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عكست كلمة صاحب
السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ـ حفظه الله ـ
إلى شعب اإلمارات،
الخطوط العريضة لرؤيته
االستراتيجية لمواصلة
مسيرة التنمية المستدامة
خالل المرحلة المقبلة،
حيث جاءت الكلمة بمنزلة
خارطة طريق كاشفة
ً
داخليا
لسياسات الدولة
ً
وخارجيا ،وعاكسة لرؤية
سموه العميقة الهادئة
التي تتسم بكشف خفايا
الملفات جميعها وبناء
تصورات دقيقة حول
الحاضر والمستقبل.

جاء استهالل صاحب السمو رئيس الدولة في أول كلمة رسمية منذ توليه منصب الرئاسة برثاء
ً
موثقا شهادة للتاريخ بحسن أداء
«القائد الوالد» و»صاحب القلب الكبير» و»المعلم الحكيم»
ً
مشيرا سموه إلى إرث
الراحل الكبير لألمانة التي حملها طيلة فترة حكمه ،بإخالص وحكمة،

الفقيد الراحل من العطاء لشعوب المنطقة والعالم .هذه البداية الرئاسية الموفقة تمثل قدوة
ً
وترسيخا لمبادىء الحكم والقيادة في دولة اإلمارات ،حيث ال انقطاع وال انكار لجهود
لألجيال
السابقين ،وال انتقاص من حقوق كل من خدم الوطن بهمة وإخالص ،جيل يستلم الراية من
بعد جيل ،وهذا هو الدرس الذي حرص صاحب السمو رئيس الدولة على تعليمه لألجيال الجديدة
في مختلف قطاعات العمل ومجاالته على أرض الوطن.

لم تتوقف قيمة الوفاء في كلمة صاحب السمو رئيس الدولة عند توثيق دور الرئيس الراحل

ومآثره وأدواره في بناء الوطن وقيادته ،بل شملت كذلك الوفاء لشعب اإلمارات الذي وصفه
ً
مؤكدا أن القيادة الرشيدة محظوظة بهذا «الشعب العزيز» ،وقد جاءت هذه
سموه بالعزيز،

الكلمة لتجسد طبيعة العالقة القوية والروابط الوثيقة التي تجمعه وشعب اإلمارات منذ
ً
جميعا.
سنوات طويلة ،حيث يحتل سموه مكانة ال ينافسه فيها أحد في قلوب أبناء اإلمارات
كما يالحظ شمول الوفاء كذلك لدور المقيمين على أرض دولة اإلمارات ،وهذه من السمات
ً
دائما على تقدير عطاء المقيمين
التي ينفرد بها صاحب السمو رئيس الدولة ،حيث يحرص
ً
مؤكدا أن اإلمارات بلدهم الثاني وأن اسهاماتهم في البناء والتطوير منذ قيام دولة اإلمارات

موضع تقدير سموه.

لقد تضمنت كلمة رئيس الدولة ،التأكيد على النهج العام للسياسات والفلسفة التي سينتهجها

سموه في إدارة شؤون البالد ،حيث قال سموه في هذا الشأن «مستمرون بإذن الله على
ً
مضيفا سموه« :نستلهم منهم الدروس
نهجهم (القادة المؤسسين) وحكمتهم ورؤيتهم»،

ً
ً
أساسيا في
جزءا
والعبر في القيادة واإلرادة ..وسيبقى تاريخنا وهويتنا وموروثنا الثقافي
خططنا إلى المستقبل» ،وهذا اإلطار العام المؤكد لالستمرارية في إطار نهج راسخ للدولة
منذ تأسيسها يمثل مسألة ضرورية لمراقبي الشأن اإلماراتي ،وقادة دول العالم المختلفة،
ً
جيدا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من خالل اللقاءات المشتركة
الذين يعرفون
واالتصاالت وتحليل السياسات والتوجهات االستراتيجية لسموه ،ولكن التأكيد على هذه النقاط

يبدو مسألة حيوية في بدايات حكم سموه في إطار تقاليد الحكم المتوارثة التي تمثل أحد

خصائص التجربة االتحادية الفريدة في دولة اإلمارات.

احتوت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ التي
وجهها إلى شعب اإلمارات ،على دروس مهمة يمكن استخالصها واالستفادة منها في التجارب

التنموية للدول األخرى ،أبرزها أن عملية التنمية شاملة ومستمرة ،ال تقتصر على جانب من
دون غيره ،وإنما تسير بالتوازي في مختلف الجوانب والقطاعات ،االقتصادية واالجتماعية

والسياسية ،وثانيها أن التنمية عملية مستمرة ومتواصلة ال تتوقف ،وأنه مهما حققت الدول
من إنجازات ونجاحات تنموية ،فإنها يجب أن تتطلع إلى إضافة لبنات جديدة لمراكمة النجاح

واالنجازات ،من أجل استدامة النمو وتأمين مستقبل األجيال القادمة وضمان حقها في الرفاه

واالزدهار.

تصدر عن اإلدارة التنفيذية لإلتصال الدفاعي
وزارة الدفاع ـ اإلمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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سيف بن
زايد يشهد
تخريج الدورة
المشتركة

31

الــ

لكلية القيادة واألركان
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

حفل تخريج دورة القيادة واألركان الـ  31المشتركة وذلك بمقر كلية القيادة واألركان .
بدأت مراسم حفل التخريج بالسالم الوطني لدولة اإلمارات وتالوة آيات

من الذكر الحكيم ،ثم ألقى العميد الركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية

القيادة واألركان المشتركة ،كلمة أعرب فيها عن الشكر والتقدير لسمو

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على حضوره ورعايته لحفل التخريج الـ ،31

درع الوطن ...مسيرة وطن

7

قائد الكلية:

أن وطننا محب للسالم والتسامح أسسه وبناه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله
ثراه” ،وقاده ومكنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “ رحمه الله “ الذي كان أبا لشعبه ،رحل
ً
روحا باإلنجازات التي تحققت في عهده.
جسدا ،وبقى
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نعمة القيادة في دولة اإلمارات
بتوفيق الله هي سر ما نحظى به من
رغد العيش واألمن واألمان والتقدم
واالزدهار وإلى العال دوما يا وطن

وترحيب الكلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة والقادة والمديرين
من كبار الحضور .وشاهد سموه والحضور فيديو قصيرا استعرض مسيرة

الدورة منذ انطالقها وصوال لمرحلة التخريج أعقب ذلك اإلعالن عن النتيجة

العامة للدورة ،وتوزيع الشهادات على أوائل الخريجين وخريجي الدول

الشقيقة والصديقة ،ثم التقط سموه صورة جماعية مع الخريجين .حضر
حفل التكريم ،معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان
القوات المسلحة وسعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع

وعدد من كبار ضباط الوزارة والقوات المسلحة .وفي كلمته بالحفل ،قال

العميد الركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية القيادة واألركان المشتركة
ً
عاما
إنه ليوم مبارك للوطن وقيادته ،يتجدد كل عام منذ واحد وثالثين
ً
حرصا من قيادتنا في قواتنا المسلحة متمثلة في وزارة الدفاع على أن

يتخرج فوج تلـو اآلخر يرفد القيادات والوحدات بكفاءات من القادة وهيئات
الركن ،ليتولوا المناصب القيادية الرفيعة ،وها هم اليوم في الصف األول
من القيادة وتفخر الكلية بهم عاما بعد عام .وأكد أن دولة اإلمارات العربية

المتحدة الفتية خطت بالدليل والبرهان خطى ثابتة نحو التميز والريادة خالل
الخمسين عاما المنصرمة ،وتنظر بتفاؤل نحو الخمسين عاما القادمة برؤية

واضحة ومدروسة واستراتيجية تلو األخرى جوهرها بناء اإلنسان ،وترسم
أروع الصور وأجملها في التالحم بين الشعب وقيادته  .وأضاف أن وطننا
محب للسالم والتسامح أسسه وبناه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان

آل نهيان “طيب الله ثراه” ،وقاده ومكنه المغفور له الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان “ رحمه الله “ الذي كان أبا لشعبه ،رحل جسدا ،وبقى روحا
باإلنجازات التي تحققت في عهده واليوم يقود الوطن قائد ملهم مخلص

لشعبه ووطنه ،قائد استثنائي حوله رجال مخلصون يضربون أروع األمثلة
في تحقيق رؤية واضحة ،وأهداف مرسومة بعناية ،وخطط شاملة نحو
مستقبل واعد.

المجلس األعلى للكلية

وأوضح أن كلية القيادة واألركان اليوم تحصد ثمار الجهد واألساس

المتين والمصان بجهود القادة وأعضاء هيئة التوجيه السابقين والحاليين

وبتوجيه من المجلس األعلى للكلية الذي يرأسه سيدي معالي رئيس أركان
القوات المسلحة لمدة سبعة عشر عاما والذي لم يأل جهدا في سبيل أن
تكون الكلية أفضل من مثيالتها على مستوى العالم منهاجا ،وممارسة،

درع الوطن ...مسيرة وطن
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العظماء ال يرحلون” ونحن نقول

نعم سيدي “آثارهم ستبقى
خالدة تنير الحاضر وتبني

المستقبل المشرق

وأساليب وطرائق تعلم  ..إلى جانب حرصه على أدق التفاصيل ليضمن
أفضل المخرجات من القادة واألركان ،متسلحين بالعلم والمعرفة في
أساليب القيادة على المستويين التعبوي والعملياتي ،ولن نرضى إال

بالتميز .وقال  “ :لقد طبق دارسو الدورة وزمالؤهم من الدول الشقيقة
والصديقة بمهنية عالية خالل مدة الدورة التي استغرقت سبعة وأربعين
ً
متواصال في إطار منهاج متكامل  ..المواد والمساقات الغنية
أسبوعا
ً
بالمعارف والعلوم والتطبيقات العملية المرتبطة بالعقيدة العسكرية

والنظريات اإلستراتيجية ،والدراسات في التاريخ العسكري والجغرافيا

السياسية ،باإلضافة للمفاهيم التعبوية والمشتركة وجالوا بأقدامهم

أغلب مناطق الدولة بصحاريها وجبالها وسواحلها وقاموا بدراسة وتحليل
مناطقها الحضرية ،واستنتجوا أفضل سبل التصدي للتهديدات الخارجية
ً
ً
مستقراً ،
ً
ً
ً
وجوا ”.
وبحرا
برا
آمنا
وطنا
والداخلية لتبقى إماراتنا

مهمة الكلية ورؤيتها

ولفت إلى أن مهمة الكلية ورؤيتها ثابتة في األسس متغيرة في األساليب

عاما بعد عام ،فلوال الجهود المشتركة ودعم المجلس األعلى للكلية

والقادة والقيادات الذين قدموا كل العون للكلية لما تحققت مهمتها كما
نالت الكلية النصيب األكبر من دعم وزارات وهيئات الدولة سواء بحضور
ممثليهم كمحاضرين زائرين ،أو من الذين تشرفنـا بزيارتهم خالل جولة الركن

الداخلية مقدما الشكر والتقدير للجميع على دعمهم .و خاطب العميد الركن
سعيد سالمين العلوي الخريجين قائال “ :إنكم جيل استثنائي ،وأنتم اآلن

في ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة “حفظه الله” فرهاننا كبير عليكم  ..فهنيئا لكم اليوم تخرجكم،
وأود أن أذكركم أن ما تلقيتموه في الدورة من معرفة ومهارات ،هو بداية

الطريق وأنكم قادة المستقبل ،وستكونون أكثر قوة بإخالصكم لوطنكم
وقيادتكم ،وأدعو المولى عز وجل أن يوفقكم ويرعاكم» .ودعا الله تعالى
أن يحفظ دولة اإلمارات العربية المتحدة وشعبها ،في ظل القيادة الرشيدة
لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيـان رئيس الدولة القائد

األعلى للقوات المسلحـة “حفظه الله” ،وأن يسدد على طريق الخير خطاه

وإخوانه أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات.
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البواردي يشهد حفل

تكريم الفائزين

بـ«جائزة القوات المسلحة للتميز واالبتكار»

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع تكريم كوكبة من الضباط
وضباط الصف والجنود والمدنيين والمتقاعدين ومجندي الخدمة الوطنية من الذكور واإلناث
من مختلف التخصصات الفائزين بالدورة الخامسة من «جائزة القوات المسلحة للتميز
ً
ً
وتحفيزا لألداء المتميز وتشجيع التنافس اإليجابي .
تقديرا
واالبتكار» ،والتي جاءت
جاء ذلك خالل الحفل الذي أقيم في فندق ارث ابوظبي بحضور سعادة

بتعزيز ومواصلة العمل واإلبداع وبناء قدرات مستنبطه ومبنية على أفكار

والقوات المسلحة .وألقى سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري

الدورة الخامسة لجائزة القوات المسلحة للتميز واإلبتكار فإننا نستذكر

مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع

المتميزين والمبتكرين اإلماراتيين .وقال ،ونحن اليوم نكرم الفائزين في

الوكيل المساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع رئيس اللجنة
ً
إستنادا إلى إرث عريق من التميز واالبتكار
العليا للجائزة كلمة قال فيها انه

الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

واإلبتكار لتكريم ضباطها وأفرادها ومنتسبيها من العسكريين والمدنيين
َ
إيمانا منها بأهمية دعم هؤالء المبتكرين وتحقيق رؤية القيادة العسكرية

والمبتكرين والتي كانت حجر األساس في كل ما تم تحقيقه من إنجازات
ً
مؤكدا بأن معظم
خالل الخمس سنوات الماضية من عمر هذه الجائزة

وجهت القيادة العليا للدولة بإستحداث جائزة القوات المسلحة للتميز

الماضي الجميل والحاضر الباهر والمستقبل المشرق في ظل القيادة
“حفظه الله”ورؤية سموه اإلستراتيجية الواضحة تجاه دعم المتميزين
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اإلبتكارات الفائزة في هذه الدورة في طريقها ألخذ دورها ضمن مجموعة
َ
منتجا ذا قيمة تعود بالنفع على قواتنا المسلحة ومنظومة
متميزة لتصبح
الصناعات الدفاعية بالدولة.

اللجنة المنظمة

من جانبها أعربت اللجنة المنظمة للجائزة عن شكرها وتقديرها لرئيس
وأعضاء المجلس األعلى للجائزة وقادة القوات المسلحة وإلى جميع اللجان

من عسكريين ومدنيين على الجهود المبذولة والتي لوالها ما وصلت
الجائزة إلى هذا المستوى من التميز واإلبداع والى كافة الشركاء من جامعة

خليفة وجامعة اإلمارات وأكاديمية ربدان والتي شارك عدد من كوادرها في

لجنة التقييم والتحكيم.

المكرمون

وفي ختام حفل التكريم توجه المكرمون بالشكر الجزيل لوزارة الدفاع واللجنة
العليا للجائزة على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في التعريف بالجائزة

واختيار الفائزين .مؤكدين بأن التميز واالبتكار من أهم المعايير الرئيسية في
قياس مدى تطور القوات المسلحة ،ألنهما يرتبطان بشكل وثيق بجوانب

التطوير والتحديث المختلفة في وزارة الدفاع ،بداية من العنصر البشري
ً
قادرا
والعمل على تأهيله وتدريبه وفق برامج عالية المستوى ،حتى يكون
على التميز واالبتكار ،وأن الفوز بجائزة القوات المسلحة للتميز واالبتكار
أعطاهم أكبر تشجيع على مواصلة العطاء في التعليم واإلبتكار ،مثمنين

الفرصة التي منحتها لهم ،وممتنين لوحدتهم المختلفة التي شجعتهم على

التميز واالبتكار من أهم
المعايير الرئيسية في
قياس مدى تطور القوات
المسلحة ،ألنهما يرتبطان بشكل
وثيق بجوانب التطوير والتحديث
المختلفة في وزارة الدفاع

سيتم إنشاء من خالل هذه
الشراكة منظومة أبحاث
وتطوير مرنة وديناميكية توفر
الفرص للجميع وتساهم في
نفس الوقت في حل التحديات
المستقبلية

المشاركة والمنافسه في الجائزة.

اتفاقية الشراكة اإلسترتيجية

وعلى هامش االحتفال حضر معالي محمد بن أحمد البواردي وزير

الدولة لشؤون الدفاع توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة الدفاع
ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لتعزيز األبحاث العلمية واالبتكار

وقعت وزارة الدفاع االتفاقية مع مجلس أبحاث
في دولة اإلمارات ،حيث ّ
التكنولوجيا المتطورة ،وهي الهيئة المسؤولة عن إنشاء منظومة متقدمة

لألبحاث والتطوير في القطاع التكنولوجي بهدف تعزيز مسيرة األبحاث

العلمية في الدولة .وتسعى هذه الشراكة إلى غرس ثقافة تحفز االبتكار
في دولة اإلمارات وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين .كما
سيساهم هذا التعاون مع وزارة الدفاع في االضطالع بشراكات جديدة مع

الجامعات اإلماراتية والمراكز البحثية للتركيز على المجاالت ذات األولوية
ً
فرصا عديدة إلجــراء أبحـاث متقدمـة من
في األبحاث والتطوير ،ما يتيح

ً
وتعليقا على االتفاقية ،قال سعادة فيصل
على تنفيذ هذه التوجيهات.

وقع االتفاقيــة ســعادة اللـواء الركن الدكتـور مـبارك
الذكـاء االصطناعيّ .

مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة استكشاف الفرص المناسبة للتعاون

شأنها أن تعزز مكانة اإلمارات كمركز إقليمي رائد لمجتمع العاملين في
سعيد بن غافان الجابري ،الوكيل المساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية
في وزارة الدفاع ،وسعادة فيصل البناي ،األمين العام لمجلس أبحاث

التكنولوجيا المتطورة ،وبموجب هذه االتفاقية ،سيتعاون مجلس أبحاث
التكنولوجيا المتطورة ووزارة الدفاع لتأسيس لجنة توجيهية تضم ممثلين
ً
أيضا مهمة
من الطرفين ،ويتولى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

وضع التوجيهات االستراتيجية للشراكة ،وتطوير سياسات لتسهيل األبحاث
ً
تجاريا واإلشراف
متعددة التخصصات وإنشاء الملكية الفكرية وتسويقها

البناي ،األمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة“ :يواصل
مع أصحاب المصلحة بهدف االضطالع بمجتمع فكري ومعرفي جديد في

دولة اإلمارات .وإلى جانب مساهمات الجهات التابعة لنا المتمثلة بمعهد
االبتكار التكنولوجي وأسباير وفنتشر ون ،فإننا ندعم مسيرة االبتكار ودفع
آفاق المعرفة وتطوير تقنيات متقدمة تعزز األثر اإليجابي على الصعيدين

المحلي والعالمي .وسننشئ من خالل هذه الشراكة مع وزارة الدفاع
منظومة أبحاث وتطوير مرنة وديناميكية توفر الفرص للجميع وتساهم في

نفس الوقت في حل التحديات المستقبلية.
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وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزيـر
القـوات المسلحـة البريطاني
استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون
الدفاع معالي جيمس هيبي وزير القوات المسلحة البريطاني.

حضر اللقاء سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد
من كبار ضباط وزارة الدفاع .ورحب معاليه  -في بداية اللقاء
ً
مشيدا بتطور ونمو عالقات
بالوزير الضيف والوفد المرافق -
التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وحرصهما على
تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجاالت خاصة المتصلة
بالشؤون العسكرية والدفاعية  .جرى خالل اللقاء استعراض

أوجه التعاون الثنائي بين دولة اإلمارات والمملكة المتحدة في
المجاالت العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتطويرها بما يكفل
تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين  .وتبادل

معاليه والوزير الضيف الرأي حول عدد من القضايا ذات االهتمام
المشترك والموضوعات ذات الصلة بتعزيز األمن واالستقرار في

المنطقة إضافة إلى المستجدات والتطورات الدولية.

وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل
سفير جنوب أفريقيا لدى الدولة

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه
سعادة سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدولة .جرى خالل
اللقاء استعراض عالقات التعاون التي تربط بين دولة اإلمارات وجمهورية

جنوب افريقيا ،خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية ،وسبل

تعزيزها وتنميتها ،بما يخدم المصلحة المشتركة.
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الرميثي يبحث فى تركيا عالقات التعاون
العسكري بين البلدين
التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي،
رئيس أركان القوات المسلحة خالل زيارته جمهورية

تركيا معالي خلوصي أكار وزير الدفاع في الجمهورية

التركية الصديقة .ورحب معالي وزير الدفاع التركي
بمعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي
والوفد المرافق له ،واستعرض معه العالقات

العسكرية القائمة بين دولة اإلمارات وجمهورية

تركيا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها .كما التقى
معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي ،رئيس

أركان القوات المسلحة بعد ذلك بالفريق أول يشار
غولر رئيس أركان القوات المسلحة التركية وناقشا

خالل اللقاء المواضيع ذات االهتمام المشترك ،ال
سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها
وتعزيزها بين البلدين الصديقين.

وكيل وزارة الدفاع يستقبل كبير مستشاري
رئيس أركان الدفاع البريطاني

استقبل سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع الفريق جوي مارتن

المتحدة في المجاالت الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها بما يعزز

األوسط وشمال أفريقيا .وبحث الجانبان خالل اللقاء عالقات الصداقة

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك ،إلى جانب التطورات

سامبسون كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق
ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة اإلمارات والمملكة

العمل المشترك بين البلدين .كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من

والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
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وكيل وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء في أحد أبناء
القوات المسلحة المخلصين

قدم وفد من وزارة الدفاع برئاسة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة

في رأس الخيمة  -عن صادق عزائه ومواساته ألهل وذوي وأقارب الفقيد،

مهندس /سالم محمد المنصوري ،الذي وافته المنية في العاصمة

ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الدفاع ،واجب العزاء في أحد أبناء القوات المسلحة المخلصين العميد
اليونانية «أثينا» .وأعرب الوفد  -خالل زيارته لمجلس العزاء بمنطقة أعسمه

داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ،وأن يسكنه فسيح جناته،

مبارك الجابري يستقبل رئيسة شركة تاليس الدولية

استقبل اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد

والنقل البري والدفاع واألمــن .وجرى خـالل اللقــاء استعراض التعاون

رئيسة شركة تاليس الدولية الفرنسية العاملة في قطاعات الطـيران والفضاء

المتحدة ومجاالت إبرام الشراكات وتبادل الخبرات والمعرفة والتدريب.

لإلسـناد والصناعـات الدفاعيـة في وزارة الدفـاع السيدة باسكال سرفيس

والتنسـيق بين الشركة والشركات والجهات المعنية بدولة اإلمارات العربية
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قائد العمليات المشتركة يزور المملكة المتحدة

التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات

المتحدة والمملكة المتحدة في المجاالت الدفاعية والعسكرية.

شارل ستيكالند قائد قيادة العمليات المشتركة البريطانية في (نورث

ساندهيرست واطلــع على برامــج تعليم وتدريــب الضباط والتقـــى مع

المشتركة بوزارة الدفاع خالل زيارته الرسمية للمملكة المتحدة بالفريق

وود) و بحث الجانبان عالقات التعاون المشترك بين دولة اإلمارات العربية

وزار قائد العمليات المشتركة بعد ذلك االكاديميـة العسكريــة الملكيــة

الطلبـــة المرشحـــين من دولــة اإلمارات العربية المتحدة المنتسبين للكلية.

وزارة الدفاع تبحث التعاون العسكري مع نيوزلندا

التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة في وزارة

الدفاع  ،اللواء بحري جيم جيلمور قائد القوات النيوزلندية المشتركة .تم خالل اللقاء
بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين اإلمارات ونيوزلندا .وناقش
الجانبان عددا من القضايا ذات االهتمام المشترك وأهم المستجدات والتطورات

في المنطقة وتبادل وجهات النظر حولها .كما استقبل اللواء الركن طيار مبارك علي
النيادي رئيس اإلداره التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون االستراتيجية ،اللواء بحري

جيم جيلمور قائد القوات النيوزلندية المشتركة ،وتناول اللقاء عالقات الصداقة
والتعاون والتنسيق المشترك بين دولة اإلمارات العربيه المتحدة وجمهورية نيوزلندا
خاصة فيما يتعلق بالشؤون الدفاعية والعسكرية والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم

مصالحهما المتبادلة .
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كبار القادة بوزارة الدفاع يهنّ ئون

ضباط وضباط صف
وأفــراد القـوات
المسلحة بعيد األضحى المبارك

تبادل عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع التهاني والتبريكات مع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة
عيد األضحى المبارك .جاء ذلك خالل الزيارات التي قاموا بها لمختلف وحدات القوات المسلحة ،ونقلوا فيها تحيات
وتهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة “حفظه الله”
وقيادتنا الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك.
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وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص وزارة الدفاع على مشاركة منتسبي القوات

سائلين
فهم درع الوطن الحصين والعين الساهرة على أمنه واستقراره..
ً
الباري جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير

لها من أثر في رفع الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة .فقد قام

قواتنا المسلحة أخلص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ

المسلحة فرحة العيد والمناسبات الدينية والوطنية ،بهدف االطمئنان على
ً
وتحقيقا لمزيد من التالقي بين كبار الضباط والمرؤوسين لما
سير العمل،

واليمن والبركات .من جانبهم رفع ضباط وضباط صف وأفراد منتسبو

اللواء الركن عقاب شاهين العلي قائد كلية الدفاع الوطني بزيارة قيادة حرس

محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة “حفظه

الرئاسة ،كما قام اللواء الركن فيصل محمد الشحي قائد اإلمداد المشترك

بزيارة قياده القوات الجوية والدفاع الجوي ،وقام اللواء الركن حمدان أحمد
الزيودي رئيس اإلدارة التنفيذية للمفتش العام بزيارة قيادة القوات البرية،

وقام اللواء الركن سعيد علي آل علي قائد الطيران المشترك بزيارة قيادة
القوات البحرية ،نقلوا تحيات القيادة الرشيدة ،وتبادلوا التهاني والتبريكات
بعيد األضحى المبارك مع ضباط وضباط الصف وأفراد قواتنا المسلحة

الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وأصحاب السمو أعضاء المجلس
األعلى حكام اإلمارات وإلى شعب اإلمارات الكريم وأسر الشهداء األبرار

بمناسبة عيد األضحى المبارك مجددين الوالء واإلنتماء للوطن والقيادة
وأن يكونوا على العهد دائما حاملين راية الوطن عاليا خفاقا يفدونها بالغالي

والنفيس لتبقى خفاقة شامخة.
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“األيدي الوفية”

سالمة
األرواح أولوية
قصوى

أكدت الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث أن جميع الفرق الوطنية عملت على قدم وساق لتوفير
ً
مشددتا على سالمة األرواح أولوية
أقصى سبل الحماية لجميع القاطنيين في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية،

قصوى لجميع الجهات المستجيبة في المنظومة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ،وعرضت الهيئة الجهود

االستباقية التي تقوم بها أجهزة الدولة كافة ،حيث تعرضت الدولة في الشهر الماضي إلى حالة جوية آثرت على

مختلف إماراتها ،وصاحبتها أمطار مختلفة الشدة ،مما كان له تأثير كبير على العديد من المنازل والخدمات والطرق.
فرق عمل ميدانية

جهود استباقية

لدعم منظومة البنية التحتية في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية ،قامت

جميع الجهات المعنية في منظومة الطوارئ واألزمات والكوارث اتخذت

قد تنجم عن الحالة الجوية .حيث أن منظومة الطوارئ واألزمات في دولة
ً
دائما وفق استراتيجية
اإلمارات ،تتسم بجاهزيتها ومرونتها العالية ،حيث تعمل

الجهات المعنية ورفع التوصيات والبدء بتوعية وتحذير الجمهور وبإشراف

الجهات المعنية بتشكيل فرق عمل ميدانية للتعامل الفوري مع أي آثار

استباقية مبنية على التنبؤ بكافة السيناريوهات المتوقعة وغير المتوقعة،

وذلك بهدف ضمان جهوزية الجميع ،وتسخير كافة القدرات الوطنية.

العديد من اإلجراءات االستباقية للتأهب للحالة الجوية ،حيث تم إنذار كافة
من الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ،كما تم التنسيق

لتوفير معدات وصهاريج سحب المياه إلى المناطق المتضررة.
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األيادي الوفية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة تنفيذها عملية «األيدي الوفية» في إماراة
الفجيرة ،بإجالء المدنيين لمناطق اإليواء والمساهمة في توفير المتطلبات

الضرورية لهم ،والمشاركة في عمليات البحث واإلنقاذ واإلسعاف الطبي
وإنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه ،وإنقاذ المحاصرين داخل

بيوتهم ،وتقديم الدعم للسلطات المدنية في إزالة آثار األمطار والسيول.

ال خسائر باألرواح

على الرغم من شدة األمطار ،وتقلبات الحالة الجوية التي أسفرت عن جريان
السيول واألودية في عدد من المناطق بالدولة ،ومداهمة األمطار لعدد من
البيوت السكنية ،إال أنه ،ولله الحمد ،لم تسجل أية خسائر باألرواح أو إصابات

بليغة ،واقتصرت األضرار على خسائر مادية فقط

الفرق الوطنية:

توفر الحماية للقاطنين في
المناطق المتأثرة
فريق التغطية اإلعالمية
النقيب /حمدان خالد الشحي ،والمالزم 1/عيسى خليفة الظاهري
مدني 4 /منصور العوضي.

المصورون  :علي الجنيبي ،محمود الشرفا ،محمد الخضر ،محمد محبوب،
عبد الرحمن البدواوي ،أحمد الشامسي.
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تعاون بين شركتي  Embraerو
 BAE Systemsإلنتاج مركبة
إقالع وهبوط عموديين كهربيا تابعة

لشركة Eve Holding, Inc
أعلنت شركة  Eve Holding, Inc. Eveعن خطاب نوايا ()LOI

غير ملزم مع شركتي  Embraerو  BAE Systemsلبحث إمكانية

شراء ما يصل إلى  150طائرة قادرة على اإلقالع والهبوط العموديين
كهربيا electric vertical take-offs and landing eVTOL

لدراسة إمكانية تعميم هذا التطبيق على سوق الدفاع واألمن .وجرى
هذا اإلعالن على هامش معرض فارنبورو الجوي.

وفي إعالن منفصل ،وقعت شركتا  BAE Systemsو  Embraerمذكرة تفاهم ( )MoUخالل

المعرض المذكور لتنفيذ مشروع مشترك للتعاون من أجل تطوير طائرة مبتكرة قادرة على
اإلقالع والهبوط العموديين كهربيا اعتمادا على النسخة التي أنتجتها شركة Eve Holding, Inc.
.)(Eve

وقال  ،Jackson Schneiderرئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشركة Embraer

 ،Defense & Securityإن “فرقا مشتركة من شركتي  BAE Systemsو  Embraerستعمل

معا من أجل بحث مدى قدرة هذه الطائرة المصممة لتلبية متطلبات أسواق النقل الحضري
على تقديم نفسها كطائرة رخيصة مستدامة وقابلة للتعديل كطائرة دفاعية” .كما سلط Ian

 ،Muldowneyالرئيس التنفيذي للعمليات في شركة  ،BAE Systems Airالضوء على أن “بيئة

تشغيل «عمالئنا» تتزايد تعقيدا يوما بعد يوم ،وما الطائرة  eVTOLالمذكورة سوى مثال واحد
على ماهية رؤيتنا تجاه التقنيات الناشئة ،بما في ذلك تلك من السوق التجارية .فنحن نبحث

كيفية تكييف هذه الحلول لتقديم القدرة التشغيلية الحيوية لعمالئنا بسرعة وبتكلفة أقل ،مع
دعم أهداف البيئة واالستدامة “.

ً
خططا للتعاون
وفي شهر ديسمبر  ،2021وضعت شركتا  Embraerو BAE Systems

المشترك من أجل تطوير قادرة على اإلقالع والهبوط العموديين كهربيا  eVTOLمن شركة Eve

 Holding, Inc. Eveكمتغير دفاعي محتمل .وتعزز هذه االتفاقية ثقة منظمات الطيران الرائدة
في طائرة شركة  Eve Holding, Inc. Eveوقدرتها على التكيف لتنفيذ أغراض أخرى غير النقل

الجوي الحضري.

وأضاف  ،Andre Steinالرئيس التنفيذي المشارك لشركة “ ، .Eve Holding, Incيسعدنا أن

اختيار شركتي  Embraerو  BAE Systemsقد وقع على شركة  .Eve Holding, Incكمنصة

لهذا التعاون .ويمكن تعديل طائرتنا بما يتمشى مع التطبيقات األساسية المختلفة في هذا
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السوق ،مثل االستجابة اإلنسانية واإلغاثة في حاالت الكوارث .كما يشير

إلى أن سوق الدفاع يمكن أن يكون أكثر استدامة فيما تركز شركة Eve

 .Holding, Incعلى استكشاف سوق النقل الجوي الحصري”.

وستتم إضافة طلب الشراء المحتمل إلى سجل شركة Eve Holding, Inc

الحالي الذي يضم  1,910طائرة قادرة على اإلقالع والهبوط العموديين

كهربي  ،والتي يقال إنها األكبر في صناعة النقل الجوي المتقدم
.Advanced Air Mobility - AAM

وإلى جانب االستفادة من عقلية الشركات الناشئة وبدعم من شركة

عاما من في مجال
 Embraer S.Aالتي تتمتع بخبرة تمتد إلى أكثر من ً 50
الطيران ،باإلضافة إلى التركيز الشديد ،تطرح شركة Eve Holding, Inc

شامال لتعزيز النقل الجوي المتقدم من خالل مشروع  eVTOLمتقدم،
نهجا
ً
ً
وتقديم خدمات عالمية شاملة وشبكة دعم وحل فريد إلدارة الحركة الجوية.

سيتم إضافة طلب
الشراء المحتمل إلى
سجل شرك ة �Eve Hold
 .ing, Incالحالي الذي

يضم  1,910طائرة قادرة على
اإلقالع والهبوط العموديين
كهربيا
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شركة KONGSBERG
عقدا مع أستراليا
توقع
ً
ألسلحة الصواريخ
الهجومية البحرية

وقعت

شركة

&

Aerospace

Defense

Kongsberg

مبدئيا بقيمة  489مليون كرونة نرويجية
عقدا
KONGSBERG
ً
ً
مع كومنولث أستراليا ألسلحة الصواريخ الهجومية البحرية Naval
 .Strike Missile - NSMوتم حجز دخل الطلب order income

خالل الربع الثاني من عام .2022

وفي وقت سابق من هذا العام ،أعلنت الحكومة االتحادية عن سرعة
االستحواذ على أسلحة الصواريخ الهجومية البحرية كي تحل محل

الصاروخ  Harpoonالمضاد للسفن في فرقاطات من طراز ANZAC

التابعة للبحرية الملكية األسترالية ومدمرات من طراز .HOBART

وقال  ،Øyvind Kolsetنائب الرئيس التنفيذي ألنظمة الصواريخ في

 Kongsbergللدفاع والفضاء :إن “توقيع هذا العقد المبدئي لبدء
االستحواذ على أسلحة الصواريخ الهجومية البحرية األسترالية يمثل

إنجازا مهما للغاية ودليل واضح على التزام شركة KONGSBERG

بتسريع تسليم أسلحة الصواريخ الهجومية البحرية إلى سالح البحرية

الملكية األسترالية لتلبية متطلباتها”.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تطوير أسلحة الصواريخ الهجومية البحرية
التي أنتجتها شركة  KONGSBERGفي النرويج ،وهي عبارة عن

صواريخ هجومية دقيقة من الجيل الخامس البعيد المدى ،وهي

مصممة لتدمير األهداف البحرية المحمية بشدة في المناطق

المتنازع عليها.

تكليف شركة  Rheinmetallبتأمين أنظمة
الدفاع الجوي Skyguard 3
عقدا لتوريد أنظمة الدفاع الجوي بمعرفة أحد
تم منح شركة Rheinmetall
ً

العمالء الدوليين .ومن المقرر االنتهاء من عمليات التسليم ،التي تشمل
أيضا الذخيرة وقطع الغيار ،في عام  .2024وتبلغ القيمة اإلجمالية للعقد
ً

حوالي  65مليون يورو .واألنظمة المطلوبة هي Oerlikon Skyguard 3
مع بنادق مزدوجة من نوع  GDF009وذخيرة  AHEADقادرة على االنفجار

أيضا شركة .Rheinmetall
الجوي ،والتي تنتجها ً

وقال بيان صادر عن الشركة إن الطلب يمثل أهمية
كبيرة بالنسبة لشركة  Rheinmetallألنه يساهم

في تعزيز عالقات العمالء الحالية ويؤكد على
وجود درجة عالية من الثقة في خبرة الشركة

عالميا في مجال الدفاع الجوي
الرائدة
ً

األرضي.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تحسين أنظمة
الدفاع الجوي  Skyguard 3لحماية

الطبقات الداخلية واألصول الحيوية،

حيث يمكنه توصيل ما يصل إلى أربع مؤثرات وتزويده ببنادق مزدوجة

من نوع  Oerlikon Twin Gun GDF007وقاذفات صواريخ VSHORAD

والمدفع الرشاش  Oerlikon Revolver Gun Mk2 Towedالقابل للقطر.
ويؤكد الخبراء أن شركة  Rheinmetallتعد واحدة من الشركات الرائدة
في العالم المصنعة ألنظمة الدفاع الجوي المتقدمة .وفي مجال الدفاع
الجوي اآللي المعتمد على المدفع ،تعد الشركة واحدة من موردي
األنظمة الشاملة الوحيدة لتقنيات التحكم في الحرائق
والمدافع اآللية وقاذفات الصواريخ الموجهة
المتكاملة وذخيرة االنفجار الجوي األمامي
 .Ahead airburstوتأتي أنظمة المراقبة
الجوية وتكنولوجيا الرادار وتكنولوجيا
االستشعار

القوية

ومؤثرات

الليزر

عالية الطاقة لتضيف ثقال كبيرا لهذه

المجموعة.
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عقدا بقيمة  3,3مليار
منح شركة Austal USA
ً
دوالر أمريكي لصالح سالح خفر السواحل األمريكي

عقدا بقيمة تقديرية تبلغ  3,3مليار دوالر
تم منح شركة Austal USA
ً
قاطعا للدوريات البحرية
أمريكي لوضع التفاصيل وبناء ما يصل إلى 11
ً
 Patrol Cutters -OPCلسالح خفر السواحل األمريكي ( .)USCGوتمثل

هذه الترسية أول برنامج استحواذ للسالح بالنسبة لشركة .Austal USA

يعد برنامج قواطع الدوريات البحرية أولوية استثمارية عالية بالنسبة لخفر

جسرا للقدرات
السواحل حيث سيعيد رسملة قواطع التحمل القديمة ويوفر
ً
بين قواطع األمن القومي للخدمة ،والتي تعمل في المحيط المفتوح

وقواطع االستجابة السريعة ،والتي تعمل بالقرب من الشاطئ.

تقوم شركة  Austal USAببناء قواطع الدوريات البحرية باستخدام عمليات
تصنيع السفن المجربة وطرق اإلنتاج المبتكرة التي تتضمن مبادئ التصنيع

المتعرجة والبناء المعياري وخطوط التجميع المتحركة.

قدما معظم
وستوفر قواطع الدوريات البحرية التي يبلغ ارتفاعها 360
ً

يوما،
يصل إلى  10,200ميال بحريا عند  14عقدة وفترة تحمل مدتها ً 60

إجراء مجموعة متنوعة من المهام ،بما في ذلك تطبيق القانون ،وحظر

أو ضمن مجموعات عمل والعمل كمنصة قيادة وتحكم متنقلة للعمليات

التواجد البحري ألسطول خفر السواحل القاطع ،وستكون قادرة على
المخدرات ومنع الهجرة غير الشرعية ،ومهام البحث واإلنقاذ .ومع مدى

شركة Northrop
 Grummanتحتفل
بالعيد المئوي إلطالق
المركبة Coyote
مؤخرا بالعيد المئوي
احتفلت شركة Northrop Grumman Corporation
ً
إلطالق مركبتها المستهدفة  ، GQM-163A Coyoteوالتي تواصل دعم
المهمة الحاسمة المتمثلة في اختبار دفاعات السفن المضادة لصواريخ كروز

لخدمة القوات البحرية األمريكية وقوات التحالف.

و  ( Coyoteوتعني “الذئب”) عبارة عن هدف يمثل التهديد المحتمل الذي

تستخدمه البحرية األمريكية إلعداد وتدريب وتأهيل األنظمة واألطقم على

متن السفن البحرية ،وهو الهدف الذي صممته شركة Northrop Grumman

في األصل كهدف قادر على مسح المسطحات المائية بسرعة تتجاوز  2,5ماخ
،وأضافت الشركة في مرحلة الحقة القدرة على تحقيق سرعة تتجاوز  3,5ماخ

كهدف قادر على الغوص من ارتفاع يزيد عن  50,000قدما.

سيكون كافة قواطع الدوريات البحرية قادرة على االنتشار بشكل مستقل

الهجومية.

وقال  ،Rich Strakaنائب رئيس مجلس إدارة شركة Northrop Grumman

المسؤول عن مركبات اإلطالق« ،بفضل السرعة الفريدة واألداء وتعدد
االستخدامات التي يتمتع بها هذا الهدف ،نجحت هذه المركبة في التعامل
مع عدة سيناريوهات مهمة لعمالئنا على مدار أكثر من عقدين من الزمن».
وأضاف «بصفته الهدف الوحيد األسرع من الصوت القادر على مسح

المسطحات المائية الذي تم إنتاجه في الواليات المتحدة ،أصبح Coyote

جزءا من عائلة األهداف التكتيكية التي تضمن جاهزية أنظمة البحرية األمريكية
وقدرتها على تحقيق الدفاع ضد التهديدات المحتملة».

وقد منحت قيادة األنظمة الجوية البحرية شركة  Northrop Grummanهذا

البرنامج في عام  2000مع إطالقها األولي في عام  .2003وتزيد القيمة

اإلجمالية للعقد على  329مليون دوالر أمريكي .إلى جانب هذا اإلطالق

هدفا للبحرية األمريكية التي أمرت ببناء
الناجح ،قدم الفريق أكثر من 145
ً
هدفا حتى اآلن ،مع المزيد من الخيارات في السنوات المقبلة.
218
ً
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نمو شعبية الطائرة
المروحية Bell 505
في أوروبا
وقعت شركة  ،Bell Textron Incوهي شركة تابعة لشركة Textron

نظرا
لشركات التشغيل في أوروبا داخل أسواق الشركات وكبار الشخصيات ً

مؤخرا عدة اتفاقيات لشراء سبع طائرات هليكوبتر من طراز Bell
،.Inc
ً
 505للعمالء األوروبيين ،مما يؤكد نجاح المروحية  Bell 505في أوروبا

سهال لقضاء عطلة نهاية
 customisable cabinوالتنوع ،مما يجعل األمر
ً

وتم توقيع اثنتين من اتفاقيات شراء  Bell 505هذه من قبل شركة JB

 ،505ونتطلع إلى إضافة المزيد من العمالء األوروبيين إلى عائلة .’Bell

وحول العالم.

 ،Investmentsالتي تعتبر أقدم موزع للطائرات الخفيفة في بولندا.

وجرى حفل التوقيع في شهر مايو الماضي في إطار مناسبة للعمالء
في براغ بحضور  ،Magdalena Karskaعضو مجلس إدارة شركة JB

 ،Investmentsو  ،Duncan Van De Veldeالعضو المنتدب لشركة

 Bellفي أوروبا.

وقال دنكان فان دي فيلدي «أصبحت طائرة  Bell 505طائرة شهيرة

لما تحتويه من إلكترونيات الطيران المتقدمة والمقصورة القابلة للتعديل
األسبوع أو رحلة عمل سريعة» .وأضاف “نحن فخورون بنجاح الطائرة Bell
ومن الجدير بالذكر أن الطائرة  Bell 505تُ عد منصة رائدة مع تكامل

التكنولوجيا المتقدمة مثل  Garmin G1000H NXiو .FADECوتتميز
الطائرة ذات الخمسة مقاعد بالراحة وتوفر رؤية ممتازة للطيار والركاب على

حد سواء .وهناك أكثر من  360طائرة من طراز  Bell 505تعمل في جميع
أنحاء العالم 65 ،منها تعمل في أوروبا وحدها.

تكليف شركة  C3 AIبتنفيذ عمليات الجيل
التالي من الذكاء االصطناعي/التعلم اآللي

بمثابة الحل األساسي للجيش لتنفيذ العمليات متعددة المجاالت.

و  TITANعبارة عن محطة أرضية تكتيكية لرصد وتتبع التهديدات لدعم

االستهداف الدقيق البعيد المدى ،مما يعزز استراتيجية وزارة الدفاع
ألسلحة القوة المشتركة Joint Force C2 (JADC2) capabilities
الالزمة لدعم مصالح األمن القومي األمريكي .وستوفر منصة تطبيق

 C3 AIعمليات  AI/ML model operations -ML Opsألفضل طرازات

الطرف الثالث من ساللة عبر مشروع  ،TITANبما في ذلك بيئات الحافة
السحابية والمتصلة بشكل متقطع.

سوف يستوعب برنامج  TITANالبيانات من أسلحة االستشعار الفضائية

مؤخرا أن شركة
أعلنت شركة  ،C3 AIشركة برمجيات ،Enterprise AI
ً

 terrestrial sensorsوالعالية االرتفاع والجوية واألرضية لتوفير بيانات

 Platformلتقديم الجيل التالي من قدرات الذكاء االصطناعي والتعلم

المصادر لالستهداف ،والوعي الميداني باألوضاع وفهمها للقادة ،وذلك

 Raytheon Technologiesقد اختارت شركة C3 AI Application

حال جاهزً ا اآلن
اآللي  machine learning -MLوسيوفر هذا الجيل ً

لبرنامج )Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN

 .programmeويتنافس فريق  ،Raytheon Technologiesبقيادة

 ،Raytheon Intelligence & Spaceعلى تصميم هذا البرنامج ليكون

استخباراتيا متعدد
دعما
قابلة لالستهداف ألنظمة الدفاع .كما سيوفر
ً
ً
من خالل االستفادة من األسلحة التي تدعم استشعار نمط الحياة pattern-
 of-life sensemakingوالتعرف اآللي على الهدف automated target

أيضا على فهم
 .recognitionكما سيساعد نظام  TITANالمشغلين ً

البيانات وتدمير الهدف باستخدام السالح المناسب.
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شركة  Elbit Systemsتؤمن أسلحة حربية
قتالية مرتبطة بالشبكة متعددة المجاالت

مؤخرا أنها حصلت على عقد بقيمة 548
أعلنت شركة Elbit Systems Ltd
ً

مليون دوالر أمريكي لتزويد القوات المسلحة لدى إحدى الدول في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ بأسلحة حربية قتالية متعددة المجاالت على مستوى
الجيش .وسيتم تنفيذ العقد على مدى أربع سنوات.

متكامال يتألف من
حال
ً
وبموجب العقد ،ستوفر شركة ً Elbit Systems

البرامج الوسيطة للربط الشبكي  ELBIT TIGER-X؛ ومجموعة من
ً
ً
ً
وبحرا على متن السفن،
وبرا
جوا
تطبيقات القيادة والتحكم المحمولة
قائمة على  TORCH-X؛ باإلضافة إلى أشكال الموجات المتقدمة

ومجموعة واسعة من أنظمة E-LynX Software Defined Radio -SDR
بما في ذلك التكوينات  waveformsالمحمولة ً
جوا والمركبات والمحمولة

العديد من الدول ،بما في ذلك سويسرا وإسرائيل والمملكة المتحدة

ونقل الخبرة الفنية .وتهدف هذه األسلحة القتالية الشاملة المرتبطة

وقال  ،Bezhalel (Butzi) Machlisالرئيس والمدير التنفيذي لشركة Elbit

باليد والسفن .وسيشمل البرنامج جهودا واسعة النطاق للتنمية المشتركة
بالشبكة إلى تحسين الفعالية التشغيلية واتخاذ القرار وقابلية التشغيل

البيني في جميع مجاالت التشغيل والمنصات والنظم.

وتشارك شركة  Elbit Systemsفي برامج حربية متصلة بالشبكات في

والسويد وكندا وغيرها.

متزايدا من قبل القوات المسلحة بضرورة
اعترافا
« ،Systemsنشهد
ً
ً
الرقمنة والقدرة على إجراء عمليات متعددة المجاالت قابلة للتشغيل

البيني ،خاصة في ضوء الدروس المستفادة من النزاعات األخيرة».

السويد تطلب شراء طائرتين GlobalEye
عقدا مع إدارة األسلحة الدفاعية السويدية
مؤخرا
وقعت شركة Saab
ً
ً
 Defence Materiel Administration -FMVلشراء طائرة اإلنذار
ً
جوا GlobalEye Airborne Early Warning
المبكر والتحكم المحمولة

 and Control -AEW&Cويتضمن الطلب شراء طائرتين من طراز

 GlobalEyeعلى أن يتم التسليم خالل عام  .2027وتبلغ
قيمة الطلب حوالي  7,3مليار كرونة سويدية ومدة

العقد خمس سنوات ابتداء من عام 2022
أيضا بنودا
ً
حتى .2027ويتضمن العقد
اختيارية تمكن إدارة األسلحة الدفاعية
السويدية من شراء طائرتين إضافيين

من نفس الطراز.

