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السنة 51 العـدد 612 يناير 2023 جمادي اآلخرة 1444هـ مجلة عسكرية استراتيجية -

العالقات الصينية الخليجيـة:
اإلمـارات نموذجًا

سيف بن زايد يشهد حفل 
تخريـج الدورة 52 ودورة اإلناث 
الـ 12 من المرشحين الطيارين

خالد بن محمد بن زايد والحسين 
بن عبدالله يشهدان تمرينًا عسكريًا 

تعبويًا مشتركًا بين البلدين

سالح الجو األمريكي يكشف 
النقاب عن قاذفة شبح جديدة 

ذات تقنية عالية

 V-280 Valor الطائرة الهجومية
من إنتاج شركة Bell تفوز بعقد 

بقيمة 1,3 مليار دوالر

 F-16 تعمل على تعزيز القوة النارية لطائرات l3Harris

في ثالث دول بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا



Abu Dhabi, UAE 2023



رؤية الصين االستراتيجية 
لعالقاتها مع دول مجلس التعاون
دوالر  مليار  مائة  تفوق  التي  بامكانياته  القوة  لهذه  نموذج  اآلسيوي  االستثمار  بنك  ويعد 
وبمشاركة قوى اقتصادية اسيوية مؤثرة مثل الهند وماليزيا وسنغافورة وتايالند، لبناء إطار داعم 
للتنمية في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، كما تحرص الصين دائمًا على توظيف قدراتها 
المالية الضخمة في كسب أصدقاء جدد عبر بوابة االستثمارات الخارجية والتصدير إلى مختلف 
دول العالم ومناطقه. كما تعد مبادرة »الحزام والطريق« أبرز نماذج هذه االستراتيجية الصينية.

قوة  أكبر  ثاني  فهي  الراهن،  العالمي  النظام  في  الصين  مكانة  على  المراقبون  يختلف  وال 
األمن  مجلس  في  الدائمين  األعضاء  وأحد  المتحدة،  الواليات  بعد  العالم،  في  اقتصادية 
الدولي، وهذا بحد ذاته كفيل بجعل منطقة الخليج العربي أحد أولويات اهتمامها، سواء بحكم 
مسؤوليتها في الحفاظ على األمن واالستقرار الدولي، أو بحكم مصالحها االستراتيجية كدولة 
مستوردة للنفط تحصل على نحو %60 من احتياجاتها النفطية من منطقة الخليج العربي. وتنظر 
قائمة  استراتيجية  رؤية  تمتلك  ال  ولكنها  باهتمام خاص،  المنطقة  واستقرار  أمن  إلى  الصين 
على الهيمنة والنفوذ في دول المنطقة. والرؤية الصينية قائمة باألساس على تعميق شبكة 
المصالح االستراتيجية المتبادلة وبناء عالقات شراكة استراتيجية قائمة باألساس على التعاون 
االقتصادي والتبادل التجاري وتبادل المنافع أو ما يعرف بشراكات القوة أو قوة الشراكات، وترى 
في هذه الشراكات ما يعادل الشراكات األمنية وربما يفوقها تأثيرًا وأهمية. وقد اعتادت الصين 
بناء مناطق مصالح لها عبر المدخلين االقتصادي واالستثماري، فضاًل عن قطاعات التكنولوجيا 
والصناعة والثقافة، وقد نجحت عبر ذلك نجاحات الفتة في أفريقيا وآسيا ومناطق مختلفة من 
العالم، أي ان الصين تتوسع عبر القوة الناعمة القائمة على الشراكات االقتصادية واالستثمارية 
باألساس. وتتميز الدبلوماسية الصينية بالتمسك بمبادئ األمم المتحدة والسعي للحفاظ على 
هذه  إزاء  خاصة  تاريخية  حساسيات  ولديها  الداخلية،  شؤونها  في  التدخل  ومنع  الدول  سيادة 
الممارسات، وبالتالي ينظر إليها من منظور مغاير عن بقية القوى الكبرى في العالم. كما توفر 
لها هذه الميزة إمكانية بناء عالقات متوازنة مع جميع الدول وتوسيع هامش المناورة بعدم بناء 

تحالفات أو الدخول في محاور مع أطراف دون أخرى.
ورغم أن الصين ال ترتبط بتحالفات وإنما بشراكات استراتيجية مع أطراف متعددة، فإن عالقاتها 
مع جميع األطراف اإلقليمية تتيح لها أيضًا فرصة التأثير ولعب دور في الحفاظ على مرتكزات 
القائمة على هذه الميزة، ولكن مع مالحظة أن الصين  األمن واالستقرار بما يخدم مصالحها 
ال تزج بنفسها في أي أدوار وساطة لتسوية األزمات، وال ترتبط كثيرًا بمجموعات للتعامل مع 
التحديات االستراتيجية التي تواجه السالم العالمي، ولو تطلب االمر ذلك تنخرط في هذا الدور 
االتفاق  وقعت  التي   ،5+1 مجموعة  في  حدث  كما  األطراف  متعددة  دولية  مجموعة  ضمن 
النووي مع إيران في عام 2015. وفي منطقة الخليج العربي، تحرص الصين على إظهار التحدي 
االستراتيجي المباشر للنفوذ األمريكي ، وتنبع فلسفة الصين في هذا النهج من رغبة مخططي 
للعالقات  مدمر  مصالح  صدام  عن  يسفر  صدام  أي  تفادي  في  الصينية  الخارجية  السياسة 
الصينية ـ األمريكية، حيث ال ترغب الصين في نشوب حرب باردة بين القوتين العظميين، كما 
تتفادى بشكل أكثر الحاحًا االنزالق إلى صدام عسكري، وتؤمن بفاعلية التمدد االقتصادي والقوة 
في كسب الصين مكانة دولية عالمية متنامية على المدى البعيد من دون الحاجة إلى خوض 
السياسي  الخطاب  أن  الجميع  يلحظ  ولهذا  األمريكية،  المتحدة  الواليات  مع  صراعات صفرية 
الخشن يظهر فقط في حاالت معدودة مثل القضايا واألحداث المتعلقة بوحدة الصين وسيادتها 
حول  المجاورة  الدول  مع  لها  خالف  وأي  واحدة”  “صين  بسياسة  مايتعلق  والسيما  الوطنية 
السيادة والجزر وغير ذلك، عدا هذه القضايا تحرص الدبلوماسية الصينية على التوازن واإلبقاء 

على مصالحها االستراتيجية مع مختلف األطراف.

اإلفتتاحية

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

تعتبر رؤية الصين 
االستراتيجية لمنطقة 
الخليج العربي والمنطقة 
العربية بشكل عام، 
جزءًا ال يتجزأ من الرؤية 
االستراتيجية الصينية 
في مجملها، وهي رؤية 
قائمة على توظيف موارد 
وآليات القوة الناعمة 
الصينية في تحقيق 
األهداف االستراتيجية 
للبالد، وامتالك عوامل 
القدرة والتأثير في صناعة 
القرار الدولي عبر بوابة 
القوة الناعمة متمثلة في 
االقتصاد واالستثمارات 
والتكنولوجيا والتجارة ونقل 
المعرفة وتبادل الخبرات.



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
النقيب/  سالم سيف الزحمي
المالزم/1  عبيد خليفة الكعبي

اإلخراج والتصميم
موزة حسن آل علي
أحمد محمود أحمد 

اإلعالنات والتوزيع
ندى الشاطري
شـــاكا برامــود

سيف بن زايد يشهد حفل تخريـج الدورة 52 
ودورة اإلناث الـ 12 من المرشحين الطيارين
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خالد بن محمد بن زايد والحسين بن عبدالله 
يشهدان تمرينـًا عسكريًا تعبويًا مشتركًا بين البلدين

تصدر عن اإلدارة التنفيذية لإلتصال الدفاعي
وزارة الدفاع ـ االمارات العربية المتحدة
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بالقارة األفريقيــة
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L3Harris تعمل على تعزيز القوة 
النارية لطائرات F-16 في ثـالث 
دول بمنطقــة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا
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سيف بن زايد يشهد حفل تخريـــــــــــــج الدورة 52 ودورة اإلناث الـ 12 
من المرشحين الطيارين

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات حفل 
تخريج الدورة الثانية والخمسين، ودورة اإلناث الثانية عشرة، من المرشحين الطيارين، في كلية خليفة بن 
 زايد الجوية، و ضمت هذه الدورة مرشحين من عدد من الدول الشقيقة.



7

درع الوطن... مسيرة وطن 

سيف بن زايد يشهد حفل تخريـــــــــــــج الدورة 52 ودورة اإلناث الـ 12 
من المرشحين الطيارين

أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد  حمد  الركن  الفريق  معالي  الحفل  حضر 
الدفاع، وعدد  وزارة  وكيل  الظاهري  المسلحة، وسعادة مطر سالم  القوات 
من المسؤولين وكبار ضباط وزارة الدفاع والشرطة والملحقين العسكريين 

في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وأهالي الخريجين.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم ُتليت بعد ذلك آيات من الذكر الحكيم، ثم مر 
الخريجون أمام المنصة الرئيسية عبر استعراض عسكري متميز، وأدوا قسم 
الوالء ــ حيث أقسموا بالله العظيم على أن يكونوا مخلصين لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
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محمد بن زايد:
نحن َفُخورن برؤية شباب 
الوطن وحماته يحملون شرف 
الجندية وقيمها الراسخة، وهم 
على أهبة االستعداد والجاهزية

القائد األعلى للقوات المسلحة “حفظه الله” وأن يحافظوا على أمن دولتنا 
الصادرة عن  األوامر  واستقاللها وأن يحموا حدودها وسماءها وأن يطيعوا 

رؤسائهم وينفذوها في البر والبحر والجو ويحافظوا على سالحهم”.
الخريجين،  أوائل  على  الجوائز  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  وسلم 
مقدمًا سموه التهاني والتبريكات لهم على جهدهم وتفوقهم، وحاثًا إياهم 
على االستفادة من العلوم والمهارات التي تلقوها في سبيل تعزيز منجزات 
رعاية  أن  مؤكدًا سموه  واقتدار،  بكفاءة  مهامهم  وأداء  عنه  والدفاع  الوطن 
األعلى  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
للقوات المسلحة “حفظه الله” لكلية خليفة بن زايد الجوية، هي الداعم األكبر 

لتمّيز هذا الصرح األكاديمي.
الـ53  الدورة  إلى  الـ52  الدورة  من  العلم  وتسلم  تسليم  تم  ذلك،  عقب 
مصحوبًا بقسم العلم بأن يحافظوا عليه مرفوعًا عاليًا، واستأذن قائد الطابور، 

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان باالنصراف من ميدان الحفل باستعراض 
الحضور،  إعجاب  نال  جويًا  عرضًا  الفرسان  فريق  قدم  ثم  مهيب،  عسكري 

والتقط سموه صورًا تذكارية مع الخريجين.
زايد  بن  خليفة  كلية  قائد  النيادي  علي  بطي  طيار  الركن  العميد  ألقى  كما 
الجوية، كلمًة أعرب فيها عن السعادة واالمتنان لتشريف الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل كلية 
خليفة بن زايد الجوية لتخريج الدورة الثانية والخمسين ودورة اإلناث الثانية 
عشرة من المرشحين الذين أتموا متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس 
في تخصصي علوم الطيران واإلسناد الجوي، بالتعاون والشراكة مع كليات 
الدول  مرشحي  من  عددًا  تضم  الدفعة  هذه  أن  إلى  مشيرًا  العليا،  التقنيــة 
الشقيقة، وهم من المملكة األردنية الهاشمية ومملكة البحرين والمملكة 

العربية السعودية وجمهورية السودان.
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درع الوطن... مسيرة وطن 

قائد الكلية:
إن دعم قيادتنا المتواصل 

ورؤيتها الثاقبة، جعلنا نصل 
إلى ما نحن فيه من نجاحات 

وتميز

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أقوال  من  الكلية  قائد  واقتبس 
نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة قائاًل: “نحن َفُخورن برؤية 
على  الراسخة، وهم  وقيمها  الجندية  يحملون شرف  الوطن وحماته  شباب 

أهبة االستعداد والجاهزية”.
وجاء في كلمته “إن دعم قيادتنا المتواصل ورؤيتها الثاقبة، جعلنا نصل إلى 
ما نحن فيه من نجاحات وتميز، وقد أثمر هذا التميز على حصول كلية خليفة 
األكاديمي  واالعتماد  المؤسسي  االعتماد  على  العام،  هذا  الجوية  زايد  بن 
سجل  إلى  ُيضاف  جديدًا  إنجازًا  ُيعد  والذي  مقبلة،  سنوات  خمس  لمدة 
والدفاع  الجوية  والقوات  المسلحة،  قواتنا  ُنِمُد  فنحن  المستمرة،  نجاحاتها 
الجوي، بصفوٍة من الضباط، الذين نلمس أثرهم درعًا للوطن” مقدمًا الشكر 

واالمتنان للقيادة الرشيدة.
ووجه بهذه المناسبة الغالية كلمًة إلى الخريجين بارك لهم اجتيازهم مراحل 

التدريب العسكري والتعليم األكاديمي..الذي جاء تتويجًا لجهٍد مخلص، وعمٍل 
دؤوب، مؤكدًا أن الفائز؛ هو األقوى إرادة واألصلب عزيمة واألفضل علمًا 
والعطاء  الجهد  مضاعفة  المقبلة  المرحلة  في  عليهم  أن  مشددًا  وكفاءة، 

وإعالء قيمة العمل والكفاءة والتفاني في أداء الواجب.
وتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى وزارة الدفاع والمجلس األعلى وللجامعات 
والكليات، وإلى قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي على الدعم الالمحدود 
التدريس  هيئة  وأعضاء  الكلية  مرتب  وإلى  الكلية،  وإمكانيات  قدرات  لرفع 

وفرق التدريب، على مساهماتهم الملموسة في نجاحاِت الكلية.
وفي ختام كلمته؛ جّدد الشكر لسموه على تشريفه حفل تخريج المرشحين 
في هذه الدورة، ليكونوا سندًا وعزًا لدولة اإلمارات العربية المتحدة، مجِددًا 
بروح  بين األمم  الوطن شامخًة  راية  لتبقى  العهد والوالء للوطن والقيادة، 

االتحاد الذي قام على أسس راسخة ودعائم قوية.
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حمدان بن زايد يستقبل فريق فرسان 
االمارات لإلستعراضات الجوية ..

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة 
في قصر النخيل فريق فرسان اإلمارات لإلستعراضات الجوية التابع للقوات 

الجوية والدفاع الجوي.
وأشاد سموه خالل اللقاء بجهود ومشاركات الفريق في الفعاليات والمناسبات 



11

درع الوطن... مسيرة وطن 

اإلقليمية  المحافل  في  المسلحة  والقوات  الدولة  وتمثيل  المحلية  الوطنية 
والدولية من خالل تقديم إستعراضات جوية مليئة باإلثارة والتشويق وبأعلى 

درجات االحتراف والسالمة الجوية.
وقال سموه ان فريق فرسان االمارات منذ تأسيسه وحتى اآلن يحظى بسمعة 
طيبة من بين العديد من فرق اإلستعراضات الجوية في العالم نظرًا لما يتميز 
به أعضاء الفريق من امكانيات احترافية ومهارية عالية فهم سفراء الدولة في 

الخارج ويسهمون في رفع علم دولة اإلمارات عاليًا في سماء دول العالم التي 
يشاركون فيها. 

حضر اللقاء سعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في 
هيئة  رئيس  سمو  مستشار  بوشهاب  حمد  عيسى  وسعادة  الظفرة  منطقة 

الهالل األحمر اإلماراتي.
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حمدان بن زايد يزور قاعدة ليوا الجوية ويدشن 
 طريق أحمد خميس الهاملي

في  الحاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو   أكد 
منطقة الظفرة حرص دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ 
تزويد  على  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمـد 
التقنية  والتجهيزات  والمعدات  األسلحة  بأحدث  المسلحة  قواتنا 
أمنه  الوطن وصون  الدفاع عن  أداء واجبها في  الحديثة من أجل 
دعم  في  والمساهمة  الوطنية  ومكتسباته  وإنجازاته  واستقراره 

النهج السلمي الدولي في حل المشاكل المختلفة في العالم.
وأشار سموه إلى إسهام قواتنا المسلحة وكافة منتسبيها بإيجابية 
وفعالية في العديد من ساحات العمل اإلنساني العالمي لحفظ 
األمن واالستقرار من خالل المشاركة في العديد من المهام في 

مختلف دول العالم.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها سموه لقاعدة ليوا الجوية حيث 
كان في استقباله معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي 
رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة مطر سالم الظاهري وكيل 
وزارة الدفاع وسعادة اللواء الركن طيار ابراهيم ناصر العلوي قائد 
القوات  ضباط  كبار  من  وعدد  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات 

المسلحة.
وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن ارتياحه وسعادته 
الجوي من تميز  الجوية والدفاع  القوات  إليه  البالغة لما وصلت 
واستعداد وما يتحلى به شباب وشابات الوطن من عزيمة صادقة 
مع  التعامل  في  قوية  وإرادة  عالية  وكفاءة  والعطاء  البذل  على 

أحدث التقنيات وعلوم العصر العسكرية . 
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درع الوطن... مسيرة وطن 

استقبل معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، نيابة 
عن معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مقر 
وزارة الدفاع في أبوظبي، معالي الفريق الركن محسن محمد الداعري 

وزير الدفاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
      تم خالل اللقاء - الذي حضره سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل 
وزارة الدفاع - بحث عالقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين 
يحقق  بما  تنميتها  والعسكري وسبل  الدفاعي  المجال  الشقيقين في 
المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.
ومحاربة  واألمني  العسكري  »التعاون  اتفاقية  لـ  الجانبان  ووقع        
لرغبة  وتلبية  والسيادة،  المساواة  بمبادئ  منهما  التزامًا  اإلرهاب« 
وشعبيهما  البلدين  مصالح  يخدم  لما  المتبادل  بالتعاون  الطرفين 
الطرفان للحفاظ على األمن  التي يوليها  وتأكيدًا منهما على األهمية 
االتفاقيات  مع  وتوافقًا  اليمنية  الجمهورية  في  واالستقرار  والسلم 
الدولية واألعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة 
العسكري  والتعاون  الجهود  لتعزيز  وذلك  األمني،  والتعاون  اإلرهاب 

لمكافحة اإلرهاب.
      حضر اللقاء وتوقيع االتفاقية عدد من كبار الضباط والمسؤولين 

في وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع اليمني.

القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  حمد  الركن  الفريق  معالي  استقبل 
المسلحة بمكتبه، الفريق أول جوي بارك جيونغ هوان رئيس أركان الجيش 

الكوري والوفد المرافق له.
الثنائية بين  أركان الجيش الكوري مشيدا بالعالقات  ورحب معاليه برئيس 

ونمو. تطور  بينهما من  المشترك  العسكري  التعاون  وما يشهده   البلدين 
وجرى خالل اللقاء تبادل األحاديث واستعراض عالقات التعاون العسكري 

المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها.

 الرميثي يستقبل رئيس أركان الجيش الكوري..

وزير العدل ووزير الدفاع اليمني يبحثان التعاون ويوقعان 
اتفاقية في المجال الدفاعي ومواجهة اإلرهاب
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خالد بن محمد بن زايد والحســـــــــــين بن عبـداللـه يشهـدان تمرينـًا 
عسكريًا تعبويًا مشتركًا بين البلدين

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، 
وصاحب السمو الملكي األمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، تمرينًا 

عسكريًا تعبويًا مشتركًا بين دولة اإلمارات واألردن جرى في ميدان تدريب في أبوظبي.



15

درع الوطن... مسيرة وطن 

خالد بن محمد بن زايد والحســـــــــــين بن عبـداللـه يشهـدان تمرينـًا 
عسكريًا تعبويًا مشتركًا بين البلدين

الـــــذي  التمـريــن،  ويهــدف 
اشـــتمـــــل علـــى هجــــــــوم 
دبــابـــات  لســريـــة  نهــــــاري 
إلى  »اللوكلــــيرك«،  زايــــــد 
تنميـــة القـدرات والمهارات 
القتالية للمشاركين، بجانب 
للعمل  وتدريبهــم  تأهيلهم 
الظـــــــروف  فــي مختلـــــف 

واألوقات.
واستمع سموهما إلى إيجاز 
حول فعاليات التمرين الذي 
شمل العديد من التدريبــات 
التخطيط  منها  المشتركـــة 
وآلية التنفيذ والتي أظهرت 
بجانب  القتاليـــة  المهــارات 
والتأهيــل  التدريــب  نوعيـــة 
بهمـــــــا  حظيـــــت  اللــــذين 
القـــوات المشاركة إضافــة 
إلى المستـــوى العــالي من 
في  واالنسجــام  التفاهـــم 
العسكريـة  العمليات  تنفيذ 

المشتركة.

فعاليات التمرين شملت 
العديد من التدريبات 
المشتركة

التمرين يهدف إلى تنمية 
القدرات والمهارات القتالية 

للمشاركين
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كلية القيادة واألركان المشتركة تحتفي 
باليوم الوطني البحريني

نظمت كلية القيادة واألركان المشتركة بوزارة الدفاع بحضور العميد الركن 
سعيد سالمين العلوي قائد الكلية احتفااًل بمناسبة اليوم الوطني لمملكة 

البحرين الشقيقة وذلك في مقر الكلية بأبوظبي.
مملكة  من  المشتركة  واالركان  القيادة  كلية  دورة  دارسو  وقدم 
التي  البحرينية  اإلماراتية  المشتركة  للعالقات  مختصرًا  ايجازًا  البحرين 
الشقيقين  البلدين  تربط  التي  المتميزة  للعالقات  استمرارًا  يأتي 

أعلى  إلى  العالقات  بهذه  لالرتقاء  الرشيدة  القيادة  رؤية  ظل  في 
 المستويات، وتوطيد أواصر التعاون لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.  
وشارك في الحفل هيئة التوجيه والدارسين من الدولة ومن الدول الشقيقة 
باليوم  الشقيق  البحريني  وشعب  لحكومة  تهانيهم  وقدموا  والصديقة 

الوطني متمنين لهم دوام الرفعة والتقدم واالزدهار.

خالد بن محمد بن زايد والحسين بن عبدالله 
يبحثان العالقات األخوية التاريخية بين البلدين

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي 
رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي أخاه صاحب السمو الملكي األمير الحسين بن 

عبد الله الثاني ولي عهد المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.
العسكري  التمرين  هامش  على  جرى  الذي  اللقاء  خالل   - سموهما  وبحث 
التاريخية  األخوية  العالقات   - أبوظبي  في  البلدين  بين  المشترك  التعبوي 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  بقيادة صاحب  البلدين  تجمع  التي  الراسخة 
نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب الجاللة الملك عبد الله الثاني 

بن الحسين عاهل األردن.

كما تناول اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في العديد 
من القطاعات الحيوية التي تشكل مرتكزات رئيسة للتنمية والتقدم.

والفريق  المحاسبة  ديوان  رئيس  شبص  أبو  عبيد  حميد  اللقاء..معالي  حضر 
القوات  أركان  رئيس  نائب  المزروعي  عبالن  بن  عيسى سيف  الركن مهندس 
المسلحة واللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية وسعادة نصار 
الحباشنة سفير األردن لدى الدولة والدكتور زيد البقاعين مدير مكتب ولي عهد 

األردن وعدد من المسؤولين.
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درع الوطن... مسيرة وطن 

قائد القوات 
البرية يستقبل 

قائد الجيش 
األمريكي 

 المركزي

مدرسة خولة العسكرية تحتفي بخريجيها 
من دورة المستجدات

شهد اللواء الركن راشد عبيد المزروعي رئيس اإلدارة التنفيذية للتعليم 
اليوم  الدفاع صباح  وزارة  كبار ضباط  من  عدد  وبحضور  التدريب  و 

حفل تخريج دورة المستجدات  لمدرسة خولة بنت االزور العسكرية.
الحكيم  الذكر  من  آيات  تليت  ثم  الوطني  السالم  بعزف  الحفل  بدأ 
نائب قائد  مدرسة  المنصوري   الركن عمران  العقيد  القى  وبعدها 

خولة بنت االزور العسكرية  كلمة رحب خاللها بالضيف.
أن  الخريجات  وأوصى  الدفعة  هذه  إنضمام  الدفاع  لوزارة  وبارك 
يكونوا مثاال يحتذى به، وأن يكونوا عند حسن ظن قيادتهم بهم ، 
كما أوصاهن بالتحصيل العلمي والبحث عما هو جديد ، داعيا الله عز 
وجل بالتوفيق للجميع والحفاظ على أمن واستقرار الدولة تحت ظل 
القياد الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة حفظه الله.
وثّمن الخريجات المتابعة الحثيثة والمستمرة التي بذلها المسؤولون 
في المدرسة وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب طوال فترة التدريب 
معربين عن سعادتهم الغامرة بهذا التفوق ليشاركوا مع إخوانهم في 
التي تحققت على  المنجزات والمكتسبات الوطنية  المحافظة على 

أرض الدولة.
وفي الختام  ُكرم المتفوقون بالمراكز األولى بالجوائز.

قائد  الشحي،  راشد  سعيد  الركن  اللواء  استقبل 
البرية الفريق باتريك فرانك قائد الجيش  القوات 

األمريكي المركزي في قيادة القوات البرية.
بين  التعاون  أوجه  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 
دولة اإلمارات والواليات المتحدة األمريكية، في 
وسبل  والدفاعية  العسكرية  المجاالت  مختلف 
من  المزيد  تحقيق  يكفل  بما  وتطويرها  دعمها 

التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.
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اختتام منافسات الرماية للعام التدريبي 2022 
لقيادة اإلمداد المشترك

الختامي  الحفل  المشترك  الشحي قائد اإلمداد  اللواء فيصل محمد  شهد 
لمنافسات العام التدريبي 2022 لقيادة اإلمداد المشترك .                           

بدء االحتفال الذي حضره عدد من ضباط وضباط صف وافراد قيادة االمداد 
المشترك بآيات من القرآن الكريم وتلتها العديد من الفعاليات  التي تختص 

بمختلف األنشطة العسكرية.
وفي الختام ألقى قائد االمداد المشترك كلمة أكد فيها أن التدريب يعتبر 

من اهم عناصر رفع الكفاءة القتالية لضباط وضباط الصف واالفراد وأن 
التدريب يعد المهمة األساسية للقيادات والوحدات على كافة المستويات، 
توفر  فهي  التدريب  اكتمال  منظومة  من  يتجزأ  ال  جزءًا  المسابقات  وتعد 
جوًا من روح التنافس والتفوق وترفع مستوى األداء والجاهزية وكرم قائد 

اإلمداد المشترك الفائزين بالمراكز األولى.



19

درع الوطن... مسيرة وطن 

أول الدوافع هو العامل االقتصادي من دون أدنى شك. وفي هذا العامل ترتبط مجموعة 
من الجوانب االقتصادية المهمة. فالسعودية مهمة للصين في مجال تزويدها بالنفط، حيث 
تعتبر السعودية المصدر األساسي األول للنفط إلى الصين من منطقة الخليج العربي. ومع 
من  مزيدًا  يتطلب  االقتصادي  انفتاحها  فإن   19 كوفيد  جائحة  مرحلة  لتجاوز  الصين  سعي 
مصادر الطاقة الكفيلة بتشغيل مصانعها ومحاولة استعادة عافيتها وقوتها االقتصادية التي 
تراجعت مع تداعيات وتأثيرات الجائحة. منطقة الخليج العربي هي أهم مورد نفطي للصين 
والسيما مع بدء الغرب فرض عقوبات على روسيا وعدم قدرة الشركات الصينية الكبرى على 
التعامل المباشر مع الشركات الروسية في مجال الطاقة خشية من تعرضها لعقوبات من 
الغرب وباألخص من الواليات المتحدة. لذلك تدرك الصين بأن نفط المنطقة سيبقى محوري 

لها وباألخص نفط دولة مثل السعودية. 
واالستثماري  التجاري  والتبادل  الترابط  وهو  للصين  مهم  آخر  جانب  األول  الدافع  ويشمل 
السعودية  السوق  وباألحرى  الخليجية  فالسوق  العربي.  الخليج  أو مع منطقة  البلدين  بين 
ومع  أألوسط.  الشرق  منطقة  في  للصين  االستثمارية  األسواق  أهم  تعتبران  واإلماراتية 
التوجه السعودي لتطوير البنى التحتية مع الرؤية الجديدة للعاهل السعودي وولي عهده فإن 
الصين تحاول أن تبني شراكات استثمارية قوية مع الجانب السعودي في مجاالت دعم البنية 
التحتية في المدن الجديدة والسيما في مدينة نيوم والمناطق األثرية العديدة في المملكة 
والتي تسعى السعودية إلى بناء صورة جديدة عن المملكة في أعين العالم. الشركات الصينية 
والسيما في مجال البنية التحتية وتكنولوجيا االتصاالت والطاقة المتجددة تسعى لتكون 

حاضرة في المشروع السعودي الجديد. 
ويدخل في ذات اإلطار أيضًا جانب رغبة الصين في دفع االستثمار الصيني والسعودي في 
مبادرة الحزام والطريق عبر تطوير الموانئ السعودية الموجودة في منطقة البحر األحمر والتي 
تعتبر نقطة عبور هامة للتجارة البحرية الصينية. فالموانئ السعودية يمكن ان تكون عامل دعم 

للمبادرة ونجاحها في تحقيق هدفها المرجو منه. 
وثاني الدوافع هو الحضور السياسي في منطقة لطالما سعت دول العالم الكبرى إلى توطيد 
وجودها عبرها نظرًا لتمتعها بمصادر الطاقة الحيوية. فإقامة عالقات سياسية قوية مع دول 
الخليج العربي التي أصبحت العب مؤثر عالمي وإقليمي يعتبر دافع مهم لجميع الدول الكبرى 
وتلك الساعية لخلق أو مد نفوذ لها عبر مناطق العالم المختلفة. وهذا ال يعني أن الصين تريد 
أن تأخذ مكان الواليات المتحدة، وإنما يعني رغبة صينية في تعزيز قوتها السياسة وحضورها 
في المنطقة وباألخص مع تراجع النفوذ األمريكي في المنطقة أو مع وجود شعور خليجي 
المختلفة. فهذه فرصة  العالم  االستراتيجية مع قوى  الشراكات  توسيع مصادر  برغبة في 
سانحة أمام الصين لبناء أسس شراكات أكثر عمقًا مع دول المنطقة تسعى من خاللها لتلبية 
احتياجاتها، وبالتالي تأخذ بعضا من النفوذ األمريكي في المنطقة، وخاصة إذا ما أدركنا بأن 
التعبير عن رفضها لما تقوم به  هذه قد تكون خطوة احتوائية من قبل الصين ورغبة في 
الواليات المتحدة من إقامة تحالفات وشراكات مع العديد من دول أسيا المحورية بهدف 

احتواء النفوذ والبروز الصيني. 
بالقادة  ولقاءه  للسعودية  الصيني  الرئيس  زيارة  وراء  من  األبرز  هو  االقتصادي  العامل 
الخليجيين والعرب، ولكن ال يمكن أن نتجاهل العامل السياسي في استخدام هذا التقارب 

إلنشاء شراكات أكثر عمقًا تربك من خاللها حسابات واشنطن في المنطقة. 

دوافع زيارة الرئيس 
الصيني إلى السعودية

قام الرئيس الصيني شي جين 
بينغ بزيارة رسمية إلى المملكة 
العربية السعودية في السابع 
من شهر ديسمبر، وشارك في 
اجتماعات قمم ثالثية شملت: 
قمة صينية - سعودية، وقمة 
صينية - خليجية، وقمة صينية 
- عربية. لقد ثارت تكهنات 
منذ بداية العام بأن الرئيس 
الصيني سيقوم بأول زيارة 
له لخارج الصين منذ اندالع 
جائحة كوفيد 19 في 2020 
إلى السعودية إال أن ذلك لم 
يحدث وسافر إلى سمرقند 
للمشاركة في قمة شنغهاي 
للتعاون، وكذلك شارك في 
قمة بالي للدول العشرين 
في اندونيسيا. لذلك 
تأتي زيارته إلى السعودية 
تعبيرًا واضحًا عن اهتمامه 
بالسعودية وبهذه المنطقة 
بالذات. فما هي دوافع 
زيارته يا ترى؟ 

بقلم: د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك - جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة
binhuwaidin@hotmail.com
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 ندوة يقيمها التحالـف اإلســــــــــــالمي العسكــري لمحاربـة 

اإلرهاب بمشاركة )43( دولة

أقام التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب بمقر التحالف بمدينة الرياض، ندوة إعالمية بعنوان »دور 
ين في الشأن اإلعالمي من مدنيين وعسكريين  وسائل اإلعالم في محاربة اإلرهاب«، بحضور ومشاركة مختصَّ
من مختلف دول التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب. وهدفت الندوة إلى زيادة مستوى التنسيق 

والتعاون وتكثيف الحوار بين القطاعات االعالمية والفكرية والبحثية والثقافية للوصول إلى آليات فاعلة تسهم 
في محاربة الرهاب على المستويين االعالمي والفكري، للخروج بتوصيات إعالمية بهذا الشأن، وشارك من 
وزارة الدفاع بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفدًا إعالميًا متخصصًا من اإلدارة التنفيذية لالتصال الدفاعي.

“دور وسائل اإلعالم في محاربة اإلرهاب”

خارطة طريق
 أكد أمين عام التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب اللواء الطيار 
أن ندوة »دور وسائل  الندوة،  بداية  المغيدي في  الركن/ محمد بن سعيد 
االعالم في محاربة االرهاب« تهدف إلى صناعة خطاٍب إعالمّي موحّد ضد 
المتجددة  وأدواته  سبله  لتحديد  طريق  خارطة  ورسم  والتطرف،  اإلرهاب 
للقيام بدحره والقضاء عليه إعالميًا في عالمنا اإلسالمي والمجتمع الدولي.

اإلسالمية  البلدان  عانتها  التي  المعاناة  حجم  إلى  المغيدي  اللواء  وأشار 
والدولية من آفة اإلرهاب والتطرف، واإلسالم منها براء، منوهًا إلى فداحة 

األضرار المادية والمعنوية التي خلفتها هذه اآلفة.

فعاليات الندوة
الجامعة  مدير  موسى،  زكريا  إبراهيم  الدكتور/  الندوة  هذه  في  حاضر 

الرياض: العقيد الركن يوسف الحداد
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ضد  للتوعية  اإلعالمية  اإلستراتيجيات  حول  المالديف،  في  اإلسالمية 
اإلعالم  وزير  سواري  رحمان  محمد  األستاذ/  وتطرق  والتطرف،  اإلرهاب 
االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  إلى  سيراليون  بجمهورية  واالتصال 
إذاعات  اتحاد  رئيس  الليثي  عمرو  والدكتور/  التطرف،  انتشار  من  الحد  في 
اإلعالم  بين  العالقة  حول  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  دول  وتلفزيونات 

بن  فايز  الدكتور/  الندوة سعادة  هذه  وأدار  اإلرهابية،  والممارسات  الجديد 
عبدالله الشهري عضو مجلس الشورى السعودي.

الحيطة والحذر
 ونوه الدكتور إبراهيم زكريا موسى إلى أن الهجمات اإلرهابية التي تتبناها 
مع  التواصل  أشكال  من  شكل  ذاتها  حد  في  هي  المتطرفة  الجماعات 
األشخاص بغرض إثبات قوتهم المزيفة، وأشار إلى أن وسائل اإلعالم تولي 
العنيفة، ولذا على وسائل اإلعالم أن  اهتماًما كبيًرا باألخبار ذات الطبيعة 
تتوخى الحيطة والحذر عند نشر أي خبر رئيسي لنشاط عنيف للحيلولة دون 
لنشر رسائلهم ودعايتهم  غاياتهم في استغالل اإلعالم  اإلرهابيين  تحقيق 

العنيفة.

 سالح ذو حدين
ومن جانب آخر أشار األستاذ/ محمد رحمان سواري إلى أن خطاب الكراهية 
يعد ناًرا لتأجيج الصراع وغالًبا ما يكون متأصاًل في تقويض السالم والنسيج 
وسائل  أن  إلى  أيضًا  وأشار  والكراهية،  التعصب  يولد  ا  ممَّ االجتماعي، 
أهميتها  تأكيد  المبالغة في  يمكن  االجتماعي سالح ذو حدين ال  التواصل 
إلى حماية من إساءة  المجتمع  الوقت ذاته، يحتاج  بناء السالم، وفي  في 

استخدامها.

دراما االرهاب
إعالمي  إرهاب  الحديث هو  اإلرهاب  أن  إلى  الليثي  الدكتور عمرو   وتطرق 
ليس فقط  المتطرفة  اإلرهابية  األعمال  إلى  اإلعالم  تنجذب وسائل  حيث 
اإلرهاب  دراما  ألن  أيضا  ولكن  كبير  حدث  أي  عن  اإلبالغ  واجبها  من  ألنه 

تجذب االنتباه على نطاق واسع في الوقت نفسه.

تبادل الخبرات الدولية
مما يذكر، هذه الندوة تأتي في إطار المحاضرات والندوات وورش العمل 
التي يعمل عليها التحالف اإلسالمي والتي من خاللها يتم تبادل الخبرات 
الدولية في كل ما من شأنه محاربة اإلرهاب والتطرف، وتهدف هذه الندوة 
القطاعات  بين  الحوار  التنسيق والتعاون وتكثيف  زيادة مستوى  إلى  أيضًا 
تسهم  فاعلة  آليات  إلى  الوصول  أجل  من  والثقافية  والفكرية  اإلعالمية 
في محاربة اإلرهاب على المستوى اإلعالمي والفكري، والخروج بتوصيات 

إعالمية وفكرية بهذا الشأن.
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نيوزيلندا تتسلم أول طائرة دورية بحرية من طراز 
P-8A Poseidon

المملكة المتحدة تتعاقد مع شركة Saab إلنتاج أحدث 
جيل من أنظمة األسلحة الخفيفة المضادة للدبابات

طائرة  أول  مؤخًرا  نيوزيلندا  تسلمت 
 Boeing طراز  من  البحرية  للدوريات 
إطار  في  وذلك   P-8A Poseidon
المناسبة  هذه  لمثل  أقامته  حفل 
أربع  بعد  اإلنجاز  هذا  ويأتي  خصيصا. 
نيوزيلندا  حكومة  إبرام  من  سنوات 
حول  األمريكية  البحرية  مع  اتفاقية 

.P-8A الطائرة
حربية  طائرة  عن  عبارة   P-8 والطائرة 
للغواصات  مضادة  المدى  طويلة 
جمع  وطائرات  السطحية  واألهداف 

المعلومات االستخباراتية والمراقبة واالستطالع، وهي طائرة قادرة على 
القيام بعمليات بحرية وساحلية واسعة النطاق. كما تقوم بمهام إنسانية 

ومهام البحث واإلنقاذ في جميع أنحاء العالم.
وقالت Sarah Minson، نائبة الوزير المسؤولة عن استالم األسلحة بوزارة 
النيوزيلندية: »إن تسليم الطائرة P-8A سيضمن احتفاظ نيوزيلندا  الدفاع 
القانون  تطبيق  تدعم  أن  شأنها  من  التي  الالزمة  الردع  وقدرات  بدوريات 

والمنطقة  االقتصادية  منطقتنا  في 
وأضافت  الهادئ«.  المحيط  جنوبي 
 P-8A الطائرة  »ستساعد  المسؤولة 
أيًضا المنطقة جنوبي المحيط الهادئ 
قدرات  وتوفر  لنا  بالنسبة  الحيوية 

البحث واإلنقاذ البعيدة المدى«.
 P-8 طائرات  جميع  دخلت  وقد 
في  المتبقية  الثالث  النيوزيلندية 
وسيتم  اإلنتاج  من  متقدمة  مراحل 
وستحل   .2023 عام  في  تسليمها 
الطائرة محل األسطول الحالي للبالد 
المكون من ست طائرات من طراز P-3K2 Orions، وسيكون مقرها في 

قاعدة Ohakea التابعة لسالح الجو الملكي النيوزيلندي.
وستقدم شركة Boeing Defense Australia خدمات االستدامة الالزمة 
وقد   .P-8 International Programme من  بدعم  نيوزيلندا  ألسطول 
سجل أسطول الطائرة P-8 العامل أكثر من 450,000 ساعة طيران خارجي 

خالية دون وقوع أي حوادث.

توصلت شركة Saab مؤخًرا إلى اتفاق مع وزارة الدفاع 
أجل   من  للشركة  أمًرا  أصدرت  التي  البريطانية 

الخفيفة  األسلحة  أنظمة  من  جيل  أحدث  إنتاج 
 Next Generation Light المضادة للدبابات

 .)Anti-Tank Weapon system (NLAW
مليار   2,9 حوالي  التشغيل  قيمة  وتبلغ 
كرونة سويدية، وستتم عمليات التسليم 

خالل الفترة من 2023 حتى 2026.
األسلحة  أنظمة  من  جيل  أحدث  يمثل 
الخفيفة المضادة للدبابات نظاما صاروخيا 

المعادية  الدبابة  يهاجم  للدبابات  مضادا 
من األعلى، وهو يجمع بين بساطة األسلحة 

الخفيفة المضادة للدروع ومزايا أنظمة القذائف 
الموجهة الثقيلة التي تعمل التي تعتمد على العنصر 

البشري. وباستخدام النظام المذكور، يمكن لجندي واحد 
مسافة  على  بشدة  محمية  حديثة  رئيسية  قتال  دبابة  اصطياد 

تتراوح بين 20 و 800 مترا.

األسلحة  أنظمة  تستطيع  العالية،  مرونتها  وبفضل 
أي  من  الهجوم  شن  للدبابات  المضادة  الخفيفة 
خلف  إلى  مبنى  في  أعلى  من  تقريًبا،  موقع 
شجرة أو داخل حفرة. ويمكن للجيش إطالق 
النار بزاوية 45 درجة وإطالق النار من داخل 
الطابق  من  أو  القبو  من  سواءا  مبنى، 
مرمى  عن  البعيد  المبنى،  من  الثاني 

معظم الدبابات.
رئيس   ،Micael Johansson وقال 
لشركة  التنفيذي  والمدير  اإلدارة  مجلس 
األنظمة  على  “يتزايد  الطلب  إن   ،Saab
األسلحة  أنظمة  مثل  للدبابات  المضادة 
مؤكدا   ،”،NLAW للدبابات  المضادة  الخفيفة 
عالقتها  تعزيز  من  مزيد  إلى  “تتطلع  الشركة  أن 
في  باالستمرار  وتفخر  المتحدة  المملكة  مع  الوثيقة 
على  قدرتها  كفاءتها  أثبتت  والتي  الموثوقة  أنظمتها  تقديم 

مكافحة الدبابات”.
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 Stinger Man الواليات المتحدة توافق على بيع صواريخ
أرض- جو المحمولة إلى فنلندا

شركة Pratt & Whitney تفوز بعقد تحديث 
محرك F135 األساسي

خارجية  عسكرية  صفقة  على  مؤخًرا  األمريكية  الخارجية  وزارة  وافقت 
محتملة لبيع حكومة فنلندا صواريخ FIM-92K Stinger Man المحمولة؛ 
 Production Verification Flight واالختبارات الجوية للتحّقق من اإلنتاج
 ،Stinger Man طراز  من  المحمولة  بالقذائف  المتعلقة   Test (PVFT

والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 380 مليون دوالر أمريكي.
 Stinger Man وطلبت حكومة فنلندا شراء 350 قذيفة محمولة من طراز
FIM-92K وخمسة قذائف محمولة FIM-92K Stinger Man للتحقق 
والخدمات  اإلنتاج  ودعم  الدعم؛  معدات  أيضا  وتشمل  اإلنتاج.  من 
الدعم  عناصر  من  ذلك  وغير  ؛  النقل  وخدمات  والتقنية؛  الهندسية 

البرنامجي واللوجستي ذات العالقة.
القومي  واألمن  الخارجية  السياسة  المقترحة  الصفقة  هذه  وستدعم 
للواليات المتحدة عن طريق تحسين أمن أحد الشركاء الموثوق بهم، 
والتقدم  السياسي  لالستقرار  مهمة  قوة  سيضيف  الذي  األمر  وهو 

االقتصادي في أوروبا.
وستعمل الصفقة المقترحة على تحسين قدرات الدفاع والردع في فنلندا 
التي تعتزم استخدام هذه المواد والخدمات الدفاعية لزيادة مخزونها الوطني 
الدفاع  تعزيز قدرات  الخارجية في  الصفقة  تلك  األسلحة. وستساهم  من 

في  والجوي  البري 
القيادة  لدى  القصوى  األولويات  يدعم  مما  األوروبي،  الشمالي  الطرف 

األوروبية األمريكية.
 Raytheon Missiles and وستضم قائمة المقاولين الرئيسيين كال من

.Lockheed Martin Corporation و AZ و Tucson و Defense

 ،Pratt & Whitney شركة  فازت 
لشركة  التابعة  الشركات  إحدى 
Raytheon Technologies، مؤخًرا 
دوالر  مليون   115 بقيمة  بعقد 
أمريكي لتمويل الجهود الرامية إلى 
تحسين أداء المحرك F135، والتي 
تحديث  باسم  أيًضا  إليها  يشار 
المحرك األساسية. سيدعم منح 
األولية  التطوير  أنشطة  العقد 
 Pratt & Whitney شركة  لدى 

حتى عام 2023.
F يوفر التحديث األساسي للمحرك  1 3 5

واحدا من أسرع المسارات وأكثرها كفاءة من حيث التكلفة وقلة الخطورة 
العالم.  الرابع Block 4 لجميع مشغلي F-35 على مستوى  الجيل  لقدرة 
كما أنه خيار الدفع الوحيد للطائرة من طراز F-35 الذي يعد حاًل »سحريا« 
’drop-in’ solution  لجميع المتغيرات، وال يضيف وزًنا ويتجنب التغييرات 
إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  التي  الجوية  المركبات  في  والمكلفة  التخريبية 

الجدول  وتأخير  إضافية  تكاليف 
الزمني وزيادة المخاطر الفنية.

رئيس   ،Jill Albertelli وقال 
 Pratt & شركة  إدارة  مجلس 
العسكرية،  للمحركات   Whitney
جزءا  التحديثات  هذه  مثل  »تعتبر 
دفاعي  برنامج  أي  من  طبيعيا 
 F135 ضخم، وقد تم دفع محرك 
األصلية  مواصفاته  وراء  ما  إلى 
»يوفر  وأضاف  جًدا«.  طويلة  لفترة 
 F-35 الطائرة  محرك  تحديث 
األساسي لدافعي الضرائب 40 مليار دوالر أمريكي في تكاليف دورة الحياة، 
ويعتمد هذا التحديث على بنية محرك تم اختبار قدراته القتالية وسجل أكثر 

من مليون ساعة طيران«.
للنمو  الرئيسية  المحركات  أحد  يعتبر   F135 برنامج  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
االقتصادي في والية كونيتيكت وفي الواليات المتحدة عموما، حيث يدعم 

أكثر من 53,000 وظيفة في 36 والية.
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 Rheinmetall وقع الجيش )البوندسفير) األلماني اتفاقية إطارية مع شركة
لتوريد أكثر من 600,000 طلقة من الذخيرة متوسطة العيار الالزمة لمركبة 
المشاة القتالية Puma. ومن المتوقع أن تصل قريبا أول دفعة من الذخيرة 
والتي قد تصل   ،173 DM21 30 ملم ×  25,000 طلقة من  التي تضم 

تكلفتها إلى 576 مليون يورو.

لمركبة  هذا  اآللي  المدفع  ذخيرة  أمر  وسيضمن 
المهام  لفوة  كافًيا  تشغيلًيا  إمداًدا   Puma القتالية  المشاة 

 Very High Readiness Joint Task Force المشتركة عالية االستعداد
VJTF)) التابعة لمنظمة حلف شمال األطلسي )الناتو).

 MK30-2/ABM آلي  بمدفع   Puma المقاتلة  المشاة  مركبة  تجهيز  وتم 
 .Rheinmetall أي ذخيرة االنفجار الجوي) من إنتاج شركة( ABM من طراز
وأحدث  النار  إطالق  معدل  ارتفاع  بين   MK30-2/ABM المدفع  ويجمع 
قطر  نصف  يبلغ  حيث  به.  موثوق  تسلح  نظام  وهو  الذخيرة،  تقنيات 
التشغيل األقصى أكثر من 2,000 مترا، فإن المدفع MK30-2/ABM فعال 

ضد األهداف البرية والبحرية والجوية على حد سواء.
وتنتج شركة Rheinmetall نوعين رئيسيين من 30 ملم × 173 من ذخيرة 
و   DM21 KE-TF مثل   Puma القتالية  المشاة  لمركبة  الالزمة  الخدمة 
KE DM33. وتم تطوير وتأهيل كليهما وفًقا ألحدث المعايير وال 
مثيل لهما عندما يتعلق األمر عندما يتعلق األمر 
وارتفاع  والفعالية  بالموثوقية 

األداء والدقة.

