emblematic aircraft will vibrantly pro-
mote the heritage and operations of the French Air and 
Space Force.
Crossing the Sound Barrier
Thanks to MD-450 Ouragan, Dassault Aviation was able to 
test, analyse and solve the aerodynamic and flight quality 
problems posed by the compressibility of air, thus paving 

A Display of Seven-decades of Excellence

the way for subsequent models to break the sound barrier.
The Ouragan prototype made its first flight on February 28, 
1949, at Melun-Villaroche, piloted by Constantin Rozanoff.
A total of 213 aircraft were delivered to the French Air Force 
between 1952 and 1954.
The Ouragan was first deployed with the 12th Wing, with the 
EC 1/12 Cambrésis and 2/12 Picardie squadrons; followed by 
the 2nd Wing at Dijon (EC 1/2 Cigognes, 2/2 Côte d’Or and 
3/2 Alsace squadrons) and the 4th Wing at Bremgarten (EC 
1/4 Dauphiné, 2/4 La Fayette and 3/4 Flandres squadrons). It 
was also used at the École d’Aviation de Chasse, initially at 
Meknes (Morocco) and then at Tours (France), allowing stu-
dent pilots to train on jet aircraft. The Patrouille de France 
flew this aircraft for three years, from 1954 to 1956.
Combat-proven Aircraft
Declared operationally ready in 2006 by the 1/7 Provence 

The exhibition of two 
emblematic aircraft will 
promote French heritage
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The Rafale, with its “Omnirole” capabilities, has soared its 
way into becoming one of the world’s most sought-after 
fighter jets. It is now considered the right answer to the 
capability approach selected by an increasing number of 
governments and completely complies with the require-
ment to carry out the widest range of roles with the 
smallest number of aircraft. So much so that Rafale is de-
signed to replace the seven different types of previous-
generation aircraft once used by the French Air & Space 
Force and the French Navy.
Not many may know, however, that Rafale is the fruit of 70 
years of French jet fighter aviation excellence. 
The MD-450 Ouragan was the first mass-produced French jet 
fighter to be used by the French Air Force after World War II. It 
entered service 70 years ago, in November 1952. It was also 
the first French aeronautical military hardware to be export-

Ouragan to Rafale  
A Display of Seven-decades of Excellence

ed after World War II.
As technology evolved over the years, the Ouragan-Mystère, 
Mirage and Jaguar family of fighters produced by Dassault 
Aviation were used by the French Air & Space Force, before 
the Rafale replaced them in the early 21st century.
Ongoing Exhibition
To celebrate 70 years since the entry into service of the MD 
450 Ouragan, the French Air and Space Force (AAE) and Das-
sault Aviation is presenting an example of this aircraft along-
side a two-seater Rafale in the North Gardens of the Hôtel 
national des Invalides till September 18, for an exhibition en-
titled “From the Ouragan to the Rafale, 70 years of industrial 
and operational excellence.”
The exhibition is presented in a historic location with a strong 
connection to the armed forces, and was inaugurated on July 
8 in the presence of General Stéphane Mille, Chief of the Air 
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the A380 flight test aircraft with an open fan engine installed 
can be well understood for flight clearance and data validity. 
Specific areas of focus will include: power management (in-
cluding open fan compatibility with hybrid-electric aircraft 
architectures); integration of the engine control systems; 
flight controls optimisation; fuel distribution; vibration anal-
ysis, and instrumentation installation.
“Once all these activities are complete, we will be able to 
move to the next phase which is the physical manufacture 
and assembly of the modifications to the aircraft including 
the new customised pylon,” explains Pascal. “This will be fol-
lowed by specific tests on engine components to support 
the dossier needed for ultimate flight clearance of the com-
plete package.”
Inside the aircraft, workstations will also be installed to ac-
commodate dedicated flight test engineers and technicians, 
who will monitor and measure the in-flight performance of 
the various mission system sensors installed. 
Decarbonisation Efforts
For preparing the future, Airbus is committed to meeting 
the Paris Agreement targets and leading the decarbonisa-
tion of the aviation sector in full collaboration with all stake-
holders – including engine manufacturers.  
Between now and 2035, Airbus’ R&T is focused on testing 

various technologies to reduce aircraft emissions. These in-
clude: alternative fuels with 100 per cent SAF compatibility be-
fore 2030; hydrogen technologies; hybridisation; wide scope 
of inter-dependent solutions which will collectively contribute 
to Airbus’ decarbonisation ambitions. 
In the mid-1980s, GE developed and flight-tested the GE36 
“Unducted Fan” (UDF) engine demonstrator. The GE36 UDF re-
lied on a forward fan that was driven by a dedicated turbine, 
while the rear fan was driven by another turbine which rotated 
in the opposite direction.
Fast-forward to 2017, when as part of a European Clean Sky ini-
tiative, Safran had developed a revitalised “Contra-Rotating-
Open-Rotor” (CROR) concept and ground-tested it. CROR and 
the GE36 were both pusher configurations (blades at the rear) 
featuring two sets of fan blades which rotated in opposing di-
rections.
CFM’s open fan demonstrator includes many improvements 
and simplifications. This is a puller configuration (blades at the 
front) where the rear set of blades does not rotate. These rear 
blades are effectively a set of variable-pitch ‘stators’ which can 
efficiently manipulate the thrust airflow generated by the ro-
tating front set, while reducing mechanical complexity, weight 
and noise.
 Reference Text/image: www.airbus.com

The open fan architecture 
is a key component of RISE 
programme

A second phase of flight 
tests will be performed in 
Toulouse, France
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Green Path Ahead as 
Airbus, CFM

The open fan architecture is a key component of the engine 
maker’s Revolutionary Innovation for Sustainable Engines 
(RISE) technology development programme – which aims to 
demonstrate and mature a range of new technologies for fu-
ture engines that could enter service by the mid-2030s.
High-level Goals
The joint demonstration will use shared flight test assets. Pro-
visionally, the plan is for CFM to perform engine ground tests, 
along with flight test validation at GE Aviation’s Flight Test 
Operations centre in Victorville, California, U.S.
A second phase of flight tests will be performed from the Air-
bus flight test facility in Toulouse, France, in the second half of 
the decade. For these tests, the open fan engine will be 
mounted under the wing of a specially configured and in-
strumented A380 testbed aircraft.
The joint Airbus and CFM objectives for the open fan joint 
demonstration on the A380 are extensive. The high-level 
goals include: evaluation of open fan propulsive efficiency 
and performance on an aircraft; acceleration and maturity of 
technologies through ground testing; assessment of aircraft/
engine integration and aerodynamics (thrust, drag, loads); 
and evaluation of internal and external noise levels.
Prediction capabilities are key to find the right design that 
meets both the fuel efficiency and the acoustic targets (for 

 Test Open Fan Engine on A380

the communities around airports and for passengers inside 
the cabin). As CFM’s engine and the wing will be very close-
coupled, these capabilities have to be developed in close col-
laboration.
Airbus and CFM will collaborate on understanding the use of 
hybrid-electric capabilities and ensuring compatibility with 
100 per cent  Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Engineering Preparatory Work
Before any of the above objectives can be investigated, be-
tween now and the first demonstration flight, an intensive 
phase of Engineering preparatory work is planned.
Pascal Arrouy, Airbus’ Open Fan Architect in the “Propulsion 
of Tomorrow” R&T programme explains: “We will first need to 
determine the flight physics constraints, design and assess-
ments for the flight-test demonstration (FTD) engine installa-
tion. These will include: definition of the pylon ‘aero-lines’ (ie. 
the aerodynamics and physical geometries), assessment of 
loads, handling qualities and performance and preparation 
of modelling to support flight-test analysis.”
The pylon with the engine mounts and attachment will be 
jointly designed for minimising weight and vibration trans-
mission to the cabin, as well as engine system integration. 
Various aircraft systems will also need to be modified and 
preparatory tests performed to ensure that the behaviour of 

European aerospace major Airbus and CFM In-
ternational, a 50/50 joint company between GE 
and Safran Aircraft Engines, have announced 
plans to flight test CFM’s next-generation open 
fan engine architecture onboard the world’s 
largest passenger jet, Airbus A380.
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The Maritime Grand Challenge, part of the MBZIRC series, in-
vited applications from universities, research institutions, 
companies, and individual innovators last year. Hundreds of 
participants from around the world registered for the com-
petition.
The challenge attracted a high volume of entries, coupled 
with requests for additional time from some contestants, 
which was taken into consideration for the extension of the 
deadline for the whitepaper submission until January 31, 
2022. 
The Maritime Grand Challenge involves a heterogeneous 
collaboration among unmanned aerial and surface vehicles, 
requiring them to perform complex navigation and manipu-
lation tasks in a Global Navigation Satellite Systems (GNSS)-
denied marine environment. 
In the Simulation phase involving the 14 semifinalists, AS-
PIRE will provide the open-source simulator for developing 
the proof of concept while completing their inspection and 
intervention tasks in simulation. 
The simulator will use historical weather data provided by 
‘meteoblue’ to simulate realistic weather conditions during 
the challenge. 
Methodology of Challenge
In the white paper phase, each participating team was re-
quired to submit a white paper describing the team, the 
background in swarm robotics, computer vision, simultane-

ous localisation and mapping, marine vehicle expertise, com-
munications capabilities, and the technical approach to be 
used in solving the Challenge.
In the simulation phase, the participating teams will be re-
quired to complete inspection and intervention tasks in simu-
lation. In October 2022, this phase will see the shortlisting of 
the five finalist teams.
Teams will need to submit proof-of-concept videos on the dif-
ferent sub-components of their system and demonstrate the 
feasibility of the approach used. 
The proof videos should cover the components of the Chal-
lenge, including Multi-UAV search and inspection of large rep-
resentative structures; intra-swarm communication and col-
lective decision-making; and collective transportation of ob-
jects between the large structure and the home location.
In the demonstration phase that takes place in October 2023, 
teams will prove their system capabilities. Evaluation will be 
based on the total time required to complete the inspection 
and intervention tasks. This phase includes inspection, ID, and 
manipulation subtasks to be completed within the maximum 
qualification time.
The team winning the first prize will take home US$2,000,000. 
The team placed second will receive US$500,000, while the 
team bagging the third prize wins US$250,000. A simulation 
phase completion prize of US$500,000 will be split among the 
teams progressing to demonstration phase. 
ASPIRE drives the creation of future transformative technolo-
gies by working in consultation with cross-sector industry 
stakeholders, universities and research institutes to frame 
problem statements. It launches grand challenges and inter-
national competitions to solve some of the world’s most press-
ing issues. It brings together exceptional people, ideas, re-
sources, and technologies to solve complex challenges. 