وتحكم مدمج مع الطائرة . Global 6000

وتؤمن الطائرة  GlobalEyeقدرة كبيرة على اإلنذار المبكر والتحكم في
الجو والبحر والبر ،ويمكن أن توفر معلومات فورية للقوات الجوية والجيش
والبحرية .وهذا يتيح الوعي الميداني باألوضاع في المناطق المحيطة
والكشف المبكر عن أي تهديدات محتملة .وباإلضافة إلى
أيضا
القدرة العسكرية ،يمكن للطائرة ً GlobalEye
دعم المجتمع المدني ،على سبيل المثال،
من خالل قيادة وتنسيق مهام اإلنقاذ أثناء
الكوارث الطبيعية أو الحوادث األكبر في
البحر أو البر.
وستقوم

شركة

والطائرة  GlobalEyeالتي أنتجتها

أمر

 Erieyeذي المدى البعيد Extended

and Luleå, Sweden, Tampere,

شركة

 Saabمجهزة بنظام الرادار

 ،Rangeالذي يبلغ مداه أكثر من 550

كيلومترا ،باإلضافة إلى مجموعة من
ً

أجهزة االستشعار المتقدمة ونظام قيادة

الشراء

Arboga

في

Saab

بتنفيذ

Järfälla,

Gothenburg,
Linköping,

 Finland and Centurionوجنوب

إفريقيا.
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إســــبانيـا تحــدث أسطولها من
الطائرات المقاتلة بأحدث مقاتالت يوروفايتر

الجديدة أسطول مقاتالت القوات

الجوية اإلسبانية بين حلفائها داخل

الناتو الذين يمتلكون أحدث طائرة مقاتلة

تم تطويرها في أوروبا ،باإلضافة إلى تأمين النشاط

الصناعي حتى عام .2030

وصرح  ،Mike Schoellhornالرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للدفاع
والفضاء ،بأن «أمر الشراء اإلضافي هذا يأتي ليعزز التزام إسبانيا ليس

أيضا تجاه بيئتها التنموية والصناعية».
فقط تجاه يوروفايتر ولكن ً

ومن الجدير بالذكر أن طائرات يوروفايتر تتواجد في صفوف الخدمة
لدى إسبانيا منذ عام  ،2003وتدير القوات الجوية اإلسبانية هذه

وقعت الحكومة اإلسبانية اتفاقية تاريخية مع وكالة
إدارة تورنادو ( )NETMAلشراء أحدث  20طائرة
يوروفايتر التابعة لحلف شمال األطلسي (الناتو).
وسيغطي الطلب ،المعروف باسم برنامج هالكون
 ، Halcon programmeتسليم أسطول من
طائرات مقاتلة مجهزة برادار ( E-Scanالقادر على
مقعدا
إلكترونيا) تتكون من 16
مسح األهداف مسح
ً
ً
واحدا وأربعة مقاعد مزدوجة لتحل محل أسطول
ً
الطائرات  F-18الذي تديره القوات الجوية اإلسبانية
في جزر الكناري.
وتمت الموافقة على عملية االستحواذ ،التي تبلغ قيمتها  2.043مليار

يورو ،من قبل مجلس الوزراء اإلسباني في  14ديسمبر  2021وتشمل
الطائرات والمحركات وجهاز المحاكاة وخدمات الدعم الالزمة .وسيشهد

العقد نمو أسطول  Eurofighterاإلسباني إلى  90طائرة.

ومع تنفيذ التسليم األول المقرر في عام  ،2026ستضع هذه الطائرات

الطائرات من القواعد الجوية في ( Morónالجناح الحادي عشر) و
( Albaceteالجناح الرابع عشر) ،وتأمين األراضي اإلسبانية وتلعب

رئيسيا في قلب الناتو في مختلف مهام الشرطة الجوية في
دورا
ً
ً
ً
مؤخرا.
منطقة البلطيق ثم في البحر األسود
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أيضا قاعدة ثالثة بطائرات
ومع وصول الطائرة الجديدة ،ستزود إسبانيا ً

تنفيذه لخدمة القوات الجوية األلمانية .ويشمل ذلك التحديث من رادار

ويتم تجميع الطائرة  Eurofighterاإلسبانية واختبارها وتسليمها في موقع

إلكترونيا (.)E-Scan
األهداف
ً
متقدما لتوفير مجال ال مثيل له من
هوائيا
ويضيف المسح اإللكتروني
ً
ً

يوروفايتر ،وهي  Gandoفي جزر الكناري ،التي تضم الجناح السادس

واألربعين.

( Airbus Getafeإسبانيا) وتترجم بصمتها الصناعية إلى أكثر من 20,000

ميكانيكيا إلى مستشعر حديث يتم معه مسح
يقوم بعملية مسح األهداف
ً

التغطية الرادارية ،إلى جانب تتبع أهداف متعددة في آن واحد وتحسين

وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل إسبانيا .وتشارك شركات الدفاع الوطني

توجيه الصواريخ وغيرها.

وتعمل شركة إيرباص في  Getafeبالتنسيق مع مركز التسليح

الطيران ،بما في ذلك أحدث األجهزة والبرامج للحفاظ على الطائرة

 Centre -CLAEXالتابع للقوات الجوية اإلسبانية إلجراء تعديالت مثل

أيضا في الحد من المخاطر المتعلقة
وسيتم استخدام عملية التطوير هذه ً

ويتمثل أحد التحسينات التكتيكية الرئيسية التي توفرها هذه البرمجيات في

المستقبلي في أوروبا  ،Future Combat Air System -FCASويضع

والتكنولوجيا البارزة في عملية التصنيع.

واللوجستيات التجريبية Armament and Experimental Logistics

تنفيذ حزمة برامج  + CM02الجديدة لـ .Tranche 1 Eurofighters

القدرة اإلضافية على استهداف الصواريخ جو  -أرض تلقائيا بعد دمج حجرة
االستهداف Litening-III targeting pod

وقد تم استحداث صواريخ جو  -جو وجو  -أرض جديدة ،إلى جانب إدخال

تحسينات على نظم االتصاالت.

التحسينات الجارية

مكيفا إللكترونيات
ً
وستشمل التحسينات األخرى المخطط لها هيكلاً
يوروفايتر في طليعة تكنولوجيا الطائرات المقاتلة.

جسرا للنظام الجوي القتالي
بنظام أسلحة الجيل القادم ،مما يوفر
ً
الطائرة يوروفايتر كأحد مكوناته الرئيسية.

جهود تعاونية

تعد الطائرة يوروفايتر ثمرة تعاون مشترك بين أربع دول أوروبية وقدرات

صناعاتها الفضائية /الدفاعية ،وهي ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة

وإيطاليا .وتنتج شركة إيرباص ،التي تمتلك أكبر حصة في مجموعة

تُ عد الطائرة يوروفايتر أكبر برنامج دفاعي في أوروبا ،حيث سجلت أكثر

يوروفايتر الصناعية ،طائرات في منشآتها في ألمانيا وإسبانيا.

إشراقا من أي وقت مضى -
الطائرة المقاتلة ذات األدوار المتغيرة أكثر
ً

 - Tranche 4وهو التكوين الذي تعاقدت عليه ألمانيا – إلى ما بعد عام

من  500,000ساعة طيران في جميع أنحاء العالم ،ليصبح مستقبل هذه

وسيصل العمر االفتراضي ألحدث إصدار من الطائرة Eurofighter’s

حاليا والمزيد من
مدعوما بقائمة من تحسينات الجيل الجديد قيد التطوير
ً
ً
التخطيط في السنوات القادمة.

القتالي المستقبلي في أوروبا.

بناء على الطلبات المحجوزة حتى اآلن ،والتي سيتم
األقل حتى عام ً 2030

جو إلى أرض ،ومن ثم العودة داخل نفس المهمة .ويمكن وضع تشكيالت

وتم الحصول على ضمانات إلنتاج المقاتلة النفاثة ذات المحركين على
تجهيزها بأحدث أنظمة الرادار اإللكتروني ،واألجهزة والبرامج المواكبة

للمستقبل ،والقدرة غير المحدودة المتعددة األدوار على االشتباك مع
األهداف الجوية واألرضية على حد سواء.

وتأتي التحديثات المستمرة لتضمن تكامل المزيد من قدرات أنظمة
التسلح -كما تم تحقيقه في سالح الجو الملكي البريطاني يوروفايتر ،وتم

 ،2060وستسمح القدرات الفنية للطائرة بدمجها الكامل مع النظام الجوي
يمكن للطائرة يوروفايتر التحول على الفور تغيير دورها من جو إلى جو إلى

جناحا وأسفل جسم
متعددة من أسلحة الهجوم الجوي واألرضي أسفل 13
ً
ً
وقادرا على تنفيذ المهمة.
هيكال شديد المرونة
الطائرة ،مما يتيح
ً

عزز عقد اندماج  Brimstoneقدرات  CASلدى الطائرة يوروفايتر تايفون
حيث يمكنها اآلن االنخراط في المعارك مع تقليل مخاطر األضرار الجانبية

على القوات غير المقاتلة أو الصديقة.

تعد الطائرة يوروفايتر

أكبر برنامج دفاعي في أوروبا
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الطائرة اإليرباص A330 MRTT
قياسيا
تحقق إنجازً ا
ً

أصبحت طائرة اإليرباص  A330 MRTTأول طائرة
تموين جوي في العالم يتم اعتمادها لتنفيذ عمليات
التزود بالوقود الجوي التلقائي automatic air-to-
 air refuelling (A3R) boom operationsفي
وضح النهار بعد حملة ناجحة جرى تنفيذها بالتعاون
مع القوات الجوية لجمهورية سنغافورة (.)RSAF

وتعتبر هذه التقنية المعتمدة من قبل المعهد الوطني اإلسباني
لتكنولوجيا الفضاء National Institute for Aerospace

 ،Technology -INTAجزءا من الطائرة  SMART MRTTالجديدة
التي طورتها شركة  .Airbusوال يتطلب نظام عمليات التزود
بالوقود الجوي التلقائي  A3Rأي معدات إضافية على متن الطائرة
التي يتم تزويدها بالوقود .ويهدف النظام المذكور إلى تقليل أعباء

العمل عن مسؤول التموين الجوي air refuelling operator ARO

وتحسين مستويات السالمة ومعدل نقل التزود بالوقود في الجو

في الظروف التشغيلية لتحقيق التفوق الجوي.

وقال  ،Jean-Brice Dumontرئيس األنظمة الجوية العسكرية في
شركة إيرباص للدفاع والفضاء ،إن “ترخيص تقنية التزود بالوقود

الجوي التلقائي  A3Rهو ثمرة رحلة ناجحة بدأت في عام 2018

مع أول نظام آلي للتزويد بالوقود الجوي يتم على مستوى العالم
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على نظام تزويد الطائرات بالوقود الجوي الفائق الجودة”.

ومن خالل التعاون بين شركة اإليرباص وسالح الجو الملكي األسترالي لتطوير

طائرات ذكية  ،SMART MRTTشاركت طائرة من طراز  A330 MRTTتابعة

للسالح المذكور في تطوير وتنفيذ حملة اختبار الطيران واعتماد تقنية التزود
بالوقود الجوي التلقائي  .A3Rوباإلضافة إلى ذلك ،تم استحداث تقنية معززة
في مجال الصيانة ،مما أتاح إنجاز المهام األرضية بصورة أسرع مع توفير

الوسائل الكفيلة بتحقيق أقصى قدر من الكفاءة عند استخدام قطع الغيار.

أتمتة المهام

ال يتوقف طريق تطور طائرة اإليرباص  A330 MRTTعند هذا الحد ،حيث
أطلقت شركة إيرباص ،من خالل شركة إيرباص  UpNextالتابعة لها ،النموذج

التجريبي  Auto Mateالذي سيساهم بكل تأكيد في تطوير وتعديل ونضج
ودمج وتقييم التقنيات الالزمة لتنفيذ عمليات إعادة التزود بالوقود جوا

( )A4Rوالطيران كتشكيل مستقل Autonomous Formation Flight -AF2

وسيركز النموذج التجريبي  Auto Mateعلى أتمتة مهام طائرة المتزودة

بالوقود ،والتي تتطلب مجموعة من التقنيات الجديدة التي تشكل الركائز
األساسية للنموذج التجريبي .UpNext Auto Mate

وسيتم اختبار هذه الركائز التكنولوجية أثناء الطيران خالل عام  2023مع عرض

توضيحي نهائي شامل في منتصف عام  ،2024باستخدام الطائرة A310

في كلتي الحالتين كقاعدة اختبار تزويد الناقالت بالوقود Tanker Refuelling
 Flight Test Bedوالطائرة اآللية  DT-25 Target Dronesكطائرة استقبال.

وستعتبر مجموعة التقنيات التي تم تطويرها في النموذج التجريبي Airbus

 Auto Mateبمثابة خطوة تجريبية إلى األمام على مستوى استقاللية
عمليات التزود بالوقود الجوي ( )AARالحالية لتقليل اإلجهاد عن كاهل أفراد

الطاقم وخفض تكاليف التدريب وتحسين مستوى السالمة والكفاءة.

وتمثل عمليات التزود بالوقود الجوي بدون طيار بما في ذلك عمليات التزويد

بالوقود من طائرة آلية إلى طائرة آلية أخرى (Unmanned-to-Unmanned
 )AAR operationsتقنية مطلوبة للغاية لسيناريوهات الدفاع المستقبلية.

ويعتبر النموذج التجريبي  Auto Mateأول نموذج تجريبي  UpNextيتم
إطالقه وتطويره وإتمامه في إسبانيا.

في إطار عملية مشتركة مع سالح الجو الملكي األسترالي

( .)RAAFومنذ ذلك الحين ،نجحنا في تحقيق

المزيد من «عمليات السبق غير المسبوقة»
“ ”world firstsفي عالم الطيران بفضل
دعم عمالئنا ،خاصة مع المشاركة

الرئيسية من جانب شريكنا الرئيسي

سالح الجو الملكي األسترالي

المساهم في إطالق المشروع
وأول مشغل يستفيد من

هذه التقنية التي تمثل طفرة
حقيقية بكل المقاييس”.
وأضاف أن “طائرة A330

MRTT

تواصل

تحقيق

تفوقها التكنولوجي اعتمادا

وفد تقدمت إحدى دول الشرق األوسط بطلب رسمي لشراء طائرتي

نقل إضافيتين المتعددة األدوار من طراز إيرباص A330
 Multirole Tanker Transport -MRTTخالل
النسخة األخيرة من معرض دبي للطيران،
مما رفع رصيد تلك الدولة من طائرات
اإليرباص  A330 MRTTإلى خمس
طائرات.

ومع بدء عمليات التسليم
في عام  ،2024ستغطي
أيضا تحديث
هذه االتفاقية ً
أسطول تلك الدولة الحالي
من

طائرات

اإليرباص

 A330 MRTTإلى أحدث

نسخة معززة.
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شركة MBDA
عن النظام Sky Warden
تكشف النقاب

لصد تهديدات الطائرات بدون طيار

يتسم تهديد األنظمة الجوية الحديثة بدون طيار  unmanned aerial systems -UASبالتنوع ،وسرعة

ً
متضاعفا من السيناريوهات المعقدة التي تتطلب الدفاع ضدها .وال يوجد جهاز استشعار
عددا
التطور ،ويطرح ً
أو مؤثر  effectorواحد يمكنه تلبية متطلبات األنظمة الجوية غير المأهولة المضادة الحديثة أو المستقبلية

.counter unmanned aerial systems -C-UAS
وعلى هذه الخلفية ،أطلقت شركة  ،MBDAالمتخصصة في أنظمة الدفاع

الجوي ،النظام  ،Sky Wardenوهو نظام رئيسي لمواجهة األنظمة
الجوية بدون طيار.

 ،effectorsومؤثرات التدمير الشديد  hard-kill effectorsللدفاع عن

وحدات القوات المسلحة أو المواقع الحساسة عبر مساحة حماية كبيرة.

ويستخدم النظام لبنات البناء  building blocksالتي أثبتت كفاءتها

والنظام  Sky Wardenعبارة عن نظام معياري ،مصمم لدمج والتحكم

وفقا
التشغيلية ضمن بنية معيارية مفتوحة من الممكن تكييفها
ً

القابل للتطوير تحييد أي شكل من أشكال التهديد بشكل فعال ،بدءا من

الناشئة والمستقبلية .وتم بالفعل تقديم بيان عملي لألنظمة الجوية غير

في مجموعة كبيرة من أجهزة االستشعار والمؤثرات .ويمكن لهذا النظام
الطائرات التكتيكية بدون طيار مرورا بطائرات االستطالع الصغيرة بدون
طيار ،باإلضافة إلى تهديدات «التنفس الجوي» ‘ ’air breathingالتقليدية
األخرى.

لمتطلبات المستخدم النهائي أو لتوصيل وتشغيل تقنيات االستشعار
المأهولة المضادة الحديثة أو المستقبلية التي أنتجتها شركة  MBDAأمام

العمالء.

وأوضح  ،Eric Bérangerالرئيس التنفيذي لشركة  ،MBDAأن الشركة

ويدير النظام  Sky Wardenسلسلة القتل الكاملة المتعلقة باألنظمة

“بصفتها الجهة الرئيسية المسؤولة عن تأمين الدفاع الجوي في أوروبا،

بتحييدها ،وهو مصمم للعمل كعنصر متكامل ضمن منظومة الدفاع

الحديث أو المستقبلي الذي أثبتت جدارته ومرونته مع العمالء ،وأصبح

الجوية غير المأهولة المضادة ( ،)C-UASبدءا بعملية الرصد وانتهاء

الجوي المتعدد المستويات ،أو ضمن تشكيل مستقل .ويمكن حمل

النظام  Sky Wardenعلى مركبة أو على األرض لتلبية احتياجات

كل من النقل وخفة الحركة.

قادرة بشكل فريد على تقديم النظام الجوي  C-UASغير المأهولة المضاد
متاحا اليوم ،ويمكن تطويره مستقبال .ويعكس النظام Sky Warden

الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها شركة  MBDAفي عملية االشتباك وتكامل
أنظمة جميع فئات المؤثرات وتطوراتها التالية في مجال الدفاع
الجوي ”.

ً
مترابطا من أجهزة
بيئيا
ويستخدم النظام Sky Warden
نظاما ً
ً
االستشعار والمؤثرات المتطورة باستمرار ،والمستمدة من الخبرة

الواسعة التي تتمتع بها شركة  MBDAفي مجال الدفاع الجوي وإدارة

التأثيرات ،تمشيا مع تهديدات األنظمة الجوية غير المأهولة وتطوراتها.

وفقا
ويؤكد مسؤولو الشركة أنه يمكن تصميم النظام Sky Warden
ً
لمتطلبات العمالء المحددة لمطابقة سيناريوهات تشغيلية معقدة محددة

بشكل فعال ومناسب.

نظام القيادة والتحكم

وفي موقع القلب من النظام  Sky Wardenيوجد نظام القيادة والتحكم
 command and control -C2المسؤول عن إدارة التأثيرات وتنسيق

هذا النظام البيئي ألجهزة االستشعار ،ومؤثرات القتل الناعم soft-kill

ومن الجدير بالذكر أن شركة  MBDAتتمتع بتراث غني في مجال تصميم
وإنتاج الصواريخ واألنظمة الصاروخية لتلبية كافة المتطلبات التشغيلية

الحالية والمستقبلية ألفرع القوات المسلحة الثالث (الجيش والبحرية

والقوات الجوية).
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انتهاء شركتي Raytheon
و  Northropبنجاح من اختبار
سالح أسرع من الصوت

أكملت شركة  ،Raytheon Missiles & Defenseوهي شركة تابعة لشركة ،Raytheon Technologies

بالشراكة مع شركة  ،Northrop Grummanاختبار الطيران الثاني لنظرية سالح التنفس الجوي العاملة

بالتقنية النفاثة scramjet-powered Hypersonic Air-breathing Weapon Concept -HAWC

لصالح وكالة مشاريع األبحاث الدفاعية المتقدمة والقوات الجوية األمريكية.
وقد طبق اختبار الطيران البيانات والدروس المستخلصة من االختبار األول

ومن الجدير بالذكر أن المحركات النفاثة  Scramjetتستخدم صواريخ

التشغيلية .وحقق االختبار جميع األهداف األولية والثانوية ،بما في ذلك

المستمر بسرعات تفوق سرعة الصوت بمعدل  5ماخ أو أكثر .وتم تصميم

بهدف إنضاج التصميم الخاص بمفهوم السالح ذي الصلة من الناحية

إظهار قدرات المدى التكتيكي.

عالية السرعة لضغط الهواء الوارد بالقوة قبل االحتراق ،مما يتيح الطيران
النظام بحيث يكون قادرا على استخدام الوقود هيدروكربوني المتاح على

وقال  ،Colin Whelanرئيس مجلس إدارة شركة Advanced Technology

نطاق واسع ،وبما أنه يستخدم الهواء لالحتراق ،فال يتعين عليه حمل الوزن

في إنضاج التقنية النفاثة  scramjetبأسعار معقولة ،وهي أساس أسلحة

الرئيسية بإنتاج صاروخ ذي حجم تكتيكي طويلة المدى أسرع من الصوت

« ،for Raytheon Missiles & Defenseأثبت االختبار كيف نجحنا بسرعة

التنفس الجوي  .»Air-breathingوأضاف المسؤول أن «نجاحنا الثاني في
اختبار طيران  HAWCمهم لدولتنا حيث نطور أنظمة تفوق سرعتها سرعة

الصوت».
وأثناء

اختبار

الطيران،

إطالق  HAWCمن إحدى

بعد

الطائرات والتسارع إلى

سرعات تفوق سرعة
الصوت

اإلضافي لمؤكسد  oxidiserعلى متن الصاروخ .وتسمح هذه المزايا

تجمع بين السالمة والكفاءة .ومن خالل السفر بهذه السرعات ،يمكن
للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت مثل  HAWCالوصول إلى

أهدافها بسرعة أكبر من الصواريخ التقليدية ،مما يسمح لها بالتهرب من
أنظمة الدفاع.

وهناك حاجة ماسة إلى أنظمة الدفع النفاث للتعامل مع
التهديدات المعادية .ويتطلب تطوير الصواريخ
التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والدفاع
مزيجا من التكنولوجيا المجربة مع
عنها
ً

باستخدام

محرك نفاث ،scramjet
حلقت

المركبة

أحدث التطورات جول كيفية التحكم في
الحرارة والدفع واالستشعار.

في

وتتعاون

مسار  trajectoryصممه

عمدا على
المهندسون للتأكيد
ً

 Missiles and Defenseو

Northrop Grumman

مفهوم السالح الستكشاف قدراته

والتأكد من صحة نماذج األداء الرقمية .ويتم

معا منذ عام 2019
ً
وإنتاج
لتطوير

استخدام هذه النماذج ،القائمة على بيانات الطيران
الواقعية ،للتنبؤ باألداء وزيادته بدقة.

شركتا

Raytheon

ودمج محركات

وأكد  ،Dan Olsonنائب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة

تعمل بالدفع النفاث من شركة

الثاني يعد خطوة كبيرة نحو تجهيز تقنية  scramjetللمهمة» .وأضاف أن

ّ
وتمكن الجهود المشتركة كلتي الشركتين من إنتاج أسلحة تفوق
الصوت.

 Weapon Systemsلشركة  ،Northrop Grummanأن «اختبار الطيران
عاما من البحوث والتطوير في مجال الدفع النفاث قد آتت
«ما يقرب من ً 20
ثمارها لتعزيز قدرات األسلحة».

Northrop

 Grummanمع أسلحة شركة  Raytheonالتي تفوق سرعتها سرعة
سرعتها سرعة الصوت من حيث التنفس الجوي ،وهي الجيل التالي من

أنظمة الصواريخ التكتيكية.
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شركة  GDLSتفوز بعقد الجيش
األمريكي لتأمين مركبات قتالية

تتمتع بالقوة النيرانية المحمية المتحركة

منح الجيش األمريكي ،من خالل عملية تنافسية ،شركة ،General Dynamics Land Systems› -GDLS

عقدا بقيمة  1,14مليار دوالر إلنتاج وتسليم ما يصل إلى  96مركبة تتمتع بالقوة النارية المحمية
(ميشيغان)،
ً
المتحركة .MPF- Mobile Protected Firepower
وقال  ،Kevin Bonnerكبير مسؤولي التكنولوجيا العالمية في شركة

تنتقل إلى مرحلة اإلنتاج والنشر.

من المركبات القتالية األرضية المبتكرة ،فقد تم تصميم مركبة تتمتع

مؤخرا مع التصميمات التي
والمتحركة التي أنتجتها شركة GDLSـ اندمجت
ً

« ،General Dynamics Land Systemsاستنادا إلى خبرتنا في بناء عدد

تماما».
بالقوة النارية المحمية المتحركة من األلف إلى الياء كمركبة جديدة
ً

وأضاف «من صندوق التعليق إلى الدفع واإللكترونيات ،تمثل هذه المركبة
الجديدة الجيل القادم من المركبات القتالية للجيش األمريكي».

وتأتي ترسية العقد المذكور بعد أيام فقط من إغالق الجيش لمرحلة

االستحواذ على النماذج األولية السريعة من المستوى المتوسط MPF

واالنتقال إلى برنامج استحواذ كبير على القدرات بقرار إيجابي من Milestone

 - Cوهي خطوة تدريجية في عملية االستحواذ التابعة لوزارة الدفاع والتي

وقد اندمجت المركبات القتالية المباشرة المميتة للغاية والقابلة للبقاء

تم تطويرها واختبارها في ساحة العمليات للسيطرة على التهديدات األرضية
في ساحة المعركة المتعددة المجاالت.

طاقما مكونً ا من أربعة
تستوعب مركبة القوة النيرانية المحمية المتحركة
ً

أشخاص ،وتتميز بمنظار حراري محسن ومدفع عيار كبير وهيكل وبرج خفيف

الوزن ومحرك ديزل حديث وناقل حركة ونظام تعليق .وقد تم تصميم المركبة
بناء على االحتياجات التشغيلية المستقبلية.
منذ البداية لتحسين القدراتً ،
رصد التهديدات.
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قدرة أكبر على
ستمنح مركبات القوة النيرانية المحمية المتحركة ألوية المشاة ً
البقاء ،وتحديد أنظمة التهديد في وقت مبكر وعلى مسافات أبعد ،ولن تقيد
حرية الحركة فوق التضاريس على الطرق الوعرة .كما ستسمح للجنود بالتحرك

بوتيرة أسرع لحماية قوات الهجوم.

أوضح  ،Doug Bushمساعد وزير الجيش لالستحواذ واللوجستيات

والتكنولوجيا ،والمدير التنفيذي لالستحواذ في الجيش ،أن “برنامج مركبات
القوة النيرانية المحمية المتحركة نفذ ما طلبه الجيش بالضبط ،وهو بذل جهد

تنافسي وسريع للنماذج األولية  prototypesمع نقاط لمس الجندي Soldier
ً
ً
مرجعيا ،حيث
برنامجا
 .touchpointsويعد صندوق البرامج المتوسطة األجل
ً
معا إلكمال مرحلة (النماذج األولية
عملت مجتمعات االستحواذ والمتطلبات
لالستحواذ السريع من المستوي المتوسط) ونقل هذا النظام إلى اإلنتاج في

أقل من أربع سنوات بقليل ”.

وصرح اللواء  ،Ross Coffmanمدير الفريق الوظيفي لمركبات الجيل القادم
القتالية ،أن “مركبات القوة النيرانية المحمية المتحركة تمثل سالحا جديد

بالنسبة للجيش ،مما يسمح لقوات المناورة الخفيفة بالتغلب على القوات

المعادية .ومن خالل نقاط اتصال متعددة للجنود ،قام جنودنا بتشغيل النماذج

األولية  prototypesوقدموا مالحظات مهمة لفريق التصميم ،مما يضمن

استيالء قواتنا على األصول التي تحتاجها في ساحة المعركة المستقبلية”.

وخالل مرحلة االستحواذ على النماذج األولية السريعة من المستوي االوسط،
ً
أوليا أثناء جائحة كورونا .وتسمح
نموذجا
نجح الجيش في اختبار وتقييم 24
ً

سلطات االستحواذ من المستوى المتوسط للجيش بالحصول على المرونة

الالزمة لوضع النماذج األولية في أيدي الجنود بسرعة لضمان دقة األداء

ستمنح مركبات القوة
النيرانية المحمية المتحركة
ألوية المشاة قدرةً أكبر على
البقاء

الزمني واألداء المحددة في خط أساس برنامج االقتناء.

قدما.
بشأن المخاطر المعروفة ووضع خطط مستنيرة للمضي ً
وستكون مركبة القوة النيرانية المحمية المتحركة أول مركبة مصممة جديدة

 Land Systemsوالمدير العام للعمليات األمريكية ،إنه «يشرفنا اختيار الجيش

في أواخر السنة المالية .2025

نماذجنا األولية في الوقت المناسب لدعم خطة تقييم الجيش ،وقمنا بدمج

للجيش يتم إرسالها إلى الميدان منذ أكثر من أربعة عقود ،مع أول وحدة مجهزة

وقال  ،Gordon Steinنائب رئيس مجلس إدارة شركة General Dynamics
عرضنا لتنفيذ هذا البرنامج المهم» .وأوضح أن “فريقنا عمل بال كلل لتقديم

وقال العميد “ Glenn Dean، ASA -ALTالمسؤول التنفيذي لبرنامج أنظمة

مالحظات الجنود مع التصميم النهائي .وتم تصميم مركبة القوة النيرانية

في وقت مبكر لتجشم المخاطر عند الحاجة والتحرك بشكل أسرع” .وأضاف

حاسمة وحرية
 Brigade Combat Team -IBCTsلمنحها قدرة تدميرية
ً

القتال البري“ ،لقد عملنا بجد كفريق للتأكد من اتخاذنا الخطوات الصحيحة
أن «الجيش ملتزم بتسليم مركبات القوة النيرانية المحمية المتحركة إلى لواء

وفقا لجدول زمني متسارع مع إدخال تحسينات تدريجية بمرور الوقت».
المشاة ً

االختبار التشغيلي األولي

المحمية المتحركة لهذا الغرض للفرق القتالية داخل لواء المشاة Infantry
الحركة والقدرة على البقاء في ساحات القتال الحالية والمستقبلية.

كما تنص ترسية العقد أيضا على دعم االختبار وتقديم الدعم اللوجستي

والدعم الفني للنظم.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج مركبات القوة النيرانية المحمية المتحركة هو

خالل مرحلة اإلنتاج األولي منخفض السعر ،سيتسلم الجيش مركبات

األول من نوعه تحت قيادة الجيش المستقبلية للفريق الوظيفي للجيل القادم

الفتك والتنقل والقدرة على البقاء والذخيرة الحية للنظام الكامل ،باإلضافة

وتتولى شركة  General Dynamics Land Systemsمسؤولية التصميم

القوة النيرانية المحمية المتحركة ،ويجري اختبار تأهيل اإلنتاج ليشمل قوة

إلى الموثوقية .كما سيتم إجراء اختبار وتقييم تشغيلي أولي ،وكلها تؤدي
إلى إصدار أول وحدة مجهزة .وسيستند منح خيارات مركبات اإلنتاج األولي
المنخفض التكلفة المعدل الالحق إلى مراجعة مقاييس التكلفة والجدول

من المركبات القتالية التي تأتي لتسد فجوة عسكرية خطيرة حاسمة.

واألعمال الهندسية والتكنولوجيا واإلنتاج ودعم دورة الحياة الكاملة لمركبات
القتال البري في جميع أنحاء العالم.
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كلمة صاحب السمو رئيس الدولة لشعب اإلمارات:

سعادة المواطن واإلرث القيمي
واالسـتقرار والتطور ركائز قوية للمستقبل
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أدلى صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ
في الثالث عشر من شهر يوليو الماضي،
بكلمة شاملة جامعة مانعة هي األولى
لسموه منذ توليه منصب الرئاسة في
الرابع عشر من مايو ،حيث اشتملت الكلمة
على نقاط عدة وصيغت بأسلوب يتسم
بالوضوح والمباشرة ومخاطبة القلوب
ً
معا ،وعاكسة لفكر وتوجهات
والعقول
وسمات شخصية سموه في الخطاب
الواضح المباشر الذي يستوطن القلوب
قبل أن يصل إلى العقول ،وقد اشتملت
الكلمة على النقاط التالية:
إعداد :هيئة التحرير

الشيخ زايد وضع
اساسات صلبة للوطن
علينا مضاعفة الجهود لحفظ
مكتسباته

الشيخ خليفة أدى رسالته
ً
تجاه شعبه وترك ً
خالدا
إرثا
من العطاء لشعوب العالم

حكام اإلمارات إخواني
وسندي وعوني حملوني
مسؤولية عظيمة

مستمرون في نهجنا
الراسخ لتعزيز جسور
الشراكة والحوار والعالقات
الفاعلة تستهدف المدنيين

سيادة اإلمارات وأمنها
مبدأ أساسي ال يمكن
التنازل عنه أو التهاون فيه
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ترسيخ قيم الوفاء واالخالص :جاء افتتاح كلمة سموه المتلفزة بالحديث من

القلب عن الرئيس الراحل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،حيث
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه

الله ـ (فقدنا قبل مدة صاحب القلب الكبير ..القائد الوالد ..المعلم الحكيم..
العزيز على قلب الصغير قبل الكبير ..الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه

الله” ..وتقبلنا رحيله بقلوب صابرة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ..نسأل الله
تعالى له الرحمة والمغفرة .الشيخ خليفة “رحمه الله” رافق المؤسس الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في كل مراحل دولة اإلمارات..
وحمل أمانة الوطن بعد رحيله بإخالص وحكمة ..وأدى رسالته تجاه شعبه..
ً
وترك ً
خالدا من العطاء لشعوب المنطقة والعالم) وكانت هذه الكلمات
إرثا
االنسانية الرائعة بمنزلة انعكاس لقيمة الوفاء المتجذرة في وعي القيادة

اإلماراتية ،وهي قيمة انسانية نبيلة تتوارثها األجيال من خريجي مدرسة زايد
ً
أصيال من قيم
جزءا
العطاء ،الذي غرس في وجدان الشعب اإلماراتي ،وتمثل
ً
ومبادىء االنسان اإلماراتي ،فكيف بأحد أبرز رواد هذه المدرسة وخريجيها

الذين نهلوا عن قرب من الوالد المؤسس جميع قيم الخير والوفاء والعطاء

حيث جاء استهالل صاحب السمو رئيس الدولة أول كلمة رسمية منذ توليه
منصب الرئاسة برثاء «القائد الوالد» و«صاحب القلب الكبير» و«المعلم

الشيخ خليفة حمل
أمانة الوطن بعد رحيل
الشيخ زايد بإخالص
وحكمة

تتمتع دولة اإلمارات
ً
إقليميا
بسمعة طيبة
ً
ودوليا بجهود شبابها
وشاباتها
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سياسة دولة اإلمارات
داعمة للسالم
واإلستقرار في منطقتنا
والعالم

تاريخنا وهويتنا
وموروثنا الثقافي جزء

أساسي في خططنا إلى
المستقبل

ً
موثقا شهادة للتاريخ بحسن أداء الراحل الكبير لألمانة التي حملها
الحكيم»
ً
مشيرا سموه إلى إرث
طيلة فترة حكمه ـ رحمه الله ـ بإخالص وحكمة،

الفقيد الراحل من العطاء لشعوب المنطقة والعالم .وهذه البداية الرئاسية
ً
وترسيخا لمبادىء الحكم والقيادة في دولة
الموفقة تمثل قدوة لألجيال
اإلمارات ،حيث ال انقطاع وال انكار لجهود السابقين ،وال انتقاص من حقوق

كل من خدم الوطن بهمة وإخالص ،باألمم تتقدم وتعلو وترتقي بمكانتها
من خالل استمرارية العمل المؤسسي المدروس ،جيل يستلم الراية من بعد

جيل ،وهذا هو الدرس الذي حرص صاحب السمو رئيس الدولة على تعليمه
لألجيال الجديدة في مختلف قطاعات العمل ومجاالته على أرض الوطن.

شمول قيمة الوفاء وتقدير العمل والعطاء :لم تتوقف قيمة الوفاء في
كلمة صاحب السمو رئيس الدولة عند توثيق دور الرئيس الراحل ومآثره

وأدواره في بناء الوطن وقيادته ،بل شملت كذلك الوفاء لشعب اإلمارات
ً
مؤكدا أن القيادة الرشيدة محظوظة بهذا
الذي وصفه سموه بالعزيز،
قائال إنه “شعب أثبت قبل االتحاد وبعده وفي كل المراحل
“الشعب العزيز”،
ً
الصعبة التي مرت بنا ..أصالته وصالبته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز

التحديات ..اعتزازنا وفخرنا باإلنسان اإلماراتي ال حدود له” ،وقد جاءت
هذه الكلمات لتجسد طبيعة العالقة القوية والروابط الوثيقة التي تجمع

بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشعب اإلمارات منذ
سنوات طويلة ،حيث يحتل سموه مكانة ال ينافسه فيها أحد في قلوب أبناء
ً
جميعا .حيث يعكس التحليل االحصائي لكلمة سموه عمق االعتزاز
اإلمارات
ً
تكرارا لكلمة “شعب” بمعدل ثماني
بشعب اإلمارات ،حيث تضمنت الكلمة
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مرات ،إلى جانب  3تكرارات لمفردة “الشباب” بشكل يعكس مدى تجذر

هذه الكلمات والمفاهيم في مدركات سموه .كما يالحظ شمول الوفاء

كذلك لدور المقيمين على أرض دولة اإلمارات ،وهذه من السمات التي
ً
دائما على
ينفرد بها صاحب السمو رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ حيث يحرص
ً
مؤكدا أن اإلمارات بلدهم الثاني وأن اسهاماتهم في
تقدير عطاء المقيمين

البناء والتطوير منذ قيام دولة اإلمارات موضع تقدير سموه .واألمر هنا
ً
مرسال بل ممارسات على أرض الواقع ،حيث يدرك الجميع أن
حديثا
ليس
ً
القيادة الرشيدة في دولة اإلمارات تنطلق من موروث عميق على صعيد
القيم االنسانية والحضارية ،وهي القيم التي غرسها القائد المؤسس الشيخ

البعد االنساني يطغي
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،ما جعل ُ
على السياسات الداخلية والخارجية للدولة ،التي أصبحت منذ سنوات طويلة

مضت العاصمة االنسانية للعالم ،كما نجحت في بناء نموذج عالمي مثالي
يحتذى به في التعايش والتسامح وقبول اآلخر ،وقد رسخت القيادة الرشيدة

قيمة العمل ومكانته في النفوس ،وتقابل بالتقدير واالحترام جهود الجميع

في االنتاج والعمل والبناء واالسهام في اعالء شأن اإلمارات .وقد تجلت في
مواقف عدة صورة القيادة في بساطتها ومدى قربها من الجميع من دون
ً
انطالقا
استثناء ،ومدى احترامها لكل المهن واألعمال ،والقائمين عليها،
من أن الكل يسهم من خالل موقعه في تحقيق أمن اإلمارات وشعبها

والدفاع عنها وتحقيق أهدافها التنموية واالستراتيجية .ويذكر الكثيرون
صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وهو يجلس بجانب
شاب آسيوي مقيم بأبوظبي خالل صالة الجمعة بجامع الشيخ زايد ،حيث

عبر المغردون عن فخرهم وحبهم واعجابهم بتواضع سموه وأخالقه الرفيعة.

منهج «سعادة
المواطن ورعايته»
سيظل األساس في كل
خططنا نحو المستقبل

بكل هذا الخير والعطاء الذي ورثه عن الوالد المؤسس ،ويمتلك رؤية إنسانية
ً
دوما في مكانة تليق بهم.
نبيلة تضع البشر
مظاهر أخرى مهمة لقيمة الوفاء :تتجلى قيمة الوفاء في كلمة صاحب
ً
أيضا في
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ
جوانب أخرى من الكلمة وال تقتصر على ماسبق ذكره ،حيث استهل سموه
كلمته وبدايات حكمه بنسب الفضل ألهله ،وتوثيق المكانة التي ارتقى إليها

الوطن في عهد سلفه الشيخ خليفة ـ رحمه الله ـ حيث يقول صاحب السمو
رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ في هذا الشأن “اليوم ونحن نرى وطننا بين دول
ً
جميعا” ..من مكانة عالية
العالم كما أراده زايد والمؤسسون “رحمهم الله
ودولة قوية ومتطورة ..نحمد الله على هذه النعم ،”....وفي السياق ذاته

قال سموه في مقطع آخر من كلمته “بفضل الله تعالى ..ثم بفضل قيادة

أخي خليفة “رحمه الله” ومن قبله المؤسس وباني االتحاد الشيخ زايد..

وهو واقع ينطلق من مدرسة قائد قيل له يوما إن  % 80من شعبك
ً
درسا في التحضر والنبل واألخوة اإلنسانية حيث قال
وافدين ،فكان جوابه

أصبحت مصدر الهام وأمل لشعوب المنطقة والعالم ..وبإذن الله ستبقى

واألرض أرض الله ،واللي يجينا حياه الله” ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن

يعد اليوم ضمن أكثر االقتصادات قوةً ونموا...فقد أنعم الله تعالى علينا

“الرزق رزق الله ،والمال مال الله ،والفضل فضل الله ،والخلق خلق الله،

زايد آل نهيان ،الذي نهل من قيم مدرسة زايد الخير ،طيب الله ثراه ،قد تشبع

تمتلك اليوم دولة اإلمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة..
وتتطور بجهود أبناء اإلمارات والمقيمين على أرضها...اقتصاد دولة اإلمارات
بموارد غنية ومتعددة خاصة مواردنا البشرية ..حيث تمتلك دولة اإلمارات
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المقيمون اسهاماتهم
مستمرة في البناء
والتطـوير منذ قـيام دولة
اإلمارات العربية المتحدة

ثروة متميزة من القوى العاملة الفتية والشابة ..وتشاركنا أكثر من 200

جنسية بفاعلية ونشاط في نمو اقتصادنا وتطوره” .وهذه القيمة االنسانية

التي تتجسد في نسب الفضل ألهله وتوثيق شهادات موضوعية أمينة
ً
ً
هائال من الثقة بالذات
قدرا
ارتباطا بشخص سموه وتعكس
للتاريخ ،ترتبط
ً
والقدرة على مواصلة االنجازات ومراكمة النجاحات بالتخطيط والعمل الجاد،

فضال عن كونها توفر طاقة ايجابية لشعب اإلمارات والمقيمين على أرضها
ً

وتعزز أجواء األمان واالطمئنان للحاضر والمستقبل ،وهذه في مجملها تمثل
ً
استثمارا في القوة الناعمة للمجتمع اإلماراتي ،وتعتبر أحد سماته وخصاله

المميزة بين المجتمعات.

مكامن قوة الدولة (تحديد الفرص) :ال شك أن أي تخطيط استراتيجي وأي

ً
حاليا
في الجوانب التالية (كما وردت بالكلمة) ( )1امتالك دولة اإلمارات
منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة ،أصبحت مصدر الهام وأمل

لشعوب العالم )2( .اقتصاد دولة اإلمارات يعد اليوم ضمن أكثر االقتصادات
ً
قوةً
ونموا )3( .تمتلك دولة اإلمارات ثروة متميزة من القوى العاملة الفتية

ً
ً
ودوليا بجهود شبابها
إقليميا
والشابة )4( .تتمتع دولة اإلمارات بسمعة طيبة
ً
عالميا في تقديم المساعدات
وشاباتها )5( .دولة اإلمارات من الدول الرائدة
التنموية واإلنسانية والعمل الخيري )6( .دولة اإلمارات مزود موثوق للطاقة
وداعم ألمن الطاقة العالمي )7( .دولة اإلمارات داعمة للسالم واالستقرار

تحديد لألولويات البد وأن ينطلق من قراءة الواقع وتشخيصه بدقة وتحديد
ً
وفقا لها رسم استراتيجية قابلة
نقاط القوة والفرص والتحديات ،التي يمكن

من أجل خير البشرية وتقدمها.

صاحب السمو رئيس الدولة على تحديد دقيق لمكامن القوة التي تحظى

محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ التأكيد على النهج

للتنفيذ وتمتلك عوامل النجاح الالزمة لها .وفي هذا اإلطار ،تنطوي كلمة

بها الدولة اإلماراتية في قطاعاتها كافة ،بحيث تشتمل خارطة الطريق التي
تضمنتها الكلمة في نهايتها على أهداف تضمن بالنهاية تعزيز تنافسية الدولة
وريادتها العالمية على مختلف األصعدة ،وتتحدد مكامن القوة (الفرص) هذه

في منطقتنا والعالم ،وعون للشقيق والصديق وداعية إلى الحكمة والتعاون
تأكيد اإلطار العام لنهج الحكم :تضمنت كلمة صاحب السمو الشيخ

العام للسياسات والفلسفة التي سينتهجها سموه في إدارة شؤون البالد،
حيث قال سموه في هذا الشأن «مستمرون بإذن الله على نهجهم (القادة
ً
مضيفا سموه« :نستلهم منهم الدروس
المؤسسين) وحكمتهم ورؤيتهم»،
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ً
جزءا
والعبر في القيادة واإلرادة ..وسيبقى تاريخنا وهويتنا وموروثنا الثقافي
ً
أساسيا في خططنا إلى المستقبل» ،وهذا اإلطار العام المؤكد لالستمرارية
في إطار نهج راسخ للدولة منذ تأسيسها يمثل مسألة ضرورية لمراقبي

الشأن اإلماراتي ،ولألسواق واالستثمارات وقادة دول العالم المختلفة،
ً
جيدا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من خالل
الذين يعرفون

اللقاءات المشتركة واالتصاالت وتحليل السياسات والتوجهات االستراتيجية
لسموه ،ولكن التأكيد على هذه النقاط يبدو مسألة حيوية في بدايات حكم

سموه في إطار تقاليد الحكم المتوارثة التي تمثل أحد خصائص التجربة
االتحادية الفريدة في دولة اإلمارات.

السياسات الداخلية :وضعت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
ً
ً
حاكما لمجمل السياسات الداخلية
تعريفيا
آل نهيان ـ حفظه الله ـ إطار

خالل فترة حكم سموه ،من خالل التأكيد على أن» شعب دولة اإلمارات
وتمكينه ..كان وال يزال محور اهتمام دولتنا المباركة وعلى قمة أولوياتها

منذ نشأتها ..وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته األساس في
كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله تعالى» .وهو توجه متوقع بالنظر إلى
أن سموه صاحب إحدى العبارات األثيرة في األدبيات السياسة اإلماراتية،
والتي قال فيها «ال تشلون هم» ،فانحيازات سموه ألبناء اإلمارات واضحة
ومؤكدة منذ سنوات طويلة ،وقد سبق كلمته الرئاسية األولى بالتوجيه

بإعادة هيكلة برنامج ذوي الدخل المحدود وزيادة ميزانيته إلى  28مليار

درهم ،في انعكاس قوي الستشعار سموه ألهمية مواكبة التغيرات
ً
عالميا ،ورغبته في استباق أي تأثيرات لها بتوفير
االقتصادية الحاصلة
حياة كريمة للمواطنين وتحصين ظروف معيشتهم في مواجهة أي تغيرات

معيشية طارئة ،بما يسهم في تعزيز شبكة األمان االجتماعي وبث روح
وصوال إلى دعم وتعزيز مشاعر الوالء
الطمأنينة بين األسر وداخل المجتمع
ً

واالنتماء للوطن.

السياسات الخارجية :اتسمت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل

نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ في التعبير عن الخطوط العريضة الحاكمة

شعب اإلمارات أثبت
أصالته وصالبته
وإرادته القوية وقدرته
على تجاوز التحديات

للسياسة الخارجية للدولة في عهد سموه بالدقة والتحديد الواضح لإلطار
ً
مطلقا عن استراتيجية
العام لهذه السياسات ،ورغم أن هذا اإلطار ال يحيد
السياسة الخارجية اإلماراتية التي تتسم باالستمرارية والتواصل منذ تأسيس

الدولة في الثاني من ديسمبر عام  ،1971فإنه قد حرص على تخصيص
الحديث عن جزئيات محددة في إطار االستراتيجية العامة للسياسة الخارجية،

وهي ( )1سيادة دولة اإلمارات وأمنها مبدأ أساسي ال يمكن التنازل عنه

أو التهاون فيه )2( ،نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي
تشاركنا قيم التعايش واالحترام المتبادل لتحقيق التقدم واالزدهار لنا ولهم.
ً
تحديدا هما مركز اهتمام الفكر السياسي لصاحب السمو
وهاتان النقطتان
ً
ارتباطا
رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ فسيادة اإلمارات وأمنها مسألة ترتبط
ً
وثيقا بمصالحها االستراتيجية ومكتسبات شعبها ،وترسيخ مبدأ التعاون

والحوار الدولي من خالل توسيع شبكات العالقات التعاونية وأطر الصداقة
مع جميع دول العالم مرهون بتشارك قيم التعايش واالحترام المتبادل.