شركة Rheinmetall تستعد لتوريد ذخيرة عيار 30 ملليمترا 
 Puma لمركبة المشاة القتالية

المحاكاة االفتراضية المؤقتة لألسلحة المشتركة لشركة 
Elbit Systems UK تطرح تدريًبا مرًنا

 Interim Combined أثبتت المحاكاة االفتراضية المؤقتة لألسلحة المشتركة
 Elbit لدى شركة ((Arms Virtual Simulation (Deployable( (ICAVS(D
االنتشار  على  العالية  وقدرتها  حركتها  خفة  للنشر)  )القابلة   Systems UK
ثمانية  بعد  وإستونيا  ألمانيا  من  كل  في  البريطاني  الجيش  تدريبات  ضمن 

أشهر من الخدمة.
العسكرية  المناورة  من  كجزء  المؤقتة  االفتراضية  المحاكاة  تلك  نشر  وتم 
مناورات  أكبر  إحدى  وهي  الماضي،  نوفمبر  شهر  في   CERBERUS 22

الجيش الميداني في أوروبا ألكثر من عقد. وتوفر المرونة والتركيز 
واسعة  بروفة  االفتراضية  المحاكاة  توفرهما  اللذين 

لكل  المعقدة  البيئات  العسكرية في  للمهام  النطاق 
سواء.  حد  على  والراجلة  المحمولة  العمليات  من 

وهي تستخدم حالًيا من قبل القوات البريطانية 
.CABRIT في إستونيا في إطار عملية

دخلت   الجاري،  العام  من  أبريل  شهر  وفي 
مما  الخدمة،  المؤقتة  االفتراضية  المحاكاة 
قبل  من  بسرعة  للنشر  قابل  متنقاًل  حاًل  يوفر 

للمساحة  الجنود  استخدام  لتعظيم  أنظمة مهيأة  التدريبات مع  القوات في 
باستخدام  الثمينة  التدريب  فرص  من  باالستفادة  لها  يسمح  مما  الفعلية، 
المشتركة  لألسلحة  المؤقتة  االفتراضية  المحاكاة  اختيار  وتم  الحية.  الذخيرة 
الجماعي  والتحول  التدريب  لبرنامج  رائد  استكشافي  كمشروع   (ICAVS(D(
 ،(Training and Transformation Programme (CTTP للجيش البريطاني
ووصل إلى القدرة التشغيلية الكاملة الستغاللها في الحدث التدريبي المقرر 
في الخامس والعشرين للنظام في Tidworth في Salisbury Plain  خالل 

موسم الصيف.
لألسلحة  المؤقتة  االفتراضية  المحاكاة  وتستخدم 
المشتركة أحدث األجهزة العالية المواصفات وبرامج 
تدريب  لتقديم  الدفاعية  االفتراضية  المحاكاة 
 Battlecraft تكتيكي افتراضي مركز في منهج 
النظامية  الوحدات  يمّكن  مما  للجيش، 
استفادة  أقصى  تحقيق  من  واالحتياطية 
ممكنة من التدريبات الميدانية الحية الالحقة.
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اليابان تختار المركبة AMVXP الثمانية الدفع 
  Patria من إنتاج شركة

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن االختيار قد وقع على المركبة AMVXP ذات 
الدفع  الثماني من إنتاج شركة Patria  لتسليح قوة الدفاع الذاتي البرية 
التالية  الثماني  الدفع   ذات  المدرعة  األفراد  حاملة  مركبة  لتكون  اليابانية 
التصنيع للمركبات داخل  برنامج WAPC. يشمل االختيار رخصة  في إطار 

اليابان، مع المساهمة في االقتصاد المحلي وتطوير 
التكنولوجيا، وتأمين العرض والخدمة في البالد.

الدفع   ذات   AMVXP مركبات  تحل  أن  المقرر  ومن 
الثماني من إنتاج شركة Patria محل ناقالت األفراد 
قوة  تستخدمها  والتي   ،Type-96 8x8 المدرعة 

الدفاع الذاتي اليابانية البرية حاليا.
األول  النائب   ،Janne Räkköläinen وقالت 
  Market Area World لرئيس مجلس إدارة لشعبة
 AMVXP لقد أثبتت مركبات“ ،Patria في شركة
ذات الدفع  الثماني من إنتاج شركة Patria نجاحها 
بفضل أدائها المتفوق، باإلضافة إلى خفة الحركة 
األزمات،  إدارة  مهام  من  العديد  في  والحماية، 
تستخدم  التي  التاسعة  الدولة  اليابان  وستكون 

منذ   WAPC برنامج  في   Patria شركة  وعملت   .Patria مركبات  عائلة 
عام 2018، كما أنشأت شركة فرعية محلية، Patria Japan Ltd.، لدعم 
في  التالية  الخطوة  الفور  على  تبدأ  أن  المقرر  ومن  اليابان.  في  أنشطتها 

البرنامج وهي مفاوضات الترخيص.

الجيش األمريكي يختار الذراع الروبوتية من إنتاج شركة 
Sarcos Defense

إحدى  وهي   ،Sarcos Defense شركة  أعلنت 
 Sarcos Technology التابعة لشركة الشركات 
 )and Robotics Corporation (Sarcos
وتصنيع  وتطوير  تصميم  في  المتخصصة 
األنظمة الروبوتية المتقدمة، مؤخًرا أنها حصلت 
قبل  من  أمريكي  دوالر  مليون  بقيمة  عقد  على 
العقود  وقيادة  العسكرية  التطبيقات  مختبر 
اآلجلة التابعة للجيش األمريكي إلجراء االختبارات 
الالزمة لتطوير نظام روبوتي تم تطويره لمناولة 

ومناورة الذخيرة.
الذي  الروبوتي  الذخيرة  مناولة  نظام  ويستفيد 
جرى  ماهر  آلي  ذراع  من   Sarcos شركة  أنتجته 
الهاوتزر  مدافع  ضمن  دمجه  أجل  من  تصميمه 
الجيش  التابعة ألسطول  الدفع  الذاتية  )المورتر) 
ذو  المدفع  مدفعية  “نظام  وتحديدًا  األمريكي، 
 Extended Range Cannon الممتد”  المدى 

هذا  الشركة  وستختبر    Artillery system
من  للتأكد  واسع  نطاق  على  الروبوتي  النظام 
قدرته على الوفاء بمتطلبات استخدام الجيش، 
بما في ذلك امتصاص الصدمات واالهتزازات 
والرطوبة  القصوى  الحرارة  درجات  وتحمل 

وتوغل الرمال والغبار.
حاالت  لمعالجة  اآللي  النظام  تصميم  وتم 
التعب واإلنهاك واإلصابات بين الجنود بسبب 
رفع ونقل 100 رطل من الذخيرة من الرف إلى 
ملقم المدفع cannon loader لفترات طويلة.
وقال Reeg Allen، نائب رئيس تطوير األنشطة 
من  هدفنا  »يكمن   ،  Sarcos بشركة  التجارية 
وراء تطوير هذه الذخيرة اآللية مساعدة الجيش 
أقل  إصابة  بمعدالت  بنجاح  مهامه  إنجاز  على 
)الروبوت)  اآللي  اإلنسان  تكليف  طريق  عن 

بمهام رفع وتذخير طلقات الذخيرة الثقيلة.«
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L3Harris تعمل على تعزيز القـــــــــــــوة النارية لطائرات F-16 في 
ثـالث دول بمنطقــة الشــرق األوســـــــــــــــــط وشمال إفريقيا

أعلنت شركة L3Harris Technologies، الرائدة عالميًا في ابتكار تكنولوجيا الطيران والدفاع، عن إبرام عقد 
لتوفير أنظمة إطالق أسلحة ذكية لثالث قوات عسكرية متحالفة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ 

مما يضاعف عدد األسلحة الذكية التي يمكن أن تحملها طائرة F-16 في كل مهمة.

قوات  في   F-16 لطائرات   BRU( -57 / A( القنابل  إطالق  وحدة  تسمح 
الدفاع الجوي للبحرين واألردن والمغرب بحمل سالحين ذكيين بداًل من واحد 

على كل نظام، مما يضاعف سعة الذخائر.

سالمة الطاقم
 L3Harris )BRU-57 / A) من شركة  المتعدد  الذكي  اإلطالق  حامل  يزيد 
من سعة المخازن للطائرة، مع تحسين مستوى سالمة الطيارين والطاقم 

األرضي وكفاءتهم.
من  واسع  نطاق  على  يستخدم  للقتال،  مجربًا  نظامًا   BRU-57 / A يعتبر 
قبل عدد متزايد من القوات الجوية في جميع أنحاء العالم. ويشتمل النظام 
على حاملين للصواريخ من طراز BRU-46  على متن طائرة F-16، وسيتم 

.KF-X استخدامه على المنصة الكورية
يدعم نظام BRU-57 / A أسلحة المواجهة المشتركة نظرًا لتوافقه مع ذخائر 
الهجوم المباشر المشتركة )JDAM) التي يبلغ وزنها 500 رطل و 1000 رطل 
، كما سيتم تضمين أسلحة طراز UAI من النوع I عند توافرها. ويدعم نظام 
متماثل  غير   hWوتحميل واحدة  وحدة  على  مختلفة  أسلحة   BRU-57 / A

على متن الطائرة.
يتوافق حامل الذخائر مع F-16 Block 40 وما فوق، حيث ينقل نظام الناقل 
المؤقت BRU-57 / A، الحاصل على براءة اختراع، المعلومات إلى برنامج 

الطيران التشغيلي ومدير مخازن األسلحة 
والطيار عن حالة األسلحة المحملة.
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L3Harris تعمل على تعزيز القـــــــــــــوة النارية لطائرات F-16 في 
ثـالث دول بمنطقــة الشــرق األوســـــــــــــــــط وشمال إفريقيا

عامل المرونة
األرضية  لألطقم  وتوفر  المهمة،  متطلبات  مع  اإلطالق  أنظمة  تتناسب 
.F-16 المرونة الالزمة إلضافة أو إزالة قدرات األسلحة الذكية على طائرات

 F-16 إن إمكانية إضافة ذخيرتين ذكيتين إضافيتين على كل طائرة من طراز
تعني أنه يمكن للقادة تقليل عدد الطائرات في المهمة الهجومية، وتوفير 
القاعدة  إلى  العودة  مرات  عدد  تقليل  مع  المحطة  في  الوقت  من  المزيد 

إلعادة التسليح.
أولية  دفعة  المحددة  غير  والكمية  المدة  محدد  غير  التسليم  عقد  يتضمن 
القوات  لدى  الخدمة  األنظمة  بدأت  وقد  إطالق.  أنظمة   105 من  مكونة 
من  أكثر  وجود  مع   ،1999 عام  في  والشركاء  والحلفاء  األمريكية  الجوية 

1,100 طلب حتى اآلن.
 :(L3Harris( من جانبه قال إد زويس، رئيس أنظمة الفضاء والجو في شركة
“ توفر أنظمة اإلطالق لدينا قدرات هجومية إضافية، مع منح القادة إمكانية 
التنويع في استخدام القوة النارية المناسبة لكل مهمة. وتوفر هذه األنظمة 
كميات زائدة من الذخائر،  وتسمح لقادة المهام بإطالق السالح المناسب 

في الوقت المناسب إلى الهدف الصحيح”.

ضآلة التأثير على الطائرة
يسهم نظام L3Harris BRU-78 في زيادة عدد المخازن المحمولة بأدنى 
مستوى من التأثير على برنامج الطيران التشغيلي للطائرة، دون الحاجة إلى 

إيجاد تغييرات في أجهزة أو الطائرة أو هيكلها.
والمتعددة  الذكية  األسلحة  حمل  أنظمة  من  األحدث  الجيل  تصميم  تم 
والمنصات  المأهولة  غير  الكبيرة  الجوية  المركبات  متن  على  الستخدامه 

.)LAAR / COIN( الهجومية الخفيفة لالستطالع / مكافحة التمرد
تم تصميم نظام BRU-78 لألسلحة التي يبلغ وزنها 500 رطل فما دون، 

باستخدام واجهة اتصاالت MIL-STD-1760 و UAI التقليدية.

تم تركيب إلكترونيات L3Harris الحاصلة على براءة اختراع في واجهة نظام 
BRU-78، حيث تسمح بحمل مجموعة واسعة من الذخائر الموجهة بدقة، 
وذخائر   ،GBU-12/49/59 نوع  من  بالليزر  الموجهة  القنابل  ذلك  في  بما 
الهجوم المباشر المشترك GBU-38/52/54، وقنابل  GBU-39/53 ذات 

القطر الصغير.
يتم حاليًا تأهيل نظام BRU-78 للطيران على متن MQ-9 Reaper، بينما 
MIL- و MIL-STD-810 و MIL-STD-7743 ل للطائرة بدون طيار هو مؤهَّ

.STD-461/462

توفر أنظمة 
اإلطالق لدينا 
قدرات هجومية 
إضافية، مع منح 
القادة إمكانية التنويع في 
استخدام القوة النارية 
المناسبة لكل مهمة
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مشروع  iMUGS يقدم عروضًا 
لمهام مؤتمتة في ألمانيا

تم عرض مشروع iMUGS )النظام األرضي المعياري 
المتكامل غير المأهول(؛ وهو جزء من البرنامج 

األوربي لتطوير الصناعات الدفاعية )EDIDP(، في 
منطقة التدريب العسكري في بلدة لينين بألمانيا، 

 KMW )Krauss-Maffei حيث قامت شركة
Wegmann( بتنظيم هذا الحدث،  وحضره نخبة من 
كبار الضيوف الدوليين. ويهدف المشروع إلى تطوير 
واختبار بنية معيارية آمنة وقابلة للتطوير لألنظمة غير 

المأهولة في المستقبل.

غير  األنظمة  بين  التفاعل  عرض  على  التوضيحي  العرض  في  التركيز  تم 
 ، ذلك  على  عالوة  تم،  كما  الجو.  وفي  األرض  على  والمأهولة  المأهولة 
التهديدات  ضد  للدفاع  السيبراني  األمن  استخدام  على  الضوء  تسليط 

الراهنة وحلول القيادة الذاتية.
المأهولة  األنظمة  بين  “التعاون  الفرعي  المشروع   KMW شركة وتترأس 
المركبتان  وتعّد   .(Manned-Unmanned Teaming( المأهولة”  وغير 
BOXER و DINGO واجهتين للمركبات األرضية غير المأهولة واألنظمة 
بواسطة  المجّمعة  المعلومات  كافة  جمع  ويتم  المأهولة.  غير  الجوية 

األنظمة الهجينة في مراكز القيادة هذه حيث يمكن تحليلها ونقلها.
تساهم شركة Diehl Defense، من خالل مشروع iMUGS، بقدرات كبيرة 
 .TheMIS المأهولة  غير  التجريبية  للمركبات  الذاتية  القيادة  مجموعة  في 
وقد طورت Diehl Defense وظائف القيادة الذاتية بالتعاون مع شركَتي 

Nexter و Safran باالعتماد على القدرات الداخلية الحالية للشركة.
اتبعني”   / “الموكب  “وضعية  على  هنا   Diehl Defense تركيز  كان 
)Convoy / Follow Me)، الذي يعتمد على الكاميرات ويعمل بدون نظام 
النضج  من  عاليًا  يوفر مستوى  وبالتالي   ،(GPS( العالمي  المواقع  تحديد 
العرض  ضمن  الشركة  قدمتها  التي  المركبات  اشتملت  وقد  والتطور. 
 Mattro( ”على أربع منصات دعم للجنود بدون طيار من نوع “ماترو زيزيل
 PLATON Autonomy( الذاتية  القيادة  بمجموعة  مزودة  وهي   ،(Ziesel

.Diehl Defense التي طورتها شركة (Kit
“الدوريات”،  و  “اتبعني”  الذاتي  التحكم  بوظائف  المركبات  تجهيز  تم 
باإلضافة إلى تطبيق”مالحة اإلحداثيات” )waypoint navigation). وعالوة 
على الخاصية المذكورة أعاله بمتابعة شخص يمشي في المقدمة، يمكن 
االعتبار  في  والعقبات  العوائق  أخذ  مع  “معروف”  طريق  اتباع  للمركبات 

)MULE / Patrolling). أضف إلى ذلك أنه يمكن للمركبات أن تسير في 
في  وتجنبها  العوائق  تحديد  مع  اإلحداثيات  بمساعدة مالحة  معين  طريق 

الوقت نفسه.
كذلك عرضت شركة Diehl Defense أنظمة رقمية أخرى في المعرض؛ من 
بينها نظام الدفاع الجوي األرضي IRIS-T SLS، الذي تم إدماجه في مركبة 
 Mk.( في النسخة المعروضة (GDELS (Mowag منإنتاج شركة EAGLE
 Guardion منظومة  من   HPEM SkyWolf الحماية  نظام  ونموذج   ،(III
C-UAS، باإلضافة إلى محطة األسلحة الخفيفة R150 التي يمكن التحكم 
فيها عن بعد مع مدفع رشاش ثقيل )12.7 مم) على مركبة تعد بمثابة عّينة 
من ACS. وقد تميزت كافة األنظمة المعروضة بالقدرة على الربط الشبكي 

في شبكة حماية تستخدم للدفاع ضد التهديدات الجوية

تساهم شركة 
 Diehl Defense
بقدرات كبيرة في 
مجموعة القيادة الذاتية
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بقلم: عبدالله السيد الهاشمي
لواء ركن طيار متقاعد

ليس من السهل على 
الدول تغيير قيمها ورؤيتها 
االستراتيجية واألساسيات 
التي تقوم عليها الدولة 
في الشؤون السياسية 
والعسكرية كلما الح أو حدث 
تحوالت جيوسياسية عالمية 
أو إقليمية، حيث يحاول رجال 
السياسة المخضرمون الذين 
يمكن تسميتهم في هذا 
المقام بـ »حّراس المنهج 
السياسي االستراتيجي«، 
المحافظة على ثبات ورسوخ 
منهج الدولة اإلستراتيجي 
وحمايته من األفكار 
والمقترحات الطارئة، التي 
تقفز أحيانًا، أو تحاول فرض 
نفسها، بناء على أحداث 
سياسية عالمية أو تصعيد 
عسكري مجاور أو حرب تتفاعل 
آثارها في محيط مجاور أو 
مناورات سياسية بين أطراف 
متنازعين، وُتطرح أحيانًا أخرى 
ألسباب اقتصادية طارئة أو 
عاجلة.

منذ أصقاع التاريخ، ومنذ نشوء أقدم االمبراطوريات، حافظ الحكماء، وكانوا على 
هيئة مستشارين مقربين من أنظمة الحكم، على رؤية واحدة استراتيجية عميقة 
لإلمبراطورية، قد تكون رؤية سالم قائمة على احترام الجوار، أو رؤية حرب قائمة 
على التوسع بأي ثمن، أو غير ذلك، واستمر ذلك حتى بعد ظهور الدولة الحديثة، 
فورث الحكماء المستشارون، في معظم دول العالم، خالل العصر الحديث، آليات 
على  وكذلك  الدولية،  العالقات  في  والعسكرية،  السياسية  الرؤى  وترسيخ  بناء 
أن  الطارئة،  لألحداث  وكذلك  الكثيرة،  للمتغيرات  يسمحوا  ولم  الداخلي،  المحور 

تعبث بالسياسات واالستراتيجيات الثابتة، مهما بدا األمر مغريًا.
السياسي  المنهج  »حّراس  يتمكن  ال  األحيان،  بعض  ففي  شواذ،  قاعدة  لكل 
االستراتيجي« من السيطرة على صراع القوى السياسية ذات العالقة، كاألحزاب 
الحركات  أو  واألفكار،  والمصالح  الضغط  وجماعات  السياسية  والمؤسسات 
مثل  الدولة،  في  قويان  حزبان  هناك  يكون  كأن  المؤثرة،  القوية  االجتماعية 
العظام«، وهي في  إلى مرحلة »تكسير  بينهما  الصراع  المتحدة، ويبلغ  الواليات 
هذه الحالة، استراتيجيات ثابتة وراسخة لعقود طويلة، تبدأ بالتحطم شيئًا فشيئًا، 
ارتكابها، بناء على توصيات  القيم السياسية األساسية، بسبب أخطاء تم  فتنهار 

واستشارات تم تمريرها وفرضها.
بالطبع، هناك عشرات التأويالت لما يمكن أن يحدث، ليس في الواليات المتحدة 
المؤامرة،  العالم، فهناك من يؤمن بوجود نظرية  فحسب، بل في معظم دول 
وأن خلف كل ذلك التغيير هناك أصحاب مصالح يعبثون في الظالم، يخططون 
ويرسمون ويحاولون فرض تغيير وانحراف نحو هدف ما محدد، وهناك من يرى 
أنها مجرد مسألة غباء سياسي أو ضعف يسمح للبعض بفرض أفكارهم ورؤاهم، 

ممن يجدون الفرصة سانحة لتقديم خطة، عندما ال يتقدم أحد آخر لتقديم خطة.
المنهج  ومنعة  بشدة في سياج  يؤثر  عاصفة،  جذرية  تغييرات  وجود  أن  ال شك 
السياسي االستراتيجي، فقد الحظنا جميعًا، كيف كان لجائحة كورونا أبلغ األثر في 
الدول  العالمية، لدرجة شعرنا أن معظم  الرؤى االستراتيجية  تحول عدد كبير من 
تبدلت خططها واستراتيجياتها، وتحول حكماؤها من »حراس عقيدة سياسية« إلى 
»عمال إغاثة«، ولكن ذلك لم يستمر طوياًل، حيث عصف متغير »الحرب الروسية 
األوكرانية« مبكرًا، فعاد الصراع المحتدم، بين القوى السياسية، وسارع البعض 
إلى  إذا استمرت، ليس  التي ستؤدي،  المكارثية،  أفكارهم وخططهم  إلى تقديم 

نهاية المناهج السياسية والعسكرية الراسخة، بل إلى نهاية العالم.
العربية  اإلمارات  لدولة  االستراتيجية  السياسية  الهوية  إلى  ثاقبة،  واحدة  بنظرة 
القريب والبعيد، لم يغير  العالم،  إلى أن كل ما جرى ويجري في  فإن ذلك يشير 
السياسية  ورؤيتها  واستراتيجياتها  الراسخة  اإلماراتية  الدولة  ومنهج  مبادئ  من 

الحكيمة، في أهمية وضرورة إرساء السالم واألمن الدوليين.

حّراس المنهج السياسي 
االستراتيجي
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 Rafael و Lockheed شركتا
بصدد تطوير نظام ليزر عالي الطاقة

تم عقد اتفاقية شراكة جديدة بين شركة لوكهيد مارتن )Lockheed Martin( ومقرها الواليات 
 )Rafael Advanced Defense Systems( المتحدة وشركة رافائيل ألنظمة الدفاع المتقدمة

 )HELWS( اإلسرائيلية للقيام بالتطوير المشترك واالختبار والتصنيع لنظام أسلحة ليزرية عالية الطاقة
في الواليات المتحدة وإسرائيل.

بشكل  بتطويرها  قامت  التي  األنظمة  على  المشترك  التطوير  سيعتمد 
الدفاع  بوزارة  الدفاعية  والتطوير  البحث  ومديرية  رافائيل  شركة  مستقل 

ضمن إطار مشروع الشعاع الحديدي.
األمريكية  للسوق  النظام  من  جديد  نموذج  تطوير  إلى  التعاون  وسيتجه 

وغيرها.
والتطوير  البحث  مديرية  قبل  من  المشترك  التطوير  من  سنوات  فبعد 
مشروع  بإطالق  المديرية  قامت   ،Rafael وشركة  الدفاع  بوزارة  الدفاعية 

الشعاع الحديدي.

سرعة الضوء
الطاقة  عالية  ليزرية  أسلحة  نظام   (Iron Beam( الحديدي  الشعاع  يعّد   
نظام  أول  يكون  أن  المتوقع  ومن  واط.  كيلو   100 فئة  من   (HELWS(
مثل  التهديدات؛  ضد  األرضي  الجوي  للدفاع  اإلطالق  على  تشغيلي 
مسافة  من  المأهولة،  غير  الجوية  والمركبات  الهاون  وقذائف  الصواريخ 
يحقق  بحيث  كيلومترات  عدة  إلى  األمتار  من  مئات  بضع  بين  تتراوح 

االشتباك بسرعة الضوء.
أنواع  من  عدد  من  المستويات  متعددة  جوي  دفاع  مجموعة  أي  تتكون 
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)HEL) كمعترض  الطاقة  عالي  الليزر  يعمل  المعترضات. قد  مختلفة من 
تكميلي، وله مزايا االشتباك بسرعة عالية جدًا، ومخزن غير محدود، وتكلفة 

ضئيلة لكل عملية اعتراض.
 ،(HEL( عالية  بطاقة  ليزريين  نظامين  بتطوير  حاليًا   Rafael شركة  تقوم 
 .)Lite Beam( و الشعاع الخفيف (Iron Beam( ”وهما “الشعاع الحديدي
 Iron نظام  على  االختبارات  من  سلسلة  إجراء  تم  الماضي،  العام  وفي 

Beam أثبتت بوضوح قدرته التشغيلية.
من جانبه، أوضح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Rafael اللواء )متقاعد) 
بمثابة  هذه  االستراتيجي  التعاون  اتفاقية  “تعد  بقوله:  هار-إيفن  يوآف 
عامل مضاِعف لقوة رافائيل والسوق اإلسرائيلية. ونحن نعمل على ضمان 
حصول عمالئنا على أكثر الخدمات تقدمًا وفاعلية، وعلى أفضل األنظمة 
في فئتها. وسوف تسهم هذه االتفاقية في توسيع وتنويع القدرات التي 

يمكننا تقديمها لمجموعة متنوعة من العمالء”.
جانب  إلى  رافائيل،  قامت  الماضية،  الثالثة  العقود  مدى  “على  وأضاف: 
مديرية البحث والتطوير الدفاعية بوزارة الدفاع، ووزارة الدفاع اإلسرائيلية، 
تطوير  إلى  ذلك  وأدى  الليزر،  ألنظمة  والتطوير  البحث  في  باالستثمار 
أول نظام دفاع  أن يصبح  ونتوقع   ،(Iron Beam( الحديدي الشعاع  نظام 
ليزري تشغيلي من نوعه. ويعّد هذا مثااًل واضحًا على القدرات واألنظمة 
على  بالنفع  يعود  استراتيجي  تعاون  إلى  يؤدي  ما  الصنع؛  اإلسرائيلية 

الجانبين بدرجة كبيرة”.

مواجهة التهديدات
الجوي  الدفاع  منظومة  في   Iron Beam نظام  إدماج  المنتظر  من 
اإلسرائيلية متعددة الطبقات. وسيكون هذا الحل الفعال من حيث التكلفة 
ومن الناحية التشغيلية قادرًا على مواجهة التهديدات الناشئة، مع الدفاع 
أيضًا عن المرافق الحيوية والمواقع االستراتيجية وقوات المناورة والمراكز 

السكانية.
للعمليات  التنفيذي  الرئيس  جون،  فرانك سانت  قال  السياق،  هذه  وفي 
Lockheed Martin في  “تتمثل مهمة شركة   :Lockheed Martin في 
تقديم أفضل الحلول األمنية التي تساعد عمالءنا على البقاء في الصدارة 
فريقنا  سيساعد   ،Rafael شركة  مع  وبالعمل  خصومهم.  مواجهة  في 
إنقاذ  التي تساعد عمالءنا على  الجديدة  القدرة  توفير هذه  المشترك على 
األرواح. وستعمل هذه القدرة غير المسبوقة على تعزيز نظام الدفاع الجوي 
والصاروخي الحيوي إلسرائيل بأحدث قدرات التكنولوجيا الليزرية، ويسعدنا 
أن تتاح لنا الفرصة لتوسيع دور لوكهيد مارتن كشريك أمني لدولة إسرائيل”.
مديرية  ورئيس  التنفيذي  الرئيس  نائب  غوزالي،  ران  الدكتور  صرح  كما 
األنظمة البرية والبحرية في رافائيل: “ننظر إلى قدرة الشعاع الحديدي الذي 
يمثل   باعتباره  الدفاعية  والتطوير  البحث  مديرية  مع  بالتعاون  تطويره  تم 
التهديدات تطورًا؛ بما  أكثر  المؤكدة ضد بعض  تقنيًا، مع فاعليته  اختراقًا 
في ذلك الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار والمركبات الجوية 
تصميم  تم  وقد  األسراب.  ضمن  المركبات  ذلك  في  بما  المأهولة،  غير 
المعقدة  المعركة  في ساحة  الناشئة  التهديدات  دفاع ضد  لتوفير  النظام 
اليوم؛ ما يعزز قوة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، وهو يمثل حافزًا على إقامة 

تعاون ثنائي”.
 Lockheed من جانبه أشار جوشوا )شيكي) شاني، الرئيس التنفيذي لشركة

Martin Israel، بأن الشركة تدخل في منطقة عمليات جديدة في إسرائيل، 
وقال: “إن منصاتنا الجوية؛ مثل F-35 و F-16 و C-130 وغيرها، تعمل 
في إسرائيل منذ سنوات عديدة، بما في ذلك CH-53K، وستستمر هذه 
الطاقة،  عالي  الليزر  عصر  اآلن  ندخل  ونحن  المستقبل.  في  المنصات 
ونتطلع إلى نشر أنظمة تشغيلية وموثوقة وفعالة للغاية مع زمالئنا في 

الفريق مثل شركة رافائيل”.
تقوم Rafael بتصميم وتطوير وتصنيع ودعم مجموعة واسعة من أنظمة 

الدفاع للتطبيقات الجوية والبرية والبحرية والفضائية واإللكترونية.
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الطائرة اآللية Kızılelma من 
إنتاج شركة Baykar تجتاز أول اختبار لها
نجحت الطائرة اآللية Kızılelma من إنتاج شركة Baykar في اجتياز أول اختبار لها، وهي أول طائرة مقاتلة 
محلية غير مأهولة يتم تصنيعها في تركيا Bayraktar Kızılelma ، والتي من المتوقع أن تحدث فرًقا في 

ساحة المعركة خاصة مع قدرتها على الهبوط واإلقالع من على متن السفن ذات المدارج القصيرة.

 Baykar شركة  بمعرفة   Kızılelma للطائرة  رحلة  أول  تطوير  وتم 
في  األولى  رحلتها  في  الطائرة  تنطلق  أن  المقرر  ومن   ،Technologies

العام المقبل.
للتدريب   Akıncı مركز  إلى   Bayraktar Kızılelma الطائرة  نقل  وجرى 

 Çorlu لمنطقة  الغربية  الشمالية  المقاطعة  في  واالختبار  الطيران  على 
في Tekirdağ ، وقد أكمل المركز المذكور بنجاح اختبارات سيارات األجرة 
األول  االختبار  إجراء  تم  ذلك،  وبعد  األمان.  روابط  مع  األرضية  والقيادة 
بدون روابط أمان على يد المهندس  Selçuk Bayraktar، كبير مسؤولي 
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التكنولوجيا لدى الشركة.
السفن  مراعاة  النفاثة مع  المقاتلة  الطائرة  تطوير  تم  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
أول سفينة  تعتبر  التي   ،TCG Anadolu القصيرة مثل الجوية  المدارج  ذات 
 landing المروحية  الطائرات  لهبوط  تحتوي على مهبط  تركيا  نوعها في  من 
helicopter dock (LHD)، وستلعب الطائرة المقاتلة دوًرا مهًما في المهام 
الخارجية بفضل هذه الميزة. وستتميز الطائرة بصعوبة رصد أو اكتشاف الرادار 

لها بفضل تصميمها.
المستقلة  المناورة  على  بقدرتها  المعروفة   Kızılelma الطائرة  وستكون 
قادرة على العمل جنًبا إلى جنب مع الطائرات المأهولة، وقد تحمل صواريخ 
جو - جو. ومن المتوقع أن تقوم الطائرات بدون طيار بالعديد من العمليات 
 close air القريب  الجوي  والدعم  اإلستراتيجية  الهجمات  مثل  العسكرية، 
للعدو  الجوية  الدفاعات  وإخماد  الصاروخية  والهجمات   (support (CAS
suppression of enemy air defenses (SEAD) وتدمير الدفاعات الجوية 

)destruction of enemy air defences (DEAD المعادية

نسختان
تم تصميم الطائرة بدون طيار في نسختين. وجرى تصميم اإلصدار األساسي 
للعمليات البحرية. وستعمل الطائرة على تطوير سرعات دون سرعة الصوت 
وستتمركز على متن سفن اإلنزال من فئة TCG Anadolu. تم التخطيط للخيار 
الثاني بحيث يتم تكييفه للعمل مع المقاتالت، مثل المقاتلة F-16 أواًل ، ثم 

 Milli( ومن المعروف أن الطائرة (  TAI TF-X مع الجيل الخامس من طائرات
Muharip Uçak هي الطائرة المقاتلة المحلية).

الحمولة  من  كيلوجراما   1,500 حمل  على  قادرة   Kızılelma الطائرة ستكون 
930 كيلومتًرا ،  إلى ذلك) ويبلغ مدى رحلتها  ) مثل األسلحة واألجهزة، وما 
بينما تم اإلعالن عن ارتفاع التشغيل بـ 10,668 متًرا. ويمكن للطائرة أن تظل 

محلقة في الجو لمدة خمس ساعات وتبلغ سرعتها القصوى 900 كم / ساعة.

وســـيتم تجهيز الطائـــرة بـــرادار مصفوفة المســـح اإللكتروني 
  )active electronically scanned array )AESA النشط

المنتج محلًيا.
 Kızılelma الطائرة  ستوفر  المأهولة،  غير  الجوية  المركبات  عكس  وعلى 
أيًضا فعالية ضد األهداف الجوية بالذخائر جو- جو المحلية. وتم عرضها في 
في  والتكنولوجيا  الطيران  مجال  في  مهرجان  أكبر  يعتبر  الذي   ،Teknofest

تركيا، في مقاطعة Samsun الشمالية، والذي حظي 

والتطوير  التصميم  جهود  من  الرغم  على  كبير  باهتماًم 
المستمرة.

ومن الجدير بالذكر أن الطائرات التركية بدون طيار حظيت باهتمام عالمي وسط 
حرب ناغورنو كاراباخ الثانية التي اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر 
2020 عندما زودت تركيا حليفتها أذربيجان بطائرات بدون طيار الستخدامها في 

الصراع وساهمت بشكل كبير في حرب أذربيجان. 

يمكن للطائرة 
Kızılelma نقل 
حمولة تصل إلى 1,500 
كجم
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 V-280 Valor الطائرة الهجومية
من إنتاج شركة Bell تفوز بعقد بقيمة 

1,3 مليار دوالر

 Future Long Range منح الجيش األمريكي عقد الطائرات الهجومية طويلة المدى المستقبلية 
 V-280 اعتمادًا على الطائرة Bell Textron Incorporated لشركة  Assault Aircraft -FLRAA

Valor  ذات األجنحة المائلة الدوارة التي أنتجتها الشركة المذكورة والتي تم تطويرها واختبارها 
 Joint Multi-Role Technology ضمن إطار البرنامج المشترك متعدد األدوار للتكنولوجيا

Demonstrator )JMR TD( programme  الذي بدأ في عام 2013.

بدأ الجيش برنامج الطائرات الهجومية طويلة المدى المستقبلية في عام 
2019 ضمن إطار خطة Future Vertical Lift  الستبدال جزء من أسطول 
طائرات الهليكوبتر الهجومية والمرافق. ويهدف البرنامج في نهاية المطاف 
إلى استبدال المروحية UH-60 Black Hawk ، التي تعمل منذ أكثر من 
أنظمة  عن  الضعف  يبلغان  اللذين  ومداها  سرعتها  وبفضل  عقود.  أربعة 
األسلحة الحالية، تم تقديم الطائرة Bell V-280 كحل ناجح للمناورة بعيدة 

المدى.

مدى استثنائي
يساهم المدى االستثنائي للطائرة V-280 وخيارات نشر الرفع االستراتيجي 
strategic lift deployment في زيادة المرونة التشغيلية عند التعامل مع 

العمليات العسكرية أو مهام المساعدات اإلنسانية.
وعن طريق الجمع بين سرعة ومدى المحرك التوربيني من ناحية، والرشاقة 
المتقدمة على المروحيات التقليدية بكثير من ناحية أخرى، يمكن الحصول 

على أداء طيران أفضل واستدامة دورة الحياة.
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وأوضح Doug Bush، مساعد وزير الجيش لشؤون االستحواذ واإلمدادات 
والمنضبط الستراتيجية  المدروس  التنفيذ   “ أن  والتكنولوجيا،  اللوجستية 
القدرات  سيوفر  المستقبلية  المدى  طويلة  الهجومية  الطائرات  برنامج 
التحويلية الالزمة التي نحتاجها لدعم القوة المشتركة، وتعزيز الردع والفوز 

في مجاالت وعمليات متعددة.«
وقال Scott C. Donnelly، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
 Bell الطائرة  على  األمريكي  الجيش  اختيار  يقع  أن  “يشرفنا  إنه   Textron
V-280 Valor  كطائرة هجومية من الجيل التالي”. وأضاف “نحن عازمون 
على احترام هذه الثقة عن طريق بناء نظام سالح تحويلي رائع حًقا لتلبية 

متطلبات المهام لدى الجيش.«
وأضاف Mitch Snyder، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
وفريق   Bell وشركة  األمريكي  للجيش  بالنسبة  حاسم  وقت  “هذا   ،Bell
Valor بينما نقوم بتحديث قدرات الطيران لدى الجيش لعقود طويلة قادمة. 
وتتمتع شركة Bell بتاريخ طويل في مجال دعم طيران الجيش، ونحن على 
استعداد تام لتزويد الجنود بالسرعة والمدى اللذين يحتاجوهما الجيش من 
بعيد  الهجومية  األسلحة  نظام  باستخدام  النصر  وتحقيق  المنافسة  أجل 

المدى األكثر موثوقية وبأسعار معقولة في العالم ».

اختبار شامل
 V-280 Valor تعتمد هذه الترسية على عقد من التقدم الذي حققته الطائرة
بفضل التصميم والتصنيع واالختبار الشامل إلثبات قدرة هذه الطائرة على 
المستقبلية.  المدى  طويلة  الهجومية  الطائرات  برنامج  متطلبات  تلبية 
من  منهجي  بشكل  بالتحقق  الصناعيون  وشركاؤها   Bell شركة  وقامت 
بهم  الخاصة  المعيارية  المفتوحة  األنظمة  ونهج   V-280 الطائرة  وضع 

بالتعاون مع الجيش.
 سيعمل برنامج  الطائرات الهجومية طويلة المدى المستقبلية على زيادة 
الجوي وتمكين  الهجوم  المعركة عن طريق إطالة مدى مهام  عمق ساحة 
مسافات  على  الالمركزية  العمليات  خالل  من  االلتقاء  من  البرية  القوات 
الطائرات  برنامج   الهجومية ضمن  المدى والمواجهات  بعيدة. وسيضمن 
المناورة  خالل  من  المهمة  نجاح  المستقبلية  المدى  طويلة  الهجومية 

التكتيكية من على مسافات تشغيلية واستراتيجية.

 

قواعد منضبطة
اتبع الجيش قواعد مدروسة ومنضبطة عند تقييم العروض لضمان الدراسة 

الدقيقة والمعاملة العادلة تجاه كال المنافسين.
جرى  والتي  الكونجرس،  منحها  التي  اإلصالح  خطط  تنفيذ  طريق  وعن   
تصميمها لتبسيط عملية االستحواذ، سيطرح هذا العقد نماذج افتراضية 
يمكن تحديثها بسرعة وبتكلفة معقولة. وستدعم هذه النماذج االفتراضية 

أنشطة التصميم والتكامل والتدريب واالختبار التنموي بشكل مباشر.  

يساهم المدى 
االستثنائي للطائرة 
V-280 في زيادة المرونة 
التشغيلية عند التعامل مع 
العمليات العسكرية أو مهام 
المساعدات اإلنسانية
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اليابان تستعد لشراء ناقلتين 
إضافيتين من طراز KC-46A من إنتاج 

شركة بوينج

وقد سلمت شركة بوينج أول ناقلة نفط KC-46A إلى اليابان في أكتوبر 
لتزود   Pegasus الناقلة  ُصممت  وقد   .2022 فبراير  في  والثانية   ،2021
المتوافقة  التحالف  وقوات  المتحالفة  العسكرية  الطائرات  جميع  بالوقود 
مع قواعد التزود بالوقود الجوي الدولية، وقد نفذت أكثر من 10,000 طلعة 
الجنيهات  تقدر قيمتها بماليين  الوقود  بتوصيل كميات من  جوية وتقوم 

شهرًيا إلى القوات المتحالفة في جميع أنحاء العالم.
متعددة  قدرات   KC-46A الناقلة  توفر  بالوقود،  التزود  إلى  وباإلضافة 
ذلك  في  بما  والعشرين،  الحادي  القرن  ألسطول  ضرورية  تعتبر  المهام 

اتصال البيانات ونقل األفراد والبضائع والنقل الطبي الجوي.
بنظام  المرتبطة  بالوقود  التزود  إعادة  بذراع   KC-46A الناقلة  تجهيز  وتم 
تحكم يعمل بالسلك fly-by-wire، وهو قادر على تحقيق معدالت تفريغ 
المروحي  ونظامها  خرطومها  ويضيف  الكبيرة.  للطائرات  الالزمة  الوقود 
hose and drogue system قدرة مهمة إضافية يمكن تشغيلها بشكل 
refuelling boom system مستقل اعتمادا على نظام ذراع التزود بالوقود

اإلخالء الطبي الجوي
واإلخالء  الركاب  من  مختلطة  حمولة  استيعاب   KC-46A للناقلة  يمكن 
محرك  بتشغيل  توربينيان  محركان  ويقوم  الشحن.  وقدرات  الجوي  الطبي 
الناقلة KC-46A لإلقالع بأوزان إجمالية تصل إلى 415,000 رطال. وبناًءا 
 65,000 على طبيعة تخزين الوقود، يمكن للطائرة نقل حمولة تصل إلى 

رطال من البضائع.
وقال James Burgess، نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير برنامج الناقلة 
KC-46، “تساهم القدرات المتعددة االستخدامات والمهام المتعددة التي 
ال مثيل لها للناقلة KC-46A في دعم مهام الحركة الجوية لقوات الدفاع 
 KC-46A مضيفا “يزيد أسطول الناقلة ،”(JASDF( الذاتي الجوية اليابانية

العالمي المتنامي من مزايا التشغيل البيني لعمالئنا، مما يضمن جاهزية 
المهام باإلضافة إلى قيمة استثماراتهم”.

إلى   ،Boeing Japan شركة  إدارة  مجلس  رئيس   ،Will Shaffer وأشار 
تعزيز  في  يساهمم   KC-46A الناقلة  على  اإلضافي  االستحواذ  “هذا  أن 
التحالف األمني بين الواليات المتحدة واليابان لدعم األمن واالستقرار في 

جميع أنحاء منطقة المحيط الهادئ.”

موثوقية المهمة
سلمت شركة بوينج 67 ناقلة من طراز KC-46A، بما في ذلك 65 ناقلة 
هيكل  على   Pegasus الناقلة  بناء  وجرى  األمريكية.  الجوية  القوات  إلى 
تم   1,200 من  أكثر  على  يحتوي  والذي  كفاءته  أثبت  الذي   767 الطائرة 
تسليمها، ومع تشغيل المزيد من طائرات KC-46A على مستوى العالم 
أكثر من أي ناقلة نفط باستثناء الناقلة KC-135 التي أنتجتها شركة بوينج، 

كما توفر موثوقية مهمة حاسمة.
برنامج  إطار  ضمن  األمريكية  الجوية  القوات  قبل  من  العقد  منح  تم 
KC- الطائرة  بتصنيع  بوينج  وتقوم شركة  الخارجية.  العسكرية  الصفقات 
46A للقوات الجوية األمريكية وقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية وعمالء 
آخرين متحالفين على خط إنتاج 767 في Everett بواشنطن. وينتج شركاء 
قوات  تشغل  كما   .KC-46A الطائرة  هيكل  من   %  16 اليابانيون  بوينج 
الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أربع طائرات من الجيل السابق من طراز بوينج 

.KC-767
وتمت الموافقة على الناقلة KC-46A من قبل القوات الجوية األمريكية 

بهدف نشرها على مستوى العالم، بما في ذلك العمليات القتالية.

تقدمت اليابان بطلب إلى شركة 
بوينج لشراء ناقلتين إضافيتين 
 KC-46A Pegasus من طراز

لقوات الدفاع الذاتي الجوية 
Japan Air Self- اليابانية

 ،)Defence Force )JASDF
وبذلك يصل إجمالي العقد إلى 

ست ناقالت.
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كشف النقاب عن محرك شركة 
Airbus الذي يعمل بالهيدروجين دون 

أي انبعاثات

كشفت شركة إيرباص عن قيامها حاليا بتطوير محرك خليوي يعمل بالهيدروجين لطائرتها الطموحة عديمة 
االنبعاثات والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول عام 2035.

ذات  اإلمكانات  عالية  تقنية  عن  عبارة  الهيدروجين  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
بثالث  التقليدي  الطائرات  وقود  من  أعلى  كتلة  وحدة  لكل  محددة  طاقة 
الكهربائي  التحليل  المتجددة عن طريق  الطاقة  توليده من  تم  وإذا  مرات. 
electrolysis، فلن يصدر عنه أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون، مما يتيح 
للطاقة المتجددة إمكانية تشغيل الطائرات الكبيرة لمسافات طويلة ولكن 

بدون المنتج الثانوي غير المرغوب فيه النبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تعديل الطائرات
ومن المقرر أن تبدأ شركة إيرباص في اختبار تصميم محرك خلية الوقود 
العقد.  منتصف  في   ZEROe طراز  من  التجريبية  طائرتها  متن  على  هذا 
ويجري حاليا تعديل طائرة اختبار الطيران A380 MSN1 لتقنية الهيدروجين 
الجديدة كي تحمل خزانات الهيدروجين السائل وأنظمة التوزيع المتعلقة بها.
 Airbus Zero-Emission شركة  رئيس  نائب   ،Glenn Llewellyn وقال 
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Aircraft، إن خاليا الوقود تمثل حال محتمال يمكن أن يساعد في تحقيق 
طموحنا في التخلص من االنبعاثات، ونحن نركز على اختبار هذه التكنولوجيا 
لمعرفة ما إذا كانت قابلة للتطبيق لدخول الخدمة في عام 2035 لتسيير 
طائرة عديمة االنبعاثات على نطاق واسع، وإذا تم تحقيق األهداف التقنية، 
 100 لـ  تتسع  قادرة على تشغيل طائرة  الوقود  تكون محركات خاليا  فقد 

راكب بمدى يصل إلى ما يقرب من 1,000 ميل بحري”.

طريقتان متاحتان
لدفع  للطاقة  كمصدر  الهيدروجين  استخدام  إلمكانية  طريقتان  هناك 
الغازية.  التوربينات  داخل  الهيدروجين  احتراق  طريق  عن  األولى  الطائرات: 
إلى كهرباء  الهيدروجين  لتحويل  الوقود  والثانية، عن طريق استخدام خاليا 
من أجل تشغيل محرك يعمل بالمراوح. ويمكن إقران توربين غاز الهيدروجين 

بخاليا الوقود بداًل من البطاريات داخل محرك كهربائي هجين.