The challenge attracted a 
high volume of entries
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ASPIRE, the business development and programme 
management pillar of Abu Dhabi’s Advanced Technology 
Research Council (ATRC) and organiser of the Mohamed 
Bin Zayed International Robotics Challenge (MBZIRC) 
Maritime Grand Challenge, has announced the semifi-
nalists of the competition from across the globe. 
The 14 semifinalists will now compete in the simulation 
phase of the competition. Up to five finalist teams from the 
semifinalists will proceed to the demonstration phase.
The MBZIRC is slated to be held in Abu Dhabi in June 2023, 
where tech innovators will participate to seek marine safety 
and security solutions to take home more than US$3 million 
in prize money. The competition is held every two years. 
Globally-important Issues
The goal of the competition is to help solve the globally-im-
portant issues of piracy, smuggling, and illegal fishing. The 

jury and judging panel of 
MBZIRC Maritime Grand 
Challenge evaluated the 
whitepapers submitted by 
teams from across the 
globe and shortlisted the 
14 teams. The panel com-
prised eminent scientists 
representing different fields 
of robotics.
The semifinalists are Airborne Ro-
botics (UK), Argo’s Crew (Belgium), Fly Ea- gle (Chi-
na-UAE), HiPeRT (Italy), MBZUAI Team (UAE-Canada-Monte-
negro-US), ROC (Denmark-Sweden), SKALP Robotics Associ-
ation (Poland), Sky-Eye (Spain), Team KAIST (Republic of Ko-
rea), Team Luna (India), UNIZG-FER Team (Croatia), UNSW 
Competitive Robotics Group (Australia), Warsaw MIMotaurs 
(Poland), and ZJU-HI (China). 
Dr. Ray O. Johnson, CEO of TII and ASPIRE, outlined: “With the 
shortlisting of the semifinalists of this iconic challenge, we 
have reached a critical phase of the competition. We were 
very happy with the quality of whitepaper submissions from 
across the globe – and the jury and the judging panel had a 
tough time selecting the semifinalists. Congratulations to all 
the teams that have progressed to the next round. We appre-
ciate and are thankful to all the teams that were not selected 
– you should be proud of your accomplishments.”

14 Teams Reach 
Semifinals of US$3 m 
MBZIRC Maritime Grand 
Challenge

The 14 semifinalists will now 
compete in the simulation 
phase

Dr. Ray O. Johnson, CEO of TII and ASPIRE 
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the first flight test campaign took place to 
validate initial capabilities. Since 
then, the development has seen 
increasing levels of maturity 
in several key areas. 
Synchronised and effi-
cient use of manned 
and unmanned vehi-
cles necessitates coor-
dination and optimi-
sation, with require-
ments that may vary 
from one mission to 
another. Airbus is devel-
oping artificial intelli-
gence-based teaming con-
cepts and algorithms, includ-
ing swarming behaviours and dis-
tributed teaming intelligence shared 
among the platforms.
This innovative approach is reflected in the payloads, which 
can be integrated on the unmanned aircraft, as well as in the 
way they are used. For example, a distributed electronic war-
fare sensor was shown to be capable of precisely and swiftly 
locating a threat and sharing its location across the network.
To achieve such capabilities, the unmanned assets must be 
able to communicate with the manned resources and also 
among each other in a robust way.
Airbus is also preparing airframe solutions for future un-
manned systems. As the development progresses, these so-
lutions will materialise as the FCAS Remote Carriers – un-
manned aircraft designed to cooperate with fighters. 
To reach the full potential, MUM-T technologies will also 
need to be relevant for already-existing unmanned aerial 
systems and for those developed in the future.
Live Demonstration
Airbus marked a major achievement with a live demonstra-
tion that linked company-built Do-DT25 target drones act-

ing as surrogate Remote Carriers with an in-flight 
German Air Force Eurofighter aircraft. This 

occurred during last year’s Timber Ex-
press multinational exercise organ-

ised by the German Armed Forces.
The Eurofighter was able to as-

sign tasks to two Airbus Do-
DT25 Remote Carriers in real 
time. These unmanned plat-
forms performed several 
tasks, including aerial recon-

naissance and electronic war-
fare. Upon receiving the tasks, 

the Remote Carriers autono-
mously planned their flight 

routes, adhering to prescribed air-
space restrictions and circumnavigat-

ing known threats.
In 2022, MUM-T-related flight tests were per-

formed outside of Germany for the first time. A test cam-
paign organised in the Finnish areas of Rovaniemi and Kemi-
järvi – and directed by the Finnish Defence Forces (FDF) – 
marked the official start of cooperation with the German 
Armed Forces on this capability.                     
Force Multipliers
In parallel, the capabilities of manned platforms are increasing 
to accommodate the future potential of MUM-T. Airbus’ multi-
role A400M airlifter is envisioned as a launcher of FCAS Remote 
Carriers, with the first flight test already performed to confirm 
this capability.
During the test, an A400M deployed a drone from its opened 
rear cargo ramp door whilst airborne, validating its ability to 
air-launch drones. In the future, such unmanned aircraft, called 
Remote Carriers, can serve as force multipliers for various mis-
sions, while keeping the pilots out of harm’s way. 
MUM-T will allow the Remote Carriers to operate in concert 
with manned aircraft, opening new fields of tactics to surprise, 
deceive, deter, saturate and strike opponents.   
During the flight test, an Airbus-built Do-DT25 drone, acting as 
a surrogate Remote Carrier, was released over a test range in 
Northern Germany. Shortly after the launch, the drone’s para-
chute opened, delivering it safely to the ground. Throughout 
the test, the drone was transmitting data to the A400M “moth-
er aircraft”. 
This data transfer illustrates how Remote Carriers can be con-
nected to a combat cloud network, providing vital information 
by serving the role of “eyes and ears” over the battlefield, whilst 
also enabling them to be tasked by the manned aircraft’s oper-
ators during their missions.

An A400M deployed a drone 
from rear cargo ramp door 
whilst airborne

Airbus A400M has demonstrated an airborne launch 
of a drone fulfilling a vital function for the FCAS
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MUM-T will play an 
instrumental role in 
initiatives like FCAS

Involvement of human 
operators will ensure 
meaningful control

As a pioneer in the realm of MUM-T, Airbus has developed an 
ambitious technological roadmap to make the innovative 
concept – which boosts the effectiveness of piloted and pilot-
less aircraft alike – a reality. The company demonstrated lead-
ing technological and industrial capabilities in 2021 and 2022, 
including key flight tests. 
Fully implementing MUM-T, which will play an instrumental 
role in such initiatives as the Future Combat Air System (FCAS) 
and Multi-Domain Combat Cloud, requires a high level of au-
tomation. However, the involvement of human operators will 
ensure that meaningful control will always be retained.
Innovative Approach
The involvement of Airbus with MUM-T began in 2018, when 

Airbus’ MUM-T 
Capabilities Achieve New Heights

Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) — the operation of manned and unmanned as-
sets in concert towards a shared mission objective — is fast becoming one of key inno-
vations that will pave the way to future airpower. Smart, connected, and modular Un-
manned Aerial Vehicles connected by a distributed network of intelligence will act as 
force multipliers for the manned aircraft, enhancing the team’s capabilities and keep-
ing the pilot out of harm’s way, while still in control.  
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tive against unmanned aerial vehicles.
Of great interest was Russia’s Orlan-10E multifunctional un-
manned aircraft system (UAS), which has proved its high ef-
fectiveness in practice. New generation Orlan-30 UAS with a 
multifunctional EO mission payload and Kub-E loitering mu-
nitions were also exhibited in Rosoboronexport’s outdoor 
display area.
The exhibit display inside the Rosoboronexport pavilion was 
divided into thematic zones. More than 200 pieces of weap-
onry and military equipment were presented in the form of 
full-scale hardware, mock-ups and promotional products for 
representatives of all services and branches of the armed 
forces.
Visitors to the special exporter’s pavilion discovered an im-
pressive exhibit of small arms and close combat weapons. It 
highlighted all the new developments of leading Russian 
arms manufacturers intended for military customers, law en-
forcement agencies and private structures. On display were 
the AK-12, AK-15, AK-19, AK-308 assault rifles, ADS dual-me-
dium special assault rifle, upgraded VSSM Vintorez-M special 
sniper rifle, MTs-561 high-precision rifle and other weapons.
The Rosoboronexport pavilion also displayed sighting de-
vices, night vision devices, body protectors, communication 
equipment, and special equipment. Among the new prod-
ucts were the 2B25 light silent mortar and the PTKM-1R top-
attack antitank mine, a “smart munition” designed to selec-
tively defeat armoured vehicles.
Unique Demonstrations
A live demonstration of Russian armoured vehicles and air 
defence systems was held at the Alabino training ground, es-
pecially for foreign delegations invited by Rosoboronexport 

to the Army Forum. Nineteen pieces of equipment demon-
strated their running and firing capabilities in nine tactical 
episodes.
Guests of the forum had the chance to see the best Russian air-
craft in the parking area of Kubinka airfield, where Rosobo-
ronexport showcased the Ka-52 and Mi-171Sh helicopters, Su-
30SM, Su-35S and MiG-35 fighters, Su-34 fighter-bombers, mil-
itary transport, transport and special aircraft, including IL-
76MD-90A, and IL-78M. In addition, foreign delegations had 
the opportunity to observe team and solo aerobatic flights.
“Rosoboronexport specialists provided the guests of the fo-
rum with all the necessary information on the Russian prod-
ucts offered for export – technical characteristics, features 
and operational experience, as well as highlighted their com-
petitive advantages to the world market. In addition, the 
company’s foreign partners had the unique opportunity to 
communicate with the developers and manufacturers of 
weapons and military equipment and ask them questions,” 
shared Mikheev.
The company also prepared informative multimedia materi-
als for remote acquaintance with the forum’s exhibit display. 
A video announcement of the exhibition, dozens of video re-
views on weapons, military and special equipment, and a vir-
tual tour of the exposition in VR mode were placed on Roso-
boronexport’s digital platforms.
Moreover, Rosoboronexport held public presentations for its 
foreign partners, forum guests and journalists. The company’s 
specialists presented a comprehensive review of the Security 
Equipment project, the Verona Internet monitoring system, 
the latest Russian anti-UAV systems, the Tornado-S multiple 
rocket launcher system and the Kub-E loitering munition.