وهذه هي أسس السياسة الخارجية لدولة اإلمارات منذ تأسيسها ،واليوم
تترسخ هذه األسس بفعل مبادرات تاريخية مثل توقيع اتفاق ابراهيم مع
اسرائيل ،والذي يكمل منظومة التعايش اإلماراتي مع مختلف دول العالم
على قاعدة االحترام المتبادل والتوافق والتعايش االنساني.
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دور القطاع الخاص
محموري ويجب تنشيطه

وزيادة مساهمته في
تنمية االقتصاد

أولويات مستقبلية :بعد توصيف الواقع وتحديد اإلطار العام للسياسات
الداخلية والخارجية ،ذهبت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل

نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ إلى رسم خارطة طريق للمستقبل وتأطير
األولويات التي ستتصدر أجندة العمل التنموي للدولة في عهد سموه،

وهنا يقول سموه في كلمته:

1ـ االقتصاد والتنمية« :تنويع اقتصادنا ضرورة إستراتيجية أساسية ضمن

المرحلة المقبلة للبناء على هذه السمعة في إقامة شراكات استراتيجية
نوعية مع مختلف الدول» .ويضيف سموه «ستظل سياسة دولة
ً
وعونا للشقيق
اإلمارات ..داعمة للسالم واالستقرار في منطقتنا والعالم..
والصديق ..وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها..
وسنستمر في نهجنا الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعالقات

الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية واالحترام المتبادل مع
دول العالم لتحقيق االستقرار واالزدهار للجميع»

3ـ العمل االنساني واالغاثي« :على نهج زايد الخير ..سنعمل على تعزيز
ً
عالميا في تقديم المساعدات التنموية واإلنسانية
دورنا ضمن الدول الرائدة

والعمل الخيري ..واالستمرار في مد يد العون إلى المجتمعات في جميع
أنحاء العالم دون النظر إلى دين أو عرق أو لون».
ً
ً
موثوقا
مزودا
4ـ الطاقة« :نحن مستمرون كذلك في ترسيخ مكانة الدولة
ً
وداعما ألمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين النمو
للطاقة،
والتطور االقتصادي العالمي».

5ـ التنافسية العالمية« :حققت اإلمارات ،الدولة الشابة الفتية ،إنجازات
نوعية عديدة واستثنائية ..لكن طموحاتنا أكبر بكثير ،ومن الضروري أن

خططنا للتنمية ..لذا من الضروري تسريع جهود التنمية االقتصادية لبناء
ً
عالميا ،وسوف نستمر في تعزيز القدرة التنافسية
اقتصاد نشيط ورائد

مستقبل مشرق ألجيال الحاضر والمستقبل ..وتحقيق هذا الهدف يعتمد

هذا المجال» ،ويضيف «أولوياتنا تشمل كذلك تنمية قدراتنا في مجال

وضع أساسات صلبة لهذا الوطن ...علينا اليوم مضاعفة الجهود لحفظ

االقتصادية لدولة اإلمارات وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في
العلوم والتكنولوجيا وتطويرها ..لتحقيق فوائد لجميع قطاعات االقتصاد
والمجتمع ..كما أن دور القطاع الخاص محوري ويجب تنشيطه وزيادة

مساهمته في تنمية االقتصاد».

2ـ التعاون الدولي والعمل الدبلوماسي« :عززت دولة اإلمارات منذ قيامها
عالقاتها مع دول العالم على أسس راسخة من حسن التعامل والمصداقية
ً
ً
والتعاون ّ
ودوليا بجهود
إقليميا
البناء ،لذلك اكتسبت الدولة سمعة طيبة
شبابها وشاباتها الي نفتخر فيهم داخل الدولة وخارجها ..وسنسعى خالل

نستمر في بذل أقصى طاقاتنا وجهدنا لتحقيق المزيد ..فمسؤوليتنا تأمين
على العمل والجهد الذي نقدمه اليوم...الوالد المؤسس “رحمه الله”..
مكانة الدولة ومكتسباتها ..هدفنا األول واألخير هو اإلمارات وشعبها.

قالوا عن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي بكلمة صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان ،وعبر عن ثقته بأن دولة اإلمارات والعالم سيستفيدان
منها خالل الفترة المقبلة .وقال عبر حسابه في موقع تويتر “:تابعت باهتمام
بالغ كلمة أخي الشيخ محمد بن زايد ،رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،
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الرئيس المصري:
أشيد بالرؤية الثاقبة
للشيخ محمد بن زايد
التي تجلت في مواقف
عديدة طوال السنوات
الماضية

ملك البحرين:
عبر عن السياسة
الحكيمة التي توليها
دولة اإلمارات بقيادة
للشعب اإلماراتي الشقيق التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء
والتنمية واألخوة ،وحدد بشكل واضح سياسة اإلمارات الداخلية والخارجية.”.

الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان

وتابع“ :إنني أود أن أشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد التي تجلت

في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية ،والتي أثق بأن اإلمارات والعالم

سيستفيدان منها خالل الفترة المقبلة ،وأؤكد من جديد عزمنا على تعزيز
عالقات األخوة والتعاون ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ

محمد بن زايد”.

أشاد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،خالل اتصال هاتفي

أجراه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،بمضامين الكلمة التي
وجهها سموه للشعب اإلماراتي .وبين أنها “عبرت عن السياسة الحكيمة

التي توليها دولة اإلمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ترسيخ
وتعزيز جسور الشراكة والحوار والعالقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة

والمصداقية واالحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق االستقرار واالزدهار
للجميع”.

غرد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ،قائال“ :استمعت بتمعن
لخطاب صاحب السمو أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة اإلمارات العربية

المتحدة الشقيقة ،وما تضمنه من رؤية تنموية ثاقبة ستعزز ،بإذن الله ،دور
اإلمارات الريادي في التنمية ،وصناعة السالم في العالم ،وستحقق لشعب

اإلمارات الشقيق طموحاته في النمو والرفاه .أهنئكم أخي على هذه الرؤية”.

الرئيس الموريتاني:
دور اإلمارات الريادي
في التنمية ،وصناعة
السالم في العالم،

وستحقق لشعب اإلمارات
الشقيق طموحاته في
النمو والرفاه
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المزاج الخليجي تجاه
أمريكا
فما يوحي أن الدول الخليجية لم تعد مستعدة بالمغامرة بالمكاسب التي حققتها من وراء

تراجع المواقف األمريكية منذ أيام الرئيس األمريكي األسبق باراك أوباما واستمرت مع

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

مرت الزيارة التي قام
بها الرئيس األمريكي
جو بايدن إلى دول
المنطقة في منتصف
شهر يوليو الماضي
ً
ً
مهما
اجتماعا
وعقد
مع قادة دول مجلس
التعاون الخليجي ومصر
واألردن والعراق (،)6+3
بهدوء ودون صخب
إعالمي وشعبي يوضح
المكانة التاريخية التي
تحتلها العالقات الخليجية-
األمريكية أو على األقل
المكانة العالمية للدولة
العظمى ،بل إن الفترة
التي أعقبت الزيارة بأيام
بينت صحة تراجع الحماس
الخليجي في انتظار نقلة
أمريكية في العالقات.

ً
شعورا بأنها حققت إنجازا في مواقفها أجبرت بايدين بأن
الرئيس الحالي بايدن بل إن هناك

يأتي للمنطقة في «زيارة الضرورة» ،واتخاذ مواقف ضد إيران في مقابل عدم الخروج بنتائج
ملموسة.

ً
انطباعا بعدم توقع الكثير من الزيارة فاالهتمام
كانت هناك مالحظة سبقت الزيارة واعطت

الخليجي للزيارة لم تبرز بالطريقة المعتادة لرؤساء الدول الكبرى على شكل الصين وروسيا
وحتى زيارة بوش االبن فهي أي الدول الخليجية استمرت في انشغالتها في توسيع شراكاتها

االستراتيجية مع الدول األخرى مثل الهند وألمانيا وفرنسا في إشارة إلى أن الزيارة األمريكية
محطة دبلوماسية كأي زيارة عادية وينبغي عدم المجازفة باالعتقاد أنها تاريخية متميزة وقد

تغير من الموقف األمريكي المتذبذب والمهزوز.

ً
شيئا في الملفات التقليدية ولم
بايدن الذي مثل نهج الديموقراطيين في هذه الزيارة لم يغير

ً
أفكارا واضحة تعطي انطباعا للدول الخليجية بأن هناك نية أمريكية لتعديل مواقفها
يقدم
تجاه الملف االيراني بشكل جاد وال حتى في مصادر تهديد استقرار المنطقة وال حتى في

ملف المواطن السعودي جمال خاشقجي ،في المقابل فإن الدول الخليجية هي األخرى لم
تقدم تنازالت تحرجها أمام «أصدقائها الجدد» بمجرد أن بايدن زار دولها فالمصالح هي اللغة

التي بدأ الخليجيون يركزون عليها باعتبارها أساس العالقات الدولية.

تغير نظرة الخليجيين في االعتماد الكامل على الحليف التقليدي والوحيد في عالقاتها الدولية

مسألة لها بعدين إيجابيين .البعد األول :وفق نظرية في العالقات الدولية «ال تضع كل
البيض في سلة واحدة» وقد تأكد هذا األمر في أحداث الربيع العربي السيء السمعة عندما

وقف الديموقراطيون مع الفوضى في الدول العربية ،ولكن الموقف جاء بمثابة الخروج من
األزمة بفرصة فكان توسيع الخليجيون للشراكات الدولية.

البعد اآلخر :أن المحرك األساسي في العالقات الدولية هي المصالح وارتهان قرار دولة

في يد حليف وحيد مهما كانت طبيعته قد يؤدي إلى نتائج غير جيدة وقد تم اختبار الواليات
المتحدة على مدى عقد كامل وكانت النتيجة التردد والتراجع في اللحظات الحاسمة وأي
تعديل الحق من قبل اإلدارة األمريكية إنما هو نتيجة خوف من خسارة الحليف الخليجي وهذا

ما حصل مع زيارة بايدن األخيرة.

لم تعد تخشى الدول الخليجية فقدان أي حليف دولي كما أنها ال ترى في حليف ميزة

دون آخر فالمعيار فعالية الشراكات الدولية ،صح هناك حنين خليجي شعبي تجاه الواليات

المتحدة ألسباب سياسية وغيرها ولكن طريقة تعاطي بعض إدارتها (خاصة الديموقراطيين)
قد تساهم في تآكل ذلك الحنين فالبعض ينغمس في التدخل في الشؤون الداخلية ويراهن

على خصوم الحلفاء الخليجيين دون اعتبار للمصالح المشتركة.
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شيخة مغير الدرمكي ،مهندس بحث وتطوير ،قسم المواد النشطة ،هالكن

نسبة النساء العامالت في صناعة الدفاع
سترتفع في السنوات القادمة
أكدت شيخة مغير الدرمكي ،مهندس بحث وتطوير ،قسم المواد النشطة،
بشركة هالكن ان نسبة النساء العامالت في صناعة الدفاع سترتفع في
السنوات القادمة ،ويرجع ذلك إلى الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة .حيث
تهدف دولة اإلمارات إلى بناء وتعزيز قدرات مواطني دولة اإلمارات ليصبحوا
وصوال إلى بناء قدرات دفاعية
مستقبال خبراء تقنيين في صناعة الدفاع،
ً
ً
محلية تعتمد بشكل كامل على المواهب اإلماراتية.
وأشارت الى أن المرأة اإلماراتية يمكنها المساهمة بشكل مباشر في بناء
عقلية ابتكارية وتمكينية لألجيال الشابة القادمة.
برأيك ،ما هي العقلية والمهارات األساسية التي يجب أن تمتلكها المرأة

في دولة اإلمارات ،لذلك قد تظهر بعض العقبات التكنولوجية ،وتتمثل إحدى

برأيي ،قد تواجه النساء العامالت في الصناعات التي يهيمن عليها الرجال

وتعليمنا لنصبح خبراء في المجال .وبمرور الوقت ،يتم نقل المعلومات التي

البحث والتطوير .لذلك يجب أن تتحلى النساء بالشجاعة والتصميم على

برأيك ،ما هي الطريقة التي يمكن أن تساهم بها المرأة اإلماراتية تجاه

اإلماراتية للتألق في مثل هذه المهنة الصعبة؟

تحديات متنوعة ،وهي ال ترتبط بالضرورة بكونك رجل أو امرأة .ففي مجال
ً
دائما دور أساسي في نهج
مثل الدفاع ،يكون لالبتكار والتقنيات المتطورة

تقديم أحدث التقنيات في هذه الصناعة كما أن ثقة الشخص وطموحه

وإيمانه بقدراته ومهاراته تعد سمات مهمة يمكن أن تساعد المرأة في تطوير

الطرق الفعالة للتغلب عليها في االستعانة بخبراء دوليين يمكنهم تدريبنا

نتعلمها إلى الجيل التالي ويتم بناء أساس لالبتكار التكنولوجي.

وطنها؟
ً
ً
أساسيا في تنمية
دورا
ألسباب متعددة ،لعبت المرأة اإلماراتية ،وال تزال،

حياتها المهنية في مجال الدفاع .إن اتباع نهج التعلم المستمر لتحسين الذات
ً
أيضا عامل رئيسي آخر يساعد المرأة اإلماراتية على
واكتساب المعرفة هو

والخبرة التي اكتسبناها في مجاالتنا وأن نقدم الدعم الالزم للبناء على التقدم

هل يمكنك ذكر أي لحظة مهمة في حياتك المهنية أو عقبات كان عليك

المشاركة في الدراسات والبرامج األكاديمية العليا في المجال الذي يلهمهن.
ً
دورا متزايد
وفي ما يخص صناعة الدفاع ،أعتقد أن المرأة اإلماراتية تلعب

التألق ليس فقط في مجال الدفاع ،بل وفي أي صناعة.

التغلب عليها؟
نظرا ألنه مجال جديد نسبياً
ً
تحديا حقيقياً
ً
يعد استكشاف مجال المواد النشطة

البالد .في ما يتعلق بجيل الشباب ،أعتقد أنه من الضروري أن نشارك المعرفة
الذي حققته المرأة في العديد من المجاالت .وأود أن أشجع الشابات على

األهمية ويمكننا المساهمة بشكل مباشر في بناء عقلية ابتكارية وتمكينية

لألجيال الشابة القادمة.

ما هي توقعاتك للرحلة المهنية المقبلة؟

أعتقد أن نسبة النساء العامالت في صناعة الدفاع سترتفع في السنوات

القادمة ،ويرجع ذلك إلى الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة .حيث تهدف
دولة اإلمارات إلى بناء وتعزيز قدرات مواطني دولة اإلمارات ليصبحوا
وصوال إلى بناء قدرات دفاعية
مستقبال خبراء تقنيين في صناعة الدفاع،
ً
ً

محلية تعتمد بشكل كامل على المواهب اإلماراتية.

من الذي ألهمك للعمل في مجال الدفاع  ...هل هناك نموذج تقتدين به؟
ً
أشواطا
ال يمكنني القول إن لدي نموذج أقتدي به ،لكن دولة اإلمارات قطعت
مذهلة في حماية الدولة والمنطقة من التهديدات والتحديات الخارجية ،وهذا

حفزني على المساهمة في ضمان استمرارية هذا الهدف االستراتيجي.
وأعتقد أنه من خالل العمل في صناعة الدفاع ،يمكنني المساهمة بشكل
مباشر وفعال في تحقيق طموحات دولة اإلمارات.
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أبعاد تحليلية مهمة لكلمة

صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان لشعب اإلمارات

اكتسبت الكلمة المتلفزة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ
حفظه الله ،ـ في الثالث عشر من شهر يوليو الماضي ،أهميتها من جوانب عدة أولها الدور الحيوي
الذي باتت تضطلع به دولة في اإلمارات سواء في االقتصاد العالمي أو أسواق الطاقة أو الحفاظ
على األمن واالستقرار االقليمي والدولي ،وثانيها دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ في صناعة القرار االقليمي والدولي وانهاء النزاعات واالضطالع بأدوار
وساطة حيوية بين الدول ونزع فتيل التوترات وطي صفحة الخالفات وتبريد األزمات االقليمية
والدولية ،وثالثها تسليط الضوء على اتجاهات السياسة الخارجية اإلماراتية بكل ما تمتلك من مكانة
وقدرة على التأثير في المعادالت األمنية واالستراتيجية االقليمية والدولية ،وثالثها حاجة األسواق
الدولية والمستثمرين والشركاء االستراتيجيين لدولة اإلمارات للتعرف على االتجاهات االستراتيجية
للدولة وأولوياتها في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

بقلم العقيد الركن/

يوسف جمعه الحداد

ورغم أن هذه التوجهات تكاد تكون ثابتة بحكم ما تتسم به سياسات الدولة

لمفردة «االقتصاد» عشر مرات في كلمته ،كما ذكر الرئيس الراحل

الدولة خالل الفترة الماضية التي غيب المرض فيها الرئيس الراحل الشيخ

المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في كلمته

من استمرارية وثبات قدر االمكان ،وبالنظر إلى دور سموه في قيادة أمور

الشيخ خليفة من زايد ـ رحمه الله أربع مرات ،وذكر القائد المؤسس

خليفة ،فإنه كان من الضروري إعادة التأكيد على التوجهات واألولويات
ً
سياسيا ،وبحكم أن هناك مرحلة
وتحديدها بدقة ،بحكم المتعارف عليه

ووردت مفردة «تحقيق» ( 8مرات) ،وكلمة «المنطقة» ( 6مرات)،

االستراتيجية األساسية .وبشكل عام تنطوي الكلمة على أبعاد تحليلية يمكن

عن «االزدهار» ( 4مرات) ،و»البناء» ( 4مرات) ،و»االستقرار» ( 4مرات)،

جديدة من الحكم تحتاج إلى تعريف عناوينها ومنطلقاتها وثوابتها وتوجهاتها

االشارة إليها فيما يلي:

	•يشير تحليل كمي نشرته وسائل االعالم لكلمة صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ،والتي اشتملت
على نحو  792كلمة ،إلى جوانب جوهرية من األهمية ويسلط الضوء
على بعض المعاني والدالالت الحيوية لمحتوى كلمة سموه ،ومنها
ً
تكرارا ،والتي تصدرتها كلمة «دولة» التي وردت في
الكلمات األكثر
مواضع مختلفة من الكلمة وتكررت « 29مرة» ،كما تكررت ذكر
اإلمارات « 22مرة» ،وأشار سموه

« 3مرات» ،وأتى على ذكر «العالم» ( 11مرة) ،و»الشعب» ( 10مرات)،
ومفردة «خطط» ( 4مرات) ،ومفردة «االتحاد» ( 4مرات) ،والحديث

و»الشراكة» ( 3مرات) ،و»الثقة» ( 3مرات) ،و»المقيمون» (3
مرات) .ولهذا التركيز التكراري على بعض المفردات

والمفاهيم دالالت تعلق بأولويات بعض األمور
مثل االقتصاد واالنجاز (تحقيق) والعالقات
الدولية (العالم) وشعب اإلمارات (الشعب)

والعالقــات واالستقـــرار
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تكشف الكلمة حرص
سموه على سيادة
الدولة ومصالحها وأمنها
واستقرارها
االقليمي (المنطقة) ،والتخطيط وبناء الشراكات وتحقيق االزدهار.

	•تكشف الكلمة عن جوانب مهمة في شخصية صاحب السمو رئيس
الدولة ـ حفظه الله ،وفي مقدمتها الحرص التام على سيادة الدولة

ومصالحها وأمنها واستقرارها ،والشك أن انخراط سموه منذ بدايات
ً
مبكرا
حياته العملية في ممارسة العمل العسكري والسـياسـي قد أسهم
في أن تتشكل لديه رؤية استراتيجية شاملة وعميقة ألهمية الحفاظ
على سيادة الدولة ومقومات أمنها واستقرارها باعتبار ذلك مقومات
ً
جيدا
فضال عن أن سموه يدرك
ال غنى عنها الستمرار مسيرة التنمية،
ً

عوامل الخطر والتهديد التي تموج بها البيئة األمنية واالستراتيجية

ً
إعالميا بـ «الربيع العربي» ،وأثرت على استقرار شعوبها وأمنها ،وأدت

إلى فوضى اقليمية عارمة ،وانهيار دول عربية عدة وتدمير البنى التحتية
فيها ،وتوغل اإلرهاب والجماعات اإلرهابية في أراضـيها .كما يبدو
اهتمام سموه بمتطلبات األمن واالستقرار من خالل خطط تطوير

القوات المسلحة ،حيث قاد سموه جهود تطوير قواتنا المسلحة طيلة

بالخليج العربي ومنطقة الشرق األوسط في المرحلة الراهنة ،حيث
ً
ً
ً
بارزا في التصدي ألحد أخطر التهديدات التي
رئيسيا
دورا
لعب سموه

القوات خالل جميع المشاركات الخارجية التي أسهمت فيها ،حيث كان

دول شقيقة ـ في صون األمن القومي العربي في مواجهة التخبط

فقط لشعب اإلمارات ،وإنما للشعوب العربية واإلسالمية قاطبة،

عصفت بعالمنا العربي في التاريخ المعاصر ،ونجح ـ بمشاركة قادة

واالضطرابات العارمة ،وانتشار الفوضـى وعدم االستقرار ،التي
دوال عربية شتى ،ضمن ما يعرف
انتشرت كالنار في الهشـيم واجتاحت
ً

السنوات الماضية ،وقد تجلى هذا التطوير في األداء البطولي لهذه
أداء وسلوك أفراد قواتنا المسلحة الباسلة ،مبعث فخر واعتزاز ليس
حيث أثبتت أنها قوة احترافية قادرة على صون القيم والمبادىء،

والدفاع عن مصالح وأمن واستقرار ومصالح الشعوب العربية،
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تكشف الكلمة إعتزاز
سموه وفخره بشعب
اإلمارات والروابط القوية
التي تجمعه وأفراد الشعب
َ
العاجلة في المناطق المحررة إلى
كما قدمت المساعدات اإلغاثية

جانب فتح الطرقات والمعابر اآلمنة وتمشيط المناطق ونزع األلغام

والعبوات الناسفة التي تعيق تحركات المدنيين وتهدد حياتَ هم بالخطر.
وتثبيت أسس األمن واالستقرار في مناطق األزمات والصراعات،
وردع أي تهديد ألمن المنطقة واستقرارها ،وكبح جماح أي أطماع

سطرت القوات المسلحة لدولة اإلمارات خالل مشاركتها
خارجية .وقد
ّ

في اليمن مالحم إنسانية عظيمة باتت نموذجا يدرس في التعامل
الحضاري أثناء العمليات العسكرية بالتزامها بالمواثيق الدولية وقواعد

االشتباك المتفقة مع القانون الدولي اإلنساني ،كما قادت عملية
تأمين وصول المساعدات اإلنسانية وتكفلت بإيصالها إلى مختلف

المناطق وأخلت آالف الجرحى من مختلف المحافظات للعالج في

خارج اليمن ،كما أشرفت على عملية تأمين وصول فرق الهالل األحمر
اإلماراتي والمنظمات اإلنسانية العاملة إلى مناطق الصراع ،للتعرف

إلى احتياجات الناس واإلسهام في إعادة تأهيل القطاعات الخدمية..

وقد كان للدور اإلنساني واإلغاثي الذي قامت به القوات المسلحة

في اليمن كان له عظيم األثر في التخفيف من معاناة الشعب اليمني

الشقيق ،خاصة أن هذا الدور قد تكامل مع الجهود والمبادرات التي
ً
ً
إيجابيا
دورا
تقوم بها الجهات والجمعيات الخيرية اإلماراتية ،التي لعبت
ً
بارزا وما تزال ،كهيئة الهالل األحمر اإلماراتي ،ومؤسسة خليفة بن
زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية ،ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
لألعمال الخيرية واإلنسانية ،بجانب مؤسسات زايد بن سلطان آل

نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية ،ومؤسسة سلطان بن خليفة آل
نهيان اإلنسانية والعلمية ،وسقيا اإلمارات ،والرحمة لألعمال الخيرية،

وبيت الشارقة الخيري ،وغيرها من مؤسسات وجمعيات الدولة
اإلنسانية ،حيث ساعدت القوات المسلحة هذه الجمعيات والهيئات

الخيرية على القيام بدورها اإلنساني في اليمن على الوجه األكمل.
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عليه العالقة الراسخة بين القيادة والشعب وبين الدولة ومواطنيها،

تضمنت كلمة سمو رئيس
ً
ً
مهما من
جانبا
الدولة
األمور المتعلقة بالحاضر
والمستقبل ً
معا

فهي عالقة قائمة على رباط قوي ال ينفصم ،وهنا يتضح أن سموه

ينظر إلى الشعب ال من منظور سياسي تقليدي بل من منظور عائلي
وأسـري ،نابع من فكرة «عظم الرقبة» ،بكل ما يتطلبه األمر من
استحقاقات والتزامات تجري عادة بين األهل وذوي القربى وصالت

الدم.

	•يالحظ التوافق والتماهي التام بين مضمون كلمة سموه ،واألهداف
الطموحة المتضمنة في وثيقة الخمسين ،التي تتضمن عشرة
مبادىء ،والسيما فيما يتعلق بالتركيز بشكل كامل خالل الفترة
المقبلة على بناء االقتصاد األفضل واألنشط في العالم ،واعتبار

التنمية االقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية األعلى ،وأن
السياسة الخارجية لدولة اإلمارات هي أداة لخدمة األهداف الوطنية

العليا وعلى رأسها المصالح االقتصادية لدولة اإلمارات ،كون «هدف
	•يكشف اعتزاز صاحب السمو رئيس الدولة وفخره بشعب اإلمارات،
البعد الوطني والروابط القوية التي تجمع بينه وبين أفراد الشعب،
وهي أمور أسهمت في صياغة رؤية سموه للمواطنة في دولة
اإلمارات ،ورغم أن االنسان يمثل أولوية مطلقة لدى القيادة الرشيدة

في اإلمارات منذ تأسيس الدولة ،فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن
ً
ً
ً
زايد آل نهيان قد ّ
خاصا لالهتمام باالنسان
ذاتيا
مفهوما
شكل وصاغ
ً
ً
ً
عميقا يؤطر هذه األولوية ويحدد
إنسانيا
معيارا
ورعايته حيث وضع
معالمها من خالل صياغة مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها ،حيث

السياسة هو خدمة االقتصاد وهدف االقتصاد هو توفير أفضل حياة

لشعب اإلمارات» ،وأن «حسن الجوار أساس لالستقرار».

	•تعكس الكلمة عزم صاحب السمو رئيس الدولة على مواصلة سياسة
تنويع الشراكات وتوسيع دائرة الصداقات ،بما يعكس تنوع السياسة
الخارجية لدولة اإلمارات وحرصها على امتالك عالقات قوية مع دول

العالم والقوى الدولية واالقليمية كافة ،في استمرار لنهج اإلمارات

الخاص بتوسيع شبكة عالقاتها الدولية واالستفادة من موارد قوتها
الناعمة ،وقدرتها على بناء التوازن الصعب بين الشركاء والفرقاء.

ومواصلة السياسات القائمة على نشر التسامح واالعتدال والتعايش،
ً
ً
مهما في احتواء خطر التطرف
دورا
حيث لعبت هذه السياسات

أسس سموه لمفهوم «عظم الرقبة» كمعيار للتعبير عن شعور سموه
ّ
ً
واضعا أساس النموذج اإلماراتي الخاص
بمواطني دولة اإلمارات،

والتشدد واالرهاب ،والترويج لنموذج التعايش اإلماراتي القائم على

ورد على لسان سموه أثناء أدائه واجب العزاء في أحد شهداء دولة

األجواء الالزمة للتنمية وصناعة نموذج العيش الذي يحلم به ويطمح

بـ»المواطنة» وعالقة الدولة بمواطنيها .وهذا التعبير الشهير هو الذي

اإلمارات باليمن الشقيق ،حيث أكد سموه لذوي الشهيد «أخوك
ً
مؤكدا األساس الذي تقوم
(الشهيد) وانتو عيالكم كلكم عظم رقبة»،

االنفتاح وقبول اآلخر ،بكل ما يمتلك من جاذبية وقدرة على توفير

إليه ماليين الشباب في المنطقة العربية والعالم.

	•يعبر اعتزاز صاحب السمو رئيس الدولة بدور الشباب ،عن كونه رائد
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للتحديث والنهضة في دولة اإلمارات ،حيث نجح سموه ـ من خالل
الرهان على الكودر المواطنة الشاب واالستثمار فيها ـ في العبور

بالدولة إلى أجواء التنافسية العالمية في القرن الحادي والعشرين

من خالل سلسلة متالحقة ومتنوعة من االنجازت التنموية الكبرى

في مختلف المجاالت :استكشاف الفضاء ،الطاقة النووية السلمية،

اقتصاد المعرفة ،التحول الرقمي ،التكنولوجيا المتقدمة ،الطاقة
المتجددة ،البنى التحتية ،وقد حقق سموه بموازاة ذلك كله طفرة
هائلة في بناء الوعي الوطني لدى أجيال الشباب من خالل برنامج

الخدمة الوطنية في القوات المسلحة ،ما أحدث نقلة نوعية بالغة
األهمية في تشكيل وتكوين وعي الشباب اإلماراتي بأجندة وطنه

والتحديات التي تواجه دولته وشعبه.

	•يكشف حرص سموه في كلمته على مواصلة دور اإلمارات االنساني
واالغاثي العالمي الرائد ،عن جانب مهم من شخصية سموه،
واهتمامه العميق بالمبادرات االنسانية ،حيث أسهم سموه في تعزيز
الجهود الدولية الستئصال األمراض المعدية مثل المالريا ودودة
غينيا وغيرها من األوبئة الفتّ اكة ،ووفقا لما تم اإلعالن عنه وما هو
متوفر من أرقام ،فقد بلغت تبرعات صاحب السمو الشيخ محمد بن

أساسا لألطفال خالل أقل
الموجهة
زايد لدعم جهود الصحة العالمية
ً
ّ
من  5سنوات نحو  235مليون دوالر ُخصص منها  167مليون دوالر
دعما لجهود استئصال مرض شلل األطفال ،و 30مليون دوالر لدعم
ً
جهود القضاء على مرض المالريا ،كما عززت مبادرات الشيخ محمد

بن زايد قدرات هيئة الهالل األحمر اإلماراتي حتى أصبحت واحدة من
ودوليا ومكنتها من
إقليميا
المنظمات اإلنسانية الفاعلة والمؤثرة
ً
ً

ترقية وتطوير أنشطتها وتعزيز مسيرتها اإلنسانية .وخالل ذروة تفشي
ً
عالميا ،كما انطوت مبادرة صاحب السمو الشيخ
فيروس «كورونا»
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ الخاصة بتحصين

ماليين األطفال الباكستانيين ضد مرض شلل األطفال على أهمية
كبيرة ،ليس فقط ألنها تعكس الوجه اإلنساني لدولة اإلمارات ،وتمثل

ترجمة ميدانية لتوجيهاتها بتعزيز الجهود العالمية الرامية للحد من

انتشار األوبئة والوقاية من التداعيات الصحية السلبية التي يعانيها
ً
أيضا ألنها تجسيد واضح اللتزام دولة اإلمارات
األطفال منها ،وإنما
العربية المتحدة بالنهج والمبادئ اإلنسانية لمساعدة الشعوب

المحتاجة والفقيرة وتطوير برامج التنمية البشرية ،واالهتمام بسالمة
صحة اإلنسان وفئة األطفال المحتاجين للرعاية الصحية الوقائية في
مختلف دول العالم .وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

قد قدم منذ عام  2011مبلغ  167مليون دوالر مساهمة من سموه

في دعم الجهود العالمية الستئصال مرض شلل األطفال مع التركيز
بشكل خاص على باكستان وأفغانستان .وقد عبرت تصريحات صاحب

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انعقاد قمة اللقاحات
في أبوظبي في أبريل  2013عن حس إنساني عميق ،وتجاوب كبير مع
التحديات التي تهدد حياة األطفال في العالم ،حينما قال سموه :إن

«إنقاذ األطفال من أمراض يمكن الوقاية منها عمل إنساني عظيم ،ال
ً
دائما إلى
يتحقق إال بتكاتف وتعاون الجميع ،وأن دولة اإلمارات تسعى

إقامة شراكات عالمية لحل هذه القضايا الدولية المهمة» .وأضاف
ً
كليا على
سموه «أن الفرصة التاريخية التزال أمام العالم للقضاء
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بالدخل القومي اإلجمالي ألربع مرات ،كما جاءت في المرتبتين الثانية

والرابعة لبعض السنوات خالل الفترة نفسها .وأشار تقرير رسمي إلى

أن المساعدات الخارجية اإلماراتية تندرج ضمن  3فئات رئيسية :تنموية
ّ

وإنسانية وخيرية ،حيث ّ
شكلت المساعدات التنموية نحو  87.7%من
إجمالي المعونات الخارجية المقدمة ،بينما حصلت فئتا المساعدات

اإلنسانية والخيرية على  9.9%و ..2.4%وقدمت نحو  59.1%من
المساعدات الخارجية على شكل منح ،بينما ّ
الميسرة
شكلت القروض
ّ
للدول النامية دفعة قوية لحافظة تمويالتهم الداخلية وبنسبة بلغت

 40.9%من إجمالي مدفوعات المعونات التنموية .وبالنسبة للتوزيع
الجغرافي للمساعدات الخارجية اإلماراتية في الفترة بين - 2010

أن أفريقيا تلقت ما يقرب من نصف اإلجمالي،
 ،2021أوضح التقرير ّ

بينما حصلت الدول اآلسيوية على .40%

	•يمثل نهج سموه الذي تضمنته الكلمة التي وجهها إلى شعب اإلمارات،
ترجمة لمتطلبات تحقيق أهداف التنافسية العالمية ،وفي مقدمتها

تعكس الكلمة عزم سموه
على مواصلة سياسة
تنويع الشراكات وتوسيع
دائرة الصداقات

تحقيق مستهدفات خطة مئوية اإلمارات  ،2071حيث يمثل هذا
ً
ً
استثنائيا لدولة اإلمارات بعد نجاحها الفائق
رهانا
التحدي بعيد المدى

في تحقيق أهداف رؤية  ،2021وتتويج هذا النجاح بوصول “مسبار

األمل” اإلماراتي إلى مداره حول المريخ وإرسال أول رائد فضاء إماراتي
وعربي إلى المريخ ،وبدء تشغيل أولى محطات مشروع “براكة” للطاقة

فضال عن الكثير من النجاحات الكبرى
النووية المدنية لتوليد الكهرباء،
ً

في مجاالت التعليم والثقافة والعلوم والصحة واالقتصاد وغيرها.

حيث يستهدف التحدي المقبل أن تكون دولة اإلمارات أفضل دول
ً
تقدما بحلول ذكرى المئوية األولى لتأسيس الدولة،
العالم وأكثرها
وذلك في عام  ،2071من خالل خطة عمل طموحة وبعيدة المدى
تنقسم إلى خمسة مراحل كل منها تشمل عشر سنوات ،للوصول إلى

أهداف محددة :أفضل تعليم في العالم ،أفضل اقتصاد في العالم،

مرض شلل األطفال ،في ظل االنخفاض الكبير في حاالت اإلصابة
ً
عالميا ،وأن المجتمع الدولي قادر في هذه
بهذا المرض الموهن

اللحظة الحاسمة على مواجهة هذا التحدي للقضاء على مرض شلل
األطفال ،وتحقيق منفعة دائمة لألجيال المقبلة .وقد نجحت حملة

اإلمارات للتطعيم ضد شلل األطفال ،التي نفذت في باكستان خالل

ً
مليونا و175
الفترة من عام  2014حتى نهاية  ،2018في إعطاء 371
ً
ألفا و 240جرعة ألكثر من  57مليون طفل .وقد حظيت حملة اإلمارات

أفضل حكومة في العالم ،أسعد شعب في العالم .والمؤكد أن كسب
ً
تتويجا
هذا التحدي هو األهم بالنسبة لدولة اإلمارات وشعبها ،كونه
للنجاح المرتقب في دخول مرحلة مابعد النفط واالحتفال بتصدير آخر
ً
عاما كما وعد صاحب السمو الشيخ محمد
برميل نفط بعد خمسين

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله .

	•تضمنت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ً
ً
مهما من األمور المتعلقة بالحاضر
جانبا
رئيس الدولة ـ حفظه الله،
ً
معا ،حيث يحسب لسموه القدرة الفائقة على تحفيز
والمستقبل

للتطعيم بدور استثنائي وأهمية خاصة في جهود القضاء على الوباء
ً
ً
ً
إيجابيا للحد
مؤشرا
نهائيا ،حيث يعد نجاح حملة اإلمارات للتطعيم

قول سموه “إن رهاننا الحقيقي في هذه الفترة ،وعندنا خير ،أن نستثمر

العالم .وتؤكد االحصاءات أن المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة

فعاليات “مجلس محمد بن زايد ألجيال المستقبل” في مارس ،2017

من انتشار الفيروس ليس على مستوى باكستان ولكن على مستوى

شعبه ،وغرس قيم الوفاء بين األجيال الشابة ،وهنا نشير إلى حديث

كل إمكانياتنا في التعليم” ،وفي المحاضرة العميقة لسموه في ختام

اإلمارات خالل الفترة من  2010وحتى  2021قد بلغت نحو 206

دعا سموه أبناء الوطن من الطالب إلى التسلح بالعلم والمعرفة،

وحافظت دولة اإلمارات على مدار األعوام الماضية على ارتفاع نسبة
ً
قياسا إلى دخلها القومي اإلجمالي ،محققة
مساعداتها اإلنمائية

العالم؛ ليس أمامنا خيار إال االعتماد على النوعية؛ وسالحنا الحقيقي
هو العلم ،ونريد أن ننافس بكم دول العالم ،فطموحنا أن ننافس دول

المرتبة األولى ألعلى المانحين الدوليين للمساعدات اإلنمائية مقارنة

واالقتصاد مثل فنلندا ،ونيوزيلندا ،وكوريا الجنوبية ،وسنغافورة”.

مليارات و 34مليون درهم ،بما يعادل  56.14مليار دوالر أمريكي.

مرتبة متقدمة بين أعلى الجهات المانحة .وبذلكّ ،
حلت اإلمارات في

قائال”إننا نريد من أبنائنا وطالبنا أن يتعلموا أفضل التقنيات في
ً

العالم المتقدمة التي حققت نجاحات في التنمية البشرية والتعليم
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تداعيات قمة الناتو
على الصين
ولكن اليوم قالتها وبكل صراحة كل من هلسنكي وستوكهولم بأنهما ُينهيان إستراتيجية الحياد

لصالح التوجه للتحالف المعلن مع الغرب باالنضمام إلى حلف الناتو .بالطبع دخول عضوية
ً
بعضا من الوقت ،ولكن
الناتو تتطلب مصادقة برلمانات الدول األعضاء ،وبالتالي لربما تأخذ

بقلم :د.محمد بن هويدن

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

عقدت في مدريد الشهر
الماضي قمة حلف
الناتو ،التي وصفت
بالتاريخية لمجموعة من
أوال،
االعتبارات أهمهاً :
قبولها انضمام كل من
فنلندا والسويد لعضوية
الحلف ،وهذه الدول
تعتبر دول حساسة
بالنسبة لروسيا
باعتبارها دول محاذية
أو قريبة حدوديا لها،
وعليه فقد كانت دائماً
ما تتبنى سياسة
الحيادية في عالقتها
مع روسيا والغرب في
محاولة لعدم إثارة
غضب موسكو.

األهم أن هذه الدول أعلنت رغبتها االنضمام وحلف الناتو وافق على ذلك ،فنحن اآلن أمام

مسألة وقت ال أكثر لتنضم هاتين الدولتين إلى الثالثين دولة أخرى أعضاء في حلف الناتو.
ً
ثانيا ،موافقة دول حلف الناتو على تقوية دفاعاتها في منطقة شرق أوروبا ورفع قدراتها

العسكرية وتشكيل قوة تدخل سريع يتم تدريبها في الدول األعضاء تكون مهمتها االستعداد

للذهاب بشكل سريع للدفاع عن دول الحلف في حالة الخطر ،ورفع عدد تلك القوات من أربعين

ألف جندي إلى ثالثمائة ألف جندي .وثالثا ،تغيير النظرة االستراتيجية للناتو وتبني مفهوم
ً
سابقا بل غدت
جديد مختلف عن السابق يضع روسيا ليست كشريك كما كان عليه التوجه

ً
صراحة بهذا التصنيف الجديد لروسيا
روسيا اليوم التهديد المباشر للحلف ،فالحلف يعلنها
ً
ورابعا ،أن توجه الناتو أضاف وألول مرة ذكر الصين كجزء من نظرته
بأنها هي عدوه المباشر .
االستراتيجية الجديدة ،والتي اعتبرت الصين بأنها من أولويات حلف الناتو للعشر السنوات
القادمة باعتبارها دولة متحدية لقيم الناتو ومصالحه .

هذه كلها تطورات محورية تجعل من القمة تاريخية بكل معنى الكلمة ،وفي اعتقادنا أن ضم
الصين إلى قائمة أولويات الحلف هو تطور بارز ،حيث أن الحلف يعلنها صراحة بأن اهتمامه

لن يكون مرتكز فقط على أوروبا حيث كان التفويض األصلي لنشأة الحلف ،ولكنه يتجه اليوم
إلى آسيا وباألخص الحتواء وربما مواجهة التحدي الصيني للقيم الغربية في منطقة شرق أسيا

بالذات .لماذا الصين؟ ألنها وبكل بساطة هي الدولة صاحبة الطموح واإلمكانيات القادرة على

مواجهة القيم الغربية والنظام الدولي القائم على األسس الغربية ،وليست روسيا.
ً
أيضا إدراك الحلف بأن قوة روسيا وقدرتها على االستمرار في إثارة التهديدات
ويضاف إلى ذلك

لدول أوروبا إنما مرده العالقة االستراتيجية القوية القائمة بين روسيا والصين .فروسيا تُ عول
ً
كثيرا على الدعم السياسي واالقتصادي لروسيا وطموحاتها لمنع هيمنة الواليات المتحدة
المنفردة على النظام الدولي .ولعل هذا العامل هو المشترك بين القوتين ،كما تراه دول حلف

كال من الصين وروسيا تربطهما عالقات
الناتو وباألخص الواليات المتحدة ،التي تدرك بأن ً
استراتيجية مردها الرغبة في منع سيطرة الواليات المتحدة وفرض هيمنتها على النظام

الدولي .وكال الدولتان تعمالن على اتباع استراتيجيات من شأنها تقويض الهيمنة األمريكية

على مختلف مفاصل النظام الدولي ،باعتبار أن الواليات المتحدة هي القوة الوحيدة القادرة

على منع طموحات هاتين الدولتين للوصل إلى القيادة العالمية ،من خالل فرض أجندتهم
على الدول األخرى.

وبالتالي عندما يأتي حلف الناتو ويعلنها صراحة بأن الصين أصبحت على أجندة اهتماماته
فإن ذلك سيقابله إجراءات من نوع معين يقوم بها الحلف وال تحبذها الصين مثل دعم القوة
العسكرية لدول مجاورة للصين ولربما تقوية التعاون بين الحلف وتلك الدول ،التي ال تفضل

الهيمنة الصينية في منطقة أسيا كالهند واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وبالطبع تايوان -

النقطة األكثر خطورة في عالقة الصين مع الغرب .مثل هذه اإلجراءات ستخلق حالة من التوتر
من المتوقع أن تشهدها العالقات الدولية والسيما في منطقة شرق آسيا ،لذلك ال نستبعد

أن تُ لقي حالة التوتر تلك بضاللها على مختلف جوانب العالقات الدولية للدول المتنافسة.
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جولة “بايدن”
األولى بالشرق
األوسط ..هل
عاد الرئيس
األمريكي ِص ْفر
اليدين؟
ْ
بهذه العبارات التي أطلقها الرئيس األمريكي “جو بايدن” ،انتهت جولته األولى بمنطقة
الشرق األوسط ،والتي استمرت طيلة أيام أربعة ( 16 – 13يوليو  )2022التقى خاللها
كل مصر واألردن
بقادة الدول الخليجية في مدينة جدة السعودية باإلضافة إلى زعماء ٍ

والعراق ،وما سبق ذلك من زيارته لألراضي الفلسطينية وإسرائيل.

بقلم :جهاد عمر الخطيب
باحثة في العالقات الدولية

“الندية” التي أظهرها قادة الدول العربية بعدما
ميز تلك الجولة
ولعل أبرز ما َّ
ّ
ً
تماما منذ وصوله للسلطة
حساباته
من
نسبيا
المنطقة
“بايدن”
أسقط
ً

جول���ة أول���ى ل���ـ «بايدن» ف���ي خضم سياس���ة «ف���ك االرتباط»
بالمنطقة

أوسطيينْ .بي َد أن الحرب الروسية األوكرانية قالت كلمتها ،وأعادت االعتبار

سياسة «فك االرتباط» تجاه الشرق األوسط سواء على مستوى الفكر أو

لتهيمن حالة من الفتور على العالقات بين واشنطن والحلفاء الشرق

مجددا للمنطقة وأهميتها الجيوسياسية ال سيما فيما يخص كبح جماح
ً

أتت الجولة األولى لـ «بايدن» بالمنطقة بالتزامن مع ذروة انتهاج واشنطن

الممارسة؛ فعلى مستوى الفكر ،اتسمت الفترة التالية لالنسحاب األمريكي

عالميا .وفي هذا الصدد ،تُ رى هل
القفزات الجنونية في أسعار الطاقة
ً
ِ
حقق «بايدن» ما يصبو إليه من جولته بالمنطقة أم أنه عاد «ص ْفر اليدين»
َّ

بوجود حالة من الشد والجذب داخل أروقة مراكز الفكر األمريكية بشأن الدور

المقبل؟

االنسحـاب العسكري من دول المنطقـة  -وفي طليعتها العـراق وسوريا  -على

قبيل أشهر معدودة على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر
ْ

قبيل اندالع الحرب الروسية األوكرانية
من أفغانستان في أغسطس  2021حتى ْ
األمريكي في المنطقة ،وتعالت الكثير من األصوات التي نادت بضـرورة
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“الواليات المتحدة
ملتزمة ببناء مستقبل
إيجابي في المنطقة،
جميعا،
بالشراكة معكم
ً
ولن تغادر”

غرار االنسحاب من أفغانستان.

وكان األساس الذي استندت عليه تلك الرؤى يتمحور حول التكلفة الباهظة

الستمرار الوجود العسكري األمريكي في الشرق األوسط ،فضلاً عن غياب
جدواه ،ال سيما أن واشنطن لم تَ ُعد بحاجة إلى نفط الشرق األوسط ،وذلك في

ضوء المزاعم بشأن نجاحها في تحقيق االكتفاء الذاتي من النفط و»استقالل
قطاع الطاقة األمريكي» منذ عام  2019حينما استطاعت الواليات المتحدة

إنتاج الطاقة (النفط والغاز الطبيعي والفحم والوقود الحيوي وبعض الكهرباء)
بمعدالت تجاوزت معدالت استهالكها ألول مرة منذ الخمسينيات.

تبين لنا بصورة جلية سقوط منطقة الشرق
وعلى مستوى الممارسةَّ ،
ً
نسبيا من الحسابات األمريكية منذ وصول «جو بايدن» لسدة الحكم
األوسط
في يناير . ،2021
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إندالع الحرب الروسية
األوكرانية أربك
الحسابات األمريكية
ً
كثيرا وأعاد االعتبار
ً
مجددا لمنطقة الشرق
األوسط
تصاعد
كان الهاجس الرئيس المسيطر على فريق السياسة الخارجية لـ «بايدن»
ُ
كل من روسيا والصين على الساحة الدولية ،في مقابل أفول القيادة
أدوار ٍ
الماضيين ،األمر الذي
ن
العقدي
مدار
على
ملحوظ
بشكل
للعالم
األمريكية
ْ
ْ
يستلزم تخصيص الموارد كافة لهذا األمر ،واالنسحاب من مناطق أخرى في

غواصات فرنسية تقليدية.

كبيرا من
قدرا
ً
ولم يبرهن اتفاق “أوكوس” على إيالء اإلدارة األمريكية الحالية ً

االهتمام لمنطقة اإلندو – باسيفك (منطقة المحيطين الهندي والهادئ)

فحسب ،بل إعطاء هذه المنطقة أولوية على رأب الصدع الذي اعترى الشراكة

العالم أقل أهمية ،وفي مقدمتها الشرق األوسط.
ً
ترجمانا
وجاءت تحركات إدارة «بايدن» على مدار األشهر التالية لتوليه السلطة

المنطقة ُي َعد خطوة مهمة إلضفاء مزيد من الثقل على موقف واشنطن في

تأثيرا كان االنسحاب األمريكي من أفغانستان  -بنهاية
التحركات وأكثرها
ً

خسائر للجانب الفرنسي بصفة خاصة.

لرؤي إدارته بشأن اعتبار التنافس مع الصين األولوية األولى ،ولعل أبرز هذه
«حربا على اإلرهاب
مما أسمته واشنطن
ً
عاما َّ
أغسطس  2021-بعد عشرين ً

العالمي» غير عابئة بسقوط كابول السريع والمدوي في قبضة طالبان.