صف خاليا الوقود
فقط  ملليمترات  بضعة  يتجاوز  ال  الواحدة  الوقود  خلية  ُسمك  ألن  نظًرا 
كبيرا من  فإنها ال تطلق قدرا  تقريًبا،  الرسالة  يتجاوز مظروف  وحجمها ال 
الطائرة، يجب  داخل  كافية لالستخدام  الطاقة. ولتحقيق مستويات طاقة 
لتشكيل  سلسلة  ضمن  كهربائيًا  هذه  الوقود  خاليا  من  المئات  توصيل 
»صف« “stack” ما. ويتم دمج العديد من هذه الصفوف داخل “قنوات” 
متعددة لخاليا الوقود. ومن خالل هذا النهج المعياري، يمكن الحصول على 
الطاقة بمستويات تصل إلى عدة ميجاوات التي تحتاجها الطائرة الكهربائية.
ورغم أن خاليا الوقود نفسها تخضع لالستخدام بالفعل في بعض السيارات، 
إال أنها ال تفي بالمتطلبات الصارمة الالزمة الستخدام في تسيير الطائرات. 
ومع ذلك، كان من المنطقي بالنسبة لشركة إيرباص أن تتطلع إلى صناعة 
السيارات بحثا عن شريك ومورد محتمل يمكن التعاون معهما لدفع خاليا 
الوقود ُقدما إلى المستوى التالي من أجل إنتاج صفوف من خاليا الوقود 

المصممة والمصنعة خصيًصا لخدمة قطاع الطيران.
وفي شهر أكتوبر 2020، أسست شركة إيرباص شركة Aerostack، وهي 
عبارة عن مشروع مشترك بالتعاون مع ElringKlinger، وهي شركة تتمتع 

بخبرة تزيد عن 20 عاًما كمورد ألنظمة خاليا الوقود ومورد للمكونات.
وانضمت شركة Aerostack أيًضا إلى أصحاب المساهمين اآلخرين وإلى 
أولئك الذين يعملون على تطوير صفوف الوقود ضمن إطار مشروع تدعمه 

.H2Sky الحكومة األلمانية يحمل اسم
وبعد عامين من تأسيس شركة Aerostack، يسير العمل المشترك على 
نموذج من صفوف  أول  بتقييم  حاليا  إيرباص  قدم وساق. وتقوم شركة 
وتجميع  بتصميم  الفرق  تقوم  حيث  هامبورج،  مدينة  في  الوقود  خاليا 

واختبار أنظمة خاليا الوقود.
وقال Hauke Peer Lüdders، رئيس أنظمة الدفع الخاصة بخاليا الوقود 
لطائرات ZEROe في شركة إيرباص، “إننا نقوم بكل شيء من نقطة الصفر 
بسرعة مذهلة للغاية”. ونحن بحاجة إلى فهم آلية عمل أنظمة خاليا الوقود 
والتفاعل معها. وبالنسبة لهذه الخطوة األولى، نقوم بتصميم أجهزة كبيرة 
بتحليل كل  لنا  والسماح  بالداخل  االستشعار  أجهزة  العديد من  الستيعاب 
جهاز داخل النظام، مع إمكانية تحقيق نتائج جيدة من أجل تكييف واختبار 

سلوك النظام وفهمه بشكل كامل “.

عملية االختبار
، فقد حان  بالكامل  الوقود  أنظمة خاليا  الفرق من تصميم  انتهاء  بمجرد 
بشكل  توصيله  من  التأكد  إلى  أواًل  الفرق  هذه  وتحتاج  الوقت الختبارها. 
على  يشتمل  الذي   ،test bed االختبار  وسرير  المساعد،  بالنظام  صحيح 
الهواء،  وإمدادات  االختبار فقط) ومبرد  )ألغراض  والنيتروجين  الهيدروجين 
إغالق  بعد  المشتقة).  المياه  لمنتج  )لمنتجات  تصريف  مخرج  عن  فضاًل 
أبواب طاولة االختبار، يتم تشغيل الطاقة لتبدأ العملية في اتخاذ مسارها.

بعد ذلك،  يمكن للفرق عن طريق شاشات خاصة مراقبة عملية التفاعل 
المستمر وإنتاج المنتجات الثانوية والطاقة الكهربائية المتولدة.

إن خاليا الوقود تمثل 
حال محتمال يمكن أن يساعد 
في تحقيق طموحنا في التخلص 
من االنبعاثات
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سالح الجو 
األمريكي 

يكشف النقاب 
عن قاذفة شبح 

جديدة ذات تقنية عالية
كشف سالح الجو األمريكي في الثاني من 
ديسمبر الجاري النقاب عن الطائرة القاذفة 

B-21 Raider، وهي أول قاذفة قنابل جديدة 
طويلة المدى منذ جيل، وهي طائرة مصممة 

خصيًصا لتكون العمود الفقري متعدد الوظائف 
ألسطول القاذفات الحديثة. وستكون القاذفة 

B-21 Raider قادرة على نقل الذخائر التقليدية 
والنووية. وستكون قادرة أيًضا على اختراق أقوى 

الدفاعات وتوجيه ضربات دقيقة في أي مكان 
في العالم، وتمثل مستقبل الردع.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يتم تشغيل الطائرة B-21 وإدخالها في الخدمة 
الذي استضافته  الرسمي  الستار  إزاحة  أخرى، فإن حفل  قبل عدة سنوات 
شركة Northrop Grumman Corporation في مصانعها اإلنتاجية في 
القدرات  لتحديث  الجوية  القوات  جهود  في  بارزة  عالمة  يظل  كاليفورنيا 
 B-2 و B-1 Lancer تدريجيًا محل قاذفات B-21 القتالية. وستحل الطائرة

Spirit القديمة الموجودة في صفوف الخدمة حاليا.
 569( أمريكي  دوالر  مليون   700 حوالي  الجديدة  القاذفة  تكلفة  تبلغ  قد 
مليون جنيه إسترليني) للطائرة الواحدة. وكما هو متوقع، ال تزال التفاصيل 

المحددة عن الطائرة محاطة بستار من السرية.
وصرح وزير الدفاع، Lloyd J. Austin، بأن “القاذفة B-21 Raider أهم 
دليل على القدرات األمريكية الدائمة من حيث المهارة والقدرة على االبتكار. 
وهذا دليل على التزام الوزارة طويل األمد ببناء طائرات متقدمة من شأنها 

تعزيز قدرة الواليات المتحدة على ردع العدوان اليوم وغدا “.

التهديدات المتغيرة
لقد تغير العالم وتهديداته بشكل كبير منذ ظهور آخر قاذفة جديدة في عام 
1988، وكذلك األسلوب الذي تعمل به القوات الجوية واألسلحة العسكرية 

األمريكية األخرى والحلفاء مًعا كقوة مشتركة متعددة المجاالت.
عنصران  واالبتكار  الجديد  التفكير  إن  العسكريين  المسؤولين  كبار  ويقول 

ضروريان لمواجهة التهديدات الناشئة.
وقال رئيس أركان القوات الجوية، الجنرال CQ Brown )االبن)، للصحفيين 
المبتكرة  الروح  إن “هذه  الطائرة  النقاب عن  قبل وقت قصير من كشف 

تجلس خلفنا اآلن”.
والقاذفة B-21 هي أول قاذفة قنابل جديدة يتم طرحها منذ نهاية الحرب 
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 100 عن  يقل  ال  نهائًيا  أسطواًل  الجوية  القوات  مسؤولو  ويتصور  الباردة. 
طائرة بمتوسط تكلفة وحدة شراء تبلغ 692 مليون دوالر أمريكي.

وتعتبر الطائرة B-21 النوعية، التي تم الكشف عنها في الثاني من ديسمبر، 
واحدة من بين ست طائرات قيد اإلنتاج حاليا. وتمثل كل طائرة اختبارا في 
باستخدام نفس  اإلنتاج،  بناء كل منها على نفس خط  يتم  ذاته، ولكن  حد 
اإلنتاج. وقد مّكن  الذين سيصنعون طائرات  والفنيين  والعمليات  األدوات 
هذا النهج مهندسي وفنيي اإلنتاج من معرفة الدروس المستفادة وتطبيقها 

على طائرات المتابعة مباشرة.
وباإلضافة إلى بناء قاذفة باعتماد أحدث التقنيات والقدرات، شدد مسؤولو 
في  السماح  مع  التكاليف  احتواء  على  التركيز  ضرورة  على  الجوية  القوات 

الوقت نفسه بتوفير أقصى قدر من المرونة.
الطائرة B-21 اعتمادا على هندسة أنظمة  المثال، تم تصميم  على سبيل 
بيئة  لمواكبة  المستقبلية  للقدرات  السريع  التكامل  تحقيق  تتيح  مفتوحة 

التهديد المتنازع عليها بشدة.
يعتمد التصميم على متطلبات الشركة باستخدام التكنولوجيا الحالية والتي 
 Northrop توجيه شركة وتم  البرنامج.  تكاليف  في  للتحكم  كفاءتها  أثبتت 
عمليات  الستخدام  للطائرة،  الرئيسي  المقاول  بوصفها   ،Grumman
استمرار  التي تضمن  اإلنتاج  العاملة في  والقوى  اإلنتاج،  وأدوات  اإلنتاج، 

اإلنتاج وسالسته مع تجنب التكاليف غير الضرورية.
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الخطوة اليابانية جاءت كرد فعل على التصعيد العسكرى من جانب الصين تجاه تايوان وقيام كوريا 
الشمالية بتطوير برنامجها النووى والصاروخى الباليستى وإطالق العديد من الصواريخ الباليستية 
بعيدة المدى تجاه بحر اليابان أكثر من مرة، وهو ما أدى لتزايد الضغوط الداخلية لتطوير القدرات 

الدفاعية لمواجهة هذه التهديدات فى إطار إستراتيجية الردع.
والشك فى أن خطوة اليابان األخيرة فى زيادة اإلنفاق العسكرى سيكون له العديد من التداعيات 
المهمة على األمن اإلقليمى وعلى خصوم اليابان، خاصة كوريا الشمالية والصين اللتين عارضتا 
بشدة هذه الخطوة واعتبرتها ضارة وتمثل تهديدا لكل منهما، فى إطار استحضار أجواء الحرب 

العالمية الثانية وتمدد اليابان فى محيطها اإلقليمى.
إن ما قامت به اليابان كان متوقعا فى ظل سياسة العسكرة التى تهيمن على التفاعالت فى شبه 
الجزيرة الكورية ومنطقة جنوب شرق آسيا خالل السنوات األخيرة خاصة فى عهد إدارة الرئيس 
بايدن، والتى اتسمت بالتصعيد والتصعيد المضاد من قبل المحور الذى يضم كوريا الشمالية 
والصين، وكذلك المحور الذى يضم أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية. فقد أدت سياسة أمريكا تجاه 
كوريا الشمالية واالعتماد على سياسة العصا وفرض مزيد من العقوبات االقتصادية بعد فشل 
الدبلوماسية والحوار فى تسوية الملف النووى والصاروخى لكوريا الشمالية، إلى قيام األخيرة 
بمزيد من التصعيد وتطوير قدراتها الصاروخية ومنها الصاروخ الوحش هافسونج 17 الذى يصل 
مداه ألكثر من عشرة آالف كيلو متر ويستطيع استهداف كل األراضى األمريكية، كما قامت، منذ 
وصول بايدن للبيت األبيض، بإطالق حزم من الصواريخ الباليستية تجاه الشرق. وقد دفع ذلك 
كوريا الجنوبية واليابان إلى الرد بالمثل وإطالق الصواريخ الباليستية وإجراء المناورات العسكرية 
المشتركة مع أمريكا. وبالتزامن تبنت إدارة الرئيس بايدن سياسة استفزازية تجاه الصين فيما يتعلق 
بتايوان عبر تزويدها باألسلحة الحديثة أو عبر الدعم السياسى الستقالل تايوان ومنها زيارة نانسى 
بيلوسى رئيسة مجلس النواب للجزيرة منذ شهور، وإعالن الرئيس بايدن أكثر من مرة عن الوقوف 
إلى جانب تايوان عسكريا ضد أى تدخل عسكرى صينى فيها، وبالتالى التخلى عن سياسة الغموض 
اإلستراتيجى، وهو ما دفع الصين إلى تبنى سياسة التصعيد والردع وتطوير قدراتها العسكرية 
حيث تبلغ ميزانية اإلنفاق العسكرى الصينى أكثر من 330 مليار دوالر هذا العام، مقابل 770 مليارا 
للميزانية العسكرية األمريكية، واستطاعت بكين أن تطور العديد من األسلحة اإلستراتيجية الذكية 
مثل الصواريخ بعيدة المدى والطائرات الشبح وامتالك حامالت طائرات، وذلك لردع التهديدات 
األمريكية ومنع تايوان من االستقالل باعتبارها جزءا أساسيا من البر الصينى وأن استقاللها يعنى 

تجاوز الخط األحمر. وإجراء المناورات العسكرية مع روسيا وتعزيز الشراكة اإلستراتيجية.
التصعيد  أولها:  العالم،  من  الحيوية  المنطقة  هذه  بعسكرة  أمريكا  لقيام  عديدة  مخاطر  هناك 
والتصعيد المضاد يهدد االستقرار واألمن اإلقليمى وقد يؤدى إشعال مواجهة كبرى فى منطقة 
تضم ما يقارب نصف سكان العالم وتحتوى على العديد من األسلحة النووية، خاصة فى ظل 
تصاعد لغة العداء بين األطراف المختلفة، وفى كل األحوال فإن أمريكا لن تنخرط فى أية مواجهة 
عسكرية وستعتمد على إستراتيجية الحرب بالوكالة كما حدث فى أوكرانيا. وثانيها: هذا التصعيد 
القدرات  تطوير  نحو  واالتجاه  النووى،  التسلح  فيها  بما  المنطقة،  فى  التسلح  سباق  يشعل 
العسكرية وهو ما يتطلب تمويال ضخما مما يؤثر على عملية التنمية فى هذه الدول. إضافة 
إلى أن العسكرة وإستراتيجية التصعيد تعنى تراجع فرص الدبلوماسية والحوار فى إدارة الملفات 
الشائكة والخالفية خاصة فيما يتعلق بالتسوية السلمية للبرنامج النووى لكوريا الشمالية او تهدئة 
الوضع فى تايوان أو تحقيق التقارب بين الكوريتين. والشك أن سياسة حافة الهاوية والتصعيد 
قد تقود لسيناريوهات كارثية وهو ما يتطلب تغليب الحكمة ولغة الحوار والدبلوماسية فى إدارة 
الخالفات بين دول المنطقة، فالعالم لن يتحمل تكلفة اشتعال جبهة جديدة فى ظل معاناته من 

حرب روسيا وأوكرانيا.

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

تمثل السياسة 
الدفاعية الجديدة، التى 
أعلنتها اليابان مؤخرا 
وتتضمن تطوير القدرات 
العسكرية وزيادة حجم 
اإلنفاق العسكرى إلى 
320مليار دوالر خالل 
السنوات الخمس 
المقبلة، واللجوء إلى 
الضربات الوقائية والمضادة 
ضد التهديدات الخارجية، 
تحوال مهما فى العقيدة 
العسكرية اليابانية التى 
سادت منذ الحرب العالمية 
الثانية واعتمدت على 
السياسة الدفاعية فقط 
فى إطار دستور سلمى، 
وهو ما سيكون له تداعيات 
إستراتيجية وأمنية على 
منطقة شرق آسيا.

أمريكا ومخاطر عسكرة شرق آسيا
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جاءت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرياض بعد نحو ستة أشهر من 
زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن للمملكة، وفي توقيت مهم للغاية حيث 
تشهد العالقات األمريكية ـ السعودية توترًا واضحًا إثر دعم المملكة لقرار 
تحالف »أوبك+« بشأن فض إنتاج النفط، بما يعاكس الرغبة األمريكية التي 

كانت هدفًا رئيسيًا لزيارة بايدن، األمر الذي اعتبره البيت األبيض اصطفافًا 
سعوديًا إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا. وفي رده على سؤال بشأن زيارة 
جون  األبيض  البيت  في  القومي  األمن  باسم مجلس  الناطق  قال  شي، 
تزال  ال  السعودية  إن  الصيني،  الرئيس  زيارة  بداية  مع  للصحافيين  كيربي 

العالقات الصينـــــــيـــة الخليجـيـــــة:
اإلمـارات نموذجًا

في زيارة تخللها انعقاد 3 قمم )سعودية - صينية، وعربية - صينية، وخليجية - صينية( قام الرئيس الصيني شي 
جينبينغ بتدشين مرحلة جديدة من العالقات بين بكين والمنطقة العربية والخليجية، خالل زيارة وصفت بالتاريخية 

قام بها خالل شهر ديسمبر الماضي إلى المملكة العربية السعودية، التي استضافت بدورها قمتين متتاليتين 
خالل األشهر الخمسة األخيرة بين الدول العربية والقوتين الدوليتين الكبيرتين، الواليات المتحدة والصين. وفي 

هذا العدد تسلط »درع الوطن« الضوء على العالقات الصينية مع الدول العربية والخليجية بشكل عام، والعالقات 
الصينية ـ اإلماراتية بشكل خاص، وتحليل أبعاد هذه العالقات االستراتيجية ومستهدفاتها.

إعداد: هيئة التحرير
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العالقات الصينـــــــيـــة الخليجـيـــــة:
اإلمـارات نموذجًا

حليفا مهما للواليات المتحدة، لكنه أصدر تحذيرا بشأن الصين،  وقال “نحن 
مدركون للنفوذ الذي تحاول الصين توسيعه حول العالم. الشرق األوسط 
هو بالتأكيد من بين هذه المناطق حيث يرغبون بتعميق مستوى نفوذهم”، 
مضيفا “نعتقد أن العديد من األمور التي يسعون إليها، وطريقة سعيهم 
إليها، ال تتالءم مع الحفاظ على النظام الدولي الذي تحكمه قواعد” محددة. 
وتابع كيربي “ال نطلب من الدول االختيار بين الواليات المتحدة والصين، 
لكن كما قال الرئيس بايدن مرات عدة، نعتقد أن الواليات المتحدة بالتأكيد 

في وضع يتيح لها القيادة في إطار هذه المنافسة االستراتيجية”.
العربية  )المملكة  المستضيفة  والدولة  الصين  بين  العالقات  وتحظى 
حيث  العالمي،  لدورها  بكين  رؤية  إطار  في  خاصة  بأهمية  السعودية) 
استحوذت السعودية على أكثر من 20% من إجمالي االستثمارات الصينية 
ـ2020، والسعودية هي   2005 الفترة بين عامي  العربية خالل  الدول  في 
أكبر مصدر للنفط في العالم والصين هي أكبر مستورد للخام، وتشتري نحو 

25% من الصادرات النفطية السعودية، ما يعكس أهمية عالقات البلدين. 
وعلى الصعيد الخليجي تعتبر الصين الشريك التجاري األول لدول مجلس 
المجاالت  العربي في  العالم  التعاون، كما تعد الصين شريكًا حيويًا لدول 
االقتصادية واالستثمارية والتجارية، فضاًل عن مواقفها السياسية الداعمة 

للحقوق العربية المحافل والمؤسسات الدولية.
وقد انعكست أهمية زيارة الرئيس شي جين بينغ، للمملكة في االستقبال 
السعوديين،  الصيني من جانب مضيفيه  الرئيس  به  الذي حظي  المهيب 
حيث رافقت طائرة الرئيس الصيني مقاتالت سعودية احتفت بالزيارة من 
كما  المملكة،  علم  ألوان  واألخضر،  األبيض  باللونين  دخان  إطالق  خالل 
رافق موكبه حرس الشرف السعودي حتى وصوله إلى القصر الملكي في 
سلمان،  بن  محمد  األمير  العهد  ولي  استقبله  حيث  الرياض،  العاصمة، 
المواقف  وتقارب  العالقات  عمق  على  مؤكدة  عالمة  كان  حارًا  استقبااًل 

والطموح الذي يسعى إليه الجانبين مستقباًل.
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اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ أن زيارته للمملكة العربية السعودية 
العالم  أن  على  مشددًا  العربي،  العالم  مع  للعالقات  جديدًا  عصرًا  تفتح 
العربي عضو مهم في مجموعة الدول النامية، وأضاف في مقال بصحيفة 
الرياض أن الصين تبقى أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي وأكبر 
للتنويع  إيجابية  نتائج  السعودية حققت  أن  إلى  مستورد لمنتجاته، مشيرا 
االقتصادي واالجتماعي، كما أضاف أن المملكة أطلقت مبادرات مهمة 
مثل الشرق األوسط األخضر والسعودية الخضراء، مؤكدا دعم بكين لجهود 

الدول العربية في الحفاظ على سيادتها واستقاللها وسالمة أراضيها.
االتفاقيات  من  مجموعة  الزيارة  خالل  والصين  السعودية  وقعت  وقد 
تبلغ  بقيمة  التحتية،  والبنية  الطاقة  بينها  من  عدة  مجاالت  التي شملت 
أجندة اإلصالح  بين  لـ”التوفيق”  إلى خطة  30 مليار دوالر، باالضافة  نحو 
ومبادرة   ،”2030 “رؤية  باسم  المعروفة  الطموحة  السعودي  االقتصادي 
الدوالرات  بتريليونات  استثماراتها  تقدر  التي  الصينية  والطريق”  “الحزم 
وتشمل نحو 68 دولة، حيث تسعى بكين إلى تعزيز الشراكة مع الرياض، 

بينما تتطلع األخيرة إلى تنويع تحالفاتها االقتصادية والسياسية.

العالقات الصينية ـ الخليجية: اإلمارات نموذجًا
ـ الصينية نموّا متسارعًا منذ عام 2018، حيث  تشهد العالقات اإلماراتية 
اتفاق  خاللها  وقع  لإلمارات  بزيارة  بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس  قام 
الشراكة االستراتيجية الشاملة، فضاًل عن اتفاق تعاون أخرى في المجاالت 
كافة، وحيث تكتسب عالقات اإلمارات مع الصين أهمية استثنائية في ظل 
التي  الفرص  واالستفادة من  الدولية  تنويع عالقاتها  على  أبوظبي  حرص 

يتيحها التعاون مع الشركاء االستراتيجيين، وبما يسهم في تنفيذ األهداف 
التنافسية الطموحة التي تتضمنها وثيقة »مبادىء الخمسين« التي تمثل 

خارطة طريق للسياسة الخارجية اإلماراتية.
وفي أول جولة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسًا للبالد في مارس الماضي، 
قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى دولة االمارات العربية 
المتحدة في التاسع عشر من شهر يوليو 2018، ولمدة ثالثة أيام، التقى 
خاللها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه 
وصف  رسمي   ترحيب  بيان  بإصدار  الزيارة  سموه  استبق  حيث  ـ.  الله 
العربية  اإلمارات  دولة  أطلقت  الزيارة  بهذه  واحتفاء  بالتاريخية،  الزيارة  فيه 
يوليو بهدف   24 ـ   17 الذي استمر  الصيني   - المتحدة األسبوع اإلماراتي 
إبراز العالقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون التجاري والتبادل الثقافي 

تكتسب عالقات 
اإلمارات مع الصين 
أهمية استثنائية في 
ظل حرص اإلمارات على 
تنويع عالقاتها الدولية واالستفادة 
من الفرص التي يتيحها التعاون 
مع الشركاء االستراتيجيين
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بهذا  سنويًا  االحتفال  عن  اإلعالن  وتم  الشعبين،  بين  الصداقة  وعالقات 
األسبوع على أن تتزامن االحتفاالت في العام القادم مع االحتفاالت برأس 

السنة الصينية. 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قال  المناسبة  تلك  وفي 
رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ “منذ أكثر من 28 سنة زار الشيخ زايد طيب الله 
ثراه الصين مؤسسا لعالقة استراتيجية بين البلدين حصدنا ثمارها عالقات 
أكثر من ثالثة عقود”، وأشار  اقتصادية وتجارية وثقافية متميزة على مدى 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى المكانة االقتصادية للصين 
قائاًل “إن الصين عمالق اقتصادي دولي ولها ثقل سياسي عالمي.. ودورها 
الزيارة  هذه  سبقت  كما  العالميين”.  والسالم  االقتصاد  استقرار  في  مؤثر 
التاريخية سلسلة من الندوات الثقافية والسياسية بما فيها ندوة حول كتاب 

“حول الحكم واإلدارة” للرئيس الصيني شي جين بينغ وإطالق النسخة العربية 
من الكتاب، وعقد ندوة أخرى حول آفاق العالقات اإلماراتية - الصينية.

مرتكزات وأسس التعاون االماراتي ـ الصيني
تستند العالقات اإلماراتية ـ الصينية إلى مجموعة من المرتكزات واألسس 
العالقات  لهذه  المحركة  القوة  دور  لعبت  التي  االستراتيجية،  والمقومات 
هذه  تناول  ويمكن  العشرين،  القرن  ثمانينيات  منتصف  انطالقها  منذ 

المقومات والمرتكزات فيما يلي:
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  وضع  العميقة:  والصداقة  التاريخي  اإلرث 
سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ األساس القوي للعالقات بين البلدين 
الثالث  1971، ففي  العربية المتحدة في عام  منذ تأسيس دولة االمارات 
من ديسمبر عام 1971، أي بعد يومين فقط من اإلعالن رسميًا من قيام 
إلى شون إن الي  ببرقية  ثراه،  الله  المؤسس، طيب  القائد  االتحاد، بعث 
رد  حيث  االمارات،  دولة  بقيام  فيها  يبلغه  الصيني  الدولة  مجلس  رئيس 
تعالى  الله  بإذن  له  المغفور  إلى  تهئنة  ببرقية  السابق  الصيني  الزعيم 
الشيخ زايد، معلنًا اعتراف الصين رسميًا بدولة االمارات العربية المتحدة. 
المتحدة  العربية  الثنائية بين دولة اإلمارات  الدبلوماسية  العالقات  وكانت 
وجمهورية الصين الشعبية قد انطلقت في األول من نوفمبر 1984 فيما 
افتتحت السفارة اإلماراتية في بكين في مارس عام 1987. وجاءت المحطة 
النوعية الثانية في مسيرة العالقات عبر زيارة القائد المؤسس، طيب الله 
ثراه، إلى بكين في عام 1990، في أول زيارة ألحد قادة دول مجلس التعاون 
البلدين  بين  التعاون  في  جديدة  مرحلة  الزيارة  تلك  دشنت  حيث  للصين، 

تعتبر الصين الشريك 
التجاري األول لدول مجلس 

التعاون، كما تعد الصين شريكًا 
حيويًا لدول العالم العربي في 

المجاالت االقتصادية واالستثمارية 
والتجارية، فضاًل عن مواقفها 

السياسية الداعمة للحقوق العربية
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تم  إذ  البلدين،  بين  الثقافية  للعالقات  األساس  كما وضعت  الصديقين، 
العربية  اللغة  لدراسة  االمارات  مركز  النشاء  األساس  حجر  وضع  خاللها 
والدراسات اإلسالمية، وهو أحد قنوات التواصل الحضاري والثقافي بين 
عام  في  افتتاحه  تم  منذ  والخليجية،  العربية  والشعوب  الصيني  الشعب 
1994، وال يزال هذا المركز يحظى بدعم االمارات، حيث زاره سمو الشيخ 
 ،2007 الخارجية والتعاون الدولي في عام  زايد آل نهيان وزير  الله بن  عبد 
زايد  بن  الشيخ خليفة  له  المغفور  باسم  بقيمة مليون دوالر  وقدم منحة 
والبحثية  العلمية  المركز  أنشطة  دعم  أجل  ثراه، من  الله  نهيان، طيب  آل 
وتعزيزًا لدوره على صعيد التعاون العربي ـ الصيني. كما جاء تبادل الزيارات 
مسيرة  عزز  تراكمًا  ليضيف  البلدين  قادة  بين  المستوى  رفيعة  الرسمية 

العالقات وأسهم في تطورها، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن 
قام صاحب  فيما   ،2008 عام  الصين  إلى  رسمية  بزيارة  مكتوم  آل  راشد 
ـ بثالث  السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله 
زيارات رسمية إلى الصين أعوام 2009، 2012، 2015 على التوالي، بينما 

استقبلت االمارات العديد من المسؤولين الصينيين.
التوافق حول تطوير العالقات الثنائية: يشير تحليل مجمل تصريحات القادة 
والمسؤولين في دولة االمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية 
تطوير  على  وعزم  البلدين  قيادتي  لدى  قوية  سياسية  إرادة  توافر  إلى 
الشعبين الصديقين، حيث وصف  العالقات وتعميقها بما يخدم مصالح 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ 
قبيل زيارته إلى الصين في شهر ديسمبر عام 2015 العالقات بين البلدين 
بقيادة  االمارات  دولة  حرص  مؤكدًا  استراتيجية«،  شراكة  »عالقات  بأنها 
نهيان على مواصلة تطوير هذه  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  صاحب 
العالقات، وقال »علينا أن نعيد بناء طريق الحرير ونجعل منه منصة وجسرًا 
استراتيجية  رؤية  عن  جلي  تعبير  في  المنطقة«  دول  بين  المصالح  لتبادل 
قد  أن سموه  نالحظ  حيث  والصين،  االمارات  بين  للتعاون  المدى  بعيدة 
تحدث عن أهمية إحياء طريق الحرير القديم ودور التعاون التجاري في تحقيق 
االمن واالستقرار ورفاه الشعوب. وعلى الجانب اآلخر، أكد الرئيس الصيني 
الصين  أن  آل نهيان  زايد  الشيخ محمد بن  السمو  خالل استقباله صاحب 
الخليج، وأن هناك توجه  تعتبر االمارات صديقًا وشريكا جيدًا في منطقة 
لتعزيز الشراكة االستراتيجية بين البلدين، مشددًا على أهمية تطوير التعاون 
المشترك في مجاالت الطاقة والبنى التحتية والتجارة واالستثمار والفضاء. 
افتتاح  تم  الثنائية،  العالقات  تطوير  يخص  فيما  الرسمي  المستوى  على 
العامة  القنصلية  وأنشئت   1985 أبريل  في  أبوظبي  في  الصين  سفارة 
في دبي خالل شهر نوفمبر عام 1988. فيما افتتحت سفارة اإلمارات في 
بكين يوم 19 مارس 1987. وأنشأت دولة اإلمارات قنصليتين عامتين في 
الصين واحدة في هونغ كونغ افتتحت في أبريل 2000 وواحدة في شنغهاي 
افتتحت في يوليو 2009.. فيما تم االتفاق على افتتاح القنصلية العامة 

الثالثة للدولة في مدينة غوانغ جو الصينية.
 وجود قاعدة قوية من المصالح المشتركة: ترتبط االمارات والصين بحزمة 
متنامية من المصالح المشتركة، حيث تنظر االمارات إلى الصين باعتبارها 
وطرف  العالمي،  واالستقرار  لألمن  الضامنة  الدولية  القوى  اهم  إحدى 
أساسي في معادالت األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، بحكم 
مكانتها المتنامية في النظام العالمي القائم، وصناعة القرار الدولي، فضاًل 
الصين  تنظر  بينما  العالمي.  االقتصادي  االستقرار  تحقيق  في  دورها  عن 
حيوي  ومعبر  واقتصاد صاعد  ناجح  تنموي  نموذج  باعتبارها  االمارات  إلى 
أن  كما  وأوروبا،  وافريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  إلى  الصينية  للصادرات 
االمارات شريك رئيسي مؤسس في البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية 
التحتية، وإحدى الدول الداعمة الستراتيجية التنمية اإلقليمية التي يتبناها 
التنمية  بينغ، والتي تسهم في تحفيز مبادرات  الرئيس الصيني شين جين 
واالنتعاش االقتصادي في مناطق عدة من العالم. وقد أشار ني جيان سفير 
الصين حافظت في  أن  إلى  الشعبية لدى دولة االمارات  الصين  جمهورية 
السنوات األخيرة على مكانتها كأكبر شريك تجاري لإلمارات، كما اصبحت 
اإلمارات ثاني أكبر شريك تجاري وأكبر سوق تصدير للصين في غرب آسيا 
وشمال أفريقيا منذ سنوات عديدة. وأكد أنه رغم تداعيات جائحة »كورونا«، 
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بين  التجاري  التبادل  حجم  وصل  فقد 
49,3 مليار  إلى   2021 عام  البلدين في 
دوالر بزيادة 1,13% ما يعكس الفرص 
بمجال  المشترك  التعاون  في  الكامنة 
أن  الصيني  السفير  وأوضح  التجارة. 
التبادالت الثقافية والشعبية بين الصين 
واإلمارات تزدهر ويتنامى التعاون الثنائي 
حيث  والتكنولوجيا،  التعليم  مجال  في 
يتقدم برنامج تدريس اللغة الصينية في 
افتتاح  تم  كما  إماراتية،  مدرسة   200
باعتبارها  دبي،  في  الصينية  المدرسة 
الخارج.  رسمية في  أول مدرسة صينية 
تأسست   1949 عام  في  أنه  إلى  وأشار 
فقيرة  وكانت  لتوها  الجديدة  الصين 
للغاية، حيث كان لم يبلغ الناتج المحلي 

نصيب  عن  ناهيك  عالميًا،  الـ77  المرتبة  باحتالله  دوالر  مليار   12.3 سوى 
الفرد من إجمالي الناتج المحلي البالغ 23 دوالرًا، وهو من بين األدنى عالميًا. 
وتابع: تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني تلمست الصين الطريق ألكثر 
من 70 سنة بعد تأسيس الدولة، ووجدت تدريجيًا طريقًا تنمويًا ناجحًا، أي 
طريق االشتراكية ذات الخصائص الصينية الذي يركز على البناء االقتصادي 
وتتخذ التنمية أمرًا ال مفر منه، حيث دفعت اإلصالح في كافة المجاالت 
لمتوسط   9% على  يزيد  بما  متسارعًا  اقتصاديًا  نموًا  حقق  ما  باستمرار، 
معدل النمو السنوي في غصون بضعة عقود وأسهم في تحسين معيشة 
الشعب بشكل غير مسبوق. وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي للصين قفز 
إلى 14.7 تريليون دوالر بزيادة أكثر من 1000 مرة، مقارنة مع ما كان عليه 
في أيام تأسيس الدولة لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشكل %17 
العالمي  االقتصاد  في  مساهمته  نسبة  وتتجاوز  العالمي  االقتصاد  من 
50% لسنوات متتالية، كما ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 

على 10 آالف دوالر بزيادة 100 مرة، مقارنة 
مع ما كانت عليه الحال. وبّين ني جيان، أن 
الصين حاليًا أكبر دولة في العالم من حيث 
العمالت  واحتياطي  السلع  وتجارة  التصنيع 
األول  المركز  على  واستحوذت  األجنبية، 
منتجًا   220 أكثر من  إنتاج  عالميًا من حيث 
السرعة  فائقة  الحديد  والسكك  صناعيًا، 
والطرق السريعة والقدرة المركبة لمحطات 
توليد الكهرباء وحجم البنى التحتية لإلنترنت 
والمتجددة.  الجديدة  الطاقة  وتوظيف 
ولفت إلى أن الصين تتمتع بسبعة مطارات 
أكبر  مصاف  إلى  وصلت  موانئ  وسبعة 
من  موانئ  عشرة  وأكبر  مطارات  عشرة 
على  للحاويات  االستيعابية  الطاقة  حيث 
تحقيق  مع  بالتوازي  العالمي،  المستوى 
المأهولة  الفضاء  ورحالت  التكنولوجيا،  مجال  في  اإلنجازات  من  العديد 

واستكشاف المريخ والتواصل الكمي والحوسبة الفائقة.
حيث  والدولية:  اإلقليمية  والملفات  القضايا  حيال  النظر  وجهات  تقارب 
معظم  حيال  والمواقف  النظر  وجهات  تقارب  البلدين  مواقف  تكشف 
البلدان  يبدي  كما  والدولية،  اإلقليمية  والموضوعات  والقضايا  الملفات 
تفهمًا ودعمًا متباداًل في القضايا التي تمس المصالح االستراتيجية لكل 
طرف منهما، وما يعزز هذا المستوى من التعاون والتفاهم والتنسيق أن 
هناك لجنة إماراتية ـ صينية مشتركة تعمل على تطوير العالقات الثنائية 
التشاور  خالل  من  عمقًا  أكثر  مستويات  إلى  بها  واالرتقاء  الدولتين،  بين 
لتتوج  االستراتيجية  الشراكة  صيغة  بلورة  في  ذلك  تبلور  وقد  المستمر، 
الصين  الصيغة عن دعم  أثمرت هذه  البلدين، وقد  بين  العالقات  مسيرة 
على  الحفاظ  بأهمية  يتعلق  فيما  االمارات  دولة  تتبناها  التي  للسياسات 
السيادة الوطنية للدول وسالمة أراضيها، في مقابل دعم االمارات سياسة 

ترتبط االمارات والصين 
بحزمة متنامية من 

المصالح المشتركة، 
حيث تنظر االمارات إلى 

الصين باعتبارها إحدى اهم 
القوى الدولية الضامنة لألمن 

واالستقرار العالمي
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ومكافحة  القانون  انفاذ  مجال  في  التعاون  على  عالوة  واحدة«  »صين 
اإلرهاب والقضاء على الجريمة وتعزيز التنسيق والتعاون بين وفود البلدين 

في المنظمات الدولية من أجل صون المصالح الجوهرية لكل منهما.
الزيارات المتبادلة والحوار المتواصل: تمثل زيارات قادة البلدين منعطفات 
نوعية في مسيرة العالقات الثنائية، وقد بدأت الزيارات الرسمية المتبادلة 
الرئيس الصيني األسبق يانج شانج كون إلى دولة  بزيارة رسمية قام بها 

االمارات في عام 1989، فيما قام المغفور به بإذن الله تعالى الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان بزيارة إلى الصين في مايو 1990، كما قام الرئيس 
في  توقف  حيث  االمارات  إلى  خاطفة  بزيارة  جينتاو  هو  السابق  الصيني 
دبي ضمن رحلة خارجية له عام 2007، حيث استقبله آنذاك صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قام في السنة التالية )2008) بزيارة 
رسمية إلى الصين، ثم قام ون جياباو رئيس مجلس الدولة الصيني السابق 
بزيارة رسمية لإلمارات في يناير عام 2012، حيث شارك بالدورة الخامسة 
توقيع  المهمة  الزيارة  تلك  خالل  وتم  المستقبل،  لطاقة  العالمية  للقمة 
اتفاق الشراكة االستراتيجية بين االمارات والصين. كما قام وزير الخارجية 
الصيني السابق وانج يي بزيارة إلى دولة االمارات في فبراير عام 2015، 
وسمو  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  خاللها  التقى 
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان بثالث زيارات متتالية للصين أعوام 2009 و2012 و2015، 
حيث مثلت الزيارة األخيرة لسموه تحديدًا نقلة نوعية في العالقات وعمقت 
االتفاقات  كبير من  توقيع عدد  الزيارة عن  وأثمرت  االستراتيجية،  الشراكة 
وبروتوكوالت التعاون الثنائي، التي تغطي جميع مجاالت التعاون، السيما 
في مجال التعاون االقتصادي، حيث تم توقيع اتفاقية لتبادل العمالت بين 
المصرف المركزي لدولة االمارات وبنك الشعب الصيني، ومذكرة تفاهم 
بشأن انشاء مركز مقاصة للعملة الصينية في االمارات، واتفاقية تعاون 
استراتيجي في استكشاف وإنتاج النفط، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
المقاييس والمطابقة، ومذكرة تفاهم بشان تبادل رخص القيادة في كال 
البلدين، كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة 
تفاهم للتعاون في مجال الفضاء واألبحاث والتطوير واالستخدام السلمي 
»صندوق  إطالق  الزيارة  هذه  نتائج  أهم  من  كان  كما  الخارجي.  للفضاء 
بين  مناصفة  دوالر  مليار   10 بقيمة  المشترك«  االستراتيجي  االستثمار 
الدولتين، ويهدف هذا الصندوق إلى بناء محفظة متوازنة تضم استثمارات 
تجارية متنوعة وتغطي العديد من القطاعات، بما يعزز المكاسب التنموية 
التصدي  على  االقتصادين  قدرة  دعم  عن  فضاًل  البلدين،  القتصادي 
لألزمات الطارئة، وتمكينهما من مواجهة الضغوط التي يواجهها االقتصاد 
العالمي. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقتذاك 

تسعى دولة االمارات 
دائمًا إلى التوسع 
في استكشاف فرص 
االستثمار، كجزء من خطة دولة 
اإلمارات للوصول إلى أعلى 
مراتب التنافسية العالمية في 
جميع مجاالت التنمية
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االمارات والصين،  بين  المتنامية  الشراكة  الصندوق يجسد  انشاء هذا  أن 
الصديقين  البلدين  بين  التعاون  ألواصر  المتينة  األسس  أن  إلى  مشيرًا 
عميقة.  سياسية  وعالقات  ومتنامية  قوية  اقتصادية  روابط  إلى  تستند 
الشراكة  من  جديدة  مرحلة  يمثل  الصندوق  هذه  إطالق  أن  واعتبر سموه 
أجل  من  وثيق  بشكل  للعمل  المشترك  السعي  ويعكس  االستراتيجية، 
تنمية اقتصاد البلدين والمساهمة في نمو االقتصاد العالمي. ومن جانبه 
اعتبر الرئيس الصيني وقتذاك أن هذا الصندوق الذي يتسم بالمرونة من 
حيث االستثمارات سوف يسهم في تقوية وتعميق العالقات االستراتيجية 
واالقتصادية بين البلدين، وأن الصندوق سوف يلعب دورًا محوريًا في دعم 
الزيارات قد أسهمت  أن هذه  واحد«. وال شك  واحد، طريق  مبادرة »حزم 
في مجملها في تعميق التفاهم بين قيادتي البلدين، كما كان لها عظيم 
األثر في نسج عالقات صداقة قوية بين القادة وكبار المسؤولين، وقد كان 
لذلك آثار واضحة في االحتفاء الكبير الذي قوبل به صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ خالل زيارته إلى الصين 

عام 2015. 

خاتمة
من  الثاني  في  الدولة  تأسيس  منذ  اإلماراتية  الخارجية  السياسة  تقوم 
جميع  على  االنفتاح  منها  عدة  وأسس  مبادئ  على   ،1971 عام  ديسمبر 
دول العالم، والسعي بشكل دائم إلى توطيد العالقات ومد جسور التعاون 
مع دول العالم بغض النظر عن قربها أو بعدها الجغرافي، ويؤكد صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بشكل 
مستمر في خطابه السياسي على حرص االمارات على إقامة عالقات بناءة 
مع دول العالم كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للدول ويلبي طموحات 
راسخ  إيمان  ينطلق من  واالزدهار. وهذا  التنمية  الشعوب في  وتطلعات 
لدولة  اإلنجازات  من  المزيد  إحراز  في  الدولي  للتعاون  المحوري  بالدور 

اإلمارات وللعالم بأسره. حيث تسعى دولة االمارات دائمًا إلى التوسع في 
إلى  استكشاف فرص االستثمار، كجزء من خطة دولة اإلمارات للوصول 
أعلى مراتب التنافسية العالمية في جميع مجاالت التنمية، وتوظف الدولة 
واالستثمار،  للعمل  المحفزة  البيئة  مثل  استثنائية  مزايا  من  به  تتمتع  ما 
وتبنى أحدث مخرجات التكنولوجيا مما يسهم في تسريع وتسهيل وزيادة 
كبوابة  الفريد  موقعها  من  االمارات  تستفيد  كما  األعمال.  بيئة  كفاءة 
الشرق األوسط  الصاعدة في  إلى األسواق  استراتيجية للوصول بسهولة 
من  واسعًا  طيفًا  والمستثمرين  للشركات  يوفر  ما  وآسيا،  وإفريقيا 
مجاالت االستثمار وفرص التصدير، ويسهم في تحقيق هذه النجاحات أن 
الدبلوماسية اإلماراتية تتمتع بنشاط وحيوية وديناميكية كبيرة في القيام 
بأدوراها كافة إقليميًا ودوليًا. وفي الوقت الذي تحرص فيه دولة اإلمارات 
اإلقليمية  القوى  مع  شراكاتها  وتوسيع  الخارجية  عالقاتها  تنويع  على 
والدولية فإنها تعتبر في الوقت ذاته شريكًا يحظى بالثقة والتقدير من جانب 
دول العالم والقوى الفاعلة فيه. ويشهد على ذلك الزيارات التي يقوم بها 
زعماء وقادة ورؤساء مختلف دول العالم إلى دولة اإلمارات على مدار العام.

إن الصين عمالق اقتصادي 
دولي ولها ثقل سياسي 
عالمي.. ودورها مؤثر في 
استقرار االقتصاد والسالم 
العالميين”
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دالالت القمة 
الصينية ـ الخليجية

في زيارة دولة مهمة للغاية من حيث التوقيت واألهداف واألبعاد االستراتيجية، استضافت 
المملكة العربية السعودية في السابع من شهر ديسمبر الماضي، الرئيس الصيني شي 

جينبينغ، في زيارة هي الثانية له في غضون السنوات الست األخيرة، إلى أكبر منتج عالمي 
للنفط، وسط ترقب ملحوظ من الواليات المتحدة، التي حذرت من تبعات تنامي نفوذ 
العمالق اآلسيوي بين حلفائها التاريخيين في منطقة الشرق األوسط والخليج العربي.

أنشطة  السعودية  العربية  للمملكة  الصيني  الرئيس  زيارة  شهدت  وقد 
ـ  أبرزها عقد ثالثة قمم سعودية ـ صينية، وعربية ـ صينية  دبلوماسية عدة 
وخليجية ـ صينية، وهو ما وصفته الخارجية الصينية بـ«أكبر نشاط دبلوماسي 
على نطاق واسع بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين 
الشعبية«، حيث شهدت هذه القمم حضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة 

دولية.

دالالت القمة الصينية ـ الخليجية
العربي  الخليج  منطقة  تجاه  المكثف  الصيني  التحرك  أن  المراقبون  يرى 
عالقات  في  الملحوظ  االستراتيجي  التراجع  من  االستفادة  في  رغبة  يمثل 

خلفية  على  وذلك  األمريكي  االستراتيجي  الحليف  مع  المنطقة  دول 
الطاقة واألمن وحقوق االنسان والعالقات  أبرزها  تباينات في ملفات عدة 
بحد  الزيارة  أن  إلى  الغربية  التحليالت  بعض  ذهبت  وقد  وغيرها،  إيران  مع 
عكسته  ما  وهو  المنطقة،  هذه  في  األمريكي  للنفوذ  تحديًا  تمثل  ذاتها 
التصريحات األمريكية التي عبرت عن قلق من التحرك الصيني في مناطق 
تنامي حجم  إلى  تحليالتهم  الخبراء في  ويستند  األمريكي،  التقليدي  النفوذ 
االستثمارات الصينية في دول مجلس التعاون، حيث تقدر هذه االستثمارات 
السعودية،  العربية  المملكة  استثمارات مباشرة في  107 مليار دوالر  بنحو 
وبـ 98 مليار دوالر في الكويت، وبـ46 مليار دوالر استثمارات صينية مباشرة 
في دولة االمارات. وهذه األرقام وغيرها تعني أن تصريحات الرئيس بايدن 

بقلم العقيد الركن/ يوسف جمعه الحداد
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التي قالها عقب زيارته للمملكة العربية السعودية في يوليو الماضي، وأن 
»الواليات المتحدة لن تنسحب تاركة فراغًا تمأله الصين أو رسيا أو إيران«، 
ال تمضي في االتجاه السليم حيث يمثل التحرك الصيني اختراقًا حيويًا مهمًا 
تستهدف  ال  الصين  أن  خصوصًا  دوائره،  أهم  إحدى  في  األمريكي  للنفوذ 
فقط تعزيز التعاون االقتصادي والنفطي واالستثمارات المشتركة بل تعمل 
على دمج دول المنطقة بشكل أكبر في رؤيتها البديلة للحوكمة العالمية، كما 
تعتزم بكين توسيع منظمة شنغهاي للتعاون، حيث ترغب المملكة العربية 
تمهيدًا  مراقب،  صفة  إلى  حوار  شريك  مرتبة  من  االنتقال  في  السعودية 
من  و30%  العالم  شعوب  من   40% تمثل  منظمة  في  فاعلية  أكثر  لدور 
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، ناهيك عن رغبة الصين في تقويم وارادتها 
سعودية  بموافقة  بعد  يحظ  لم  مطلب  وهو  باليوان،  السعودية  النفطية 
الحواروالنقاشات  للغاية على طاولة  ولكن مجرد طرحه يبقى مسألة مهمة 

بحكم التأثيرات الكبرى المحتملة لخطوة كهذه.
حلفائها  ترى  وهي  للغاية  حرج  وضع  في  نفسها  المتحدة  الواليات  تجد 
وهو  تحديًا،  األكثر  االستراتيجي  خصمها  حفاوة  بكل  يستقبلون  التاريخيين 
مايفسر تصريحات جون كيربي، منسق االتصاالت االستراتيجية في مجلس 
ال  المتحدة  الواليات  إن  فيها  قال  والتي  األبيض،  بالبيت  القومي  األمن 
تطلب من الدول األخرى االختيار بينها وبين الصين، مضيفًا إن ماتركز عليه 
الواليات المتحدة هو عالقاتها ومصالحها األمنية في الشرق األوسط على 
المستوى الثنائي والتعددي«.- هذه التصريحات يمكن تفهمها في الظروف 
العادية، ولكن ما لفت انتباه المراقبين أن زيارة الرئيس الصيني قد تمت في 
توقيت تعاني فيه العالقات السعودية ـ األمريكية توترًا ملحوظًا منذ صدور 
قرار خفض إنتاج النفط الصادر عن تكتل »اوبك+«، ناهيك عن فشل زيارة 
الرئيس جو بايدن التي قام بها للمملكة في يوليو الماضي في رأب فجوة 
العالقات وفتح صفحة جديدة بين البلدين، وهو ماتسبب في تفاقم التوتر 
بين الرياض وواشنطن السيما بعد أن اتهمت الثانية األولى باالنحياز لروسيا 

في أزمة أوكرانيا.
بشأن  عليها  القفز  يمكن  ال  رسالة  على  الخليجية  ـ  الصينية  القمة  تنطوي 
التوجه الخليجي الجديد لبناء تحالفات تعددية مع القوى الدولية الكبرى دون 
االعتماد الحصري على الحليف التاريخي األمريكي، وفق قواعد لعبة جديدة 
تنطلق من أهمية دول مجلس التعاون استراتيجيًا ليس فقط كالعب مؤثر ال 
غنى عنه في أسواق الطاقة العالمية، ولكن أيضًا في ضوء حرص هذه الدول 
واالستقرار  األمن  على  الحفاظ  في  ومسؤولياتها  بدورها  االضطالع  على 
العالميين، فضاًل عن توسع طموحاتها االقتصادية واالستثمارية بما يجعلها 
الفرص  العالمية واالستفادة من كل  الشراكات  تنويع  إلى  في حاجة ماسة 

المتاحة لتحقيق هذه الطموحات.
تؤكد الشواهد أن الواليات المتحدة ال تزال شريكًا حيويًا ال غنى عنه لدول 
فريدة  قدرة  تمتلك  التي  اإلمارات،  دولة  مقدمتها  وفي  التعاون،  مجلس 
الشركاء االستراتيجيين االقليميين والدوليين  بين  الصعب  التوازن  بناء  على 
تصلح  ال  التي  ضد«،  أو  »مع  جدلية  أو  االنحيازات  فخ  في  السقوط  دون 
التنموية  وقدراتها  نموها  تعظيم  إلى  الساعية  الخليجية  الدول  حالة  في 
بعيدًا عن صراعات النفوذ، ولكن يبقى على الواليات المتحدة تفهم الدوافع 
خطط  في  التدخل  محاوالت  وتفادي  التعاون  مجلس  لدول  المستحدثة 
التعاون بين هذه الدول من ناحية ودول كبرى أخرى مثل الصين وروسيا من 
ـ إلى  ناحية ثانية؛ فالتقارير المتخصصة اقتصاديًا تشير ـ على سبيل المثال 

تسعى دولة االمارات دائمًا 
إلى التوسع في استكشاف 
فرص االستثمار، كجزء من خطة 
دولة اإلمارات للوصول إلى أعلى 
مراتب التنافسية العالمية في جميع 
مجاالت التنمية
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أن االقتصاد العالمي سيواجه في عام 2023 واحدًا من أسوأ أعوامه على 
مدار 3 عقود، بسبب تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا، حيث 
يتوقع الخبراء أن تشهد منطقة اليورو ركودًا ويلحق بها االقتصاد األمريكي 
في نهاية العام،  بينما يشهد االقتصاد الصيني بنسبة أكثر من %5 وبشكل 

أسرع من التوقعات.
ـ  الصينية  للعالقات  مهمًا  زخمًا  واالقتصادية  التجارية  الشراكة  تضيف 
والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  احصاءات  تشير  حيث  الخليجية، 
إلى أن التجارة بين الجانبين )بما في ذلك إيران التي لم يتجاوز حجم تبادلها 
التجاري مع الصين عام 2021 حوالي 20 مليار دوالر بما في ذلك مبيعات 
التجاري بين طهران وبكين  للتبادل  أدنى مستوى  الرسمية وهو  النفط غير 
48ر2  نحو  بلغت   قد   (https://old.iranintl.com :المصدر عامًا،   16 من 
تريليون دوالر في عام 2021. وخالل الفترة نفسها، بلغ حجم التجارة الثنائية 
مليار   62.6 و  دوالر  تريليون   1.3 المتحدة  والواليات  األوروبي  االتحاد  مع 
دوالر على التوالي. وتشمل كل هذه األرقام التجارية مبيعات األسلحة، على 
الرغم من أن الصين تلعب دورًا ضئياًل للغاية في هذا المجال. ويذكر أنه بين 
عامي 2000 و 2019، زودت الواليات المتحدة وروسيا وأوروبا دول الشرق 
األوسط بحوالي ٪95 من جميع األسلحة التي تم توريدها لهذه الدول. وهذه 

المقارنات تعكس تنامي حجم المصالح التجارية وبالتالي االستراتيجية بين 
األخيرة  القمة  تسّرع  بأن  توقعات  وهناك  التعاون.  مجلس  ودول  الصين 
فرص التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون، 

وهي االتفاقية التي تناقش منذ نحو عقدين.