The most advanced weapons 
were concentrated in 
Rosoboronexport’s demo 
zone

A live demo of armoured 
vehicles and air defence 
systems was held at Alabino 
training ground Participants were able to see the T-14 Armata MBT
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Rosoboronexport’s 
Latest Defence Tech 
Makes an Impression at 
Army 2022

“Rosoboronexport exhibited over 200 modern Russian ex-
port-oriented products for all armed forces services as part 
of its exhibit display,” said Alexander Mikheev, Director Gen-
eral of Rosoboronexport. “Invited foreign partners of the 
company and representatives of various law enforcement 
agencies were able to get acquainted with the weapons and 
military equipment of interest to them which Rosoboronex-
port offers to the world market. We held meetings and nego-
tiations and signed several important contracts and agree-

ments with foreign customers and Russian manufacturers.”
For the first time, the most advanced weapons were concen-
trated in Rosoboronexport’s demo zone, a specialised out-
door display area near the company’s pavilion. Participants 
and guests were able to see the T-14 Armata MBT, Sprut-
SDM1 light amphibious tank, K-17 Boomerang wheeled in-
fantry fighting vehicle, Medved and Tigr wheeled armoured 
vehicles in various versions, as well as the Tor-E2 SAM system 
and the RB-504P-E Silok EW system, which have proved effec-

Rosoboronexport JSC (part of Rostec State Corporation) hosted more than 70 delegations from 50 countries rep-
resenting various regions of the world during the recently concluded 8th Army 2022 International Military-Tech-
nical Forum. The event took place from August 15 to 21 at the Patriot Convention and Exhibition Center of the 
Armed Forces of the Russian Federation.
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Raytheon Missiles & Defense’s Early Warning Radar 
(EWR) provides early detection and precise tracking of 
incoming ballistic missiles, as well as quick, accurate de-
termination of threat versus non-threat objects. It is the 
cornerstone of missile defence for the U.S. and allies.
The radar can track more than 1,000 objects at the same time 
from more than 5,000 kilometres away. It can tell ballistic mis-
sile and air-breathing threats from non-threats, and it can de-
ter potential attacks.
The EWR, built by Raytheon Missiles & Defense, a Raytheon 
Technologies business, stands apart from other sensors and 
can perform the below four missions:
Early warning and attribution: The EWR can warn of a mis-
sile threat and find its launch point up to 20s minutes before 
it happens. That creates a deterrent effect; adversaries know 
they are not hidden, even from far away, and that a retaliato-
ry attack is possible.
Integrated air and missile defence: The radar provides per-
sistent, 360-degree defence, gathers precise tracking data, 
and feeds it into integrated air and missile defence systems, 
improving their effectiveness.
Space situational surveillance: There are thousands of ob-
jects in lower Earth orbit, and their paths make them look like 
tactical ballistic missiles. The EWR’s long range allows hori-
zon-to-horizon tracking to ensure threatening objects are 
addressed, and non-threatening objects are not. With 6,000 
satellites in orbit, keeping satellites safe during commercial 

flights is also vital.
Volume air surveillance and tracking: Commercial air-
space is increasing in density, making it especially important 
to tell the difference between friendly and adversary aircraft. 
The EWR makes that distinction while helping coordinate, 
communicate and prioritise threats.
EWR perfectly complements existing Integrated Air and Mis-
sile Defence (IAMD) assets in countries like the UAE, where 
you have great capabilities against current threats. But there 
are certain gaps, and EWR fills those gaps.
As a systems integrator, Raytheon Missiles & Defense has en-
sured EWR is interoperable with the AN/TPY-2 radar, Global 
Patriot Solutions, Lower Tier Air and Missile Defense Sensor 
(LTAMDS) and the Terminal High Altitude Area Defense 
(THAAD) and has done so in a cyber-hardened environment.
A company statement said: “The radar acts as a security blan-
ket. You can continue to operate and maintain not only EWR 
but also your other radars without sacrificing security. And 
adversaries will know that because you’re radiating the 
whole time.”

Complete Defence 
Requires Early 
Warning Radar

EWR provides 360-degree 
coverage and space 
surveillance that never stops
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MILKOR Produces  
New Generation Inshore 
Patrol Craft
Milkor UAE has produced its first indigenous Inshore Pa-
trol Craft (IPC) in Abu Dhabi. The IPC is a new generation 
vessel built to suit global end-user requirements. Sea 
trials are currently on-going and will be completed in 
time for the NAVDEX 2023 exhibition where the vessel 
will be showcased for the first time.
“We decided to use the UAE’s supply chain and engineering 
capability to its full potential to produce the vessel. As our 
first locally produced product, we are proud to showcase 
our achievement at the upcoming NAVDEX Exhibition,” said 
Julian Coetzee, CEO of Milkor UAE
The Milkor IPC now boasts an industrialised design pro-
duced according to Bureau Veritas standards. The compa-
ny’s engineering team has installed top-class marine-certi-
fied equipment to the vessel to add to its value proposition. 
The company said it was critical to them during 
its concept phase to gather operational 
end-user feedback to enable them to 
produce a cost-efficient and op-
erationally capable vessel.
Milkor’s vessel is a 12m hydro-
foil-assisted catamaran 
manufactured from high-
grade GRP composite ma-
terials that can reach 
speeds of up to 50kts, 
with a self-sustainable 
endurance of up to five 
days. The vessel has a 
crew capacity of four fea-
turing a full galley, three 
sleeping berths, and head 

and shower facilities to ensure comfort for its crew during long 
endurance missions.
“Our task was straight forward, produce a vessel that is in a 
class of its own, and that is what we did,” added Marco Die-
deriks, Head of Marine Projects Milkor UAE.
The Milkor IPC has four configurations - patrol, anti-submarine 
warfare, a marine infrastructure inspection and high-speed in-
terceptor configuration. The IPC’s assault capability includes 
secure weapon and ammunition storage, an aft deck weapon 

mount for 12.7mm or 40mm AGL and a cabin-mounted 
RCWS. Milkor UAE says that the vessel can integrate 

a missile system with minor modifications to its 
aft deck.

Due to the increased requirement for 
speed, the vessel has been fitted with 2x 

450HP engines to ensure power and effi-
ciency throughout. The company also 
mentions maintenance and servicing is 
simplified due to its all-around access 
hatches to critical systems. Milkor UAE 
has taken particular care in designing 
the boat with integrity and safety to its 

crew with strategic positioning of 
weight to give the vessel added stability 

in rough conditions.

The vessel can integrate a 
missile system with minor 
modifications to its aft deck
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Nexter Gives a Sneak 
Peek at the T40 Rapid Fire

The two-man 40 CTA Turret has been built for the new gen-
eration of Infantry Fighting and Reconnaissance Vehicles to 
coordinate firings against the battlefield’s large spectrum of 
threats.
The fully digital turret offers several advantages, such as an 
exceptional operational capability in urban warfare (firing 
rounds at an elevation of up to 45 degrees) and in open areas 
with a long-range capacity. It also has the capacity to inte-
grate flexible/modular systems based on a General Vetronic 
Architecture.
The 40 CTA Turret’s smart configuration can guarantee many 
other operational capabilities such as high firepower and 
versatile weapons/ammunition selection, effective battle-
field surveillance, and an extended fighting time under the 
most severe warfare conditions.
Additionally, the turret has no intrusion in the hull, offering 
the possibility of integrating a larger combat unit into the ve-
hicle. An important payload gain is also permitted by the un-
manned turret, allowing the vehicle to be suited with heavier 
armour allowing better protection for the crew members. It 
also has the capacity to retrofit any type of vehicle thanks to 
its fully remote architecture and its overhead configuration, 

optimising carrier protection and logistic support chain.
The 40 CTA weighs a mere four tonnes minimising the risk of 
rollover but offers enviable levels of protection.
Nexter will offer potential customers the option of a manned 
or unmanned turret, depending on their operational re-
quirements.
This turret complies with the operational environment in all 
weather conditions and has the capability to cope with me-
dium-weight armoured vehicles and buildings.
The turret equipped with a 40 mm CTA cannon is able to fire 
on the move. It operates with a sighting stabilised aiming de-
vice and a remote-controlled turret with a 7.62 machine gun 
for all-weather panoramic observation.

Designed to face new and emerg-
ing types of threats, Nexter’s new 
T40 turret family integrates the 
40 CTA weapon system devel-
oped and produced by CTA Inter-
national providing high firepow-
er, strong reliability, and com-
pactness.

At the recently concluded Eurosatory 2022, Nexter also pre-
sented the RAPIDFire in its land version with a 1/10th scale 
model identical to the naval version that will equip the new 
French Navy’s supply ships (BRF) from the end of the year. This 
remotely operated multi-role artillery system, armed with the 
JAGUAR’s 40CTA gun, was equipped with its own tracking 
and pointing systems designed by Thales. 

The turret 
equipped with 
a 40 mm CTA 
cannon is able to 
fire on the move
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technology, engineering and math) programmes for young 
people globally.
One recent example, the Northrop Grumman Foundation 
screened a documentary film produced by filmmaker Na-
thaniel Kahn about NASA’s James Webb Space Telescope to 
nearly 2,000 Emirati students, teachers and space enthusi-
asts across the UAE at 11 venues. The film, called “Into the 
Unknown,” explains how the telescope will peer into the past 
to measure and capture images of stars and galaxies that be-
gan to form billions of years ago. Northrop Grumman, NASA 
and other relevant organisations’ employees answered 
questions after each screening.  
We could not be prouder of the absolutely amazing images 
and discoveries already coming from the technological mar-
vel that is our James Webb Space Telescope and look for-
ward to years of learning more about our universe. 

For the future, one that includes this “unmanned world” just as 
you mentioned, we know that continuous technology devel-
opment is essential to be prepared. Automation, data fusion / 
data fabrics, AI-ML, considerable reliance on data analytics, 
precision/accuracy for increasing complex and ever-changing 
threat environments are examples  of STEM related technolo-
gies that the next generation will need to master.
Northrop Grumman has established partnerships with nu-
merous organisations like the UAE Higher Colleges of 
Technology and Abu Dhabi Autonomous Systems Invest-
ments (ADASI). How effective do you think are these pro-
grammes?
In 2010, Northrop Grumman instituted the “UAE Innovation 
Challenge” programme with the UAE Higher Colleges of Tech-
nology (HCT). Hundreds of HCT students from every Emirate in 
the UAE had the chance to participate in this annual competi-
tion that promotes STEM as student teams design, build and 
operate unmanned air vehicles. 
Other partners for this programme include Abu Dhabi Auton-
omous Systems Investments (ADASI), the Association for Un-
manned Vehicle Systems International Foundation (AUVSI) 
and the Defense Services Marketing Council.
Over the years, this programme has generated numerous 
groups of young students, both boys and girls, with an in-
creased understanding and interest in unmanned systems 
technology.
Lastly, for counter-UAS specifically, we are also looking for-
ward to forging new relationships with academia and EDGE 
companies as this technology and mission requirements 
evolve.