اتفاق أوكوس

عبر األطلسي في عهد «ترامب» ،باعتبار أن متاخمة النفوذ الصيني في تلك
المنافسة مع بكين ،وعدم االكتراث بتداعيات ذلك االتفاق ،وما َّ
ترتب عليه من

فضلاً عن ذلك ،أولت إدارة «بايدن»  -طيلة العام المنصرم – االهتمام
بتفعيل دور الحوار األمني الرباعي «« ،Quadوالذي يضم كلاً من الواليات
المتحدة ،وأستراليا ،والهند ،واليابان ،وتوسيع نطاق مجاالت التعاون
والشراكة في ظل هذا التحالف .وكلها تحركات تستهدف احتواء نفوذ بكين

التوجه نحو آسيا (Pivot to
ليس هذا فحسب ،بل أعادت إدارة «بايدن» إحياء
ُّ

في منطقة اإلندو – باسيفك.

على خطى “أوباما” في هذا الصدد .وتكفي اإلشارة في هذا السياق إلى

الشرق األوسط ،وتسريع خطوات االنسحاب العسكري من المنطقة .وهذا

 )Asiaالذي َّ
تبناه “باراك أوباما” من قبل ،وسار “بايدن” طوال عام 2021

كل من الواليات المتحدة ،وبريطانيا،
اتفاق “أوكوس” للغواصات النووية بين ٍ
وأستراليا في سبتمبر  ،2021وما أفضى إليه من أزمة دبلوماسية بين أستراليا

تضمنت شراء
وفرنسا على خلفية إنهاء “أحادي الجانب” من ِقبل أستراليا لفقة
َّ

وهذه التحركات األمريكية سالفة الذكر ،لم يقابلها سوى تهميش منطقة

عسكريا فحسب ،بل انسحب بالتبعية إلى العالقات التي
االنسحاب لم يكن
ً
تجمع بين واشنطن والحلفاء الشرق أوسطيين في صورتها ُ
الكلية ،ونشير في
هذا الصدد إلى إعالن البنتاجون في يونيو  ،2021سحب بعض من القوات
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كان األمل يحدوه في
إقناع المملكة العربية
السعودية بزيادة إنتاجها
من النفط بعد مطالبات
أمريكية عديدة لمنظمة
“أوبك”
والمعدات العسكرية – منظومات دفاع جوي – وإعادة بعضها للصيانة في
الواليات المتحدة ،فيما ُأعلن عن نقل البعض اآلخر إلى أجزاء أخرى بالعالم،
األمر الذي أثار تكهنات بشأن احتمالية نقلها لمنطقة المحيطين الهندي

والهادئ بما أنها تحظى باالهتمام األكبر لإلدارة األمريكية الحالية.

الحرب الروسية األوكرانية

ْبي َد أن اندالع الحرب الروسية األوكرانية منذ فبراير  2022أربك الحسابات
مجددا لمنطقة الشرق األوسط ،ال سيما
كثيرا ،وأعاد االعتبار
األمريكية
ً
ً
فيما يخص دورها في استقرار سوق النفط العالمية ،وذلك في ظل االرتفاع
عالميا في سابقة هي األولى
الجنوني وغير المسبوق في ارتفاع أسعار الطاقة
ً

من دولها منذ أزمة النفط التي رافقت حرب أكتوبر المجيدة في عام .1973

ووفقا لتقديرات البنك الدولي ،شهدت أسعار الطاقة قفزات هائلة منذ
ً
الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا بمعدل  % 448في مارس ،2022

عالوة على ارتفاع أسعار الغذاء على شاكلة غير مسبوقة ،وبمعدل  % 84في
الفترة ذاتها ،وارتفاع أسعار األسمدة الزراعية بمعدل  ،% 222وهي تطورات

جعلت العالم يعاني أزمات غذاء وطاقة.

الملحة لجو بايدن في كبح جماح هذا االرتفاع الجنوبي في أسعار
ولعل الرغبة ُ
الطاقة والغذاء ومعدالت التضخم كانت بيت القصيد ،والهدف الرئيس

من جولته األولى بالمنطقة بعد فتور الذي هيمن على العالقات األمريكية

بالحلفاء التقليديين في منطقة الشرق األوسط منذ وصول بايدن للسلطة؛

تحديدا ،وكان األمل يحدوه في
ولذا قام “بايدن” بالجولة في هذا التوقيت
ً
إقناع المملكة العربية السعودية بزيادة إنتاجها من النفط بعد مطالبات
أمريكية عديدة لمنظمة “أوبك”بزيادة اإلنتاج النفطي لتهدئة األسعار العالمية

المتَ داولة بشأن وصول دولة اإلمارات
المرتفعة ،أخذً ا في االعتبار التقديرات ُ

العربية المتحدة إلى الحد األقصى إلنتاج النفط بينما ال يزال بإمكان المملكة
يوميا.
السعودية زيادة إنتاجها النفط بنحو  150ألف برميل
ً
الم َثار في الوقت الراهن :هل َّ
المرج َّو من جولته
حقق “بايدن”
ُ
ولعل السؤال ُ
األولى بالشرق األوسط؟

ولإلجابة على هذا التساؤل المطروح بشأن جولة «جو بايدن» الشرق أوسطية،

البد من مقارنة مخرجات تلك الجولة باألهداف الرئيسة التي ألجلها اتخذ بايدن

قراره باالضطالع بجولة في المنطقة ألول مرة رغم مرور ما يربو على العام
ونصف العام من توليه السلطة ،وقيامه َّإبان تلك الفترة بجوالت خارجية

آنفا فإن الهدف الرئيس لتلك
عديدة شملت دولاً أوروبية وآسيوية .وكما أشرنا ً
الجولة ،وتخلي الرئيس األمريكي عن نهجه في تهميش منطقة الشرق األوسط

يتمحور حول إقناع المملكة السعودية بزيادة إنتاجها النفطي ،إلى جانب أهداف

اإلقليميين.
أخرى من بينها احتواء التهديدات اإليرانية لألمن واالستقرار
ْ
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لعل مكمن فشل الجولة
يتمحور حول فقدان الثقة
في الواليات المتحدة
كشريك يمكن الوثوق به
بعد فترة من محاوالتها
تهميش المنطقة
بزيادة إنتاجها النفطي إلى حالة من اإلحباط الملحوظ عند متابعة الرأي العام
األمريكي ،وتقييمه لمخرجات الجولة ،والتي رأى أن فشلها في إحداث أية

متوقعا.
تغييرات جوهرية كان
ً
أي تقدم
وخالل ُّ
توقف «بايدن» في األراضي الفلسطينية وإسرائيل ،لم ُيحرز ّ
المجمدة منذ فترة طويلة ،األمر الذي
ُيذكر فيما يتعلق بمفاوضات السالم
ّ

دفعه إلى التركيز على تدابير اقتصادية شملت المساعدة على تعزيز الجيل
الرابع من اإلنترنت في األراضي الفلسطينية ،فضلاً عن توقيع ميثاق أمني
تتعهد فيه واشنطن بعدم السماح إليران بامتالك سالح
جديد مع إسرائيل
َّ
نووي.

حقق
وبالنظر إلى مخرجات جولة «بايدن» الشرق أوسطية ،يتراءى لنا أنها لم تُ ِّ
ً
شيئا سوى الوعود؛ وعود أطلقها بـ «قمة جدة لألمن والتنمية» أمام قادة

ورغم ذلك الميثاق ،ال تزال الفجوة كبيرة بين نهجي واشنطن وتل أبيب في
التعامل مع طهران؛ فاستخدام القوة خيار مطروح وبقوة بالنسبة إلسرائيل،

وفقا للمدركات اإلسرائيلية في
وال نبالغ إذا ما قلنا أنه الخيار األكثر جدوى
ً

ً
كل من مصر واألردن والعراق بشأن عدم التخلي
الدول الخليجية
إضافة إلى ٍ
ً
عن المنطقة أو االنسحاب منها بما يترك فراغا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران،

لتحييد البرنامج النووي اإليراني ،وأن القوة هي «المالذ األخير».

وشمال إفريقيا ،ونحو  18اتفاقية ومذكرات تفاهم مع المملكة العربية

وختاما
ً

وكذا وعود أخرى بتقديم مليار دوالر لمحاربة الجوع بإقليم الشرق األوسط

السعودية في مجاالت الطاقة واالستثمار واالتصاالت والفضاء والصحة.

حين أن «بايدن» َّأكد خالل جولته بالمنطقة أن الدبلوماسية هي السبيل األول

فإننا لن نبالغ إذا ما قلنا أن «جو بايدن» قد عاد من جولته الشرق أوسطية

على الجانب اآلخر ،لم يستطع «جو بايدن» في الحصول على ضمانات

قدمته تلك الجولة  -التي استمرت على مدار
األولى
«بخفي ُح َن ِين» ،وأن ُج ّل ما َّ
ّ

زيادة إنتاجها من النفط .ومن ثم ،عاد الرئيس األمريكي ِ
«ص ْفر اليدين» بعدما

فيما افتقرت الستراتيجية واضحة من أجل «إعادة ضبط» السياسة األمريكية

وتعهدات فورية من ِقبل الدول الخليجية ال سيما المملكة السعودية بشأن
التوصل لحل بشأن أزمة الطاقة في الداخل ،وما يرافقها من ارتفاع
أخفق في
ُّ

قبيل
معدالت التضخم ،وهي أخطر التحديات التي تواجه الحزب الديمقراطي ْ

أربعة أيام – كانت الوعود والتعهدات بعدم التخلي عن الحلفاء وعبارات رنانة،
تجاه المنطقة أو دعم أمنها واستقرارها بعد سنوات من االضطرابات
واألزمات والحروب كانت محصلتها مشهد بالغ التعقيد تتحمل واشنطن الجزء

انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل ،وكل ما هنالك
ً
وتحديدا في مطلع يونيو  ،2022وافق
أنه قبل جولة «بايدن» في المنطقة،

ولعل مكمن فشل الجولة يتمحور حول فقدان الثقة في الواليات المتحدة

بدال
إلى  648ألف برميل
يوميا ،وبالمثل خالل شهر أغسطس المقبل ،وذلك ً
ً

مجددا للمنطقة من
واالنسحاب منها غير عائبة بمصالح الحلفاء ،وعودتها
ً

تحالف «أوبك بلس» على رفع االنتاج النفطي خالل شهر يوليو  2022ليصل

يوميا.
سلفا ،وهي  432ألف برميل
من الكمية التي كانت مقررة
ً
ً
ورغم ذلك ،فإن هذه الكميات التي ُأ ْعلِ ن عن زيادتها ليست كبيرة بما يكفي
عوض النقص
للتأثير على ديناميكيات سوق النفط العالمية ،كما أنها لن تُ ِّ

في كميات النفط الروسي حال فرض حظر غربي موسع على واردات النفط

الروسية .وقد أفضى إخفاق جولة «بايدن» في إقناع المملكة السعودية

األكبر من المسؤولية عنه.

كشريك يمكن الوثوق به بعد فترة من محاوالتها تهميش المنطقة،

منظور براجماتي بحت اقتضه ظروف استثنائية مفاجئة نتيجة الحرب الروسية
األوكرانية .وهذه الثقة التي ُض ِربت في مقتل لن يكون من اليسير عودتها
مجددا سوى بخطوات جادة ،وليس مجرد وعود وشعارات ببناء مستقبل
ً
إيجابي للمنطقة؛ ولذا ليس ُبمستغرب أن تكون حصيلة الجولة هزيلة ،وأال

تُ سفر عن نتائج مؤثرة.
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السطر األخير

لغة الحقائق !
وأقرب إلى الصواب  ...ولطالما كانت مختلف اإلجابات محل نقاش مجتمعي بين افراد
الشعب.

كما أنشغلت أيضا الحضارة اإلسالمية بمفهوم “ الحقيقة”  ،التي يرى مفكريها ان أول
خطوة لإلمساك بطرفها هو “ الشك” الذي يضع اإلنسان في حيره من أمره ويدفعه الى
البحث والتساؤل والتوقف أمام كل فكرة وتحليلها من منظور عقلي ومنطقي كطريقة

للوصول الى “ الحقيقة”.

بقلم :د .مها الراشد

أكاديمية وكاتبة بحرينية
malrashid@uob.edu.bh

ً
لغويا ،الحقائق هي كل
ما يتعارض مع الكذب
والخيال  ،وهي األشياء
المادية التي يجب أن
تكون محسوسة من
قبل اإلنسان ببعض او
كل حواسه حتى يتأكد
ً
واقعا ال كذب
من كونها
فيه أو خيال .ودخول

عناصر التدليس و التزييف
يلغي الحقيقة ! كمفهوم،
مفهموم “ الحقيقة” شغل
العديد من الحضارات القديمة
ومنها الحضارة اليونانية التي
سخرت كل أدواتها لمعنى
“ الحقيقة” الذي لطالما كان
سؤاال يشغل بال الناس
وخصوصا المفكرين من أجل
الوصول إلى إجابة مقنعة

وللحقيقة أنواع وأشكال عدة ،منها حقائق تفرضها العلوم الرياضية والحسابية  ،فلطالما

أرتبطت األرقام بالحقائق من أجل تحقيق عدة أهداف كتعزيز الطرح والنقاشات المختلفة ،

مواجهة الشائعات ودحض االفتراءات،رفع المصداقية لدى األطراف المتلقية للمعلومات!
ً
ًسطحيا وغير قابل للتصديق
وان غيابها يعني العكس تماما ،بحيث يصبح الطرح ضعيفا
في غياب األرقام !

وهناك حقائق نابعة من األخالق وهي حقائق تفرضها الطبيعة اإلنسانية النقية وهو أمر قابل

للنقاش  ،فعلى الرغم من الفطرة البشرية التي ترى ان االخالق أمر ثابت  ،إال ان الفالسفة
يرون ان األخالق أمر متغير اذا ما وضعنا في الحسبان ظروف المجتمع والمتغيرات المؤثرة
على األخالق ! وهو أقرب للمنطق ،خصوصا إذا ما قارنا “ األخالق” قبل وبعد االنترنت

وشبكات التواصل االجتماعي ونوع المحتوى المتداول عبرها !

في مجال االعالم ،الحقائق التي تأتي على شكل “ أرقام” واحصائيات تعزز األخبار التي يتم

تداولها عبر وسائل االعالم المختلفة و تعطي مدلوالت محددة للمتلقي تساعده في فهم
الرسائل االتصالية التي تلقاها سواء بالسلب أو االيجاب..وهو أمر يتفاوت من متلقي إلى

آخر -خصوصا -اذا أخذنا بعين االعتبار عوامل مختلفة منها الخصائص الديمغرافية وعناصر

التنئشة االجتماعية والسياسية  ،وكذلك الظروف المحيطة بالمتلقي أثناء تلقي الخبر وحالته
النفسية ومدى ارتباط الخبر به بشكل مباشر !
ً
مؤخرا ،أعتمدت العديد من المؤسسات اإلعالمية والمؤسسات الربحية على األرقام

واالحصائيات يمكن الحصول عليها من شبكات التواصل االجتماعي ومن البرامج التي
يمكن ربطها بتلك الشبكات من أجل اتخاذ العديد من القرارات لصالح مخرجات وأهداف

المؤسسات ،إال ان السؤال الذي يفرض نفسه ..إلى أي مدى تعتبر هذه األرقام واإلحصائيات
حقائق يمكن الوثوق بها ؟ فعلى سبيل المثال ،حصول على خبر على مشاهدة 5ماليين
شخص  ،ليس بالضرورة يعني ان ال  5ماليين شخص قرأوا الخبر ! وذلك ألن الخبر يظهر
بشكل تلقائي مع روابط وهمية في عدد من المواقع اإللكترونية بدون اختيار الزائر وبشكل
إجباري ! وبالتالي ،على الرقم من كون الرقم صحيح إال أنه ال يعبر عن الواقع وال يعكس

الحقيقة !!

خالصة القول ،األرقام لم تعد لغة للحقائق  ،في ظل البرمجيات الحديثة التي يمكن ان تعطي

نسب ال تعكس الواقع  ،وهنا يأتي دور المؤسسات اإلعالمية  ،دور المرسل وأخالقياته  ،دور
المتلقي واطالعه وثقافته...وجميعها تحديات «حقيقية» وضعها أمامنا التطور التكنولوجي
الذي أصبح يهدد « الحقائق» بكل أنواعها !
السطر األخير ...

ال ينتهي البحث عن الحقيقة في العالم المملوء بالمرايا  -غازي عبد الرحمن القصيبي.
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العالقات العربية السورية  ..المتغيرات واألبعاد

تفعيل اإلطار العربي الجامع ..
ضرورة ملحة

العالم يتغير  ...وعلى العرب أن يبحثوا عن مصالحهم كدول ذات سيادة وتملك من المصادر
مايمكنها من تقديمه كأوراق رابحة في هذه المعادلة الدولية  ،وإعادة صياغة جديدة تنطلق
من ضرورة تطوير العمل العربي المشترك  ،واالرتقاء به إلى مستويات التحديات الراهنة التي
باتت تفرضها الظروف اإلقليمية والدولية المتقلبة  ،ويستوجب التكاتف من أجل مجابهتها ،
والسبيل إلى ذلك إال باالعتماد على توحيد الجهود الفاعلة وحشد القدرات المؤثرة  ..والسيما
عاما من األزمة السورية ...
عربيا
في مرحلة تشهد
انفتاحا ً
ً
كبيرا تجاه سوريا  ،بعد أحد عشر ً
ً
بقلم :سفانة سعدو الديب
إعالمية وصحفية

ً
الدول العربية ً
ضروريا وبالغ األهمية للوصول إلى نتائج مثمرة  ،وذلك
أمرا

لم الشمل العـربي وعن
تتحـدث العديد من الدول العربيــة عن الحاجـة إلى ّ
ضرورة اســتعادة التضامن بين األشـقاء ،وأهميــة حل الخالفـات العربيــة

من منطلق محدد يتمثل في استعادة التضامن والتقارب والتماسك في

يدرك الجميـع أن هناك الكثير من التحديات التي تحيط بالواقع العربي

فكيف لألخوة واألشقاء ! واليخفى على أحد أهمية الجهود الحثيثة الصادقة

واحترام كل الجهود المبذولة في هذا المجال المعلن عنها وغير المعلن.

الراهن والتي تؤثر بالضرورة على نتائج مختلف التحركات ،وتجعل من تعاون

ظل مرحلة صعبة ومعقدة ،ولطالما كانت أبواب دمشق مفتوحة للجميع
واإليجابية والحريصة لعدة دول عربية في إطار الدفع والسعي الدائم للم
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الشيخ محمد بن زايد:

سوريا ركيزة أساسية من ركائز
األمن العربي

سوريا والعرب  ..نتجاوز
الماضي بالمستقبل الواعد
والتفاؤل

الشمل العربي دون دعاية أو رعاية ،اإلمارات ُعمان الجزائر في مقدمة

سياسة النفس الطويل مع إبقاء قنوات التواصل والحوار قائمة ،والعودة

العربية ،تضامن إنساني يسمو فوق كل اعتبار.

والتعليمية والثقافية ،في حراك متقدم يجعلنا نتجاوز الماضي بمستقبل

الدول التي سعت وتسعى اليوم لوحدة الصف العربي وتفعيل دور الجامعة

عودة العالقات

ومع إدراك معظم الدول العربية ألهمية وضرورة تحقيق ذلك والعمل من
أجل التمهيد له وتحقيقه  ،فإن مايتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

ملحة،
عربية
بات يفرض نفسه وهو واقع مقبل بسرعة ،ويتّ كئ على حاجة
ّ
ّ
ً
مهم ًا في عدد من
أساسي ًا
دورا
تؤدي
حيث ّ
أن في استطاعة دمشق ْ
ّ
أن ّ
ّ
العربي وهذا ّ
كله سيقود
القومي
الملفات المفيدة لهم ،والمتعلقة باألمن
ّ
ّ
دوال أعادت
إلى مشهد جديد في الفترة القريبة المقبلة  ،والسيما أن هناك
ً
ً
عموما،
فتح سفاراتها في دمشق حيث تشهد العالقات العربية السوريا

ً
ً
مزيدا من التواصل وإعادة التمثيل الدبلوماسي
خصوصا
والسوريا الخليجية
بين دمشق والخليج ،آخرها كان قبول الرئيس السوري بشار األسد أوراق

مفوضا فوق العادة لمملكة البحرين لدى
ً
سفيرا
اعتماد وحيد مبارك سيار
ً
ً
ً
إقليميا نحو عودة العالقات مع
مناخا
سوريا  ..مايعد خطوةً مهمة تعكس

سوريا  ..كما يندرج ضمن مسارات مرحلية سلكتها البحرين ،عبر انتهاج

بقوة في إطار دعم سياسي واقتصادي يشمل جميع المناحي االقتصادية

واعد وبالتفاؤل.
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وإذا ألقينا نظرة على محطات مهمة لعملية اإلعداد والتحضير ،نجد أن

مواقف البحرين واإلمارات تقاربت حول الملف السوري ،حيث افتتحت

اإلمارات سفارتها في دمشق في ديسمبر عام  ،2018بينما أكدت البحرين
حينها استمرار العمل في بعثتها في دمشق  ،وكذلك استمرار عمل السفارة
السوريا في البحرين في خطوات دبلوماسية هادئة ،المراد منها إبقاء

قنوات التواصل فاعلة ومستمرة  ،لتتطور األحداث مع زيارة وزير الخارجية
اإلماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دمشق ولقائه الرئيس األسد
في التاسع من نوفمبر الماضي على رأس وفد رفيع المستوى تبادل فيه
الجانبان أهم الملفات والقضايا ذات االهتمام المشترك ..

ليتجلى تطور األحداث في الثامن عشر من شهر مارس الماضي ،في

زيارة تاريخية للرئيس السوري بشار األسد إلى اإلمارات العربية المتحدة،
وبتوقيت بالغ الداللة دوليا ،وسياق إقليمي حساس وخاص ً
جدا ،حيث كان

االستقبال للرئيس األسد بحفاوة شديدة من قبل الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة ،والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

التواصل العربي السوري

َ
أوصل إلى هذا اللقاء
ولدى الحديث عن تاريخ ومحطات الوضع الذي
أن التواصل العربي مع سوريا لم يبدأ
السوري ـ
ّ
أن نذكر ّ
اإلماراتي  ،يجب ْ
ّ
إن ما حدث في اإلمارات هو نتيجة حراك حثيث استمر أكثر
البارحة ،بل ّ

لطالما كانت أبواب
دمشق مفنوحة
للجميع  ..فكيف إذا كانت

لألخوة واألشقاء ؟

لكن الجديد في هذه الزيارة وما بعدها ؟ أنها جرت ضمن
من عامين،
ْ
ً
تقريبا ،وتهدف إلى خلق واقع
حركة سياسية تشمل عموم المنطقة
جديد ،يستطيع فيه جميع األفرقاء ،العمل على تصفية بعض األزمات

الخطيرة العالقة ،أو حلحلتها ،ومنها الوضع في سوريا والعراق ولبنان،
استغالال لتطورات المشهد الدولي،
اإليرانية ،وذلك
العربية ـ
والعالقات
ً
ّ
ّ

والسيما الحرب في أوكرانيا والعالقات الروسية األمريكية التي وصلت إلى
حافة الهاوية ،ويعكس في السياق ذاته حرص الدول العربية على التجاوب
مع تداعيات الحرب الروسية األوكرانية الخطيرة والكبيرة ،ومحاولة هيكلة
السياسات العربية بما يتناسب مع هذه التغيرات ،وبما يصب في مصلحة

الدول العربية ،رغم ردود األفعال السلبية لبعض من الدول وعلى رأسها
الواليات المتحدة األمريكية  ،التي انزعجت وعبرت عن خيبة أملها من هذه

الزيارة  ...ولكن إذا نظرنا بعين الواقع  ،فقد أثبتت األيام والتجارب أن الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان يتحرك بناء على مصلحة إماراتية وخليجية وعربية

أهمية تطوير العمل
العربي المشترك
لإلرتقاء إلى مستوى
التحديات الراهنة

وحرص سوريا على عالقات إيجابية وعميقة وبناءة مع الدول العربية،
وجاءت زيارة الرئيس األسد إلى اإلمارات بمثابة كسر للفيتو الغربي  ،وتحد

لكل المحرمات الدولية ،لنحدد نحن اتجاه الريح ونرسم معالم التحالفات
المرحلة المقبلة .

وتحت هذا العنوان وهذا اإليمان وهذه القناعة ،كان العمل والجهد الحثيث

بين دمشق وكثير من الدول العربية ،بدأت من مسقط إلى الجزائر إلى
أبوظبي ،ولن ينتهي في المنامة ،فمسار العالقات السوريا العربية مسار

شديد األهمية في إطار الحاجة المتبادلة والمصالح المشتركة والروابط
التاريخية والعمق األخوي  ،وانطالقا من أن سوريا تعد ركيزة أساسية من
ركائز األمن العربي ،األمر الذي يستلزم رفع الحصار على الشعب السوري،

وإنهاء كل أشكال االحتالالت األجنبية ألجزاء من األراضي السورية في
احترام لسيادة ووحدة وسالمة سوريا واألمن القومي العربي .
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دعوة للقاء بوتين وبايدن
مثال بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001سقطت كل النظريات والعلوم االجتماعية
ً
مشغولين بشكل كامل في تحقيق
واالنسانية األميركية ،وأصبح السياسي والعسكري
ْ
نصر ،أي نصر ،على اإلرهاب و«القاعدة» ،الرضاء الشعب األميركي ،ولم يسأل أحد

بقلم :عبدالله السيد الهاشمي
لواء ركن طيار متقاعد

العسكريون ال يسألون لماذا
تقع الحروب ،فهذا ليس
نطاق عملهم ،وقد يجلس
السياسي أمامهم ساعات
طويلة يشرح أهداف
تلك الحرب ،ويكون ذهن
مشغوال بالتفكير
العسكري
ً
في إدارة الحرب وتحقيق
النصر خالل زمن قياسي،
وبأقل الخسائر الممكنة،
كذلك فإن رجاالت السياسة
الذين يشرحون أسبابها
للحكومات أو البرلمانات،
يعلمون أن معظم حججهم،
تستند إلى تقارير استخبارية
وسياسية واقتصادية أكثر
مما تستند إلى بحوث
ودراسات اجتماعية وثقافية
وإنسانية.

لماذا تم تدمير العراق ،إال بعد سنوات!

يمكننا رصد أو تخيل عشرات الحوارات بين الرئيس األميركي األسبق جورج بوش

االبن ووزير خارجيته كولن باول ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد إبان وخالل الحرب على
العراق  ،2003ومن الطبيعي ،وحسب كتاب ذكرياته المعروف وغير المعروف أو

«المجهول وغير المجهول» ،أن ندرك ببساطة رامسفيلد الذي لم يكن يؤمن ببناء
األمة بل في بناء الدولة ،كونه من الصقور وليس الحمائم الوطنية األميركية ،بأن كل

تلك األحاديث والتصريحات والبيانات والشروحات ،لم تتضمن على اإلطالق مناقشة
ً
الحقا
األسباب الحقيقية التي دفعت اإلدارة األميركية إلى تلك الحرب ،والدليل أنه ثبت
سقوط ذرائع وجود أسلحة كيميائية وبيولوجية في العراق ،فما كان سبب تلك الحرب
ً
سياسيا
فعال ،خاصة إذا علمنا أنه بعد سنوات منها تقدمت إيران إلى عصب العراق
ً

ً
ً
وفكريا بعد الحرب أكثر مما تقدمت خالل سنوات الحرب العسكرية مع
واقتصاديا

العراق !1988-1980
ً
حقا في القرن الحادي والعشرين؟ غير معقول ،فالذي يشاهد الحرب في
هل نحن

أوكرانيا ،يظن أننا ما زلنا في العصر الحجري ،والحديث المؤكد ليس عن روسيا فحسب،
بل عن أميركا واالتحاد األوروبي ،فهما كانتا تسمعان صراخ روسيا طوال سبع سنوات
عن ضرورة حياد أوكرانيا وخطورة زحف «الناتو» باتجاه الشرق ،وأن ذلك قد يؤدي

إلى اشتباك مباشر مؤلم لكافة األطراف ،ومع ذلك ،ودون التفكير ،قيد أنملة ،في
تخوفات روسيا الحقيقية ،والبحث في أسبابها االجتماعية والثقافية والفكرية ،إضافة

إلى السياسية واألمنية ،استمر «الناتو» يضع مخالبه في خاصرة روسيا ،ويقترب على
عجل من جدارها وحصنها ،وما زال لغاية هذه اللحظة غير عابئ بايجاد حل توافقي

بسيط ،يضمن للجميع األمن والسالم!

هل يعجز الرئيس األميركي أن يقنع «الناتو» أنه كفا في هذا المسار التصعيدي ووضع

العقوبات الهشة ،وأنه حان الوقت للقاء فوري وعاجل بين السيد بوتين والسيد بايدن
ً
فورا ،وطمأنة روسيا وتحقيق المعقول من مطالبها
تكون نتيجته المؤكدة وقف الحرب
وعودة الالجئين األوكرانيين؟ يمكن أن تتحمل إحدى عواصم الخليح تلك الدعوة

للزعيمين ،أو إحدى دول منطقة الشرق األوسط ،وأن توضع كل أسباب الحرب على

الطاولة ،لماذا ننتظر سنوات لتوقيع معاهدة سالم بين روسيا وأميركا ،أو بين روسيا

و«الناتو» ،أو بين الشرق والغرب؟ فكل شخص في العالم اليوم يعلم سقوط ضحايا
ً
جميعا
بالقتل أو اإلصابة أو التهجير كل دقيقة ،فلماذا المماطلة والتسويف ،ونحن

نعلم أنه حتى لو وقعت حرب عالمية ثالثة ،ستنتهي باتفاق سالم ،آجال أم عاجال؟

لسنا في العصر الميزوليتي! لذلك فإن البحث العلمي في األسباب الحقيقية للحروب،

قد يكون الطريقة المثلى لحلها قبل اندالعها ،أو خالل مراحلها األولى ،بغض النظر عن
المنتصر أو المهزوم ،فالمنتصر ً
حقا ،هو الذي يمكنه رؤية المستقبل ويبادر بالسالم.
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أبوظبي  -باريس

سردية الوالء والموثوقية وتعاون
ال يعرف الحدود
أكدت زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ،األخيرة إلى
ً
ً
تاثيرا كبيرا
واسعا ،وتركت
الجمهورية الفرنسية ،واألولى له بوصفه رئيس البالد ،صدى
يتجاوز عالقة البلدين الصديقين منذ خمسة عقود وأزيد ،إلى السياقات اإلقليمية والدولية،
إذ يمكن القول وبدون تهوين أو تهويل ،أنها لفتت أنظار العالم لجهة محور جيوسياسي قائم
وقادم ،يهدف إلى خدمة السلم واألمن واإلستقرار في كافة أرجاء العالم .
بقلم :إميل أمين
كاتب وباحث مصري
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إننا سعداء بتشريف
رجل الخليج القوي
الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان إلى فرنسا
وإختياره بلدنا كمحطة أولى
في زيارته الخارجية

أعتبر الفرنسيون أن
اإلمارات هي البوابة

األنفع واألرفع للدخول إلى
العالم العربي

والقرب الجغرافي تارة أخرى.

تبقى فرنسا أبدا ودوما القلب والعقل النابض للقارة األوربية  ،وال

الكيميا الدبلوماسية

نصف الكرة الشمالي  ،ال سيما بما لها من رؤى كثيرا ما تكون مغايرة عن

األنفع واألرفع للدخول إلى العالم العربي ،وقد بدت الكيمياء منسجمة

نغالي إن قلنا إنها موطن التنوير ،والمقدمة الضاربة للسياسات في

توجهات العم سام ،في الجانب األخر من األطلسي ،أي الواليات المتحدة
ً
سرا القول أن فرنسا كانت على مر أكثر من أربعة قرون
األمريكية ،وليس

الجار األقرب والحليف األكبر للعالم العربي ،بحكم التثاقف الفكرة تارة،

في هذا السياق أعتبر الفرنسيون أن اإلمارات العربية المتحدة ،هي البوابة

بين الدولتين منذ زمن الشيخ زايد طيب الله ثراه ،وهو األمر الذي أمتد
في عيال زايد.
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على الجانب األخر تدرك فرنسا التنوير والمدنية أن لإلمارات عالمات من

القوة الحقيقية الفاعلة في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ،قوة
ليست بالضرورة خشنة مرة واحدة ،أو ناعمة على طول الخط ،بل هي قوة

ذكية تجمع عناصر مغايرة من هذه وذاك .
ً
ً
ً
ومرغوبا من الجمهورية
محبوبا
حليفا
تجلة قوة اإلمارات التي تجعل منها
الفرنسية في عدة نقاط من أهمها.

** نموذجها األخالقي واإلنساني ،ال سيما في عالم يموج بالصراعات

اإليديولوجية المتشددة بل والمتطرفة ،ومع صحة القوميات ونشوء

وإرتقاء العصبيات مرة أخرى ،تبدو اإلمارات رسالة للسالم والطمأنينة،
وأرضا للحب واألخوة اإلنسانية ،والعدالة للمواطن والمقيم ،األمر الذي

يجعلها على خطوط التماس من روح الجمهورية الفرنسية المتمثلة في

الشعار التاريخي للثورة الفرنسية  ..حرية  ..إخاء  ..مساواة.

ينظر الشعب الفرنسي إلى اإلمارات حكومة وشعبا  ،نظرة يملؤها اإلعجاب

والتقدير ،وبنوع خاص بعد ما شاهده العالم من دور إغاثي خالق في زمن

تفشي وباء جائحة كورونا .

** على صعيد القوة المادية ،تبقى اإلمارات ثاني أكبر
منتج للنفط في الشرق األوسط ،وفي خلفية هذه
الحقيقة ،تصريح رئيس البالد بأن اإلمارات لم ولن تتوان

عن دعم العالم بالطاقة الالزمة في هذه األوقات المأزومة
 ،وفرنسا في القلب دوما .

** تقف اإلمارات على رأس ستة صناديق إستثمارية
سيادية ،تتجاوز قيمتها التراكمية  1.5تريليون دوالر ،األمر

الذي يشير أول األمر وأخره إلى نجاحات القيادة اإلماراتية

تبدو اإلمارات رسالة
للسالم والطمأنينة،
وأرضا للحب واألخوة اإلنسانية،

الحكيمة في مراكمة النجاحات المالية كما اإلنسانية،
والسعي من أجل حياة أكثر رقيا وحضارة ،سهولة ويسر

والعدالة للمواطن والمقيم

لألجيال اإلماراتية التالية ،وفي الوقت عينه هي أرقام تفتح أبواب التعاون

ً
كثيرا من المياه الراكدة في المنطقة ،حيث فتحت
حركت اإلمارات
ً
بابا للسالم ،ونهاية عصر الجفاء والقطيعة والمواجهات ،ولهذا تبقى

بمن عليها ،بعدما أصابها اإلنسان بإختالالت إيكولوجية غيرت األوضاع

لحل الكثير من المعضالت ،وليس بالضرورة في هذا اإلطار أن يكون هناك
ً
ً
مطلقا في المواقف  ،بل مساحة من التفاهمات التي تسعى في
تطابقا

اإلقتصادي واإلستثماري واسعة بين باريس وأبوظبي .
ً
ً
صارخا في كرة أرضية تكاد تنفجر
صوتا
** في الوقت عينه تظل اإلمارات

وبدلت الطباع  ،ولم يعد أمام البشرية سوى إتخاذ قرارات حاسمة وجازمة،
وهو ما تستعد له اإلمارات من خالل مؤتمر المناخ العالمي “كوب -28

“ العام  ،2023والناظر ألحوال المناخ في القارة األوربية ،ال سيما من

الفرنسيين ،يدرك أهمية التعويل على ذلك المؤتمر من اآلن.

التعاون الفرنسي اإلماراتي

هنا فإن سردية التعاون الفرنسي اإلماراتي ،تمضي لجهة التعاون في مجال

الدبلوماسية اإلماراتية فاعلة وجاهزة في قلب اإلليزيه ،وساعية للتمهيد

ً
تاريخيا .
طريق حلحلة القاضايا العصية

صدقت صحيفة اللوموند الفرنسية إذن حين أشارت إلى أن فرنسا
واإلمارات ،يشكالن جبهة مشتركة من أجل تخفيف توترات المنطقة

والعالم ،وبخاصة على صعيد رسم شراكات مستقبلية في مجاالت أظهرت

األحداث حاجة البشر إلى تقويمها وتصويبها وفي مقدمها الطاقة .

ملفات التعاون

الطاقة النظيفة ،وبنوع خاص الهيدروجين األخضر ،والذي ينتظر أن يكون
ً
ً
ً
جديدا بقيادة إماراتية في مجالها الجغرافي.
طاقويا
فتحا

ً
متمحورا حول وضع
يبدو أحد أهم ملفات التعاون بين باريس وأبوظبي

واإلقتصادية ،والمبادالت ذات الطابع البراغماتي التقليدي ،والذي بات

المشاريع اإلستثمارية المشتركة في مجال الطاقة النووية أو إحتجاز الكربون

ولعل ما يجمع باريس وأبوظبي ،يقفز فوق ملفات التعاون التجارية
ديدن الليبرالية المعاصرة ،وكذ الراسمالية المتوحشة التي سلعت اإلنسان .

ما بينهما سعي دؤوب ومشترك لحل الملفات الخالفية سواء كان األمر
متعلق باألزمة األوكرانية األخيرة ،أو الصراع القائم منذ عقدين حول
الملف النووي اإليراني ،بجانب عقدة المشاكل الشرق أوسطية ،أي الملف

الفلسطيني والصراع العربي اإلسرائيلي .

شراكة طاقة إستراتيجية عالمية على المسار الصحيح ،من أجل تحديد

الضار والملوث للمناخ العالمي .

ويبقى القول أن كل إنجاز عظيم هو حلم قبل أن يتحول إلى واقع ،وهو
أمر ينطبق على مسار العالقات الفرنسية اإلماراتية ،وما وصلت إليه من

شراكة أحالم تسعى لترسيخ مستقبل مزدهر للبشرية ،وإقتصاد مستدام
باإلستناد إلى الرؤى المشتركة .
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غير أنه يبقى أمر واجب الوجود ،وكما تقول جماعة الفالسفة أن نتساءل

من الذي شكل طبيعة هذه العالقة ،وهل هي األحداث وتدافعها ،أم

األشخاص وطبيعتهم وتكوينهم ورؤاهم السياسية والفكرية ؟

عند بطريرك السياسة األمريكية األشهر هنري كيسنجر ،أن الجدال القديم

القائم حول عالمة اإلستفهام المتقدمة قد حسم لصالح الشخصية ال

محال .

هنا تبدو شخصية سمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ،والذي عرف

الجمهورية الفرنسية منذ خمسة عقود ،وفي معية طيب الذكر الشيخ زايد

رحمه الله ،حجر زاوية رئيس في بناء هذه العالقة الخالقة والتي تتصاعد
نجاحاتها إلى أعلى عليين يوما بعد األخر .

رجل الخليج القوي

في الكلمة التي سبقت عشاء الدولة في قصر فرساي ،تحدث الرئيس
ً
موجها خطابه لسمو الشيخ محمد بن زايد
الفرنسي إيمانويل ماكرون
قائال ”:إنه من خالل مهام سموكم الرئاسية الجديدة ،ستواصل جهودك

نائب رئيس مجلس الشيوخ ،ورئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية
بالمجلس والذي صرح بالقول “ :إننا سعداء بتشريف رجل الخليج القوي

من أجل جعل دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات إقتصاد قوي ومستقر
ً
ً
مؤثرا على الساحة الدولية في مواجهة التحديات
وعضوا
ومتنوع ومتزايد،

زيارته الخارجية .

ً
ً
مخلصا لكم لتحقيق
صديقا
ويضيف ماكرون  ..لقد كانت فرنسا وستبقى

اإلماراتية الفرنسية في البرلمان فقالت“ :إن فرنسا فخورة بإستضافة

العالمية واإلقليمية.

هذا الطموح  ..فعالقتنا

والموثوقية.

تقوم على ركيزتين أساسيتين هما الوالء

وأختتم بالقول “التعاون يعبر عن مستوى عالقاتنا فهو تعاون ال يعرف

الحدود”.
ً
تصريحا بعينه للسفيرة
يستوقف أي باحث ومتابع لهذه الزيارة الناجحة
اإلماراتية في فرنسا هند العتيبة ،تصريح يعكس حقيقة العالقة بين

البلدين ،وكيف أنها عالقة والء وثقة كما اشار الرئيس ماكرون وعن حق .

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى فرنسا وإختياره بلدنا كمحطة أولى في
أما ،إميليا لجرافي ،النائبة في الجمعية الوطنية ورئيسة لجنة الصداقة
سمو الشيخ محمد بن زايد ،ونقدر له إختياره فرنسا كأول دولة يزورها بعد

توليه الرئاسة في اإلمارات”.

هل من خالصة ؟

المؤكد أن سردية الوالء والموثوقية ،والتعاون الذي ال يعرف حدود بين
باريس وأبوظبي ،لم ولن تتوقف عند توقيع  12إتفاقية ،على أهميتها

وتوزيعاتها اإلستراتيجية بين الطاقوية والدفاعية ،بل تنسحب على شراكة

تقول العتيبة“ :وقفت العديد من الدول إلى جانبنا في وجه عدوان الحوثيين

وصداقة ،ثقة وبناء تراكمي لعقود قادمة ،ولم يعد طموح قادة البلدين
ً
قاصرا على ما هو ملوموس ،فهنا شراكة التنوير المحسوسة والتعاون في

بدت فرنسا مرحبة ومن القلب بالزيارة المتميزة من قبل حليف عربي –

األرض ،والتعاون البناء في عالم الفضاء ومشروعات ال تعرف اإل الطموح

في اليمن ونقدر أن فرنسا كانت واحدة من هذه الدول ،وهو ما كان عامال

في إختيار سمو رئيس البالد لفرنسا ،كأول محطة خارجية له”.

خليجي ،ولعل افضل من عبر عن ذلك الترحيب ،السيناتور أوليفييه كاديك،

نشر اإلشعاع الثقافي حول العالم ،وربما في القريب تجاوز حدود كوكب
الجامح المرغوب كالوصول من جديد إلى القمر والمريخ .
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ً
ً
حاسما منذ البداية
عنوانا
التوازن  ..كان

دالالت الموقف اإلماراتي من
الحرب الروسية – األوكرانية

لم تكن دولة اإلمارات العربية المتحدة بعيدة عن أحداث الحرب الروسية – األوكرانية ،التي
اندلعت فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى ،والتي عمت آثارها السلبية والمدمرة دول
العالم بأكمله ،وتابعت أبوظبي تداعيات الحرب عن كثب منذ اللحظة األولى ،بل تابعت
أجواء المشاحنات والمناوشات التي سبقت صوت المدافع فى الفترة األخيرة قبيل العملية
ً
واضحا وضوح الشمس ،ودعت اإلمارات طرفي
العسكرية ..فإن الموقف اإلماراتي كان ومازال
األزمة (روسيا – أوكرانيا) والدول المعنية األخرى ،إلى تغليب الحوار السلمى كسبيل وحيد وآمن
لوقف إراقة الدماء وإنتهاء الخراب ،من أول يوم.

بقلم :داليا المتبولي

أستاذ اإلعالم بجامعة دمياط المصرية
ففي األول من شهر مارس الماضي ،أى بعد اندالع األحداث العسكرية

الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

األعلى للقوات المسلحة (آنذاك) ،خالل مباحثات هاتفية مع كال من:

يضمن مصالح كافة األطراف وأمنهما القومي ،من خالل تسوية سياسية

بأسبوع ،دعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،إلى ضرورة الحل السلمي لألزمة بما
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بما يحقق السلم واألمن العالمي.

اتصال بن زايد برؤساء تلك الدول ،كان له دالالته القوية عن التوازن اإلماراتي
وأن الحل يكمن في المفاوضات بين الطرفين بهدف تقديم ضمانات إلنهاء
ً
وتغليبا للغة العقل والحوار.
الحرب حفاظا على أرواح المدنيين
فال شك أن هذا النهج اإلماراتي هو نهج أصيل في سياسة الدولة الخليجية
بقيادة الشيخ محمد بن زايد ،التي لطالما أكدت على أن السالم بين دول

العالم هو السبيل لتحقيق رفاهية الشعوب ،وليست الحروب والتوترات

والصراعات ،وأنه بالحوار والتفاوض يمكن إنهاء األزمات.

أسباب االمتناع عن التصويت بإدانة موسكو

بعد أن حاولت الواليات المتحدة األمريكية ،استصدار قرار أمريكي – ألباني،
من مجلس األمن إلدانة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ،امتنعت

اإلمارات إلى جانب الصين والهند عن التصويت على محصلة القرار

األمريكي ،وكان لهذا االمتناع عدة أسباب أولها :أن تأييد طرف في األزمة
الروسية  -االوكرانية على حساب طرف ال يؤدي إال إلى مزيد من العنف
واستباحة الدماء،والسبب الثاني هو :أن موقف اإلمارات راسخ إزاء المبادئ

األساسية لألمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض لحلول

العسكرية ..وحسب المستشار الدبلوماسي للشيخ محمد بن زايد ،د .أنور
قرقاش ،أكدت الرؤية اإلماراتية أن إيمانها بأن االصطفاف والتموضع لن
يفضي إال إلى المزيد من الدمار والخراب ،وأن أولويات الدولة الخليجية

هي تشجيع جميع األطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض إليجاد تسوية
سياسية تنهي هذه األزمة.

بعد هذه األسباب قاطعة الداللة على رفض اإلمارات التصويت على

إدانة روسيا ،نستخلص أن أبوظبي الطامحة للعب دور سياسي أكبر على
الساحتين االقليمية والدولية ،تميل أيضا إلى الحفاظ على عالقاتها األمنية

واالقتصادية والعسكرية المهمة مع واشنطن ،لكن الروابط المتنامية

والتقارب اإلماراتي – الروسي ،في ذات الوقت بات يجبرها على السعي
لتحقيق توازن صعب في الموقف.

وعلى صعيد أخر ،من المنظور التحليلي لرفض التصويت اإلماراتي على

إدانة موسكو ،هو موضع دولة اإلمارات كنقطة هامة وقوية فى الخليج

النهج اإلماراتي هو نهج
أصيل في سياسة الدولة
الخليجية بقيادة الشيخ محمد
بن زايد ،التي لطالما أكدت على
أن السالم بين دول العالم هو

السبيل لتحقيق رفاهية الشعوب
لجذب االستثمارات الروسية ،وتعد وجهة سياحية يقصدها الروس دوما،
السيما إمارة دبي ،وهو األمر الذى وضعته اإلمارات فى الحسبان حفاظا

على مصالحها مع روسيا ،إلى جانب حركة التجارة القوية بين روسيا ومجلس
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التعاون الخليجي ،والتى قفزت من حوالى  3مليارات دوالر في العام ،2016

إلى أكثر من  5مليارات دوالر في  ،2021غالبيتها مع اإلمارات والسعودية،

وفقا إلحصائيات رسمية.

وأيضا وضع الموقف السياسي المتوازن لإلمارات ،ملف الطاقة ضمن

األسباب القوية التى دفعته إلى الوقوف على مسافة واحدة ،السيما أن
ً
ً
رئيسيا في أسواق الطاقة ،حيث توجد عالقة قوية بين
العبا
روسيا بصفتها
مجلس التعاون وموسكو فى «أوبك بالس» ،حيث تتحكمان ً
معا في اإلنتاج

لتحقيق استقرار في سوق األسعار.

استراتيجية اإلمارات

اإلعالم اإلماراتي تعامل
بحيادية ونزاهة ..ونقل
األحداث بتفاصيلها الكاملة من
الجانبين

هي الطريقة التي ستسير بها السياسة اإلماراتية من اآلن فصاعدا.

وترى اإلمارات أن اإلدارات األمريكية المتعاقبة تنفصل عن الشرق األوسط،
وليس األمر متعلق بإدارة بايدن فقط ،فقد أعربوا سابقا عن استيائهم من

السياسات األمريكية منذ أن كان ينظر إلى الرئيس األسبق باراك أوباما

الشك أن استراتيجية اإلمارات الحديثة ،هي الوقوف على مسافات واحدة

على أنه تجاهل مصالح الشركاء العرب خالل ثورات الربيع العربي عام 2011

– األوكرانية ،سيضعها تحت فكي الرحى فإما أن تخسر عالقاتها وتحالفها

أبوظبي عندما علقت المحادثات مع إدارة بايدن بشأن محاولة اإلمارات شراء

بين جميع الدول ،فاتخاذ موقف مغاير ومتابين فى أزمة مثل األزمة الروسية
التاريخي مع الواليات المتحدة األمريكية وتضع نفسها تحت نيران العقوبات
االقتصادية والسياسية التي ستتعرض لها روسيا وحلفاؤها ،أو أن تخسر
عالقتها مع روسيا والعالقات االقتصادية والعسكرية والتعاون في محطات

عديدة مثل سوريا وليبيا.