خاتمة
تقوم السياسة الخارجية اإلماراتية منذ تأسيس الدولة في الثاني من ديسمبر 
عام 1971، على مبادئ وأسس عدة منها االنفتاح على جميع دول العالم، 
والسعي بشكل دائم إلى توطيد العالقات ومد جسور التعاون مع دول العالم 
الشيخ  السمو  صاحب  ويؤكد  الجغرافي،  بعدها  أو  قربها  عن  النظر  بغض 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بشكل مستمر في خطابه 
السياسي على حرص االمارات على إقامة عالقات بناءة مع دول العالم كافة، 
بما يحقق المصالح المشتركة للدول ويلبي طموحات وتطلعات الشعوب 
في التنمية واالزدهار. وهذا ينطلق من إيمان راسخ بالدور المحوري للتعاون 
الدولي في إحراز المزيد من اإلنجازات لدولة اإلمارات وللعالم بأسره. حيث 
التوسع في استكشاف فرص االستثمار،  إلى  دائمًا  االمارات  تسعى دولة 
كجزء من خطة دولة اإلمارات للوصول إلى أعلى مراتب التنافسية العالمية 
في جميع مجاالت التنمية، وتوظف الدولة ما تتمتع به من مزايا استثنائية 
التكنولوجيا  المحفزة للعمل واالستثمار، وتبنى أحدث مخرجات  البيئة  مثل 
تستفيد  كما  األعمال.  بيئة  كفاءة  وزيادة  وتسهيل  تسريع  في  يسهم  مما 
إلى  بسهولة  للوصول  استراتيجية  كبوابة  الفريد  موقعها  من  االمارات 
للشركات  يوفر  وإفريقيا وآسيا، ما  الشرق األوسط  الصاعدة في  األسواق 
والمستثمرين طيفًا واسعًا من مجاالت االستثمار وفرص التصدير،  ويسهم 
في تحقيق هذه النجاحات أن الدبلوماسية اإلماراتية تتمتع بنشاط وحيوية 
وديناميكية كبيرة في القيام بأدوراها كافة إقليميًا ودوليًا. وفي الوقت الذي 
الخارجية وتوسيع شراكاتها  تنويع عالقاتها  اإلمارات على  دولة  تحرص فيه 
يحظى  شريكًا  ذاته  الوقت  في  تعتبر  فإنها  والدولية  اإلقليمية  القوى  مع 
بالثقة والتقدير من جانب دول العالم والقوى الفاعلة فيه. ويشهد على ذلك 
الزيارات التي يقوم بها زعماء وقادة ورؤساء مختلف دول العالم إلى دولة 

اإلمارات على مدار العام.
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نحو  بقوة  ويزحف  عالمي  وتجاري  اقتصادي  عمالق  أنها  رغم  الشعبية  الصين  جمهورية 
السيطرة على هذا الجانب من خالل مبادرته أو استراتيجية )الطريق والحزام) الذي أطلقها 
الرئيس الذي تم التجديد له للمرة الثالثة في سابقة صينية، شي جين بينغ في العام 2014، 
ورغم أن الصين تمثل تهديدًا لكل القوى االقتصادية في العالم إال أنه تظل القوة الثانية 
بعد الواليات المتحدة حتى من ناحية التبادل التجاري. التركيز على االقتصاد رغم أنها ميزة 
في بناء صداقات دولية إال أن ما يعيبها أن صاحبها يكون متردد في القرارات السياسية 

واألمنية.
الفكرة السابقة تنطبق على الصين فهو في الجانب االقتصادي عمالق ويمكن االعتماد 

عليه ولكن هذا الجانب قد يكون غائبًا على األقل ألنه لم يتم اختباره بعد بشكل عملي.
هناك متابعة ومراقبة قيد التقييم حول رغبة الصين في أن تحدد مواقفها السياسية بشكل 
واضح في عدد من القضايا التي قد تشتت مواقف بعض حلفاءها. فهي حتى اآلن لم تحدد 
موقفها صراحة من حليفها روسيا هل هي مع الرئيس فالديمير بوتين ضد الغرب، أم أنها 
تميل إلى الطرف األمريكي الداعم ألوكرانيا ضد روسيا في الحرب األوكرانية-الروسية واألمر 
ينطبق على إيران فمواقف الصين السياسية تحتاج إلى اختبار وامتحان عملي لمعرفة مدى 

الضمان الحليف الجديد للعرب.
الرغبة الصينية في االنفتاح على العرب جميعًا موجودة منذ أن قررت االنفتاح على العالم 
في 2004 والخروج من عزلتها االختيارية وقد سمعنا عن ذلك في الكثير من اللقاءات مع 
الجديد  المتغير  هي  الصين  مع  التقارب  في  العربية  الرغبة  ولكن  الصينيين،  المسئولين 
الديموقراطية  الخالف مع االدارة  السبب في ذلك هو  أمامه وربما  التوقف  ينبغي  الذي 
في البيت األبيض التي تبدو أنها غير واعية بالقرارات التي تتخذها ضد حلفاءها التقليديين 
من العرب، وبالتالي فموضوع االنفتاح االستراتيجي على الصين يحتاج لوقت كي تتضح 
مالمحه أكثر، خاصة وأن تصريحات عدد من المسئولين العرب بعد القمم الثالث فيها تأكيد 
على أهمية الحليف األمريكي ألن هناك العديد من المصالح والرؤى المتشاركة في العديد 

من الملفات والقضايا المشتركة.
على المتحمسين كثيرًا من هذا االنفتاح عدم التسرع في اعتبار أنها تعني التفكك الكامل 
من العالقة مع الواليات المتحدة بقدر ما أنها محاولة موازنة العرب في عالقاتهم مع الدول 
الكبرى، وأنها رسالة سياسية بالغة التعبير لإلدارة الديموقراطية وليس للواليات المتحدة 
األمريكية بأن المزاج السياسي العربي والخليجي تحديدًا ليس على ما يرام تجاه سياساتهم 

غير محسوبة العواقب على طبيعة العالقات معها.
إن الحركة الدبلوماسية العربية مع الصين وكذلك مع روسيا وغيرها من الدول اإلقليمية 
)قدم  نظرية  وفق  الجميع  مع  الدولية  العالقات  تنويع  أهمية  عن  عملي  تعبير  الفاعلة 
من  غيرها  أو  المتحدة  الواليات  عن  التخلي  تعني  ال  ولكنها  األفضل)  ستحصل  األفضل 
أول  برئيس جمهوري  جاءت  ما  إذا  القادمة  الرئاسية  األمريكية  االنتخابات  وتبقى  الحلفاء. 

خطوة لتقييم المدى الذي يمكن أن تسير فيه العالقات الصينية العربية.

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

اعتبر، أغلبنا، أن القمم 
الصينية الثالثة مع العرب في 
العاصمة السعودية، الرياض، 
خالل الثلث األول من شهر 
ديسمبر الماضي، ُيعد 
تحواًل استراتيجيًا مهما في 
العالقات العربية مع الدول 
الكبرى خاصة وأنها أقلقت 
الواليات المتحدة وإيران 
»الخصمين« المتنافسين 
على النفوذ في المنطقة، 
ولكن من الناحية العملية 
والواقعية تلك القمم 
ال تعني بتاتًا التخلي أو 
االنسالخ الكامل من الحليف 
التقليدي ألغلب الدول 
العربية الواليات المتحدة 
األمريكية، وإال سيكون تقييم 
-من يؤمنون بذلك التحول- 
غير موضوعي.

العرب.. والحلفاء 
الدوليون
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المشترك بين الجميع أن القارة السوداء أصبحت الوجه االستراتيجية للباحثين 
االستقرار  يبحثون عن  التجارية وكذلك عمن  واألسواق  األولية  المواد  عن 
الدولي من خالل سد باب الهجرة إلى الغرب. وتختلف أدوات التنافس بين 
قواعد  الحصول  يريد  من  وبين  أصحابها  مع  وشراكات  اتفاقات  يبرم  من 

عسكرية هناك، وبين هذا وذلك هناك من يحمل رسالة إنسانية تقوم على 
تبادل المصالح وبناء عالقات مع أبناء القارة التي عانت كثيرًا خالل المراحل 
المختلفة من التاريخ البشري وأقصد بذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

التي كانت وما زالت مهتمة بالقارة ألسباب إنسانية وثقافية.

اإلمارات تواصل 
االهتمام بالقارة األفريقيــة

ال يزال التنافس الدولي على القارة األفريقية التي لم تعد »القارة المنسية« غير مستقر 
بشكل محدد ألي قوى دولية. فيكاد الجميع يسعى جاهدًا إليجاد موطئ قدم له 

فيها. هناك الصين، الحالمة باالستثمارات التجارية من خالل مبادرتها »طريق الحرير«، 
والواليات المتحدة الباحثة عن التواجد العسكري ومالحقة اإلرهابيين، وهناك روسيا، 

وفرنسا التي كانت يومًا ما تعتبر أفريقيا )حديقتها الخلفية(.
بقلم الدكتور: صالح خميس الجنيبي
باحث ومحلل في مجال العالقات الدولية والسياسية
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إن التنافس الدولي الفعلي والحقيقي مرتكز بشكل جلي وواضح على »القرن 
األفريقي« وهي المنطقة التي تضم كل من: إثيوبيا، وأريتريا، والصومال 
التي  إثيوبيا)  )ما عدا  الدول  تتمتع فيها هذه  التي  نظرًا لألهمية  وجيبوتي 
وتطل  العالمية  التجارية  الطرق  أهم  أحد  وهو  الهندي  المحيط  على  تطل 
أهميتها  لها  وممرات  مضائق  تضم  التي  عدن  وخليج  األحمر  البحر  على 
االستراتيجية العالمية. دارسي الشؤون السكانية )الديموغرافيون) يضمون 
السودان وكينيا ضمن دول القرن األفريقي من منطلق التداخل السكاني 
إلى  بالجميع  تدفع  الجغرافية  المنطقة  استقرار هذه  عن  الحديث  وبالتالي 
السكانية  فالتأثيرات  األفريقي،  للقرن  الجغرافي  الجوار  دول  عن  الحديث 

مهمة في البحث عن االستقرار الشامل. 

اإلشادة بالدور اإلماراتي في أفريقيا:
شاركت في شهر نوفمبر الماضي في ندوتين في العاصمة أبوظبي بحضور 
األولى ألني من  فأما  الندوتين مهمتين.  أن  أعتقد  دوليين  وخبراء  باحثين 
المهتمين بما يحدث في القارة األفريقية التي كانت »منسية« من تطورات 

تعتبر دولة اإلمارات 
ثاني دولة في تقديم 
المساعدات اإلنسانية 
إلى أفريقيا عموما، وهذا 
مؤشر بأن ألفريقيا مكانة في 
االستراتيجية اإلماراتية للنهوض 
بأبناء القارة

ندوة بعنوان »منتدى تعزيز السلم يف املجتـمعات املسلمة« ندوة بعنوان »جهود ومبادرات السالم واالستقرار يف منطقة القرن األفريقي.. تقيمي األدوار واملصالح«
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وأحداث فيها الكثير من نقاط القوة لالستقرار العالمي وتتطلب من القوى 
الحاد فيها  التنافس  التركيز على  المقابل  التركيز عليها، ولكن في  الدولية 
قد يحَول تلك النقاط إلى عامل إضعاف االستقرار الدولي. الندوة المهمة 
للبحوث واالستشارات« وحملت عنوان: »جهود  تلك نظمها مركز »تريندز 
األدوار  تقييم  القرن األفريقي..  السالم واالستقرار في منطقة  ومبادرات 
والمصالح«. وخرجت من هذه الندوة بخالصة أن اإلمارات تجسد اهتمامها 
المقاربات  البحث عن أفضل  تنويع سبل  القارة األفريقية من خالل  بدول 
التي تحقق للطرفين مصالح متبادلة، وقد تكون الندوة نفسها هي المقاربة 
الفكرية أو األكاديمية إيمانًا من دولتنا بأن الخطط واالستراتيجيات تبدأ من 
»بيوت الخبرة« التي تقدم تصورات من واقع المعايشة المكانية للجغرافيا 

والديموغرافيا ومن ثم يبدأ التحرك الميداني السياسي واالقتصادي.
الفكري والوقوف على  أتيحت لي فرصة االحتكاك  التي  الثانية  والفعالية 
المسلمة«  المجتمعات  في  السلم  تعزيز  »منتدى  كان  طرح  ما  بعض 
تلك  األولى  بالندوة  عالقة  وله  وااللتفات  لالنتباه  يدعو  الذي  والشيء 
في  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الرشيدة  للقيادة  العظيمة  الجهود 
الشيخ  السمو  به صاحب  -اإلريترية، وما قام  اإلثيوبية  المصالحة  تحقيق 
محمد بن زايد آل نهيان، عندما كان ما يزال يشغل منصب وليًا للعهد في 

أبوظبي، لحقن الدماء األخوة وجمع الكلمة بين شعب دولتين. حيث وصف 
رصيد  في  سيسجل  وأنه  التاريخي  باإلنجاز  المصالحة  هذه  المجتمعون 
الدولة على المستوى اإلنساني؛ ألنه يصدر عن وعي حقيقي بقيمة السالم 
وتؤكد للعالم أن »دروب السالم« تبدأ من أبوظبي، وأن اإلمارات العربية 

المتحدة بلد صناعة السالم والوئام. 
الفكرة التي أريد الوصول إليها من استعراضي للندوتين هي المقارنة بين 
االستنتاجات التي توصلت إليها ندوة مركز تريندز وبين ما سمعته في البيان 
الفحوى  فكانت  المسلمة  المجتمعات  في  السلم  تعزيز  لمنتدى  الختامي 
العميقة والمغزى السياسي هو: ضرورة تشجيع الحوار الداخلي بين الدول 
األفريقية فقد أنهكتها الحروب والخصومات السياسية وتسببت في حرمان 
أبناء هذه القارة من االستقرار واالستفادة من ثروات بلدانهم الطبيعية التي 

يتنافس عليها اآلخرون على مدى التاريخ.
أن  بينها  المصالحة  اتفاقيات  دائرة االستيعاب من عقد  أردنا توسعة  وإذا 
المجاورة  الدول  ولكن  لوحدها  األفريقية  الدول  يضر  لن  الحروب  استمرار 
لها والتي أغلبها إما دواًل عربية أو لديها ارتباطات تاريخية مع العرب خاصة 
وقد  والصومال  وإثيوبيا  أريتريا  وهي  األفريقي  القرن  دول  عن  تكلمنا  إذا 
على  السلبي  التأثير  خالل  من  العرب  على  مباشر  غير  تأثير  هناك  يكون 
الدول المتاخمة لها مثل كينيا على سبيل المثال. ومن االستنتاجات أيضًا 
إرساء أسس التكامل اإلقليمي والتعاون االقتصادي أو ما يطلق عليه في 
اإلمارات الشراكات االستراتيجية فهي أدعى لتحقيق االستقرار بين الدول 
يبدأ من  األمل  وأن  للجميع  دمار  الحروب  بأن  الجميع  اقتنع  ما  إذا  خاصة 

النهوض االقتصادي والتفكير اإليجابي وتحقيق السلم المجتمعي.

»أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك« 
األفكار التي ُطرحت في الندوة أعادت بذاكرتي الستعراض ما هو معروف 
من  الثاني  في  االتحادية  الدولة  تأسيس  منذ  اإلماراتية  الدبلوماسية  عن 
ديسمبر عام 1971، والتي نحتفل هذه األيام بمرور )51) عامًا على تأسيسها، 
بأنها دبلوماسية هادئة، حيث أنها ال تميل إلى الضجيج والصخب اإلعالمي 
وال حتى »الزعاق« السياسي ألن هدفها مساعدة اإلنسانية واستقرار العالم 

أن اإلمارات تجسد 
اهتمامها بدول القارة 

األفريقية من خالل تنويع سبل 
البحث عن أفضل المقاربات التي 

تحقق للطرفين مصالح متبادلة
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وفق  اإلمارات  دولة  فيها  بما  الجميع  سيعم  خيرها  فإن  وبعدها  بأكمله 
منطق أو فقه )أمطري حيثما شئت فسوف يأتيني خراجك)، وهكذا تمضي 
في تحقيق أهدافها اإلستراتيجية والتنموية متمسكة بهذا النهج الذي يمثل 
أحد ثوابت سياستها الخارجية التي تتعزز مع مرور الوقت وتؤكد للجميع بأنها 

هي السياسة الحقيقية والواقعية لمن يبحث عن استقرار العالم.
استمر الهدوء الدبلوماسي اإلماراتي ولم يتغير في مواجهة موجة التأويالت 
ورائها  تقف  التي  الحقائق،  تزييف  كثيرة  محاوالت  وأحيانًا  والتشويهات 
جهات ودوائر إعالمية معروفة مسبقًا ألنها تنطق من أيديولوجيا تخريبية، 
الفوضى  الراغبين في  والسياسيين من  النظم  أنها من طبائع بعض  كما 
تتناسب مع  التحركات  أن  لكل ذي بصيرة  الواضح  وعدم االستقرار. فمن 
متغيرات إستراتيجية دولية ألننا نعيش جميعًا في مكان واحد حتى لو كان 
أفريقيا،  مثل  العالم  القرار في  دوائر صناعة  عن  بعيدًا  نظريًا  المكان  هذه 
بدولة  دفعت  التي  والمبادئ  القيم  يذكر  سيظل  التاريخ  أن  قناعة  ولدي 

اإلمارات إلنقاذ البشرية من اإلرهاب والتطرف وخاصة القارة األفريقية.

مراكز الدراسات تقود البوصلة السياسية:
لو أردنا أن نستقرأ أهداف التوجه اإلماراتي نحو أفريقيا والتي تتسع لتصل 
إلى العمق األفريقي في تنزانيا وكينيا وأوغندا فنستطيع القول بإنها حزمة 
من األهداف تبدأ بالبعد اإلنساني وهنا تعيدنا الذاكرة إلى ما تحدثنا سابقًا 
عن الدبلوماسية الهادئة لإلمارات حيث تعتبر دولة اإلمارات ثاني دولة في 
تقديم المساعدات اإلنسانية إلى أفريقيا عموما، وهذا مؤشر بأن ألفريقيا 

مكانة في االستراتيجية اإلماراتية للنهوض بأبناء القارة. 
كما أنه من ضمن أهدافها مكافحة اإلرهاب والتطرف النابع من القرصنة 
التي تعاني منها الشحنات البترولية والغذائية في المحيط الهندي وخليج 
عدن وهذه األهداف اإلماراتية تجد قبواًل دوليًا من الدول الطبيعية، وهو 
عامل آخر حول اإلنسانية ولكن بشكل أوسع وأشمل لهذا ال نستغرب عندما 
والشعوب  الحكومات  من  ترحيب  مكان  اإلماراتية  الدبلوماسية  أن  نجد 
األفريقية فكل تجاربها تصب نحو العمل على تهدئة األوضاع السياسة وحل 
الخالفات بين دولها ويحضرنا هنا المثال األبرز في تلك االتفاقية التاريخية 

التي أشرف عليها الشيخ محمد بن زايد باستضافة كل من الرئيسين في 
العام 2018. اإلثيوبي آبي أحمد واإلريتري أسياس أفورقي وتوقيع اتفاقية 
مصالحة بينهما بعد أكثر من ثالثة عقود من حرب طاحنة عجزت كل الدول 
حلها ولكن استطاعت دولة اإلمارات أن تصنع السالم في تلك المنطقة. 

والقرن  عمومًا  أفريقيا  في  االستقرار  عن  والبحث  النقاش  باب  فتح  إن 
األفريقي بشكل خاص من قبل مراكز الدراسات االستراتيجية وما يسمى 
غير  زالوا  ما  الذين  فالعرب  عربيًا،  األهمية  غاية  في  أمر  الخبرة«  بـ«بيوت 
في  الدول  لبعض  المباشر  غير  كان  وإن  األفريقي  للجوار  عمليًا  مدركين 
المشرق العربي هم اليوم يعيشون حراكًا دبلوماسيا نشطًا خاصة من خالل 
والنهج  الوتيرة  بنفس  أن يستمر  أتمنى  والذي  والسعودية  اإلمارات  دولة 
وأن تتوسع ليشمل هذا النشاط والحراك كل الدول العربية فهي كلها تمثل 
ظل  في  خاصة  واحدة  العرب  فمصلحة  وبالتالي  واحدة  استراتيجية  كتلة 

التنافس الدولي الحالي.
فاالستقرار  وبالتالي  للعرب  الحيوي  المجال  ضمن  هي  األفريقية  القارة 
هناك يهمنا نحن في منطقة الخليج العربي كما يهم الدول العربية المجاورة 

لها ويهم العالم أيضًا لو فكرنا بتفكير إنساني وفق النظرية المثالية. 

التاريخ سيظل يذكر القيم 
والمبادئ التي دفعت 
بدولة اإلمارات إلنقاذ 
البشرية من اإلرهاب والتطرف 
وخاصة القارة األفريقية
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المؤسسة  
العسكرية 
األمريكية 
خطوط الصدع 
والتماس مع 
الدولة المدنية  
إلى أين ؟

على عتبات عام جديد، وقبل أقل من عامين من إنتخابات رئاسية يخشى الكثيرون 
من تبعاتها، 2024، تبدو هناك عالمات حائرة  في سماوات الواليات المتحدة 

األمريكية، وفي المقدمة منها العالقات بين المكونين المدني والعسكري. 
والمعروف أن اآلباء األمريكيين المؤسسين، قد أرسوا قواعد ثابتة، تمنع 
تضارب اإلختصاصات، وفي الوقت عينه، تجعل هناك رقابة  متبادلة بين 

السلطات، وبحيث ال يجور أحدها على األخر، ويما  يسمح بإستمرار المسيرة  
الديمقراطية، التي وسمت  الجمهورية األمريكية، منذ بداياتها وحتى الساعة.

 غير أن هذا المشهد تغير في العقدين األخيرين، وبات هناك إلتباس واضح، 
الخيوط،   وتشابكت   الخطوط  تداخلت  وقد  والعسكريين،   المدنيين  بين 
ثم  أفغانستان،   في  بدأت  التي  المعاصرة   األمريكية  الحروب  بعد  سيما 

العراق، وصوال  بمعارك الحرب على اإلرهاب،  مبهمة المعنى والمبنى .

 هـــل تغيرت رؤية األمريكيين لقواتهم المســـلحة، بادئ ذي 
بدء؟

الحرب  نهاية   مع  أنه  والدليل  كذلك،   ذلك  يكون  أن  يمكن  أنه  الشاهد   
الواليات  سكان  مجمل  من   %10 من  يقرب  ما  كان  الثانية،   العالمية 

بقلم: إميل أمين 
كاتب وباحث في الشؤون الدولية
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دخول  مع  لكن  القتال،  ساحات  في  العسكري   الزي  يرتدون  المتحدة  
1% فقط في  العقدين األخيرين، شارك  واشنطن حروبًا  متواصلة خالل 
تلك الحروب، ما يعني أن هناك أزمة مجتمع مستعد لفعل أي شئ لجيشه، 

بإستثناء أن يشارك في الخدمة العسكرية.
ما  وهذا   األفق،  في  متصاعدة  األمريكية  المسلحة  القوات  أزمات  تبدو 
أشار إليه بعض الكتاب األمريكيين من أمثال، جيمس فالوز،  والذي أعتبر 
زادت   أن  بعد  سيما  يخسرون،  يزالون  ال  المنفلتة  اإلمبراطورية  جنود  أن 
ما  األمريكي،  المجتمع  داخل  أمريكا،  بعسكر  الخاصة  اإلنعزالية   نسبة  
العسكرية   النفقات  أضحت   ثم  المدنيين،  مع  الفجوة   إتساع  إلى  أدى  
الجنونية  وبدون رقابة شعبية  أو سياسية، تطرح عالمات إستفهام لجهة  
عند  تدفعهم  أن  القوة  لهذه  يمكن  وهل  أمريكا،  لجنراالت  الطاغية  القوة 
نقطة زمنية بعينها، إلى السقوط في فخ الغرور واإلنقالب على السلطة  
المدنية، لتدخل الواليات المتحدة في دوامة  التفكك والتفسخ، وهو األمر 

الذي تنبأ به عالم السياسة  واإلجتماع النرويجي الشهير، يوهان غالتونغ .
جاء اإلنسحاب األمريكي الفوضوي العام الماضي من أفغانستان، والذي 
ألقى فيه كبار قادة القوات المسلحة اللوم على الرئيس األمريكي جوزيف 
بايدن، ليطرح تساؤال كبيرًا ومثيرًا عن الجيش األمريكي، والذي يعد نظريًا  
أفضل الجيوش تجهيزًا وتدريبًا في العالم، إذ كيف له أن يتلقى خسائر من 

خصوم أقل منه جهوزية وقدرة  قتالية؟
يذهب “جيم جورلي”،  الضابط السابق في المخابرات العسكرية  األمريكية،  
إلى أن “الجيش األمريكي قد فشل في تحقيق أي أهداف إستراتيجية  في 

العراق على  سبيل المثال”.
مفهوم  تطوير  في  ساهم  والذي  ليند”،  “وليام  العسكري،  المؤرخ  أما   
“حروب الجيل الرابع”، خالل تسعينات القرن الماضي، فيحاجج بأنه : “في 
اآلونة األخيرة الشيئ األكثر غرابة عن هزائم أمريكا  في الصومال والعراق 
وافغانستان، هو الصمت التام بين ضباط الجيش األمريكي، إذ ال يسمع 
فحسب  يطلب  ولكن  مدروس،  جوهري  تغيير  إلى  يدعو  عسكري   صوت 

المزيد من المال”.
العسكرية  سماوات  فوق  يخيم  أصبح  بعينه  تيارًا  أن  المؤكد  من  ولعله 
هنا   والتعبير  عسكرية”،  بمثابة،“قبيلة  بأنه  البعض  شبهه  األمريكية،  
أغلب  أن  إلى  ومبناه،  معناه  ويشير  دونالب”،  “تشارلز  المتقاعد  للجنرال 
الجنود المنضمين إلى الجيش األمريكي يأتون من عائالت معروفة، وهذا  

األمر صار تقليدًا  عائليًا  يخالف المبادئ الديمقراطية .
الداخل  في  والعسكريين  المدنيين  بين  العالقة  عن  الحديث  يبدو  لماذا 

األمريكي هذه األيام مثار جدل، ويمثل قلق في النهار وأرق في الليل ؟
 قطعا تبدو الحالة الذهنية  للرئيس بايدن، والمتراجعة  يوما تلو األخر، وراء 
موجة  تعاظم التساؤالت، وخشية من دور أوسع للقيادات العسكرية  في 

صنع القرار السياسي األمريكي .
المعلومات  بطبيعة   التحكم  من  جدا  قريبون  اليوم  أمريكا  عسكر  يبدو 

جاء اإلنسحاب األمريكي 
الفوضوي العام الماضي 
من أفغانستان، والذي ألقى 
فيه كبار قادة القوات المسلحة اللوم 
على الرئيس األمريكي جوزيف بايدن، 
ليطرح تساؤال كبيرًا ومثيرًا عن الجيش 
األمريكي، والذي يعد نظريًا  أفضل 
الجيوش تجهيزًا وتدريبًا في العالم
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المراد تعميمها، وممارسة  سيطرة  غير مرئية  أحيانا على آليات صنع القرار 
السياسي، في السلطتين  التنفيذية والتشريعية على  السواء .

على  المدنية،  للسيطرة  المقادير”،  به  تجري  “تآكال  أن  الواضح  من  هنا 
مقدرات األمور في داخل اإلمبراطورية األمريكية  المنفلتة، والتعبير للمؤرخ 

األمريكي الشهير، بول كيندي .
العسكريين  القادة  دور  تعاظم  نجد  للخلف،  سنوات  عدة  إلى  وبالرجوع   
الشمس،   وضوح  واضحا  للبالد،  الخارجية  السياسة  رسم  في  األمريكيين 
وحتى قبل وصول ترامب وبايدن  إلى البيت  األبيض،ففي واليته الثانية،  
بدا  باراك أوباما، وكأنه محاصر من كبار رتب البنتاغون،  وذلك عبر ما عرف 
بـ “ تقليص الخيارات المتاحة له، وخصوصا في إضطراره إلى قبول زيادة  
يكن  لم  بأنه  موحيًا   ،2015 عام  أفغانستان  في  العسكرية   القوات  عديد 

يشاطر قادته في تلك الرؤية .

 ألحقا، ثأر أوباما من المؤسسة العسكرية، بإقالته  قائد القوات األمريكية  
في أفغانستان، الجنرال ستانلي ماكريستال، على خلفية تصريحات مناوئة  

للبيت األبيض أدلى بها  إلى أحد الصحافيين .
 ومع  نهايات الفترة الرئاسية  اليتيمة  للرئيس دونالد ترامب، أظهر جنراالت 
وزارة  الدفاع األمريكية توجهات منبتة الصلة بالنظام الدستوري،  والذي فيه 
يعد الرئيس األمريكي، هو القائد األعلى لكل القوات المسلحة األمريكية، 
اإلحتياط منهم  أفراد  2.2 مليون فرد، ويبلغ عدد  أفرادها  يبلغ عدد  والتي 

850 ألف فرد .
لقد سجل البنتاغون قلقًا  حقيقيًا  في األسابيع األخيرة من ديسمبر كانون 
اإلنتخابات  نتيجة  تغيير  في  رغبة  ترامب  أظهر  أن  بعد  سيما   ،2020 أول 
مليون   75 نحو  وهناك  تزويرها،  تم  بأنه  يقطع  ينفك  ال  والتي  الرئاسية، 

أمريكي يؤيدونه في مزاعمه .
 في ذلك الوقت  وجه أثنان من القادة  العسكريين الكبار خطابًا مفتوحًا  إلى 
بـ“خلع”  الجنرال مارك ميلي، طالبا  فيها   رئيس هيئة األركان المشتركة، 
الجولة  خسارته  بعد  منصبه  مغادرة  رفض  إذا  وبخاصة  ترامب،  الرئيس 

اإلنتخابية.
قبل ذلك وفي صيف الغضب الذي أحتدمت فيه المناوشات بين األمريكيين 
وبعضهم البعض،  جرت  مشاورات داخل البنتاغون، كان هدفها التمرد على  
“ قانون التمرد ” حال طلب ترامب إستخدامه، لقمع اإلحتجاجات الشعبية  
التي وصفها بأنها مدعومة من الجناح الراديكالي اليساري األمريكي، وهو 

ما  شاركه فيه مناصروه .
العظمى،   والخيانة  بل  األمريكي،  العسكري  التمرد  يشبه  ما  أن  والثابت   
قد جرت من قبل رئيس هيئة األركان المشتركة، في نهاية أيام ترامب، ال 
سيما  بدءًا من السادس من يناير، ذلك اليوم الحزين في تاريخ الديمقراطية 

األمريكية.
رئاسية   قرارات  إصدار  إلى  ترامب  يعمد  أن  ميلي  الجنرال  كانت مخاوف    
بإستخدام األسلحة النووية ولهذا دعا إلى  إجتماع سري في مكتبه لمراجعة  

جرت مشاورات داخل 
البنتاغون، كان هدفها 

التمرد على “ قانون 
التمرد ” حال طلب ترامب 

إستخدامه، لقمع اإلحتجاجات 
الشعبية  التي وصفها بأنها مدعومة 

من الجناح الراديكالي اليساري األمريكي، 
وهو ما  شاركه فيه مناصروه
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سير العملية العسكرية، وفي حديثه إلى  كبار المسؤولين العسكريين عن 
مركز القيادة  العسكرية الوطنية، غرفة  الحرب التابعة للبنتاغون، أمر ميلي 

بعدم تلقي أوامر من أي شخص ما لم يكن ميلي نفسه مرتبطا باألمر .
التنفيذية  المدنية  السلطة  على  الخفي  وتمرده  ميلي،  مخاوف  من  عزز   
اإلستخبارات  إلى  وصلت  التي  المعلومات  ترامب،  الرئيس  في  متمثلة 
أمريكية  لخطة   مضادة  نووية  لضربة  تتهيأ  الصين  أن  وفيها  العسكرية، 
تسعى إلى الهجوم  عليها واستخدام ما يتوافر من أسلحة للواليات المتحدة 

بما فيها السالح النووي .
والصحافي  الكاتب  لمؤلفه   ،” الخطر   “ كتاب  األجواء، وبحسب   في هذه 
مكالمتين  ميلي  مايك  الجنرال  أجرى  وودوورد،  بوب  األشهر،  األمريكي 
هاتفيتين سريتين  مع نظيره الصيني الجنرال “ لي زو تشنج ” األولى  كانت 
في 30 أكتوبر، قبيل اإلنتخابات الرئاسية ، أما  الثانية فكانت نهار 8 يناير، 
األمر  األمريكي،  الرئيس  وراء ظهر  جرتا من  الصينيين، وقد  بهدف طمأنة 
الذي أعتبره  ترامب خيانة علنية وتمردًا واضحًا على ظهر السفينة األمريكية .
القوات  كيان  في  واضحا   ضعفا   أظهر  التصرف  هذا  أن  البعض  يرى  
السلطات  مساحة  على  مؤكدا  وتغوال  الصين،  تجاه  األمريكية   المسلحة 

المدنية في الداخل األمريكي .
كروز، ممثل  تيد  البارز،  الجمهوري  السيناتور  الماضي، صرح  آيار  مايو  في 
والية تكساس بأنه “  تتمثل الفكرة الفضلى في الحصول على  جيش مكون 
من جماعة اليقظين، أي من يدعون إلى التنبه للتمييز اإلجتماعي والعرقي 

والجندري، إضافة إلى المجردين من رجولتهم ”.
قناة  من  الشهيرة  التلفزيونية  اإلعالمية  الشخصية  كارلسون،  تاكر  فيما   
بينما   ، رجولة  أكثر  أصبح  الصيني  الجيش  أن:“  مؤخرا  قال  فقد  فوكس، 

جيش الواليات المتحدة  صار أكثر أنوثة ”.
أخفق  الذي  الجمهوري،  السياسي   ،” ماسترز  بليك   “ ب  األمر  ووصل   
في الفوز بمقعده القديم في مجلس الشيوخ عن والية أريزونا، للتصريح 
بالقول: “ إن كبار جنراالتنا قد أصبحوا من اليقظين، وقادتنا  تستحق أفضل 

من ذلك”.
تبدو اليوم الواليات المتحدة عند نقطة غليان تاريخية، لجهة دور المؤسسة 
األمريكي  الدفاع  وزير  إليه  ألمح  ما  المدنية،وهو  الحياة  في  العسكرية 
األسبق، مارك أسبر، فقد أشار في يونيو حزيران من عام 2020 إلى الجهود 
التدخل  في الشأن السياسي، أي  البنتاغون من  التي بذلت  لمنع  الكبيرة 
اإلنتخابات الرئاسية  األمريكية ، وإبقاءها بعيدة  عن التوجهات والتجاذبات .

هـــل دور البنتاغـــون مرشـــح للتفاعـــل أكثـــر خـــالل العاميـــن 
القادمين؟

 في مايو آيار من العام الماضي 2021 وجه 124 ضابط متقاعد وأدميرال 
بحر، رسالة مفتوحة  للرئيس بايدن، وقد أطلقت  المجموعة على نفسها  
إسم “ ضباط لخدمة  أمريكا “، حذرت فيها من مخاطر عودة اليسار المتشدد 
العسكرية،  القوات  تسييس  سيفرض  ما  الداخلية،  السياسة  واجهة  إلى 

وفرض سياسات محرجة  على بنية القوات المسلحة  حول العنصرية .

 هل من خالصة ؟
أمريكا  اليوم منقسمة  بين تيارين :

غير •  تكون  أن  ينبغي  العسكرية  القوات  بأن  اإلدعاء  أن  يرى  األول   

مسيسة هو أمر مضلل وغير ومجد .
العسكرية •  القوات  تسييس   “ أن  قاسيا،مفاده  تحذيرا  يحمل  الثاني   

األمريكية يشكل وصفة كارثية .
هل الديمقراطية األمريكية في خطر ؟ الجواب عند الرئيس األمريكي الراحل  

إيزنهاور، فإل قراءة مكملة إن شاء الله .

تبدو اليوم الواليات 
المتحدة عند نقطة 
غليان تاريخية، لجهة دور 
المؤسسة العسكرية في 
الحياة المدنية، وهو ما ألمح إليه 
وزير الدفاع األمريكي األسبق، مارك 
أسبر، فقد أشار في يونيو حزيران من 
عام 2020 إلى الجهود الكبيرة التي بذلت  
لمنع البنتاغون من التدخل  في الشأن 
السياسي
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آفاق التحوالت السياسية 
واالقتصادية العالمية فى عام 2023 

حالة من اإلضطراب األمنى والمؤسسى إعتلت المشهد السياسي لمختلف األقاليم الفرعية للنظام 
الدولى بعام 2022، وذلك بالنظر إلى ثالث محددات ساهمت فى تضافر التوترات بالعام المنصرم، 
حيث، أوال: اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية األوكرانية على إضطراب األنظمة 

والمؤسسات السياسية في عدة دول حول العالم مقابل إجتياز الشرق األوسط فخ االنزالق بـ«صراع 
الوكالء« بين القوى العظمى الرامي لعودة نظرية »الكولونيالية القطبية«، وثانيا: تباطئ سياسات 

التعافى االقتصادى بكافة المجاالت الحيوية بمختلف دول االقاليم الفرعية جراء أزمة »كوفيد- 19«، 
مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة وتصاعد معدالت التضخم. وثالثا: إضطراب السياسات النقدية 

عالميا خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة مقابل تباطؤ النمو الصيني، وهو ما قد 
يدفع بتزايد التوقعات حول التخلف عن السداد السيادي واالضطرابات االجتماعية برغم األدوار المتباينة 

لألسواق الناشئة لموازنة إضطراب السياسات النقدية عالميا.  

بقلم: د. إيمان زهران 
متخصصة في العالقات الدولية 

واألمن اإلقليمي -  القاهرة
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الرئيسي لمجمل  المحرك  المتالحقة« الزالت  يبدو أن »األزمات  ومن ثم، 
حالة  على  األزمات  تلك  وإنعكاس   ،2023 عام  فى  العالمية  التفاعالت 
البعض،  ببعضها  والدولية  االقليمية  القوى  وعالقات  العالمى«،  »األمن 
ُجملة  فى  يضعنا  ما  وهو  التحالفات،  ومستقبل  الدولى،  النظام  وهيكل 
التحوالت  آفاق  مجملها  فى  تؤسس  والمتشابكة  المعقدة  التحديات  من 

بالقضايا التقليدية وغيرالتقليدية فى عام 2023. 

تحوالت سياسية 
إتساع رقعة الصراعات الجيوسياسية: من المتوقع أن يشهد العالم تحوالت 
نوعية بديناميات الصراع، وذلك بالنظر إلى التوجه نحو إنتاج إستراتيجيات 
 ،(Horizontal and vertical escalation( والعمودي  األفقي  التصعيد 
القائمة  والنشطة)  )الخاملة  الصراعات  تصاعد  احتمال  االعتبار  في  وضعًا 
بمختلف األقاليم الفرعية، فالتصعيد األفقي: ُيعرف بالمجال الذي يتسع 
فيه النطاق الجغرافي للصراع كأن تنخرط دول الجوار فى الصراع القائم بين 
دولتين. بينما التصعيد العمودي: ُيبنى على فرضية تنامى حدة الصراع، إما 
أنواع جديدة من األسلحة مثل  إدخال  أوعبر  أهداف جديدة،  بهجمات على 

الرؤوس الحربية الكيميائية أوالنووية.
التغيرات  2023 مزيدا من  الُمرجح أن يشهد عام  الحمائية السياسية: من 
أوال:  الوطنية«،حيث،  الدولة  »ممارسات  قوامها  الدولية  والمواءمات 
المزيد من البراغماتية والقبول باألمر الواقع دون مراعاة للقواعد المنظمة 
)إنسانيًا وقانونيًا) للنظامين الدولى واإلقليمي، مما يرجح قانون القوة على 
تدار في سياق متعدد  التي  الخارجية  العالقات  تراجع  وثانيا:  القانون.  قوة 
األطراف، واستبدال ذلك بتكتالت أصغر نطاقًا وأكثر توافقًا وفقا للقضايا 
محل اإلهتمام، مما سيسرع من معادالت التغيير والتفكيك للنظام الدولي 
المعاصر، فضال عن تنامى التوجهات الوطنية نحو االنعزالية، وذلك بناءا 

على التجارب األممية مع إدارة جائحة كورونا، وتداعيات األزمة األوكرانية، 
واألزمات النوعية كالتغيرات المناخية.  

المشاهدات دفعت بتصاعد  ُجملة من  اليمنية والقومية:  التيارات  تنامى 
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المناهض  السياسي  المجال  تعبئة  عبرإعادة  والشعبوبية  اليمنية  التيارات 
مدار  على  المحفزات  من  عدد  إلى  بالنظر  وذلك  النيوليبرالية،  للسياسات 
إختبار  عقب  األوروبي  اإلتحاد  تصدع  إحتمالية  الماضية،أبرزها:  األعوام 
السياسات  فشل  األوكرانية«،  »األزمة  مآالت  وإدارة  كورونا«  »سندات 
وصعود  الصغرى،  الدول  تواجهها  التي  االضطرابات  وتزايد  النيوليبرالية، 
التغيرات  الخارجية، وغيرها من  السياسات  المركزية، وعسكرة  الحكم  نظم 
القائمة  وأجنداته  اليمين  أولويات  النظر فى  بإعادة  تدفع  والتى  السياسية 

على فرضية »اإلرتداد للداخل«.  
اإلستقاللية األوروبية: أفضت األزمات غير التقليدية بدءا من اإلنعكاسات 
المتباينة لجائحة كورونا، وما تالها من تباطؤ بالتعافى اإلقتصادى، وما لحق 
األوكرانية  الروسية  للحرب  المباشرة  وغير  المباشرة  االرتدادات  من  بذلك 
على مختلف المجاالت االقتصادية فضال عن التغير بالهندسة اإلجتماعية 
وإعادة تشكيل ديموغرافية المنطقة. إلى إنكشاف الدول األوروبية ومدى 
فى  النظر  إلعادة  يدفعها  ما  وهو  الدولى.  النظام  قوى  على  إعتماديتها 
مفهوم »اإلستقاللية االستراتيجية« لمجابهه أزمات الطاقة والغذاء، وإرتفاع 
تكاليف المعيشة، باإلضافة إلى السعي إلى زيادة استقالليتها في مجاالت 
مثل التكنولوجيا والمواد الخام، إذ أن »االستقاللية االستراتيجية« ألوروبا 
باتت أمرًا ُيعاد النظر إليه، من أجل ضمان الثقل االستراتيجي لدول االتحاد 
األوروبي على الساحة العالمية، وتعزيز«الشراكة المتوازنة« عبر األطلسي، 

وفقا للقيم والمصالح وااللتزامات القائمة على التعددية واالنفتاح. 
تعقيدات الشرق االوسط: يبدو أن المنطقة العربية ُمقبلة على جملة من 
التحوالت المتسارعة واإلختبارات المتالحقة قوامها تعزيز فرضية »اإلقليمية 
الجديدة«، وذلك بالنظر إلى ثالث ملفات رئيسية، اوال: مآالت اإلتفاقيات 
عليها، وموقع  المترتبة  اإلقتصادية  بالمجاالت  تأثيرها  اإلبراهيمية وعمق 
تعقيدات  ثانيا:  اإلتفاقية.  تلك  من  السالم  وعملية  الفلسطينية  القضية 
اإلتفاق النووى اإليرانى، سواء بالنظر إلى محدودية الفرص المتاحة خاصة 
مع فوز بنيامين نتنياهو باإلنتخابات اإلسرائيلية األخيرة وتشكيلة لإلئتالف 
الحاكم، فضال عن تطورات األوضاع الداخلية فى طهران وإنعكاس تصاعد 
تهديدا مباشرًا  ُتشكل  باتت  التى  النظام ومرجعياته  ثقل  اإلحتجاجات على 
على دول المنطقة عبر أذرعه الممتدة باإلقليم. ثالثا: األوضاع فى سوريا إذ 
الزالت تتأرجح فرضيات التسوية ما بين النخب الوطنية، وما بين األطراف 
الدولية واإلقليمية. ورابعا: إعادة محاوالت إحياء التسويات السياسية فى 
األطراف  بين  نوعية  توافقات  خلق  إعادة  ومحاولة  وليبيا،  اليمن  من  كل 
الجمود فى  إمكانية خرق  الصحراء، ومدى  أزمة  بينما خامسا:  المتصارعة. 
لكال  الدبلوماسية  الخطوات  حجم  إلى  بالنظر  الجزائرية  المغربية  العالقات 

الدولتين خالل الفترة الماضية.  
تراجع إحتماالت الحسم بالملف األوكرانى: يبدو أنه الزال من المبكر التنبأ 
المسار  فى  والمرونة  الجمود  بين  ما  األزمة  تتأرجح  إذ  الحسم،  بمسارات 
كإحدى  اإلرتدادت  من  العديد  تنامى  مع  سوءا  الوضع  ويزداد  السياسي. 
الغذائى،  األمن  انعدام  الطاقة،  أزمة  مثل:  »اإلستنزاف«،  إستراتيجيات 
تنامى معدالت التضخم، فضال عن مهاجمة البنية التحتية للطاقة والمياة 
أبعاد  تتفاقم  أن  ُمرشح  المقابل،  من  أنه  إال  أوكرانيا،  إلخضاع  كمحاولة 
الطرفين  كال  وشعور  الميدانى  التصعيد  إحتماالت  إلى  بالنظر  الملف 
المتحدة  الواليات  إرسال  إحتماالت  الفرضية  لتلك  وُيعزى  الفوز.  بإمكانية 
وحلف الناتو أسلحة متقدمة إضافية إلى كييف ردًا على قصف موسكو، 

أوكرانيا  حاولت  إذا  النووية  األسلحة  باستخدام  روسيا  يدفع  قد  ما  وهو 
االستيالء على شبه جزيرة القرم.