UAS threat has been 
increasing over the past few 
years

Northrop Grumman has 
many programmes that focus 
on students

30mm Bushmaster cannon with advanced ammo has proven highly effective in live demonstrations against UASs

Abu Dhabi, UAE 2023
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Well, Northrop Grumman’s Forward Area Air Defence — 
Command and Control (FAAD-C2) is the U.S. Army’s SHORAD 
C2 programme of record and was designated by the U.S. De-
partment of Defense as the C2 for the Counter-UAS mission 
across all the U.S. Armed services. 
FAAD C2 is a battle-proven, fielded and trusted system, 
which is constantly evolving to stay threat relevant and meet 
the warfighter’s needs.
The programme integrates short-range air defence (SHO-
RAD), counter-rocket, artillery, and mortar (C-RAM), and 
counter-unmanned aircraft systems (C-UAS) systems to de-
tect and intercept incoming threats, warn affected personnel 
and determine point of origin.
For the Counter-UAS mission, Northrop Grumman takes a Sys-
tem-of-Systems / Layered Defence mission solution approach.  
Our mission analysis indicates this is the best approach for the 
UAS/drone threat.  It provides solutions with multiple effectors 
and networked sensors to achieve the maximum mission ef-
fectiveness to detect, identify, track, and defeat.
In addition to being part of Foreign Military Sales (FMS) re-
quests, our FAAD-C2 is also available through Direct Com-
mercial Sale (DCS).
For the UAE Counter-UAS mission, our FAAD-C2 has an open, 
vendor-agnostic, non-proprietary architecture that facilitates 
rapid and affordable integration with multiple, diverse sensors 
and effectors; integration with existing sensors and effectors, 
mobile or fixed-site, and even across organisations since the 

drone threat affects both civil and military agencies.
In addition, Northrop Grumman’s 30mm Bushmaster cannon 
with advanced ammo has proven highly effective in live dem-
onstrations against UASs.
These capabilities could be considered in this market as vari-
ous agencies consider how to defend against this growing 
threat.
The EDGE group recently unveiled swarming drones, its 
latest application for unmanned aerial systems, at UMEX 
2022 exhibition? How significant is the achievement?
Swarming technology, as was demonstrated by the EDGE 
Group earlier this year is significant in two ways.   
First, it is a testament to how the EDGE Group is continuing to 
define itself as a technology powerhouse for the UAE.  We also 
are tracking with interest the 2023 Mohamed bin Zayed Inter-
national Robotics Challenge for the maritime multi-drone 
mission, fully autonomous detect and identification. These 
types of initiatives will continue to push the boundaries of the 
imagination and technology.
Second, it is a reminder that swarming technology is an ad-
vancement in the missionisation of UASs that create an even 
more difficult position for air defenders.
Are there any specific programmes launched by your 
company to create awareness among youngsters about 
an Unmanned World?
Yes. Northrop Grumman has many programmes that focus on 
students. We are heavily engaged and support STEM (science, 

FAAD C2 is a 
battle-proven, 
fielded and 
trusted 
system

For Counter-UAS mission, Northrop Grumman’s FAAD-C2 has 
an open, vendor-agnostic, non-proprietary architecture
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‘C-UAS
Requires Rapid Response 
Detect-to-Defeat Timelines’
Northrop Grumman’s Jerry 
Spruill outlines effective ways to 
tackle drone threats

By Sakha Pramod

When it comes to countering unmanned aerial system (UAS) threats that 
are proliferating across the modern battlefield, there is no ‘silver bullet’ 
solution. Northrop Grumman, which provides an integrated, layered so-
lution, from sensing to intercept, believes that a strong defence against 
such threats requires a comprehensive, end-to-end approach.
In an exclusive interview with Nation Shield, Senior Director, Counter-UAS 
— Northrop Grumman, Jerry Spruill, insists that his company’s System-
of-Systems / Layered Defence mission solution approach is the best way 
to subvert UAS/drone threats.

What kind of solutions do you think are most effective 
when it comes to Counter-Unmanned Aircraft System (C-
UAS)?
The UAS or “drone” threat has been an increasing problem 
over the past few years.  These UASs, typically the multi-cop-
ter, are relatively low-cost, hard to detect, and can be used in 
a variety of ways, including persistent surveillance, Electronic 
Warfare (EW), communications, targeting, or lethal effects.
Counter-UAS is a new, emerging mission within the Short-
Range Air Defence (SHORAD) overall mission set, requiring 
quick response detect-to-defeat timelines to effectively 
counter. The lessons learned by air defenders over this same 
period point towards the strategy of layered defence to ef-
fectively counter the UAS threat. This is accomplished by in-
tegrating various counter-UAS effects on a network with a 

common command and control system (C2), which can be 
kinetic (missile, bullets), or non-kinetic (EW, capture, cyber).
Looking ahead — the UAS/drone will evolve to swarm-based 
operations, and will include emerging threats such as loiter-
ing munitions. This will require the Counter-UAS mission ca-
pabilities to evolve over time, which means the integrating 
system needs to be open architecture to allow ease of inte-
gration and cyber secure. Mission solutions for swarms can 
be achieved with high power microwaves. EW effectors, di-
rected energy and advanced ammunition counter effects are 
maturing to deal with the swarm threat.
Considering the serious threats posed by rogue drones, 
countries keep looking for advanced C-UAS. Does 
Northrop plan to provide any solutions tailored to the 
UAE market?

Jerry Spruill, Senior Director, Counter-UAS
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What are the advanced technologies that EDGE is invest-
ing in, and how are they impacting the development of 
systems in the cluster?
Our advanced technology research areas are wide-ranging 
and extensive, including autonomous capabilities, secure 
communications, advanced propulsion systems, robotics, 
and smart materials – with artificial intelligence at the heart 
of all.
As part of our roadmap, we’re also developing and integrat-
ing directed energy capabilities and autonomous systems to 
accelerate innovation and help our customers achieve suc-
cess in their most important and critical missions.
How does the cluster ensure that its products and servic-
es are attractive from a local and wider-regional perspec-
tive?
We work very closely with clients and end-users to under-
stand the intricate and intuitive needs of the security and de-
fence industry. We conduct regular workshops with poten-
tial customers, not only to provide an opportunity for us to 
showcase our offerings but for them to offer operational in-
sights that help us to advance future developments. We are 
consistently strengthening synergies with end-users to forge 
collaboration on advanced technology solutions.

We also have a deep understanding of the challenging regional 
environment, and all our products and solutions are designed to 
withstand the harsh desert climate. System components are 
tested utilising specialised vibration test chambers to simulate 
the extreme heat, rapid temperature changes, humidity, and vi-
brations environments. Similarly, end solutions are preferably 
trialled and demonstrated in the hotter summer months to ex-
hibit year-long system operation capability.
What is EDGE’s product roadmap to enhance cybersecurity, 
homeland security and law enforcement?
We are currently building our internal cyber capabilities, specifi-
cally in the area of secure communications. To support law en-
forcement and homeland security activities, we are continuously 
developing advanced and integrated intelligence systems that 
provide the highest level of protection and situational aware-
ness in an increasingly complex environment.

The UAE has a clear vision 
of transitioning to a 
knowledge-based economy

Radars for detecting threats
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Digital threats today are more resilient and persistent 
and intersect with daily security in unprecedented ways. 
Cyber-attacks have evolved from destroying and steal-
ing data to controlling weapons and infrastructure at-
tacks, and the damaging effect cannot be overstated. In 
an interview with Nation Shield, Waleid Al Mesmari, Se-
nior Vice President – Electronic Warfare & Cyber Technol-
ogies, EDGE, shed light on advanced technologies it in-
vests in, to enhance the country’s defence and discussed 
the company’s solutions contributing to the UAE’s indus-
trialisation strategy.
What are EDGE’s special plans for the Electronic Warfare 
& Cyber Technologies (EW&CT) cluster in 2022/2023?
Following our product development roadmap, we are fo-
cused on bringing disruptive solutions to the market with 
speed and efficiency. We are currently placing a major focus 
on expanding our secure communications and cyber capa-
bilities.
Network connectivity exposes an unsecured layer for data-
in-transit and is the source of the vast majority of cyber-at-
tacks. Due to this, the most sophisticated and strongest solu-
tions should be used by organisations to secure client infra-
structure and user data in transit between sites, whether lo-
cally on-campus or geographically dispersed across the 
world. This is an area of focus for the EW&CT cluster going 
forward.

EDGE
Leads the Way 
in Disruptive 
Defence Tech

We also have several contracts in the pipeline that will see us 
export our electronic warfare solutions, representing a sig-
nificant milestone in line with the UAE’s vision.
How do EDGE’s EW&CT solutions contribute to the UAE’s 
industrialisation strategy and promote the country’s 
reputation as a knowledge-based economy?
The UAE has a clear vision of transitioning to a knowledge-
based economy and becoming an exporter of technology to 
ensure long-term prosperity for current and future genera-
tions. As a nation, we are renowned for our ambition, vision, 
and prioritisation of technology. EDGE aptly defines who we 
are and where we want to be – on the leading edge of tomor-
row with cutting-edge innovations.
Developing sovereign defence products and solutions is one 
of our primary objectives. We are taking every step to ensure 
that our UAE-made products have great export potential on 
a regional and global stage. In addition, EDGE is part of the 
Ministry of Industry and Advanced Technology’s (MoIAT) Na-
tional In-Country-Value Programme that seeks to redirect 
public and private sector procurement to the local economy 
in line with “Operation 300Bn”.
Attracting exceptional national and global talent is also 
hugely important for us. EDGE is powered by skilled Emiratis 
and strengthened by world-class talent, and we believe this 
gives us a competitive advantage to develop, manufacture, 
and export high-tech defence solutions.

Waleid Al Mesmari, Senior Vice President – 
Electronic Warfare & Cyber Technologies, EDGE
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HENSOLDT Leverages Virtual and 
Augmented Reality
The successful use of HENSOLDT’s sensor solution is deter-
mined by intensive training on the system under realistic 
conditions. Virtual and augmented reality offers an addition-
al opportunity to work in a wide variety of controllable sce-
narios.
With cross-location marketplaces for virtual and augmented 
reality, the HENSOLDT focus is permanently on the exchange 
of possible application scenarios of VR/AR solutions.
In keeping with the motto “ONE HENSOLDT”, the company’s 
staff from different locations and line organisations meet in a 
community of practice to further utilise the opportunities of 
this technology.
Many HENSOLDT products, such as a TRML-4D radar and SE-
TAS high-performance optics, offer opportunities for VR/AR 
simulation by creating a “Digital Twin”, which saves time and 
money in development demos, and user training. These  Dig-
ital Twins can be used as cost-effective substitutes for real 
devices.
Today, HENSOLDT’s award-winning VR training system car-

ries out maintenance work on the Eurofighter Digital Map 
Generator (DMG), where users can experience the view of a 
soldier in the middle of an urban jungle with a “glass” tank 
and use the SETAS VR hazard recognition that leverages arti-
ficial intelligence. Ergonomics observations and set-up train-
ing on large-scale systems (e.g., TRML-4D, COBRA, etc.) can 
also be carried out.