وعندما وقع على االتفاق النووي لعام  2015مع إيران ،وكذلك برزت مخاوف
طائرات إف  -35أمريكية الصنع ،التي أغضبت من قيود واشنطن على

استخدامها.

وفي هذا اإلطار ،يتضح أن الموقف اإلماراتي في إطار مصالح أبوظبي مع

موسكو في ليبيا وغيرها من دول المنطقة ،وأن اإلمارات باتت ترى الواليات

لذلك فأن الموقف المتوازن الواضح لـ«أبوظبي» ،ينسجم مع نشاط السياسة

المتحدة أقل أهمية لمصالحها المستقبلية ،لذلك ،فإن اإلمارات تدرك

العالمية واإلقليمية ،وعلى ضوء ذلك يتضح أن لإلمارات استقاللية بما

عالقتها مع الواليات المتحدة  ،وتجنب التحول إلى بيدق لمواجهة القوى

الخارجية اإلماراتية الجديد ،والذي ينبع من الثقة بقراراتها ونهجها للسياسة
تكفي ،ومؤهلة بما يكفي التخاذ هذا التوازن من المواقف ،وهو ما يتوافق
مع طريقتها الخاصة في فعل األشياء ،وربما ال يتردد صدى هذا الموقف

جيدا في الواليات المتحدة األمريكية الحليفة المباشرة لإلمارات ،لكن هذه

بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز استقالليتها االستراتيجية ،وإعادة التفكير في

الكبرى.

كما ترتبط اإلمارات وروسيا بعالقات سياسية استراتيجية قوية ،وتعد
اإلمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا وتستأثر بنسبة  55%من تجارة

درع الوطن ...مسيرة وطن

71

رغم التوجهات األمريكية
واألوربية ..أبوظبي وقفت

على مسافة واحدة من
موسكو و كييف

تسهم في السالم واالستقرار وتدفع باتجاه تغليب لغة المنطق على لغة

روسيا الخليجية ،وتصنف ضمن أهم الدول العربية في التجارة الروسية
ً
عربيا لالستثمارات
حيث تأتي بالمرتبة الثانية ،كما تعد الوجهة األولى

العسكري فقط بل األمن الغذائي والطاقة ،حيث تضررت معظم الدول

المقابل ،فاإلمارات هي أكبر مستثمر عربي في روسيا ،وتساهم بـ 80%

الغذائية وشح الكثير من المنتجات الزراعية وعلى رأسها القمح أساس

الروسية ،وتستحوذ على  90%من استثمارات روسيا بالدول العربية .وفي
من االستثمارات العربية فيها.

تصريحات أنور قرقاش ..تأكيد على الرؤية اإلماراتية

واإلمارات كدولة مهمة فى المنقطة وتمثل أهمية خاصة فى العمق
ً
وفقا لمصالحها وقيمها وأخالقياتها التي تحتم عليها أن
الخليجي ،تعمل
الحروب.
ً
جدا على أمن دول العالم ،ليس األمن
مخاطر األزمة األوكرانية هائلة
من هذه األزمة ،التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد
األمن الغذائي في كثير من الدول ،وكذلك أثرت على أسواق المال العالمي

بطريقة مباشرة ،كل ذلك جزء من هذه األزمة التي إن طالت وتشعبت
وخلقت صراعات أخرى ،ربما نكون في انتظار كوارث مالية وغذائية وربما

من فبراير إلى اآلن ظلت اإلمارات على موقفها الثابت تجاه الحرب الدائرة،

عسكرية ،وحتى اآلن من غير الواضح متى أو كيف يمكن أن تنتهي.

اآلخيرة من تداعيات ،وهو ما اتضح من التصريحات األخيرة التى أذاعها

اإلعالم اإلماراتى

ولم يتزعزع موقفها مهما أحدثت المتغيرات الحاصلة فى الساحة الفترة

الدكتور أنور قرقاش ،مستشار الدبلوماسية للشيخ محمد بن زايد -رئيس

الدولة اإلماراتية ،حيث عكست تصريحاته األخيرة فى  24يونيو الماضي،
حال سياسة اإلمارات وحكمتها في التصدي لألزمات الدولية التي يبدو أنها

ورغم إن دولة مثل اإلمارات له حساباتها السياسية الخاصة إزاء تلك

الحرب ،لعدة أسباب منها :التحالف التاريخي مع الواليات المتحدة
األمريكية ،والتقارب الروسي وتبادل المصالح االقتصادية مع موسكو،

آخذة بالتمدد ،فأزمة أوكرانيا ال يبدو أنها قصيرة المدى ،وربما ستطول،
ً
ً
واضحا على االستعداد ألزمة
مؤشرا
خاصة مع الحشد الدولي الذي يعطي

األحداث وتحليلها ،وتبنى كل األراء الدولية سواء المؤيدة للموقف الروسي

وبطبيعة الحال فالتغير من سنن هذا العالم ،لذا ال شيء مستبعد،

كل جوانبه ،مما رسخ مفهوم اإلعالم المهنى الحقيقى ال إعالم المصالح.

طويلة بين قطبين من أقطاب العالم الحديث.

إال أن اإلعالم الوطنى لإلمارات كان منحازا للحيادية والشفافية فى نقل
أو الرافضة له ،وتعاملت القنوات والصحف والمواقع مع الحدث من من
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الغذاء ..

السالح
اإلستراتيجي

إال أننا نعاني من
رغم أنها تبعد عنا آالف األميال..ورغم أن مسرحها يبتعد عنا جغرافيا ّ ،،

تداعياتها كباقي دول العالم وفي مجاالت عدة  ،أهمها الغذاء..ما إستدعى المعنيين

باألمن القومي أو الوطني للتحرك بعد إندالع العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا
ببضعة أسابيع ،بل في حقيقة األمر كان التحرك قبيل بدء الحرب ،بعد أن تأكدت

إرهاصاتها في كثير من دوائر صنع القرار وأجهزة المعلومات !!

بقلم /عبدالله يسري إعالمي وكاتب

زميل كلية الدفاع الوطني /أكاديمية ناصر العسكرية العليا
كان التقدير االستراتيجي يفيد بحدوث أزمة غذاء عالمية خاصة في الحبوب

على جانب آخر ونتيجة إلجراءات الحمائية التي قامت بها أكثر من عشرين
ً
قيودا على التصدير حسب ما أعلنه المعهد الدولي
دولة ،حيث فرضت

األسود  ،تعطلت سالسل اإلمداد ! كما تركت الحقول بال عناية  ..وأما

كان تحرك األجهزة المعنية عبر عناصرها في استهداف إقامة مشروعات

واألسمدة حيث تمد أوكرانيا العالم ب  %12من القمح  %15 ،من الذرة،

 %50من زيت عباد الشمس … ونتيجة لتوقف موانئ أوكرانيا في البحر
روسيا فنتيجة العقوبات التي فرضت عليها تعطل التصدير ..

لبحوث السياسات الغذائية.

غذائية خارج حدود الدولة ،تضمن تحقيق األمن الغذائي لشعوبها وذلك

هذان البلدان يسهمان بربع صادرات العالم من القمح وخمس صادراته

عبر مشروعات إستثمارية طويلة األجل أو شراكات مع دول تتوفر فيها

مغذيات المحاصيل القائمة على البوتاس !

توافر األيدي العاملة الرخيصة وغيرها…

من الشعير و الذرة و أكثر من نصف صادرات زيت الذرة وكميات هائلة من
لقد إجتمع إذا ثالث أزمات عالمية على البشر في وقت واحد ( ،الحرب..

التغيرات المناخية  ..كوفيد )  ..وكلها تلقي بظاللها على العالم في سيناريو

متوقع !

الميزات النسبية كالماء _ األرضي الصالحة _المواقع القريبة من الموانئ _

تتوافر هذه الميزات بكثرة في بعض الدول اآلسيوية ودول أمريكا الالتينية،
ً
ً
حاسما لصالح دول آسيا كالفلبين
دورا
لكن عامل البعد الجغرافي يلعب
وإندونيسيا وتركيا التي تمتاز بتعدد مصادر المياه!

درع الوطن ...مسيرة وطن

73
العالقات السياسية للدول المحايدة في الحرب الروسية األوكرانية ،تلعب
دورا مهما في إختيار الدول المستهدفة من اإلستثمار في األمن الغذائي
ً
بارزا
أو الشراكة معها  ..كما تلعب قوانين اإلستثمار وتشريعاته المرنة دورا
في الدولة المستهدفة في هذا النوع من اإلستثمار.

تشير بعض دوائر المراقبة أن عدد من دول الخليج لجأ لهذا التحرك السريع
لتحقيق األمن الغذائي لشعوبها ودرء خطر األزمة عنهم وخاصة أن مصادر
ً
عموما محدودة التكفي إلحتياجات هذا النوع من
المياه في الخليج
فضال عن أن هذه الدول يواجه خطر التصحر
المشروعات الزراعية الكبيرة ..
ً

وخطر التشريعات والقوانين المحتملة التي تفرض اإلعتماد على الطاقة
النظيفة في مقابل الطاقة التقليدية التي هي المسؤولة عن التلوث

وتداعياته على المناخ وتغيراته!
معقدا ً
ً
جدا اآلن على مستوى الدول التي تعتمد في دخلها
لقد بات األمر
على الطاقة التقليدية كالبترول وغيره  ..حيث ستكون ورقة تغير المناخ أداة
تحكم جديدة في يد الدول الكبرى على الدول األخرى  ..بذريعة حماية العالم

من التلوث والحد من تغيرات المناخ التي تهدد العالم باختفاء جزر بل مدن
وبالد بأكملها!!

هناك ركيزتان في قدرات الدولة الزراعية حسب المفهوم الحديث لألمن

الغذائي ،ماقد يزيد الوزن النسبي لدولة صغيرة أمام دولة كبيرة بغض

النظر عن حجم ماتملكه الدولة من مساحات منزرعة أو كمية المياه
المتوافرة المتدفقة ،هما:

ً
سالحا
الغذاء أصبح
إستراتيجيا في يد
الدول المنتجة والمصدرة،
وقد تضغط به على الدولة

 - 1البذور  ..ومدى امتالك الدولة لمراكز بذور تحتوي على سالالت قوية

تمثل أمهات  ..يمكن أن تبقى سنوات طويلة وتأخذ الدولة ماتشاء منها
ً
صحيا.
والتضعف بمرور الزمن وتكون آمنة

المستوردة لتحقيــق أهــداف

 - 2تقنيات حديثة وذكية للري وللتلقيح  ..عبر الصوبات الزراعية التي قد

يرتفع بعضها ليصل إلى 15متر مما يضاعف المساحة المنزرعة ويضاعف
ً
أضعافا كثيرة !!
المحصول

إن المفاهيم الجديدة في الزراعة وإمتالك الدولة تقنيات حديثة وذكية
يضاعف من قدراتها الزراعية وبالتالي من تحقيقها لمفهوم األمن الغذائي

لشعبها بدرجة كبيرة  ..فلم تعد الدول ذات المساحة الزراعية الكبيرة وذات
مصادر المياه المتدفقة وذات التربة الخصبة هي األقوى فحسب في
مجال الزراعة ،بل بتعديل بسيط وصغير في جدول األوزان النسبية لقوى

الدولة في مجال الزراعة  /اإلقتصاد ،بين دولتين إحداهما صغيرة واألخرى
كبيرة..بقياس ( مراكز البذور _ تقنيات الري الحديث _ التلقيح الذكي_
الصوبات الزراعية… ).يمكن أن تكون النتيجة في صالح الدولة الصغيرة

وبالتالي  ..تتمكن القوة الصغيرة من أن تهزم قوة أكبر أو جيش نظامي !.
لقد إستشرفت القيادة السياسية في مصر إحتمالية أزمة غذاء في وقت
مبكر ،فيها من خالل تكليف جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة
عبر شركاته المتعددة بعمل مشروعات زراعية عمالقة  ..مثل مشروع

المليون ونصف فدان والذي وصل لمليونين ونصف ،والريف المصري
والصوبات الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية وابو سلطان والعاشر

من رمضان وغيرها وفي توشكى والفرافرة!..

سياسية

وهي:

 - 1االنتاج المحلى

 - 2التخزين اإلستراتيجي

 - 3تأمين مصادر إستيراد قائمة وأخرى بديلة
 - 4اإلنتاج صحي و آمن

 - 5ضمان إستدامة المورد.

ً
سالحا إستراتيجيا في يد الدول المنتجة
وجماع القول  ..أن الغذاء أصبح
والمصدرة ،وقد تضغط به على الدولة المستوردة لتحقيــق أهــداف
سياسية!! والزالت أسعار المواد الغذائية آخذة في اإلرتفاع إلى جانب

إزدياد التضخم وإستمرار الجائحة التي ال تزال تعرقل إلى حد كبير سالسل

اإلمدادات العالمية..كما إن واقع تغير المناخ الذي يهدد اإلنتاج في كثير من

المناطق الزراعية في العالم بمزيد من الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات
الحرارة وحرائق الغابات ونضوب مصادر المياه الطبيعية ،يمثل سيناريو

مخيف !!

الحوادث وحدها تجيب على هذا السؤال وعروش وأنظمة كاملة على

وقد حققت هذه المشروعات الكفاية والوفرة في كثير من المحاصيل

المحك أمام شعوبها  ..إذا لم تطبق وعود الشدة في وقت الرخاء ووعود
ً
تباعا عن بقية القصة التي
اإلصالح اإلقتصادي المحددة … الستار يرفع

أولوية قصوى للدولة المصرية من خالل العمل على مسارات متوازية

للتقليل من مخاطر هذه األزمة الغذائية وشبح الجوع العالمي.

للسوق المحلي المصري وضبط األسعار وأيضا في التصدير لبعض

المحاصيل لدول اإلتحاد األوروبي وغيرها ..ولقد شكل ملف األمن الغذائي

ً
سريعا اآلن وليس غدا،
يجب على أجهزة األمن القومي أو الوطني العمل
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علم النفس ووقاية
المـؤسسات العسكرية من
التطرف
ً
مثيرا لالندهاش ان يتطرف احد األفراد في اي بلد حتى وإن
في علم نفس الواقع ليس

كان شخص كما يقال ( متفتح ) ،كما انه ليس بأمر صعب ان يتطرف شخص بعدما يتم

استدراجه من قبل الجماعات المتطرفة ،ولكن الغير مقبول نهائيا ًان يتمكن المتطرفون

من استقطاب نماذج تنتمي للمؤسسات العسكرية ،حيث انه من الطبيعي ان درجة
االنتماء والوعي عند هوءالء تتضاعف عن االفراد اآلخرين .

بقلم اإلعالمية الدكتورة  /رشا الجندي
ً
كثيرا في واقع نفوس المتطرفين ،فوجد ان أصعب
لقد تعمق علم النفس

أنواع التطرف هم هؤالء الذين يتطرفون بعد الوطنية والوعي الفكري
ً
كثيرا من هؤالء الذين ال يمتلكون الوعي
واالجتماعي ،فهم بالفعل أصعب

أو الذين ترعرعوا على التطرف حيث كانت أقدارهم في الحياة ان آباءهم آو
أمهاتهم أو القائمون على رعايتهم من النماذج المتطرفة .

ان انتساب فرد لمؤسسة عسكرية بداية من العامل الذي يقوم بتنظيف
المكان الى أكبر قيادة هو بمثابة أمن قومي ألي بلد ،ولذا فالدورات

التدريبية المستمرة لجميع األفراد حول االعتدال هي دورات ال تقل أهمية
ً
نفسيا اي المعتدلون في أفكارهم
عن التدريب العسكري ،حيث ان األصحاء
ومشاعرهم وبالتالي سلوكهم من الصعوبة البالغة ان ينجذبوا للتطرف،

ولذا فعلم النفس دائما يصف دواء االعتدال للوقاية وليس فقط العالج
ً
جميعا « الوقاية خير من العالج ».
وكما يتردد على السنتنا
تبدأ اولى خطوات التدريب على االعتدال بالتدريب على التحكم في

الشهوات ،فالمتحكمون في شهواتهم هم القادرون على التحكم في
انفعاالتهم ومن ثم مشاعرهم ،أفكارهم وسلوكياتهم .ذكر الخالق في كتابه
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عندما تتعمق النفس البشرية في اآلية الكريمة ستجد أنه عز وجل بدأ
بالجنس اآلخر ،وعندما نتعمق في أشهر الطرق التي تم استخدامها من
قديم الزمان في التجنيد والجاسوسية كانت ( الجنس اآلخر) .وعندما يتعمق

أكثر علماء النفس يكتشفون وجود شهوات اخرى خطيرة جدأ كالمال،
الطعام ،السلطة … .وهكذا ،لذا فالمنتسبون للمؤسسات العسكرية
ً
نفسيا على ان ال يكون لديهم نقاط ضعف .فهل
البد وان يتم تدريبهم
لنا ان نتخيل شخص عسكري لديه شهوة الطعام أو المال أو السلطة أو
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لديه نقطة ضعف؟!! بالفعل ال يمكن لعلم النفس تقبل ذلك ،وان كان

موجود في الواقع فهذا مؤشر هام في الشخصية البد من التعامل معه
ً
فورا لتقويمه ،ألنه ببساطة شديدة سيكون عرضة لالستقطاب للتطرف
ً
يوما ما بكل سهولة وقت تعرضه لضغوط حياتية أو مادية أو عاطفية أو
اجتماعية أو عامة … وهكذا .

بعد مرحلة التحكم في الشهوات البد وان يأتي دور التدريب على هرم

السالم النفسي الذي يبدأ بالتقبل ثم التسامح فالتعاون ويتدرج للحب
واألمان فاالنتماء ومن ثم الفوز بالوصول لقمة الهرم وهي نبذ العنف.

كما إنه من الضروري التدريب النفسي على تفريغ الضغوط ،فاإلنتماء
ً
نفسيا النها تعتمد على الكتمان،
للمؤسسات العسكرية وظيفة شاقة
ً
دائما الن من أساسياتها الفضفضة والتفريغ
والصحة النفسية تنفر منه
ً
منعا للتراكم الذي ينتج عنه الضغط النفسي !! ً
ً
جميعا
اذا هل لنا
المستمر

أن نتخيل كيف يتحملون هوءالء الرجال ؟! فليست مهامهم باألمر السهل
الذي يتمكن من تحمله اي إنسان ولذا فهي ً
حقا وظيفة األبطال .

ماذا يريد علم النفس لهوءالء ؟ هل أراد انتزاع أحاسيسهم ؟!

بالطبع ال ،ولكن يريدهم محترفون فيما يسمى بسيكولوجية البدائل ،فهي
ً
نفسيا ،كما تناسب كل انسان يريد ان يحيا
من أنسب الطرق التي تناسبهم
بصحة نفسية جيدة رغم وجود أسوأ الظروف أو عكسها .وهل للفضفضة

بديل ؟! نعم لكل شيء بدائل عديدة تناسب كل شخص حسب وظيفته
وموقعه في المؤسسة ومهامه .
ً
أيضا ان وجود دورات اخرى لترسيخ قيم الدين المعتدل أمر
الجدير بالذكر
البد وأن يكون بصفة دورية ومستمرة .

في النهاية البد وان نسترجع من ذاكرتنا المربية وبنيتنا المعرفية اهم
مباديء الصحة النفسية والحماية من التطرف اال وهو “ طالما اخترت

وظيفة ستتعامل بها مع بشر فالبد أن ال يفارقك علم النفس ،فالعملية

الحسابية الشهيرة  2=1+1في علم النفس هي عملية خاطئة لوجود

الفروق الفردية بين البشر.

قوموا بتغذية الموءسسات بصفة عامة والعسكرية بصفة خاصة بدورات

وكتب الصحة النفسية ،فهي السبيل األهم للحفاظ على السواء النفسي
والوقاية من التطرف ،اجعلوهم يأثرون ال يتأثرون وهذا واجبهم الوطني .
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شاحنات الغد التكتيكية Armis

تعتبر شركة  ،Arquusشريكة الجيوش منذ عام  ،1898أول شركة تؤمن أنظمة النقل البري
للجيش الفرنسي ،مع وجود أكثر من  25,000مركبة في الخدمة ،بما في ذلك  10,000شاحنة
لوجستية وتكتيكية .وهي شركة متخصصة في النقل العسكري ،وقد استمدت سمعتها الكبيرة
من الشاحنات GBC8KT, GBC180, TRM2000, TRM4000 and TRM10000, the VLRA
كبيرا من الخدمات اللوجستية واألنظمة
جزءا
ً
 ،and Sherpa Mediumالتي كانت تحملت ً
للجيش خالل العقود الماضية.
ومن أجل زيادة تلبية االحتياجات المستقبلية ألساطيل الناقالت التكتيكية

ونجحت الشاحنة  Armisفي تمكين شركة  Arquusمن االستفادة من

الشاحنات اعتمادا على تمويلها الخاصة.

الصغيرة والمتوسطة الحجم المتخصصة في صناعة السيارات الفرنسية.

واللوجستية للقوات المسلحة ،طورت شركة  Arquusمجموعة جديدة من

خبرات مجموعة كبيرة من الشركات ،بما في ذلك العديد من الشركات

وتتكون عائلة الشاحنة  Armisمن ثالث مركبات عسكرية رباعية وسداسية

وبالتالي ،تميزت عائلة  Armisبقدرتها على تغذية وتأمين النسيج الصناعي

خصيصا لتلبية احتياجات القوات المسلحة الفرنسية.
فرنسا ،وقد صممت
ً

 Blainvilleإلى .Marolles-en-Hurepoix

وثمانية الدفع ،وهي العائلة التي جرى تصميمها وتطويرها وإنتاجها في

الفرنسي بأكمله ،بدءا من  Bourg-en-Bresseإلى  Limogesومن
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فئات التصميم

تأتي الشاحنات العسكرية التابعة لمجموعة  Armisالجديدة مزودة بتقنيات

حديثة قادرة على التكيف مع االحتياجات التشغيلية ونجحت في إثبات
كفاءتها وجدارتها في أشد المواقف صعوبة .وتأتي هذه التقنيات ،التي

تم تطويرها في مراكز البحوث والتطوير التابعة لشركة  ،Arquusلتمنح
المركبات  Armisذات الدفع الرباعي والسداسي والثماني خفة الحركة

المثالية فوق كافة التضاريس الجغرافية وتقليل استهالك الوقود ،فضال
عن نسبة المقاومة العالية ،مما يضمن وقت التشغيل األمثل وخفض

تكاليف الملكية.

ومن الممكن تجهيز شاحنات  Armisبأنظمة التشغيل اآللي التي تقوم
شركة  Arquusبتطويرها ،مثل تجهيز الفصائل والقوافل اآللية .كما يمكن

أيضا تزويدها بأكثر أنظمة المجموعة ابتكارا في مجال تحسين الطاقة
وصيانتها.

تعدد الفئات

يمكن لمركبات الجيل الجديد من الشاحنة  Armisأن تؤدي جميع المهام

بدءا من القوات واألنظمة ،مرورا بخزانات
اللوجستية والتكتيكية للجيشً ،
المياه ونقل الورش المتنقلة ،وانتهاء بإصالح المركبات والشاحنات

المخصصة لقطر المركبات المعطوبة .وتتوافق الشاحنة  Armisمع جميع
معدات  ،Scorpionوهي تستوعب الجيل الجديد من أنظمة االتصاالت
والمعلومات ،باإلضافة إلى أنظمة التسلح ،مثل نظام  ،Hornetالتي يتم

تستخدم الشاحنة Armis
ً
محركا
ذات الدفع السداسي
 11Lبقوة  460حصانً ا

التحكم فيها عن ُبعد ،Hornet Remote-Controlled Weapon System
والذي وقع اختيار الجيش الفرنسي عليه كمعدة مشتركة لجميع مركبات

برنامج  .Scorpionوجرى تجهيز الشاحنة  Armisذات الدفع الرباعي

والسداسي بفئات نوعية من محركات المركبتين  Griffonو .Jaguar

وتتوافر الشاحنة العسكرية  Armisبعدة فئات ،مما يمنح القائد الميداني
الفعالية وسهولة االستخدام والمرونة التكتيكية .وتبعا لنوعية المهمة
المطروحة ،يمكن تجهيز الشاحنة بمقصورات محمية أو غير محمية،

متوافقة مع قوانين  .Stanag 4569وهي قادرة على التكيف مع

االحتياجات التشغيلية والتهديدات التي تواجهها في ساحة المعركة.

ثالث فئات

تم بناء الشاحنة  Armisذات الدفع الرباعي والسداسي والثماني على

خطوط تشغيل  drivelinesعسكرية بالكامل ،وهي جديرة بالثقة ويمكن
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تحتوي الشاحنة Armis
ذات الدفع الثماني
مقصورة باليستية محمية

ضد األلغام والعبوات البدائية
الناسفة
االعتماد عليها ،كما أنها قوية وقادرة على عبور التضاريس والظروف األكثر

تطلبا .وقد تم تكييفها مع العمليات التشغيلية الطويلة المتعلقة بنشر
ً
القوات والمهام المعقدة ،مع انخفاض متطلبات الصيانة.

الشاحنة  Armisذات الدفع السداسي

قادرة على تنفيذ مجموعة كبيرة من المهام اللوجستية والتكتيكية لخدمة
الجيوش .كما أن منصتها ذات الوظائف المتعددة قادرة على نقل األفراد

بطريقة آمنة ومريحة أو مواد الشحن أو األنظمة أو المالجئ التي يتراوح
قدما .كما يساهم تصميم المركبة المعياري في
ارتفاعها بين  10أو 15
ً
دعم العديد من اإلصدارات والفئات ،مما يمنح القائد الميداني قدرا كبيرا

من الكفاءة وسهولة االستخدام والحرية التكتيكية.

ويمكن تحديث الشاحنة  Armisذات الدفع السداسي بمرور الزمن للتكيف

مع عناصر المهمة ومسارح العمليات ،وتبعا لتطور التهديدات التي جرى
مواجهتها .والشاحنة قابلة للنقل الجوي أو النقل باستخدام السكك

الحديدية .ويمكن أن تستوعب مقصورتها ما يصل إلى ثالثة مقاعد 95th
وفقا لمعايير الجيش ،مع حوامل أو أغطية
 .percentileوتم تكوينها
ً
أسلحة ،وإقامة أنظمة االتصاالت وكذلك لحقائب الظهر والمياه المعبأة

والمعدات األخرى .وتم تجهيز المقصورة بشاشات إلدارة أنظمة التسلح

التي يتم التحكم فيها عن ُبعد remote-controlled weapon systems

 RCWSوأنظمة إدارة ميدان المعركة Battlefield Management

تعتمد الشاحنة  Armisذات الدفع السداسي على هيكلها القوي المتطور

.Systems -BMS

والشاحنة مجهزة بمحرك  11Lبقوة  460حصانً ا (يورو  )5مما يسمح لها

كبيرة ومتنوعة من األسلحة ،بدءا من األسلحة اليدوية ،وانتهاء بمجموعة

في السير بسهولة على الطرق الوعرة وعبور حتى أشد التضاريس صعوبة.
بتجاوز المنحدرات المائلة بنسبة  .%50ويشبه هذا المحرك محرك Jaguar
 ،EBRCالذي يمنح الشاحنة خفة حركة عالية ويجعله مشابها ألحدث جيل

من المركبات القتالية في ساحة المعركة .وتأتي علبة التروس الخاصة
بالمحرك ،المجهزة بخيار  ،Ultra-Low Crawlerلتمكن الشاحنة من

التوقف بأمان فوق المنحدرات .وتساهم مساعدة الفرامل في الحفاظ على
الفرامل الرئيسية فوق المنحدرات الشديدة االنحدار.

ويمكن للشاحنة  Armisذات الدفع السداسي أن تستوعب مجموعة
 Arquus› Hornetمن أنظمة التسلح التي يتم التحكم فيها عن بعد التي

وقع اختيار الجيش الفرنسي عليها لتجهيز المركبات القتالية الجديدة لبرنامج
 .Scorpionويمكن دمج السيارة مع  Scorpion bubbleوهي مصممة

الستيعاب أحدث جيل من أنظمة االتصاالت والمعلومات.

وتستخدم الشاحنة  Armisذات الدفع السداسي ابتكارات مختارة ذات صلة
بساحة المعركة ،والتي أثبتت كفاءتها في كافة الظروف واألحوال الصعبة،

وتتميز الشاحنة  Armisذات الدفع السداسي بالقوة والصالبة اللتين

وتؤمن توفيرا كبيرا من حيث الطاقة وتكاليف الصيانة .وهي مجهزة بنظام

المعقدة والبيئات القاسية مع متطلبات صيانة منخفضة .والشاحنة

تقنية طورتها مجموعة  Volvoالتي تستطيع شركة  Arquusتقديمها لجميع

تجعالنها مناسبة تماما للعمليات الطويلة المتعلقة بنشر القوات والمهام

التحكم التلقائي في الجر  ،)ATC) Automatic Traction Controlوهي
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تلقائيا تعشيق المحاور من أجل تحسين حركة
اصداراتها وفئاتها .تدير ATC
ً
جدا بأقل تكلفة تشغيلية ممكنة .ويحتفظ
المركبة ،مما يؤمن قدرات عالية ً

السائق بالقرار ،مع إمكانية إشراك األقفال التفاضلية differential locks

يدويا .وتضمن هذه التقنية تعامال أفضل مع المركبات وتوفير الوقود
ً
وتقليل الضغط على المحاور واإلطارات.

وتستخدم الشاحنة  Armisذات الدفع السداسي تقنيات السالمة على

الطرق الحديثة ( ADASو  ABS/EBSو  ،)ESPوالتي تساهم في تخفيف
األعباء عن كاهل القائد ومن 3ثم التركيز على المهمة بالدرجة األولى.

الشاحنة  Armisذات الدفع الثماني

بالنسبة لـ  ،FED 2021تم تقديم الشاحنة  Armisذات الدفع الثماني ضمة

فئة المقصورة المدرعة في شكل ناقلة .tanker

وخالل معرض  ،Eurosatory 2022عرضت شركة Arquus

الشاحنة

 Armisذات الدفع الثماني على شكل الناقلة المحمية protected tanker
المجهزة بخزان بحجم  18مترا مكعبا من إنتاج شركة  .Titan Defenseوإلى

جانب الشاحنة ،هناك جهاز محاكاة للقيادة  driving simulatorطورته
شركة  ،ECAوجرى تكييف أبعاده بما يناسب البيئة العسكرية ،ومن أجل

سليط الضوء على القدرات التدريبية الكبيرة التي تتمتع بها شركة .Arquus
تسمح هذه المجموعة المتماسكة من المعدات بأفضل تبادل ممكن

حول مستقبل اإلمدادات اللوجستية البرية .وتم تجهيز الشاحنة Armis

أيضا بنظام  Hornetلتوفير
ذات الدفع الثماني أثناء معرض ً Eurosatory

الحماية الذاتية من على مسافات قريبة.

أيضا فئة مجهزة بمقصورة
تضم الشاحنة  Armisذات الدفع الثماني ً

يمكن تزوي د الشاحنة �Ar
 misبـ بأنظمة مراقبة
الصحة واالستخدام HUMS

باليستية وألغام وأجهزة متفجرة مرتجلة متوافقة مع شروط Stanag

لعمليات الصيانة التنبؤية

من الحماية (ضد األلغام والعبوات البدائية الناسفة  IEDsباإلضافة إلى

 ))(Health and Usage Monitoring Systemsمن أجل السماح بعمليات

 .4569تمنحه بنيته ذات المقصورة النائية  remote cabinأعلى مستوى
اعتمادا على المهمة قيد
التهديدات الباليستية) ،وهي حماية يمكن تحديثها
ً
التنفيذ .وتضم الشاحنة  Armisذات الدفع الثماني مقصورة مشتركة مع

الفئة ذات الدفع الثماني (صفائح معدنية أو مدرعة) لتسهيل عملية التعامل

مع المركبة وصيانتها.

الشاحنة  Armisذات الدفع الرباعي

تماما مثل فئتي الدفع السداسي والثماني ،تم بناء الشاحنة  Armisذات
ً

أيضا على خطوط تشغيل  drivelinesعسكرية بالكامل ،قوية
الدفع الرباعي ً

وجديرة بالثقة ويمكن االعتماد عليها .كما أنها تستوعب الجيل الجديد من

الصيانة االستباقية  predictive maintenanceوتسهيل عملية إدارة
األسطول .وتستفيد األنظمة المذكورة من  ،EVTA Véritéوهو تقييم

تكتيكي تم تطبيقه بنجاح مؤخرا على ( SIMMTالهيكل المتكامل المسؤول
عن صيانة الظروف التشغيلية لمعدات الجيش) على أسطول الجيش من

شاحنات .)VAB (Véhicule de l’Avant Blindé

وتستفيد صيانة مجموعة شاحنات  Armisمن شبكة شركة  ،Arquusالتي

تغطي فرنسا بأكملها ،بما في ذلك المناطق الخارجية ،وتضع كل فوج من
فوج الجيش على بعد أقل من  15دقيقة من نقطة الخدمة.

أنظمة االتصاالت والمعلومات ،باإلضافة إلى التسليح مثل (نظام أسلحة
يتم التحكم فيه عن بعد)  Hornet RWSالذي اختاره الجيش الفرنسي
كسالح مشترك لتسليح جميع مركبات برنامج  .Scorpionوبالتالي ،تم

تجهيز الشاحنتين  Armisذات الدفع الرباعي والسداسي بأشكال محددة من

محركات  VBMR Griffonو .EBRC Jaguar

وبناء على طلب العميل ،يمكن تجهيز شاحنات  Armisبسيارة أجرة خفيفة
غير محمية أو حجرة مدرعة كاملة مع حماية ضد الرصاص.

فوائد الشبكة

يمكن تجهيز الشاحنة  Armisبأنظمة مراقبة الصحة واالستخدام HUMS

المواصفات الفنية
	•المحرك :محرك  L 11بقوة  460حصانً ا ()Euro 5

	•علبة التروس :مجهزة بخيار الزحف المنخفض للغاية
جنديا على ظهورهم
	•الطاقم 2-3 :أفراد 16 +
ً
	•الحمولة 4-8 :أطنان حسب مستوى الحماية
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مؤلف الكتاب يرى الجائحة لحظة كاشفة..
ويتساءل :هل استوعب العالم الدرس؟

«كورونا ..صراع
المصالح والنفوذ»

تحت مجهر يوسف الحداد
إعداد :مها كمال

عن تداعيات لحظة فارقة في ُعمر البشرية ،وأصداء
«حديث الساعة» الذي مازال يشغل العالم منذ ظهوره وحتى
اليوم ،يصحب رئيس تحرير «درع الوطن» ،العقيد الركن
يوسف جمعة الحداد ،القارئ في كتابه الجديد« :كورونا..
ً
واصفا الجائحة بـ«الكاشفة» التي
صراع المصالح والنفوذ»،
ً
راصدا ،بعين المحلل
غيرت قواعد اللعبة وقلبت الموازين،
ّ
وبلغة األرقام ،الرابحين والخاسرين في تلك «الحرب الكونية»،
ً
مبكرا في األمن الصحي ألوطانهم ،فحصدوا
من استثمروا
الثمار خالل الفترة الحرجة الماضية ،وفي المقابل؛ من اهتزت
صورتهم التي كانت كبيرة بسبب الفشل في التعامل مع هذا
الملف ،واإلخفاق في إدارة أزمة الفيروس المستجد الذي
تسلل للجهاز التنفسي للبشر مع نهاية العام .2019
«هل استوعب العالم بقواه الكبرى ومنظماته األممية والدولية درس
ً
حديثا عن دار الفجر،
كورونا؟» ..سؤال كبير يطرحه الكتاب الذي رأى النور
ومع أن اإلجابة أقرب إلى «ال» من «نعم» ،إال أن المؤلف يتمسك

باألمل من أجل ليس فقط الخروج من النفق «الكوروني» المظلم ،وإنما
كامال ،واالستفادة منه ،ولذا يستشهد الكاتب بتجربة
الستيعاب الدرس
ً

طويال
وطنه الملهمة – على كل األصعدة  -في إدارة األزمة ،ويتوقف
ً
ً
فصوال من ملحمة بالد زايد الخير
ساردا
في محطة اإلمارات المضيئة،
ً
تفرق بين مواطن ومقيم ،إذ وضعت
في التعامل مع الجائحة ،وكيف لم ّ
ً
اهتماما منحهم الطمأنينة في زمن الخوف
الجميع في عينها ،وأولتهم

والمطارات المغلقة والتباعد االجتماعي والترقب.

االنسانية

هذا الكتاب
اسم الكتاب « :كورونا ..صراع المصالح
والنفوذ».
المــؤلـــــــــــف :يوسف جمعة الحداد
الصفحــــــــات 130 :صفحة
جهة اإلصــدار :دار الفجر للطباعة والنشر
سنة اإلصدار 2022 :
الناشـــــــــــــــــــر :شبكة ياس اإلخبارية

للفيروس وطوفان أرقام اإلصابات والوفيات ،كان الوضع هنا في

اإلمارات تحت السيطرة ،بل وصل عطاء هذا الوطن العامر  -من مبادرات
نوعية ومنح ولوازم طبية وأدوية ولقاحات وخبرات  -إلى المحتاجين حول

العالم ،ال يفرق في تلك المرحلة الحرجة ما بين دولة صديقة ،وأخرى
ً
دوما،
تغرد خارج السرب ،إذ رفعت اإلمارات شعار اإلنسانية الذي تعليه
محاولة تخفيف تداعيات األزمة عن كاهل الجميع.

طرف فاعل ومؤثر

ويؤكد المؤلف أن «اإلمارات برزت كطرف فاعل ومؤثر في إعادة االعتبار

لدور األخالق في العالقات الدولية ،فمنذ اإلعالن عن فيروس كورونا،

وهي تعلي من االعتبارات األخالقية واإلنسانية في التعامل مع هذه
األزمة ،ألنها تؤمن أن العالم في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه في

لم تتقوقع اإلمارات على ذاتها ،إذ امتدت أياديها البيضاء إلى بقاع

حاجة ،أكثر من أي وقت مضى ،إلى التوحد والتضامن والتكاتف من

أسلحة كبيرة متطورة داخل حدودها ،وتعثرت تحت وقع الصدمة األولى

المصالح والنفوذ» ،في مواضع كثيرة ،على أن طوق النجاة من أجل

العالم المختلفة ،وبينما انكفأت دول عظمى وكيانات صاحبة ترسانات

يشدد صاحب كتاب «كورونا ..صراع
أجل االنتصار على هذا الوباء» .ولذا
ّ
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االنتصار على الوباء هو «توحيد جهود المجتمع الدولي ،ألن هذا الوباء

ً
سببا للخوف والهلع
أن يكون عامل طمأنة للمجتمع ،فإنه كان لألسف
ً
أحيانا».
والرعب

والكل متضرر من تداعياته الكارثية اآلن وفي المستقبل .في الوقت

الدروس المستفادة

يستهدف الدول من دون تمييز ،ويصيب المسؤولين في قمة الهرم

السياسي إلى عامة الشعب ،فالجميع سواسية أمام هذا الوباء القاتل،
ذاته فإن تركيز الجهود على مواجهة هذا الوباء من شأنه زيادة فاعلية

المبادرات التي تجريها بعض الدول للتوصل إلى عالج آمن له».

العمالق الصيني

والالفت ،أنه رغم انشغال العقيد الركن يوسف جمعة الحداد في كتابه

الجديد بتتبع أزمة «كورونا» وتأثيراتها الكبيرة على العالم ،إال أنه يرنو
ً
داعيا إلى االستفادة من دروس الوباء ،والتعلم من االختبار
إلى الغد،
الصعب ،من أجل استشراف المستقبل ،عبر التسامي فوق الخالفات

ويبرز الكاتب كيف فرضت جائحة كورونا نفسها على خريطة العالم،

وتوحيد الجهود العالمية ،و«العمل على تطوير االستجابة الدولية لألزمات

إذ لم تعد تقتصر على الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي ،فثمة

األوبئة المتفشية ،وكيفية مواجهتها في المستقبل».

لتعيد تشكيلها ،لتطل الحرب الباردة بشكل مغاير ،مع اتساع أطرافها،
العبون جدد يدخلون الساحة ،وأسهمت الجائحة في ذلك ،مع محاوالت

ووضع اآلليات التي تسهم في التنبؤ المبكر بحدوث هذه النوعية من

تسييس الوباء من اللحظة األولى ،وجعل الصين منبع الشرارة األولى

تنج بقعة في األرض من نيرانها .من جانبها ،حاولت بكين أن
التي لم ُ
تفرض كلمتها هي األخرى ،لتمسح عنها ما تسببت فيه سوق ووهان،
المكان األول الذي ظهر فيه الفيروس المستجد ،وبالفعل نجح العمالق

الصيني في هزيمة الوباء ،وسعى لتصدير تجربته الناجحة إلى مناطق
أخرى ،لتصير مساعدات مواجهة الجائحة بوابة غير بريئة لفرض النفوذ،
وكسب مساحات جديدة من األرض تنضم إلى الصين في سباق الصراع

العالمي الجديد.

تعدد مراكز القوى

عشر محطات مركزية ،عنوانها األبرز ومحركها «كورونا» ،يتوقف فيها

مؤلـف الكتاب ،ليسلط الضـوء على ما فعـله الفيروس في جهـات العالم
األربـع ،وما سينتج عنه من تحوالت كبرى في مراكـز القـوى ،وأن عالـم
ً
ً
تمامـا عما قبل ديسمبر عام ،2019
مختلفـا
ما بعد «كورونا» سيكون
ولذا يضـع الجائحـة المريرة بين األحداث الفاصلة في عمر البشر« :تشير
ً
غالبا ما تكون محطة
أحداث التاريخ المعاصر إلى أن األزمات الكبرى
فاصلة أو نقطة تحول من نظام دولي آلخر ،فإذا كانت الحرب العالمية

الثانية أسهمت في تراجع مكانة القوى العظمى التقليدية كبريطانيا
وفرنسا ،وصعود قوتين عظميين ،هما الواليات المتحدة واالتحاد

السوفيتي السابق ،اللذان قادا النظام الدولي خالل حقبة الحرب الباردة،

فإن وباء كورونا يؤسس اآلن لتحوالت كبيرة في توزيع هيكل القوى
الفاعلة في النظام الدولي في المستقبل ،لصالح ما يمكن تسميته

بدال من القطبية األحادية التي تهيمن عليها الواليات
تعدد مراكز القوى ً

المتحدة».

الصراع والنفوذ

ووسط الحديث عن «كورونا» وآليات الصراع والنفوذ ،وسباق التسلح
الذي لم يهدأ ،ال يغفل مؤلف الكتاب عن سالح مهم في مواجهة الوباء،
ً
ً
وإيجابا – خالل
سلبا
وهو سالح الكلمة والصورة ،حيث اإلعالم ودوره –

الحساسة ،إذ تحلى اإلعالم الجاد بالمسؤولية ،واستشعر
تلك المرحلة
ّ
الخطر وأدى دوره التوعوي على أكمل وجه ،وعلى النقيض برزت أبواق

أخرى لتتاجر في الفيروس ومتحوراته وأعداد المصابين وأرقام الضحايا،

«فبدال من
وعلى حد تعبير صاحب الكتاب عن اإلعالم غير المسؤول:
ً

المؤلف :يوسف جمعه الحداد

 10محطات

يقسم المؤلف يوسف جمعة الحداد كتابه« :كورونا ..صراع المصالح
ّ

والنفوذ» إلى  10وقفات ،وهي :كورونا والحرب الباردة الجديدة ..صراع
المصالح والنفوذ ،وكورونا والتحوالت المحتملة في خريطة توزيع

القوى في هيكل النظام الدولي ،ولماذا تصاعد سباق التسلح رغم
جائحة كورونا؟ ،وكورونا ..كيف أثر في الصناعات الدفاعية والعسكرية

في العالم؟ ،وكورونا ..كيف أعاد صياغة سياسات الدفاع وبناء القوة

الشاملة للدولة؟ ،والقوة العسكرية وأثرها في تعظيم القوة الشاملة
للدول في عالم ما بعد كورونا ،ودور اإلعالم في مواجهة األزمات..
ً
نموذجا ،واإلمارات ..إدارة فاعلة ألزمة جائحة كورونا ،وكورونا
كورونا
واالستثمار في األمن الصحي ،وحرب لقاحات كورونا والبعد اإلنساني.

اقتباس:

طويال في
يستشهد الكاتب بتجربة وطنه في إدارة األزمة ،ويتوقف
ً
ً
فصوال من ملحمة بالد زايد الخير في
ساردا
محطة اإلمارات المضيئة،
ً
التعامل مع الجائحة.

العـدد  | 607أغسطس 2022
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النافذة الدينية

سنن نبوية
صيام
عاشوراء
إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

كان من هدي النبي َصَّلى َّ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َسَّل َم أنه
يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه وجعل األجر العظيم
في صيامه أنه ّ
يكفر ذنوب سنة كاملة وعاشوراء هو
اليوم العاشر من شهر محرم الحرام في أول السنة

الهجرية من كل عام.

والحكمة من صيامه أنه طاعة وعبادة لله تعالى

وشكر لله تعالى على نعمه ومنها نعمة نصر كليم
ٌ
الله موسى عليه السالم على عدو الله فرعون .
عن أم المؤمنين َعائِ َش َة َر ِض َي َّ
الل ُه َع ْن َها َق َال ْتَ :كانُ وا
ون َع ُ
ان
انَ ،و َك َ
ور َاء َق ْب َل َأ ْن ُي ْف َر َض َر َم َض ُ
وم َ
َي ُص ُ
اش َ
الك ْع َب ُة َ ،ف َل َّما َف َر َض َّ
َي ْو ًما تُ ْستَ ُر ِف ِ
يه َ
ان،
الل ُه َر َم َض َ
ول َّ
ال َر ُس ُ
َق َ
«م ْن َش َاء َأ ْن
الل ِه َصَّلى ُ
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َمَ :
َ
ْ
ْ
وم ُه َفل َي ُص ْم ُهَ ،و َم ْن َش َاء أ ْن َيتْ ُر َك ُه َفل َيتْ ُر ْك ُه» رواه
َي ُص َ
البخاري
َع ْن َعائِ َش َةَ ،ر ِض َي َّ
ان َي ْو ُم َع ُ
الل ُه َع ْن َهاَ cق َال ْتَ :
ور َاء
«ك َ
اش َ

َهذَ ا َي ْو ٌم َن َّجى َّ
الل ُه َبنِ ي ِإ ْس َرائِ َ
يل ِم ْن َع ُد ِّو ِه ْمَ ،ف َص َام ُه
َ
َ
َ
وسىَ ،ق َ
وسى ِم ْن ُك ْم»َ ،ف َص َام ُهَ ،وأ َم َر
الَ :
«فأنَ ا أ َح ُّق ِب ُم َ
ُم َ
ِب ِص َي ِام ِه رواه البخاري ومسلم
َّ
الله َصَّلى ُ َ
ال َر ُس ُ
وق َ
ول ِ
م
َ
الله َعل ْي ِه َو َسل َمَ ..« :و ِص َي ُام َي ْو ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
َع ُ
ِ
الس َن َة التِ ي َق ْبل ُه»
ور َاء ،أ ْحتَ ِس ُب َعلى
الله أ ْن ُي َك ِّف َر َّ
اش َ
رواه مسلم ،ومن السنة أن يصوم التاسع مع العاشر
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم أمر به .وذكر العلماء أن مراتب
ألنه َصَّلى ُ
صيام عاشوراء ثالثة مراتب  ،أفضلها أن يصوم ثالثة أيام
التاسع والعاشر والحادي عشر  ،والثانية أن يصوم التاسع
والعاشر فقط  ،والثالثة أن يصوم العاشر لوحده.

وال حرج من إفراده بالصوم ألنه صوم مستحب وليس
واجبا .

ان َّ
الج ِ
الن ِب ُّي َصَّلى
اهلِ َّي ِة َو َك َ
وم ُه ُق َر ْي ٌشِ ،في َ
َي ْو ًما تَ ُص ُ
َ
َّ
الم ِد َين َة َص َام ُه،
ُ
وم ُهَ ،فل َّما َقدِ َم َ
الله َع َل ْي ِه َو َسل َم َي ُص ُ
ان َم ْن َش َاء َص َام ُه،
ان َك َ
َو َأ َم َر ِب ِص َي ِام ِهَ ،ف َل َّما نَ زَ َل َر َم َض ُ
وم ُه» رواه البخاري
َو َم ْن َش َاء َال َي ُص ُ
َّ
َّ
َ
َّ
ِ
ْ
اس َر ِض َي الل ُه َعن ُه َماَ ،قالَ :قد َم الن ِب ُّي َصلى
َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
وم َي ْو َم
ُ
الي ُه َ
المدِ َين َة َف َر َأى َ
ود تَ ُص ُ
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم َ
َع ُ
ور َاءَ ،ف َق َ
«ما َهذَ ا؟»َ ،ق ُالواَ :هذَ ا َي ْو ٌم َصالِ ٌح
الَ :
اش َ

معلم
إسالمي

مسجد
مارينغا في
البرازيل
هو معلم حضاري إسالمي في أمريكا
الجنوبية في دولة البرازيل ،حيث يمثل
مسجد مارينغا صلة حضارية إيمانية بين
العالم اإلسالمي ودولة البرازيل التي يمثل

المسلمون فيها حضورا طيبا في هذا البلد المتنوع
الثقافات.
يقع هذا المسجد في والية بارنا في حي غوابوري.
الجنوب الغربي من المدينة.
ابتدأ بناء هذا المسجد عام 1981م وتم افتتاحه عام
1989م وقد تظافرت جهود المسلمين في هذه
الوالية لبناء المسجد مع دعم ومساندة من دول
الخليج العربي حتى اكتمل البناء وتم االفتتاح بفضل
الله تعالى.
اشتمل بناء المسجد على مئذنة شاهقة االرتفاع
بعلو 37مترا يصدح منها األذن لينير السماء بذكر
الله تعالى.