لإلشتعال  الُمرشحة  األسيوية  النقاط  اهم  إحدى  تايوان:  أزمة  إنتاج  إعادة 
أخر  تايون  أن  ترى  الصين،  جانب  فمن   .2023 عام  فى  متوسطة  بدرجة 
أعمالها غير المكتملة فى الحرب األهلية التى إنتصر فيها الحزب الشيوعي 
مقابل  الصينية.  القوة  نقاط  أهم  أحد  كونها  عن  األربعينات، فضال  أواخر 
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إلى  تعرضت  تايوان حال  الدفاع عن  األمريكية حول  بالتصريحات  التصعيد 
الُمرجح أن يتحول  انه من غير  ُيبنى على  الواقعى  النموذج  هجوم. بيد أن 
إضطراب  من  تعانى  الزالت  الصين  وان  خاصة  كبير،  إلى صراع  التصعيد 
بمعدالت التعافى االقتصادى، فضال عن عدم إكتمال التحديث للمنظومة 
العسكرية. وهو ما قد ُيرجح بسيناريو »إستعراض القوة« لكل من الواليات 
المحيطة  والمياه  الجنوبى  الصين  بحر  فى  األسيويين  وحلفاءها  المتحدة 

باليابان. أواإلتجاه إلى إثارة أزمة حول جزر سينكاكو اليابانية المتنازع عليها.  
تحوالت اقتصادية 

الدولية  الجهود  كافة  تتحول  أن  تخوف  ثمة  التضخم:  أزمات  إستمرار 
إلحتواء التضخم إلى التسبب فى ركود اقتصادى عالمى، وذلك بالنظرإلى 
التزامن لم تحدث  تحركات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بدرجة من 
خالل العقوم الخمس الماضية فى ظل إرتفاع أزمة المديونية فى العديد 
من الدول خاصة النامية، وهو اإلختبار الُمرجح إستمرارة خالل عام 2023 
بالتزامن مع التخوف من خطر اإلنزالق فى غمرة الركود تأسيسًا على تجربة 

عام 1982. 
تنامى الفرضيات الجهوية –“Regionalism”: فرضت األزمات المتالحقة 
خلاًل في سالسل التوريد العالمية، وكشفت عن فشل استراتيجية االعتماد 
فى  النظر  إعادة  معه  يستلزم  بما  الحيوية،  للسلع  األجنبية  الواردات  على 
اإلدارى  الشقيين:  ذات  األولويات  ترتيب  إلعادة  تمهيدا  السائدة  األوضاع 
غير  االقتصادية  باألطرر  النظر  السياسي.وإعادة  واالقتصاد  التنموى 
النمطية”Extreme  Economies”، إذ من الُمرجح أن تتغير القيم السائدة 
الحاكمة  هي  المفرطة”  »الفردية  وتصبح  االقتصادية،  التفاعالت  في 
لتوجهات الدول “المناطقية” ويمكن وصفها بأنها »اقتصاديات البقاء«،بما 
وحجم  يتوافق  بما  مناطقيا  مارشال”  “مشروع  إستدعاء  إلعادة  يؤسس 

األزمات القائمة.
أنــه فــي أوقـات  صعود النزعة الحمائية: ثمة حقيقــة اقتصاديــة مفادهــا 
أكثر  فتصبح  الحكومــات،  توجهــات  تتغيــر  مــا  ســرعان  الكبـرى  األزمـات 
إعراضا عـن تحريـر التجـارة وأكثر تفضياًل للحمائيــة التجاريــة. وهو ما يمكن 
إستشرافة فى 2023 بالنظر إلى حجم اإلرتدادات السلبية للحرب الروسية 
األوكرانية فضال عن إستمرار تباطؤ التعافى االقتصادى جراء جائحة كورونا.  

تحوالت نوعية 
رئيسيا  تحديا   2023 عام  ُيشكل  المناخية:  التغيرات  لملف  عربية  أدوار 
وإختبار لمدى الثقل العربى فى إدار ملف التغيرات المناخية، وذلك بالنظر 
المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف  لمؤتمر  اإلمارات  دولة  إلستضافة 
عبر   .”cop28»والعشرين الثامنة  دورته  في  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية 
الدورة  خالل  القاهرة  توصيات  على  والبناء  األهداف،  وترتيب  اإلستعداد، 

.”cop27”السابعة والعشرين
تحتل  أن  المرجح  الدنيا »Low Politics”: من  السياسات  صعود قضايا 
األولوية قضايا »السياسات الدنيا«، فقد كشفت »األزمات غير التقليدية« 
على أهمية إيالء األولوية لقضايا مثل:الصحة والتعليم والتجارة االلكترونية. 
ذات  النوعية  بالقضايا  العالمى  اإلهتمام  يتصاعد  أن  الُمرجع  من  إذ 

اإلرتدادات الوطنية. 
بـ  ُيعرف  لما   2023 عام  يؤسس  أن  الُمرجح  من  سبق،  ما  على  تأسيسًا 
والتوترات  التناقضات  من  العديد  إلى  بالنظر  وذلك  المخاطر«،  »مجتمع 
التقليدية،  وغير  التقليدية  األزمات  من  العديد  إلرتدادات  المصاحبة 
مكونات  مختلف  على  واالقتصادية  والسياسية  اإلنسانية  وإنعكاساتها 
النظام العالمى. وهو ما ُينبأ بحجم التغيرات التى قد تشهدها قضايا ودول 
النظام العالمى من إعادة ترتيب لألولويات-على المدى المتوسط-للقدرة 
لمجتمع   ”Wild Cards« المتوقعة  غير  األحداث  وتجاوز  إستيعاب  على 

المخاطر.   
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T-14 Armata: دبابة 
مسلحة بتصميم وقائي
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كانت المكونات القوية والخصائص 
المبتكرة هي التي حافظت على 

الدبابة T-14 Armata، وهي دبابة 
  )battle tank )MBT قتال رئيسي

من الجيل الجديد  طورتها الشركة 
 Uralvagonzavod الروسية
UVZ((، متقدمة على معظم 

الدبابات األخرى ضمن فئتها. وتم 
إزاحة النقاب عن الدبابة رسمًيا ألول 

مرة خالل موكب عيد النصر في 
موسكو في شهر مايو 2015.

منذ  الرئيسي  القتال  دبابات  تطوير  مجال  في  الرائدة  الدول  إحدى  روسيا  تعد 
 T-14 خالل الحرب العالمية الثانية، وتعتبر الدبابة الروسية T-34 تصنيع الدبابة
Armata واحدة من أكثر البرامج تطورا خالل السنوات األخيرة. وقد بدأت الشركة 
 2009 عام  في  الدبابة  هذه  تطوير  في   (Uralvagonzavod (UVZ الروسية 

مستندة في عملها إلى مشروع الدبابة T-95 السابق.
وال يوجد في صفوف الخدمة لدى الجيش الروسي حالًيا سوى عدد محدود من 
الدبابة T-14 Armata، ولكن من المتوقع أن يتم طرح هذه المركبة بأعداد أكبر 
في المستقبل القريب. وعند مقارنتها بدبابات القتال الرئيسي الروسية الصنع 
السابقة، نجد أن تصميم الدبابة T-14 Armata حرص على إيجاد توازن أفضل 

بين قوة النيران وخفة الحركة ونوفيرالحماية.
وعند مقارنتها بنظيراتها الغربيات نجد أن دبابات القتال الرئيسي )مثل T-64 و 

T-72 / T-90 و T-80) تفتقر إلى الحماية، فضال عن آلية عملها السيئة.

برج غير مأهول
يكمن الجزء األكثر ابتكاًرا في تصميم الدبابة T-14 Armata في إبتكار برج غير 
مأهول، وهو الحل الذي يمنح الدبابة مزايا هائلة فيما يتعلق بالحماية الشاملة، 
القتال  دبابات  أفضل  لدى  الموجودة  تلك  تضارع  أنها  الخبراء  يعتقد  والتي 

.Leopard 2 و Abrams الرئيسي الغربية - أحدث تطورات الدبابتين
يجلس الطاقم بأكمله داخل قلعة محمية جيًدا في مقدمة الهيكل، ويوجد البرج 
غير المأهول الذي يتم التحكم فيه عن ُبعد في المنتصف، بينما توجد مجموعة 

الطاقة في الخلف.
ويحتوي سقف البرج على صاري لألرصاد الجوية واتصاالت األقمار الصناعية 
البيانات  ورابط   (GLONASS( الصناعية  األقمار  عبر  العالمي  المالحة  ونظام 

وهوائيات االتصاالت الالسلكية.
وتعتمد الدبابة T-14 على منصة قتالية معيارية، والتي يمكن أن تشكل أيًضا 
 infantry أساًسا للمتغيرات المدرعة األخرى مثل مركبة المشاة القتالية الثقيلة
 armoured personnel المدرعة  األفراد  وحاملة   (fighting vehicle (IFV

.)carrier (APC
ويعتبر خزان الدبابة أطول بمتر واحد وأعلى من مثيله لدى الدبابة T-90، حيث 

يبلغ طوله 10,8 متًرا وعرضه 3,5 أمتار وارتفاعه 3,3 أمتار.
ولزيادة الحماية الشاملة ، تم تجهيز الدبابة T-14 Armata بنظام دفاع نشط / 

.hard kill/soft kill( (سلبي متطور )القتل الفتاك/ القتل الناعم

المواصفات الفنية
التسليح: مدفع من عيار 125 ملم، قاذفة قنابل آلية • 

من عيار 57 ملم ، مدفع رشاش من عيار 12.7 ملم 
للحماية ضد األسلحة الصغيرة وشظايا القذائف.

اإلضافية •  والدروع  النشط  الحماية  نظام  الدرع: 
النشطة والسلبية

الوزن: 48,000 كجم• 
؛ •  مترا   3,5 العرض:  ؛  مترا   7.,8 الطول:  األبعاد: 

اإلرتفاع: 3,3 مترا
السرعة: 80 إلى 90 كم/ ساعة كأقصى سرعة على • 

الطريق
المدى: 500 كم• 
الطاقم: 3 أفراد• 
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فوائد الوزن
ُيقدر  حيث  الوزن،  على  قيود  وجود  هو  الروسية  للدبابة  آخر  أساسي  عنصر 
 ،(Gross Vehicle Weight (GVW بحوالي 48 طًنا T-14 إجمالي وزن المركبة
الموجودة  الرئيسي  القتال  دبابات  لدى  مثيله  عن  كثيًرا  يختلف  ال  وزن  وهو 
في  كبيرة  ميزة  ويشكل  الروسي،  الجيش  لدى  الخدمة  صفوف  في  بالفعل 
الرئيسي  القتال  دبابات  مع  وبالمقارنة  واالستراتيجي.  التكتيكي  النقل  مجال 
 T-14 Armata الدبابة 70 طًنا ، فإن خفة وزن  إلى  التي يصل وزنها  الغربية 
تعني سهولة النقل الجوي والسفن )السيما سفن اإلنزال) والسكك الحديدية 

والطرق.
تتميز السيارة بنظام تعليق هجين بمزيج من قضبان االلتواء المائية والهوائية 
hydro-pneumatic and torsion bars مع سبع عجالت بداًل من العجالت 
الست المثبتة على الطرازات السابقة. وبفضل محركها القوي، تتمتع الدبابة 
T-14 بمعدل قوة مقابل الوزن HP/t يبلغ 31 حصاًنا / طًنا ، وهو أعلى معدل 

بين دبابات القتال الرئيسي الحديثة.
الدبابة Armata بسرعة قصوى على الطريق تصل إلى 80/90 كم /  وتنفرد 

ساعة ، والتي تمثل أداًء استثنائًيا لدبابات القتال الرئيسي.

قوة التسليح
تم تجهيز الدبابة T-14 بمدفع رئيسي أملس smoothbore جديد من عيار 125 
ملم )مدفع 2A82-1M) ولكن تم تصميمه بحيث يمكن تحويله بسهولة إلى 
مدفع من عيار 152 ملم الجديد )2A83). ويقترن المدفع من عيار 125 ملم 
2A-82-1M بجيل جديد من أجهزة التلقيم اآللي autoloader المتوافقة مع 

الذخيرة األطول.
بالليزر  موجها  صاروخا  روسيا  طورت   ،T-14 Armata للدبابة  وبالنسبة 
واستخدامه  جديدة  مدفع  ماسورة  عبر  إطالقه  يمكن    3UBK21 Sprinter
ألغراض مضادة للدبابات أو مضادة للطائرات )المضادة للطائرات الهليكوبتر). 
  )Fire Control System (FCSالنيران في  التحكم  بنظام  مزودة  والمركبة 
المجهز بأحدث جيل من المناظير التي تعمل للمدفعي والقائد لياًل / نهارا لدى 
المرتبطة  المستقرة  والمؤازرة  الرئيسي  المدفع  أداء  يضمن  المدفعي/القائد 
بنظام التحكم في النيران لياًل ونهاًرا مع وجود احتماالت عالية إلصابة الهدف 

عن طريق إطالق النار على هدف متحرك من وضع الحركة.
والدبابة المذكورة مجهزة أيًضا بآلة تصوير للمسافات القريبة لضمان الوعي 
 modular معياري  سلبي  درع  دمج  وجرى  قريبة.  مسافات  على  الميداني 
التفاعل  ثنائي   Malakhit حماية  بنظام  مرتبط  متقدم    passive armour
ونظام الحماية األفغاني Afghanit النشط / السلبي في تصميم المركبة منذ 

البداية.

جهود التحديث
باإلضافة إلى طرح الدبابة T-14 Armata، يواصل الجيش الروسي عدة برامج 
أحدث  القديمة.   T-90 و   T-80B / U و   T-72B الدبابات  لتحديث  مختلفة 
 T-72B3M / الدبابة الروسية هي  الدبابة T-72 من قبل الصناعات  تحديثات 

.Relkit ERA المزودة بنظام B4
أبرز المواصفات الرئيسية للفئة B4 هي وجود محرك ديزل جديد بقوة 1,130 
منظار  مع  النيران  في  للتحكم  متطور  نظام  و   ، وات)  كيلو   848( حصانا 
Sosna-U للرؤية نهارا / ليال ومنظار PK-PAN بانورامي مستقل جديد للقائد.

المركزية لهذه  الميزة   .T-80 BVM / T-80U1 هو T-80 أحدث تطور للدبابة
 T-72B3 بالنسبة إلى أحدث طراز .Malakhit الترقية هي تكامل نظام الحماية
المدفعي  مشهد  مع  مطوًرا   FCS نظام   T-80 BVM تقدم   ،  / T-72B3M

Sosna-U النهاري / الليلي ومشهد بانورامي مستقل جديد للقائد.
T-90 AM74 هو التحديث األكثر ابتكاًرا للجيل السابق من MBT الروسي ألنه 
مزود بمدفع 2A82-1M 125 ملم من T-14 Armata أحدث تطور لـ T-80 هو 
T-80 BVM / T-80U1. الميزة المركزية لهذه الترقية هي تكامل نظام الحماية 
 T-80 BVM تقدم ، T-72B3 / T-72B3M بالنسبة إلى أحدث طراز .Malakhit
نظام FCS مطوًرا مع مشهد المدفعي Sosna-U النهاري / الليلي ومشهد 

بانورامي مستقل جديد للقائد.
وتعتبر الدبابة T-90 AM74 التحديث األكثر ابتكاًرا للجيل السابق من دبابات 
الدبابة  ملم من   1,252 عيار  بمدفع من  مزود  الروسية ألنه  الرئيسي  القتال 
T-14 Armata مع جهاز تلقيم آلي تم تعديله بحيث يكون متوافًقا مع جولة 

 Vacuum APFSDS kinetic energy round الطاقة الحركية

إدارة الطاقم
يعـد وضـع أفــراد الطاقـم بأكملـــه داخل هيكل الدبــابـــة، أي داخــل القلعـة، 

تم تجهيز الدبابة T-14 بنظام 
محوسب للتحكم في النيران

توفر الكاميرات ذات الزاوية 
العريضة رؤية شاملة بزاوية 360 درجة
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لتحسين مستوى  الدبابة T-14 Armata، طريقة جيدة  الحال مع  كما هو 
الوزن  في  كبيرة  زيادة  أي  دون  الطاقم  لمقصورة  وتعظيمه  الحماية 
اإلجمالي. إن خفض عدد أفراد الطاقم إلى شخصين فقط أمر ممكن من 
إلكترونيات  خالل  من  لألمام  خطوة  تحقيق  إمكانية  مع  التقنية،  الناحية 

المركبة.
ومن المحتمل أن يواجه الطاقم المكون من شخصين صعوبات في تشغيل 
السيارة لفترة طويلة وفي بيئة معقدة، كما هو الحال في عمليات المناطق 
الحضرية أو العمليات عالية الكثافة، بسبب عبء العمل الهائل، ولكن قد 
الخوذة لدى  المثبتة على  العرض  العبء بفضل شاشات  يتم تقليل ذلك 
الطاقم. ويخضع هذا الحل للتطوير بالفعل في برنامج Carmel اإلسرائيلي، 
 Optionally االختيارية  المأهولة  القتالية  المركبات  برنامج  في  وكذلك 

)Manned Fighting Vehicle (OMFV
إلى ثالث مقصورات، كابينة طاقم في األمام، وبرج غير  الهيكل  ينقسم 
الطاقة  ومجموعة  الوسط  منطقة  في  ُبعد  عن  فيه  التحكم  يتم  مأهول 
في الخلف. ويجلس السائق على اليسار والمدفعي في المنتصف والقائد 
على اليمين داخل كبسولة مدرعة خاصة. ويمكن الدخول والخروج عبر ثالث 

فتحات أمام الهيكل.

حماية ذاتية
تم تجهيز الهيكل بنظام درع معياري مصنوع من الفوالذ والسيراميك والمواد 
المركبة. وتتجنب الصورة الظلية المنخفضة low-silhouette  للدبابة إمكانية 
تعريض أجزاء الدبابة للنيران المعادية، مما يعزز سالمة الطاقم وبقائه على قيد 
يتم عزل كبسولة  االنفجارات،  أثناء  الغرض، وخاصة  لهذا  الحياة بشكل كبير. 

الطاقم عن جهاز التلقيم اآللي والذخيرة.
ومن المتوقع أن توفر الدبابة مستوى حماية STANAG 4569 من المستوى 
الخامس. والجزء األمامي مغطى بدرع تفاعلي reactive armour، في حين أن 
الجزء الخلفي مزود بدروع بارزة لتوفير حماية إضافية ضد القذائف الصاروخية 
أيًضا  ويمكن  للدبابات.  المضادة   (rocket-propelled grenades (RPGs

تغطية الدبابة بدرع إضافي نشط وخامل.
 nuclear, biological and وتساهم الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية
chemical (NBC( protection ونظام إخماد الحرائق األوتوماتيكي ومأجهزة 
بقاء  فرص  تعزيز  في  الدبابة  متن  على  الدخان  قنابل   dischargers تفريغ 

الطاقم.

رؤية شاملة
 visible تم تجهيز القائد والمدفعي بمناظير متعددة األطياف مع نطاق مرئي
scope وقنوات حرارية وأجهزة ضبط مدى بالليزر. ويوفر منظار القائد المثبت 
أعلى البرج مجال رؤية بزاوية 360 درجة، في حين نجد أن منظار المدفعي مزود 

laser designator بمنظار رؤية مباشر وُمحدد ليزر
بزاوية  الدبابة رؤية شاملة  المثبتة على  العريضة  الزاوية  الكاميرات ذات  توفر 
360 درجة ووعيا ميدانيا ألفراد الطاقم. ومن المتوقع أيًضا أن تحمل الدبابة 
تحت  األشعة   / الضوئية  الكهرباء  على  تعتمد  بالليزر  تحذيرية  استقبال  أجهزة 

.)EO / IR( الحمراء
تم تجهيز الدبابة T-14 بنظام محوسب للتحكم في النيران، والذي يقوم تلقائًيا 
الواردة من نظام مرجعي  البيانات  النيران باستخدام  للتحكم في  بصياغة حل 
على  مثبت  للرياح  استشعار  وجهاز    muzzle reference systemللكمامة

سطح البرج.
كمما تم تجهيز الدبابة أيًضا بنظام إدارة ساحة المعركة. ويتم تشغيل الدبابة 
 ،A-85-3A توربينيا  شاحنا  بستخدم  ديزل  محرك  بواسطة   Armata T-14
والذي يولد طاقة تبلغ 1,200 حصانا. ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 

مزود بـ 12 سرعة.
تشتمل تروس الحركة running gear على سبع عجالت طريق مطاطية مزدوجة 

على كل جانب. وتبلغ أقصى مسافة يمكن أن تقطعها الدبابة 500 كم.

رد فعل الغرب
مدفع  األلمانية   Rheinmetall AG طورت شركة ،Armata الدبابة  على  ردًا 
دبابة L / 51 جديد من عيار 130 ملم، مدعية أنه يوفر زيادة بنسبة 50 % في 
اختراق الدروع مقارنة بنظيره L / 55 من عيار 120 ملم الموجود في صفوف 
الخدمة لدى الجيش األلماني. وقد اتحدت كل من ألمانيا وفرنسا معا من أجل 
 Main Ground Combat System«« ”تطوير “نظام القتال األرضي الرئيسي
 Armata الدبابة به  تتميز  الذي  التكنولوجي  التقدم  للمنافسة مع   ((MGCS
بحلول    Leopard 2 و   Leclerc الرئيسي  القتال  دبابتي  من  كل  واستبدال 

عام 2030.

يصل طول الدبابة إلى 10,.8 أمتار 
وعرضها إلى 3.5 أمتار وارتفاعها إلى 3.3 أمتار

تعتمد الدبابة T-14 على منصة 
قتالية معيارية
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إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي

َم أن يرعى  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ كان من هدي النبي  َصلَّ
وذلك  عنهم  الله  رضي  أصحابه  من  الشهداء  أسر 
ألن الشهداء لهم حق عظيم وفضل كريم ومن هنا 
وجب رعاية أسرهم واالهتمام بهم ومراعاة أحوالهم 

بالعطاء والعطف وحسن الرعاية
َم يكان يكرم  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ وقد جاء أن النبي  َصلَّ
عوائل الشهداء ويثني على الشهداء بما يستحقونه 

من جميل القول والفعل والعطاء والبذل.
َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ النبي  عم  استشهد  فحين 
َم  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ الحمزة رضي الله عنه أمر النبي َصلَّ
استشهاد  بعد  يتيمة  بقيت  التي  ابنته  رعاية  بحسن 
أبيها الحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله 

عنه.
ولما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن 
ُه  ى اللَّ َم أمر النبي َصلَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ عم النبي َصلَّ

 رعاية أسر 
الشهداء

النافذة الدينية 
سنن نبوية

معلم 
إسالمي

 مركز الشيخ 
زايد لتعليم 
اللغة العربية 
والدراسات 
اإلسالمية 
في بكين

َم برعاية زوجته أسماء بنت عميس رضي الله  َعَلْيِه َوَسلَّ
الله  وعبد  عنهم محمد  الله  الصغار رضي  وأوالده  عنها 

ابني جعفر.
َم من  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ وكذلك لما استشهد أخو النبي َصلَّ
ُه  اللَّ ى  النبي َصلَّ أبو سلمة بن عبد األسد قام  الرضاعة 
َم برعاية أوالده وكفلهم، وأكرم أرملته أم سلمة  َعَلْيِه َوَسلَّ
رضي الله عنها ثم تزوجها بعد ذلك فصارت من أمهات 

المؤمنين رضي الله عنهن جميعا.
وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي 
َم بإكرام عوائل الشهداء وتقديرهم  َعَلْيِه َوَسلَّ ُه  ى اللَّ َصلَّ
الثناء عليهم وذلك لما لهم من دور عظيم في  وحسن 
الحفاظ المجتمع وتماسك أبناء الوطن وتعاونهم في رفع 
شأن الوطن والدفاع عنه وحفظ أمنه واستقراره وعموم 

الخير للبالد والعباد.

هو معلم حضاري مشرق في شرق العالم األقصى في بكين عاصمة دولة الصين الصديقة.
حيث يمثل هذا المركز الحضاري صلة حضارية بين دولة اإلمارات العربية المتحة ودولة الصين ، وقد 
تأسس هذا المركز في الثمانينات من القرن الماضي بتوجيهات المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان طيب الله ثراه،لتعزيز أواصر الصداقة بين الدولتين .
 وتم تحديثه وتجديده بحضور  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه 

خالل زيارته للصين عام 2012م لتتجدد الصلة الحضارية اإلنسانية المتميزة  بين الدوليتن الصديقيتن.
ويقوم هذا المركز بتعليم اللغة العربية للراغبين من أبناء دولة الصين للتعرف على اللغة العربية واتقانها 

لما لها من أثر في تعزيز العالقات التجارية والثقافية والعلمية.
وكذلك يقوم هذا المركز بالتعريف بمبادئ اإلسالم السمحة لنشر سماحة اإلسالم وثقافته األصلية 

للجالية المسلمة في دولة الصين الصديقة.
ويبقى هذا المركز رافدًا حضاريًا ووجهًا مشرقًا ويدًا بيضاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله 

وطيب ثراه، ويجسد التواصل الحضاري اإلنساني بين الشعوب واألمم لخير اإلنسانية جمعاء.
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افتتح صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مهرجان 
»طبق الخير« الذي أقيم بمقر اإلتحاد النسائي العام في مدينة أبوظبي.

وشارك في إفتتاح المهرجان الخيري أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 
لإلتحاد حكام اإلمارات وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء 

وكبار رجاالت الدولة، حيث تفقدوا المعروضات من األطباق.
أعجابهم  المجلس  أعضاء  وإخوانه  الدولة  رئيس  السمو  أبدى صاحب  وقد 

وأشادوا بالمشروع كمظهر من مظاهر الخير.
العام كلمة  النسائي  أمينة صندوق اإلتحاد  المطوع  وألقت اآلنسة روضة 
رحبت فيها بقائد المسيرة وإخوانه وأوضحت أهداف المهرجان الذي يخصص 
دخله لإلنفاق على مشروعات رعاية األطفال اليتامى والمحتاجين في الوطن 
العربي واإلسالمي، كما تضمنت الكلمة دعوة الحضور إلى التبرع لمساعدة 

كل يتيم ونصرة كل محتاج وإلى مد ايديهم إلى طبق الخير ليزيد الخير خيرًا.

اإلتحاد هو سبيل القوة 
والمنعة وطريق العزة 

والتقدم
افتتح صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة 
اجتماعات المجلس الوطني اإلتحادي في دور انعقاده العادي الثاني 
السمو  أصحاب  بحضور  وذلك   ، الخامس  التشريعي  الفصل  من 
أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد والوزراء وكبار رجاالت الدولة والسفراء 

المعتمدين لدى الدولة.
عنه  نيابة  القاه  الذي  االفتتاح  في خطاب  الدولة  رئيس  وأكد سمو 
معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن اإلتحاد 
عن  وأعرب   ، والتقدم  العزة  طريق  وهو  والمنعة  القوة  سبيل  هو 
اعتزازه باإلنجازات التي حققها اإلتحاد خالل السنوات االحدى عشرة 
الماضية في كل المجاالت وخاصة مجال اعداد المواطنين لكي يتولوا 
المستويات،  شتى  على  واإلنتاج  العمل  مواقع  في  مسئولياتهم 

من ذاكرة عدسة درع الوطن

زايد وأعضاء المجلس األعلى 
يفتتحون مهرجان »طبق الخير«

من الذاكرة
يناير

العدد: 138
یناير 1983

كما أعرب سموه عن فخره واعتزازه باإلنجازات التي حققها مجلس 
الحرب  وقف  إلى  سموه  ودعا  األول  عامه  في  الخليجي  التعاون 
اإليرانية العراقية فورًا وقال »ان دولة اإلمارات ال تدخر وسعًا في 

سبيل العمل على ايقاف الحرب المؤسفة«.

زعيـــــــم المجــــــد
ابديت بك يا من تسبح له الشجـــر       ابديت بك اول في بادي سطورها
ابديت بك انت االله المقتـــــــــــــدر           خـــــــالق سمــاها وارضها وبحورها
يا مروي االرض المحيلة بالمطــــــر       ويا خالقا شمسا تضح بنورهـــــــــــا
زايد زعيم المجد في هذا العصـــــــر       فجـــــر ينابيــــع الكـــرم مبحورهـــــــــا
مـــــن زايـــــد االول ورث عز وفخـــــر        وزود علي الزايد بفيض نهورهــــــا
مــــــن صفات شيخنـــا بعد النظـــــر       والهمــــة العليـــــاء بــــارز دورهـــــــــــا
عنده الصراحة والتشاور في االمـــر      صاحب مبادئ والعدل دستورهــــــا
زايد بنى صرح الحضارة ومستمــــر       يبني ويشيد وال تهمه خسورهــــــــا
زايد سديد الرأي وبحلمه اشتهــــــــر       وبحكمه فذه وبسياســــة يدورهــــــا
زايد زرع وجني محاصيـــل الثمــــــــر        مـــــن زين تربتها وطيب بذورهـــــــــا
زايد شمسها في الضحى زايد قمر       لن عسعس الليل وظلم ديجورهــا
بقيادته شعب االمارات انتصــــــــــر       عمـــر مدنهـــــا وبحرهــــا وبرورهـــــــا
يالقائد األعلى المتـــــــوج بالنصــــر       انت دولتنــــــــا ذراهـــــــا وسورهـــــــــا
انت فدولتنـــا الزعيــــم المشتهـــــــر       بقيادتك يا شيــــخ ساطــــع نورهــــا
يارب يا معبود مـــد له في العمــــر       واعطيه من سعد الليالي سرورهــا
وختمتهـــا بلي تسبـــح له الشجـــــر       ولي بـــدى أول فبـــــادى سطورهــــا

النقيب بحري/ عبدالله المرزوقي    

»في مناسبة اجتماع المجلس األعلى لإلتحاد وافتتاح 
المجلس الوطني واإلحتفال بطبق الخير«

مهداه إلى حضرة صاحب السمو 

القائد األعلى للقوات المسلحة

الشيح زايد بن سلطان آل نهيان 
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as in urban or high intensity operations, due to the immense 
workload, but that might be reduced thanks to the integra-
tion of helmet-mounted displays for the crew. This solution 
is already under development in the Israeli Carmel pro-
gramme, as well as in the Optionally Manned Fighting Vehi-
cle (OMFV) one.
The hull is divided into three compartments, a crew cab at 
forward, an unmanned remote controlled turret in the cen-
tre and a power-pack at the rear. The driver sits in the left, 
gunner in the middle and commander in the right inside a 
special armoured capsule. Entry and exit are provided 
through three hatches in front of the hull. 
Self-protection
The hull is equipped with a modular armour system made of 
steel, ceramics and composite material. The low-silhouette 
of the tank avoids exposition of the parts to enemy fire, 
which significantly enhances the safety and survivability of 
the crew. For this purpose, particularly during explosions, 
the crew capsule is isolated from the automatic loader and 
ammunition.
The tank is anticipated to offer up to STANAG 4569 Level 5 
protection. Its forward portion is covered with reactive ar-
mour, whereas the rear is fitted with bar armour to provide 
additional protection against anti-tank rocket-propelled 
grenades (RPGs). The tank can also be hinged with addition-
al active and passive armour.
The nuclear, biological and chemical (NBC) protection, auto-
matic fire suppression system and smoke grenade discharg-
ers aboard the tank enhance the crew survivability. 
All-round Vision
The commander and gunner are equipped with multispec-

tral sights with visible scope, thermal channels, and laser 
rangefinders. The commander’s sight mounted on top of the 
turret offers a 360° field of view, while the gunner’s sight is 
fitted with a direct-vision periscope and a laser designator.
The wide-angle cameras fitted on the tank provide a full 360° 
all-round vision and situational awareness for the crew. The 
tank is also expected to carry electro-optical/infrared (EO/IR) 
based laser warning receivers.
The T-14 is fitted with a computerised fire control system, 
which automatically formulates the fire control solution us-
ing the data from a muzzle reference system and a wind sen-
sor mounted on the roof of the turret. 
The tank is also equipped with a  battlefield management 
system. The Armata T-14 is powered by an A-85-3A turbo-
charged diesel engine, which generates a power output of 
1,200hp. The engine is coupled to a 12-speed automatic 
transmission.
The running gear includes seven dual rubber-tired road 
wheels on each side. The tank has a maximum cruising range 
of 500km.
Western Response
In response to the Armata, German Rheinmetall AG has de-
veloped a new 130mm L/51 tank gun, claiming it provides a 
50 per cent increase in armour penetration over the 120mm 
L/55 in service with the Bundeswehr. Germany and France 
have joined forces to develop a “Main Ground Combat Sys-
tem” (MGCS) to compete with the technological advances of 
the Armata and replace both the Leclerc and Leopard 2 MBTs 
around 2030 .
Reference Text/Photo:
By Vitaly V. Kuzmin
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Compared to 70 tonnes western MBTs the lightness of T-14 
Armata means easy air, ship (especially landing ship), rail and 
road transportation. 
The vehicle features a hybrid suspension system with a mix 
of hydro-pneumatic and torsion bars with seven wheels in-
stead of the six wheels installed on the previous models. 
Thanks to its powerful engine, the T-14 has power to weight 
ratio of 31 HP/t, which is the highest value among modern 
MBTs. 
Armata is credited with a top on-road speed of 80/90 km/h, 
considered an extraordinary performance for a MBT. 
Well-Armed
The T-14 is armed with a new 125mm smoothbore main gun 
(2A82-1M cannon) but has been designed to be easily con-
verted to the new 152mm (2A83 cannon). The 125mm 2A-
82-1M gun is coupled with a new generation autoloader 
compatible with longer ammunitions. 
For T-14 Armata, Russia developed a new gun barrel 
launched 3UBK21 Sprinter laser homing missile that can be 
used for anti-tank or anti-air (anti-helicopter) purposes. The 
vehicle is equipped with a Fire Control System (FCS) with 
gunner and commander day/night last generation sights. 
The performance of the main gun and stabilised servo asso-
ciated with the day/night FCS ensures high first-round prob-
ability of hit even firing on-the-move to a moving target. 
The tank is also fitted with a close distance camera system to 
ensure a situational awareness at close distances. An ad-
vanced modular passive armour in association with dual-re-
active Malakhit protection system and active/ passive Afgha-
nit protection system is integrated in the design of the vehi-

cle right since the beginning. 
Upgradation Efforts
In addition to the introduction of the T-14 Armata, Russian 
Army is carrying on with different programmes to upgrade 
T-72B, T-80B/U and T-90 legacy MBTs. The latest T-72 up-
grades by Russian industries are T-72B3M/B4 fitted with Rel-
kit ERA system. 
The main features of the B4 variant are a new 1,130 HP (848 
kW) diesel engine, an evolved FCS with Sosna-U day/night 
gunner’s sight and a new PK-PAN independent panoramic 
sight for the commander. 
The latest evolution of T-80 is the T-80 BVM/T-80U1. The cen-
tral feature of this upgrade is the integration of Malakhit pro-
tection system. As for the latest T-72B3/ T-72B3M, the T-80 
BVM introduces an upgraded FCS with Sosna-U day/night 
gunner’s sight and a new independent panoramic sight for 
the commander. 
T-90 AM74 is the most innovative upgrade of a previous gen-
eration Russian MBT since it is fitted with 2A82-1M 125mm 
gun of T-14 Armata with an autoloader modified to be com-
patible with Vacuum APFSDS kinetic energy round. 
Crew Management
Placing the entire crew in the chassis, inside a citadel, as it is in 
the T-14 Armata, is a good way to optimise and maximise the 
protection level of the crew compartment without much in-
crease in the overall weight. A decrease to only two-man 
crew is technically feasible with the step forward attained by 
vehicle electronics. 
A two-man crew will probably have difficulties operating the 
vehicle for a long time and in a complex environment, such 
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Currently a limited number of T-14 Armata are in service in 
the Russian Army, but the vehicle is expected to be intro-
duced in larger numbers in the near future. Compared to pre-
vious Russian-made MBTs, T-14 Armata is designed to find a 
better balance between firepower, mobility and protection.
Compared to Western counterparts, legacy Russian MBTs 
(like T-64s, T-72s/T-90s and T-80s) lacked of protection and 
had poor ergonomics.
Unmanned Turret
The most innovative part of its design is the introduction of 
an unmanned turret. This solution gives the vehicle immense 
advantages on the overall protection, which is claimed to be 
comparable to that of the best Western MBTs — the latest 
evolutions of Abrams and Leopard 2.
The entire crew is seated in a well-protected citadel at the 
front of the hull, the unmanned remote controlled turret is 
on the middle while the power pack is on the rear. 
The roof of the turret houses a meteorological mast, satellite 
communications, global navigation satellite system 
(GLONASS), data link and radio communications antennae.
The T-14 is based on a modular combat platform, which can 
also serve as a basis for other armoured variants such as 
heavy infantry fighting vehicle (IFV) and armoured person-
nel carrier (APC).
The tank is 1 m longer and higher than the T-90. It measures 
10.8m-long, 3.5m-wide and 3.3m-high.
To increase its overall protection, the T-14 Armata is equipped 
with a complex active/passive defence system (hard kill/soft 
kill). 
Weight Benefit
Another key element of the Russian vehicle is the limitation 
on the weight. T-14 has an estimated Gross Vehicle Weight 
(GVW) of 48 tonnes, a value not very different from the MBTs 
actually in service in the Russian Army, and it constitutes a 
major advantage in the area of tactical and strategic mobility. 

T-14 is based on a 
modular combat 
platform 
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T-14 Armata: 
Armed with Protective Design

It’s the robust components and innovative characteristics that has 
kept T-14 Armata, a new-generation main battle tank (MBT) devel-
oped by Russian company Uralvagonzavod (UVZ), ahead of most 
others in its category. 
The tank was officially unveiled for the first time during the Moscow 
Victory Day Parade in May 2015.
Russia is one of the leading nations in the development of MBTs 
since the making of T-34 during the Second World War, and Russian 
T-14 Armata is considered one of the most revolutionary pro-
grammes of the recent years. UVZ began the development of this 
vehicle in 2009 basing its work on the previous T-95 project. 

Technical Specification

Armament: One 125mm gun, one 
57mm automatic grenade launch-
er, one 12.7 mm machine gun Pro-
tection against small arms and 
shell splinters.
Armour: Active protection system 
and active, passive add-on armor
Weight: 48,000 kg
Dimensions: Length: 8.7 m; Width: 
3.5 m; Height: 3.3 m
Speed: 80 to 90 km/h maximum 
road speed
Range: 500 km
Crew: 3 
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weapons production infrastructure. 
While the U.S. nuclear arsenal remains safe, secure, and effec-
tive, most nuclear deterrent systems are operating beyond 
their original design life. Replacement programmes are on 
track, but there is little or no margin between the end of ef-
fective life of existing systems and the fielding of their re-
placements. These replacement programmes are planned to 
deliver modernised capabilities. The B83-1 gravity bomb will 
be retired due to increasing limitations on its capabilities and 
rising maintenance costs. 
A safe, secure, and effective deterrent requires modern 
weapons and a modern infrastructure, enabled by a world-
class workforce equipped with modern tools. The nuclear se-
curity enterprise must be able to respond in a timely way to 
threat developments and technology opportunities, main-
tain effectiveness over time, and at all times ensure that Pres-
idential guidance can be achieved. 
This plan has three pillars. First, given the complexity and in-

terconnected nature of ongoing nuclear modernisation 
and sustainment programmes, DoD and National Nuclear 
Security Administration (NNSA) will improve coordination 
and integration. DoD and NNSA will develop and imple-
ment a Nuclear Deterrent Risk Management Strategy to 
identify, prioritise, and recommend actions across the 
portfolio of nuclear programmes and monitor the overall 
health of the nuclear deterrent.
Second, NNSA will institute a Production-based Resilience 
Program (PRP) to complement the science-based stew-
ardship programme and ensure that the nuclear security 
enterprise is capable of full-scope production. The PRP will 
establish the capabilities and infrastructure that can effi-
ciently produce weapons required in the near-term and 
beyond, and that are sufficiently resilient to adapt to addi-
tional or new requirements should geopolitical or tech-
nology developments warrant. 
Key attributes are flexibility, supply chain security and re-
silience, production capacity margin, and elimination of 
single point failures. 
Third, NNSA will establish a Science and Technology Inno-
vation Initiative to accelerate the integration of science 
and technology (S&T) throughout its activities. This initia-
tive will add to the existing science portfolio an increased 
focus on leveraging S&T to support the weapon design 
and production phases and modernise the production 
complex. The goal is to more rapidly assimilate findings 
from academic, commercial, and internal research and  re-

duce the time and cost required to design and produce 
weapons with the most modern technologies that are most 
responsive to potential threats. 
This initiative will include new and replacement science fa-
cilities. Additionally, NNSA will partner closely with DoD’s 
S&T community as both pursue activities to foster and exer-
cise the national technology base.
Safety Commitment
In an increasingly complex security environment, Washing-
ton says it is committed to ensuring a safe, secure, and effec-
tive nuclear deterrent, and strong and credible extended 
deterrence — a posture that contributes to stability and 
supports the broader objectives of the U.S. National De-
fence Strategy. 
This includes a commitment to responsible stewardship of 
nuclear weapons, constructive collaboration with Allies and 
partners, pragmatic approaches to arms control and non-
proliferation, and responsible technology innovation that 
enhances stability.
Reference Text: National Defense Strategy 2022
Pic credit: www.af.mil

Douglas Aircraft Company ad in the California Institute of 
Technology 1958 yearbook



78

ResearchISSUE 612 JAN 2023

The U.S. says it remains dedicated to preserving and strength-
ening the nuclear non-proliferation regime and reaffirms its 
commitment to the Non-Proliferation Treaty (NPT). The NPT 
has made the world safer and more prosperous, and all Par-
ties, including the United States and its Allies and partners, 
continue to benefit from the Treaty. 
The International Atomic Energy Agency (IAEA) and its nucle-
ar safeguards system, including the Additional Protocol, as 
well as effective international export controls, impede nucle-
ar proliferation and should be strengthened. 
P5 Process
The P5 Process promotes dialogue on nuclear issues that 
could build confidence and understanding, enhance trans-
parency, and create a forum for high-level engagement. Fu-
ture efforts could be tailored to deepen engagement on nu-
clear doctrines, concepts for strategic risk reduction, and nu-
clear arms control verification.
The U.S. supports the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Trea-
ty (CTBT) and is committed to working to achieve its entry 
into force, recognising the significant challenges that lie 
ahead in reaching this goal. In the near term, it continues to 
support the Preparatory Commission for the CTBT Organisa-
tion; the completion and provisional operation of the Inter-
national Monitoring System and International Data Centre; 
and development of the on-site inspection regime so that it 
will be capable of carrying out its compliance verification 
mission once the Treaty enters into force. 
Once in force, the CTBT would ban nuclear explosive tests of 

any yield. Under the CTBT there is no thresh-
old of nuclear yield below which nuclear ex-
plosive tests are permissible. If the CTBT were 
to enter into force, Russia and the PRC would 
have an obligation to comply with the Trea-
ty’s “zero-yield” standard. 
A Fissile Material Cutoff Treaty (FMCT) would 
ban the production of fissile material for use 
in nuclear weapons and remains a key ele-
ment of the global non-proliferation and 
disarmament agenda. The U.S. continues to 

support the commencement of FMCT negotiations, pro-
vided they are governed by consensus and all key states 
participate. 
The U.S. does not consider the Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons (TPNW) to be an effective means to reach 
that goal. The U.S. does not share the underlying assumption 
of the TPNW that the elimination of nuclear weapons can be 
achieved irrespective of the prevailing international security 
environment. 
Nuclear Counter-terrorism
Preventing an act of nuclear terrorism is an enduring nation-
al security requirement. The U.S. plans to continue to work 
through diplomacy and partnerships to advance the core el-
ements of its nuclear counterterrorism strategy: denying 
non-state actors access to nuclear materials and related 
technology; improving forensic capabilities to identify the 
origin of nuclear material outside of regulatory control or 
used in a nuclear device; monitoring and disrupting terrorist 
attempts to obtain nuclear capabilities; and, maintaining an 
incident response posture to detect, interdict, and defeat 
nuclear threats or minimise the consequence of nuclear 
events.
Modernisation Plan
The U.S. will field and maintain strategic nuclear delivery sys-
tems and deployed weapons in compliance with New START 
Treaty central limits as long as the Treaty remains in force. 
Programmes are also being executed to modernise U.S. DCA, 
the nuclear weapons stockpile, the NC3 architecture, and the 

Integrated deterrence 
goal is to develop 
tailored options

A U.S. Air Force F-117A Nighthawk stealth fighter aircraft
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will maintain a human “in the loop” for all actions critical to 
informing and executing decisions by the President to initi-
ate and terminate nuclear weapon employment.
As long as Allies and partners face nuclear threats, extended 
nuclear deterrence will remain a pillar of regional security ar-
chitectures. Effective assurance of Allies and partners is built 
on a shared view of the security environment and deterrence 
challenges; a commitment to risk- and burden-sharing; mod-
ern and effective nuclear forces; robust consultation process-
es; and Ally and partner confidence that the United States 
has the will and capability to meet its security commitments. 
As long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear 
alliance. A strong, cohesive Alliance with a clear nuclear mis-
sion remains essential to deter aggression and promote 
peace and stability in the Euro-Atlantic area, and the central 
role nuclear weapons and other strategic capabilities play in 
Russian doctrine. 
U.S. strategic nuclear forces and forward-deployed nuclear 
weapons provide an essential political and military link be-
tween Europe and North America. 
Non-Proliferation
Beyond the critical role played by deterrence, arms control, 
risk reduction, and nuclear non-proliferation play indispens-
able roles in reducing nuclear dangers. These are mutually 
reinforcing tools for preserving stability, deterring aggres-
sion and escalation, and avoiding arms racing and nuclear 
war. Washington is placing renewed emphasis on arms con-
trol, nuclear non-proliferation, and risk reduction. These poli-
cies complement U.S. nuclear policy and force structure deci-
sions and enable it to pursue opportunities to reduce the 

role of nuclear weapons globally, enhance strategic stability 
with the PRC and Russia, and reduce the risks of war or escala-
tion during war. 
Limitations on and greater transparency into adversary nu-
clear and possibly non-nuclear strategic capabilities through 
arms control is central to any approach to reduce the role of 
nuclear weapons. Mutual, verifiable nuclear arms control of-
fers the most effective, durable and responsible path to re-
duce the role of nuclear weapons in the U.S. strategy and pre-
vent their use. 
Upon taking office in January 2021, the U.S. President imme-
diately extended the New Strategic Arms Reduction Treaty 
(START) for the full five-years provided in the Treaty. Extend-
ing verifiable limits on Russian intercontinental-range nucle-
ar forces contributes to strategic stability and advances de-
fence priorities. 
Successfully enforcing future arms control agreements will 
require new technical capabilities for verification and moni-
toring (V&M). The U.S. is already investing in some of the 
needed technologies, but additional resource prioritisation 
may be required to ensure they will be available when need-
ed. Washington’s participation in several international collab-
orations (e.g., International Partnership for Nuclear Disarma-
ment Verification) advances the technical basis for innovation 
in V&M. 