MQ-9 Flies High at RIMPAC SINKEX

The first use of a U.S. Air Force MQ-9A Reaper, a remotely pi-
loted aircraft, occurred during the recently concluded Rim of 
the Pacific (RIMPAC) 2022 sinking exercise (SINKEX).
Participating in the SINKEX provided an opportunity for units 
from Australia, Canada, Malaysia and the U.S. to test weapons 
and systems in a simulated environment and marked a sig-

nificant development in maritime warfighting 
capability.
“They need us, and we need them,” said U.S. Air 
National Guard Capt. Phillip West, the RIMPAC 
MQ-9 maritime force integration lead. “That’s 
where RIMPAC comes into play.”
With the MQ-9 flying over the ocean as opposed 
to routine training in remote land locations, the 
main objective for the SINKEX was the gathering 
of practical data about operating in a maritime 
environment as opposed to a desert environ-
ment.
“The data that we have in a simulator feeds off of 

real-world engagements like SINKEX,” West said. 
“With what’s called the new Smart Sensor, they’re trying to 
build a database of what ships look like. They need us to actu-
ally do it so that they can build a database, and then they can 
fit it into a simulator so we can practice it and have more effi-
cient training.”
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ASAS to Provide Japan MOD with 
Hawkeye Parts
AAR Sumisho Aviation Services (ASAS), a joint venture 
launched by AAR CORP. and Sumitomo Corporation, an-
nounced a new agreement with Northrop Grumman for 
E-2D Advanced Hawkeye aircraft parts distribution. The Ja-
pan Air Self-Defense Force has been operating the E-2D 
since March 2019.
Under the five-year agreement, ASAS will be the distributor 
of certain Northrop Grumman parts to the Japan Ministry of 
Defense’s (JMOD) E-2D tactical airborne early warning air-
craft programme. ASAS will provide parts, demand forecast-
ing, stock component and spare parts inventory, and man-
age logistics to support the programme. This relationship, 
ASAS’ first with Northrop Grumman, builds on AAR’s and 
Sumitomo’s long-term relationships with the E-2 pro-
gramme, along with their combined strengths in offering 
product and service solutions to Japan’s defence sector.
“ASAS is enthusiastic about bringing our OEM Solutions ex-
pertise to the Japanese defence industry,” said Frank Landrio, 
ASAS Chief Executive Officer. “The global capabilities of ASAS 

Northrop Grumman to Lead U.S. 
Homeland Missile Defence Program
Northrop Grumman Corporation has been awarded an indefinite delivery, indefinite quantity con-
tract with a maximum amount of US$3,286,745,005 by the Missile Defense Agency (MDA) for the 
Ground-based Midcourse Defence (GMD) Weapon System (GWS) programme. 
The GWS programme defends the U.S. against intermediate and intercontinental ballistic missile 
attacks. Under this competitively procured contract, Northrop Grumman will provide design, devel-
opment, verification, deployment and sustainment support of new capabilities for GWS.
“As the GWS prime contractor, we will continue to work closely with MDA to optimise and develop 
modern missile defence systems to defend against evolving threats and provide advanced capabili-
ties for the warfighter,” said Scott Lehr, vice president and general manager, launch and missile de-
fence systems, Northrop Grumman. “GWS is part of Northrop Grumman’s land and sea-based mis-
sile defence systems that are enabled by our advanced missile warning and tracking space satellites. 
Together, we are delivering end-to-end capabilities that will protect the U.S. and its allies.”
GWS will transform the current ground system component of the GMD system by utilising a DevSec-
Ops approach leveraging proven digital transformation processes to update and modernise legacy 
code and warfighter capabilities and incorporate the Next Generation Interceptor fleet into the 
overall GMD system.

and our support of defence-critical missions position us to 
best service the JMOD.”
In November 2014, JMOD competitively selected the 
Northrop Grumman E-2D to fulfil an emerging next-genera-
tion airborne early warning requirement. Japan has operat-
ed 13 Northrop Grumman E-2C Hawkeyes since 1983 and is 
the largest E-2 operator outside the U.S.
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Nexter to Deliver 18 More CAESAR to 
French Army 

Diehl and Elbit Systems Continue 
Successful Cooperation

Nexter was recently notified by the French Ministry of the 
Armed Forces through the Direction Générale de l’Armement 
(DGA) of the order for new CAESAR artillery systems. The sys-
tems will be delivered to the French Army by summer 2024 at 
the latest. Nexter, together with the DGA, have demonstrat-
ed great responsiveness in setting up the production launch 
of 18 CAESAR systems within a few weeks.
To allow a rapid availability while awaiting the entry into ser-
vice of the CAESAR MkII, which will progressively equip the 
army’s artillery regiments from 2026 onwards, the Ministry of 
the Armed Forces has chosen the CAESAR MkI.
The CAESAR MkI is the first version of this 155mm artillery 
system mounted on a truck chassis. Being the lightest in its 
class (18t), it has a very low logistical weight and demon-
strates tactical, operational and strategic mobility.
The CAESAR is characterised by a fast battery start-up (less 

than one minute), a rate of fire of six rounds/minute and a 
very fast resupply (18 rounds/minute).
The selection of the CAESAR by several partner countries, 
such as Denmark, the Czech Republic, Belgium and Lithua-
nia, further shows the demand for the cutting-edge equip-
ment.

During the recently concluded ILA Berlin 
International Air Show, Diehl De-
fence and Elbit Systems signed a 
cooperation agreement on 
the equipment of German 
Armed Forces aircraft with 
a protection system.
The agreement is the con-
tinuation of the successful 
cooperation on the Direct-
ed Infrared Counter Mea-
sure System (DIRCM) that has 
existed since 2014. In this con-
text, Diehl Defence combines three 
SJ-MUSICTM (Multi-Spectral Infrared Coun-
termeasure) devices of the Israeli manufacturer to con-
stitute one DIRCM system securing 360-degree protection of 
the aircraft. DIRCM is currently being installed in the A400M 
and certified.

The DIRCM system serves the protection of 
large military and civilian aircraft 

against attacks from infrared-guid-
ed missiles. The protection sys-

tem is designed in such a way 
that it is connected with the 
guided missile warning sys-
tem and the Defensive Aid 
System via interfaces. It can 

be operated in all flight phas-
es without endangering urban 

or forested areas. Diehl Defence 
also provides Integrated Logistic 

Support (ILS) for the DIRCM system, as 
well as customer services in the field of repair, 

service and maintenance.
The companies also intend to cooperate on the smaller ver-
sion of DIRCM (MDS), which is suitable for helicopters and 
smaller aircraft. 
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In a First, HMAS Canberra Stows an 
Osprey at Sea

X-Bow Systems (X-Bow) recently confirmed the first launch of 
its Bolt Rocket at White Sands Missile Range. Bolt is the first 
vehicle in X-Bow’s new suite of modular boost rockets. The 
mission, named XL-2, carried a Payload Test Vehicle for the 
U.S. Department of Energy’s Los Alamos National Laboratory 
(LANL). With the success of this launch, the X-Bow team con-
tinues to usher new technologies, capabilities and competi-
tion into the solid rocket motor (SRM) Industrial Base.
X-Bow’s team will examine the XL-2 mission data, inspect the 
recovered hardware and move on to test its additively manu-
factured solid propellant technology on its second mission, 
sponsored by the U.S. Army Space and Missile Defense Com-
mand (SMDC) and the Department of Defense Innovation 
Unit (DIU). Multiple further launches of increasing size and 
capabilities in support of and under contract with additional 
customers are scheduled through 2024 and beyond. X-Bow 
also continues to offer its Bolt ‘Orbital Vehicle’ to the U.S. 
Space Force on the OSP-4 contract.
The Bolt launch follows last month’s successful static fire of 

X-Bow Systems Launches Bolt Rocket

the 32” diameter Ballesta Solid Rocket Motor. The Ballesta 
motor and the Bolt rocket were both built and assembled in 
tactical field conditions with minimal tools and handling 
gear.

Royal Australian Navy landing helicopter dock 
HMAS Canberra (L02) embarked two MV-22B Os-
prey military aircraft onboard and successfully 
moved the Osprey off the flight deck into the han-
gar for the first time at sea during Rim of the Pacific 
(RIMPAC) 2022.
The MV-22B’s operated from Canberra for the dura-
tion of RIMPAC, another first for the ship. Twenty-six 
nations, 38 ships, three submarines, more than 170 
aircraft and 25,000 personnel, participated in RIM-
PAC, which took place from June 29 to August 4 in 
and around the Hawaiian Islands and Southern Cali-
fornia.
A team of staff from the Aircraft Maintenance and 
Flight Trials Unit (AMAFTU) have embarked for RIMPAC, and, 
in a first for Canberra, the aircraft were been moved and 
stowed onboard.
Australian Army Major David Ellson said what the unit is 
achieving has taken some work by the AMAFTU to get to this 

point but is important for future capability and a great 
achievement to see.
“This is the first time at sea we have taken an MV-22B down 
from the flight deck onto the elevator lift and into the han-
gar,” Major Ellson said. 
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Abu Dhabi to Host 
GLOBALEM Conference

The Technology Innovation Institute (TII), a leading sci-
entific research centre and the applied research pillar of 
Abu Dhabi’s Advanced Technology Research Council 
(ATRC) announced that its Directed Energy Research 
Center (DERC) will organise the upcoming edition of 
GLOBALEM, a high power electromagnetic (HPEM) con-
ference.
Set to run from November 13 to 17 at St. Regis Abu Dhabi, the 
conference marks the first high-profile event DERC is hosting 
since the launch of its state-of-the-art research facility spe-
cialised in conducting prequalification tests at the Tawazun 
Industrial Complex in Abu Dhabi – comprising five special-
ised labs, each dedicated to a specific high-energy physics 
domain. 
The illustrious conference was first held in 1978 as the Nucle-
ar Electromagnetic Pulse Meeting (NEM) in Albuquerque, 
New Mexico, U.S., with the support of an eminent scientist in 
the electromagnetic field, Dr. Carl Baum and the Summa 
Foundation that he established.
Unpacking the challenges and opportunities that currently 
exist as well as those evolving every day in the crucial field of 
electromagnetics, the conference is set to draw the interest 
of experts from fields as diverse as pulsed power technolo-

gies, high voltage generator, microwave radiation, covering 
analytical and numerical modelling as well as experimental 
validation.
All eyes will be trained on the Best Student Paper Award 
(BSPA), to be presented to up to two outstanding papers 
whose first author is a student. The award is granted only to 
full papers submitted and presented in addition to the regu-
lar extended abstract required for the conference. The award 
recipients will receive a certificate and a cash prize of US$500. 
Likewise, the Young Scientist Award (YSA) will recognise a 
young researcher under 35 who has made innovative contri-
butions in fields related to high-power electromagnetics.
Highlighting the significance of the conference for the TII 
ecosystem and Abu Dhabi, Dr. Chaouki Kasmi, Chief Re-
searcher, DERC, said: “High Power Electromagnetics is one of 
those hot areas in focus today for us at DERC, given the varied 
number of applications and sectors it straddles – from your 
everyday generators, motors, and transformers to maglev 
trains and astronomy to health care and everything in be-
tween. We are even focusing on innovations that can treat 
certain types of cancer. Being able to convene so many glob-
al experts in Abu Dhabi is unprecedented and is a big deal for 
TII and the region.”
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UAE President Attends Al Alamein 
Meeting in Egypt

Al Bowardi Discusses Military 
Cooperation with Chief of Staff of 
Sudanese Armed Forces

President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahy-
an recently attended the fraternal consultative Al Alamein 
Meeting, which was called by Egyptian President Abdel Fat-
tah el-Sisi. The event was also attended by King Hamad bin Isa 
Al Khalifa of Bahrain and King Abdullah II of Jordan.