وتعلو المسجد قبة مهيبة فوق المصلى وهو حرم
الصالة في المسجد .واستعملت األقواس واألعمدة
في بناء هذا المسجد ليعطي مهابة وجماال ورونقا بهيا.
ويتبع المسجد مركز لتعليم الثقافة اإلسالمية واللغة
العربية والتعريف باالسالم للراغبين من زوار المسجد
والمصلين فيه.
ويبقى هذا المسجد عالمة منيرة تسطع منها سماحة
اإلسالم وتعاليمه السمحة في دولة البرازيل الصديقة
ليكون شاهدا على التمازج الحضاري اإلنساني لنشر
السالم والمحبة وإعمار األرض بما يرضي الله ويحقق
السعادة للبشرية.
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سموه يحرص على
تأهيل المواطنين
وتسليحهم بالعلم

من الذاكرة

أغسطس

كلمة سمو الفريق الشيخ خليفة
لمجلة درع الوطن بمناسبة عيد الجلوس
السادس عشر لسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

العدد133 :
أغسطس 1982

أعرب سمو الفريق الشيخ خليفة بن زايد ولي العهد ونائب القائد األعلى

ً
وأمال لإلنسان فوق
إشراقا
العربية لتوفير واقع أفضل وصنع مستقبل أكثر
ً

حلول الذكرى السادسة عشرة لتولى سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

وقال سمو نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ان اإلنجازات الرائعة التي

للقوات المسلحة عن تهنئة القلبية للمواطنين على أرض اإلمارات بمناسبة

مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.
ً
وقال سموه أن هذا اليوم الخالد الذي نعتز به جميعا والذي تقلد فيه سمو الوالد
ً
ً
إيذانا بتغيير وجه الحياة
عاما كان
الشيخ زايد الحكم في أبوظبي منذ ستة عشر
فوق أرض أبوظبي كما كان نقطة إنطالق خالقة نحو إقامة إتحاد اإلمارات

هذه البقعة الطيبة من أرض الخليج العربي.

تحققت خالل هذه الفترة الزمنية القصيرة في جميع المجاالت وفي شتي

انحاد البالد شاهد حي على مدى ما بذله ويبذله القائد من أجل بناء االنسان
وتأمين مستقبله ومن أجل ضمان أمن األجيال المقبلة وتحقيق الرفاهية لها.

من ذاكرة عدسة درع الوطن

الكلية العسكرية 1982-1972

قواتنا المسلحة 1982-1950

أمر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بانشاء كلية عسكرية لتكون

نواة جيدة العداد الضباط على أعلى مستوى في فن القتال والكفاءة القيادية
والثقافة العسكرية

تاريـخ قواتـنـا المسلحـة يـبـدأ في ديـسمبـر عام  1950بتشكيـل أول نواة لقـوة

وفي الثالث من شـهـر أغسطس لعـام  1972احتفلت البـالد بافتتاح أول

تولي صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في إمارة

– بمدينة العين – وفتحت الكلية ابوابها البناء االمـارات الذين تتوافر لديهم

عسكـريـة أي قبـل  32عاما على وجه التحديد  ،ولكن التطور الفعلي يبدأ مع
أبوظبي ويـالحـظ أن ما تم خالل الستة عشرعاما الماضية وهي نفس الفترة

التي تولى الحكم فيها زايـد ( )1982-1966يفـوق من حيث تقـدم وتطـور هذه
القـوات أضعاف أضعاف ماتم في السنوات الستة عشر السابقة لحكمه.

وفي عام 1965قرر حاكم إمارة أبوظبي في ذلك الوقت إنشاء قوة عسكرية
خاصة بعد أن تحدد هدفها بحماية الممتلكات المحلية إال أن سلطات

اإلحالل آنذاك اشترطت تحجيم القوة بحيث ال يزيد عددها عن  300فرد.

كلية عسكرية بالمنطقة (باستثنـاء الـكـويت) وهي كلية زايد الثاني العسكرية
شروط القبول وبدأ التدريب فيها على أحدث النظم المعمول بها في الكليات

العربية المماثلة  ..ثم تطورت لتواكب أحدث الكليات العالمية

في عام  1973أعيد النظر في تطوير وتنظيم حجم القوات المسلحة فتم إنشاء
القيادة العامة لقوات دفاع أبوظبي وارتبطت بها القيادات الثالث للقوات
وهي  :البحرية والجوية والبرية.
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Technical Specification
(ARMIS 6X6)
ENGINE: 11L engine with 460 horsepower (euro 5)
Gearbox: Equipped with the Ultra-Low
Crawler option
Crew: 2-3 personnel + 16 soldiers on
back
Payload: 4-8 tonnes depending on
protection

Armis can be fitted with
HUMS for predictive
maintenance operations
hicle handling, fuel savings and reduced stress on axles and
tyres.
The Armis 6x6 incorporates modern road safety technologies (ADAS, ABS/EBS, ESP), which lighten the pilot’s workload
and allow him to focus on his mission.
Armis 8x8
At Eurosatory 2022, Arquus presented Armis 8x8 in its protected tanker configuration, equipped with an 18m3 tank
supplied by Titan Defense. Next to the truck was a driving
simulator developed by ECA (French simulator providers),
whose parameters have been adapted to the military environment, in order to illustrate the training capabilities of Arquus. This coherent set of equipment allows for the best possible exchange on the future of land logistics. The Armis 8x8
at Eurosatory was also equipped with a Hornet Lite RCWS for
close-range self-protection.
Armis 8X8 also has a version with a Stanag 4569-compliant
ballistic, mine and improvised explosive device (IED)-protected cabin. Its architecture with a remote cabin gives it the
highest level of protection (both mines and IEDs as well as
ballistic threats), a protection which can be upgraded depending on the mission at hand. The Armis 6x6 has a common cabin with the 8x8 (sheet metal or armoured) to facilitate vehicle handling and maintenance.

Armis 4x4
Just like the 6x6 and 8x8 models, Armis 4x4 is also built on the
same fully military drivelines, reliable, from the same family.
The three chassis are dependable and robust. It also accommodates new-generation communication and information
systems, as well as armament such as the Hornet RCWS (remote-controlled weapon system) selected by the French
Army as common equipment for all vehicles of the Scorpion
programme. Hence, the Armis 4x4 and 6x6 are equipped
with specific variants of the VBMR Griffon’s and EBRC Jaguar’s
engines.
At the request of the customer, the Armis trucks can be
equipped with a light, unprotected cab or a full armoured
compartment with bulletproof protection.
Network Benefit
The Armis can be equipped with HUMS (Health and Usage
Monitoring Systems) in order to allow predictive maintenance operations and to simplify fleet management. This use
of HUMS takes advantage of the EVTA Vérité, a tactical evaluation recently conducted successfully with the SIMMT (Integrated Structure in charge of the Maintenance in Operational
Conditions of the Army equipment) on an Army VAB (Véhicule de l’Avant Blindé) fleet.
The maintenance of the Armis range benefits from the Arquus network, in particular the Garchizy HUB which has the
capacity to send parts in record time. It covers the whole of
France, including overseas, and places each Army regiment
less than 15 minutes from a point of service. Thus, Arquus
stands by the Armies and provides them a truck built for military use.
Reference Text/Photo: www.arquus-defence.com
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Armis 6X6
With its upgraded and hardened chassis, the Armis 6x6 is at
ease off-roading and crossing even the most difficult terrain.
It is equipped with an 11L engine with 460 horsepower (euro
5) which allows it to clear 50 per cent ramps. Close to the Jaguar EBRC engine, this engine provides it with great agility
and enables it to accompany the latest generation of combat vehicles on the battlefield. Its gearbox, equipped with
the Ultra-Low Crawler option, enables it to stop safely on
slopes. Brake assist helps to save the main brakes on steep
slopes.
Rustic and enduring, the Armis 6x6 is suitable for long deployments, complex missions and harsh environments with
reduced maintenance requirements. It is able to fulfil a wide
range of logistical and tactical missions for the benefit of
armies. Its multifunction platform is capable of transporting
personnel in a secure and ergonomic way, cargo, systems or
10 or 15-foot shelters. Modular, it can support numerous versions and configurations, ensuring efficiency, ease of use
and tactical freedom for the commander in the field. The 6×6
version dimensions allow it to be transported on an Airbus
A400M tactical transport aircraft.

The Armis 6x6 can be upgraded over time to adapt to the
mission profile and the theatre of operations, as well as to the
evolution of threats encountered. The truck is air-transportable and rail-transportable. Its cabin can accommodate up to
three 95th percentile seats. It is configured to Army standards, with weapon mounts or covers, accommodation for
communication systems as well as for backpacks, water
packs and other equipment. The cabin is equipped with
screens to manage remote-controlled weapon systems
(RCWS) and Battlefield Management Systems (BMS).
The Armis 6x6 can accommodate a large variety of weaponry, from manual circulars to Arquus’ Hornet range of RCWS,
selected by the French Army to equip the new combat vehicles of the Scorpion programme.
The vehicle can be integrated into the Scorpion bubble and
is designed to accommodate the latest-generation communication and information systems.
The Armis 6x6 incorporates selected innovations that are relevant to the battlefield, proven in all conditions, and deliver
significant energy and maintenance savings. It is equipped
with ATC (Automatic Traction Control), a technology developed by the Volvo group that Arquus is able to offer for all its
ranges. ATC automatically manages the engagement of the
axles in order to optimise the mobility of the vehicle, allowing very high capacities at the best operating cost. The driver
retains the decision, with the possibility of engaging the differential locks manually. This technology ensures better ve-

Armis 8X8 has a version
with ballistic, mine and IEDprotected cabin
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The Armis can be equipped
with automation solutions
Armis 6x6 has an 11L engine
with 460 horsepower
and information systems, as well as armament such as the
Hornet Remote-Controlled Weapon System, selected by
the French Army as common equipment for all the vehicles
of the Scorpion programme. The Armis 4x4 and 6x6 are
equipped with specific variants of the Griffon and Jaguar
vehicles’ engines. Griffon and Jaguar being the new combat
vehicles of the French Army.
Modular, the Armis military trucks are available in several
configurations, allowing for effectiveness, simplicity of use
and tactical flexibility for the commander on the field. Depending on the mission at hand, they can be equipped with
non-protected or protected cabins, compliant with Stanag
4569.
They are able to adapt to operational needs and the threats
encountered on the battlefield.
Three Versions
Built on fully military drivelines, the Armis 4x4, 6x6 and 8x8
are reliable, dependable and robust, able to overcome the
most demanding terrains and conditions. They are adapted
to long operational deployments and complex missions,
with reduced maintenance needs.

Armis new generation vehicles can fulfil all
logistical and tactical missions of the Army
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Armis

The Tactical Trucks
of Tomorrow
Partner of the armies since 1898, Arquus is the first provider of land mobility solutions of
the French Army, with more than 25,000 vehicles in service, including 10,000 logistics
and tactical trucks. A specialist of military transport, the company has built its reputation on the GBC8KT, GBC180, TRM2000, TRM4000 and TRM10000, the VLRA and Sherpa
Medium, which have been carrying a large part of the Army’s logistics and systems during the last decades.

In order to further fulfil the future needs of the armed forces’
tactical and logistical carrier fleets, Arquus has developed a
new range of trucks using its own funds. The whole family is
built on the same model. This unique range therefore reduces
training for the manufacturers and maintenance costs and it
also makes it easier to obtain spare parts.
Composed of three specifically military 4x4, 6x6 and 8x8 vehicles, the Armis range is a family designed, developed and produced in France, specifically tailored to the needs of the
French armed forces.
It brings together around Arquus the know-how of many
companies, including numerous SMEs, in the French automotive industry. The Armis range is thus able to integrate the entire French industrial fabric, from Bourg-en-Bresse to Limoges
and from Blainville to Marolles-en-Hurepoix.
Design Choices
The military trucks of the new Armis range are fitted with re-

cent technologies, adapted to the operational needs and
proven in the most demanding situations. These technologies, developed in Arquus’ R&D centres, provide the Armis
4x4, 6x6 and 8x8 with optimal mobility on all grounds, limited fuel consumption and high resistance, which guarantee
optimal uptime and low cost of ownership.
The Armis can be equipped with the automation solutions
being developed by Arquus, such as platooning and automatic convoys. They may be fitted with the Group’s most innovative solutions in the fields of energy optimisation and
maintenance.
Many Configurations
Versatile, the Armis new generation vehicles can fulfil all logistical and tactical missions of the Army, from troop, systems, water tank or mobile workshop transport to vehicle repair and tow truck. Compatible with all the Scorpion equipment, it accommodates new generation communication
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Seven F-35Bs are on board the USS America. F-35 uses artificial
intelligence to compile mission data files.

tion of future requirements.
Need for Action
We need to reassess the conditions for and implications of
trust in human–machine decision-making. Without that
trust, effective adoption of AI will continue to advance more
slowly than the technology and, importantly, behind the rate
at which it is being adopted by some of our adversaries.
In all but the rarest cases, trust in AI will never be total; in
some cases, users may consciously consent to lower levels of
trust. That trust needs to be considered across five different
elements, which the authors call ‘trust points’. We should never rely on any single point to generate overall trust.
Most often overlooked is the need for trust at the level of the
organisational ecosystem. This requires rethinking the organisation of armed forces and their C2 structures.
In seeking to answer how trust affects the evolving human–
AI relationship in military decisionmaking, this paper has exposed several key issues requiring further research:
How we build the trust necessary to reconfigure the organ-

isation of command headquarters, their size, structure, location and composition, at tactical, operational and strategic
levels; how we adapt military education to better prepare
commanders for the age of AI; how we optimise and transform collective training across all domains to improve command involving greater collaboration with artificial agents;
and, how we define the needs and objectives of AI and humans within human–machine teams.
Absent fundamental changes in how we access, train and
grow people in leadership positions, and how we reform
the institutions and teams within which they operate, we
risk getting the trust balance in the human–machine relationship wrong and will fail to harness AI’s full transformative potential.
Reference Text/Photo:
www.army.mil
www.qinetiq.com, Trust in AI: Rethinking Future Command by QinetiQ and RUSI
www.darpa.mil
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U.S. Army-funded research is bringing AI closer to warfighters

mise the opportunities for team performance.
Enhancing use of enterprise AI in business support activity
will offer opportunities for exploring how human–machine
teams can work together most effectively, as well as potentially delivering the hoped-for reduction in running costs and
moving humans up the value chain to undertake more
meaningful work.
Career Management
The new styles of leadership, new skills and enhanced understanding of technology, data and risk that are needed will
also require new approaches to career management.
Military career management systems move people (too) frequently, yet it takes time to form effective teams with the requisite levels of trust. Militaries might slow down movement
of key people, and perhaps even teams, so that a senior
headquarters team is managed as a collective entity rather
than as individuals. However, current HR practices make it
unlikely that either the armed forces, or indeed industry, will
be willing to hold people in positions indefinitely in anticipa-

Algorithms are literally
calling, as well as taking, the
shots
Machines lack human-like
intuition
Changes are needed in how
we train and grow people in
leadership positions
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data on one’s own forces and, potentially, the laydown of adversary forces). It is more difficult to approximate the adversary’s intent, hence higher levels of output trust will be needed. This would include greater accuracy in descriptions and
more testing of inferences drawn from big-data processing.
Organisational Ecosystem Trust
Ecosystem trust concerns the trust needed to adapt the wider organisational system to maximise the value of AI. The C2
system as a whole must be configured to exploit the benefits
of AI-enabled decision-making, with appropriate checks and
balances to operate within acceptable levels of risk.
Ecosystem trust is needed to ensure that the structures – including the organisation of military headquarters, the role of
the commander and the balance of centralised versus more
diffuse or distributive powers of decision-making – are ready
to harness AI’s opportunities. Without it, incremental approaches to AI adoption tend to encourage a passive or reac-

Human decisions are
no longer necessary for
efficiency of financial
markets
AI is now responsible for
the vast majority of high
frequency trading

Artificial intelligence can help Soldiers learn faster

CHIMP, a humanoid robot at the U.S. National
Robotics Engineering Center

tive approach to changes in structures and the overall ecosystem. By contrast, a dedicated strategy to realise the transformative power of AI would force an early rethink of the organisation needed to underpin such a strategy. This requires
rethinking the traditional military structures, but there is no
consensus on how far to go.
Balanced Team
Advanced AI, if it can be said to have a motivation or bias, is
likely to be logical and task-oriented (in Strength Deployment Inventory terms, Green and Red). A balanced team will
increasingly need humans who can sustain team relationships, both internally and across teams.
Human–machine teams, therefore, will be different although they might have some analogies with purely human
teams that include neurodiverse colleagues for whom empathy or understanding of emotional cues are difficult. As
with neurodiverse teams, human–machine teams will benefit from the value the diversity of team members bring to
the whole, but also need adjustments to be made to maxi-

ISSUE 607 AUG 2022

Research

88
Collectively, the trust points define an overall level of trust,
and are multiplicative: if trust in one is ‘zero’, the whole will be
‘zero’. The trust level for each can vary – at different times and
over time – as long as overall trust is positive.
Deployment Trust
Deployment trust is complicated because most Western defence activity at scale assumes coalition operations and not
every ally or partner may have a common view of what is an
acceptable military use of AI. Defence ministries and governments need to become better at communicating their approaches, uses and safeguards in relation to the use of AI, including to allies, without giving too much away to adversaries who can develop strategies to neutralise (or worse) the
advantages of AI-enabled capabilities.
Data Trust
Armed forces need the ability to define, structure, cleanse
and analyse data, as well as develop and maintain the underlying infrastructure (such as connectivity, security and storage capacity). This is a multi-disciplinary team effort requiring ‘full-stack’ data scientists who can work on all stages of
the data science lifecycle.
The modern battlefield will require even greater diversity of
skills, including psychologists, lawyers and communications
experts. Attracting and retaining these specialists in the
numbers required will be difficult given the demand for such

Systems achieve different levels of autonomy based on the
amount of human-to-machine interaction

skills in the commercial world.
Process Trust
Process trust refers to how the AI system operates, including how data is processed (aggregated, analysed and interpreted).
Process trust must extend beyond the technology itself. It requires trust in the human processes that feed, work alongside and receive technology’s outputs. Equal importance
must be placed on those other activities that together constitute the overall process. This includes the processes by
which people are trained and developed, and how the teams
are formed.
Output Trust
Trust in AI outputs is critical for decision-makers to act on the
information they receive. Even with human-provided intelligence, it is not unknown for commanders to demand new
intelligence to support their preconceptions if the original
information points in a different direction (a kind of ‘decisionbased evidence making’).
And with the proliferation of data, different interpretations
will be possible, legitimately or to fit preconceptions.
Interacting with the technology and seeing its outputs in action will generate trust if the experience is positive. In the operational environment, verification will be easiest when describing things that can be known and checked (for example,
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and experimentation. As such, it can suffer from biases and
blind spots, but it can also serve as a very powerful and effective form of rapid cognition. Machines lack human-like intuition, but they do rely on heuristics to solve problems.
The key difference with human reasoning is that machines
do not need memory or ‘personal’ experience to be able to
‘intuit’ or infer. They draw on huge databases and a superior
probabilistic capacity to inform decision-making. Powerful
simulations, combined with advanced computing power,

National policies, regulations
underscore the need for
‘trustworthy AI’
AI shapes the content
delivered by Google and
Facebook

offer an opportunity to test and ‘train’ algorithms at levels of
repetition unimaginable for humans. ARTUµ had undergone
more than a million training simulations in just over a month
before it was declared mission ready.
Even with significant advances in the field of Explainable AI
(XAI), there will still be reasons for caution, particularly in situations requiring complex decision-making. AI is generally not
good at seeing the ‘big picture’ or making decisions based on
what is relevant. Like humans, it can mistake correlation or
chance events for causation. Both humans and machines are
bound to experience ‘normal accidents’ when dealing with
complexity.
Five Trust Points
Building and sustaining trust involves five main ‘trust points’
– points at which the question of having an appropriate level
of trust is crucial. These are:
Deployment trust: The purpose for which AI is used;
Data trust: The data inputs being used;
Process trust: How the data is processed;
Output trust: The outputs generated by the AI; and
Organisational system trust: The overall ecosystem for
optimising use of AI.

Armies look to AI to ease Soldier burdens in
multi-domain operations

ISSUE 607 AUG 2022

Research

86
the opportunity to train and learn against real-life examples
constantly, drawing on vast amounts of easily accessible
data.
As well as being current policy for the U.S., the UK and NATO,
among others, there is a general belief that humans will retain a critical role in decisions. The U.S. Department of Defense’s AI strategy directs the use of AI ‘in a human-centred
manner’ that has the potential to ‘shift human attention to
higher-level reasoning and judgment’.
Weapon systems design incorporating AI should ‘allow commanders and operators to exercise appropriate levels of human judgment over the use of force’ and ensure ‘clear human-machine interface’.
References to humans always being ‘in the loop’ and ‘fully in
charge of options development, solution choice, and execution’ — a common refrain in previous assessments of our increasingly automated future – have been replaced by a more
nuanced view.
Only in the case of fully autonomous systems is human intervention removed entirely. Ultimately, however, attempts to
define levels of autonomy can be misleading as they assume
a simple separation of cognitive activities between humans
and machines.
A 2012 U.S. Defense Science Board report describes how:
There exist no fully autonomous systems, just as there are no
fully autonomous soldiers, sailors, airmen or marines. Perhaps the most important message for commanders is that all
systems are supervised by humans to some degree, and the
best capabilities result from the coordination and collaboration of humans and machines.
Most defensive weapon systems, from short-range point defence to anti-ballistic missile systems, operate with advanced
automation that allows them to detect and destroy incoming missiles without human intervention. Algorithms are literally calling, as well as taking, the shots. Such systems, in
which the human is said to be ‘on the loop’, operate within a
limited design space following rigorous prior human testing,
so their span of control is constrained.

AI enhances electronic warfare capabilities

Though mistakes can never be fully eliminated, the risk of
not responding or of responding late in most cases may exceed the risk of occasional accidents. Defence against everfaster, particularly hypersonic, missiles will continue to drive
adoption of AI in missile defence.
Cyber warfare presents another area where AI has clear advantages over humans, which often necessitate that the human remains out of the loop.
Heuristic Approach
When there is uncertainty or lack of knowledge, humans apply a heuristic approach to approximate solutions to complex problems. Heuristics is what drives intuitive thinking; it
relies on rules of thumb, typically informed by experience

Artificial intelligence and machine
learning can help build the
foundation for the future force

Nation Shield ... A Nation’s Journey

85
lems and rules-based processes. Non-symbolic AI, within
which neural networks are a common approach, involves
parallel, bottom-up processing and approximate reasoning;
this is most relevant to dynamic conditions and situations in
which data is incomplete.
There are three common types of machine learning, differentiated by the type of feedback that contributes to the agent’s
learning process: supervised learning; unsupervised learning; and reinforcement learning.
In supervised learning, the system is trained to generate hypotheses or take specific action in pursuit of target values or
outputs (referred to as labels) based on specific inputs (for
example, image recognition). Unsupervised learning has no
set specifications or labels and there is no explicit feedback;
rather, the system learns by finding patterns in the data (for
example, DNA sequence clustering). Reinforcement learning
depends on a feedback loop that steadily reinforces the system’s learned behaviour through a trial-and-error or rewardand punishment mechanism (for example, advanced robotics or driverless cars).
Fundamental Aspect
Trust as a term is widely used in computer science. More importantly, trust remains a fundamental aspect of public and
user acceptance of AI. National policies, regulations and ex-

Non-symbolic AI involves
bottom-up processing,
approximate reasoning

pert advice on AI today routinely underscore the need for
‘trustworthy AI’.
Various factors determine (human) trust in technology, including but not limited to the trustor’s level of competence
and disposition to trust, and the overall environment or context (including broader cultural and institutional dynamics).
Beyond such human- and environment-specific considerations, what defines the level of trust a person or organisation
has in AI are the technology’s performance, process (how it
generates specific outputs) and purpose. All three shape the
design and deployment of AI-enabled systems.
Finance Sector
Today, AI shapes the content delivered by network platforms
such as Google and Facebook, and determines what content
gets removed or blocked. AI-enabled decision-support systems that retain a human element are also proliferating, in
use for everything from medical diagnoses to improving
manufacturing processes.
In few places has AI so fundamentally changed the human–
machine relationship as in finance. AI is now responsible for
the vast majority of high frequency trading. Thousands of micro-decisions performed in milliseconds have the power to
transform entire fortunes, sometimes with ruinous consequences as the Flash Crash of 2010 demonstrated. Human
decisions are no longer necessary for the efficiency of financial markets and, indeed, may even be counterproductive.
The invisible algorithm would seem to have overtaken the invisible hand.
‘On the Loop’
Military applications of AI, particularly in relation to mission
support and operational uses, differ in some fundamental aspects from day-to-day civilian activities. In civilian life, AI has

New technologies can apply artificial intelligence and machine
learning to paint a picture of the electromagnetic spectrum
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AI research strengthens certainty in battlefield decision-making

The QinetiQ and RUSI’s report’s insights were drawn from the
broader literature related to AI, human cognition, military
decision-making and theories of trust. The research, conducted between September 2021 and February 2022, benefited substantially from interviews with a wide range of experts and users from across defence, academia and industry.
Turing Test
The concept of AI originates with the famous Turing test of
1950, which occurred a few years before the coining of the
term. It is easier to conceptualise AI by focusing on what it
does rather than what it is. AI ‘seeks to make computers do
the sorts of things that minds can do’.
It can be understood as the capacity for virtual information
processing in pursuit of a specific task. Just as ‘intelligence’
(or ‘the mind’) has many dimensions and varied uses, so

does AI.
There are three levels of AI: artificial narrow intelligence, typically referred to as ‘narrow AI’; artificial general intelligence,
sometimes referred to as human level AI; or the more powerful artificial super intelligence that exceeds human levels of
intelligence.
Three Types
Within narrow AI, there are further categories, although the
techniques are not wholly discrete and are often used in
combination. The most common distinction is between
symbolic AI, often described as being based on logic, and
sub-symbolic or non-symbolic AI, based on adaptation or
learning.
Symbolic AI relies on sequential instructions and top-down
control, making it particularly well suited to defined prob-
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The concept of AI
originates with the
famous Turing test of
1950
Symbolic AI relies on
sequential instructions
and top-down control
This article builds on an earlier report produced by QinetiQ, which looked at trust as
a fundamental component of military capability and an essential requirement for
military adaptability in the 2020s. The article explores the latest trends and thinking
about the growing use of AI in military decision-making. It is not directly concerned
with the ethical (or legal) issues of this
trend. Instead, it emphasises the importance and implications of trust as a factor
in military command in the age of AI.
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AI in Armies:
Trust Holds the Key
Artificial intelligence (AI) is now changing how
humans think and make decisions. Looking
ahead, it will increasingly affect how humans
prioritise various cognitive processes, adapt
their learning, their behaviours and training,
and broadly transform their institutions. These
changes are still not entirely evident across
militaries.
Today’s armed forces do not differ
dramatically in organisational structure from
the professional armies of post-Napoleonic
Europe. Too many people are still involved in
military tasks that technology can do better
and faster, and not enough attention is paid to
rethinking humans’ cognitive contribution to
human–machine teams that will be needed to
address future questions of command and
control (C2).
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categories: developmental, humanitarian and charitable.
The development aid constituted about 87.7 per cent of the
total foreign aid provided, while the soft loans for developing
countries constituted a strong boost to their internal financing portfolio, with a rate of 40.9 per cent of the total development aid payments. As for the geographical distribution of
UAE foreign aid between 2010-2021, the report indicated
that Africa received nearly half of the total, while Asian countries received 40 per cent.
• His Highness’ approach, as pointed out in the speech he addressed to the people of the UAE, is a translation of the requirements to achieve the goals of global competitiveness,
mainly the goals of the UAE Centennial Plan 2071. This longterm challenge represents an exceptional bet for the UAE after its tremendous success in achieving the goals of Vision
2021. This success has been crowned with the arrival of the
UAE Hope Probe into orbit around Mars, the sending of the
first Emirati and Arab astronaut to Mars, and the start of operation of the first stations of the Barakah project for civil nuclear energy to generate electricity, as well as many major
successes in the fields of education, culture, science, health,
economy and others. The next challenge is to make the UAE
the best and most advanced country in the world by the centenary of the founding of the state, in 2071, through an ambitious and long-term action plan divided into five phases,
each covering 10 years, to reach specific goals - the best education in the world, the best economy in the world, the best
government in the world, and the happiest people in the
world. To win this challenge is the most important goal of the
UAE and its people, as it is the culmination of the expected

Foreign aid provided by the
UAE during the period from
2010 to 2021 amounted to
US$56.14 b
success in entering the post-oil phase and celebrating the
export of the last barrel of oil after 50 years, as promised by
the President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed.
• The speech of the President His Highness Sheikh Mohamed highlighted an important aspect related to both the
present and the future. He has an extraordinary ability to
motivate his people and instil the values of loyalty among
the younger generations. We may recall in this respect His
Highness’ words, “Our real bet at this time is to invest all our
capabilities in education.” In the insightful lecture of His
Highness at the conclusion of the activities of the Mohamed
bin Zayed Council for Future Generations in March 2017, His
Highness called on the students of the country to arm
themselves with science and knowledge, saying, “We want
our children and students to learn state-of-the-art technologies in the world. We have no choice but to rely on the
quality, and our real weapon is knowledge. We also want to
compete with the advanced countries of the world that
have achieved success in human development, education
and economy, such as Finland, New Zealand, South Korea,
and Singapore.”
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an institutions and associations of the country. The Armed
Forces have helped these charitable associations and bodies
to carry out their humanitarian role in Yemen to the fullest.
• The pride of His Highness in the people of the UAE reflects
the national dimension and the strong ties that unite him
with the people, which contributed to the formulation of his
vision of citizenship in the UAE. While the human being has
been an absolute priority for the prudent leadership in the
UAE since the establishment of the Union, His Highness
Sheikh Mohamed bin Zayed has formulated a special selfconcept for caring for the human being. His Highness established the concept of “neck bone” (Azm Al Raqba) as a criterion for expressing his feelings for the citizens of the UAE, thus
laying the foundation for the Emirati model of citizenship
and the state’s relationship with its citizens. This is a wellknown expression that was used by His Highness while performing his duty of condolences to the family of one of the
martyrs of the UAE in brotherly Yemen. His Highness said to
the martyr’s family, “Your brother (the martyr) and you all are
the bone of the neck,” stressing the foundation upon which
the solid relationship between the leadership and the people and between the government and its citizens rests.
• There is compatibility and complete agreement between
the content of His Highness’ speech and the ambitious goals
contained in the 50-year document, which includes 10 principles. They focus, especially during the coming period, on
building the best and most active economy in the world and
considering the economic development in the country as
the supreme national interest.
• The speech reflected the determination of His Highness to

continue the policy of diversifying partnerships and expanding the circle of friendships, which reflects the diversity of
the UAE’s foreign policy and its keenness to possess strong
relations with the countries of the world and all international
and regional powers. This would be a continuation of the
UAE’s approach to expanding its network of international relations, benefiting from its soft power resources, as well as its
ability to keep balance among partners and parties.
• The pride of His Highness the President in the role of youth
shows that he is a pioneer of modernisation and progress in
the UAE. By betting on and investing in young national cadres, His Highness succeeded in taking the country into the
atmosphere of global competitiveness in the 21st century
through a successive and diverse series of significant developmental achievements in various fields: space exploration, peaceful nuclear energy, knowledge economy, digital
transformation, advanced technology, renewable energy,
and infrastructure. In parallel, His Highness made a huge
leap in building national awareness among young generations through the National Service Programme in the
Armed Forces.
• His Highness’ keenness to continue the UAE’s leading global humanitarian and relief role reveals an important aspect
of his personality and a keen interest in humanitarian initiatives. He has contributed to strengthening international efforts to eradicate infectious diseases such as malaria, Guinea
worm and other deadly epidemics. The donations of His
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed to support global
health efforts directed mainly to children during less than
five years amounted to about US$235 million, of which
US$167 million was allocated to support efforts to eradicate
polio and US$30 million to support eradication efforts. The
initiatives of Sheikh Mohamed bin Zayed have also strengthened the capabilities of the Emirates Red Crescent Authority
to become one of the most effective and influential humanitarian organisations regionally and internationally. This enabled it to promote and develop its activities and enhance
its humanitarian path. Statistics indicate that the foreign aid
provided by the UAE during the period from 2010 to 2021
amounted to about 206 billion and 34 million dirhams,
equivalent to US$56.14 billion. Over the past years, the UAE
maintained a high proportion of its development aid relative to its gross national income, achieving an advanced rank
among the highest donors. Thus, the UAE ranked first for the
highest international donors of development aid compared
to the gross national income. It also ranked second and
fourth for some years during the same period. An official report indicated that the UAE foreign aid falls into three main
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His Highness established the
concept of Azm Al Raqba
to express his feelings for
citizens of UAE

afflicted our Arab world in contemporary history. In cooperation with the leaders of brotherly countries, he managed to
maintain Arab national security in the face of confusion and
turmoil. His Highness’s interest in the requirements of security and stability is manifested through the plans for the development of the Armed Forces. He has led the efforts to develop our Armed Forces over the past years. This development was demonstrated in the heroic performance of these
forces during all their foreign contributions, where the performance and behaviour of our valiant Armed Forces was a
source of pride, not only for the UAE people but also for all

Arab and Islamic people. Our Armed Forces have proved to
be a professional force capable of preserving values and
principles. During their participation in Yemen, the UAE
Armed Forces wrote great humanitarian epics, which have
become a model for civilised interaction during military operations in terms of their commitment to international conventions and rules of engagement in accordance with international humanitarian law. The humanitarian and relief role
played by the Armed Forces in Yemen significantly alleviated
the suffering of the brotherly Yemen people. This role has
been integrated with the efforts and initiatives undertaken
by the UAE charities and societies, which have played a
prominent and positive role, such as the Emirates Red Crescent, the Khalifa bin Zayed Al Nahyan Foundation for Humanitarian Works, the Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Foundation for Charitable and Humanitarian Works, the Zayed bin Sultan Al Nahyan Foundation for Charitable and Humanitarian Works, the Sultan bin Khalifa Al Nahyan Humanitarian and Scientific Foundation, UAE Water Aid, and Al Rahma for Charity, Sharjah Charity House, and other humanitari-
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Our Armed Forces have
proved to be a professional
force capable of preserving
values and principles
Although these trends are almost fixed by the continuity and
stability of the state’s policies, and given the role of His Highness in leading the state affairs during the absence of the late
President Sheikh Khalifa due to his illness, it would be necessary to re-emphasise and define the trends and priorities accurately, considering that there is a new stage of government
whose strategic titles, premises, constants and directions need
to be defined. In general, the speech involved analytical dimensions that can be referred to as follows:
• A quantitative analysis published by the media of the 792word speech of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed
points to important aspects and sheds light on some of the vital meanings of the content of the speech. The speech included references to words like the nation, UAE, Sheikh Khalifa, the
world, people, region, the Union, prosperity, construction,
partnership, trust and residents. This repetitive focus on some
vocabulary and concepts has significance related to the priorities of some issues such as the economy and achievement, international relations (the world), the people of the UAE (the
people), regional stability (the region), planning, building partnerships and achieving prosperity.

• The speech revealed essential aspects of the personality of
His Highness, foremost of which is the complete concern for
the nation’s sovereignty, interests, security and stability.
Through His Highness’ involvement, from the beginning of
his working life, in the practice of military and political action, he attained a comprehensive and deep strategic vision
of the importance of preserving the nation’s sovereignty, security and stability. Besides, His Highness is aware of the current threats in the security and strategic environment in the
Arabian Gulf and the Middle East. He has played a prominent
role in confronting one of the most dangerous threats that
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Significant Analytical Dimensions of
The Speech of His

Highness Sheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan
to the People of the UAE

By: Staff Colonel /
Yousef Juma Al Haddad

The speech of the President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, may God protect him, which was broadcast on July 13, has gained importance due to several aspects. The first aspect is the vital role of the UAE in the
global economy, energy markets, and maintaining international security and
stability. The second is the role of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed in
decision-making at the regional and international levels, ending conflicts, assuming vital mediation roles between countries, defusing tensions, turning the
page on disputes, and alleviating regional and global crises. The third aspect
highlights the UAE’s foreign policy trends with all its prestige and ability to influence regional and international security and strategic equations. The fourth aspect is the need for international markets, investors and the UAE’s strategic
partners to identify the trends and priorities of the country during the era of His
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
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GDP of the UAE in
UAE’s GDP grows

%

The UAE is a reliable energy
provider and a supporter of
global energy security

The growth rate exceeding
the estimates and
expectations of international
institutions by 1.7%

sition as a reliable provider of energy and a supporter of global
energy security, as it is the backbone for enabling global economic growth and development.”
5- Global Competitiveness: “The UAE, a young and strong
country, has achieved many qualitative and exceptional
achievements... But our ambitions are much greater, and it is
imperative that we continue to exert our utmost energies and
efforts to achieve more... Our responsibility is to secure a bright
future for present and future generations.”
World Leaders Praise His Highness’ Speech
• Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi applauded the speech
of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed and expressed his
confidence that the UAE and the world will benefit from it during the coming period.
He tweeted: “I followed with great interest the speech of my
brother, Sheikh Mohamed bin Zayed, President of the UAE, to
the brotherly Emirati people, in which he laid out a clear roadmap for prosperity, development and brotherhood, and clearly defined the country’s internal and foreign policy.”

beating
international
expectations
Exceeding

trillion AED at constant
prices

Main sectors that have achieved
remarkable growth
%

UAE extends the hand of
friendship to all countries in
the region and the world
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• The King of Bahrain, King Hamad bin Isa Al Khalifa, praised,
during a telephone conversation with His Highness Sheikh
Mohamed bin Zayed, the contents of the speech addressed by
His Highness to the Emirati people. He indicated that it “expressed the wise policy of the UAE, under the leadership of
Sheikh Mohamed bin Zayed, in consolidating and strengthening bridges of partnership, dialogue and effective and balanced relations based on trust, credibility and mutual respect
with the countries of the world to achieve stability and prosperity for all.”
• Mauritanian President Mohamed Ould Sheikh Al-Ghazwani
tweeted: “I listened carefully to the speech of His Highness, my
brother, Sheikh Mohamed bin Zayed, President of the UAE,
and which included the insightful development vision that
will enhance the UAE’s leading role in development and
peace-making in the world.”
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top priority of our blessed country’s attention since its inception. The approach to the comfort, happiness and care of the
citizen will remain the basis in all our plans towards the future,
God willing.”This is an expected approach, given that His Highness is known for one of the favourite phrases in the Emirati
political literature, which he said “Do not worry.” His Highness
preceded his first presidential speech by ordering to restructure of the low-income programme and increasing its budget
to AED 28 billion, in a strong reflection of His Highness’ sense of
the importance of keeping pace with the economic changes
taking place globally and his desire to provide a decent and
dignified life for citizens.
• Foreign Policies: His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed’s
speech expressed accurately and clearly the broad lines and
general framework of the country’s foreign policy during the
reign of His Highness. While this framework does not deviate at
all from the UAE Foreign policy strategy, which has been characterised by continuity since the establishment of the Union
on December 2, 1971, His Highness has been keen to highlight
specific details within the framework of the general strategy of
foreign policy, namely
• (1) The sovereignty and security of the UAE is a fundamental principle that cannot be waived or compromised,
• (2) We extend the hand of friendship to all countries in the
region and the world that share the values of coexistence
and mutual respect to achieve progress and prosperity for
us and for them.
• Future Priorities: After describing the reality and defining
the general framework of domestic and foreign policies, the
speech of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed moved to
draw a road map for the future, focusing on:
1- Economy and Development: “Diversification of our economy is a fundamental strategic necessity within our develop-

His Highness occupies an
unrivalled position in the
hearts of all Emiratis and
residents
The UAE has an outstanding
wealth of young workforce
ment plans. Therefore, it is necessary to accelerate economic
development efforts to build an active and world-leading
economy. We will continue to enhance the economic competitiveness of the UAE and achieve the best global indicators in
this field.”
2- International Cooperation and Diplomatic Action:
“Since its establishment, the UAE has strengthened its relations with the countries of the world on solid foundations of
good dealing, credibility and constructive cooperation. Therefore, the country has gained a good reputation regionally and
internationally through the efforts of its young men and women of whom we are proud inside and outside the country.”
3- Humanitarian and Relief Work: “On the path of Zayed AlKhair... we will work to strengthen our role among the world’s
leading countries in providing development, humanitarian
aid and charitable work... and will continue to extend a helping hand to communities around the world regardless of religion, race and colour.”
4- Energy: “We will continue to consolidate the country’s po-
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velop through the efforts of Emiratis and those residing on its
soil. God has granted us rich and diverse resources, especially
our human resources. The UAE has an outstanding wealth of
young workforce. More than 200 nationalities actively and effectively participate in the growth and development of our
economy.”
• The Country’s Strengths (Identifying Opportunities): Any
strategic planning or prioritisation process must be based on
reading and accurate diagnosis of the reality, identifying
strengths, prospects and challenges, and then drawing up a
feasible strategy that possesses the necessary success factors.
Within this framework, the speech of His Highness the President includes a precise definition of the strengths of the UAE in
all its sectors. Thus, the road map included at the end of the
speech describes goals that ultimately guarantee the reinforcement of the UAE’s competitiveness and global leadership
at various levels. The strengths (prospects and opportunities)
lie in the following aspects (as stated in the speech)
(1) The UAE currently owns a developed, integrated and sustainable development system.
(2) The UAE economy today is among the most powerful and
growing economies.
(3) The UAE possesses a distinguished wealth of young manpower.
(4) The UAE enjoys a good reputation regionally and internationally for the efforts of its young men and women.
(5) The UAE is one of the world’s leading countries in providing

development, humanitarian aid, and charitable work.
(6) The UAE is a reliable energy provider and a supporter of
global energy security.
(7) The UAE supports peace and stability in our region and the
world.
• Confirmation of the General Framework of the Approach
To Governance: His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed’s
speech emphasised the general approach of the policies
and philosophy that His Highness will pursue in managing
the country’s affairs. In this regard, His Highness said, “We
will keep pursuing their approach (the founding leaders)
and their wisdom and vision.” He added, “We draw lessons
from them in leadership and will. Our history, identity and
cultural heritage will remain an essential part of our plans
for the future.”
• Domestic Policies: The speech of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, may God protect him, laid down
a defining and ruling framework for all domestic policies during his rule by emphasising that “the people of the UAE and
their empowerment have been, and still are, the focus and
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The speech reflected the
value of loyalty rooted
in the consciousness of
Emirati leadership
•The Consolidation of the Values of Loyalty and Sincerity: His Highness’s speech broadcast live via TV began with
words from the heart about the late President Sheikh Khalifa
bin Zayed Al Nahyan. His Highness Sheikh Mohamed said,
“We have recently lost a man of a big heart, the father leader,
the wise teacher, who was dear to the hearts of the young
before the old, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, may God
have mercy on him. We received his departure with patient
hearts that believe in God’s divine decree. We pray to God to
give him mercy and forgiveness. Sheikh Khalifa kept company with the founder, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan,
may God rest his soul, throughout all stages of the UAE. He
carried the nation’s trust after his father with sincerity and
wisdom, fulfilled his message towards his people, and left an
immortal legacy of giving to the people of the region and the
world.”
These wonderful, human words reflect the value of loyalty rooted in the consciousness of the Emirati leadership. It is a noble
human value inherited by generations from the graduates of
the Zayed School of Giving, which was instilled in the conscience of the Emirati people. It represents an integral part of
the values and principles of Emiratis. This successful presidential
start constitutes a role model for generations and consolidates
the UAE’s governance and leadership principles. Thus, there is
no interruption or denial of the efforts of the predecessors nor
any derogation from the rights of all those who served the
country with diligence and sincerity. Nation’s progress, rise and
elevate their status through the continuity of well-studied institutional work. Generation after generation receives the flag
from each other. This is the lesson that His Highness the President was keen to teach the new generations in the various sectors and fields of work in the homeland.
•Integrating the Value of Loyalty and Appreciation of Work
and Giving: The value of loyalty was not limited, in the speech
of His Highness the President, to documenting the role and efforts of the late president in building the nation and its leadership; it also included loyalty to the people of the UAE, whom His
Highness described as ‘dear people’. He said, “ We have been
lucky to have our people, who have proved their strength,
strong will, determination and ability to overcome any and all

challenges. We hold boundless pride in the Emirati citizens and
residents who consider this country their second home.” These
words embody the nature of the strong relationship and the
close ties that have bound His Highness Sheikh Mohamed bin
Zayed with the people of the UAE for many years, as His Highness occupies an unrivalled position in the hearts of all Emiratis. It is also noted that loyalty includes the role of residents in
the UAE. This is one of the unique features of His Highness, as
he is always keen to appreciate the giving of residents, stressing that the UAE is their second country and that their contributions to construction and development since the establishment of the UAE are appreciated by His Highness.
• Other Important Aspects of the Value of Loyalty: The value
of loyalty in the speech of His Highness Sheikh Mohamed bin
Zayed is also manifest in other aspects. His Highness started
his speech by highlighting the high rank attained by the nation
under the rule of the late Sheikh Khalifa. He said, “Today we see
our homeland among the countries of the world as wished by
Zayed and the founders, having a high rank as a strong, developed nation. We thank God for these blessings...” In the same
context, he said in another part of the speech, “Thanks to God
Almighty, then thanks to the leadership of my brother Khalifa,
may God have mercy on him, and before him, the founder and
builder of the Union, Sheikh Zayed, the UAE now enjoys a welldeveloped, integrated and sustainable development system.
It has become a source of inspiration and hope for the people
of the region and the world. God willing, it will remain and de-
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Sheikh Zayed has laid down
solid foundations for the
nation, we have to increase
efforts to keep its gains

Sheikh Khalifa has
completed his mission
towards his people, and left

an everlasting legacy of giving
for the people of the world

The rulers of the Emirates
are my brothers, support
and aid, they have trusted me
with a great responsibility

We will continue our
deep-rooted approach
to reinforce the bridges of

partnership and dialogue;
effective relations are aimed at
civilians
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Highlights from the Speech of the President
of the UAE to the People of the Country

Citizen’s Happiness, Value,
Legacy, Stability and
Development Are Strong
Mainstays for the Future
The President of the UAE, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
may God protect him, on July 13, delivered a comprehensive speech to the nation. It has been the first speech His Highness made since he was elected as the
President of the UAE on May 14. The speech outlined several points in a direct,
At the end of May,
well-defined
th/////////// approach that addressed both hearts and minds. It reflected the
thought, directions and personality traits of His Highness. The speech addressed the following points:
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progenitor of a whole family of outstanding aircraft: the Su30, Su-34 and Su-35. Today, these jets are the mainstay of the
Russian Aerospace Forces and perform missions even under
especially adverse conditions on a daily basis. This is a vivid
demonstration of our technological capabilities.”
Currently, the family of Russia’s Sukhoi high-performance
heavy multi-mission aircraft systems offered for export is
represented by Su-30SME, Su-34E and Su-35 4+/4++ generation aircraft.
Alexander Mikheev, Director General of Rosoboronexport
(part of Rostec State Corporation) stated:”Rosoboronexport
has delivered about 700 Su-27/Su-30 combat aircraft abroad
since 2000. In 2021, the company’s order portfolio was replenished with new contracts for the supply of Su-30SMs.
Over the past 10 years, the share of aircraft supplies in Russia’s total arms exports has stood at 40-50 per cent, and even
exceeds this figure today.”
He added: “Currently, our partners highly appreciate the fact
that engines, avionics, weapons, systems and components
in Russian combat aircraft are exclusively Russian-made. This
ensures the independence of the purchasing countries from
unfair actions taken by third countries. An open architecture
of avionics and weapons systems, implemented in Russian
fighters, enables foreign customers, with the involvement of
the Sukhoi Design Bureau, to integrate some of the domestically-made systems and air-launched weapons into them.”
Powerful Aircraft System
The Russian Aerospace Forces is the largest operator of Sukhoi combat aircraft. According to the Russian Ministry of Defence, Su-30SM and Su-35 aircraft can effectively intercept
air targets and attack military installations with precisionguided weapons from low, medium and high altitudes. Their
airborne equipment enables the use of air weapons with
maximum accuracy. According to Russian fighter pilot Major
Viktor Dudin, the Su-35 is a perfect fighter that surpasses all