W76-2 warhead

NPT has made the 
world safer
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New Capabilities
Changes in the security environment and new capabilities — 
particularly in the cyber and space domains — will contrib-
ute in crisis or conflict to an increasingly complex operating 
environment. In this type of environment, deterring aggres-
sion and managing escalation will be more challenging. Ac-
cordingly, in developing and executing tailored deterrence 
strategies, Washington will follow guidelines for managing 
escalation risk. 
These guidelines will reflect general principles and ap-
proaches that favour crisis stability, such as architectural re-
silience and defences that reduce first mover advantages in 
cyber and space; operational concepts and capabilities that 
provide options intended to limit escalation risk; and resil-
ient, stress-tested weapon systems and command and con-
trol networks.
The U.S. has substantial experience in strategic dialogue and 
crisis management with Russia, but has made little progress 
with the PRC despite consistent U.S. efforts. The world ex-
pects nuclear powers to act responsibly, including on risk re-
duction and crisis communications, and the U.S. will contin-
ue to pursue these efforts with China.
Day-to-Day Alert
U.S. intercontinental ballistic missiles (ICBMs) are not on “hair 

trigger” alert. These forces are on day-to-day alert, a posture 
that contributes to strategic stability. Forces on day-to-day 
alert are subject to multiple layers of control, and the U.S. 
maintains rigorous procedural and technical safeguards to 
prevent misinformed, accidental, or unauthorised launch. 
Survivable and redundant sensors provide high confidence 
that potential attacks will be detected and characterised, en-
abling policies and procedures that ensure a deliberative 
process allowing the President sufficient time to gather infor-
mation and consider courses of action. In the most plausible 
scenarios that concern policy leaders today, there would be 
time for full deliberation. 
For these reasons, while the U.S. maintains the capability to 
launch nuclear forces under conditions of an ongoing nucle-
ar attack, it does not rely on a launch-under-attack policy to 
ensure a credible response. Rather, U.S. nuclear forces are 
postured to withstand an initial attack. In all cases, the U.S. 

Survivable and redundant 
sensors provide high 
confidence

Sensors at the Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site
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U.S. Navy’s SSBN are 
designed specifically for 
stealth and the precise 
delivery of nuclear warheads

terrence approach that incorporates suitable non-nuclear 
capabilities tailored to specific threat scenarios. 
This approach requires modernising nuclear forces, NC3, 
production infrastructure, and science and technology and 
industrial base; strengthening extended deterrence relation-
ships; and reinforcing the nuclear forces with defences 
against adversaries’ conventional, cyber, space, information, 
chemical, biological, radiological, and nuclear capabilities.
A key goal of integrated deterrence is to develop tailored op-
tions that shape adversary perceptions of benefits and costs. 
The role of nuclear weapons is well established and embed-
ded in strategic deterrence policy and plans. 
Non-nuclear capabilities may be able to complement nucle-
ar forces in strategic deterrence plans and operations in ways 
that are suited to their attributes and consistent with policy 
on how they are to be employed. 
A pragmatic approach to integrated deterrence will seek to 
determine how the Joint Force can combine nuclear and 
non-nuclear capabilities in complementary ways that lever-
age the unique attributes of a multi-domain set of forces to 
enable a range of deterrence options backstopped by a cred-
ible nuclear deterrent. 
Important Element
Another important element of integrated deterrence is bet-
ter synchronising nuclear and non-nuclear planning, exer-
cises, and operations. 
In U.S. view, the range of nuclear options available to the Peo-
ple’s Republic of China (PRC) leadership will expand in the 
years ahead, allowing it potentially to adopt a broader range 
of strategies to achieve its objectives, to include nuclear coer-
cion and limited nuclear first use. 
Washington is expected to maintain a flexible deterrence 
strategy and force posture that continues to convey to the 
PRC that the U.S. will not be deterred from defending its Al-
lies and partners, or coerced into terminating a conflict on 
unacceptable terms. 
Forces that provide this flexibility include the W76-2 low yield 

submarine launched ballistic missile warhead, globally-de-
ployable bombers, dual-capable fighter aircraft, and air-
launched cruise missiles. 
Russia remains the U.S. rival with the most capable and di-
verse nuclear forces. Today it is unique in the combination of 
strategic and non-strategic nuclear forces it fields that en-
ables nuclear employment ranging from large-scale attacks 
on the homeland to limited strikes in support of a regional 
military campaign. 
To deter large-scale attacks, the U.S. will field a modern, resil-
ient nuclear Triad. To deter theatre attacks and nuclear coer-
cion of Allies and partners, Washington will bolster the Triad 
with capabilities that further strengthen regional deterrence, 
such as F-35A dual-capable fighter aircraft (DCA) equipped 
with the B61-12 bomb; the W76-2 warhead; and the Long-
Range Standoff (LRSO) weapon. 
The PRC and Russia are at different stages in their nuclear 
weapons development but each is seen as posing a major 
and growing nuclear threat to the U.S. and its Allies and part-
ners. 
Washington’s strategy for North Korea recognises the threat 
posed by its nuclear, chemical, missile, and conventional ca-
pabilities, and the need to make clear to the Kim regime the 
dire consequences should it use nuclear weapons. Any nucle-
ar attack by North Korea against the United States or its Allies 
and partners is unacceptable.

The Ohio-class ballistic missile submarine USS 
Nebraska (SSBN 739) transits the Hood Canal
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and resilience in its stockpile, production complex, and sci-
ence and technology efforts.
Strategic Attacks
The U.S. affirms that its nuclear forces deter all forms of strate-
gic attack. They serve to deter nuclear employment of any 
scale directed against the U.S. homeland or the territory of 
Allies and partners, whether on the ground, in the air, at sea, 
or in space. Any adversary use of nuclear weapons, regard-
less of location or yield, would fundamentally alter the nature 
of a conflict, create the potential for uncontrolled escalation, 
and have strategic effects.
Consistent with prior reviews, the U.S. nuclear strategy ac-
counts for existing and emerging non-nuclear threats with 
potential strategic effect for which nuclear weapons are nec-
essary to deter. The policy makers consider that nuclear 
weapons are required to deter not only nuclear attack, but 
also a narrow range of other high consequence, strategic-
level attacks.
Assuring Allies
Extended nuclear deterrence contributes to non-prolifera-
tion goals by giving Allies and partners confidence that they 
can resist strategic threats and remain secure without acquir-
ing nuclear weapons of their own. Part of U.S. assurance to 
Allies and partners is a continued and strengthened commit-
ment to arms control, nuclear non-proliferation, and nuclear 
risk reduction to improve collective security by reducing or 
constraining adversary capabilities.

As part of NPR implementation, the U.S. will update nuclear 
weapons employment guidance in accordance with the pol-
icy and strategy established by the President following publi-
cation of this report. The U.S. nuclear weapons employment 
guidance is approved by the President, and all nuclear plans 
are reviewed and approved by the Secretary of Defence. 
These plans are prepared with advice from the Chairman of 
the Joints Chiefs of Staff, among other senior officials. Legal 
advice is integral to the preparation of these documents and 
includes review of their consistency with the Law of Armed 
Conflict (LOAC), which is authoritatively stated for Depart-
ment of Defense (DoD) personnel in the DoD Law of War 
Manual. 
Integrated Deterrence
The U.S. looks to deter through safe, secure, and effective nu-
clear forces that enable country-specific strategies and plans, 
extended deterrence commitments, and an integrated de-

Integrated deterrence 
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B61-12 thermonuclear bomb design is compatible with the F-35A Lightning II
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A stated policy of restraint is what shapes the role of nu-
clear weapons in U.S. strategy. The U.S. says it is commit-
ted to taking steps to reduce the role of nuclear weapons 
as well as the risks of nuclear war, while ensuring its stra-
tegic deterrent remains safe, secure, and effective, and 
extended deterrence commitments remain strong and 
credible.
Since the end of the Cold War, the U.S. has substantially re-
duced the size and diversity of its nuclear forces, narrowed 
the circumstances under which it would consider employing 
these forces, actively sought reciprocal force reductions with 
Russia, and made progress in global non-proliferation and 
risk reduction.
NPR Affirmation
The Nuclear Posture Review (NPR) affirms the following roles 
for nuclear weapons: Deter strategic attacks; assure Allies 
and partners; and achieve U.S. objectives if deterrence fails.
These roles are interrelated, complementary and provide the 
basis for developing and assessing the country’s nuclear 

strategies, policies, and capabilities. 
“Hedging against an uncertain future” is no longer a stated 
role for nuclear weapons. The U.S. has hinted it will continue 
to carry out robust risk management strategies within the 
nuclear enterprise so that it is capable of delivering credible 
deterrence even in the face of uncertainties and unanticipat-
ed challenges. 
This requires sustaining a set of initiatives and actions in the 
nuclear enterprise that over time builds enduring advantage 

Progress made in global non-
proliferation

U.S. has reduced the size of 
nuclear forces

A frontal view of four B-61 thermo nuclear bombs
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tum leap in the relations and deepened the strategic part-
nership. The visit resulted in the signing of a large number of 
agreements and bilateral cooperation protocols, which cov-
ered all areas of cooperation, especially in the field of eco-
nomic cooperation. There is no doubt that these visits have 
contributed, in their entirety, to deepening the understand-
ing between the leaderships of the two countries. They have 
a great impact on weaving strong friendly relations between 
the leaders and senior officials. This had clear effects reflect-
ed in the great welcoming reception of His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, during 
his visit to China in 2015.
Conclusion
Since the founding of the Union on the second of December 
1971, the UAE’s foreign policy has been based on several 
principles and foundations, including openness to all coun-
tries of the world, and the constant pursuit of strengthening 
relations and building bridges of cooperation with countries 
of the world, regardless of their proximity or geographical 
distance. His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahy-
an, President of the UAE, always highlighted, in his political 
speeches, the UAE’s keenness to establish constructive rela-
tions with all countries of the world, in a way that achieves 
the common interests of countries and meets the aspirations 
of peoples for development and prosperity. This emanates 
from a firm belief in the pivotal role of international coopera-
tion in making more achievements for the UAE and the world 
as a whole. The UAE always seeks to explore more investment 
opportunities, as part of the UAE’s plan to reach the highest 
levels of global competitiveness in all areas of development. 
The UAE employs its unique advantages, such as its environ-
ment that stimulates work and investment, and adopts the 
latest technology outputs, which contributes to accelerat-
ing, facilitating and increasing the efficiency of the business 
environment. The UAE also benefits from its unique position 
as a strategic gateway to easily access emerging markets in 
the Middle East, Africa and Asia, which provides companies 
and investors with a wide range of investment and export 
opportunities. While the UAE is keen to diversify its foreign 
relations and expand its partnerships with regional and in-

ternational powers, it is at the same time considered a partner 
that enjoys the trust and appreciation of the countries of the 
world and the active players in it. This is evidenced by the vis-
its of leaders and presidents of various countries of the world 
to the UAE throughout the year .

The UAE always seeks to 
explore more investment 
opportunities
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relations in a way that serves the interests of the two friendly 
peoples.  
The existence of a strong base of common interests: The 
UAE and China are interlinked through a growing package of 
common interests. The UAE views China as one of the most 
important international powers that guarantee global secu-
rity and stability, and a key party in the security and stability 
equations in the Middle East, by virtue of its growing position 
in the existing global order. 
Convergence of views on regional and international is-
sues and files: The positions of the two countries reveal the 
convergence of views and positions on most regional and 
international files, issues and topics. The two countries show 

mutual understanding and support in issues affecting the 
strategic interests of each party. This level of cooperation, un-
derstanding and coordination is enhanced by a joint Emirati-
Chinese committee working on developing bilateral rela-
tions between the two countries, and raising them to higher 
levels through continuous consultation. 
Mutual visits and continuous dialogue: The visits of the 
leaders of the two countries represent qualitative turning 
points in the course of bilateral relations. The official mutual 
visits began with an official visit by former Chinese President 
Yang Changkun to the UAE in 1989, while the late Sheikh Za-
yed bin Sultan Al Nahyan visited China in May 1990. The for-
mer Chinese President Hu Jintao made a lightning visit to the 
UAE, where he stopped in Dubai as part of his foreign trip in 
2007 and was received at that time by His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, who visited China the 
next year (2008). His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan made three consecutive visits to China in 2009, 2012 
and 2015. The last visit of His Highness represented a quan-

The UAE and China are 
interlinked through a 
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national economic giant and has global political weight... Its 
role is influential in achieving the stability of the global econ-
omy and peace.” This historic visit was also preceded by a se-
ries of cultural and political seminars, including a symposium 
on the book “On Governance and Administration” by Chinese 
President Xi Jinping, the launch of the Arabic version of the 
book, and another symposium on the prospects for UAE-Chi-
nese relations.
The Mainstays and Foundations of the UAE-Chinese 
Cooperation
The UAE-Chinese relations are based on a set of strategic pil-
lars, foundations and components, which have played the 
role of a driving force for these relations since their inception 
in the mid-1980s. These components and pillars can be ad-
dressed as follows:
Historical legacy and deep friendship: The late Sheikh Za-

yed bin Sultan Al Nahyan, may God rest his soul in peace, laid 
the strong foundation for relations between the two coun-
tries since the founding of the United Arab Emirates in 1971. 
On the third of December 1971, the founding leader sent a 
telegram to Xun Enlai, the Chinese Premier, informing him of 
the establishment of the UAE.  The former Chinese leader re-
sponded with a congratulatory telegram, announcing Chi-
na’s official recognition of the United Arab Emirates. Bilateral 
diplomatic relations between the United Arab Emirates and 
the People’s Republic of China were launched on November 
1, 1984, while the UAE embassy in Beijing was opened in 
March 1987. His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum made an official visit to China in 2008, while His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President 
of the UAE made three official visits to China in 2009, 2012, 
and 2015, respectively, while the UAE received many Chinese 
officials.
Consensus on the development of bilateral relations: An 
analysis of the overall statements of leaders and officials in 
the United Arab Emirates and the People’s Republic of China 
indicates the availability of strong political will and resolve of 
the leaderships of the two countries to develop and deepen 

The UAE-Chinese relations 
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UAE-Chinese relations 
have been witnessing rapid 
growth since 2018

trillions of dollars, including 68 countries. Beijing seeks to 
strengthens partnership with Riyadh, while the latter is 
looking forward to diversifying its economic and political 
alliances. 
Chinese-Gulf Relations: The UAE as a Model
UAE-Chinese relations have been witnessing rapid growth 
since 2018. The Chinese President Xi Jinping paid a visit to 
the UAE during which he signed the comprehensive strate-
gic partnership agreement, as well as another cooperation 
agreement in all fields. The UAE-China relations are of excep-
tional importance in light of Abu Dhabi’s keenness to diversi-
fy its relations and take advantage of the opportunities of-
fered by cooperation with strategic partners. This seeks to 
implement the ambitious competitive targets included in 
the ‘Principles of the 50’ document, which represents the 
roadmap of the UAE foreign policy.
On his first foreign tour after his re-election as president last 
March, Chinese President Xi Jinping paid an official visit to 
the United Arab Emirates on the 19th of July 2018, for a peri-
od of three days, during which he met His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab 
Emirates. His Highness anticipated the visit by issuing an of-
ficial welcoming statement describing the visit as historic. To 

celebrate this visit, the UAE launched the” UAE-China Week”, 
which lasted from 17 to 24 July, with the aim of highlighting 
the bilateral relations between the two countries and en-
hancing trade cooperation, cultural exchange and friend-
ship between the two peoples. It was announced to cele-
brate this week annually, provided that the celebrations next 
year should coincide with the celebrations of the Chinese 
New Year.
On that occasion, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, President of the UAE said, “More than 28 years 
ago, Sheikh Zayed, may God rest his soul, visited China, es-
tablishing a strategic relationship between the two coun-
tries. We have reaped the fruits as distinguished economic, 
commercial and cultural relations over more than three de-
cades.” His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan 
pointed to China’s economic status, saying, “China is an inter-
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di Arabia is the largest oil exporter in the world and, while 
China is the largest importer of crude, as it buys about 25 per 
cent of Saudi oil exports, which reflects the importance of 
the two countries’ relations. At the Gulf level, China is the first 
trading partner for the GCC countries, and a vital partner for 
the countries of the Arab world in the economic, investment 
and trade fields, in addition to its political stances in support 
of Arab rights in international forums and institutions.
The importance of President Xi Jinping’s visit to the Kingdom 
was reflected in the majestic reception that the Chinese Pres-
ident received from his Saudi hosts. His arrival at the royal 
palace in the capital, Riyadh, where he was warmly received 
by the Crown Prince, Mohammed bin Salman, was a definite 
sign of the depth of relations.
The Chinese President Xi Jinping considered that his visit to 
Saudi Arabia inaugurates a new era for relations with the 

Arab world, stressing that the Arab world is an important 
member of the group of developing countries. He added, in 
an article in Al-Riyadh newspaper, that China remains the 
largest trading partner of the GCC and the largest importer of 
its products. He pointed out that Saudi Arabia has achieved 
positive results for economic and social diversification, 
launching important initiatives, such as the Green Middle 
East and Green Saudi Arabia. He stressed Beijing’s support for 
the efforts of Arab countries to preserve their sovereignty, in-
dependence and territorial integrity.
During the visit, Saudi Arabia and China signed a set of agree-
ments that covered several areas, including energy and infra-
structure, at a value of about US$30 billion, in addition to a 
plan to “reconcile” the ambitious Saudi economic reform 
agenda known as “Vision 2030” and the Chinese “Determina-
tion and Path” initiative, whose investments are estimated at 

Chinese-Gulf Relations:     UAE as a Model
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In a visit, during which three summits took place (Saudi-Chinese, Arab-Chinese and Gulf-Chinese), Chinese President, 
Xi Jinping, launched a new phase of relations between Beijing and the Arab and Gulf region. During the visit last De-
cember, which was described as historic, he visited the Kingdom of Saudi Arabia, which has hosted two consecutive 
summits in the last five months between the Arab countries and the two major international powers, namely the U.S. 
and China. In this issue, Nation Shield sheds light on Chinese relations with Arab and Gulf countries in general, and Chi-
nese-Emirati relations in particular, and analyses the aspects and objectives of these strategic relations.

Chinese President Xi Jinping’s visit to Riyadh took place about 
six months after U.S. President Joe Biden’s visit to the King-
dom, at a critical time when the U.S.-Saudi relations were wit-
nessing clear tension following the Kingdom’s support for the 
“OPEC +” coalition’s decision to cut oil production. This was in 
conflict with the U.S. desire, which was behind Biden’s visit. It 
was considered by the White House as Saudi Arabia’s align-
ment with Russia in the Ukraine war. In response to a question 
about Xi’s visit, White House National Security Council spokes-
man, John Kirby, told reporters, at the beginning of the Chi-
nese president’s visit, that Saudi Arabia is still an important 

ally of the U.S.. However, he issued a warning about China, 
and said, “We are aware of the influence that China is trying 
to expand.” Kirby continued, “We don’t ask countries to 
choose between the U.S. and China, but as President Biden 
has said many times, we believe that the U.S. is certainly in a 
position to lead in this strategic competition.”
The relations between China and the host country (Saudi 
Arabia) are of particular importance in the context of Bei-
jing’s vision of its global role. Saudi Arabia acquired more 
than 20 per cent of the total Chinese investments in the Arab 
countries during the period from 2005-2020. Moreover, Sau-

Chinese-Gulf Relations:     UAE as a Model
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partner for Germany and Spain; NGF Engine with the 50/50 
Joint Venture Eumet -between Safran Aircraft Engines for 
France and MTU Aero Engines for Germany— as prime con-
tractor and ITP Aero for Spain as main partner; Unmanned 
systems, Remote Carrier (RC) with Airbus for Germany as 
prime contractor, MBDA for France and Satnus for Spain as 
main partners; Combat Cloud (CC) with Airbus for Germany 
as prime contractor, Thales for France and Indra Sistemas for 
Spain as main partners; Simulation with Airbus, Dassault 
Aviation and Indra Sistemas as co-contracting partners; Sen-
sors with Indra Sistemas as prime for Spain, and Thales for 
France and FCMS for Germany as main partners; Enhanced 
Low Observability (stealth) with Airbus as prime contractor 
for Spain, Dassault Aviation for France and Airbus for Ger-
many as main partners; Common Working Environment 
with Airbus, Dassault Aviation, Indra Sistemas and Eumet as 
co-contracting partners.
Spanish Role
Global technology and consulting company Indra will ad-
dress architecture selection, concepts development, tech-
nology maturation and validation through demonstrations. 
Indra, as national coordinator of the FCAS programme in 
Spain (which participates on an equal footing with France 
and Germany, which have their respective national coordi-
nators, Dassault Aviation and Airbus Defence and Space 

Separately, the UK’s sovereign industry partners, under 
Team Tempest, will support the endeavour announced 
by the Governments of the UK, Japan and Italy, which 
will see the three nations build a truly international pro-
gramme, with a shared ambition to develop a next gen-
eration fighter aircraft under a new Global Combat Air 
Programme (GCAP).
The programme will build on the substantial progress 
already made in the UK by BAE Systems, Leonardo UK, 
MBDA UK,  Rolls-Royce  and the  UK Ministry of De-
fence  who have been working in partnership since 
2018 as Team Tempest to research, evaluate and devel-
op a host of next generation future combat air systems 
capabilities.
In the UK, around 2,500 people are working on the pro-
gramme as part of Team Tempest and wider industry. 
Beyond the Team Tempest partners, more than 580 or-
ganisations are on contract across the UK, including 91 
SMEs and 26 academic institutions. The Team Tempest 
partners have recruited more than 1,000 apprentices 
and graduates since the launch of the project in 2018, 
with young people nationwide inspired by the oppor-
tunity to be part of a once-in-a-generation combat air 
programme.

UK’s GCAP Jet Pact

Germany), will be responsible for promoting and coordinat-
ing Spanish industrial participation, encouraging the devel-
opment of companies and SMEs in the sector, and the entire 
innovative ecosystem, with universities and research centres 
at the forefront. 
The agreement will involve the contracting of more than 
€600M to Indra in various projects to be executed over the 
next three years. Indra will have a headquarters and a work 
centre dedicated exclusively to the FCAS project.
Indra CEO Ignacio Mataix stated: “The development of the 
Next Generation Weapon System (NGWS), one of the main in-
gredients of the Future Combat Air System (FCAS), consoli-
dates Indra as the coordinator of the Spanish industry and one 
of the great technological leaders of European defence”.

The cornerstone of FCAS is the next-generation weapon system 
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manuel Macron and Chancellor Angela Merkel in 2017, and 
at a standstill since summer 2021. So, yes, now it is done. We 
have an agreement with Airbus. 
“We’ll now be able to move into the next phase of studies, 
known as 1B, to prepare for the development of a demon-
strator, which should fly around 2029. We have been con-
firmed in our role as prime contractor and architect of the 
aircraft, and we have obtained protection for our industrial 
know-how and technologies.”
He added: “Being the architect of a new fighter aircraft is very 
motivating for our company, our teams, those of Airbus, our 
main partner, Indra and our long-standing partners Safran, 
Thales and MBDA. Not to mention our ecosystem of subcon-
tractors, in all three countries, who will be part of the adven-
ture… Not to mention all the young people we’ll be recruit-
ing to work with the experienced ones, who were involved in 
the Rafale adventure.”
Discussions held over the last months have enabled the cre-
ation of a solid basis for cooperation between industry and 
the three governments.
This continues the successful Phase 1A demonstrators’ relat-
ed R&T work and development activities, which enabled the 
identification of key technologies and the launch of the dem-
onstrators’ developments.
Paving the way for the development phase of the pro-

gramme, this demonstration phase 1B will allow continua-
tion of flying demonstrators and required cutting-edge tech-
nologies development and maturation as well as project ar-
chitectures consolidation.
Industrial Governance 
The industrial governance of the Phase 1B is organised per 
domain as follows:
NGWS Consistency, Demonstrations and Consolidation with 
Airbus, Dassault Aviation and Indra Sistemas as co-contract-
ing partners; New Generation Fighter (NGF), with Dassault 
Aviation for France as prime contractor, and Airbus as main 

Phase 1B will address 
evolution of latest 
technologies

Combat Cloud will be 
enabling element of the 
project

Indra as coordinator of the FCAS programme in Spain will address architecture 
selection, concepts development, technology maturation and validation
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will make Next-Generation Weapon System  (NGWS)/FCAS 
the most advanced air combat system of systems in the 
world.
The idea is to facilitate and promote the digitalisation of the 
sector and the birth of new dual technologies, with military 
and civilian application in different sectors.
The defence industry is witnessing a paradigm shift from the 
traditional, independently operated fighter jet to an inter-
connected “system of systems” comprising a Next Genera-
tion Fighter (NGF), various unmanned platforms, remote car-
riers (RC), and a Combat Cloud. 

FCAS is key to European 
sovereignty 

Contract will cover work on 
FCAS demonstrator

This Combat Cloud will be the enabling element of the sys-
tem of systems that, relying on Advanced Connectivity 
means (Intra-vehicle Wideband data links, Satellite, Opportu-
nistic, Optical), will allow a high availability of information 
and, thanks to the application of Artificial Intelligence, Big 
Data and Edge Computing, will convert that information into 
knowledge, enabling Collaborative Combat and Air superi-
ority through Multi-platform collaborative capabilities and 
services. 
There will be developments of improved low observability 
techniques in fighter and remote carriers, engine, communi-
cations or mission sensors, among others. 
During Phase 1B, the foundations will be laid for Phase 2, 
which will last another three years and will continue the pro-
gram until 2029, ending with a functional demonstrator. 
The first flight demonstrations are planned for around 2028, 
with the ultimate goal of the system entering service in 2040.
Basis for Cooperation
Dassault Aviation, Airbus, Indra and Eumet have welcomed 
this major step forward that reflects the determination of 
France, Germany and Spain to develop a powerful and inno-
vative fully European weapon system to meet the operation-
al needs of the countries’ armed forces.
Dassault Aviation Chairman and CEO Eric Trappier stated: 
“The FCAS is a political project launched by President Em-
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This contract will cover work on the FCAS demonstrator and 
its components for about three and a half years.
As Europe’s most strategic defence programme, FCAS is key 
to European sovereignty in the 21st century. As a combat sys-
tem of systems, FCAS will deliver increasing effects by lever-
aging the connected capabilities of pooled platforms, bring-
ing the next level of air power to highly denied environ-
ments. 
The cornerstone of FCAS is the next-generation weapon sys-
tem where next-generation fighters team up with remote 
carriers as force multipliers. 

Manned and unmanned platforms will provide their unique-
ness to the collective capabilities while being fully interoper-
able with allied forces across domains from land to cyber. The 
air combat cloud will enable the leveraging of networked 
capabilities of all pooled platforms.
Horizon of Phase 1B
The new Phase 1B will address the evolution and maturation 
of next-generation technologies (propulsion, manoeuvrabil-
ity, interconnected and distributed sensors, next-generation 
communications, Cloud services, Edge Computing, artificial 
intelligence, low observability, interoperability, etc.), which 

Europe’s Future 
Combat Air System Gets a 
€3.2 b. Deal Push

In a landmark agreement, the French General Directorate for Armament (DGA), on behalf 
of the governments of France, Germany and Spain, has awarded to Dassault Aviation, Air-
bus, Indra, Eumet and their industrial partners the contract for the Demonstrator Phase 1B 
of the Future Combat Air System (FCAS) worth € 3.2 billion. 



configuring the system or formally designating a landing 
zone,” stated Jacob Kowalski, a flying qualities engineer for 
the V-22 programme. “It’s also easier to monitor and teach 
other pilots.”
Detailed Picture
With the new software, pilots now see a more detailed pic-
ture of where the aircraft is going. There’s a moving map dis-
play in the cockpit with added symbols and cues that guide 
the pilots. The display activates about three miles away from 
the landing area to within 100 feet of the desired spot. All this 
integrates flawlessly with the computing, display and sensor 
hardware available on even the earliest Ospreys.
“It used to be that pilots would need to shift their focus be-
tween the cockpit display and the landing area, while at the 
same time calculate necessary changes in speed and alti-
tude,” noted Fischer. “The RVLS, however, provides visual cues 
on how to manage flight controls so the pilots can better 
maintain a safe descent profile. The result is an intuitive solu-
tion that allows the pilot to focus more on display symbology 

without shifting visual scan outside of the aircraft.”
A military test pilot said, “This is where RVLS really shines — 
the pilot could not visually identify the landing zone far out 
but was able to get on and stay on profile until later in the ap-
proach when the zone became visible again.”
An operational pilot called the development “a game-chang-
ing capability.”
The RVLS team worked on the project for four years, including 
many hours of flight testing to validate the software in day, 
night and varied levels of brownout conditions.
V-22 Osprey Specialities 
The aircraft meets U.S. Navy requirements for combat search 
and rescue, fleet logistics support, and special warfare sup-
port. It matches the U.S. Special Operations Command’s re-
quirement for a high-speed, long-range, vertical lift aircraft.
V-22 Osprey can be stored aboard an aircraft carrier or assault 
ship because the rotors can fold and the wings rotate. Impor-
tantly, it has air-to-air refuelling capability, which is consid-
ered the cornerstone of the ability to self-deploy .
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New Software makes      V-22 Osprey Landings 
Clearly Safer 

V-22 can take off, land and 
hover like a helicopter

Team worked on the 
project for four years

V-22 Osprey has air-to-air 
refuelling capability



The V-22 Osprey is known for its ability to operate in a limited 
landing area. But that can result in decreased visibility, de-
pending on the terrain.
Rotor Downwash
A potential issue that arises with many vertical landings is 
known as rotor downwash. The rotor blades from a descend-
ing vehicle can disperse so much dirt and dust from the 
ground that it sometimes becomes a safety issue.
Doug Fischer, a human factors engineer for the V-22 pro-
gramme, explained: “The rotor downwash can create severe 

‘brownout’ conditions for a pilot. That can be quite stressful 
and disorienting as they’re trying to land in a relatively small 
area.”
As a result, a cross-functional team of about 20 engineers 
came up with a solution to help combat reduced-visibility 
landings. The Reduced Visibility Landing Symbology (RVLS) 
team created a software that significantly aids pilots during 
touchdown.
“This solution allows pilots to land both faster and more ac-
curately in limited visibility without adding the burden of 

The V-22 Osprey is a joint service multirole combat aircraft utilising tiltrotor technology to combine the vertical perfor-
mance of a helicopter with the speed and range of a fixed-wing aircraft. With its rotors in vertical position, it can take off, land 
and hover like a helicopter. Once airborne, it can convert to a turboprop airplane capable of high-speed, high-altitude flight. 
This combination results in global reach capabilities that allow the V-22 to fill an operational niche unlike any other aircraft.
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New Software makes      V-22 Osprey Landings 
Clearly Safer 
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with the advantages of heavy, crew-operated guided missile 
systems.
Tank Killer
Tanks are playing an increasingly critical role in complex bat-
tle environments. Tanks have traditionally allowed their op-
erators to hunt opponents in relative safety. NLAW has 
turned the tables by removing this safety level, earning its 
name as the ultimate tank killer.
The NLAW gives the enemy something to think about — 
they can no longer employ traditional tactics when faced 
with NLAW weapons. Their change in behaviour will force 
them onto the backfoot. It is best-in-class for dismounted 
troops in all environments and terrain, providing the power 
when one needs it.
The unjammable and man-portable system can be deployed 
in around five seconds by a single soldier, day or night. With a 
combat range of 20–800 m and a single shape charge, it is 
the best anti-tank weapon for infantries and dismounted 
troops in complex terrain. 
Precision Advantage
Extremely flexible, the system can attack from almost any po-
sition, from up high in a building to behind a tree or in a ditch. 
One can fire down 45 degrees and shoot from inside a build-
ing, from a basement or from the second floor of a building 
out of the range of most tanks.
One of the major challenges facing anti-tank weaponry is hit-
ting the target when obstructed by countermeasures and 
obstacles, such as other vehicles, heat sources and power 
lines. No lock-on signature is required. The operator simply 
tracks the target for a few seconds before firing and NLAW 
does the rest.
NLAW offers operators a choice of two firing modes. Direct 
Attack is best used on soft targets such trucks, buses and he-
licopters. Overfly Top Attack, on the other hand, involves the 
missile flying to a metre above a tank’s hatch and unleashing 

a powerful downwards attack on the most vulnerable part 
of the main battle tank (MBT). Another useful feature is the 
ability to select the distance at which the missile arms itself.
With selectable Overfly Top Attack (OTA) against armoured 
targets and Direct Attack (DA) for non-armoured oppo-
nents and troops inside buildings, NLAW fires flawlessly in 
confined spaces.
Armour-piercing Warhead
NLAW’s OTA function is effective at just 20 m, making it ideal 
for short-range combat, even where the tank is behind cov-
er. Its armour-piercing warhead can destroy heavily protect-
ed MBTs in a single shot. The system is extremely effective 
even when the operator can only see a tiny portion of the 
target. The operator can simply aim at the visible part and 
fire. 
The missile will travel one metre above the line of sight be-
fore it takes the tank out from above.
In DA mode, NLAW can be used against soft targets like 
trucks, buses, cars and helicopters. When fired directly 
through a window into a building, fragments will cause sig-
nificant damage.
The ideal mix of Predicted line of sight (PLOS) guidance and 
OTA delivers easy handling, great accuracy and high kill 
probability, every time.

NLAW is a shoulder-
launched missile system

Unjammable system 
can be deployed in five 
seconds

NLAW fires perfectly in confined spaces
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UK Orders 
Thousands More 
Anti-tank Weapons to 
Bolster Stockpiles
Britain has struck a £229 million deal with Swedish man-
ufacturer Saab, which will see thousands of Next Genera-
tion Light Anti-Tank Weapon (NLAW) systems assembled 
at Thales’ facility at Belfast in Northern Ireland and deliv-
ered to the British Army.
NLAW eliminates even the most advanced tanks. It is consid-
ered best-in-class for dismounted light forces that operate in 
all environments, including built-up areas. It is a shoulder-
launched missile system that attacks a tank from above. 
According to British Defence Secretary Ben Wallace, these 
next generation light anti-tank weapons have played a deci-
sive role in supporting Ukraine’s army to drive back Russia’s 

invading forces.
“Working with our industry partners, we are continuing to 
fulfil our commitment to NATO by ensuring our Armed Forc-
es will receive a steady supply of these weapons over the 
coming years, whilst supporting UK jobs across the length 
and breadth of the country,” he noted.
Secured through Defence Equipment and Support — the 
MOD’s procurement arm — the agreement will see several 
thousand units delivered to UK Armed Forces across 2024-
2026, in addition to around 500 being delivered in 2023 
through a separate procurement.
NLAW combines the simplicity of light anti-armour weapons 
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U.S. Army
Books Additional JLTVs from 
Oshkosh Defense
Oshkosh Defense, LLC, an Oshkosh Corporation compa-
ny, recently announced that the U.S. Army Contracting 
Command – Detroit Arsenal has placed a US$543 mil-
lion order to exercise available options to support the 
fielding of the Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) Family 
of Vehicles.
The order includes Oshkosh Defense JLTVs for the U.S. Army, 
U.S. Marine Corps, U.S. Air Force, and U.S. Navy.
Since winning the competitive JLTV contract in 2015, Osh-
kosh has built over 18,500 JLTVs and fielded vehicles to over 
50 U.S. and international military installations. The company 
has also secured more than 125 patents and applications on 
the JLTV family of vehicles and related technologies and in-
vested in several technology demonstrators, such as the hy-
brid electric JLTV (eJLTV).
The eJLTV offers the U.S. Army and U.S. Marine Corps the 
same level of performance and protection as the base JLTV 
with the addition of silent drive, extended silent watch, en-
hanced fuel economy, and increased exportable power that 
enables it to be used in combat and reconnaissance scenari-
os. It charges the battery while in use, fully recharging the 
lithium-ion battery within 30 minutes. This eliminates the 
need for a charging infrastructure, which remains one of the 
most significant challenges to the electrification of the tacti-
cal wheeled vehicle fleet.
Moreover, from its TAK-4i intelligent independent suspen-

Since 2015, Oshkosh has built 
over 18,500 JLTVs for U.S.

sion system to scalable levels of protection and complete 
plug-and-play C4ISR capability, the JLTV has industry-lead-
ing technology and performance. For example, the iconic A-
Frame emblem and the unique body styling help make the 
Oshkosh JLTV an instantly recognisable world-class light tac-
tical vehicle that features a cutting-edge look to match its in-
novation.
Also, its General Purpose (GP) platform accommodates over 
100 different mission package configurations, which is a tes-
tament to the scalability and flexibility of the vehicle. No oth-
er light vehicle is reportedly as uniquely suited for mission 
adaptability in the field, with the ability to accept additional 
armour without compromising mobility or transportability. 
“Oshkosh has spent the past eight years optimising its manu-
facturing and design processes and building a robust supply 
chain with maximised efficiencies,” said George Mansfield, 
Vice President and General Manager of Joint Programs for 
Oshkosh Defense. “As we prepare for the follow-on contract 

award to be announced in early 2023, Osh-
kosh is in a great position to continue 
providing the best JLTV solution today 
and for many years to come”.
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Thales Wins French 
Communications Network 
Contract

Thales will deliver over 
200 mobile stations

French defence procurement agency, Direction générale 
de l’armement (DGA), has awarded Thales the ASTRIDE 3 
contract under which the latter will  design  deployable 
and high-speed communications networks for theatres of 
operations, a major asset for collaborative combat.
Thales will deliver more than 200 modular, mobile stations in 
the phase 3 of the ASTRIDE 3 contract.
Rapid to deploy and compliant with NATO interoperability 
standards, ASTRIDE 3 will enable France to command coali-
tion forces as a framework nation, as well as provide the 
French armed forces with an autonomous multi-brigade force 
projection capability.
Armed forces face new types of high intensity conflict that un-
derscore the importance of resilience, discretion and mobility 
of theatre networks and command posts. Forces engaged in 
disputed areas are reliant on the capacity to share data be-
tween multiple sensors and effectors for collaborative com-
bat operations and to support multi-site, multi-domain col-
laboration for collaborative command of allied units.
Integrating New Systems 
ASTRIDE 3 will meet these requirements by integrating new 
connectivity systems such as latest-generation satellite termi-
nals (SYRACUSE IV), HCLOS (high-capacity line-of-sight) com-
munications, tactical software-defined radios (CONTACT) and 
digital wireless services (LTE technology). 
These assets will provide a resilient network of connected 

command posts from theatre level down to tactical units. 
ASTRIDE 3 could also offer defence cloud hosting capabilities 
to meet the needs of collaborative command structures and 
support a broader computer network defence (CND) initia-
tive to deal with cyber threats.
The integrated, automated ASTRIDE 3 stations will accelerate 
manoeuvres in the theatre of operations, enabling forces to 
deploy different versions of the station — hardened contain-
er, shelter (transport cases) or pre-integrated in armoured 
vehicles in the Scorpion ecosystem — to adapt to a wide 
range of tactical situations. 
Wireless connections will shorten command post deploy-
ment times by considerably reducing the number of manual 
operations required. 
Interoperability Standards 
ASTRIDE 3 stations will meet the latest FMN (Federated Mis-
sion Network) interoperability standards and enable France 
to act as a framework nation for forces command at Land 
Component Command (LCC) or Division level.
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the signals’ unique signature to the signature library, it is pos-
sible to determine which type of emitter the signal comes 
from and identify the type of vessel emitting the signals.
Leveraging Data
Saab’s experience in developing complex systems featuring 
passive sensors and data fusion goes back decades. The com-
pany’s system consists of advanced and sensitive sensors 
combined with the capabilities and tools to sift through 
huge amounts of signals and data to extract what is interest-
ing and relevant.
There are different types of passive sensors depending on 
what is the most pressing need. Typically, it is a compromise 
between picking up something very far away or making sure 
you pick up everything around you. The different sensors’ 
characteristics complement one another and are 
optimised for their specific tasks. This al-
lows the user to pick up indi- vidual sig-
nals, even at great distances, and per-
form highly accurate mea- surements 
on them or to get wide cov- erage of 
the complete radio frequen- cy spec-
trum and immediately de- tect com-
munication- and radar signals.
To draw correct conclusions, you also 

need the means to handle the collected information. For this 
reason, a system has robust and selective algorithms and 
methods for identifying and classifying radar and communi-
cation signals. These processes are automated, and a high 
degree of automation means the operator can focus on criti-
cal tasks while keeping the system continuously running 
with fewer staff during periods with low activity levels.
In addition to the long-term strategic signals intelligence ac-
tivities, passive sensors are also used for tasks with much 
shorter time-span, for example, to detect and identify an at-
tacking hostile aircraft. Traditionally, a radar system detects 
the hostile aircraft, passing its location and speed on to the 
nation’s own ground-based air defence. But we can assume 
that these radar signals are quickly identified by the attack-
ing aircraft’s own passive sensor system. This gives the oppo-
nent the possibility to steer the aircraft out of reach of the 
ground-based air defence or to jam the radar’s signals elec-
tronically. Additionally, the radar station’s location is re-
vealed, opening it up for an attack.
In a situation like this, passive sensors detect hostile aircraft 
by picking up the electronic signals the aircraft emit, radar, 
speech, or data communication. The passive sensors detect 
the hostile aircraft without the attacker understanding they 
are detected, and the air defence radars can stay silent, unde-
tected, until they are really needed.
Having different modern and efficient systems that pick up, 
understands and can make use of all the signals that sur-
round us are a basic precondition for a nation’s capability of 
protecting itself against threats, be it in peacetime, crisis or 
during war.
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Saab recently signed a contract with the Polish Ministry 
of Defense’s procurement authority, Armament Agency, 
for the design, production and support of two SIGINT 
(signals intelligence) ships. All conditions of the agree-
ment have been met, and Saab has booked an order val-
ue of approximately SEK 6.7 billion.
Saab will be the main supplier and design and be responsible 
for the production and integration of advanced mission sys-
tems on board the two ships. Polish subcontractor Remon-
towa Shipbuilding SA will build the ships. The deliveries are 
planned for 2027.
Significance of a SIGINT Ship 
An immense number of electronic signals constantly sur-
rounds us. They come from radio transmissions, mobile 
phones and radars, among other sources. Most of this com-
munication is civilian, but there is also a significant number 
of signals with military origin in the air.
A SIGINT ship is used to support intelligence data acquisition 
across the full spectrum of naval intelligence capabilities. 
Registering and analysing different types of military signals 
allows a nation to get an overview of the normal behaviour 

of signal traffic in the surrounding area. This creates a picture 
of the types, amount and behaviour of signals you would 
normally expect to find there. If the normal picture changes, 
gradually or suddenly, you would want to understand the 
reason for the changes. These analyses can form the basis for 
military and security-related decision-making.
All types of radio- and radar systems emit signals with a sig-
nature that is unique for that particular type. By registering 
the signatures, it is possible for a nation to build up a signa-
ture library.
Analysing and positioning signals from vessels, aircraft or 
ground forces makes it possible to follow their movements, 
displaying them on a map in real-time. And by comparing 

Saab to Design Two 
SIGNIT Ships for Poland 
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ship missiles and more. The BARAK system is another layer of 
defence in Israel’s multi-tiered missile and air defence array, 
which will reinforce the air defence capabilities of the Israeli 
Navy’s Sa’ar 6-class corvettes.
The system is a significant part of the Israeli Navy’s defence 
capabilities, both in its ability to achieve naval superiority 
and its involvement in the IDF’s (Israel Defense Forces) deci-
sion-making in the face of a variety of threats and scenarios 
from the sea and the coast. In addition, the system will 
strengthen the close cooperation between the Israeli Navy 
and the Israeli Air Force by bringing forth new capabilities 
and supporting the common language and integration be-
tween the two branches.
Boaz Levy, President and CEO of IAI, said: “The BARAK MX air 
defence system, which has once again proven its effective-
ness against threats at all levels of defence, provides a solu-
tion to the challenges of both the current and future battle-
fields. The successful series of tests carried out with the 
BARAK system aboard an INS Magen marks the end of the 
development process and the adaptation of the BARAK MX 
naval system. The advanced capabilities that were incorpo-
rated in this series of experiments were developed by the en-
gineers of the IAI, and they will illustrate the advanced and 
groundbreaking engineering achievements that are unique 
to the company and its people.”
Based on the Air and Missile Defense Division’s acclaimed 
and field-proven Barak family, the BARAK LRAD interceptor is 
part of the BARAK MX System, an advanced Air and Missile 
Defence System that provides a single integrated solution for 
multiple simultaneous aerial threats from different sources 
and different ranges.
The Barak LRAD Interceptors have vertical launch capabilities 
supporting 360-degree coverage, quick reactions, short min-
imal ranges and an active high-end RF seeker for targets with 
low radar cross sections and high manoeuvrability.
Ariel Shir, Head of the Equipment Division in the Israeli Navy 
RAdm., added: “The demonstration of the capability and the 
success of the test of the BARAK LRAD system is a significant 
milestone in the operationalisation of the INS Oz and is a sig-
nificant addition to the Israeli Navy’s development of new 

BARAK system completed 
detection and interception 
processes in a challenging 
scenario

The system is a significant part 
of the Israeli Navy’s defence 
capabilities

capabilities to defend Israel’s strategic naval assets. The BARAK 
system and its interceptors allow the defence ships improved 
detection and interception capabilities at much greater rang-
es and against a variety of air threats. The professionalism, 
high engineering capabilities and determination of the peo-
ple of the IAI, the engineers of the Israeli Navy and the DDR&D, 
along with the high operational capability of the commanders 
and soldiers of the Missile Ship Flotilla and the crew of the INS 
Magen missile ship, are what made the success of the experi-
ment and the proof of this capability possible. The close and 
beneficial cooperation that exists between the IAI, the DDR&D 
and the Israeli Navy is the primary factor in the continued 
growth and strengthening of the operational capabilities of 
the INS Magen”.

Barak LRAD Interceptors have vertical 
launch capabilities 
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The Israeli Navy, the Directorate of Defense Re-
search and Development (DDR&D) of the Israel 
Ministry of Defense and the Israel Aerospace 
Industries (IAI) recently completed an intercep-
tion test of a long-range BARAK interceptor, 
which is part of the defensive layer of the Israeli 
Navy’s Sa’ar 6-class corvette. This is a signifi-
cant milestone in the development process of 
the BARAK LRAD interceptor, which is part of 
the BARAK Air and Missile Defense System. 
The system is an integral part of the primary de-
fence systems on board the four Sa’ar 6-class cor-
vettes of the Israeli Navy, which play a crucial role 
in protecting strategic assets in Israel’s exclusive 
economic zone.
During the test, the first to be conducted at sea, 
the BARAK system successfully completed detec-
tion and interception processes in a challenging 
scenario against a target that simulated an ad-
vanced cruise missile.
Layered Defence Approach
The BARAK system includes an advanced radar to 
detect threats, a weapon system and an IAI long-
range BARAK interceptor. BARAK LRAD is an inter-
ceptor with built-in capabilities to deal with a wide 
range of aerial threats, including fighters, UAVs, 
cruise missiles, surface-to-surface threats, anti-

Israeli Navy 
Completes First Test 
of BARAK Long Range 
Interceptor



51

Nation Shield ... A Nation’s Journey

jet training technology, the M-346 will continue to represent 
the best way to develop a fighter pilot’s skills for decades to 
come.”
Training System
The training system features integrated on-board technolo-
gy to simulate tactical training – the Embedded Tactical 

Training System (ETTS) – allowing the aircraft to emulate sen-
sors, weapons and Computer Generated Forces (CGF). It also 
enables pilots to interact in real-time, through Live, Virtual 
and Constructive (LVC) training that features aircraft in flight 
(Live), simulators (Virtual) and computer-generated force/
threat generated environments (Constructive).
The system is completed by the Ground Based Training Sys-
tem (GBTS), which consists of various flight and mission sim-
ulation systems, multi-media and classroom courses, mission 
planning and training management systems, and an inte-
grated logistic support (ILS) service that optimises fleet and 
simulator management for maximum operational use. 
‘Carefree’ Manoeuvrability
The wide flight envelope, high thrust-to-weight ratio and 
‘carefree’ manoeuvrability at high angles of attack make the 
M-346’s handling similar to that of next-generation combat 
aircraft, like the Eurofighter Typhoon or the F-35. This maxi-
mises training effectiveness and reduces flight hours on front 
line aircraft.
“Hundreds of pilots have earned their wings on the M-346, 
equipping them with an outstanding level of knowledge, 
skills and experience and readying them to fly the most ad-
vanced frontline fighters,” said Emanuele Merlo, Leonardo di-
rector for Aircraft Trainers line of business. “This achievement 
has been possible thanks to great teamwork between opera-
tors, Leonardo and our suppliers.”
The jet has drawn praise from several operators.
Italian Air Force’s Commander of the 61st Wing, Colonel Vito 
Conserva, for example, noted: “100,000 flight hours repre-
sents an extraordinary achievement for an equally extraordi-
nary aircraft. The T-346A offers performance and technologi-
cal characteristics that, together with its simulation systems, 
have allowed us, from 2015 to the present day, to achieve a 
significant increase in the quality of training for fighter pilots. 
This platform, together with the commitment displayed dai-
ly by the men and women of the flight school, has consoli-
dated the 61st Wing as a centre of excellence in the training 
sector worldwide.”
He added: “It has given us the opportunity to provide a 
unique offer globally, so much so that, in full synergy with na-
tional industry, we have succeeded in creating the founda-
tions and shaping the International Flight Training School, a 
cutting-edge entity of which we are proud to be a part”.