During the meeting held in Al Alamein 
City, Mersah Matruh Governorate, the 
leaders discussed fraternal relations, 
various aspects of cooperation, and 
joint work, especially in the economic 
and development partnerships and 
ways to enhance them.
In this regard, the leaders renewed their 
support for any effort and endeavour to 
enhance peace, stability and joint coop-
eration at various levels, based on trust, 
mutual respect and common interests 
to achieve the aspirations of the re-

gion’s people for progress, prosperity and development.
They also discussed several issues and took stock of the latest 
regional and international developments. The leaders empha-
sised their keenness on continuous fraternal consultations, 
which would boost stability and prosperity in the region.

Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, Minister of State for De-
fence Affairs, recently received, in his office, Lt. General Mu-
hammad Othman Al Hussein, Chief of Staff of the Sudanese 
Armed Forces, and his accompanying delegation.
During the meeting, Al Bowardi welcomed Lt. General Al 
Hussein and his delegation, commending the positive devel-
opments in the bilateral ties between the two countries in 
light of the support of President His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan.
“The relations between the UAE and Sudan are a model of 
effective overall cooperation, supported by the convergence 
in their views and stances towards the region and the rest of 
the world,” Al Bowardi said. He further noted that the UAE’s 
leadership has repeatedly affirmed its support for Sudan on 
various occasions.

The two sides also discussed the ongoing overall coopera-
tion between the UAE and Sudan and highlighted the keen-
ness of the two countries to enhance their relations, most 
notably in military and defence areas.
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Visitors to RIAT were also treated to an appearance from the 
amazing Airbus BelugaXL performing two flypasts during 
the flying display programme.
The RAF Red Arrows flew with the RAF’s new Poseidon mari-
time patrol aircraft to open the RIAT flying display and the 
venue also witnessed a unique pairing of the RAF Red Arrows 
alongside the ROKAF Black Eagles.   
Village Green
The Village Green was a new immersive experience for 2022 
encapsulating a range of features and activities for everyone 
including the popular Vintage Village. Located in the Green 
Zone to the western end of the showground, the Village 
Green provided a perfect location to view the fantastic flying 
displays and was also close to some of the display teams’ air-
craft.
Volunteers Reunite
Two aircraft enthusiasts who grew up together in India were 
reunited after 10 years while volunteering at the world’s larg-
est military airshow.
Ankur Sharma and Kunal Bharti were volunteering at the 
Royal International Air Tattoo for the first time this year in the 
hospitality team, managing the chalet clients.
The two went to kindergarten and school together in Delhi 
before each of them moved away in their 20s. Whilst they 

have kept in touch over the years, their stint at the airshow is 
the first time they’ve seen each other in 10 years.
Ankur, who lives in Melbourne, Australia, has been volunteer-
ing at Avalon airshow in the city for 15 years but decided a 
stint at the Air Tattoo would provide an opportunity to re-
unite with his friend.
The RIAT has a team of 1,500 volunteers, working in roles 
ranging from customer service and hospitality to site and en-
gineers.
Excitement Builds for 2023
There are still several months to go before #RIAT23 and en-
thusiasts have already bought nearly all Saturday’s super 
early bird tickets.
On 14-16 July 2023, RAF Fairford will be buzzing with excited 
visitors and the Cotswolds will echo once again with the 
thrilling sights and sounds of several hundred aircraft of all 
shapes and sizes, from all eras and countries of the world, 
gathering for the adrenalin-fuelled occasion.
The Royal Air Force Charitable Trust benefits from the profits 
of all sales and has supported a diverse range of initiatives 
totalling millions of pounds — from engineering and flying 
scholarships to adventurous training grants.
Reference Text/Photo: 
www.airtattoo.com

Village Green was a new 
immersive experience for 
2022

#RIAT23 enthusiasts have 
already bought nearly all 
Saturday’s super early bird 
tickets!

F-35 Lightning II on display with a North American F-86 Sabre
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standing availability and productivity in its category.
Regarding the A-29 Super Tucano aircraft, the worldwide 
fleet reached 500,000 flight hours earlier this year. With more 
than 260 units delivered, the aircraft has already been select-
ed by over 15 air forces worldwide, with the most recent de-
liveries being to the Philippines and Nigerian Air Forces.
Leonardo’s Activities
Leonardo supported RIAT, playing a central role in the STEM 
Techno Zone. Several Leonardo aircraft, including the AW149, 
an RAF Typhoon, and the Italian Air Force’s M-346 and C-27J 
flew during the show. Many of them, along with the Royal 
Navy’s AW159 Wildcat and AW101 Merlin, both made by 
Leonardo, were on static display.
Over the past 100 years, Leonardo has designed and built 
some of the UK’s most iconic aircraft and developed a range 
of sensors that help guide them on their missions, identify 
their targets and protect them against incoming threats.
At this year’s RIAT Techno Zone, visitors had the opportunity 
to meet some of its young engineers, hearing why they chose 
a career in STEM and learning about some of the technology 
behind many of the aircraft on display, through hands-on in-
teractive activities including: Thermal imaging camera: See 
yourself purely in the infrared and take and print a selfie using 
the thermal imaging technology. The Horizon technology, 

developed at the Southampton site, is behind many military 
night vision systems and is now being used to capture amaz-
ing footage on nature programmes such as Planet Earth 2, 
Dynasties and Springwatch;
Miysis: Sense and Detect — this exhibit simulates a real-life 
Miysis Direct Infrared Countermeasure, detecting threats 
and tracking them around the room;
AW101 Search & Rescue — can you locate and rescue those 
lost at sea with our AW101 exhibit? Cranking the handle will 
turn the miniature helicopter’s blades and cause it to lift off, 
after which attendees can steer it towards flashing red lights. 
Hovering over the lights will turn them green, saving the 
stranded seafarers.
Range of Aircraft
The Kingdom of Bahrain’s C-130J Hercules aircraft visited the 
Air Tattoo for static display and was warmly welcomed at RAF 
Fairford.
A Kawasaki C-2 aircraft from the Japan Air Self Defense Force 
arrived for static display to showcase the impressive trans-
port aircraft.
The NATO Airborne Early Warning & Control Force earlier 
confirmed availability of their aircraft for the Air Tattoo, and 
one of its E-3A Sentry aircraft performed a flypast during the 
flying display.

Inspire Stage was brought to 
the Techno Zone by the RAF 
Charitable Trust

The Kingdom of Bahrain sent 
an aircraft for the first time

Leonardo M-346 is a twin-engine, 
tandem-seat aircraft with fully 
digital flight controls and avionics
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formed the Taeguk sequence, which saw the jets form the 
shape of the Korean national flag Taegeukgi. They also 
showed 24 high-level manoeuvres.
STEM Techno Zone
The Techno Zone has aviation at its heart and is where the 
STEM subjects; Science, Technology, Engineering, and Maths, 
are brought to life. There were lots of cutting-edge exhibits 
and interactive activities designed to engage and inspire fu-
ture engineers at the show.
The Inspire Stage, introduced in 2022, was brought to the 
Techno Zone by the RAF Charitable Trust as a medium for 
sharing enthusiasm for all things STEM with engineers and 
scientists to inform and inspire.
Some incredible guests at the event included Tim Peake, 
Charles Duke, Andrew Smyth, and many more. 
Three prototypes from the Primary Engineer’s year-long ‘If 
you were an engineer’ competition — in which primary 
school children develop a product which is then taken to the 
prototype stage by a team of university students — were 
presented at RIAT 2022, where the RAFCT-supported 2023 
competition was also launched.
Embraer Presents KC-390, A-29
With its products currently available in more than 60 coun-

tries, Embraer made its presence felt at RIAT too. 
The multi-mission KC-390 Millennium aircraft from the Brazil-
ian Air Force (FAB) was on static display, alongside the A-29 
Super Tucano light attack and training aircraft.
The C-390 Millennium and its air-to-air refuelling configura-
tion, the KC-390, are the new generation of multi-role mili-
tary transport aircraft delivering unrivalled mobility and car-
go capacity, rapid re-configuration, improved comfort, and 
flight safety, as well as optimal management of reduced op-
erational costs through its life cycle — all in a single platform. 
Since its first delivery to FAB in 2019, the KC-390 Millennium 
has proven its capability and reliability. The aircraft was ex-
tensively used in operations to transport equipment and 
medical supplies, ranging from liquid oxygen to vehicles 
across Brazil at the peak of the COVID-19 outbreak. 
The FAB’s current fleet of KC-390s stands at five units. Togeth-
er, the fleet has exceeded 5,000 flight hours in operation with 
a mission completion rate of 97 per cent, demonstrating out-