Super-manoeuvrability
gives Su fighters a clear edge
in close air combat
its foreign counterparts.
The Su-35 is a powerful 4++ generation aircraft system that
incorporates fifth-generation fighter technologies. It handles
the entire range of fighter missions over a wide altitude and
speed envelope. A large number of hardpoints allows the use
of up to 12 medium-range air-to-air guided missiles or six airto-surface missiles in one sortie. Its powerful onboard radar
can detect aerial targets at long ranges (up to 350 km).
The Su-35 also effectively engages ground (surface) targets,
including without entering the enemy’s air defence zone.
Indian Operations
One of the most notable foreign operators of Su-30 type
fighters is India, where the programme of licensed production of Su-30MKI fighters, which make up the backbone of the
country’s Air Force, has been successfully implemented.
Rosoboronexport, within the framework of the Make in India
programme, is ready to supply additional completely
knocked down kits for the assembly of the Su-30MKI and carry out joint work on their modernisation, including the integration of the latest air weapons, avionics, etc. At the same
time, the existing portfolio of aviation projects allows the
company to globally develop technological cooperation in a
broad range of areas.
The world-famous Russian Knights and Falcons of Russia aerobatic teams, flying Su-27/Su-30/Su-35 fighters, have repeatedly received applause from the audience at international air
shows in dozens of countries.
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Sukhoi

Continues to Fly
High on 45th
Anniversary

As the Russian Sukhoi Experimental Design Bureau celebrates this year the 45th anniversary of the maiden flight
of the Su-27 fighter prototype, which marked the birth of
the famed family of Su-27/Su-30 fighter jets, what stands
out is the unfading technological prowess of the aircraft
itself.
The key advantages of Su fighters include: Super-manoeuvrability that gives a clear edge in close air combat, enabling
the Su aircraft, inter alia, to disrupt retaliatory missile attacks;
powerful missiles and rockets plus a 30 mm autocannon; autonomous basing and in-flight refuelling capability; and,
open architecture of the avionics and weapons systems.
In the 21st century, the Su-27/Su-30 became among the most

in-demand fighters in the world: they were purchased by Angola, Belarus, Venezuela, Vietnam, India, Indonesia, Kazakhstan, China, Malaysia, Uganda and other countries.
Technically Perfect Formula
Much of the credit for this should go both to aircraft designer
Pavel Osipovich Sukhoi and the team of his unparalleled Design Bureau, which managed to derive a technically perfect
formula for the global success of the Sukhoi brand.
Vladimir Artyakov, First Deputy Director General of Rostec
State Corporation, explained: “Air superiority is a key factor in
any confrontation. That is why we pay great attention to developing new advanced platforms. At one time, the Su-27
became a technologically breakthrough machine and the
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During the exercise, DIAMONDShield used artificial intelligence
to analyse hundreds of potential scenarios

200 ships, aircraft and ground vehicles, Valiant Shield 2022 is
a far-reaching exercise aimed at preparing the forces in the
Indo-Pacific for what’s next. With a focus on joint operations
and rapid response to changing mission dynamics, Valiant
Shield blends today’s real-world forces and technology with
the advanced systems and simulated capabilities of tomorrow.
“Everything is moving faster today,” said Andrew Cook, Lockheed Martin’s technical lead supporting Valiant Shield.
“Commanders need battle management systems that help
them know what’s happening, understand the options, and
execute with speed, precision, and confidence. Systems today can do pieces of this puzzle, but the future of battle management requires tighter integration of stove-piped systems to solve joint problems.”
This year, battle management systems – the software that
helps commanders track, manage and control complex operations in real-time – once again played a central role as the
military sought to synchronise a vast range of operations
across air, land, sea, and space. Cook broke down the battle
management process into three steps:
Know What’s Happening
Today’s battlespace is awash in sensors, from geostationary
satellites and ground-based radar to the highly precise sensors on the F-35, U-2, or Aegis destroyer. Those sensors provide oceans of data, but it’s only useful if the network can
make sense of it.
“Even with all that data, analysts need to cut through the fog
– and fast,” explained Cook. “At Valiant Shield, we used the
DIAMONDShield multi-domain command and control system to monitor existing blue and red force positions and optimise weapon-target pairings across the entire theatre. As
new threats emerged, DIAMONDShield automatically updated pop-up target data – a process that supports Dynamic

High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS)

Targeting – to help analysts monitor the operating picture in
real-time, determine the best course of action, and respond
quickly.”
Understand the Options
Identifying a threat is only the beginning. Commanders at
Valiant Shield had plenty of options but needed to quickly
understand what units were in a position to act and which
one was in the best position.
“If a pop-up threat suddenly appears, you have to know what
friendly units are in range, what sensors can deliver targeting
details, and who has the best chance of engaging that threat,”
he emphasised. “During the exercise, DIAMONDShield used
artificial intelligence to automatically analyse hundreds of
potential scenarios and present commanders with the best
solutions. That way, analysts don’t spend time chasing down
data and can focus on making the best decision quickly.”
Execute with Precision
Once a course of action is selected, putting it into action takes
precise coordination. Enter the Virtualised Aegis Weapons
System (VAWS), a next-generation combat system born from
the venerable ship-based Aegis system but virtualised to run
almost anywhere.
“At Valiant Shield, we integrated VAWS and DIAMONDShield
to show how a multi-domain battle management system can
rapidly turn plans into concrete action,” said Cook. “VAWS connected to front-line units like the PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) battery and High Mobility Artillery Rocket
System (HIMARS) to transmit targeting data and detailed
commands on maritime targets to land shooters. That happened digitally, so users didn’t need to read coordinates over
the radio.”
The planning for Valiant Shield 2024 has already begun, incorporating the lessons learned so the Indo-Pacific joint forces
can continue to ensure a free and open Indo-Pacific.
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Future Tech Demonstrated at

Valiant Shield 2022

Valiant Shield 2022 is a biennial, U.S.-only, joint Field
Training Exercise (FTX) focused on integration between
U.S. forces in relation to current operational plans. The
ninth iteration of the event concluded on June 17, following 12 days of joint operations at sea, in the air, on land,
and in cyberspace.
The training enables real-world proficiency in sustaining
joint forces through detecting, locating, tracking, and engaging adversary units.
The pinnacle event was the sinking exercise (SINKEX) on the
decommissioned ex-USS Vandegrift (FFG 48). SINKEX featured a synchronised sequence of live-fire events, demonstrating the joint forces’ capability to deliver fires and effects
in the maritime environment. This SINKEX allowed the Joint
Task Force to test new weapons and communications technologies and rehearse the integration of cyber effects to con-

Valiant Shield blends realworld forces with the simulated
capabilities of tomorrow

duct long-range, precise, lethal, and multi-domain strikes
against a surface target at sea.
At one of the world’s most extensive joint military exercises,
commanders and analysts got a test drive of the battle management systems to help keep forces ahead of tomorrow’s
fast-moving operations.
With thousands of U.S. military personnel and more than
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A Eurofighter
Typhoon ready
to be delivered
to the Kuwait
Air Force was on
display
Col. Pil. Eisa Alrashidi, 7th Squadron Commander and Maj. Pil.Abdalaziz
Aldhefeeri Eurofighter Instructor Pilot, Kuwait Air Force at RIAT

ground crew based on the most advanced simulators.
Eurofighter Kuwait programme is progressing in line with
expectations and with success in terms of deliveries. Very
soon, another two aircraft will be delivered by Leonardo to
the Kuwait Air force bringing the fleet to six.
Dazzling Displays
Several Leonardo aircraft, including the latest generation
battlefield AW149 helicopter, a medium-lift twin-engine
multi-role platform reconfigurable for a wide range of demanding missions in the most severe operational environments, were featured in the flying display, along with the

M-346, C-27J Spartan multi-mission medium turboprop airlifter and T-346A Master jet trainer. Several others were featured
on static display.
Visitors to the RIAT Techno Zone had the opportunity to meet
some of Leonardo’s young engineers and learn about the technology behind many of the aircraft on display through handson interactive activities. These included a thermal imaging
camera that could take and print ‘selfies’ of people in infrared,
the Miysis ‘Sense and Detect’ exhibit that explained how
threats are detected and tracked, and the AW101 Search & Rescue, which required visitors to locate and rescue those lost at
sea using the miniature helicopter.
Moreover, the RAF Typhoon Display Team, sponsored by Leonardo, impressed crowds with its incredible agility and power.
Italy’s ten-strong Frecce Tricolori Display Team also returned to
RIAT with its daring displays.
Another attraction was the Falcon Shield, a rapidly deployable,
scalable and modular system designed to address the threat
from low, slow and small unmanned aerial vehicles (UAVs). Its
easily configurable system enables highly accurate detection,
tracking, identification, geo-location and mitigation of the UAV
threat through a complimentary, fully integrated suite of sensors and threat management effectors.
Just outside the Techno Zone, visitors also had the chance to
sit in the Team Tempest concept aircraft.
As part of Team Tempest, Leonardo is developing the aircraft’s advanced sensors, electronics and avionics, working
alongside the UK Ministry of Defence, the Royal Air Force’s
Rapid Capability Office, BAE Systems, Rolls Royce and MBDA
to provide the technologies, knowledge, skills and expertise
to develop a Next Generation Combat Air System capable of
operating in the 2040+ environment.
Photo Credit: Leonardo Aviation Photo Crew.
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Kuwait Air Force’s
Typhoon Spotted at RIAT
Leonardo recently participated in the
Royal International Air Tattoo (RIAT)
held at RAF Fairford in London
from 15-17 July. Throughout the
RIAT weekend, more than 35
planes and helicopters from
around the world – including several that Leonardo manufactures
or significantly contributes to – participated in incredible flying displays.
A Eurofighter Typhoon ready to be delivered to the Kuwait
Air Force was also on display.
Guido Sibona, Vice President of Leonardo’s Eurofighter Programme, said: “I’m very proud to see Kuwaiti Air Force Eurofighter here in RIAT. The Eurofighter Typhoons we have developed and produced for the Kuwait Air Force are the most
advanced in the whole of the European programme. In cooperation with the Italian Air Force, we are providing the country with an impressive air defence capability. We built stateof-the-art infrastructures to support and maintain a fleet of
28 aircraft.”
Col. Pil. Eisa Alrashidi, 7th Squadron Commander (KAF), added: “The Kuwait Air Force is participating in RIAT for the first
time since 1993 when we were flying the F/A-18C. This year,
we’re very proud to be returning with the most advanced Eurofighter Typhoon in the world. The capability of this platform makes the Kuwaiti Air Force one of the best-equipped
Air Forces in the region. We are looking to start the Operational Conversion Unit (OCU) in Kuwait by the end of 2022
with the support of the Italian Air Force and Leonardo to
build and maintain a quality pilot training centre for Kuwait.”

These multirole fighter aircraft have a
package of capabilities on
top of the previous Typhoon’s
enhancement programme, such as the
Captor-E (E-scan) radar
and several novelties in the weapon system that are bringing
the Kuwait Air Force to the front-line of fighter technology.
A contract between the Ministry of Defence of the State of Kuwait and Leonardo (acting as Prime Contractor Organisation)
was signed on April 5, 2016. The agreement with the Kuwait
MoD also includes services to operate the Eurofighter fleet at
its best such as the design and construction of the infrastructures at the Al-Salem Air Base in Kuwait and full logistic support services capabilities. This includes the supply of equipment and a comprehensive training centre for aircrew and
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tomers. The workhorse unmanned aircraft combines unmatched persistence and mission flexibility with a greater than
90 per cent Mission Capable Rate.
Providing a Common Operating Picture
GA-ASI also recently integrated the Optix platform into its System for Tasking And Real-Time Exploitation (STARE). Optix delivers cloud-based, big data processing and analytics to STARE,
providing operators with a common operating picture by integrating and displaying broad area surveillance information
gathered by GA-ASI Remotely Piloted Aircraft (RPA) and commercial space-based and terrestrial data sources.
The new Optix capabilities enable customers to easily task and
direct Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) assets in real-time, as well as to automatically identify and classify
objects of interest using Artificial Intelligence and Machine
Learning (AI/ML) techniques. In addition, it rapidly exploits and
correlates data collected from RPA, commercial satellites, and
other sources into an easily shared common operational picture (COP). Having multi-source correlated data enables automatic detection of anomalous behaviours, such as dark vessels,
ship-to-ship transfers, and Economic Exclusive Zone violations.
“STARE improves user experience while decreasing personnel
requirements,” said Darren Moe, senior director of Automation,
Autonomy, and Artificial Intelligence (A3I) for GA-ASI. “The addition of Optix enables GA to help our customers more easily
decipher and apply the vast amounts of sensor data produced
by both government and commercial ISR platforms and accelerates the speed of decisions. This will ultimately save lives, secure resources, deter conflicts and give us safer conditions in
any domain.”
STARE provides end-users with actionable intelligence. When
anomalous behaviours are detected from the AI/ML models,

VMU-3 will operate MQ9A ERs with their unique
sensors and network
capabilities
The new Optix capabilities
enable customers to task
and direct ISR assets in realtime easily
alerts will now be generated for the end-user to evaluate.
These alerts include spatio-temporal location, details of the
anomaly, and data sources used by the detection. Some examples of anomalous behaviours are nefarious maritime activities such as vessel-to-vessel transfers, not broadcasting
AIS and economic exclusion zone (EEZ) violations.
By automating the detections at scale, STARE decreases the
number of people required to monitor and decipher the
various feeds while increasing the accuracy and delivery of
critical intelligence to decision-makers.
Optix was developed by General Atomics’ Commonwealth
Computer Research, Inc. (CCRi), a company GA acquired in
2021. It has been deployed in production environments
globally for both commercial and government-related use
cases.
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GA-ASI

Announces New Orders
and Capabilities

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI)
was recently awarded a contract for eight MQ-9A Extended Range (ER) Unmanned Aircraft Systems. The announcement comes as part of the ARES Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity (ID/IQ) contract that was
signed earlier this year.
The company is also anticipating more awards later this
year for Ground Control Systems (GCS), spares, and Ground
Support Equipment as part of the first increment of the Marine Air Ground Task Force (MAGTF) Unmanned Expeditionary (MUX) Programme of Record.
GA-ASI will begin the first delivery of aircraft and support
equipment this winter to facilitate the fleet standup in late
summer 2023 for U.S. Marine Corps (USMC) Marine Unmanned Aerial Vehicle Squadron (VMU) 3, located at Marine Corps Air Station Kaneohe Bay, Hawaii. As part of the
Marine Corps’ Force Design 2030 efforts, the VMU-3 will operate these MQ-9A ERs with their unique sensors and network capabilities to support training for the Marine Littoral
Regiment.

“We look forward to rapid deployment of these MQ-9A
ERs for our USMC customer,” said GA-ASI Vice President of
DoD Strategic Development, Patrick Shortsleeve. “This capability will be a key ISR contributor for the Marine Air
Ground Task Force – and ultimately for U.S. Indo-Pacific
Command – as we pace ourselves to outmanoeuvre our
adversaries.”
The MQ-9A ER has been designed with field-retrofittable
capabilities such as wing-borne fuel pods and reinforced
landing gear that extends the aircraft’s endurance to more
than 30 hours while further increasing its operational flexibility. It provides long-endurance, persistent surveillance
capabilities with Full-Motion Video and Synthetic Aperture Radar/Moving Target Indicator/Maritime Mode Radar. An extremely reliable aircraft, MQ-9A ER is equipped
with a fault-tolerant flight control system and triple redundant avionics system architecture. It is engineered to meet
and exceed manned aircraft reliability standards.
Earlier this year, the MQ-9A Remotely Piloted Aircraft surpassed two million flight hours in support of global cus-
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MPF is highly lethal, survivable and mobile
MPF will be the Army’s first new
design vehicle

MPF is a benchmark programme, as the acquisition and requirement communities worked together to complete the
(middle-tier acquisition rapid-prototyping) phase and move
this system into production in just under four years.”
Maj. Gen. Ross Coffman, director of the Next Generation
Combat Vehicles Cross Functional Team, stated, “MPF represents a new capability for the Army, allowing light manoeuvre forces to overmatch adversaries. Through multiple Soldier touchpoints, our Soldiers have operated the prototypes
and provided crucial feedback to the design team, ensuring
our forces will have the asset they need on the future battlefield.”
During the middle-tier acquisition rapid-prototyping phase,
the Army successfully tested and evaluated 24 prototypes
during the pandemic. Middle-tier acquisition authorities allow the Army to have the flexibility to get prototypes into
Soldiers’ hands quickly to enable fidelity on known risks and
develop informed plans moving forward.
The MPF will be the Army’s first new design vehicle fielded in
over four decades, with first unit equipped planned for late
fiscal year 2025.
“As a team we’ve worked diligently to make certain we’ve
taken the right steps early on to accept risk where appropriate and move faster,” said Brig. Gen. Glenn Dean, ASA (ALT)’s
programme executive officer for ground combat systems.
“The Army is committed to delivering the MPF capability to
the infantry brigade on an accelerated schedule with incremental improvements over time.”
Initial Operational Test
During the low-rate initial production phase the Army will
take delivery of MPF vehicles and conduct production qualification testing to include lethality, mobility, survivability,

The MPF vehicle employs a
four-person crew
Army tested and evaluated
24 prototypes during the
pandemic
full-up system live-fire, and reliability. An initial operational
test and evaluation will also be conducted, all leading to the
first unit being equipped.
The award of subsequent low-rate initial production vehicle
options will be based on review of cost, schedule and performance metrics defined in the acquisition programme
baseline.
“We are honoured that the Army has chosen our offering for
this important programme,” said Gordon Stein, General Dynamics Land Systems vice president and general manager
for U.S. operations. “Our team worked tirelessly to deliver
our prototypes in time to support the Army’s evaluation
plan, and we incorporated Soldier feedback into the final
design. The MPF vehicle has been purpose-built for the
IBCTs to give them decisive lethality, mobility and survivability on current and future battlefields.”
The award also includes test support, logistics support and
systems technical support.
The MPF programme is the first under the Army Futures
Command Cross-Functional Team for Next Generation
Combat Vehicle that fills a critical capability gap.
General Dynamics Land Systems provides design, engineering, technology, production and full life-cycle support
for land combat vehicles around the globe.
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GDLS
Walks Away with U.S. Army

Contract on MPF Vehicles

The U.S. Army, through a competitive process, has awarded General Dynamics Land Systems’ (GDLS), Michigan, a
US$1.14 billion contract for the production and fielding
of up to 96 Mobile Protected Firepower, or MPF, vehicles.

“While informed by our experience of building a number of
innovative ground combat vehicles, the MPF was designed
from the ground up as a completely new vehicle,” said Kevin
Bonner, Global Chief Technology Officer for General Dynamics Land Systems. “From the suspension to the propulsion
and electronics, the MPF represents the U.S. Army’s next
generation of combat vehicles.”
The award comes just days after the Army closed out the MPF
middle-tier acquisition rapid-prototyping phase and transitioned to a major capability acquisition programme with a
favourable Milestone C decision — an incremental step in
the Department of Defense’s acquisition process that moves
into the production and deployment phase.
Designed by GDLS, the highly lethal, survivable and mobile
direct-fire combat vehicle melds recently developed and
battle-tested designs to dominate ground threats on the
multi-domain battlefield.

MPF will provide infantry
brigades greater
survivability
The MPF vehicle employs a four-person crew and features an
enhanced thermal viewer, large-calibre cannon, a lightweight hull and turret, and a modern diesel engine, transmission and suspension system. It has been designed from the
start for capability upgrades, based on future operational
needs.
Threat Identification
MPF will provide infantry brigades greater survivability, the
ability to identify threat systems earlier and at greater distances, and will not restrict movement in off-road terrain. It
will also allow Soldiers to move at a faster pace, protecting
the assaulting force.
Doug Bush, Assistant Secretary of the Army for Acquisition,
Logistics and Technology, and the Army’s acquisition executive, explained: “The MPF programme did exactly what the
Army asked, which was to complete a competitive and accelerated rapid prototyping effort with Soldier touchpoints. The
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Saab Strikes Deal

with Sweden on Live Training
Systems
The Swedish Defence Materiel Administration (FMV) has signed a framework agreement with defence firm Saab for military
training and simulation systems, at a total
order value of SEK 340 million (US$32.2 million).The deliveries are expected to take
place 2023-2025.
The orders, which were booked in the third
quarter of 2022, include training and simulation
systems for anti-tank weapons, vehicle and soldier systems and all the necessary associated
equipment.
The three-year framework agreement leaves
scope for a potential additional order value of up
to SEK 110 million.
“We look forward to continuing to support the
Swedish Armed Forces with our live training systems. Our systems work and behave like operational equipment, which gives the user the best
possible training for future missions. Our training solutions
are interoperable, which is necessary for training with other
nations,” explained Åsa Thegström, head of Saab’s business
unit Training & Simulation.
Extensive Training
Saab’s live training simulator systems provide everything
needed for swift analysis and evaluation of soldier skills and
tactical behaviour.
The key features of the programme include: Covering the individual up to and beyond brigade level; helping to prepare,
plan, execute, control and evaluate exercises; and, a host of
expansion packs for more diverse training.
The system base is modular and scalable, making it easy to
configure precise requirements.
The Combat Training Centre (CTC), which monitors every
step and action in the training session, is the heart of the
company’s training solutions. The CTC is available as a mobile container, which can be deployed at the point of need or

The deliveries are
expected to take place
between 2023-2025
as a fixed solution to be placed at a stationary location.
The system also provides realistic simulations that allow individuals to train as they fight. The simulators are interoperable
with multiple integrated laser engagement system (MILES)
equipment and suit small- and large-scale training.
The Counter-improvised explosive device (C-IED) training
package has a unique and progressive feedback system to
measure and validate an individual’s use of C-IED equipment, squad command and control, and the overall Tactics,
Techniques and Procedures (TTPs) employed — previously
this was solely addressed by an instructor’s subjective
judgement.
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Pratt & Whitney
to Leverage Collins’ FullFlight Data Capability
Pratt & Whitney and Collins Aerospace, both divisions of
Raytheon Technologies Corp., recently announced that
they signed a full-flight data delivery agreement that further strengthens collaboration between the two companies.

Using Collins’ GlobalConnectSM solution and new full-flight
data product, this new collaboration will enhance engine
health management services offered to Pratt & Whitneypowered aircraft as part of its EngineWise Insights+ solution.
Kevin Kirkpatrick, vice president of Aftermarket Global Operations at Pratt & Whitney, said: “By collaborating with a company that has longstanding relationships with many shared
airline partners and industry-leading connectivity solutions,
we can streamline data management and more immediately
offer our predictive maintenance support.
“This agreement simplifies processes to meet our customers’
evolving needs and enhances services to keep their operations running smoothly. We are excited to be working with
our sister company, Collins Aerospace, which helps to underscore the broad scope of aviation services that Raytheon
Technologies offers across its portfolio.”
As the original equipment manufacturer, Pratt & Whitney has
been committed to driving maximum engine reliability and
performance through its EngineWise solutions and worldclass support network. Pratt & Whitney can now draw insights and pinpoint trends using an even larger data pool.
By collecting thousands of parameters from sensors and systems throughout a flight, Collins’ GlobalConnect and fullflight data product can help enable and accelerate EngineWise Insights+ across the globe. With robust data governance, cyber security, and landscape monitoring, Collins can

Collins can provide data
quickly and with privacy,
security, and reliability
provide data quickly and with the same privacy, security, and
reliability that has made it a trusted provider of connectivity
solutions for nearly a century.
“We continue to see a strong increase in the demand for analytics, predictive maintenance and data management, and
we are on the leading edge as we collaborate to bring bestin-class solutions to our global stakeholders in the technical
operations space,” commented Jen Schopfer, president, Connected Aviation Solutions for Collins Aerospace. “As a trusted
innovator in aviation data and messaging, privacy and security are at the centre of everything we do as we deliver datadriven insights such as efficiency, reliability and sustainability for the industry.”
Making full use of full-flight data captured from take-off to
landing, Pratt & Whitney EngineWise Insights+ provides preventative maintenance recommendations that optimise
performance, mitigate fleet disruptions, reduce customers’
operating costs and maximise time in the air.
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Non-Traditional Air Threats
QinetiQ’s T3E highlights
how specific test assets can
be employed in operational
training
Banshee Whirlwind is
powered by a rear-mounted
engine

Banshee Jet 80+ could potentially fulfil a range of
small RCS and medium to high speed target sets

metres/second with endurances exceeding 40 minutes.
The current version is fitted with twin 45kg thrust gas turbine engines giving a total of 90kg static thrust. The use of an
auxiliary fuel tank ensures that endurance is similar to that of
the single-engine version, with a typical mixed throttle mission time in excess of 45 minutes. When fitted with the patented Hot Nose, the target provides a forward and side-

looking IR source with output in Bands I, II and III, whilst the
jet engines provide a realistic rearward-looking IR signature.
All other well-proven augmentation devices traditionally
available to Banshee can be fitted to this latest twin jet engine derivative.
Slower speed RPAS tasks could be undertaken by the Banshee Whirlwind, replicating a range of potential threats and
ready to operate in existing restricted range airspace. The
Banshee Whirlwind is one of a range of remotely piloted aerial targets offered by QinetiQ’s Target Systems business.
The Banshee Whirlwind is powered by a rear-mounted engine. It is fitted with digital autopilot, telemetry, GPS and
waypoint navigation systems to provide accurate and reliable flight profiles to ranges of over 100km. Up to four vehicles may be operated simultaneously from one ground control station when Banshee is flying in autonomous mode.
This allows an entire mission, including launch and recovery,
to be performed automatically. Flight to altitudes of over
7,000 metres can be achieved with Banshee, whilst the addition of a radar altimeter allows the target to achieve reliable,
controlled flight to altitudes as low as five metres.
The system has achieved worldwide acclaim and is in service
or has been operated under contract in over 30 countries.
Reference Text/Photo:
www.qinetiq.com
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Preparing Forces to Combat
Over the past 30 years, there has been a rise in what could
be termed “non-traditional air threats”, as non-state actors become key participants in global events. These air
threats could impact military operations or wider civil
society across a broad risk spectrum of relative likelihood and scale of potential impact.

Ensuring that the correct resources are available to enable a
full range of training tasks is essential in combating present
and future asymmetric air threats.
The key to solving this is the creation of flexible training solutions which can respond as different threats emerge. This will
enable Next Generation Operational Armed Forces to deal
with activities across the spectrum, from high-end warfighting against peer opponents to mitigating the impact of
asymmetric activities undertaken by non-state actors.
Rob Laidlar, Head of Air Domain for QinetiQ Training and Mission Rehearsal described that “…utilisation of spare capacity
within existing fleets of aircraft could be a way of flexibly supporting non-traditional training tasks… there is a reduced
need to procure specialist or specific capabilities if available
platforms can successfully replicate the required threats.”
This leveraging of current assets fit well into the QinetiQ
proposition of “Create-Test-Use”, enabling maximum utilisation of standing capabilities by creatively employing them to
fulfil a range of both standard and novel tasks.
The approach would build on efficiencies created by bringing together the traditionally separate areas of Training and
Test & Evaluation. QinetiQ recently relaunched the LTPA
(Long Term Partnering Agreement) as the T3E (Test, Trials,
Training and Evaluation) service, highlighting how capabilities previously thought of as specific test assets can be effectively employed in operational training functions and vice
versa.
Most of these assets, capabilities, services and facilities are
available in the UK under T3E, funded centrally by the MOD
for use by Front Line Commands, who then cover activityspecific costs. Examples of traditional Test and Evaluation assets available under long-term enabling contracts that could
be utilised in training include the QinetiQ RJ7, PC21 or Grob
aircraft platforms.

Banshee Whirlwind is powered by a
rear-mounted engine

QinetiQ RJ70 can be used in training

Flying High with Banshee
The Banshee Jet 80+ produced by QinetiQ Target Systems,
which was recently flown from the deck of HMS Prince of
Wales, could potentially fulfil a range of small RCS and medium to high speed (400kts+) target sets. It could be equipped
with various payloads to increase threat replication’s accuracy. Banshee Jet 80+ allows customers to reach speeds of 200

Nation Shield ... A Nation’s Journey

55
tage with superior air refuelling capabilities,”
said Jean-Brice Dumont, Head of Military Air Systems at Airbus Defence and Space.
Through the collaboration between Airbus and
the RSAF for the development of the SMART
MRTT, an RSAF A330 MRTT took part in the development, flight test campaign and certification of the A3R. In addition, enhanced maintenance capabilities have been developed, allowing faster resolution of ground tasks while providing the means for maximising the efficient
use of spare parts.
Automating Tasks
The road for the evolution of the A330 MRTT
does not stop here. Airbus, through its subsidiary Airbus UpNext, has launched Auto’Mate.
Airbus A330 MRTT has become the world’s first certified tanker capable to
This demonstrator will develop, adapt, mature,
conduct automatic air-to-air refuelling in daylight operations
integrate and evaluate technologies enabling
Autonomous Assets Air-to-Air Refuelling (A4R)
and Autonomous Formation Flight (AF2) operations.
Auto’Mate will focus on automating the receiver aircraft’s
tasks, which requires a set of new technologies that are the
pillars of the UpNext Auto’Mate demonstrator.
These technological bricks will be tested in flight during
2023 with a final end-to-end demonstration in mid-2024, using in both cases an A310 as the Tanker Refuelling Flight Test
Bed and DT-25 Target Drones as receiver aircraft. The set of
With deliveries starting in 2024, this agreement will also cover
technologies developed in the Airbus Auto’Mate demonstrathe upgrade of the country’s current A330MRTT fleet to the
tor will enable a disruptive step forward in the autonomy
latest enhanced version.
level of current Air-to-Air Refuelling (AAR) operations to reSupporting Strategic Transport Missions
duce crew fatigue and training costs and improve safety and
The A330 MRTT combines a new generation tanker’s adefficiency.
vanced technology with the operational experience of over
Unmanned Air-to-Air Refuelling operations (including Un250,000 in-service flight hours. It is interoperable with receivmanned-to-Unmanned AAR operations) are a highly deers worldwide and delivers true multi-role capabilities.
manded capability for future defence scenarios. Auto´Mate is
The tanker transport can carry up to 111 tonnes of fuel, makthe first UpNext demonstrator to be launched, developed
ing it the highest capacity of all tanker aircraft, even those
and concluded in Spain.
with additional fuel tanks in the cargo deck. It has the capaciA Middle Eastern country had formally ordered two addity of offloading 50,000 kg of fuel to a broad range of receivers
tional Airbus A330 Multirole Tanker Transport (MRTT) aircraft
during a four-hour loitering mission at over 1,000 nm from its
during the last edition of the Dubai Airshow, increasing the
take-off point.
country’s MRTT fleet up to five aircraft.
Another typical mission is the deployment of fighter aircraft
over a long distance. The A330 MRTT can support the deployment of four fighter aircraft plus 50 personnel and 12 tonnes
of freight (luggage, spare parts and equipment) in one direct
flight over 5,200 km, e.g., from Europe to Afghanistan.
The A330 MRTT is also an outstanding strategic aeromedical
evacuation (MedEvac) aircraft. Its large fuselage permits maximum flexibility for up to 130 NATO stretchers to be carried
over intercontinental distances.

A3R system is intended
to reduce air refuelling
operator (ARO) workload
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A330 MRTT Achieves
Record-breaking Feat

The Airbus A330 MRTT has become the world’s first tanker
to be certified for automatic air-to-air refuelling (A3R)
boom operations in daylight following a successful campaign in collaboration with the Republic of Singapore Air
Force (RSAF).
Certified by the Spanish National Institute for Aerospace Technology (INTA), this capability is part of the new SMART MRTT
developed by Airbus. The A3R system requires no additional
equipment on the receiver aircraft. It is intended to reduce air
refuelling operator (ARO) workload, improve safety and optimise the rate of air-to-air refuelling (AAR) transfer in operational conditions to enable air superiority.
“The certification of the A3R capability is the result of a successful journey that started in 2018 with the world’s first automated contact with a boom system in a joint operation with

the Royal Australian Air Force (RAAF). Since then, we have
achieved more aeronautical “world firsts” thanks to the support of our customers, especially with the key participation
of our partner, the RSAF, a launch customer and the first operator to benefit from this game-changing capability. The
A330 MRTT continues to increase its technological advan-
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Embraer and
BAE Systems

Collaborate on Eve’s Defence eVTOL
Eve Holding, Inc. (Eve) announced a non-binding Letter
of Intent (LOI) with Embraer and BAE Systems to explore
the potential order of up to 150 electric vertical takeoffs and landing (eVTOL) vehicles to examine the aircraft
application for the defence and security market. The announcement was made at the Farnborough Airshow.
In a separate announcement, BAE Systems and Embraer
signed a Memorandum of Understanding (MoU) at the
show to potentially form a joint venture to collaboratively
develop an innovative defence eVTOL variant using Eve’s
platform.
“Teams from BAE Systems and Embraer will continue working together to explore how the aircraft, designed for the
urban mobility market, can provide cost-effective, sustainable, and adaptable capability as a defence variant,” said
Jackson Schneider, President and CEO of Embraer Defense &
Security.
“Our customers’ operating environment is increasingly complex, and eVTOL is just one example of how we’re looking at
emerging technologies, including those from the commercial market. We are exploring how we can adapt these solutions to bring the vital operational capability to our customers quickly and at a lower cost, whilst also supporting environmental and sustainability goals,” highlighted Ian Muldowney, Chief Operating Officer of BAE Systems Air.
In December 2021, Embraer and BAE Systems shared plans

The potential order will
be added to Eve’s current
backlog of 1,910 eVTOLs
to collaborate on developing Eve’s eVTOL as a potential defence variant. This agreement reinforces the trust of the leading aerospace organisations in Eve’s vehicle and its adaptability for purposes other than urban air mobility.
Andre Stein, Co-CEO of Eve, added: “We are thrilled that Embraer and BAE Systems have chosen Eve as their platform for
this collaboration. Our eVTOL can be adapted to meet various essential applications in this market, such as humanitarian response and disaster relief. It also indicates that the defence market can be more sustainable while allowing Eve to
focus on exploring the Urban Air Mobility market.”
The potential order will be added to Eve’s current backlog of
1,910 eVTOLs, reportedly the largest within the Advanced Air
Mobility (AAM) industry.
Benefitting from a start-up mindset and backed by Embraer
S.A.’s more than 50-year history of aerospace expertise, and
with a singular focus, Eve is taking a holistic approach to progressing the UAM ecosystem with an advanced eVTOL project, a comprehensive global services and support network
and a unique air traffic management solution.
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Rostec’s Mi-171E
Sees Increased Demand
Rosoboronexport and Russian Helicopters, subsidiaries
of Rostec State Corporation, recently signed a contract to
manufacture and supply a batch of upgraded Mi-171E
helicopters to a foreign customer. The machines reportedly have uprated powerplants, improved avionics, and
increased load-carrying capacity.
The contract provides for the export delivery of the latest
upgraded Mi-171E helicopters manufactured by Ulan-Ude
Aviation Plant, part of the Russian Helicopters Holding
Company.
“Our equipment is distinguished by unique design solutions,
proven effectiveness and high reliability. With such qualities,
Russian helicopters are in demand in the global market, and
demand for them remains high. Rosoboronexport’s order
book for Russian Helicopters products now exceeds 200 billion rubles and will grow in the coming years,” said Rostec
CEO Sergey Chemezov.
Mi-17-type helicopters are successfully employed in high-altitude conditions in Latin American countries, primarily in
police operations against drug trafficking. These have also
been used in Argentina, in the tropical climate of the AsiaPacific region and African countries.
“In 2022, the sales of Russian helicopter supplies to foreign
customers through Rosoboronexport have exceeded 30 billion rubles. Most of the exported helicopters
were manufactured at Ulan-Ude Aviation
Plant, whose share in Rosoboronexport’s
order book is currently over 80 billion
rubles,” said Rosoboronexport General Director Alexander Mikheev.
“Thanks to the strong support
from the government and stable
receipts from foreign customers,
the plant’s production facilities
meet modern world requirements. This makes it possible to
meet market demands for the
production of upgraded high-tech
Mi-171Sh and Mi-171E helicopters,

Mi-17 has been successfully
employed in high-altitude
conditions in Latin America
which are leaders in their class. The plan for export deliveries
of these machines in the near term exceeds 100 units.”
The upgraded Mi-171E helicopters feature an improved
powerplant consisting of two VK-2500PS-03 engines. The
engines offer higher power and longer service life and are
equipped with a FADEC-type digital control system.
“The rotor system has undergone a major upgrade, which
includes composite main rotor blades, X-shaped tail rotor
with composite blades, new swash plate and reinforced
transmission. The helicopter has a more aerodynamically efficient stabiliser and an improved tail rotor pylon. It is also
now possible to install both starboard and portside sliding
doors. The maximum external sling payload has been increased by 20 per cent to 5,000 kg. Additionally, a state-ofthe-art avionics suite provides round-the-clock use of the
helicopter in any weather,” highlighted Alexey Kozlov, General Director of Ulan-Ude Aviation Plant.
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PackBot 525 is the newest iteration of the legendary, PackBot robot

Centaur can identify objects at
range in all weather conditions by
using its EO/IR camera suite
ing, allied nations can leverage this multi-purpose robot to
support a wide array of manned/unmanned operations.”
The Teledyne FLIR Centaur is a medium-sized UGV that provides a standoff capability to detect, confirm, identify, and
dispose of hazards. Weighing roughly 160 pounds, the Interoperability Protocol (IOP)-compliant robot features an advanced EO/IR camera suite, a manipulator arm that reaches
over six feet, and the ability to climb stairs. Modular payloads
can be used for CBRN detection and other missions. Deliveries are expected to begin in the first quarter of 2023.
Teledyne FLIR Defense also recently launched two newly upgraded ground robot systems – the PackBot 525 man-transportable UGV and the Kobra 725 heavy payload UGV.
Enhanced PackBot 525
PackBot 525 is the newest iteration of the legendary, fieldtested PackBot robot. The upgrades include state-of-the-art
HD cameras, improved illumination, optional in-situ charging, the addition of a laser range finder, enhanced accessory
ports, and more attachment points for add-on accessories.

Centaur is a medium-sized UGV

Centaur is one of the most versatile and
sought after tactical UGV

PackBot 525 performs bomb disposal, surveillance and reconnaissance, CBRN detection and HazMat handling operations more capably than ever. The robot still lifts up to 44 lb
(20 kg) and stows neatly in a vehicle, even fitting in a car’s
trunk.
Powerful and Compact Kobra 725
Kobra 725 provides unmatched strength, power, and payload support. The robot is designed to be a remote operational platform with a manipulator arm capable of lifting
heavy loads. It is highly manoeuvrable in rough terrain and
able to climb stairs. Moreover, the state-of-the-art IOP-compliant system allows for future payload expansion. Kobra 725
allows easy integration and deployment of a large range of
accessories for EOD, CBRN/HazMat, breaching, and other applications.
The powerful and compact Kobra 725 has a lift capacity of
330 lb (150 kg) and vertical reach of 138” (350 cm) and yet
stows into a compact footprint and is transportable in small
vehicles.
The robot provides superior mobility in rugged terrain. It can
extricate itself from rough environments where other robots
get stuck or damaged and can even surmount obstacles like
jersey barriers. Multiple HD cameras with Zoom and illumination capability provide unmatched situational awareness.
Kobra 725 is controlled by the uPoint Multi-Robot Control
System, featuring a touchscreen-based ruggedised tablet
that allows an operator to select from across the family of
connected robots.
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U.S. Military

Opts for Teledyne’s Multi-mission Robots

Teledyne FLIR Defense, part of
Teledyne Technologies Incorporated, recently announced that it
had received new orders worth
US$62.1 million from the U.S.
Armed Services for its advanced,
multi-mission robots.

The U.S. Army, Navy, and other command centres placed orders for nearly 500 more Centaur unmanned ground systems,
including additional spares, antennas, and payload mounting
kits.
This latest award raises the value of the original Man Transportable Robot System Increment II (MTRS Inc. II) contract
from roughly US$190 million to more than US$250 million.
The Explosive Ordnance Disposal (EOD) teams use the Teledyne FLIR Centaur ground robot to disable unexploded ordnance (UXO), improvised explosive devices, landmines and
perform similar dangerous tasks. Operators can quickly attach
different sensors and payloads to the robot to address other
missions, including chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) threats.
The Centaur can identify objects at range in all weather conditions by using its EO/IR camera suite. The highly dexterous

arm with 75.5” reach and 5 degrees of freedom provides superior manipulation.
In 2017, the Army chose Centaur as its MTRS Inc. II solution for
a multi-year programme of record. Since then, other U.S. military branches have opted to deploy Centaur to their EOD
units as a new or replacement ground robot system. Since
2020, Teledyne FLIR has announced orders totalling more
than 1,800 Centaurs from the Army, Navy, Air Force, and Marine Corps.
“Our Centaur platform continues to prove itself as one of the
most versatile and sought after tactical Unmanned Ground
Vehicles (UGVs) to support America’s military,” said Tom Frost,
general manager of Unmanned Ground Systems at Teledyne
FLIR Defense. “Our team is honoured to play a role in providing technology U.S. warfighters depend on for risky and
sometimes deadly missions. With global security threats ris-
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Rheinmetall

Modernises Simulators for NH90
Naval Helicopter
Rheinmetall recently scored another success with Asterion’s range of leading simulator products. Group subsidiary Rheinmetall Electronics GmbH has been awarded a
follow-up contract by its partner company Reiser Simulation und Training GmbH (RST) for simulators for the
NH90 NFH Sea Lion naval helicopter. Rheinmetall’s Bremen-based simulation specialists have been tasked with
upgrading the “Functional Cockpit” Asterion cockpit
trainer.
The Functional Cockpit is part of the maintenance training
rig for the NH90 developed and supplied by RST for the German Navy Air Station in Nordholz. These simulators enable
maintenance personnel of the Bundeswehr’s Naval Air
Squadron 5 to carry out realistic maintenance and repair operations. The simulators will be modernised entirely by 2024.
This upgrade will allow Navy personnel to train for the latest
configuration of the NH90 NFH Sea Lion naval helicopter. It
thus marks an essential milestone for using the maintenance
training rig in combination with the integrated “Functional
Cockpit” Asterion cockpit trainer for the German Navy’s NH90
NFH.
Rheinmetall’s Asterion product range is a dynamic, highly realistic training asset for instructing technical personnel. Its
lifelike simulation of the original equipment is compelling.
Thus, Rheinmetall makes it possible to provide realistic training for NH90 ground personnel for German Army and Navy
aviation units alike.
Final acceptance testing of the world’s first Asterion cockpit
trainer for the Army version of NH90 TTH took place in December 2016. This simulator was then transferred to the international helicopter training centre at Faßberg in Lower
Saxony. In August 2017, Rheinmetall received an order to develop the Asterion training simulation software further and
integrate it into RST’s maintenance training rig (MTR). The
MTR replicates all relevant functions for the first expansion
phase of the German Navy’s new NH90 NFH Sea Lion multi-

The simulators will be
modernised entirely by 2024
purpose helicopter in Nordholz.
Aided by data collected from the German Navy’s real helicopters, Rheinmetall will now adapt the software to the current configuration of the NH90 helicopter and integrate it
into the Functional Cockpit. This will ensure that the behaviour of the training asset is identical to that of the original
equipment, a vital prerequisite for effective instruction and
training of German Navy maintenance and repair personnel.
The latest order is another important milestone for Rheinmetall in the field of maintenance training resources, supporting high-quality training for users in line with European
Military Airworthiness Requirements (EMAR).
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German Armed Forces to
Receive 20,000 Additional
Night Vision Goggles
MIKRON is powered by
a single AA battery but
can also be operated
with an external battery
pack
OCCAR recently signed a contract with consortium consisting of
HENSOLDT Optronics and THEON SENSORS

The Organisation for Joint Armament Cooperation (OCCAR) recently signed a contract amendment to an existing contract for binocular night vision goggles on behalf
of Belgium and Germany with a consortium consisting of
HENSOLDT Optronics and THEON SENSORS.
The contract amendment worth a mid-three-digit million
amount activates the existing option of the supply of an additional 20,000 MIKRON Night Vision Goggles to the German
Armed Forces. At the same time, the delivery schedule will be
accelerated. The newly founded joint venture, HENSOLDT
Theon Night Vision, will execute the follow-up contract.
The contract amendment covers various enhancements of
MIKRON and changes to the system configuration as a result
of the Operational Testing and Acceptance phase, which was
successfully passed by the end of February 2022.
At the signing of the contract in Bonn with Andreas Hülle,
Head of the Optronics & Land Solutions Division and Managing Director of HENSOLDT Optronics, and Christian Hadjiminas, CEO of THEON SENSORS, the Director of OCCAR-EA Matteo Bisceglia said: “The additional 20,000 Night Vision Goggles (NVG) supply to the German Armed Forces proves the
success and perspective of OCCAR’s programme through the
new joint venture company HENSOLDT Theon NightVision.”

Hülle said: “HENSOLDT and THEON have already
worked together successfully in the past. Here,
two European companies are working together in
an exemplary way to equip the Belgian and German armed
forces with state-of-the-art night vision equipment. This order
is directly related to our growth strategy.”
MIKRON is a Binocular Night Vision Google (BNVG) with two 16
mm residual light amplifier tubes and an integrated infrared illuminator. The soldier can wear them on the helmet or headgear system. The two monoculars can be folded away separately. MIKRON is powered by a single AA battery but can also
be operated with an external battery pack should a longer operating time be required.
The accelerated delivery schedule of the enhanced MIKRON
will start with the first deliveries this month.
Mikron of Theon
Sensors
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Drones pose serious security risk

C-UAS systems can detect,
track, identify and mitigate a
drone threat
Many countries do not have
legislation to deal with a
drone when it is in flight
threats posed by criminal actors using drones.
Potential Solution
Counter-drone systems, or C-UAS systems, have been identified as a potential solution to address the challenges of unmanned aircraft systems. C-UAS systems can detect, track,
identify and mitigate a drone threat entering the monitored
airspace.
Nevertheless, drone countermeasures are a relatively new
technology that uses different forms of automated systems
to maintain airspace safety. Despite increased attention towards the potential benefits of C-UAS systems, the capabilities of these systems are still difficult to benchmark. Consequently, end-users find it challenging to match the right
counter-drone tools to the specific use cases.
Real-life Exercise
Interpol’s work in analysing and evaluating drone technology for law enforcement use is structured around three key

components — threat, tool and evidence. While one involves
the use of systems and intelligence to counteract the threat
from drones, the other is about the use of drones by law enforcement and associated guidance. The evidence angle focuses on the recovery of data and identifiers from drones and
associated equipment.
In September 2021, Interpol carried out a full-scale drone
countermeasure exercise to evaluate and test drone countermeasures in a secure airspace environment.
Held in Oslo, the real-life exercise gathered law enforcement,
academia and industry experts from Europe, Israel, and the
U.S. to test and assess 17 drone countermeasures to ensure
the safety of an airport environment through the detection,
tracking, and identification of drones and their pilots. These
systems are emerging as essential elements in ensuring the
security of airports, airspaces and protecting no-fly zones
above cities, prisons, and critical infrastructure.
Each countermeasure was assessed and graded against specified criteria. The results will be consolidated to create an Interpol Drone Countermeasure Framework which is available
to law enforcement across Interpol’s 194 member countries,
creating a global focal point for collaboration and knowledge-sharing.
The exercise was held at the Oslo Gardermoen Airport while it
was in active operation. Due to the complexity of the exercise,
the event required close collaboration with airport owner
Avinor, the Norwegian Communications Authority, the Civil
Aviation Authority and UAS Norway to ensure that all systems
and tests were held to a required standard and did not affect
airport operations.
After months of collaborative preparation, the Norwegian Police was responsible for conducting the tests in partnership
with Interpol, Avinor and The Norwegian Communications
Authority. Workshops and presentations to address drone incursions with a view to evidence retention were also held.
These sessions saw participants share best practices and discuss possible future solutions for drone incursions.
Although countermeasures can be used to detect, identify,
and locate a drone within an area, many countries do not
have the legislation which allows authorities to interfere with
a drone when it is in flight. This is a huge challenge for law enforcement, governments and air space owners.
Based in Singapore, Interpol’s Innovation Centre aims to research, develop and implement the latest tools and approaches to fight international crime, bringing together academics, analysts, law enforcement officers and specialists in
technology.
Reference Text:
www.interpol.int
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Interpol
Deliberates on

Drones

Authorities worldwide are reporting the presence of illegal drones near or inside airports and other critical infrastructure on a daily basis. Given the potential threat and
disastrous repercussions an unauthorised drone could
have, law enforcement agencies have increasingly been
tasked with confronting the novel threat of drones and
policing access to lower airspaces.
These and other related issues were the focus of deliberations at the Interpol fourth international expert conference
on drones that took place in Oslo, Norway, recently.
Over 300 participants from over 50 countries converged in
the Norwegian capital to attend the event, representing a
multitude of law enforcement agencies as well as attendees
with security and emergency preparedness functions.
Hosted alongside the Norwegian police and UAS Norway,
the conference allowed law enforcement and industry partners to share expertise and best practices on both the security risk that drones pose and how this fast-moving technology can assist law enforcement in their essential mission.