M-346 can operate in 
complete autonomy

Jet has logged over 100,000 
flight hours

Polish chose M-346 as 
successor to TS-11 Iskra
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Dario Marfè,  Leonardo director for Aircraft Commercial & 
Customer Service, said: “We are proud to celebrate this im-
portant milestone, achieved by M-346 aircraft in-service with 
the Air Forces of  It- aly,  Israel,  Singapore,  Po-
land,  Qatar and the Italy-based Interna-
tional Flight Train- ing School, a joint 
initiative between the  Italian Air 
Force  and  Leon- ardo in collabora-
tion with  CAE. At the forefront of 

The M-346 — a twin-engine, tandem-seat aircraft with fully 
digital flight controls and avionics — is equipped with a fly-
by-wire flight control system with quadruple redundancy, a 
modern human-machine interface with Head-Up Displays 
(HUD) and Multi-Function Displays (MFD), Hands On Throttle 
And Stick (HOTAS) controls and in-flight safety features such 
as the Pilot Activated Attitude Recovery System (PARS). 
The M-346 can operate in complete autonomy with the aid 
of its Auxiliary Power Unit.
Game Changer
In February 2014, the Polish Air Force chose the M-346 as the 
successor to the legendary TS-11 Iskra 
training aircraft. In November 2018, 
in a ceremony at the Polish Air 
Force’s 4th Air Training Wing in 
Dęblin, the M–346 received the 
official name “Bielik” in Polish 
service.
Since its introduction into the Pol-
ish Air Force fleet, the M-346 has 
been assigned to the  41st Training Air 
Base in Dęblin. During its time in service, the aircraft has 
proven to be a game changer for Polish combat aircraft pi-
lots. 
Poland’s M-346 “Bielik” system has also been certified by the 
U.S. Air Force for the training of fourth and fifth generation 
fighter pilots, a key milestone that has enabled Poland to 
train many of its students at home rather than abroad.

Leonardo Hands 
Over Final Batch of 
M-346 Jets to Poland

Leonardo has delivered a third batch of four M-346 advanced jet trainers to the Polish Air Force on schedule, 
bringing the size of Poland’s fleet to 16. With 16 M-346, the Polish Air Force operates the second largest fleet of 
Leonardo’s advanced jet trainers in Europe. Having logged over 100,000 flight hours, the M-346 has demonstrat-
ed excellent performance in terms of fleet availability and reliability.
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Leonardo recently completed the first phase of flight 
testing for its Falco Xplorer drone. The system is now 
ready for the second phase of the campaign, which will 
reportedly lead to the certification of the company’s 
largest uncrewed aircraft ever built.
The Falco Xplorer is the first MALE (Medium Altitude Long 
Endurance)-class uncrewed system to use European tech-
nology. It is designed to deliver persistent surveillance over 
wide areas of interest and can carry multiple sensors weigh-
ing up to 350kg. 
The recent flight testing and certification activities of the 
Falco Xplorer took place at the Trapani Birgi military airport 
in Sicily with the support of the Italian Air Force’s 37°Stormo 
wing. During the flight tests, 37°Stormo provided all essen-
tial airport services, including air traffic assistance, fire pre-
vention and flight safety. This ensured that the flight cam-
paign was conducted safely and in accordance with sector 
regulations. The Falco Xplorer performed all planned flights 
on schedule and completed various complex functional 
tests, confirming the platform’s maturity. The behaviour of 
the aircraft in a number of phases of the flight envelope was 
also validated.
Leonardo will now move forward with a second test cam-
paign which will take place under the supervision of the Di-
rectorate for Aeronautical Armaments and Airworthiness 
(DAAA). This will certify the Falco Xplorer’s ‘fitness to fly’ ac-
cording to NATO standard STANAG 4671 and involve a series 
of increasingly complex flights. Some of the system’s most 

advanced capabilities will be validated, together with the 
military authority, including automatic take-off and landing 
and satellite communications for beyond-line-of-sight op-
erations. 
The Xplorer’s sensor suite will also be assessed, which in-
cludes the LEOSS electro-optical turret, Gabbiano TS-80 UL 
multimode radar, an Automatic Identification System for the 
monitoring of maritime traffic and the SAGE electronic intel-
ligence system. 
Certification will enable the Falco Xplorer to fly over popu-
lated areas, expanding its scope and allowing it to operate 
in support of public safety and civil protection missions.
The Falco Xplorer is readily exportable. It is not subject to 
the restrictions of the International Traffic in Arms Regula-
tions (ITAR) and meets the criteria for Missile Technology 
Control Regime (MTCR) class II. The drone has been de-
signed to deliver strategic surveillance capabilities for mili-
tary and civilian customers. It can be provided either as an 
integrated system or as a service, managed and operated 
by Leonardo.

Falco Xplorer 
Flies High

Falco Xplorer completed a 
range of complex functional 
tests



48

ReportsISSUE 612 JAN 2023

Romania 
Awards UAS
Contract to Elbit Systems
Elbit Systems Ltd. recently announced that it was award-
ed a framework contract with a maximum value of 
around US$410 million to supply up to seven Watch-
keeper X (WK–X ) tactical unmanned aircraft systems 
(UAS) to the Romanian Ministry of National Defence. It 
has a validity of five years, and no specific purchase order 
under the contract has been awarded yet.
The Watchkeeper X UAS is the UK export variant of the British 
army made by UAV Tactical Systems Limited (U-TacS), Elbit 
Systems’ UK subsidiary. It is a derivative of the Hermes UAS 
family. Watchkeeper X’s compatibility with NATO standards 
enables interoperability with NATO and other allied forces.
Bezalel (Butzi) Machlis, President and CEO of Elbit Systems, 
said: “This contract demonstrates the sustained demand for 
Elbit Systems’ UAS. We look forward to further strengthening 
Elbit Systems’ relationship with the Romanian Government. 
As part of the contract execution, Elbit Systems plans to es-
tablish infrastructure and industrial cooperation with U-TacS, 
Aerostar and Elbit Systems’ subsidiaries in Romania to pro-
duce the UAS in Romania. We also appreciate the continued 
support and collaboration with the Israeli and UK govern-
ments and our business partners on the Watchkeeper pro-
gramme.”
Military ISTAR, counter-terrorism and border surveillance in 
an increasingly uncertain world mean that an asset capable 

of fusing together world-class sensor and communication 
intelligence data is essential.
The UAS offers wide area coverage, rapid deployment, all-
weather, fully automated take-off and landing with dual re-
dundancy on critical systems, a fundamental capability. 
Moreover, it has tested in nearly 100,000 operational flying 
hours with the British Army.
Combined with its tactical strike capability, this dimension of 
WK-X will provide an accurate, proportional response to 
many of today’s operational military challenges.
WK–X integrates EO/IR & SAR/GMTI sensors and COMINT, al-
lowing the data to be analysed and exploited from a mobile 
Ground Control Station and other Remote Viewing Terminals 
as required. It operates equally well in Land, Maritime and 
Littoral Environments, day and night certified at NATO stan-
dards and also to fly over civilian populated areas .

Watchkeeper X UAS is a 
derivative of the Hermes 
UAS family
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presented for the first time the ORSIS 12.7 high-precision rifle 
with an effective firing range of up to 2,000 m.
“The samples of small Russian arms presented by Rosobo-
ronexport are very popular with the law enforcement agen-
cies of our partners in the Middle East, Africa, the Asia-Pacific 
region and Latin America. They have proven themselves in 
the professional environment - among special units, anti-ter-
ror groups and the police,” said Alexander Mikheev, CEO of 
Rosoboronexport. “In addition, we showcased a wide range 
of security equipment, civilian weapons, police and security 
ammunition and exhibited several new products, including 
the new ORSIS 12.7 mm sniper rifle,” he added.
According to Rosoboronexport, ORSIS 12.7 can solve coun-
ter-sniper tasks and hit lightly armoured vehicles. The latest 
long-range ORSIS rifle chambered for 12.7x99 NATO stan-

dard, which allows hitting targets at a distance of more than 
2 km and equipped with a sight with a built-in ballistic sys-
tem, has been tested and is ready for serial production. This 
weapon was also created in the 12.7x108 calibre version, 
Promtekhnologiya company (a manufacturer of rifles under 
the ORSIS brand) reported.
According to the developers, the weight of the rifle is 13 kg. 
The weapon demonstrates a stable accuracy of fire less than 
0.5 MOA. The effective firing range is 2,000 m, and the maga-
zine capacity is five rounds.
The manufacturer also said that a new intelligent sight from 
the Dedal-NV company is being considered as a rifle sight, 
which has a built-in ballistic complex, an information pro-
cessing system and a display with a customisable interface 
located in the shooter’s field of view .

The effective range of the 
DXL-5 is 3,000 metres

ORSIS 12.7 is capable of 
solving counter-sniper tasks 
and hitting lightly armoured 
vehicles DXL-5 Havoc model’s modularity provides versatility of use, 

increasing number of options for user

The T-5000 is a repeating rifle with manual 
reloading, bolt action and two lugs
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Russian Sniper Rifles 
See Action in Combat
By: Dr. Nikolai

According to the specialist, the rifle has very high accuracy. 
“The rifle has turned out to be very accurate. Now every shot 
is documented so that it is counted. So far, NATO calibre rifles 
are being used at the front,” he said.
At the same time, another representative of Lobaev Arms 
specified that new batches of weapons that are being creat-
ed for the Russian army are made in 12.7 x 108 mm calibre for 
a domestic cartridge.
The effective range of the DXL-5 is 3,000 metres. It can be 
fired with a maximum target removal of 6,000 metres. It 
would seem that these are incredible characteristics of the 
rifle. However, for modern models of small arms, the indica-
tors are quite capable. Arms companies in pursuit of success 
are trying to outdo each other in terms of long-range rifles 
produced.
Since the Havoc is made in two calibres, chambered for 

12.7x99 mm and 12.7x108 mm, such a multi-calibre system 
allows the shooter to use domestic and foreign (for exam-
ple, captured) cartridges. Based on the possibility of using 
cartridges of various calibres, the rifle has a modular layout. 
The issue with using this or that ammunition is solved by 
changing the barrel.
The rifle has a mass of 13 kg and is equipped with a damper, 
which significantly reduces the recoil that inevitably occurs 
when using high-power cartridges. Technical accuracy is 
less than one MOA (minute of arc), magazine capacity is five 
rounds, rifle length is 1555 mm and barrel length is 820 mm.
The rifle has a solid duralumin foregrip and two Picatinny 
rails. The bottom Picatinny rail is designed to mount bipods.
Showcasing Firepower
The Rosoboronexport company (part of the Rostec state 
corporation), recently at the Interpolitech-2022 exhibition, 

In recent combat, the Russian 
Special Forces (SSO) have used 
DXL-5 Havoc sniper rifles with a 
NATO calibre of 12.7 x 99 milli-
metres. A representative of the 
arms manufacturing company, 
Lobaev Arms, announced this 
development.

All the parts of DXL-5 Havoc sniper rifles, folding mechanism included, are 
interchangeable for left and right sides
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ple small and fast manoeuvring targets such as in swarm at-
tack scenarios, as well as air targets such as UAVs and drones.
The TYPHOON Family is in operational use in 16 international 
navies that have successfully integrated the systems on board 
an array of naval vessels, from patrol boats and offshore patrol 
vessels (OPV) to aircraft carriers. Its worldwide install base in-
cludes the surface fleet of the U.S. Navy and the Royal Austra-
lian Navy.
The RCWS also comes in a MINI-TYPHOON variant, which is 
lightweight and provides crew-safe operation by enabling 
force protection and precision engagement. It is an optimal 
solution for small, fast patrol boats, significantly enhancing 
hit probability under adverse conditions.
SPIKE Family
RAFAEL Advanced Defense Systems’ SPIKE Family advanced 
missile system utilises dual EO sensor, CCD/IIR, and an auto-
matic tracker for day and night applications. It is capable of 
pinpoint accuracy for surface-to-surface and surface-to-
shore target engagement.
The NAVAL SPIKE NLOS, a maritime version of renowned 
SPIKE missile, has ranges up to 32 km and offers the unique 
advantage of hitting Non-Line-of-Sight (NLOS) targets with 
pinpoint accuracy. The missile enables real-time tactical intel-
ligence gathering and the ability to switch between targets 
during missile flight, as well as control of aborting a mission, if 
necessary.
Another naval variant SPIKE ER comprises of a lightweight, 
compact, and stabilised turret with four missiles on the 
mount - together with a fire control system for ranges up to 
10 km with either Penetration-Blast-Fragmentation (PBF) or 
fragmentation warheads that can be operated in a “Fire & For-
get” or “Fire & Update” mode with pinpoint kill accuracy. The 
SPIKE ER is installed on a mount compatible with a variety of 
platforms, ranging from Rigid Hull Inflated Boats (RHIBs) to 
larger boats and ships .

vide naval forces with defence superiority in littoral and blue 
water against all modern naval threats.
 Ran Tavor, Vice President and head of RAFAEL’s Naval War-
fare systems Directorate, said: “We congratulate the Philip-
pine Navy for commissioning its first two FAIC-M/SHALDAG 
MK5 vessels. This contract is another example of RAFAEL’s 
ability to integrate the most advanced defence solutions on 
various platforms. We are proud of what this achievement 
means not only for RAFAEL but for the Philippine Navy and 
their enhanced naval superiority capabilities. These new na-
val assets will provide our Philippine partners with the capa-
bilities to deal with a variety of threats and establish a forti-
fied defence in the naval arena.”
Advanced Naval Defence Systems
Based on more than 70 years of experience and know-how, 
RAFAEL has developed and delivered some of the world’s 
most advanced solutions, ensuring battlespace superiority 
for naval forces against all modern and future threats. 
The company offers various advanced systems across multi-
ple domains – including onboard and offboard EW, Remote-
ly-Controlled Weapon Systems, missile systems, underwater 
defence systems, communications, surveillance, integrated 
combat suites, and naval air defence systems.
TYPHOON RCWS
For instance, the TYPHOON Stabilised Naval Remotely Con-
trolled Weapon Station (RCWS) Family accommodates 
small- to medium-calibre guns, enabling superior ship pe-
rimeter protection. It offers a high level of stabilisation and 
accurate results in a high hit probability, even against multi-

The Combat Suite is based on 
combat-proven technology 
and systems

MINI-TYPHOON lightweight stabilised naval 
RCWS provides crew-safe operation 

Naval SPIKE-ER is a maritime 
version of renowned SPIKE 
missile
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RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. recently an-
nounced that the Philippine Navy has commissioned two 
FAIC-M/SHALDAG MK5 vessels with a fully integrated 
RAFAEL naval combat suite. 
The two vessels manufactured by Israel Shipyards Ltd., pro-
vided to the Philippine Navy, serve as the first fully integrated 
vessels with the naval combat suite out of a total of nine 
which the Philippine Navy will receive.
RAFAEL’s naval combat suite includes a Combat Manage-
ment System (CMS), Typhoon and Mini-Typhoon Remote 
Operating Weapon Systems, Naval Spike Missiles, SeaCom 
Internal and external Communication System and BNET Tac-
tical Data Link, as well as training, support and maintenance 
services. The contract is reportedly valued at hundreds of 
millions of dollars.
The Combat Suite is based on combat-proven technology 
and systems, relying on years of experience and deep opera-
tional know-how in various naval arenas and scenarios and 
integrating combat-proven technologies in all domains. RA-
FAEL’s off-the-shelf, leading technologies and solutions pro-

Commissions Ships with RAFAEL’s 
Integrated Naval Combat Suite

Philippine Navy 
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Rheinmetall Secures 
Skynex Air Defence 
System Contract

System to be delivered 
early 2024

Skynex boasts modular 
system architecture

linked in a modular way to fit mission requirements. 
One or several medium range radars, such as the Oerlikon X-
TAR3D Tactical Acquisition Radar, provide the air picture, 
which is consolidated in the control node. Air targets are as-
signed to autonomous effectors via the Skymaster network. 
Besides the high performance Oerlikon Revolver Gun Mk3, 
the Oerlikon Twin Gun GDF009 TREO, surface-to-air missiles, 
means active and passive electronic warfare and future high-
energy lasers can be integrated. 
Main Characteristics
The Oerlikon Skynex’s main characteristics includes:  Open 
and modular system architecture; increased saturation resis-
tance; functional composition of single effectors and sensors 
according to the mission requirements; flexible command 
and control system; capability to integrate existing Oerlikon 
Skyguard and Oerlikon Skyshield fire units and most other 
legacy systems. 
Persisting Threats
For more than a century, air attacks have posed a major 
threat to ground forces and population centres as well as to 
vital military and civilian infrastructure. Today’s air threat 
ranges from fixed-wing combat aircraft and attack helicop-
ters to cruise missiles, unmanned aerial systems (UAS), preci-
sion-guided munitions and even ground fired rockets, artil-
lery and mortars (RAM). 
These threats may persist by day and by night, irrespective of 
bad weather, terrain and poor visibility and under severe 
electronic countermeasure (ECM) conditions.
The trends to be expected in the near future are: an increas-
ing use of UAS with high precision and density, coordinated 
attacks, extensive use of electronic warfare techniques, ex-
ploitation of terrain masking opportunities and all-weather 
operations, all resulting in reduced target visibility and oper-
ated in a fully networked environment.
Only reliable high performance air defence systems with ad-
vanced, automated command and control systems provide 

the affordable means to defeat today’s threats in land and 
maritime or even hybrid conflict scenarios. 
Basic Configuration
The Oerlikon Skynex Air Defence System is designed for sym-
metric as well as asymmetric missions. Its open architecture 
allows a flexible adaption of the integrated sensors and ef-
fectors.
The qualified basic configuration of the Skynex System con-
sists of a control node with the Oerlikon Skymaster Battle 
Management System, the medium range Oerlikon X-TAR3D 
Search Radar and up to four remote controlled Oerlikon Re-
volver Guns Mk3. The basic Skynex System can easily be ex-
panded with additional sensors and effectors.
The X-TAR3D is a three-dimensional tactical acquisition radar 
and provides the local air picture up to an instrumented 
range of 50km. 
Up to four Revolver Guns Mk3 form the basic effector layer. 
The unmanned Revolver Gun Mk3 combines exceptional 
precision with firepower, firing up to 1000 rounds per min-
ute. With its own sensor unit, consisting of a tracking radar, a 
TV and an IR camera as well as laser range finders, the gun 
can take over any in range air targets assigned by Skymaster 
and autonomously track and engage such targets. The gun 
can hit even the smallest targets.
The basic version of Skynex is capable of engaging aircraft, 
cruise missiles, small to large tactical drones, air-to-ground-
missiles as well as mortars and artillery rockets up to distanc-
es of 4km. This makes Skynex the ideal solution to protect 
high value stationary assets such as vital military and civil in-
frastructure like airfields, military bases, harbours, bridges or 
nuclear power plants against air strikes in all-weather condi-
tions, at day and night .

Oerlikon High Energy Laser
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Rheinmetall Secures 
Skynex Air Defence 
System Contract

German company Rheinmetall has agreed to provide an 
undisclosed international customer with two Skynex air 
defence systems, which will enhance the latter’s ability to 
defend against aerial threats.
The system, worth around €182 million, will be delivered in 
the beginning of 2024. 
A memorandum of understanding was also signed for the 
procurement of HX trucks worth approximately €12 million 
and these vehicles will be delivered with the Skynex systems. 
Banking on automatic cannon-based air defence, Skynex 
lends itself especially well to very short-range contexts 

where guided missiles are ineffective. The use of program-
mable 35mm Ahead ammunition, as developed by Rhein-
metall for this purpose, is less expensive than comparable 
guided missile-based systems. Importantly, 35mm ammuni-
tion cannot be influenced much less jammed by electronic 
countermeasures when fired. 
Flexibility Factor
Oerlikon Skynex Air Defence System sets new standards in 
terms of flexibility and expandability. The Oerlikon Skymas-
ter Battle Management System is the control node and cen-
trepiece of the system. Various sensors and effectors can be 
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allows Navantia to position its integrated systems and tech-
nologically advanced solutions in the Middle East. 
The contract assumes a global workload of around seven mil-
lion hours and 6,000 jobs over five years. Of these, more than 
1,100 are direct employees, more than 1,800 collaborating 
industry employees (more than a hundred companies partici-
pate in the programme), and more than 3,000 indirect em-
ployees are generated by other suppliers.
 The programme includes, in addition to construction, the Life 
Cycle Support for five years from the delivery of the first ship, 
with an option for another five additional years, the last ship 
of which must be delivered in 2024. It also includes providing 
various services, such as integrated logistics support, opera-
tional and maintenance training, provision of Education and 
Training Centres for the Combat System and Platform Control 
System of ships, Life Cycle Support, and ship maintenance 
systems at the Jeddah Naval Base .

While Maroto pointed out: “The commissioning of this corvette 
marks a new milestone in the relationship between our two 
countries, which has been reinforced in recent years thanks to 
the trust that the Kingdom of Saudi Arabia has placed in state-
owned company Navantia.” 
Setting a Benchmark
The corvette HAIL has a length of 104 metres, a beam of 14 and 
seating for a total of 102 people between crew and passengers. 
The contract for the construction of five corvettes entered into 
force in November 2018. Since the launch of the first unit in July 
2020, Navantia has already launched the five units with a peri-
od of four months between each one of them, which means 
achieving this milestone in a record time of three years. 
The corvettes are based on the AVANTE 2200 design, adapted 
to the requirements of the RSNF, offering advanced perfor-
mance, excellent work at sea, high survivability, and the ability 
to operate in extreme temperatures.
Concurrently, around 500 crew members of these corvettes are 
completing the education and training process at the Navantia 
Training Center (NTC) in San Fernando.
Dominguez said: “With the Avante 2200 programme, Navantia 
is proving that it can “deliver state-of-the-art complex ships 
within strict deadlines and with the highest standards of quali-
ty while transferring technology and providing advanced ser-
vices. Fulfilling this highly technological programme has un-
doubtedly been a determining factor in renewing the client’s 
confidence.”
Close Collaboration
In addition to the corvette contract, Navantia agreed with 
SAMI to create a joint venture in Saudi Arabia, an alliance that 

HAIL is one of the most 
competitive and capable 
vessels in its segment

The commissioning of the 
following two corvettes will 
take place in Saudi Arabia
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Navantia Delivers 
Third Corvette to Royal 
Saudi Naval Force

Last month, Navantia delivered the third of five cor-
vettes to the Royal Saudi Naval Force (RSNF). The cor-
vette, titled HMS HAIL, was built in Navantia’s shipyards 
in the Bay of Cadiz and the handover took place at the 
San Fernando facilities. The commissioning of the fol-
lowing two corvettes will take place in Saudi Arabia.
The delivery ceremony was attended by the commander of 
the Royal Saudi Naval Force, Vice Admiral Fahad Bin Abdul-
lah Al-Ghofaily; the Spanish Minister of Industry, Com-
merce and Tourism of Spain, Reyes Maroto; the president of 

Navantia, Ricardo Domínguez and SAMI (Saudi Arabian Mili-
tary Industries) Chief Technology Officer (CTO) Mohammad 
Alkahtani, among others.
Navantia delivered HMS HAIL to the Royal Saudi Navy three 
years after cutting its first steel (September 2019), thus meet-
ing the demanding quality requirements and deadlines. 
HAIL is one of the most competitive and capable vessels in its 
segment, as proved in the sea trials carried out in the waters 
of the Bay of Cádiz.
During the event, carried out according to military protocol, 
a Joint Inspection Commission (RSNF and Navantia) boarded 
the corvette to carry out the mandatory inspection. Upon 
completion, the ship’s flag was raised, after which RSNF 
transferred command of the corvette to the Commanding 
Officer for HMS HAIL. The president of Navantia presented 
Vice Admiral Al-Ghofaily with the ship’s bell as an institution-
al gift.
Vice Admiral Al-Ghofaily highlighted: “This is one of the most 
glorious and historic moments for the Royal Saudi Naval 
Forces. HMAS HAIL, like the rest of her class, was designed 
and built to be one of the most technologically advanced 
and powerful corvettes to meet national mandates in the re-
alisation of Saudi Vision 2030.
“The project has emerged as the largest corporation in the 
defence industry between the Kingdom of Saudi Arabia and 
the Kingdom of Spain, contributing to the expansion of the 
strategic relationship between both countries.” 
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standoff weapons (JSOW). UAI Type I weapons 
will be included as they become available. 
BRU-57/A supports various weapons on a sin-
gle unit and asymmetric loading on the air-
craft.
The rack is compatible with the F-16 Block 40 
and above. BRU-57/A’s patented bus buffer 
system informs the operational flight pro-
gramme, weapon stores manager and pilot of 
the loaded weapons’ status.
Flexibility Factor
Tailorable to mission requirements, the re-
lease systems provide ground crews the flexi-
bility to add or remove smart weapons capa-
bilities on F-16s. 
Adding two additional smart munitions on each F-16 
mean commanders can reduce the number of aircraft on 
a strike mission and provide more time on station with 
fewer returns to base for rearming. 
The indefinite-delivery, indefinite-quantity contract in-
cludes an initial lot of 105 release systems. The systems 
started service for U.S., allied and partner air forces in 
1999, with more than 1,100 ordered to date.
Ed Zoiss, President, Space and Airborne Systems, L3Har-
ris, explained: “Our release systems provide extra offen-
sive capabilities while giving commanders the versatility 
to deploy the right firepower for every mission. These sys-
tems provide munitions overmatch and allow mission 
commanders to send the right weapon at the right time 
to the right target.”
L3Harris develops pyrotechnic multiple carriage systems 
that offer a miniature munition store interface (MMSI) 
and are also Universal Armament Interface (UAI) Type I 
and UAI Type II compliant for tactical strike aircraft such as 
the F/A-18 Super Hornet and the F-16 Fighting Falcon.
The BRU-55/A smart rack doubles the number of MIL-
STD-1760 smart weapons that can be carried on tactical 
strike aircraft such as the F/A-18 C-F. The electronic con-
trol assembly installed within the nose and tail fairings of 
the F/A-18’s canted vertical ejector rack (CVER) provides a 
class II 1760 interface to the aircraft and one 1760 class II 
interface to each of the two weapons carried on the CVER.
Digital communications to the weapons on the BRU-55/A 
are passively coupled to the aircraft MIL-STD-1553 data 
bus thereby minimising updates to the aircraft operation-
al flight programme (OFP).
Minimal Impact
The L3Harris BRU-78 expands the number of stores car-

ried with minimal impact to the aircraft operational flight 
programme and no changes to the aircraft hardware or 
structure.
The newest generation of smart, multiple weapon carriage 
systems is designed for use on large unmanned aerial vehi-
cles (UAVs) and light attack armed reconnaissance/counter-
insurgency (LAAR/COIN) platforms. 
BRU-78 is designed for weapons that are 500 pounds and 
smaller using conventional MIL-STD-1760 and UAI commu-
nications.
L3Harris-patented electronics are installed in the fairing of 
the BRU-78 and allow for carriage of a wide array of precision-
guided munitions, including the GBU-12/49/59 laser-guided 
bombs, GBU-38/52/54 joint direct attack munitions (JDAMs) 
and GBU-39/53 small diameter bombs.
The patented bus buffer system permits the aircraft to com-
municate with the carried weapons like they are electrically 
connected directly to the aircraft main bus. The system uses 
two L3Harris-designed BRU-71 ejector units as the mechani-
cal interface to the weapons and includes both the MIL-
STD-1760 and MMSI umbilicals.
The BRU-78 is currently being qualified for flight on the MQ-9 
Reaper. It is qualified to MIL-STD-7743, MIL-STD-810 and MIL-
STD-461/462  .

Number of smart weapons on 
F-16s doubled

Compatible with 500 and 
1,000-pound weapons

L3Harris BRU-57/A smart multiple carriage rack increases 
the stores carriage capacity of the aircraft
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L3Harris Expands
F-16 Firepower in Three 
MENA Countries
Global aerospace and defence technology innovator 
L3Harris Technologies has announced a contract to pro-
vide smart weapon release systems to three allied mili-
tary forces in the Middle East and North Africa (MENA) 
regions, doubling the number of smart weapons an F-16 
can carry for each mission.
The Bomb Release Unit (BRU)-57/A allows F-16s in the air de-
fence forces of Bahrain, Jordan and Morocco to carry two 
smart weapons on each system instead of one, doubling 
munitions capacity. 

Crew Safety
The L3Harris BRU-57/A smart multiple carriage rack increas-
es the stores carriage capacity of the aircraft while improv-
ing pilot and ground crew safety and efficiency.
BRU-57/A is a combat-proven system used extensively by a 
growing number of air forces worldwide. The system incor-
porates two BRU-46 pyrotechnic racks. It is fielded on the 
F-16 and will be in use on the Korean KF-X platform.
Compatible with 500-pound and 1000-pound joint direct 
attack munitions (JDAM), BRU-57/A also supports joint 
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plained: “This strategic teaming agreement serves as a force 
multiplier for Rafael and the Israeli market. We are working to 
ensure our customers receive the most advanced, effective, 
and best in class systems. This agreement will expand and di-
versify the capabilities we can offer to a variety of customers.”
He added: “Over the last three decades, alongside the 
DDR&D and the Israeli Ministry of Defense, Rafael has invest-
ed in laser research and development, resulting in Iron Beam 
and we expect to become the first operational laser defence 
system of its kind. This serves as a clear example of Israeli-
made capabilities leading to strategic cooperation which will 
greatly benefit both sides.”
Countering Threats
Iron Beam is set to be integrated into Israel’s multi-layered air 
defence array. The cost-effective and operationally efficient 
solution will be able to counter emerging threats, while also 
defending critical infrastructure, strategic sites, manoeu-
vring forces, and population centres.
“Lockheed Martin’s mission is to deliver the best security so-
lutions that help our customers stay ahead of their adversar-
ies. Working with Rafael, our joint team will help bring this 
new, life-saving capability to our customers,” noted Lock-
heed Martin Chief Operating Officer, Frank St. John. “This 
unique capability will enhance Israel’s vital air and missile de-
fence system with state-of-the-art laser technology, and we 

are honoured by the opportunity to expand Lockheed Mar-
tin’s role as a security teammate for the State of Israel.”
Executive Vice President Dr. Ran Gozali, Head of the Land and 
Naval Systems Directorate at Rafael, stated: “We see the capa-
bility of Iron Beam which was developed alongside the 
DDR&D as a technological breakthrough, with its proven ef-
fectiveness against some of the most sophisticated 
threats  including rockets, mortars, drones and unmanned 
aerial vehicles (UAVs), including in swarms. The system is de-
signed to provide defence against emerging threats in to-
day’s complex battlefield, bolstering the strength of the Is-
raeli Homefront, and is a catalyst for forging bilateral collabo-
rations.” 
According to Joshua (Shiki) Shani, Chief Executive, Lockheed 
Martin Israel, the company is entering a new area of opera-
tions in Israel. “Our aerial platforms, such as F-35, F-16, C-130 
and more, have been operational in Israel for many years and 
including CH-53K, these will continue to be into the future. 
Now, we step into the high-energy laser era and look forward 
to fielding operational, reliable, and highly-effective systems 
with teammates such as Rafael,” he pointed out.
Lockheed Martin has decades of experience designing, de-
veloping, and testing systems and critical subsystems that 
have executed the entire threat engagement from detection 
to defeat. The company’s expertise is the product of decades 
of investment in prototype systems that have demonstrated 
effectiveness against a variety of targets. 
Rafael designs, develops, manufactures and sustains a wide 
range of defence systems for air, land, sea, cyber and space 
applications .

Iron Beam is set to be integrated into Israel’s 
multi-layered air defence array



36

ReportsISSUE 612 JAN 2023

Lockheed, Rafael
Set Sights on High-Energy Laser System

A new tie-up agreement between U.S.-based Lockheed 
Martin and Rafael Advanced Defense Systems of Israel 
will see the joint development, testing and manufactur-
ing of a high-energy laser weapon system (HELWS) in the 
U.S. and Israel.
The joint development will be based on the assets that have 
been developed independently by Rafael and the Ministry of 
Defence’s Directorate of Defence Research and Develop-
ment (DDR&D) within the framework of the Iron Beam proj-
ect. 
The collaboration will be geared towards developing a vari-
ant of the system for the American market as well as others. 
After years of joint development by the DDR&D and Rafael, 
the Iron Beam project was initiated by the former. 
Speed of Light 
Iron Beam is a 100kW-class HELWS, expected to be the first-
ever operational system for ground-based air defence 
against threats such as rockets, mortars and unmanned aeri-
al vehicles, from a distance of a few hundred metres to up to 
several kilometres delivering engagement at the speed of 
light.  

Any multilayer air defence array consists of a number of vari-
ous types of interceptors. HEL may serve as a complementa-
ry interceptor, having the advantages of engagement at very 
high speed, unlimited magazine, and negligible cost per in-
terception. 
Rafael is currently developing two HEL systems, Iron Beam 
and Lite Beam.
In the last year, a series of tests on Iron Beam system was car-
ried out that clearly proved its operational capability. 
Rafael CEO and President Maj. Gen. (Ret.) Yoav Har-Even, ex-

Iron Beam is a 100kW-class 
HELWS

Collaboration will develop a 
variant of the system
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Japan to Acquire Two 
More Boeing KC-46A Tankers
Japan has placed orders with Boeing for two additional 
KC-46A Pegasus tankers for the Japan Air Self-Defence 
Force (JASDF), bringing the total on contract to six. 
Boeing had delivered the first KC-46A tanker to Japan in Oc-
tober 2021, and a second in February 2022.
Designed to refuel all allied and coalition military aircraft 
compatible with international aerial refuelling procedures, 
the Pegasus has flown more than 10,000 sorties and is deliv-
ering millions of pounds of fuel every month to allied forces 
around the globe. 
In addition to refuelling, the KC-46A delivers multi-mission 
capabilities necessary for the 21st century fleet, including 
data connectivity and personnel, cargo and aeromedical 
transportation.
The KC-46A is equipped with a refuelling boom driven by a 
fly-by-wire control system, and is capable of fuel offload rates 
required for large aircraft. Its hose and drogue system adds 
additional mission capability that is independently operable 
from the refuelling boom system.
Aeromedical Evacuation
The KC-46A can accommodate a mixed load of passengers, 
aeromedical evacuation and cargo capabilities. Two high-
bypass turbofans power the KC-46A to takeoff at gross 
weights up to 415,000 pounds. Depending on fuel storage 
configuration, the aircraft can carry a palletised load of up to 
65,000 pounds of cargo.
“The unmatched versatility and multi-mission capabilities of 
the KC-46A tanker further support 
JASDF’s air mobility mission,” 
said James Burgess, vice 
president and KC-46 pro-
gramme manager. “The 
growing global KC-46A 
fleet increases the interopera-

bility advantages for our customers, ensuring mission readi-
ness as well as value for their investment.”
Will Shaffer, president of Boeing Japan, noted: “This addition-
al KC-46A acquisition reinforces the U.S.-Japan security alli-
ance to support security and stability throughout the Pacific 
region.”
Mission Reliability
Boeing has delivered 67 KC-46A tankers, including 65 to the 
U.S. Air Force. Built on the proven 767 airframe that has more 
than 1,200 delivered and with more KC-46A aircraft opera-
tional globally than any tanker except the Boeing-built KC-
135,the Pegasus also provides crucial mission reliability.
The contract was awarded by the U.S. Air Force through the 
Foreign Military Sales process. Boeing builds KC-46A aircraft 
for the U.S. Air Force, the JASDF and other allied customers on 
its 767 production line in Everett, Washington. Boeing’s Japa-

nese partners produce 16 per cent of the KC-
46A airframe structure. The JASDF also 

operates four earlier generation 
Boeing-built KC-767 aircraft.
The KC-46A tanker is approved by 

the U.S. Air Force for global deploy-
ments, including combat operations .

Pegasus has flown over 10,000 
sorties

KC-46A delivers multi-mission 
capabilities
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V-280 offers better lifecycle 
sustainability 

FLRAA will expand the depth of 
battlefield

to dominate future battlefields,” stated Maj. Gen. Walter Ru-
gen, director of the Future Vertical Lift Cross-Functional 
Team. “The prototyping and risk-reduction efforts allowed 
the Army to significantly reduce the time needed to get to 
the announcement.”
FLRAA will expand the depth of the battlefield by extend-
ing the reach of air assault missions and enabling ground 
forces to converge through decentralised operations at ex-
tended distances. FLRAA’s inherent reach and standoff ca-
pabilities will ensure mission success through tactical ma-
noeuvre at operational and strategic distances.
“I am proud of the entire team and our aviation enterprise 
partners,” stated Maj. Gen. Robert Barrie, Programme Exec-
utive Officer, Aviation. “They’ve worked diligently to ensure 
that the Army delivers a new, vertical lift capability that 
meets its modernisation objectives.”
Disciplined Process 
The Army followed a deliberate and disciplined process in 
evaluating proposals to ensure rigorous review and equita-
ble treatment of both competitors.
“For the past several years the Bell team demonstrated the 
exceptional operational capabilities, digital thread syner-
gies, and platform affordability enhancements the V-280 
provides,” pointed out Keith Flail, executive vice president, 
Advanced Vertical Lift Systems at Bell. 
Joseph Giunta Jr., senior contracting official for Army Con-
tracting Command-Redstone Arsenal, noted: “Our ability to 

support this critical Army aviation modernisation programme 
is a testament to the outstanding commitment and capabili-
ties of our contracting professionals across the acquisition 
workforce. The FLRAA award reinforces our ability to maximise 
the spectrum of authorities available in our contracting tool kit 
to meet high-priority Army needs.”
By implementing reform initiatives granted by Congress that 
were designed to streamline the acquisition process, this con-
tract will deliver virtual prototypes that can be updated quickly 
and affordably. These virtual prototypes will directly support 
design, integration, training and developmental test activities.
The initial contract refines the weapon system design, sustain-
ment, digital enterprise, manufacturing, systems integration, 
flight-testing, and airworthiness qualification .

Bell V280 with soldier in the foreground
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high-performance long-range assault weapon system in the 
world.”
Thorough Testing
This award builds on a decade of the V-280 Valor’s progress 
through design, manufacturing, and thorough testing to 
demonstrate that this aircraft will deliver on the FLRAA pro-
gramme requirements. Bell and its industry partners have 
methodically validated the V-280 aircraft and their modular 
open systems approach in collaboration with the Army.
“This down-select represents a strategic pivot for Army Avia-
tion to the transformational speed and range our Army needs 

V-280 Valor as its next-generation assault aircraft,” noted 
Scott C. Donnelly, Textron’s chairman and chief executive of-
ficer. “We intend to honour that trust by building a truly re-
markable and transformational weapon system to meet the 
Army’s mission requirements.”
Mitch Snyder, president and CEO of Bell, added: “This is an ex-
citing time for the U.S. Army, Bell, and Team Valor as we mod-
ernise the Army’s aviation capabilities for decades to come.  
Bell has a long history supporting Army Aviation and we are 
ready to equip Soldiers with the speed and range they need 
to compete and win using the most reliable and affordable 

The Army initiated FLRAA 
programme in 2019
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Bell Valor 
Wins U.S. Army’s 
FLRAA Contract

The Army initiated the FLRAA programme in 2019 as part of 
its Future Vertical Lift initiative to replace a portion of its as-
sault and utility helicopter fleet. The FLRAA is intended to 
eventually replace the UH-60 Black Hawk helicopter, which 
has been in service for more than four decades.
With over twice the speed and range as current weapons sys-
tems, the Bell V-280 has been presented as a proven long-
range manoeuvre solution. 
Exceptional Range
The V-280’s exceptional range capability and strategic lift de-
ployment options increase operational flexibility in respond-

ing to military action or humanitarian assistance missions.
Combining the speed and range of the turboprop with ad-
vanced agility greater than a traditional helicopter, it offers 
better flight performance and lifecycle sustainability. 
Doug Bush, Assistant Secretary of the Army for Acquisition, 
Logistics, and Technology, explained: “The thoughtful and 
disciplined execution of the FLRAA programme strategy will 
deliver the transformational capabilities we need to support 
the Joint force, strengthen deterrence and win in multi-do-
main operations.”
“We are honoured that the U.S. Army has selected the Bell 

The U.S. Army has awarded the Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) contract to 
Bell Textron Incorporated, based on Bell’s V-280 Valor tiltrotor that was developed and 
tested as part of the Joint Multi-Role Technology Demonstrator (JMR TD) programme 
that began in 2013. 



fuel and oxygen (usually from air), whereas in a battery the 
chemical energy comes from substances which are already 
present inside the battery. Fuel cells can produce electricity 
continuously for as long as fuel and oxygen are supplied.
The most promising technology for mobile applications is 
called Proton Exchange Membrane (PEM). In this type of fuel-
cell, hydrogen is used as the “fuel” to directly generate elec-
tricity. With this type of fuel cell the only by-products are heat 
and water.
Having this technology on board an aircraft is particularly at-
tractive since it does not generate CO2, NOx, and potentially 
forms no contrails, or very limited ones. 
Stacking Fuel Cells
As one single fuel cell is only a few millimetres thick and 
roughly the size of a letter envelope, it does not release much 
energy. In order to realise sufficient power levels for use in an 
aircraft, hundreds of these fuel cells need to be electrically 
connected in series to form a “stack”. Several such stacks are 

combined into multiple fuel cell “channels”. With this modu-
lar approach, the megawatt levels of power — which are 
needed for an electric aircraft — are achievable. 
While fuel cells themselves are already used in some auto-
mobiles, they do not fulfil the stringent requirements neces-
sary for aeronautical use. Nevertheless, it made sense for Air-
bus to look towards the automotive industry for a prospec-
tive partner and provider, with whom to take fuels cells to the 
next level — to produce specially tailored fuel cell stacks and 
industrialise them for the aviation industry.
In October 2020, Airbus created Aerostack, a joint venture 
with ElringKlinger, a company with over 20 years of experi-
ence as both a fuel cell systems and component supplier. 
Aerostack has also joined forces with other stakeholders, and 
those who are working on fuel-stack development as part of 
a German government supported project called H2Sky. 
Two years after Aerostack was formed, the collaborative 
work is well underway. The first prototype fuel cell stacks are 
being evaluated by Airbus in Hamburg, where the teams are 
designing fuel cell systems, assembling and testing them.
“We are doing everything from scratch at quite an impressive 
speed,” says Hauke Peer Lüdders, Head of Fuel-Cell propul-
sion systems for ZEROe Aircraft at Airbus. “We need to under-
stand how fuel cell systems work and react. For that first step 
we are designing large ones to accommodate many sensors 
inside which allow us to analyse each equipment in the sys-
tem, with good accessibility in order to tailor, test and fully 
understand the system behaviour,” he explains.

Testing Process
Once the teams have tailored the entire 
fuel cell systems, it’s time to test them. First 
they need to make sure it is properly con-
nected to the auxiliary system, the test 
bed, comprising hydrogen, nitrogen (for 
the tests only), coolant and air supplies, as 
well as a drainage outlet (for the derived 
water by-product). After the doors of the 
test bench are closed, the power is 
switched on and the process gets under-
way. 
Subsequently the teams can monitor, via 
special screens, the ongoing reaction, the 
production of by-products and the electri-
cal power generated .
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Image of how the fuel cell demonstrator will look like

Zeroe fuel cell engine model

A single fuel cell is only a few 
millimetres thick



Airbus has revealed that it is developing a hydrogen-
powered fuel cell engine for its ambitious zero-emission 
aircraft that is expected to enter service by 2035.
Hydrogen is a high-potential technology with a specific en-
ergy-per-unit mass that is three times higher than traditional 
jet fuel. If generated from renewable energy through elec-
trolysis, it emits no CO2 emissions, enabling renewable ener-
gy to potentially power large aircraft over long distances but 
without the undesirable by-product of CO2 emissions. 
Aircraft Modification
Airbus will start flight testing this fuel cell engine architecture 
onboard its ZEROe demonstrator aircraft towards the middle 
of the decade. The A380 MSN1 flight test aircraft for new hy-
drogen technologies is being modified to carry liquid hydro-
gen tanks and associated distribution systems. 
Glenn Llewellyn, VP Zero-Emission Aircraft, Airbus, ex-
plained: “Fuel cells are a potential solution to help achieve 

our zero-emission ambition and we are focused on testing 
this technology to understand if it is viable for a 2035 entry-
into-service of a zero-emission aircraft. At scale, and if the 
technology targets were achieved, fuel cell engines may be 
able to power a 100-passenger aircraft with a range of ap-
proximately 1,000 nautical miles.”
Two Ways
There are two ways hydrogen can be used as a power source 
for aircraft propulsion. First, via hydrogen combustion in a 
gas turbine. Second, by using fuel cells to convert hydrogen 
into electricity in order to power a propeller engine. A hydro-
gen gas turbine can be coupled with fuel cells instead of bat-
teries in a hybrid-electric architecture.
Fuel-cells — originally invented by Sir William Grove in 1838 
— generate electricity very efficiently through an electro-
chemical reaction, rather than via combustion. They also dif-
fer from batteries since they require a continuous source of 
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Airbus’ Zero-emission 
Engine Unveiled
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iMUGS Demos 
Automated Missions 
in Germany

The iMUGS project (Inte-
grated Modular Un-
manned Ground Sys-
tem), part of the EDIDP 
(European Defence In-
dustry Development Pro-
gramme), was recently 
presented at the military 
training area in Lehnin, 
Germany. The event was 
organised by KMW 
(Krauss-Maffei Weg-
mann) and attended by 
high-ranking interna-
tional guests. The project 
aims to develop and test a 
modular, safe and scalable 
architecture for future un-
manned systems. 
The focus of the demonstra-
tion was to showcase the interaction of unmanned and 
manned systems on the ground and in the air. In addi-
tion, the use of cyber security to defend against current 
threats and autonomy solutions were highlighted. 
KMW is the head of the subproject Manned-Unmanned 
Teaming. The vehicle systems BOXER and DINGO are the 
interfaces for unmanned ground vehicles and un-
manned air systems. All information collected by the hy-
brid systems is gathered in these command centres and 
can be analysed and passed on.
Within the project iMUGS, Diehl Defence contributes 
significant capabilities to the autonomy kit of the un-
manned TheMIS demonstration vehicles. Together 
with Nexter and Safran and based on existing in-house 
capabilities, Diehl Defence has developed autonomy 
functions.
The focus for Diehl Defence here was on the “Convoy/

Follow Me Mode”, 
which is based on 
cameras and works 
without GPS, thus 
offering a high level 
of maturity. The ve-
hicles the company 
presented within 
the demonstration 
included four un-
manned soldier 
support platforms 
of the type “Mattro 
Ziesel”, which are 
equipped with the 
PLATON Autonomy 
Kit developed by 
Diehl Defence. 
The vehicles are 
equipped with the 

autonomy functions “follow me”, “patrolling”, as well as “way-
point navigation”. Besides the above-described capability to 
follow a person walking ahead, the vehicles can follow a 
“learned” route while considering obstacles (MULE/Patrol-
ling). Moreover, the vehicles can travel a given route with the 
help of waypoint navigation while simultaneously identify-
ing and avoiding obstacles. 
Diehl Defence also exhibited other digitised systems at the 
event. These were the ground-based air defence system IRIS-
T SLS, which was integrated into an EAGLE vehicle of GDELS 
(Mowag) in the showcased version (Mk. III). A model of the 
protection system HPEM SkyWolf from the Guardion C-UAS 
system, as well as the remotely controllable light weapon 
station R150 with a heavy machine gun (12,7mm) on a sam-
ple vehicle from ACS, completed Diehl Defence’s display. All 
shown systems were capable of networking in a protection 
network and are used to defend against threats from the air.