Black Eagles returned to RAF 
Fairford for RIAT 2022 after 
10 years

F-16 MLU Belgian Air Force 350 Squadron special livery

An Eurofighter ready to be delivered to the Kuwait Air 
Force was on display at RIAT
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Cruise on Saturday and saw first-hand his passion for aviation 
and inspiring the next generation.”
Cruising at Altitude
Tom Cruise arrived in style by flying his Aerospatiale AS350B3 
Ecureuil helicopter right into the heart of the action.
A firm favourite of many celebrities, the RIAT can now add an-
other Hollywood A-lister to its long list of supporters.
With the recent release of Top Gun: Maverick, Tom Cruise’s 
visit comes at a time when passion and interest in aviation is 
at an all-time high. 
Paul Atherton stated: “Tom’s visit is something we were try-
ing really hard to keep under wraps but keeping secrets like 
that is hard when they’re so exciting! The Top Gun films and 
Tom’s famous passion for aircraft and flying have really 
helped to catapult aviation into the spotlight, which will help 
promote and inspire future generations of young people. 
RIAT is a home for those who appreciate the brilliance and 
excitement of the aviation world, so I am delighted to be able 
to welcome Tom to that home.”
Black Eagles Grab Accolades
The Republic of Korea Air Force display team, the Black Ea-
gles, returned to RAF Fairford for RIAT 2022 after 10 years 
since their previous and only appearance at the Air Tattoo, 

where the team literally stole the show, quickly cementing a 
reputation as one of the best aerobatic display teams in the 
world by winning Best Overall Flying Demonstration plus 
voted best display by Friends of the Royal International Air 
Tattoo (FRIAT).
Flying eight examples of the indigenously developed and af-
terburner equipped KAI T-50 Golden Eagle advanced jet 
trainer, the team were reformed in 2009 and this marks only 
the second time they have visited Europe.
Famed for their pinpoint accuracy and sophisticated ma-
noeuvres, their jaw-dropping repertoire includes the now-
famous “Taegeuk” — a representation of the South Korean 
flag drawn in aerial smoke.
This time around, the Black Eagles won the King Hussein Me-
morial Sword for best overall flying demonstration and the 
As the Crow Flies Trophy, the top two honours at RIAT.
The Black Eagles held a 25-minute show once daily for three 
consecutive days. On the first day of RIAT, the team per-

High-profile guests 
enthralled crowds in the 
Techno Zone

Leonardo’s helicopters took part in flying display

C-130 H Hercules of the Royal Jordanian Air Force
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carbon footprint over the next few years. 
Changes have already been taking place at this year’s show 
with the reduction in single use plastics, all waste being di-
verted from landfill, increased recycling of large event items 
and working with partners and exhibitors to highlight the in-
novations in aviation sustainability.
Cutting-edge sustainable examples included the fully-elec-
tric Pipistrel Electro, and the synthetically-fuelled Ikarus C42.
From astronauts to fighter pilots to ground and air crew, the 
show was filled with opportunities to interact with the peo-
ple who make the world of aviation turn. 
With the help of the RAF Charitable Trust, the charity for 
whom RIAT raises funds, a number of high-profile guests en-
thralled crowds in the Techno Zone with stories of trailblaz-
ing careers, intrepid space exploration, and cutting-edge sci-
ence and technology.
Jo Salter, the UK’s first female fast jet pilot and an Ambassa-
dor of the RAF Charitable Trust said: “As incredible as the air-
craft displays were, I was also taking a minute to appreciate 
the sight of young people returning to RIAT with excitement 
and enthusiasm. The RAF Charitable Trust has done a stellar 

job of curating exhibitions, speakers and events that will in-
spire young people to fulfil their potential. I’m sure many chil-
dren who visited the event left as future pilots, engineers and 
scientists because of what they experienced.”
Appetite for the show was sky-high after its three-year hiatus, 
with visitors coming from all over the world to see RIAT’s re-
turn. While many used the shuttle bus and park-and-ride ser-
vices from Cheltenham and Swindon, one arrival had its 
roots firmly in Hollywood.  
Top Gun star Tom Cruise’s visit was a closely-guarded secret, 
and the star spent time with RIAT visitors and volunteers, tak-
ing time to talk with those who had been inspired by his own 
passion for aviation.
Jo Salter said: “I had the amazing opportunity to host Tom 

The first Air Tattoo was 
staged in 1971 in Essex with 
just 100 aircraft
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Held after Three Years, 
RIAT 2022 Comes out 
with Flying Colours

Visitors included representatives from the Kingdom of Bah-
rain — the 57th nation to participate in RIAT with its first ever 
appearance, and A-list aviation enthusiast, Tom Cruise.
Paul Atherton, Chief Executive of the RAF Charitable Trust En-
terprises, the organisers of RIAT, said: “I’ve been blown away 
by the support we received for the long-awaited return of 
RIAT. Around 200,000 people were at the venue during the 
weekend —visitors, volunteers, partners, and all those in-
volved in the build. I’d like to personally thank every single 
one of them for helping RIAT to return with such success.”
From 15 - 17 July, RAF Fairford played host to a three-day-
long extravaganza of flying displays, static exhibits, and in-
teractive family entertainment. 
The first Air Tattoo was staged in 1971 at North Weald airfield 
in Essex with just over 100 aircraft taking part. From these 
small beginnings the show became the International Air Tat-
too in 1976, and recognition of its unique status was granted 
by Her Majesty The Queen in 1996, at which time the current 
Royal International Air Tattoo title was adopted. From 1973 to 
1983 the Air Tattoo was held at Greenham Common before 

moving to RAF Fairford in 1985.
Excitement was high, with tickets to all three days selling out 
before the show, and flying displays being extended to over 
eight hours to accommodate those from around the world 
who wished to participate.
USAF’s 75th Anniversary
Centred around the joint themes of “Training the Next Gen-
eration”, the United States’ Air Force’s 75th anniversary, and 
with a specific focus on sustainability, the show featured a 
spectacular line-up of aircraft. For the USAF, this included the 
E-4B, one of only four of its kind in the world. 
The show organisers say they are measuring the impacts of 
the event in order to help them make improvements to their 

Three years since its last edition, the Gloucestershire-based airshow, Royal International Air Tattoo (RIAT), made its tri-
umphant return with what its organisers say is its most successful show ever. The airshow welcomed 266 aircraft and 
1,500 crew members from across the globe in a celebration of aviation, science, and engineering. 

The airshow welcomed 
266 aircraft and 1,500 crew 
members
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The first MoU aims to establish a strategic partnership 
between BAE Systems and Embraer to collaborate in 
markets in which BAE Systems has a significant presence, 
including selected markets in the Middle East, for exam-
ple, the Kingdom of Saudi Arabia. The second MoU con-
firms intent to create a joint venture to develop a defence 
variant of Eve’s electrical vertical take-off and landing 
(eVTOL) vehicle. 
The C-390 Millennium and its air-to-air refuelling config-
uration, the KC-390, are the new generation of multi-role 
military transport aircraft already delivering unrivalled 
mobility and cargo capacity, rapid re-configurability, 
high availability, improved comfort and flight safety, as 
well as reduced operational costs through its life cycle — 
all in a single platform.
For the eVTOL collaboration, the companies intend to 
create a joint venture that will bring together the com-
plementary skills of Embraer and BAE Systems to pursue 
the potential development of a defence variant, with Eve 
being the platform provider.
ATR Secures Orders
Aircraft manufacturer ATR, reaffirmed its leadership in 
the regional aviation market with the signing of new 
deals and Global Maintenance Agreements, and in the 
future, with its updated 20-year market forecast.
ATR secured new orders from Japan’s ORC and Gabon’s 
Afrijet, respectively selecting the ATR 42-600 and the ATR 
72-600 as the lowest CO2 emission and economical re-
gional aircraft on the market. 

ATR continues to enlarge its footprint in Japan as Feel Air is looking 
to operate a fleet of up to 36 ATR aircraft, and the manufacturer is 
also getting support from the leasing community, as newly 
formed lessor Abelo is to acquire 20 aircraft, including 10 ATR 42-
600S – the Short Take-Off and Landing version.
ATR’s new 20-year global market forecast, disclosed at the show, 
demonstrates that essential connectivity benefits not only emerg-
ing markets but also mature economies. Communities across the 
globe will always need quick and affordable access to healthcare, 
education and fresh produce.
Fabrice Vautier, ATR Senior Vice-President Commercial, comment-
ed: “In mature markets, the acute awareness of the environmental 
challenge is the main driver for change across the entire aviation 
ecosystem. While in Asia Pacific, Latin America, or Africa, for in-
stance, the challenge is to provide a low-fare alternative to time-
consuming mobility options. Profitability for the operators and 
comfort for the passengers are paramount, and the ATR-600 family 
is making a difference, offering sustainability, comfort and reliabil-
ity. This is why our forecast predicts a total market of close to 2,500 
aircraft over the next 20 years.”
What’s Next
The Farnborough International Airshow is hosted every two years 
and the next show is slated for 22-26 July, 2024.
There are also plenty of events taking place before the 2024 event 
including Space-Comm this month, which welcomes the leading 
space companies to Farnborough to connect and discuss the fu-
ture commercialisation of the space industry.
Reference Text/Photo:
www.farnboroughairshow.com
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under a contract 
signed at the Farn-
borough Interna-
tional Airshow.
Airbus Helicopters 
UK Head of Civil 
Business Gary Clark 
stated: “It’s nearly 35 
years since we pro-

vided LAAC’s first ever helicopter — a Dauphin — and it will 
be satisfying to once again see them flying our helicopters.”
The two aircraft will be delivered in 2024 and will operate pri-
marily from LAAC’s helipad base at the Royal London Hospital 
in Whitechapel, which is one of the highest in Europe. LAAC’s 
advanced trauma team treated 1,713 patients in 2021.
Charles Newitt, LAAC Deputy CEO, said: “We are impressed 
with the medical capability that we can pack into the H135. 

The issue of ground safety is very important to us as we fre-
quently have to operate into physically constrained emer-
gency locations with a constant risk of the public being pres-
ent. The compact size of the H135 plus its Fenestron tail rotor 
and high ground clearance are attractive features for us.”
The H135 is the market leader in emergency medical services 
(EMS) worldwide and can be fitted with a wide range of EMS 
configurations, providing direct access and ample room for 
patient care. With the lowest operating and maintenance 
costs in its class, the proven H135 family of aircraft incorpo-
rates Airbus’ Helionix avionics suite and has recently received 
an alternate gross weight increase for an additional 265lbs 
(120kg) of useful load.
Airbus Helicopters provides some 55 per cent of the 2,600 
EMS helicopters flying in the world today and two-thirds of 
the air ambulance fleet in the UK.
Reality7e Simulator
During the event, L3Harris Technologies was selected by Air-
bus to supply an A320-family full flight simulator for its Tou-
louse Training Center.
“L3Harris’ collaboration with Airbus serves as a milestone in 
our pilot training commitment to customers,” said Alan Craw-
ford, President, L3Harris Commercial Aviation. “The Reality7e 
simulator will be the most sophisticated high-fidelity L3Har-
ris training device for Airbus platforms, providing airlines 
ease and flexibility to train their pilots.”
The Reality7e FFS provides a suite of maintenance and sup-
port utilities, including a secure customer portal that details 
software versions for future upgrades and enhancements, 
reducing the airline’s lifetime ownership costs.
Embraer-BAE Systems’ MoUs
Embraer and BAE Systems announced the signing of two 
memorandums of understanding (MoUs) at the Airshow.

USAF F-35 pilot with his 
Collins Aerospace helmet

Supernal Stand
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traditional jet fuel without modifications to airplanes, en-
gines or fuelling infrastructure. 
Boeing has committed to deliver its commercial airplanes ca-
pable and certified to fly on 100 per cent SAF by 2030.
“In order for the aviation industry to meet its net zero carbon 
emissions commitment by 2050 it will take all of us collabo-
rating and investing in scientific research and testing,” said 
Brian Moran, Boeing’s vice president of Global Sustainability 
Policy and Partnerships. 
Airbus’ Clean Hydrogen Push
During FIA2022, Airbus joined the world’s largest clean hy-

drogen infrastructure 
investment fund, 
managed by Hy24 — 
a joint venture be-
tween Ardian, a world-
leading private invest-
ment house and 
FiveTHydrogen, an in-
vestment manager 
specialising in clean hydrogen investments.
Hy24’s investment fund will provide financial capital to back 
credible, large-scale green hydrogen infrastructure projects 
world-wide. Airbus’ involvement assures its commitment to 
the scaling up of a global hydrogen economy, a prerequisite 
for the successful entry-into-service of its zero-emission 
commercial aircraft by 2035.
“Since 2020, Airbus has partnered with numerous airlines, 
airports, energy providers and industry partners to develop a 
stepped approach to global hydrogen availability,” said Kar-
ine Guenan, VP ZEROe Ecosystem, Airbus. “Joining a fund of 
this magnitude demonstrates Airbus’ continuously active 
role in infrastructure investments for the production, storage 
and distribution of clean hydrogen worldwide.” 
“We are delighted that Airbus has joined the fund along with 
other key industrial and financial investors,” remarked Pierre-
Etienne Franc, the CEO of Hy24. “Hy24 is well-positioned to 
identify and accelerate the development of clean-hydrogen 
infrastructure companies to meet today’s needs and ensure 
tomorrow’s transportation and logistics.” 
LAAC Helicopter Order
London’s Air Ambulance Charity (LAAC) – the helicopter 
emergency medical service (HEMS) for the UK’s capital — or-
dered two Airbus H135 helicopters for the renewal of its fleet 

Space Zone featured 
exhibitors from companies 
and Space agencies

Vertical Aerospace’s display at the show 

AGF Theatre at FIA

Space Zone
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cessful parts of the show. Featuring exhibitors from a wide 
range of space-driven companies and Space Agencies from 
around the globe, the variety of ideas being shared and 
showcased was immense. The dedicated Space Theatre put 
on a comprehensive five-day schedule of pioneering and en-
gaging content, welcoming inspirational speakers and key 
figures from the space industry.
SAF Move by Boeing
The FIA2022 drew aviation fans to the UK to explore and ex-
perience the newest innovations in aerospace. Boing put its 
aircraft on display for thousands of people to see, hear and 
touch.
The company’s fuel-efficient 737-10 and 777-9 flew to the 
show on a blend of sustainable aviation fuel; an all-electric 
vertical-takeoff-landing (eVTOL) air taxi was also debuted by 

the company with its joint venture Wisk Aero.
Boeing highlighted other autonomous capabilities — including 
the MQ-25 uncrewed aerial refueller and the Airpower Teaming 
System — and unveiled modelling tools that will help the avia-
tion industry reach net-zero emissions by 2050.
Boeing became the founding member of the University of 
Sheffield’s Energy Innovation Centre (EIC), leading the way for 
the company to help develop and bring SAF to the market.
The EIC includes the Sustainable Aviation Fuels Innovation Cen-
tre (SAF-IC), a first-of-its-kind facility in the UK that will help test 
and certify new sustainable aviation fuels (SAF), and the Transla-
tional Energy Research Centre (TERC), which will contain pilot-
scale production facilities suitable for investigating different 
methods of producing SAF.
SAF offers the most immediate and greatest potential to decar-
bonise aviation over the next 20 to 30 years. Sustainably pro-
duced jet fuel reduces CO2 emissions by as much as 80 per cent 
over the fuel’s lifecycle with the potential to reach 100 per cent 
in the future. Made from several feedstocks, SAF is certified for 
commercial use and can be blended by up to 50 per cent with 

Airbus, Boeing announced 
deals between them worth 
US$4.5bn

An eVTOL air taxi was 
debuted by Boeing at the 
show Wisk Aero all-electric, self-flying eVTOL air taxi
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Zero Strategy and new Future Combat Air Strategy, acceler-
ating the UK’s leading position within the global aerospace 
arena.
Opened with a virtual message from the Prince of Wales, the 
inaugural Aerospace Global Forum showcased the demand 
for collaboration within the industry and the wider ecosys-
tem, providing a panoramic look at the disruptive and exis-
tential challenges of the 21st Century and actionable steps 
to a cleaner, more efficient generation of aerospace.
Pioneers of Tomorrow
The Pioneers of Tomorrow saw thousands of young people 
attend the show to learn more about the exciting and fasci-
nating careers available in the UK aerospace, defence, secu-
rity and space industries.
Gareth Rogers, CEO of Farnborough International, noted: 
“Farnborough International Airshow has cemented its posi-
tion as the place to have important conversations about the 

future of aerospace. I look forward to seeing the innovation 
and pioneering partnerships established at the event be-
tween exhibitors and leaders continue to flourish.”
Kevin Craven, CEO of ADS Group, added: “It was fantastic to 
see increased and renewed confidence in the global aero-
space industry as sustained recovery from the pandemic con-
tinues. Total deals on aircraft made across the show, including 
firm, options and commitments on aircraft, including busi-
ness and regional jets, touched US$50.8 bn. There is a clear 
demand for newer, greener and fuel-efficient aircraft along-
side increasing market recovery as the sector looks to acceler-
ate progress towards net zero by 2050.”
Space Zone
The Space Zone at FIA2022, hosted in one of the brand-new 
sound stages, proved to be one of the most popular and suc-

Pioneers of Tomorrow 
highlighted exciting careers 
for youngsters

Boeing became founding 
member of University of 
Sheffield’s EIC

Pioneers of Tomorrow Activity

Red Arrows and RAF Typhoon

Static display - Embraer Tech Shark
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From setting the agenda on aviation’s path to NetZero at the 
inaugural Aerospace Global Forum, establishing new part-
nerships at the Business Connections Exchange, and bring-
ing the next generation of innovators together with industry 
at Pioneers of Tomorrow, FIA2022, which took place between 
July 18-22, turned out to be a welcome return for the busi-
ness of aerospace.
Setting the course of the industry for decades to come, sus-
tainability, net-zero, advanced air mobility and space were 
the leading topics for exhibitors and attendees at the event, 
highlighting the industry’s dedication to driving positive 
change and building a more efficient, greener future.
The Airshow was opened by Prime Minister Boris Johnson, 
who welcomed global leaders from the aerospace and avia-
tion industries to Farnborough, UK. Throughout the week, 17 
ministers attended the Airshow alongside more than 30 
Members of Parliament.
Global Partnerships 
A strong backlog of aircraft and engine orders, billion-dollar 
global partnerships and contracts across the aerospace, 
space and defence supply chains were revealed by globally 
recognised leaders such as Airbus, Boeing, Rolls-Royce, Easy-
Jet and Embraer.
Airbus and Boeing announced deals between them worth 

US$4.5bn to the UK at current programmes and prices with 
277 confirmed aircraft orders and a further 81 options.
The deals, discussions and conversations at the Airshow 
demonstrated that across the sectors, there is clear recovery 
following the global pandemic. 
Announcements by the Prime Minister and senior cabinet 
Ministers on the first days of the show included the Jet Zero 
Strategy, the Aerospace Growth Partnership Destination Net 

“Total deals on aircraft 
made across the show, 
including firm, options and 
commitments on aircraft, 
including business and 
regional jets, comes to 
US$50.8 bn”
Kevin Craven, CEO of ADS Group

Aerial shot of show site
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Farnborough Airshow            
Success Signals Revival of 
Aerospace Sector
For decades, the Farnborough International Airshow (FIA) has remained a prominent international platform for the 
aerospace and defence industry. This year, its role soared to even greater significance with FIA2022 serving as the first 
major event to reconnect stakeholders in the sector after the global disconnect caused by the pandemic.
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Military Power is the 
Embodiment of the Overall 
Power of the Nation

This may explain the great powers’ keenness to make announcements from 
time to time about having a sophisticated system of weapons, with the aim of 
enhancing the credibility of their deterrence strategy against rival countries. 
The former U.S. President Donald Trump once said that his country does not 
want to use its most powerful weapon in the world; it would be enough for 
them to own it.
Military force is part of the means of hard power that countries employ to at-
tain the goals of their foreign policy, especially in foreign conflicts and crises 
management. This was evident during the Cold War era, when the arms race 
between the United States and the former Soviet Union was the basis of mu-
tual deterrence between them. Military force is still now the most important 
tool for implementing the foreign policy of the major and regional powers. 
Although modern defence theories indicate that military power cannot have 
full impact in isolation from other aspects of power, especially technological, 
economic, political and cultural aspects. Developments and data in the region-
al and international environments over the past years clearly indicate that mili-
tary power still constitutes the main mainstay of a nation’s comprehensive 
power and political weight in the international order. This would take us back 
to the realistic theory in international relations, which considers military force 
as the cornerstone of the comprehensive strength of states. As such, nations 
seek to maximise their military power, as it is the most important means to 
achieve their national interests.
Many national security and strategy experts agree that military power still con-
stitutes the main factor for maximising the comprehensive power of countries 
and the optimal performance to enhance their political influence in the inter-
national order. On the one hand, it provides an environment that guarantees 
for countries growth and development in other fields. On the other, it supports 
the foreign policy of countries, reinforces their positions on various issues and 
imparts on them credibility, influence and effectiveness. An example of this is 
the military deterrence strategy adopted by the U.S. towards some regional 
powers, which limited their moves, since they knew that any hostile behaviour 
from their side would be met with a military endgame.
Military power and the associated advanced defence industries and state-of-
the-art technical environment constitute the most important components of 
the comprehensive strength of any country. They not only enhance the deter-
rence of the armed forces, but also help support the economies of countries 
and boost development of their human resources and technological capabili-
ties.

Editorial

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

The concept of 
military power is not 
limited to the physical 
aspect, which includes 
military equipment, 
technological 
capabilities and combat 
readiness of armies. It 
also includes the moral 
effect and yield of such 
power, especially its 
impact on the conduct 
of others or the 
pressure it applies to 
them to adopt a certain 
behaviour towards a 
particular issue. In other 
words, the threat to use 
military force may have 
the same desired effect 
in case it is used.
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