Diehl Defence contributes 
significant capabilities to the 
autonomy kit
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Baykar’s Kızılelma 
Drone Passes First 
Test Run

Kızılelma can carry 1,500 kg 
payload 

First flight of Kızılelma 
planned in 2023

Türkey’s first indigenous unmanned fighter aircraft 
Bayraktar Kızılelma, which is expected to make a differ-
ence on the battlefield especially with its landing and 
take-off capability on ships with short runways, has 
passed the first test run.
Developed by Baykar Technologies, the first flight of Kızılelma 
is slated to take place next year.
Bayraktar Kızılelma, transferred to Akıncı Flight Training and 
Test Center in the northwestern province of Tekirdağ’s Çorlu 
district, earlier successfully completed taxi and ground driv-
ing tests with safety ties.
Then, the first test runs without safety ties was directed by 
Selçuk Bayraktar, the company’s chief technology officer.
Developed considering short-runway ships such as the TCG 
Anadolu, Türkey’s first landing helicopter dock (LHD)-class 
vessel, the fighter jet will play an important role in overseas 
missions thanks to this feature. It will have a low radar signa-
ture thanks to its design.
The autonomously manoeuvring Kızılelma will be capable of 
operating in tandem with piloted aircraft, and may carry air-
to-air missiles. The UAV is projected to conduct a multitude of 
military actions, such as strategic offensives, close air support 
(CAS), missile offensives, suppression of enemy air defenses 
(SEAD) and destruction of enemy air defences (DEAD).
Two Versions
The drone is designed in two versions. The basic version is de-
signed for offshore operations. It will develop subsonic 
speeds and be based aboard TCG Anadolu-class landing 
ships. The second option is planned to be adapted to work 
with fighters, first the F-16, and then with the 5th generation 

TAI TF-X aircraft (Milli Muharip Uçak is the national combat 
aircraft).
Kızılelma will be able to carry 1,500 kilogrammes of payload 
(weapons and devices, etc.) Its flight range is 930 kilometres, 
while the operating altitude was declared as 10,668 metres. 
It can operate in the air for five hours and has a maximum 
speed of 900 km/h.
It will be equipped with the locally made active electronically 
scanned array (AESA) radar.
Unlike unmanned aerial vehicles, Kızılelma will also provide 
effectiveness against air targets with domestic air-air muni-
tions. It was showcased at Teknofest, Türkey’s largest aero-
space and technology festival, in the northern province of 
Samsun, attracting great attention despite ongoing design 
and development efforts.
The Turkish drones got global attention amid the Second 
Nagorno-Karabakh War that broke out on Sept. 27, 2020, be-
tween Armenia and Azerbaijan when Türkey supplied its ally 
Azerbaijan with unmanned aerial vehicle (UAVs) for use in 
the conflict .
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B-21 is capable of 
penetrating toughest 
defences

tify America’s ability to deter aggression, to-
day and into the future.”
Changing Threats
The world and its threats have changed dra-
matically since the last new bomber was in-
troduced in 1988, as has the way the Air 
Force, other U.S. military services and allies 
work together as a joint, multi-domain force. 
Senior defence officials say that new think-
ing and innovation are needed to meet 
emerging threats.
“That innovative spirit is sitting behind us 
right now,” Air Force Chief of Staff Gen. CQ 
Brown, Jr., told reporters shortly before the 
plane was unveiled.
The B-21 is the first new bomber to be intro-
duced since the end of the Cold War. Air 
Force officials envision an ultimate fleet of at 
least 100 aircraft with an average procure-
ment unit cost requirement of US$692 mil-
lion.
The specific B-21 unveiled on Dec. 2 is one of 
six under production. Each is considered a 
test aircraft, but each is being built on the 
same production line, using the same tools, 
processes, and technicians who will build 
production aircraft. This approach has en-
abled production engineers and technicians 
to capture lessons learned and apply them 
directly to follow-on aircraft.
Preferred Locations

While the precise date when the B-21 will en-
ter service is unknown, basing decisions have been 
made.  Ellsworth AFB,  South Dakota will become the first 
Main Operating Base and formal training unit for the 
B-21. Whiteman AFB, Missouri, and Dyess AFB, Texas, are the 
preferred locations for the remaining home bases. Each will 
receive aircraft as they become available.
In addition to building a bomber with state-of-the-art tech-
nology and capabilities, Air Force officials emphasised the 
focus on containing costs while simultaneously allowing for 
maximum flexibility.
For example, the B-21 is designed with an open systems ar-

chitecture that will enable rapid future capability integration 
to keep pace with the highly contested threat environment.
The design is based on firm requirements with existing and 
mature technology to control programme costs. The plane’s 
prime contractor, Northrop Grumman, has been directed to 
use production processes, production tooling, and a produc-
tion workforce that ensures sustained and seamless produc-
tion while avoiding unnecessary costs.
Development Track
The Department of the Air Force Rapid Capabilities Office 
leads the development of the B-21 Raider under the direc-
tion of the Under Secretary of Defense for Acquisition and 
Sustainment and the Secretary of the Air Force.
The Air Force awarded the B-21 Engineering and Manufac-
turing Development contract to Northrop Grumman on Oc-
tober 27, 2015. Northrop Grumman’s partners on the B-21 
programme include Pratt & Whitney, Janicki Industries, Col-
lins Aerospace, GKN Aerospace, BAE Systems and Spirit Aero-
systems.
In 2018, the programme successfully conducted the weapon 
systems Critical Design Review, a comprehensive pro-
gramme-wide evaluation of design maturity, stability and 
risk.
The B-21 Raider is named in honour of the historic Doolittle 
Raiders, U.S. Army Air Force men who are known for their sur-
prise attack against Japan during World War II on April 18, 
1942, which forced the Japanese to recall combat forces for 
home defence, and boosted morale among Americans and 
U.S. allies abroad. The designation B-21 recognises the Raider 
as the first bomber of the 21st century.

USAF Reveals  
New High-Tech 
Stealth Bomber

General Characteristics
Primary Function: Nuclear-capable, penetrating 
strike stealth bomber
Lead Command: Air Force Global Strike Command
Inventory: Minimum of 100 aircraft
Average Unit Procurement Cost (APUC): US$550 
million (base year 2010 dollars) US$639 million (base 
year 2019 dollars) / US$692 million (base year 2022 
dollars)
APUC is the total cost of all procurement funding to 
include, aircraft flyaway costs, support equipment, 
training, spares, and engineering change orders di-
vided by a minimum of 100 aircraft.
Munitions: Nuclear and conventional
Operational: Mid-2020s 
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The U.S. Air Force (USAF) on December 2 publicly un-
veiled the  B-21 Raider, the first new, long-range strike 
bomber in a generation and an aircraft specifically de-
signed to be the multifunctional backbone of the mod-
ernised bomber fleet.
The B-21 Raider will be capable of delivering both conven-
tional and nuclear munitions. 
It will also be able to penetrate the toughest defences to de-
liver precision strikes anywhere in the world and is consid-
ered the future of deterrence.
While the B-21 isn’t expected to be operational and intro-
duced into service for several more years, the formal unveil-

ing ceremony hosted by Northrop Grumman Corporation at 
its production facilities in California is a significant milestone 
in the Air Force’s effort to modernise combat capabilities. 
The B-21 will gradually replace the ageing B-1 Lancer and B-2 
Spirit bombers now in service.
The new bomber could cost nearly US$700m (£569m) each. 
As expected, specific details of the aircraft remain shrouded 
in secrecy.
Secretary of Defence Lloyd J. Austin: “The B-21 Raider is a tes-
tament to America’s enduring advantages in ingenuity and 
innovation. And it’s proof of the Department’s long-term 
commitment to building advanced capabilities that will for-

USAF Reveals  
New High-Tech 
Stealth Bomber
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ing more weapons and ammunition.
The global demand for small-calibre ammunition is set to 
grow considerably. Spikes in demand for all ammunition cali-
bres are likely to occur when considering ongoing conflicts.
The Large Calibre Ammunitions and Aircraft Munitions 
Markets
The global large calibre ammunition market is projected to 
achieve steady growth from 2022 to 2028. Valued at US$369 
million in 2020, it is expected to reach US$452.5 million in 
2028, according to Emergen Research. Different sources pre-
dict a different CAGR, ranging from 2.5 per cent to 5 per cent. 
This growth rate is due to several factors, mainly an increase 
in foreign deployment of armed forces and rising demand for 
firepower support on the battlefield. Notably, artillery muni-
tion accounted for a significantly large revenue share in 2020. 
“The ability to target enemy positions near inhabited areas 
without causing collateral damage is something that majori-
ty of governments recognise as a benefit of possessing artil-
lery ammunition,” the report stated. The CAGR may rise as 
ongoing conflicts are demanding more artillery munition.
The aircraft munitions market was estimated at US$463 mil-
lion in 2021 and is projected to reach US$571 million by 2026 
at a CAGR of 4.3 per cent, according to a MarketsandMarkets 
report. Rising demand for different types of missiles with 
various ranges is driving the market. The adoption of these 
systems by air forces worldwide has largely been due to the 
effectiveness of the system. “Advanced precision-guided 
weapon technology is now a prerequisite for a modern mili-
tary inventory,” the report stated.

The increasing demand for a diverse range of aircraft muni-
tions may highlight an access issue. Armed forces’ entry into 
the aircraft munitions market may come at a high price if re-
gional suppliers are unavailable, hindering the quantitative 
and qualitative procurement measures. Therefore, the impor-
tance for armed forces to have a tried and tested regional mu-
nitions supplier is pivotal to modernisation efforts that are 
taking place globally.
Manufacturing modernisation efforts such as the UAE’s In-
dustry 4.0 initiative point to the increasing global trend to es-
tablish production sovereignty and advanced capabilities in 
industries such as defence. To produce and manufacture mu-
nition, a deep understanding of munition, along with the 
necessary machinery, raw materials and components, is es-
sential. Armed forces should invest in reliable, regional muni-
tion providers with strong supply chains and international 
standards. State-of-the-art facilities, such as those estab-
lished in the UAE for munition production, play a direct role in 
safeguarding nations and regions against the evolving 
threats seen today .

The small calibre 
ammunition market 
is expected to reach 
US$ 9.35 billion in 
2028

The aircraft munitions market 
is projected to reach US$571 
million by 2026 at a CAGR of 
4.3 per cent

To produce and manufacture mu nition, a deep understanding of munition, along 
with the necessary machinery, raw materials and components, are essential 
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Ammunition,
its Trajectory, and 
Manufacturers 
Ammunition is what gives a weapon system lethality. Since its invention in the 
mid-19th century, ammunition has played a decisive role in how militaries, law en-
forcement, and security personnel operate. There is a direct correlation between 
supplies and the escalation, prolonging and intensifying the outcomes of armed 
conflict and crime. The axiom, “a gun without ammunition is useless,” highlights 
two important points; a defence force needs to have an adequate supply to defend 
its nation, and supply will shape military tactics. 

Local companies that provide reliable ammunition products are, therefore, crucial to 
the functioning of a capable defence force and the sovereignty of states.
The international market and scale of ammunition is huge and continues to grow even 
as demand may not be able to keep up with supply. According to Fortune Business In-
sights, in 2019, the global market size of ammunition was valued at US$25.46 billion 
and is projected to reach US$29.96 billion in 2027. Global demand versus supply for 
small arms ammunition has been an issue for decades. Past and ongoing conflicts, as 
well as the commercial market, demand a high number of cartridges, often needing a 
globalised approach to procurement. In 2005, in the U.S., the Lake City Arms Ammuni-
tion Plant produced around 1.2 billion small calibre cartridges each year for the U.S. 
Army, and even these quantities were still not enough as more had to be imported. 
From 2020 to the present, the U.S. market has been facing a shortage of bullets against 
growing gun sales and demand.
The Small Calibre Ammunitions Market
According to Emergen Research, in 2020, the small calibre ammunition market in-
creased to US$7.74 billion and is expected to reach US$ 9.35 billion in 2028, with a com-
pound annual growth rate (CAGR) of 2.3 per cent between 2020 and 2027. The ‘Global 
Small Caliber Ammunition Market’ report states the contributing factors to this growth 
are increased defence spending, growing interest in activities such as hunting and 
shooting, increasing number of civilian gun owners, rising concerns regarding personal 
safety, and owning a gun for self-defence and protection.
In end-use, the global small calibre ammunition market is split into military, law en-
forcement, hunting and sporting, and others. Law enforcement is expected to register a 
significantly rapid growth rate during the forecast period due to the higher usage of 
small-calibre ammunition, especially for training purposes. Another major reason cited 
is a rapid investment in setting up troops and task forces for special operations, requir-

The small calibre 
ammunition market 
is expected to reach 
US$ 9.35 billion in 
2028

Arafat Al Yafei, CEO of LAHAB
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Rheinmetall to Supply 30mm 
Ammunition for Puma IFV 

Patria AMVXP 8x8 Selected by Japan 

The German Bundeswehr has signed a framework 
agreement with Rheinmetall to supply over 600,000 
rounds of medium-calibre ammunition for the Puma in-
fantry fighting vehicle. In total, ammunition is to be pro-
cured for around EUR 576 million. 
The budget committee of the German Parliament ap-
proved the bill for this comprehensive procurement on 

The Japan Ministry of Defense announced that the Patria AMVXP 
8x8 had been selected for the Japan Ground Self-Defense Force as 
their next Wheeled Armored Personnel Carrier 8x8 vehicle under the 
WAPC programme. The selection includes the manufacturing li-
cence of the vehicles in Japan, with a contribution to the local econo-
my and technology development, securing the supply and service in 
the country. 

November 30. A first call-off of around 25,000 
rounds of DM21 30mm x 173 cal. ammunition is 
expected to come soon. This automatic cannon 
ammunition order for the Puma will ensure an 
adequate operational supply for the NATO Very 
High Readiness Joint Task Force (VJTF). 
The Puma infantry fighting vehicle is equipped 
with a Rheinmetall MK30-2/ABM automatic can-
non (ABM stands for airburst munition). Com-
bining a high rate of fire with the latest ammuni-
tion technology, the MK30-2/ABM is a reliable 
weapon system. With a maximum operating ra-

dius of more than 2,000 metres, the MK30-2/ABM is effective 
against targets on land, at sea and in the air. 
The company produces two main types of 30mm x 173 cal. ser-
vice ammunition for the Puma: the KE-TF DM21 and KE DM33. 
Both were developed and qualified in accordance with the latest 
standards and are unmatched when it comes to reliability, effec-
tiveness, penetrating performance, and precision.

The Patria AMVXP 8x8 vehicles will replace the Type-
96 8x8 Armoured Personnel Carrier vehicles, which 
are currently in service by Japan Ground Self-Defense 
Force.
“Patria AMVXP 8x8 has successfully proven its superi-
or performance, as well as its mobility and protection, 
in various crisis management missions, and Japan 
will be the ninth user country of Patria’s AMV vehicle 
family. The Japan Ground Self-Defense Force will re-
ceive state-of-the-art and high-performance Japa-
nese-manufactured AMVXP 8x8 vehicles to support 
critical operations for decades to come”, said Janne 

Räkköläinen, Senior Vice President of Market Area 
World at Patria.
Patria has worked for the WAPC programme since 
2018, and it has also established a local subsidiary, Pa-
tria Japan Ltd., to support its activities in Japan. The 
next step in the programme is licence negotiations 
which will start immediately.
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Elbit Systems UK’s ICAVS(D) Delivers 
Flexible Training 

Elbit Systems UK’s Interim Combined Arms Virtual Simulation 
(Deployable) (ICAVS(D)) has proved its agility and highly de-
ployable capabilities in British Army exercises in Germany 
and Estonia after eight months in service.
ICAVS(D) was deployed as part of Exercise CERBERUS 22 in 
November, one of the largest Field Army exercises in Europe 

for over a decade. The flexibility and immersion provided by 
ICAVS(D) offer extensive mission rehearsal in complex envi-
ronments for both mounted and dismounted operations. It 
is currently in use by British troops in Estonia as part of Opera-
tion CABRIT.
In April this year, ICAVS(D) came into service, providing a so-
lution that is mobile and can be rapidly deployed by troops 
on exercise with systems configured to maximise soldiers’ 
use of physical space, allowing them to capitalise on precious 
live-fire training opportunities. Selected as a pathfinder proj-
ect for the British Army’s Collective Training and Transforma-
tion Programme (CTTP), ICAVS(D) reached Full Operational 
Capability to schedule at the system’s 25th training event at 
Tidworth on Salisbury Plain in the summer. 
ICAVS(D) uses the latest high-specification hardware and De-
fence Virtual Simulation Software to deliver immersive virtu-
al tactical training in the Army’s Battlecraft Syllabus, enabling 
regular and reserve units to get the most out of subsequent 
live field training exercises.

Collins Aerospace Designs New 
Spacesuits for NASA
Collins Aerospace, a Raytheon Technologies business, along 
with its partners ILC Dover and Oceaneering, was awarded a 
contract to design, develop and demonstrate the next-gener-
ation spacesuit for the International Space Station. This is Col-
lins’ first task order under NASA’s Exploration Extravehicular 
Activity Services (xEVAS) contract, which was awarded in May 
2022.
The next-generation spacesuit contains everything an astro-
naut needs to survive in the vacuum of space. Made up of 
more than 18,000 parts and with an interior volume the size of 
a small refrigerator, the suit provides oxygen, CO2 removal, 
electrical power, hydration, ventilation, thermal control and 
communications.
Collins’ suit is lighter in weight and has lower volume to im-
prove astronaut efficiency, range of motion and comfort. De-
signed to fit nearly any body type, it also has an open architec-

ture design, allowing the suit to be easily modified as mis-
sions change or become more advanced.
“Our next-generation spacesuit was built by astronauts for 
astronauts, continuing Collins’ long-standing legacy as a 
trusted partner of NASA’s human space exploration,” said 
Dave McClure, vice president and general manager, ISR & 
Space Solutions with Collins Aerospace .
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Pratt & Whitney Wins F135 Engine 
Core Upgrade Contract

Pratt & Whitney, a Raytheon Technologies business, recently 
won a US$115 million contract for the F135 engine enhance-
ment effort, also referred to as an engine core upgrade. The 
contract award will support Pratt & Whitney’s preliminary 
development activities through 2023.
The F135 engine core upgrade delivers one of the fastest, 
most cost-efficient, lowest risk paths to Block 4 capability for 
all global F-35 operators. It is the only F-35 propulsion option 
that is a ‘drop-in’ solution for all variants, adding no weight 
and avoiding disruptive and costly air vehicle changes that 
would introduce additional costs, schedule delays, and tech-
nical risk.
“Upgrades like this are a normal part of any major defence 
programme, and the F135 engine has been pushed beyond 
its original specifications for too long,” said Jill Albertelli, 
president of Pratt & Whitney’s Military Engines business. 
“The F-35 engine core upgrade saves taxpayers US$40 bil-

lion in lifecycle costs and builds upon a combat-tested engine 
architecture that has more than one million flight hours.”
The F135 programme is a major driver of economic growth in 
the state of Connecticut and around the country, supporting 
more than 53,000 jobs across 36 states.

U.S. Army Opts for Sarcos Defense’s 
Robotic Arm
Sarcos Defense, a subsidiary of Sarcos Technology and Robotics Corporation (Sar-
cos), a company involved in the design, development, and manufacture of ad-
vanced robotic systems, recently announced it had been awarded a US$1 m con-
tract by the Army Applications Laboratory, U.S. Army Futures Command for the 
testing of a robotic solution developed for ammunition handling and manoeu-
vring.
The Sarcos robotic ammunition handling solution leverages a dexterous robotic 
arm that was designed to be integrated into the U.S. Army’s fleet of Self-Propelled 
Howitzer Systems, specifically the Extended Range Cannon Artillery system. The 
company will extensively test this robotic system to ensure it meets requirements 
for Army use, including shock and vibration absorption and withstanding extreme 
temperatures, humidity, and sand and dust incursion.
The robotic system was designed to address fatigue and injuries among soldiers 
caused by the prolonged lifting and placing of 100-pound rounds of ammunition 
from a rack to the cannon loader.
Reeg Allen, vice president of business development, Sarcos, said: “Our goal with the 
development of this robotic ammunition is to help the Army successfully accom-
plish their missions with lower rates of injury by having a robot lift and place the 
heavy ammunition rounds”.
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U.S. Approves Sale of Stinger Man 
Portable Ground-to-Air Missiles to Finland
The U.S. State Department has recently approved a possible 
Foreign Military Sale to the Government of Finland for FIM-
92K Stinger Man Portable missiles; Production Verification 
Flight Test (PVFT) FIM-92K Stinger Man Portable missiles, and 
related equipment for an estimated cost of US$380 million. 
The Government of Finland has requested to buy 350 FIM-
92K Stinger Man Portable missiles and five Production Verifi-
cation Flight Test (PVFT) FIM-92K Stinger Man Portable mis-
siles. Also included are support equipment; production sup-
port, engineering and technical services; transportation ser-
vices; and other related elements of programme and logis-
tics support.
This proposed sale will support the foreign policy and na-
tional security of the U.S. by improving the security of a trust-
ed partner, which is an important force for political stability 
and economic progress in Europe. 

The proposed sale will work to improve Finland’s defence 
and deterrence capabilities. The country intends to use 
these defence articles and services to increase its national 
stock. This critical platform will bolster the land and air de-
fence capabilities in Europe’s northern flank, supporting the 
U.S. European Command’s top priorities. 
The principal contractors will be Raytheon Missiles and De-
fense, Tucson, AZ and Lockheed Martin Corporation.

New Zealand Receives First P-8A 
Poseidon

New Zealand recently received the first of four Boeing P-8A 
Poseidon maritime patrol aircraft in a ceremony. The mile-
stone comes four years after the New Zealand Government 
entered into an agreement with the U.S. Navy for the P-8A.
The P-8 is a long-range anti-submarine warfare, anti-surface 
warfare, intelligence, surveillance and reconnaissance air-

craft capable of broad-area, maritime and littoral opera-
tions. It also performs humanitarian and search and rescue 
missions around the world.
“Delivery of the P-8A will ensure New Zealand maintains a 
patrol and response capability that will support law en-
forcement in our Exclusive Economic Zone and the South-
ern Ocean,” said Sarah Minson, acting Deputy Secretary 
Capability Delivery, New Zealand Ministry of Defence. “The 
P-8A will also assist our South Pacific necessary and deliver 
long-range search and rescue capability.”
New Zealand’s three remaining P-8 aircraft are all in the ad-
vanced stages of production and will be delivered in 2023. 
The aircraft will replace the country’s current fleet of six 

P-3K2 Orions and will be based at Royal New Zealand Air Force 
Base Ohakea.
Boeing Defence Australia will provide sustainment services 
for New Zealand’s fleet with the support of the P-8 Interna-
tional Programme. The global operating P-8 fleet has amassed 
more than 450,000 mishap-free flight hours.
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Hamdan bin Zayed Visits Liwa Air 
Base, Inaugurates Road Dedicated to 
first Emirati Military Pilot

Al Rumaithi Receives Chief of Staff of 
the Korean Army

H.H. Sheikh Hamdan 
bin Zayed Al Nahyan, 
Ruler’s Representative 
in Al Dhafra Region, af-
firmed the keenness of 
the UAE, under the 
leadership of President 
His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, to supply 
the UAE Armed Forces 
with cutting-edge 
weapons and equip-
ment, enabling them 
to optimally perform 
their role in defending the country and protecting its security, 
stability and gains.
The UAE Armed Forces also assist in many areas of humanitar-
ian work, aiding in preserving the world’s security and safety, 
he added.
He made this statement during his vist to Liwa Air Base, where 
he was received by Lt. General Hamad Mohammed Thani Al 

Rumaithi, Chief of Staff of 
the UAE Armed Forces, 
Mattar Salem Al Dhaheri, 
Under-Secretary of the 
Ministry of Defence, Major 
General Staff Pilot Ibrahim 
Nasser Mohamed Al Alawi, 
Commander of the Air 
Force and Air Defence, and 
several senior officers 
from the UAE Armed Forc-
es.
During his visit, Sheikh 
Hamdan lauded the level 
of advancement of the 

UAE Armed Forces and Air Force, noting that Emirati citizens 
have a high sense of determination, devotion and giving. He 
also expressed his confidence in Emirati youth and their abil-
ity to deploy advanced weapons and technologies.
Sheikh Hamdan also inaugurated a road dedicated to the 
late Ahmed Khamis Al Hameli, who was the first Emirati mili-
tary pilot .

His Excellency Lieutenant General Hamad Thani Al Rumaithi, 
Chief of Staff of the UAE Armed Forces, recently received 
General Park Jeong-hwan, Chief of Staff of the Republic of 
Korea Army and his international delegation, in his office.
His Excellency welcomed the Korean Chief of Staff, praising 
the bilateral relations between the two countries and the de-
velopment and growth of joint military cooperation.
During the meeting, talks were exchanged on joint military 
cooperation relations and ways of enhancing and develop-
ing them were reviewed .

Khaled bin Mohamed bin Zayed, 
Jordanian Crown Prince Attend 
Joint Military Exercise
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H.H. Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Member of 
Abu Dhabi Executive Council and Chairman of Abu Dhabi Executive 
Office, and H.R.H. Prince Al-Hussein bin Abdullah II, Crown Prince of 
Jordan, recently witnessed a joint military tactical exercise between 
the armed forces of the UAE and Jordan. The activity took place in a 
training field in Abu Dhabi.
 The exercise, which included a daytime attack drill by the Zayed 
(LeClerc) Tank company, aims to develop the capabilities and com-
bat skills of the participating forces, in addition to qualifying and 

training them to operate under various conditions and 
across different scenarios.
 H.H. Sheikh Khaled and the Jordanian Crown Prince listened 
to a briefing on the activities of the exercise, which included 
several joint exercises, including the activities of the plan-
ning and execution operations, which showcased the newly 
acquired combat skills and the quality of training that the 
participating forces received, as well as their high level of co-
ordination in executing joint military operations .

Khaled bin Mohamed bin Zayed, 
Jordanian Crown Prince Attend 
Joint Military Exercise
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manned aerial systems. 
Nexter’s Robot Range
French defence company Nexter, which has business relation-
ships with the Vietnamese military, was looking for further op-
portunities to expand its footprint in Vietnam.
Nexter showcased a variety of products, including ammuni-
tion for the navy, artillery systems and robotics.
As a systems architect and integrator, Nexter has, over the 
years, developed a wide range of defence products in the fields 
of land combat systems, artillery, ammunition, weapons and 
robotics.
Nexter Robotics’ robots meet the expectations of the French 
and international armies and are much in demand for a variety 
of tasks such as reconnaissance, anti-IED (improvised explosive 
devices, opening route), automated conveying (fardier/MULE) 
and protection of soldiers (remotely operated weapon plat-
forms). 

The company’s range of robots not only covers a large part of 
the defence sector missions but is also used by police forces 
and fire fighters. The robots include reconnaissance micro-
bots to heavy logistics or armed robots, as well as aerial 
drones.
Sentinel ARV
Armoured vehicle manufacturer International Armoured 
Group (IAG) highlighted the capabilities of the all-new Senti-
nel Armoured Rescue Vehicle (ARV) at the show.
The all new IAG Sentinel ARV is an armoured rescue vehicle 
re-designed specifically for tactical response teams, with 
added interior space and overall functionality in the event of 
a rapid deployment. 
The armouring system on the Sentinel Armoured Rescue Ve-
hicle protects the entire cabin with blast protection under-
neath the vehicle. The engine bay and fuel tank are also ar-
moured to prevent the vehicle from being disabled from bal-
listic threats or shrapnel. An optional turret system can be in-
tegrated to work in conjunction with the armoured roof es-
cape hatch. High payload wheels and tire package features 
an integrated run-flat and bead lock system to prevent the 
tyres from dismounting from the wheel, as well as enables 
the vehicle to continue operating in the event of tyre punc-
tures.
IAG has sold many products to Vietnam Ministry of Defence 
and the Ministry of National Police, including ambulances 
and transit vehicles.
The company specialises in the fields of design, engineering, 
prototyping and manufacturing of armoured commercial 
and tactical vehicles, armoured components and ballistic 
glass and framing systems .
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port supports the development of bilateral strategic part-
nership and makes every effort to strengthen military-tech-
nical cooperation between our countries,” said Alexander 
Mikheev, Director General of Rosoboronexport.
The Russian exhibit included more than 400 military, civil-
ian and dual-use products developed and manufactured 
by leading Russian enterprises, including those affiliated to 
Rostec.
Rosoboronexport exhibited a full-scale model of the Orlan-
10E unmanned aerial vehicle (UAV), as well as a line of Rus-
sian-made UAVs, including the Orlan-30, a new product of 
2022, the Orion-E reconnaissance/strike unmanned aircraft 
system and the Kub-E loitering munition.
Cuban Delegation
Defence ties between Vietnam and Cuba got a boost fol-
lowing a meeting between Divisional General Víctor Rojo 
Ramos, head of the Political Directorate of the Cuban Revo-
lutionary Armed Forces (FAR), and General Luong Cuong, 
Chairman of the General Department of Politics under the 
Vietnam People’s Army (VPA).

The Vietnam Defence 2022 covered an area of 
over 50,000sq.m, including more than 20,000 
sq.m outdoor space.
“Economics – Defence Combination in the Digi-
tal Technology Era” 2022 Exhibition – Exposition 
VIDEX 2022 (under the National Programme on 
Trade Promotion) officially closed the series of 
field events held from December 8 to 10 with 
various seminars, Memorandums of Under-
standing on strategic cooperation between or-
ganisations and businesses.
As the organisers pointed out, the event high-
lighted notable achievements of Vietnam in 
combining national defence with economics 
and vice versa.

Notable Event

Divisional General Ramos was in Vietnam as head of a dele-
gation attending the Defence Expo.
The two countries signed a defence cooperation pact in 
2011 and followed it up with a defence cooperation plan for 
2020-2022. Since the signing of the agreements, coopera-
tion between the two defence industries, delegation ex-
changes as well as collaboration in human resources train-
ing have picked up intensity.
After their meeting, the two officers signed a memorandum 
of understanding on increasing defence cooperation be-
tween the two countries. 
IAI Promotes LORA
Israel Aerospace Industries (IAI), which has an expansive 
portfolio of products and capabilities for air, land, naval, 
space and cyber domains, was optimistic about its chances 
of making further inroads into the Vietnamese defence mar-
ket.
The company has a sizable presence in the region and is also 
the largest Israeli defence company operating in Hanoi.
Among the products that IAI highlighted was LORA, a com-
bat-proven missile that acts as an effective deterrent be-
cause of its ability to strike deep and accurately in the enemy 
area. Also being promoted were air and missile defence sys-
tems, such as Barak MX, and sensors, satellites, and un-

India displayed a model of 
Tejas light fighter

IAG presented capabilities 
of Sentinel ARV
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supply its Typhoon Mk30-C, counter-UAS, Next Generation 
Naval Remote Weapon Station (NRWS) to an undisclosed 
navy in Asia.
Vice President Ran Tavor, Head of Rafael’s Naval Warfare Sys-
tems Directorate said, “Our naval applications integrate the 
ground-breaking combat-proven technologies found in Ra-
fael’s systems across a multitude of domains, such as Artificial 
Intelligence and advanced computer vision.”
The Typhoon Mk30-C contract is worth tens of millions of 
dollars and will be fulfilled over the course of five years.
Rafael has also received an option for expansion for more sys-
tems over the course of the contract.
Equipped with the highly-reliable NGC Mk44S Bushmaster 
30 mm gun and its advanced ammunition, the Typhoon 
Mk30-C offers a superior capability in defending against mul-
tiple threats.
Indian Offer
Hoping to become one of Vietnam’s major providers of high 
tech weapons, India offered the country BrahMos cruise mis-
siles, the Akash missile air defence system, Varunastra anti-
submarine torpedoes, and coastal radars.
India and Vietnam share a Comprehensive Strategic Partner-
ship since 2016 and defence cooperation is a key pillar of this 
partnership. Vietnam is an important partner in India’s Act 
East policy and the Indo-Pacific vision.
Prime Minister Pham Minh Chinh visited the BrahMos pavil-
ion on the opening day and was briefed by top officials of the 
company, which is a joint venture between India’s Defence 
Research and Development Organisation (DRDO) and Rus-
sia’s NPO Mashinostroyeniya.
The Indian defence industry also showcased a model of the 
Tejas light fighter.
The Tejas Light Fighter light fighter is manufactured by Hin-
dustan Aeronautics Limited (HAL) and is a fourth generation 
single-engine, single-pilot light fighter aircraft. 

Tejas is the smallest and lightest of current supersonic fighter 
aircraft. It can conduct missions at sea, including attacking 
enemy naval and air bases. Tejas’ combat radius is about 500 
km; the aircraft is capable of carrying 3.5 tonnes of weapons 
with eight pylons allowing it to carry different types of mis-
siles.
Russian Defence Systems
Rosoboronexport is offering Vietnam its Buk and Tor surface-
to-air missile (SAM) systems, Pantsir-S1 self-propelled anti-
aircraft gun/missile (SPAAGM) system, as well as the Verba 
and Igla-S man-portable air defence systems (MANPADS) 
suitable for building up air defences at various levels.
The company, which is part of the Rostec State Corporation, 
showcased Russia’s latest aircraft and helicopters, armoured 
vehicles, air defence assets, small arms and unmanned air-
craft systems at the exhibition. 
“Russia and Vietnam build their relations on long-standing 
traditions of friendship and mutual respect. Rosoboronex-
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communications equipment, and network security, especial-
ly the defence and security industry.
Viettel currently provides products under the C5ISR (Com-
mand, Control, Communication, Computer, Cyber, Intelli-
gence, Surveillance, Reconnaissance) combat model.
Robotics’ Hera UAV
RealTime Robotics Inc (RtR) highlighted the capabilities of the 
Hera unmanned aerial vehicle, which is being exported to the 
U.S., at the show.
According to Luong Viet Quoc, RtR General Director, the com-
pany had announced cooperation with CT Group to provide 
Hera drones for the security and defence sector in Vietnam. 
Hera has been developed for application in security and de-
fence with three features: Hera search and rescue, Hera recon-
naissance/combat and Hera flying 24/7.
Hera has also been selected by RMUS, a unit specialising in 
providing drones for the U.S. police. 
It is compact enough to be stored in a personal backpack but 
has a lifting capacity of up to 15 kg. Many different types of 
cameras can be attached to the drone.
Rafael’s Typhoon Deal
Rafael Advanced Defence Systems Ltd. bagged a contract to 

The exhibition was also attended by delegations of senior 
leaders of the Ministry of Defence, the armies of ASEAN and 
other countries, and representatives of agencies and units of 
the Ministry of National Defence and the Army.
Here’s a glimpse of the major happenings at the show:
Vietnamese Products
The Security Industry Department of the Vietnam Ministry of 
Public Security displayed 91 specialised and dual-use securi-
ty industrial products.
The products were divided into five groups – Technology; Ve-
hicle; Firefighting equipment and supplies; Support tools 
and Professional equipment provided by enterprises under 
the Security Industry Department.
The security products and modern weapons manufactured 
by companies under the Security Industry Department, in 
the group of supporting tools and professional equipment, 
included ice multi-purpose bullet pistol, explosive rocket 
launchers, grenade launcher, tear gas gun, grid gun, tear 
smoke grenades as well as clothing and equipment for offi-
cers and soldiers.
The Department of Security Industry also introduced dual-
use security products. 
Viettel Range 
Viettel, a state-owned enterprise and operated by the Minis-
try of National Defence, showcased 60 military and 59 civilian 
products at VIDEX 2022.
Among the products on display were long-range thermal 
camera (for sea), infrared search and track system, long-
range thermal camera (for air), thermal binocular, and un-
manned aerial vehicles.
As a telecommunication group under the Vietnam Army, 
Viettel is increasingly proving it capabilities by operating in 
many fields of telecommunications, including information 
services, research and manufacture of electronics and tele-

Vietnamese industry 
showcased 91 security 
products 

RtR highlighted capabilities 
of Hera UAV
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Vietnam’s 
Defence Expo 2022 
Attracts Major Industry Players
The Vietnam International Defence Expo 2022 (VIDEX 2022), a first of its kind event organised by the Ministry of Na-
tional Defence focussed on the international arms sales market, turned out to be a success attracting 174 exhibitors 
from 30 countries.
A number of conferences were also held as part of the exhibition that took place from December 8 to 10. 
Prime Minister Pham Minh Chinh inaugurated the Expo in Hanoi saying it offered a good chance for defence policymak-
ers and defence industry firms to meet and seek partnership towards a world of peace, cooperation and prosperity.
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on a world tour that began in October following NBAA-
BACE. The tour includes 20 cities globally. Gulfstream ex-
pects certification of the aircraft in mid-2023.
‘Speed of Life’
Jetcraft, an aircraft sales, acquisitions and trading provider, 
celebrated its 60th anniversary at its annual end-of-year 
cocktail event at the MEBAA show by sharing its story on 
the world’s tallest building, the Burj Khalifa. The display on 
the Dubai’s landmark underlines its commitment to per-
form transactions at the “speed of life,” Jetcraft stated.
Bombardier’s MRO Facility
Bombardier announced plans to open a service centre at 

the Abu Dhabi International Airport as it works to expand its af-
termarket network. Construction has begun on the nearly 
100,000 ft. sq. Maintenance, Repair and Operations (MRO) facil-
ity, which will have capabilities for all Bombardier business jets. 
It will be Bombardier’s first full-service facility in the UAE. It’s tar-
geted to open in 2025. 
In addition, Jet Aviation, a division of General Dynamics, is ex-
panding its maintenance capabilities at its facility at the Dubai 
International Airport to keep up with requests for larger cabin 
refurbishment and other services.
Reference Text/Pic: 
www.mebaa.aero
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Citadel delivers customised service to its clients and is fo-
cused on design excellence and on-time aircraft redelivery. 
The company’s facilities include a 10,000 ft runway to ac-
commodate the largest aircraft and a skilled labour force for 
heavy maintenance, repair and overhaul services. The facili-
ty covers a sprawling 260,000 square feet, and its multiple 
hangars can accommodate multiple aircraft projects simul-
taneously. 
Magnix Engine
Magnix, an electric-motor developer for electric aircraft, 
showcased its Magnix 650 800 hp engine at the Show. 
The company, which has engines flying on four aircraft, ex-
pects Federal Aviation Administration (FAA) certification in 
mid-2025. 
Simon Roads, Magnix senior vice president of sales and mar-
keting, stated that the Middle East region provided “tremen-
dous opportunity” for its products.
Ultra-long-range Jet 
Gulfstream’s five-cabin G700 ultra-long-range jet  was on 
static display in a debut appearance at MEBAA. The aircraft is 

Remarkable Show
The global private jet market is projected to reach 
US$39.84 billion by 2025, from an estimated US$25.87 bil-
lion in 2021, and the Middle East, specifically the GCC re-
gion, is representing a major part of that growth. Most no-
tably, the UAE has seen some of the strongest business jet 
activity.
As Ali Ahmed Alnaqbi, Founding and Executive Chairman 
of MEBAA, stated: “This has been a remarkable MEBAA 
show and it was incredible to see industry leaders come 
together to drive real change for the future of business 
aviation. At MEBAA we also want to empower the future 
leaders, and it was fantastic to welcome students who 
have an interest in our sector and provide them with the 
platform to network with industry players and learn more 
about the vast opportunities available to them.”
The business aviation industry, according to him, has 
grown significantly in the last couple of years, not only in 
the Middle East region where mega events such as Expo 
2020 Dubai and the Qatar World Cup have led to increased 
demand, but also in key international markets. “Through-
out the three days, we saw an industry transition with sig-
nificant levels of innovation, technological advancement 
and digital transformations all indicating that this sector 
growth is set to continue well into the future.”
The next MEBAA Show is scheduled for December 10 to 
12, 2024, in Dubai.
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cussed on how eVTOLs will provide a fast alterna-
tive to congested city travel.
Cutting Emissions
Sustainability remained a key theme throughout the ninth 
edition of the show and a huge focus for the business avia-
tion sector as a whole. This year MEBAA Show worked with 
Air bp as the carbon offsetting sponsor for the show. 
A spokesperson from the bp target neutral team comment-
ed: “With support from Air bp, the MEBAA Show 2022 organ-
isers have been looking at ways to reduce carbon emissions 
from the show and have shared this information with Air bp. 
As the carbon offsetting sponsor for MEBAA Show 2022 Air 
bp will offset any remaining calculated carbon emissions via 
bp’s carbon management business, bp target neutral.”

Airbus-Citadel Tie-up
At MEBAA, Airbus Corporate Jets (ACJ) signed a 

partnership agreement with Citadel Completions 
LLC, based in Chennault International Airport, Louisiana, 

U.S., to enter the ACJ Services Centre Network. 
Citadel will provide to ACJ customers a wide spectrum of ca-
pabilities, including maintenance, engineering, modifica-
tion and upgrade services. The ACJ Service Centre Network 
already has locations in Dubai (UAE), Xiamen (China), Basel 
(Switzerland), Bordeaux (France) and Indianapolis (U.S.). Ca-
pabilities include all maintenance related activities, cabin-
refurbishing and cabin/system upgrades, giving ACJ cus-
tomers/operators a globally approved network of facilities to 
rely on.
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current Ka-band connectivity services, Saudia Private Avia-
tion (SPA) signed an MoU with Redstar, and VPorts an-
nounced a partnership with UAE General Civil Aviation Au-
thority (GCAA) and the Mohammed bin Rashid Aerospace 
Hub (MBRAH) at Dubai South to establish the world’s first 
AAM integrator world centre in Dubai. 
Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) signed four 
agreements, with Airbus Helicopter Arabia, Alpha Star Avia-
tion Services, Ubisense and The Helicopter Company (THC).
These followed on from a series of day one announcements, 
where MBRAH signed four agreements with Empire Aviation 
Group, Athena Security, Khaleej Aerospace Industries and 
Airline Support Baltic, and there was the official contract 
signing of the DC Aviation G-OPS joint venture for the open-
ing of a new Fixed Base Operator (FBO) at Nice Airport, 
among others.
Seven Presentations
Day two of the BizAv Talks conference included seven pre-
sentations and panel discussions under the theme ‘Tomor-
row’s Customer – Next-Generation’. 
With future aviation, digitalisation, blockchain, Artificial In-
telligence and crypto-based payments key focuses for this 
year’s MEBAA Show, sessions included a joint presentation, 
‘Stay ahead of the curve with cryptocurrencies’, from Robert 
Plhak, CEO of VOO, and Gernot Winter, CEO of AVINOC. 
The session focussed on how readiness and adaptability in 
this quickly evolving technological landscape is crucial in to-
day’s marketplace, assessing the purchasing methods of to-
morrow’s customers and benefits to providing flexible pay-
ment methods.
Winter said: “It’s not just about cryptocurrency, it’s about to-
kenisation as a whole, and the real goal is to connect the real 
world — the business aviation world — with the crypto 
world.” 
Co-founders of Odys Aviation, James Dorris and Axel Rader-
macher, presented at BizAv Talks with their session on ‘As-
sessing early adopters of the eVTOL revolutions’, which fo-

16 aircraft were on static 
display

BizAv Talks launch was a 
major highlight
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sions. The Seastar is superior in important measures: speed, 
range, safety, cabin size, operations and maintenance costs.
The aircraft covers a wide range of operational applications 
from commercial and VIP passenger transportation to gov-
ernmental, corporate and special missions. Certification 
flights are expected to be completed in 2023, followed by en-
try-of-service the following year.
“Expanding our sales network to the Middle East, by partner-
ing with Gulf Enterprises, is a key strategic decision that 
brings the Next Gen Seastar to its natural environment that 
we are looking forward to embrace,” stated Juergen Heinrich, 
Dornier Seawings’ Co-CEO.
Richard Haas, CEO of Gulf Enterprises, noted: “Introducing the 
most advanced amphibian aircraft to the Middle East is a priv-
ilege to us. Representing the pioneering spirit and heritage of 
Dornier is an honour.” 
“We are pleased that the Dornier legacy of flying boats is 
reaching our shores in the not-too-distant future to serve the 
diverse mission requirements of our coastlines and islands,” 
stated Ali Ahmed Alnaqbi, Founding and Executive Chairman 
of MEBAA - the Middle East & North Africa Business Aviation 
Association.
New Contracts
Day two saw a series of key announcements and signings. 
RoyalJet and Honeywell signed a letter of intent to extend the 

tance of collaboration within the business aviation ecosys-
tem to help open up new opportunities, streamline services 
and tackle issues facing the sector.
Carlos Brana, Executive Vice President, Civil Aircraft at Das-
sault Aviation, commented: “Dassault Aviation presented our 
popular Falcon 8X very long range trijet at this year’s MEBAA 
show and exhibition, where it drew a lot of interest from the 
many prospective buyers and operators who also visited our 
chalet. Middle East owners appreciate the qualities of the Fal-
cons and we were able to discuss face to face with guests our 
two brand new Falcon 6X and 10X programmes.” 
Here are some of the highlights from the show:
Dornier Aircraft Deal
Dornier Seawings (Germany) and Gulf Enterprises (United 
Arab Emirates) signed an agreement during the Show which 
will enable the most advanced amphibian aircraft to enter 
the Middle Eastern market. The agreement sets out a strong 
partnership between both companies in sales and market-
ing, operational and maintenance set-up, and support for 
this region.
Dornier Seawings’ flagship aircraft is the German-engineered 
Seastar. With its corrosion-free, all composite airframe, the 
Seastar offers dual operation from both land and water, even 
under rough conditions.
Its versatility allows the Seastar to take on entirely new mis-

Show welcomed close to 
10,000 attendees
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MEBAA Show 2022
Takes Business Aviation to 
New Heights

Key players in the industry from over 96 countries took part, 
driving the business aviation industry forward. 
This year, the show featured the most diverse range of exhibi-
tors to date, with a large number of local, regional and interna-
tional exhibitors. It saw the return of major players such as 
Airbus, Boeing, Comlux, Bombardier, Embraer, Gulfstream 
and Dassault aviation, along with a host of new exhibitors, in-
cluding VOO, Executive Lifestyle, Tahseen, Mirai Flights and 
many more. 
BizAv Talks 
A key highlight for this year was the launch of  the BizAv 
Talks which featured sessions from over 45 industry leaders 
where they shared their insights on themes including future 
aviation, sustainability, emerging markets and regulations.
The show also welcomed a number of students from Westford 

University College, College of Engineering at Abu Dhabi Uni-
versity, Higher Colleges of Technology, Amity University 
Dubai, GEMS Education and Embry-Riddle Aeronautical Uni-
versity, with the aim to help inspire the next generation to 
join the industry.
Tim Hawes, Managing Director of Tarsus Group, said: “The 
ninth edition of the MEBAA Show saw a lot of innovation and 
positive discussion, and we look forward to seeing the im-
pact that the show has made in the coming months and 
years. A key highlight for this year was the launch of the BizAv 
Talks conference. It was brilliant to hear industry leaders and 
specialists from across the globe share their insights on some 
of the key themes shaping the industry, including sustain-
ability, future aviation and emerging markets.”
The BizAv Talks conference sessions highlighted the impor-

The Middle East & North Africa Business Aviation Association (MEBAA) Show 2022 turned out to be one of its most excit-
ing editions, witnessing a series of key deals and major announcements over three days. 
Held under the patronage of Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, President of the Dubai Civil Aviation Authority, 
Chairman of Dubai Airports, Chairman and Chief Executive of Emirates Airline and Group, the 9th edition of the Show 
welcomed close to 10,000 attendees, 118 exhibitors and 16 aircraft on static display.
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China’s Strategic Vision 
Regarding Relations 
with GCC Countries

The Asian Infrastructure Investment Bank is a model for this force, with its 
capital exceeding US$100 billion, along with influential Asian economic play-
ers, such as India, Malaysia, Singapore and Thailand, to build a supportive 
framework for development in the East and Southeast Asia region. 
China is always keen to employ its substantial financial resources to win new 
friends through the gateway of foreign investments and exports to various 
countries and regions of the world. The “Belt and Road” initiative is the most 
prominent example of this Chinese strategy.
Observers agree about China’s status in the current global system. Next to the 
U.S., China is the second largest economic power in the world and one of the 
permanent members of the UN Security Council. This per se suffices to make 
the Arabian Gulf region one of its priorities, whether by virtue of its responsi-
bility to maintain security and international stability or through its strategic 
interests as an oil-importing country that imports about 60 per cent of its oil 
needs from the Arabian Gulf region. 
China views the security and stability of the region with special interest, but it 
does not have a strategic vision based on hegemony and influence in the 
countries of the region. The Chinese vision seeks mainly to deepen the net-
work of mutual strategic interests and build strategic partnership relations 
based on economic cooperation, trade exchange and exchange of benefits, 
or what is known as power partnerships. The country has been accustomed 
to building zones of interests through the economic and investment chan-
nels, as well as the sectors of technology, industry and culture. In other words, 
it has achieved remarkable success in Africa, Asia and various regions of the 
world. Thus, China is expanding through soft power based mainly on eco-
nomic and investment partnerships. 
While China is not bound by alliances but by strategic partnerships with mul-
tiple parties, its relations with all regional parties avail it of the opportunity to 
play a role in preserving security and stability in such a way as to serve its in-
terests. However, China does not involve itself in any mediation roles for set-
tling crises, nor does it associate itself with groups to deal with the strategic 
challenges facing world peace. If necessary, it engages in this role within a 
multilateral international group, as in the case of the 5 + 1 group, which 
signed the nuclear agreement with Iran in 2015. 
China is keen to show a direct strategic challenge to American influence in 
the Arabian Gulf region. China’s approach stems from the desire of Chinese 
foreign policy planners to avoid any clash of interests that is destructive to 
Chinese-American relations. China does not want a cold war between the 
two major powers and avoids slipping into a military conflict. It resorts to 
harsh political rhetoric only in a few cases, such as issues related to China’s 
unity and national sovereignty .

Editorial

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

China’s strategic vision 
regarding its relations with 
GCC Countries is an integral 
part of the overall Chinese 
strategic vision. It seeks to 
employ the resources and 
mechanisms of the Chinese 
soft power to achieve the 
country’s strategic goals 
and possess the ability to 
influence international 
decision-making. This soft 
power is represented by 
the economy, investments, 
technology, trade, 
knowledge transfer and 
exchange of expertise. 
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