300 participants from 50
countries attended the
Interpol conference
Madan Oberoi, Interpol’s Executive Director of Technology
and Innovation, while opening the conference stated that
Interpol was always looking for innovative solutions, and
how these could be used by police in member countries.
“This year’s Drone Expert Summit brought together a large
number of subject matter experts. The outcomes of last
year’s drone incursion exercise, conducted in collaboration
with Norwegian authorities, were widely appreciated by the
participants,” Oberoi added.
He announced Interpol’s intention to prepare a strategic
framework to help member countries in realising the potential of drones for law enforcement, as well as managing the

Nation Shield ... A Nation’s Journey

45

IRIS-T SLM Fire Unit (Launcher, active radar, TOC & Support Vehicle)

With regard to FCAS, Diehl Defence is contributing its expertise primarily in the field of Remote Carriers and as member
of the Future Combat Mission System (FCMS) GbR in the area
of networking, sensor, and effector technology.
On the static display, Diehl Defence exhibited its groundbased air defence system IRIS-T SLM – a system “made in Germany” – with all its components.
Radar Capabilities
Diehl Defence enhanced IRIS-T SLM by adding optional passive radar capabilities in order to increase the system’s overall reconnaissance capacity. Diehl Defence had selected
Hensoldt’s Twinvis for this purpose. Hensoldt will support
the testing and integration of the passive radar components
at Diehl’s test and integration facility.
The medium-range GBAD System IRIS-T SLM in its current
configuration is equipped with the active multifunctional
radar TRML-4D from Hensoldt which is the main sensor of
the IRIS-T SLM Fire Unit.
Adding passive radar capabilities provides IRIS-T SLM operators with the additional features of emission-free early detection of air objects as well as relaying the picture of an air
situation to the operating personnel without radiating the
main sensor.
The integration of passive radar functions optimises the situational awareness of the Fire Unit on IRIS-T SLM, increases
the survivability of the GBAD system by identifying, verifying and reducing the impact of hostile electronic counter
measures and strengthens the assertiveness of Diehl’s GBAD

Guided missiles for air-to-air
missions were on display
system against threats, both imminent as well as later on.
The system is designed for countering threats posed by enemy aircraft, helicopters and drones at a range of up to 40 km
and a height of up to 20 km.
Integrating passive radar capabilities into IRIS-T SLM offers
operators the supplementary option of a mobile and nonemitting radar solution for air target surveillance, which is
complementary to the TRML-4D active radar.
The extra feature can provide omnidirectional 3D tracking of
more than 180 objects up to a range of 250 km (sensor-totarget).
Diehl Defence is expanding its market position as leading
system supplier of air defence systems with products in operational use.
The capability of the IRIS-T SLM system, which is currently in
production, meets the requirements of further potential customers, among them the Federal Republic of Germany.
Diehl Defence is also working on the extension of the IRIS-T
product family for ground-based air defence by a version for
the defence of hypersonic threats. The IRIS-T HYDEF is a twostage missile containing IRIS-T basic technology, extended
by a highly agile upstage.
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Diehl Sets Focus
on Guided Missile
Tech at ILA
Diehl Defence made an extensive product presentation
at this year’s ILA Berlin, with primary focus on guided
missile technology for which the company is well known
within the industry.
While ILA 2020 took place solely as a virtual event due to the
pandemic, Diehl utilised the latest show to present its hardware exhibits as well as take part in the outdoor static display.
ILA 2022 was characterised by innovation and sustainability.
In addition, the national security situation and equipment for
armed forces attracted more and more public interest.
FCAS Efficiency
Guided missiles for air-to-air missions that are already in service among armed forces (IRIS-T) were on display, besides
demonstrations representing contributions of Diehl technology to future applications.
This involved, in particular, the European Future Combat Air

System (FCAS) consisting of the subsystems Next Generation
Fighter, Remote Carrier, and Air Combat Cloud.
As Europe’s most strategic defence programme, FCAS is
key to European sovereignty in the 21st century. As a combat system of systems, FCAS will deliver increasing effects
by leveraging the connected capabilities of pooled platforms, bringing the next level of air power to highly denied
environments.
The cornerstone of FCAS is the sophisticated weapon system
where next-generation fighters team up with remote carriers as force multipliers.
Additionally, manned and unmanned platforms will provide
their uniqueness to the collective capabilities while being
fully interoperable with allied forces across domains from
land to cyber. The air combat cloud will enable the leveraging of networked capabilities of all pooled platforms.
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Spanish Eurofighter on static display at ILA Berlin air show 2022

Order covers E-Scan radar
equipped fighter aircraft
Ongoing Upgrades
Eurofighter is Europe’s largest defence programme. With
500,000-plus flight hours logged worldwide, this swing-role
combat aircraft’s future is brighter than ever – backed by a
slate of new-generation enhancements currently under development and more planned in the years to come.
Production of the twin-engine jet fighter is assured at least
until 2030 based on orders booked to date, which are to be
equipped with the latest electronic radar, future-proof hardware and software, and unlimited multi-role capability to engage air and ground targets.
Ongoing upgrades cover the integration of more weapons
system capabilities – as achieved on Royal Air Force Eurofighters for the UK, and implemented for the German Air
Force. This includes stepping up from a mechanicallyscanned radar to a modern electronically-scanned (E-Scan)
sensor.
E-Scan adds an advanced antenna to provide an unrivalled
field of radar coverage, along with multi-target tracking, improved missile guidance and more.
Other planned enhancements will involve an adapted avionics structure, including the state-of-the-art hardware and
software to keep Eurofighter at the leading edge of combat
aircraft technology.
This development stream will also be used in risk reduction
for the Next Generation Weapon System, providing a bridge
for Europe’s Future Combat Air System (FCAS), and placing

Eurofighter Flight Display

Eurofighter as one of its main components.
Collaborative Effort
Eurofighter is based on the collaboration of four European
nations and capabilities of their aerospace/defence industries: Germany, Spain, the UK and Italy. Airbus, which has the
largest stake in the Eurofighter industrial grouping, produces
aircraft at its facilities in Germany and Spain.
Eurofighter’s latest Tranche 4 version – which is the configuration contracted by Germany – will have a service life well
beyond 2060, and the aircraft’s technical capabilities will allow its full integration into the European FCAS.
The Eurofighter Typhoon can promptly switch from air-to-air
into the air-to-ground role and back within the same mission.
Multiple configurations of air-to-air and ground attack payloads can be put under 13 wing and fuselage stations, which
enables a highly flexible and mission-specific configuration.
The integration contract for the Brimstone has strengthened
the CAS capabilities of the Eurofighter Typhoon since it can
now engage in combat with a reduced risk of collateral damages of non-combatant or friendly forces.
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Spain Modernises
Combat Aircraft
Fleet with Latest
Eurofighters
The Spanish Government has signed a landmark agreement for the acquisition of 20 latest generation Eurofighter jets with the NATO Eurofighter and Tornado Management Agency (NETMA).
Known as the Halcon programme, the order will cover the delivery of a fleet of E-Scan (Electronically Scanned) radar
equipped fighter aircraft consisting of 16 single-seaters and
four twin-seaters to replace the F-18 fleet operated by the
Spanish Air Force on the Canary Islands.
The acquisition, valued at € 2.043 billion, was approved by
Spain’s Council of Ministers on December 14, 2021 and includes the aircraft, engines, a simulator and the necessary
support services.
The contract will see the Spanish Eurofighter fleet grow to 90
aircraft.
With the first delivery due in 2026, these new aircraft will position the Spanish Air Force fighter fleet among its NATO allies
with the most modern fighter jet developed in Europe, as well
as securing industrial activity through to 2030.
Mike Schoellhorn, CEO of Airbus Defence and Space, stated:
“This additional order reinforces Spain’s commitment not
only towards the Eurofighter but also to its development and
industrial environment.”
In service with Spain since 2003, the country’s air force oper-

ates the Eurofighter from the air bases of Morón (11th Wing)
and Albacete (14th Wing), securing Spain’s territory and playing a major role at the heart of NATO in different Air Policing
missions in the Baltics and more recently the Black Sea.
With the arrival of the new aircraft, Spain will also equip a
third base with Eurofighter jets, namely Gando on the Canary Islands, which is home to the 46th Wing.
The Spanish Eurofighter is assembled, tested and delivered
at the Airbus Getafe site (Spain) and its industrial footprint
translates into more than 20,000 direct and indirect jobs in
Spain. Prominent national defence and technological companies are involved in the manufacturing process.
Airbus has been working at Getafe in coordination with the
Armament and Experimental Logistics Centre (CLAEX) of the
Spanish Air Force to make modifications such as the implementation of the new CM02+ software package for the
Tranche 1 Eurofighters.
A major tactical improvement offered by this software is the
additional capacity for automatic targeting of air-to-surface
weapons following integration of the Litening-III targeting
pod.
New air-to-air and air-to-surface capabilities have been introduced, along with improvements in the communications
systems.
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Secretary Gen Jens Stoltenberg with Finland’s Foreign Affairs Minister Pekka Haavisto, left, and Sweden’s Foreign Affairs
Minister Ann Linde

Finland shares a long border
with Russia
Sweden is just across the
Baltic Sea from Russia
those countries to the Washington Treaty of 1949.
Finland shares a long border with Russia, and Sweden is just
across the Baltic Sea from Russia. “The security of Finland and
Sweden is important for our alliance, including during the
ratification process,” Stoltenberg said. “Many allies have already made clear commitments to Finland and Sweden’s security, and NATO has increased our presence in the region,
including with more exercises.”
‘Invitees’ Status
The signing of the document means Finland and Sweden will

have the status as “invitees” and will participate in alliance
discussions.
Sweden has a world-class military and will contribute to the
security of all NATO allies. “We are convinced that our membership will strengthen NATO and add to the stability in the
Euro-Atlantic area,” said Swedish Foreign Minister Ann Linde.
“We will do our part in contributing to NATO’s collective defence shoulder-to-shoulder with the other allies.”
Finnish Foreign Minister Pekka Haavisto said his country
looks forward to working closely with the other NATO allies.
“The membership of both Finland and Sweden will not only
contribute to their own security, but to the collective security
of the alliance,” he said.
For decades, Sweden and Finland were content to work with
NATO, but not become members of the defensive alliance.
But Russia’s attack on Ukraine in February shifted the ground
in Europe, and those nations – both historically neutral – petitioned to join NATO.
Stoltenberg noted that years of training and exercising together has increased the interoperability of Finnish and
Swedish forces with NATO, and the nations share the same
values as the other members of the alliance.
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Sweden, Finland
Step Closer to NATO
Membership
In one of the biggest shifts in European security in decades, the North Atlantic Treaty Organization (NATO) ambassadors have signed the accession protocols that will
move Finland and Sweden a step closer to joining the alliance.
Helsinki and Stockholm completed accession talks at NATO
Headquarters in Brussels on July 4, as agreed earlier by NATO
leaders at their Summit in Madrid. The two nations formally
confirmed their willingness and ability to meet the political,

legal and military obligations and commitments of NATO
membership.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg said it was a historic day “for Finland, for Sweden, for NATO and for Euro-Atlantic
security.”
The accession protocols now move to the alliance’s 30 member nations for national ratification according to the procedures of the various nations.
In the U.S., the Senate will have to approve the addition of
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System has passed the most
demanding tests in realworld scenarios
Radar detects, identifies and
tracks all types of projectiles
area loaded with explosives awaiting their target (loitering
munition).
It also detects and tracks new experimental or hypersonic
devices, such as the new arrow munitions that reach speeds
above sound and have a particularly small radar section,
equivalent to a two-euro coin.
Indra’s Managing Director of Defence, Manuel Escalante,
elaborated: “This sophisticated radar demonstrates Indra’s
ability to provide a quick and effective response to the needs
posed by new conflict scenarios, applying digital technologies to the development of a new generation of defence systems. It is a pioneering system, has already demonstrated
exceptional performance and which is a critical element in
protecting vehicles and armoured vehicles from new threats.”
Varied Capabilities
The capabilities of this solution maintain its performance under extreme conditions, both hot and cold and even with
high humidity, rain or snow. It resists all types of movements,
vibrations and impacts and operates in electromagnetically
saturated environments with high ‘noise’ (clutter), unwanted
radar signals. It also offers an exceptional degree of accuracy

and speed in urban environments, where protection is even
more necessary.
The system incorporates intelligence to discriminate false
targets, evading possible enemy attempts to interfere with
its operation with jamming techniques, used to saturate and
circumvent conventional protection measures. Its full digitisation allows signal processing from the moment of reception to the pulse emission, which facilitates very high-speed
internal processing without latency throughout the entire
process.
Indra’s active protection radar has already demonstrated
perfect performance in different tests, carried out in real scenarios and under extreme conditions, providing 360-degree
protection to units moving on the ground.
Difficult to Detect
The new solution is based on a 3D S-band, 100 per cent solidstate, electronically scanned (AESA) radar, fully configurable
by software, highly modular, thus easy to integrate in small
spaces as turrets and wheeled armoured vehicle arms stations.
Its small size allows it to be installed on virtually any ground
platform, from armoured vehicles to convoy protection vehicles, and it has a very small radar signature that makes it difficult for the enemy to detect.
Indra is a leading global engineering technology company
serving the defence industry and a leader in the industry’s
digitalisation process. Its solutions for Land, Sea and Air,
Space and Cyberspace range from operations with end-toend defence systems and systems on board the most advanced platforms to training with cutting-edge simulation
systems.
Indra incorporates artificial intelligence, big data, virtual reality and combat clouds in its cutting-edge critical systems. Indra is the Spanish industrial coordinator of the Future Combat Air System (FCAS), the largest and most advanced defence programme in Europe.
It is the Spanish company that coordinates the most projects
in the European defence sector and participates in a large
number of international and European projects, such as the
Eurofighter aircraft and the A400M. The company exports its
radars to five continents and is the principal supplier to
NATO.
According to published data, Indra continues to fly high in
the business innovation rankings prepared and published
annually by the European Commission (The 2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard). Indra continues to maintain a prominent position in the ranking of the 98 companies
in its sector (Software & Computer Services) at the European
level.
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Indra’s Small-sized Radar
Offers Big Time Protection to
Armoured Vehicles
Indra, a leading global technology engineering company for the aerospace, defence and mobility sectors,
has developed a new active protection radar that incorporates the most advanced digital technologies to protect vehicles, armoured vehicles and tanks from the increasingly varied threats that are being used in new
conflict scenarios.
While many of the threats are simple but very effective, others are much more sophisticated.
In Ukraine, for example, the enormous vulnerability of
tanks and armoured vehicles to guided missiles, rocket

launchers and drones has been highlighted, which, despite
their low cost, manage to defeat much more advanced platforms, thus providing a great tactical advantage.
Indra’s new electronic scanning radar detects, identifies and
tracks all types of projectiles, from traditional anti-tank missiles, grenade launchers or conventional munitions, to the
new threats that are emerging at a fast pace.
It determines with enormous precision the trajectory and estimated time of impact of cheap and widely used javelin
guided missiles; microdrones, which fly at low speed and altitude; and autonomous missiles and drones that fly over the
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Abu Dhabi Aviation
Offers State-of-the-art Services
Abu Dhabi Aviation (ADA) was established in 1976 by an
official decree from the late Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan, may his soul rest in peace. The purpose of ADA
was to support the oil and gas sector as it grew in the
Emirate, as well as any other opportunities that required
helicopter services. The company grew and developed
as the oil and gas sector also grew.
The Abu Dhabi Aviation Group includes many aviation companies. Royal Jet, Maximus Air, ADA Training Centre, ADA
Millennium, Augusta Westland Service Center - AWAS,
Adaire, and ADA itself. The Group provides support services
to the oil and gas sector, the police, the army, the medical
sector, and many others with a fleet of 65 rotary and fixedwing aircraft both in the UAE and worldwide.
Abu Dhabi Aviation’s strategy is to provide competitive, expert, safe and compliant services inside and outside the
country and to be a UAE champion on the world stage.
Royal Jet is one of the group companies that offers luxury
travel on VIP and Executive Jets. It is one of the largest operators worldwide of the Boeing Business Jet, while Maximus
Air offers large cargo and freight solutions utilising the massive Antonov and Ilyushin cargo aircraft.
As much as 70 per cent of Abu Dhabi Aviation services are
provided to the oil and gas industry in the UAE and worldwide.
As well as operating aircraft, maintenance of aircraft is a major part of ADA’s capability. ADA’s Fixed and Rotary Wing
MRO in Abu Dhabi International airport is the leading regional service centre for Leonardo, Bell and Airbus helicopters and De Havilland aeroplanes, with a great capability for
minor, major and component maintenance approved by
many civil aviation authorities worldwide. ADA’s special relationship with Leonardo has created a joint venture, AWAS –
Augusta Westland Aviation Services, one of the world’s leading Leonardo service centres.
ADA’s special services include supporting worldwide Search
and Rescue (SAR) operations, Helicopter Emergency Medical Services (HEMS), Fire Fighting and many other helicopter
specialisations.
Abu Dhabi Aviation’s fleet includes the AW139, AW169,
Bell412, and Bell212, Airbus H135 and H145. Also, ADA oper-

Maintenance of aircraft
is a major part of ADA’s
capability
ate, maintain and manage a fixed-wing fleet of De Havilland
Dash / 8 Q400, Q300 and Q200 aircraft.
With more than 1,000 employees, including 150 pilots and
283 engineers and technicians, the Abu Dhabi Aviation
Group is known for safety, capability, reliability, innovation
and effective management.
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Oshkosh
Gets US$130 m to Upgrade
Stryker Weapon Systems
The U.S. Army Contracting Command – Detroit Arsenal (ACC- DTA)
recently announced that it had
awarded Oshkosh Defense, a
wholly owned subsidiary of Oshkosh Corporation, an order valued
at US$130 Million to upgrade 95
additional Stryker Double-V Hull
Infantry Carrier Vehicles (ICVVA1)
with the 30 mm Medium Caliber
Weapon System (MCWS).

In June 2021, the U.S. Army selected Oshkosh Defense and
partners Pratt Miller Defense and Rafael Advanced Defense
Systems to integrate the 30 mm MCWS onto the Stryker ICVVA1. The five-year requirements contract (with one option
year) includes production and logistics support of the MCWS
for up to six Stryker Brigade Combat Teams (SBCTs). Including the recent order, the U.S. Army has ordered 269 upgraded
vehicles valued at US$356 Million to outfit three SBCTs in addition to 20 vehicles for Product Verification Testing (PVT),
Follow-on Operational Testing & Evaluation (FOT&E), and logistics development.
“We partner with our customers to offer tailored solutions
that meet today’s requirements while staying focused on future growth capability,” said Pat Williams, Vice President and
General Manager of U.S. Army and U.S. Marine Corps Programmes. “For the MCWS programme, our team listened to
customer feedback to provide a soldier-centric lethality solution in a lightweight package that’s easy to integrate while
maintaining the survivability and mobility performance of
the Stryker.”
The Oshkosh Defense Stryker MCWS provides increased lethality, accuracy, and range while maintaining the mobility
and survivability of the ICVVA1. Integrated on the chassis is a
30mm weapon system based on Rafael Advanced Defense

The U.S. Army has ordered
269 upgraded vehicles to
outfit three SBCTs
Systems’ proven SAMSON family of turrets.
The Oshkosh Defense Stryker MCWS leverages next-generation capabilities from an already proven system that has
been customised to meet the stringent mission requirements of the U.S. Army’s SBCTs.
The low-cost, lightweight system meets stringent vehicle
and turret performance requirements while staying within
overall vehicle weight limits and packaging constraints.
In April, Oshkosh Defense completed Government-planned
Risk Management Testing (RMT), which further validated the
Oshkosh design. Oshkosh Defense also initiated production
of the systems for delivery to PVT testing, which begins in
late summer.
“We are proud of the partnership we’ve formed with the U.S.
Army and the lethality solution we’ve designed together. We
look forward to delivering the vehicles to test and getting
them into the hands of the Soldiers who need them,” Williams concluded.
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Naval Group

to Assist Hellenic Navy in Achieving
Regional Superiority at Sea
Naval Group recently gathered its Hellenic industrial
partners to sign key contracts and teaming agreements
as part of its Hellenic Industrial Participation plan for the
FDI frigates for the Hellenic Navy. The event took place at
the French Embassy in Greece and in the presence of the
Ambassador, His Excellency Patrick Maisonnave.
As part of the FDI frigates for the Hellenic Navy programme,
the Naval Group designed a robust Hellenic Industrial Participation plan to develop new capacities in the industry, sustaining highly qualified jobs and generating long-term economic spin-offs in Greece. Beyond the frigates programme,
the Naval Group is committed to building strong and longterm partnerships to support the Hellenic Navy and the development of the naval warfare capabilities of the industry.
In this respect, four contracts were signed with EMMIS for the
supply of electrical transformators, with MEVACO for mechanical equipment, STELMA for paint application work, and
VIKING NORSAFE HELLAS for the supply of rigid hull inflatable boats.
In addition, Naval Group entered into teaming agreements
and exclusive competitive dialogues with AKMON, INTRACOM, MILTECH, PRISMA and SCYTALYS.
Alain Guillou, Naval Group
Executive Vice-President Development, said: “I
am convinced this is
only the beginning of our
collaboration with
our Hellenic industry partners. We are committed to supporting the
Hellenic Navy in

achieving regional superiority at sea, but also the ability of
the Hellenic industry to actively prepare the future of naval
warfare.”
David Quancard, Naval Group Executive Vice-President Operation and Performance added: “We are proud to sign the
contracts and teaming agreements with our Hellenic partners. As the procurement for the frigates is on track, we know
this programme will be the first of many we will work on together.”
Beyond their participation in the frigates programme, all
qualified Greek companies will integrate the Naval Group’s
supply chain and have the possibility to participate in other
future international competitions, thus increasing their capabilities as well as their potential economic benefit and visibility on the worldwide naval market.
Thanks to its long-term presence in Greece, the Naval Group
has identified and built relationships with many high-skilled
and innovative companies. Today, more than 80 projects
have been identified, and the Group has started to engage
with over 50 prequalified Hellenic companies.
Patrick Maisonnave, the French ambassador in Greece,
shared: “These contracts give form to the vision of the Greek
Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, shared by the French
President, Emmanuel Macron, for a strong partnership between our defence industries. This significant step will produce major benefits for the companies of our countries and
our Navies.”

Naval Group has
designed a robust plan to
develop new capacities in
the industry
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MBDA Unveils Sky
Warden to Keep Drone
Threats at Bay
The modern unmanned aerial systems (UAS) threat is
varied, rapidly evolving, and poses a multiplying number of complex scenarios that require defending against.
There is no single sensor or effector that can meet the
modern or future counter unmanned aerial systems (CUAS) requirement.
It is in this background that MBDA, a specialist in air defence
solutions, has launched Sky Warden, a flagship system to
counter unmanned aerial systems.
Sky Warden is a modular system, designed to integrate and
control a large range of sensors and effectors. This scalable
system can effectively neutralise any form of threat, from tactical drones to reconnaissance mini-drones, as well as other
traditional ‘air breathing’ threats.
The system manages the full C-UAS kill chain from detection
to neutralisation and is designed to operate both as an integrated component in a layered air defence architecture, or in
a standalone configuration. Sky Warden can be vehicle
mounted or dismounted, to satisfy needs of both mobility
and deployability.
Command & Control System
At its core is a command and control (C2) system that performs effects management – co-ordinating this eco-system
of sensors, soft-kill effectors, and hard-kill effectors to defend
armed forces units or sensitive sites across a large protection
perimetre.
It utilises operationally-proven building blocks within a modular open architecture that can be adapted to end-user re-

Sky Warden manages
full C-UAS kill chain from
detection to neutralisation
quirements or to plug and play emerging and future novel
sensing and effector technologies. MBDA C-UAS solutions
have already been demonstrated to customers.
Eric Béranger, CEO of MBDA, explained: “As Europe’s leading
air defence provider, MBDA is uniquely able to offer customers a proven, flexible and integrated C-UAS system. One that
is available today, and can evolve into the future. Sky Warden
embodies MBDA’s deep knowledge of the engagement process, systems integration, of all categories of effectors and
their next evolutions, and of effects management in the air
defence domain.”
Sky Warden uses a networked eco-system of constantly
evolving sensors and effectors, drawn from MBDA’s wide experience in air defence and effects management, to match
the UAS threat and its evolutions.
According to the company, the system can be tailored to
specific customer requirements to effectively and appropriately match specific complex operational scenarios.
MBDA has a rich heritage of designing and producing missiles and missile systems to meet the whole range of current
and future operational requirements for the three armed
forces (army, navy, air force).
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Thus, the S-KAPS solution is a crucial and reliable layer of protection which is complementary
and compatible with other protective layers (Active Protection
System, Hull structure, ERA).
Realistic Training
Lacroix takes advantage of its expertise in pyrotechnics, the company’s core business, to meet the
various challenges of operational
preparation, an integral part of
the Scorpion programme (Centaure and Cerbere sub-proOlivier Priouzeau (right) , Middle East regional Manager at LACROIX Defense with Jacques
grammes). Lacroix has been deMongis (left) , Business Development Manager at NIMR Automotive, during Eurosatory 2022
signing and developing training
systems and effects for more
than 50 years to meet the realistic
requirements of the “Train as you
fight” programme. Combat training centres in the UAE can benefit
from such a dedicated solution.
Transport Solutions
Cirra Packaging is an importer
and distributor of waterproof
cases, flight cases and other containers for all sectors of activity,
Galix firing during the last French Emirati Exercise named El Himeimat
including defence and the SpePicture Credit: 5ème Régiment de Cuirassiers
cial Forces.
following sensors already in operation and combat proven:
The company offers a complete range of tailored solutions
• Laser warning sensors such as LED50 from SAAB Grintec
thanks to in-depth expertise in the techniques of foam maagainst laser designator, laser range finder and laser beam
chining and digital cutting to meet specific needs: cases for
rider (for example, Kornet AT-14).
transporting or storing weapons, drones, radio communica• Acoustic sensors such as Pilar V from Metravib Defense,
tion equipment, high-added value items etc.
against small, medium arms calibres up to 40mm, RPGs and
Explosion Protection
mortars.
Energetics Technology Limited (ETL), another subsidiary of the
As soon as the threat is detected, thanks to collected data
Etienne Lacroix Group, presented its know-how in the fields of
coming from meteo and navigation vehicle sensors, with opexplosion protection products, detonator storage and explotimised algorithms engineered by Lacroix, S-KAPS can prosives transport solutions for the police, the army and special
pose protection solutions or can react immediately by creatforces, as well as its latest pyromechanisms (including a new
ing a masking screen or decoy in less than one second in the
range of cable cutters).
appropriate direction to defeat the threat.
Security Segment
First S-Kaps generation, Galix land passive defence reaction
AFUT is the synergy of the three subsidiary entities (Alsetex,
systems manufactured by Lacroix, equip more than 3,000
Falken & Unitive) of the Etienne Lacroix Group’s Security
military vehicles in the UAE (Leclerc MBT, M113, M109, Agrsegment.
ab; BMP3 turret, DCAN, AJBAN MK2 from NIMR, etc.) Since
In addition to the two leaders in the field of security & defence
S-KAPS is an incremental system based on Galix solutions,
pyrotechnics, Alsetex and Falken, Unitive, an equipment supall existing vehicles can be slightly upgraded in various
plier, has been added to offer customers a quality and global
configurations.
response to their needs.
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Lacroix Unveils S-KAPS,
its “Soft-Kill Advanced Protection

System”, at Eurosatory

The Etienne Lacroix Group highlighted its innovative
and optimised solutions for enhanced capabilities on
land while participating at the recent Eurosatory 2022
with a visible focus on its new self-protection system for
vehicles: S-KAPS “Soft-Kill Advanced Protection System.”
This year, no less than six of the group’s companies and subsidiaries participated, including, Cirra, Energetics Ltd, Alsetex, Falken, Unitive and Lacroix.
Lacroix has engineered its proven self-protection system —
Galix-AOS (Automatic Obscurant and Detection System),
into an open and scalable solution to meet the growing need
to increase the survivability of battlefield vehicles: S-KAPS.
The first layer on the vehicles’ survivability, this system, connected to the vehicles’ vetronics, includes threat detection,
situation analysis and enhanced protection reaction features, including recommended manoeuvres for the driver.
Fitted on effectors developed in cooperation with Nexter
munitions, the system considerably increases the survivability of vehicles by offering multi-band masking combat solutions (visible, infrared and laser) based on GALIX ammunition
(installed on more than 15,000 platforms, armoured or not, in
France and abroad).
The S-KAPS system is an adaptable, incremental, and evolving system capable of integrating multiple types of threat
detection sensors (laser warning, acoustic, visual, etc.) and
environmental sensors (wind, compass, GPS, vehicles’ kinetic, etc.) and compatible with new coming Lacroix ammunition under development (broadband screen, decoy, etc.).

S-KAPS increases the
survivability of vehicles
Galix System hides
fighting vehicles from an
approaching threat
In some configurations, thanks to dedicated sensors and effectors, it provides hemispherical protection, including top
attack protection.
It is also a modern self-protection solution forging the collaborative protection of the future for a group of vehicles.
This new solution is developed jointly with DGA (French Armament Procurement Agency) for the French Army and
companies consortium (Nexter systems, Nexter munitions,
Arquus, Thales, Bertin technologies, Metravib…) within the
framework of the research & development project named
PRONOIA, where Lacroix is considered as the leader.
S-KAPS Increases Vehicle Survivability
The S-KAPS system hides fighting vehicles from an approaching threat.
When a threat emerges unexpectedly, S-KAPS detection can
efficiently characterise and locate the type of threats with the
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New STEP-Tech
Demonstrator
to Advance
Hybrid-Electric
Propulsion Tech
Pratt & Whitney and Collins Aerospace, both Raytheon
Technologies businesses, recently announced the
launch of a new hybrid-electric technology demonstrator programme applicable to future advanced air mobility vehicles.
The Scalable Turboelectric Powertrain Technology (STEPTech) demonstrator extends Pratt & Whitney and Collins
Aerospace’s longstanding collaboration on hybrid-electric
technology development, which is a core element of both
companies’ strategies for powering sustainable aviation and
enabling customers to achieve the goal of net zero CO2
emissions by 2050.
The STEP-Tech demonstrator will be based at the Raytheon
Technologies Research Center in East Hartford, Connecticut,
and will focus on developing high voltage distributed turboelectric hybrid-electric propulsion concepts in the 100500kW class, with the potential to scale to 1MW and beyond.
The modular and scalable nature of the STEP-Tech demonstrator platform enables a wide range of configurations to
be rapidly prototyped and demonstrated. Having completed proof of concept studies earlier this year, ground testing
with the platform will commence in late 2022.
Geoff Hunt, senior vice president, engineering and technology, Pratt & Whitney, said: “Hybrid-electric offers the poten-

tial to not only unlock even greater efficiency in future aircraft but also support the emergence of a whole new arena
of advanced air mobility solutions. Ultimately our continual
pursuit of advanced propulsion technologies will help enable aviation’s pathway to net zero CO2 emissions by 2050.”
The STEP-Tech demonstrator platform will include full endto-end system capabilities, including a high-efficiency turbogenerator, energy storage, power electronics and modular electrically driven propulsors. Successfully demonstrated technology could be implemented in various novel aircraft applications, including high-speed eVTOL, Unmanned
Aerial Vehicles (UAVs), and small to medium-sized commercial air transporters.
Henry Brooks, president, Power & Controls for Collins Aerospace, added: “Our demonstrator programmes will help
mature technologies and components that can be adapted
to a range of different applications, from smaller eVTOLs to
regional turboprops to single-aisle airliners.”
Existing P&W-Collins collaborations on hybrid-electric technology include the regional aircraft flight demonstrator,
based on a De Havilland Canada Dash 8-100 turboprop and
supported by the governments of Canada and Quebec. Hybrid-electric propulsion provides opportunities to optimise
engine performance across different phases of flight, enabling greater fuel efficiency and lower CO2 emissions
across various aircraft segments.
Hybrid-electric technology is also highly scalable, so motor
components and electric control systems developed as part
of the demonstrator announced may eventually support
larger-scale applications, including single-aisle commercial
aircraft.
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Raytheon, Northrop

Complete Successful Hypersonic
Weapon Flight Test
Raytheon Missiles & Defense, a Raytheon Technologies
business, in partnership with Northrop Grumman, completed its second flight test of the scramjet-powered Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) for the
Defense Advanced Research Projects Agency and the U.S.
Air Force.
The flight test applied the data and lessons from the first flight
to mature the operationally relevant weapon concept design.
The test met all primary and secondary objectives, including
demonstrating tactical range capabilities.
“The test demonstrated how we’ve rapidly matured affordable scramjet technology, which is the basis for air-breathing
weapons,” said Colin Whelan, president of Advanced Technology for Raytheon Missiles & Defense. “Our second HAWC flight
test success is important for our nation as we advance hypersonic systems.”
During the flight test, after releasing HAWC from an aircraft
and accelerating to hypersonic speeds using the scramjet engine, the vehicle flew a trajectory that engineers designed to
intentionally stress the weapon concept to explore its limits
and further validate digital performance models. These models, grounded in real-world flight data, are used to predict and
increase performance accurately.
“The second flight test is a big step toward scramjet technology being mission ready,” emphasised Dan Olson, vice president and general manager of Weapon Systems for Northrop
Grumman. “Nearly 20 years of scramjet propulsion research and development have come to fruition
to advance weapon capabilities.”

Scramjet engines use high vehicle speed to forcibly compress
incoming air before combustion, enabling sustained flight at
hypersonic speeds – Mach 5 or greater. The system was designed to use a widely available hydrocarbon fuel, and since it
uses air for combustion, it does not have to carry the added
weight of an onboard oxidiser. These key attributes allow for a
safe, efficient, and tactically sized, long-range hypersonic
weapon. By travelling at these speeds, hypersonic weapons
like HAWC can reach their targets more quickly than traditional
missiles, allowing them to potentially evade defence systems.
Scramjet systems are needed to address adversary threats. Developing and defending against hypersonic missiles requires a
blend of proven technology with cutting-edge developments
in heat management, propulsion and sensing.
Raytheon Missiles and Defense and Northrop Grumman have
been working together since 2019 to develop, produce and integrate Northrop Grumman’s scramjet engines onto Raytheon’s air-breathing hypersonic weapons. Their combined efforts
enable both companies to produce air-breathing hypersonic
weapons, the next generation of tactical missile systems.

The test shows the
maturation of an
operationally relevant
weapon concept
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KONGSBERG Signs Contract with Australia
for Naval Strike Missile Capability
Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) has signed
an initial contract valued at Norwegian krone (NOK) 489 million with the Commonwealth of Australia for Naval Strike
Missile (NSM) capability. The order income is booked in the
second quarter of 2022.
Earlier this year, the Federal Government announced the accelerated acquisition of the NSM to replace the Harpoon Anti-Ship Missile on the Royal Australian Navy’s ANZAC Class
Frigates and HOBART Class Destroyers.
Øyvind Kolset, Executive Vice President Missile Systems in
Kongsberg Defence and Aerospace, said: “Signing this initial
contract to commence the acquisition of an Australian NSM
capability is a very important milestone. This is a clear demonstration of KONGSBERG’s commitment to the accelerated
delivery of NSM to the Royal Australian Navy to meet their
requirements.”

Developed in Norway, KONGSBERG’s NSM is a fifth-generation, long-range, precision strike missile designed to defeat
heavily protected maritime targets in contested environments.

Rheinmetall to Supply Skyguard 3
Air Defence Systems
Rheinmetall has been awarded a contract to supply air defence systems by an international customer. The deliveries, which also include ammunition and spare
parts, are scheduled to be completed in
2024. The total value of the order is
around €65 million. The systems ordered are Oerlikon Skyguard 3 with
GDF009 twin guns and airburstcapable AHEAD ammunition,
also produced by Rheinmetall.
A company statement said that
the order is of great importance
to Rheinmetall as it strengthens
existing customer relations and
underscores the high degree of
confidence in the company’s worldleading expertise in the field of groundbased air defence.
Skyguard 3 air defence systems are optimised for

inner tier and vital asset protection. It can connect up to
four effectors and be fitted with Oerlikon Twin Gun
GDF007, VSHORAD missile launchers and
Oerlikon Revolver Gun Mk2 Towed.
Rheinmetall is one of the world’s
leading manufacturers of advanced air defence systems. In
automatic cannon-based air
defence, the company is one
of the only comprehensive
systems suppliers for fire control technology, automatic
cannons, integrated guided
missile launchers and Ahead
airburst ammunition. Air surveillance systems and radar technology, powerful sensor technology and high-energy laser effectors
round off the portfolio.
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Austal USA Awarded US$3.3 b Contract
for U.S. Coast Guard

Austal USA was awarded a contract with a potential value of
US$3.3 billion for the detail design and construction of up to
11 Offshore Patrol Cutters (OPC) for the United States Coast
Guard (USCG). The award marks Austal USA’s first USCG acqui-

sition programme.
The OPC programme is a high investment priority for the
Coast Guard as it will recapitalise the ageing endurance cutters and provide a capability bridge between the service’s national security cutters, which operate in the open ocean and
the fast response cutters, which operate closer to shore.
Austal USA will construct the OPC using its proven ship manufacturing processes and innovative production methods that
incorporate lean manufacturing principles, modular construction, and moving assembly lines.
The 360-foot OPCs will provide the majority of offshore presence for the Coast Guard’s cutter fleet. They will be capable of
conducting a variety of missions, including law enforcement,
drug and migrant interdiction, and search and rescue. With a
range of 10,200 nautical miles at 14 knots and a 60-day endurance period, each OPC will be capable of deploying independently or as part of task groups and serving as a mobile command and control platform for surge operations.

Northrop Grumman Celebrates
Coyote Milestone
Northrop Grumman Corporation recently celebrated the
100th launch of its GQM-163A Coyote target vehicle, which
continues to support the critical mission of testing ship anticruise missile defences for U.S. and allied navies.
The Coyote is a threat-representative target the U.S. Navy
uses to prepare, train, and qualify systems and crews aboard

naval vessels. Northrop Grumman originally designed it as a
Mach 2.5+ sea skimming target and later added the capability to attain Mach 3.5+ as a diving target from an altitude of
over 50,000 feet.
“The unique speed, performance and versatility of this target has enabled us to meet multiple mission scenarios for
our customer for over two decades,” said Rich Straka, vice
president, launch vehicles, Northrop Grumman. “As the only
supersonic sea skimming target produced in the U.S., the
Coyote is part of a family of tactical targets that ensures U.S.
Navy systems are ready and capable to defend against
threats.”
Naval Air Systems Command awarded Northrop Grumman
this programme in 2000 with its initial launch in 2003. The
total contract value is over US$329 million. Along with this
successful launch, the team has delivered more than 145 targets to the U.S. Navy. The Navy has ordered 218 targets to
date, with more options in the years ahead.
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Tawazun Empowers Emirati

Women Engineers to Scale New Heights
“I feel very proud when people call me Engineer Bashayer because I
earned it, and I worked hard for it”, shared Eng. Bashayer Mohamed
Almarzooqi, Associate – Contracts Management, Tawazun, in an interview
with Nation Shield. Her words clearly describe the pioneering spirit that
has helped her not only advance but thrive in the male-dominated world
of engineering. She holds an M.Sc. Engineering Systems and Management
and B.Sc. Aerospace engineering from Khalifa University. Moreover, Eng.
Almarzooqi has over seven years of experience in the industry, where she
has worked as a workshop engineer and in contracts and projects
management.

Excerpts from the interview:
The UAE is a model state when it comes to women’s
empowerment. Tawazun, too, has a reputation for
empowering women. How encouraged do you feel by
these factors?
My journey with Tawazun started in 2013. I was a student at
Khalifa University, and they sponsored a competition called
“Design, Build and Fly”. I still remember meeting Dr. Yehya Al
Marzooqi to present our entry and to convince Tawazun to
sponsor us. I loved how Tawazun supported us and made our
dream come true. They encouraged us to do more than our
best and motivated us till the end. From that time, my goal was
to work at Tawazun, and now here I am!
Being an engineer means you are constantly tasked with
innovative ideas. Do you think this adds too much
pressure and affects your work-life balance?
I am an engineer and a working mother. This may not sound
easy for many women but being an Emirati woman who
studied engineering actually made it better because I received
a tremendous amount of support from everywhere.
Sometimes balancing my professional and personal life is
challenging, especially with children, as I have three of my
own. However, I always tell myself that there is no perfect
work-life balance. I am not afraid to ask for help, and my
husband is very supportive. I also love my job and enjoy my
time working at Tawazun. Therefore, I don’t really feel stressed
or under pressure. After all, I am an engineer, and we are
always ready to solve problems.

Eng. Bashayer Mohamed Almarzooqi

Does a flexible work schedule for female employees help?
Definitely, and especially the married ones. Women are half
the society, and they raise the other half. Having a flexible work
schedule is something I look for because I want to work, and I
love what I am doing. On the other hand, I don’t want to miss
watching my nine-month-old daughter’s first steps or my son’s
graduation. This flexibility will make sure that I deliver at work,
raise my children and be there for them because they are the
ones who are going to lead in the future.
Women make up over 25 per cent of the total workforce at
Tawazun. Are any special training programmes held for
women engineers to upgrade their skills regularly?
Tawazun nurtures us to be better, not just at work. They signed
me up for one of their training programmes titled “Certified
Project Manager”, which changed my perspective towards
myself, my work and my colleagues. It is good to be an
engineer but being an engineer with management skills is a
bonus. That’s what Tawazun is doing, and because of that, I can
see the difference between being an engineer and being an
engineer at Tawazun!
What are your suggestions to young women in the country
aspiring to make a career in engineering?
Studying engineering is challenging, but eventually, it pays off.
The only way to do great is to study what you love like I did,
which is the most important thing for me.
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Localising these products is also expected to attract investments, promote the industrial sector and advance technology, diversify the economy, enhance economic growth and
sustainability, create new job opportunities and fortify supply chains.
Over 1,300 delegates attended the event, including representatives from leading national companies, manufacturers
and investors with over 20 panel speakers, comprising CEOs
of major industrial companies, as well as high level representatives from the public and private sector.
In his opening remarks, Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber noted
that the Ministry focuses on implementing the vision of
President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan to “double our efforts, prepare for the future, contribute to our national economic diversification efforts and leverage the competitive advantages of the UAE in order to
build a robust industrial sector that promotes self-sufficiency and increases local production.”
Dr. Al Jaber explained, “The COVID-19 pandemic and geopolitical challenges have disrupted supply chains and affected
the global economy; an experience from which we extracted many lessons. One of the most important lessons we
learned is that regardless of global economic conditions, enhancing self-sufficiency and resilience in vital sectors such
as, food, healthcare, and the sectors essential to ensuring
business continuity and economic growth, is critical.”
The agenda of the first day of the forum featured several
panel sessions on the UAE’s industrial sector, including ‘Features of Abu Dhabi Industrial Strategy’, ‘Why Make it in the
UAE?’, ‘Industrial Opportunities: Building Resilience’, ‘Industrial Growth’ and ‘The Maker’s Prospective’.
The Forum also featured an exhibition highlighting opportunities and incentives provided by 24 national entities who
briefed delegates on national success stories and their expansion plans.
TAQA delivered a presentation on investment in infrastrucA panel discussion in progress at the event

ture for a sustainable future, while ADNOC highlighted industrial opportunities related to drilling products. Abu Dhabi
Ports gave a presentation on industrial growth opportunities
in Abu Dhabi, while Borouge Company talked about value
chain opportunities.
Nafis Programme gave a presentation on Emiratisation, and
the Emirates Nuclear Energy Corporation discussed about the
opportunities in the UAE peaceful nuclear energy programme’s
supply chain. There were also presentations by Emirates Steel,
Arkan and the Abu Dhabi Fund for Development.
Pure Health Pact
The MoIAT signed an agreement with Pure Health, the UAE’s
largest integrated healthcare group, to join the National InCountry Value Programme.
As part of the agreement that was signed on the second day
of the “Make it in the Emirates” Forum, Pure Health committed AED10 billion over the next 10 years in local procurement
in line with the national industrial strategy which supports
the localisation of supply chains by redirecting higher portions of public spending into the local economy.
Pure Health and MoIAT will collaborate on initiatives to stimulate local industrial content, capitalise on opportunities
within the healthcare sector, and conduct training programmes to upskill the national workforce.
Several Incentives
Many of the event’s participating entities announced incentives aimed at empowering the national industrial sector.
The incentives include programmes to reduce fees for electricity provided by the Department of Economic Development in Abu Dhabi, and a 25 per cent discount on land and
office rents provided by the Khalifa Industrial City (Kizad)
with a grace period of up to 18 months on land rents during
the phase of establishing a factory in Tawazun City, as well as
many other advantages, such as infrastructure and logistics,
and the ability to reach new markets through new trade
agreements.
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Top officials signing the MoU at the Make it in the Emirates
Forum in Abu Dhabi

‘Make it in the Emirates’
Spotlights UAE’s Industrial Capabilities
The ‘Make it in the Emirates’ Forum, a first of its kind
event and one of the latest initiatives of the Ministry of
Industry and Advanced Technology (MoIAT) in cooperation with the Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED), witnessed the participation of major
local and international industrial companies, UAE government entities and financial institutions operating in
the UAE.
The stated aim of the recently-held forum, inaugurated by Dr.
Sultan bin Ahmed Al Jaber, Minister of Industry and Advanced Technology, was to promote the growth of national
industries and discuss opportunities for partnership and cooperation in the industrial sector, in addition to presenting
opportunities for product localisation, redirecting the value
of purchases into the national economy, and leveraging local
purchasing power to develop the industrial sector.
300 Products, 11 Sectors
Twelve national companies presented more than 300 products across 11 sectors for local production and procurement,
supporting the UAE’s efforts to become a hub for global industries.

Localising products
is expected to attract
investments
These national companies, which include ADNOC, ADQ
Holding, Emirates Global Aluminium, TAQA, Etisalat, Etihad Airways, Edge, Mubadala, Emirates Steel, Pure Health,
Strata, Aldar, Emirates Nuclear Energy Corporation, Etihad
Rail, and Masdar, announced the provision of AED 110 billion of potential purchase agreements to existing and new
partners.
The 11 sectors included metals, petrochemicals, chemical industries, plastics, machinery and equipment, defence industries, pharmaceutical industries, technology and medical
equipment, communications, and agricultural technology.
The over 300 new products introduced for local production
will contribute over AED 6 billion to the national GDP annually.
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Abdullah bin Zayed

Participates in G20 Foreign Ministers’ Meeting
H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, UAE Minister of Foreign Affairs and International Cooperation participated in the
Group of 20 (G20) Foreign Ministers’ meeting, held in Bali, Indonesia, from 7th to 8th July.
Sheikh Abdullah affirmed that the UAE, under the leadership of
President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
is keen to push forward the G20’s efforts to tackle the shared
global challenges to achieve stability and prosperity globally.
He commended Indonesia’s efforts in efficiently organising the
G20 Foreign Ministers’ meetings, which underscores the country’s excellence in hosting major global events and forums, as
well as in organising such important meetings as part of its pivotal role in promoting international cooperation to achieve
sustainable development goals (SDGs) globally.
Sheikh Abdullah expressed his appreciation for the efforts
made by countries participating in the G20 meetings and their
cooperation, which showcases their commitment to join
hands in shaping a brighter future based on constructive inter-

national cooperation in facing the most pressing challenges.
He also highlighted the UAE’s support for Indonesia’s efforts
that aim to further build on and add to the achievements of
the G20.

UAE Minister of State

for Defence Affairs Receives British Armed Forces Minister
Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, Minister of State for Defence Affairs, recently received the British Minister for the
Armed Forces, James Heappey.
Mattar Salem Ali Al Dhaheri, Under-Secretary of the Ministry of
Defence, and several senior officers at the Ministry of Defence
attended the meeting.
At the start of the meeting, Al Bowardi welcomed Heappey and
his accompanying delegation. He also lauded the growing cooperation and existing friendship between the two friendly countries and their keenness on promoting cooperation horizons in
all domains, especially in the military and defence affairs.
They also reviewed cooperation between the UAE and the UK
in the military and defence fields and ways to develop them,
which would contribute to achieving more coordination and
cooperation between the two countries.
The UAE Minister of State for Defence Affairs and the British

Minister for the Armed Forces exchanged views regarding
several issues of mutual interest and ways to boost security
and stability in the region, as well as the latest regional and
global developments.
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UAE President

Meets with French Republic
President, Discuss Collaboration
President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan recently met with the French Republic President
Emmanuel Macron for a private lunch at the Élysée Palace.
The two Heads of State discussed opportunities for collaborating and expanding their longstanding partnership alongside overall developments and approaches to topics of regional and global concern. His Highness also congratulated
President Macron on his country’s National Day, wishing
France further progress and prosperity.
His Highness and President Macron reviewed new agreements that expand decades of partnership and collaboration
between the UAE and France across investment, the economy, cultural exchange, scientific innovation, advanced technology, future energy, food security, and climate change.
His Highness said that collaboration across energy of all kinds
is critical, noting that the UAE is committed to supporting energy security for all people.
In discussing regional and global instability, the leader expressed their joint commitment to favouring de-escalation,
peaceful co-existence and relationship building as a way of
working towards resolving such challenges. His Highness discussed the critical role that France has undertaken in the Mid-

dle East, noting his interest in continuing to work together
with France to promote peace, stability, and security for all in
the region.
His Highness reiterated the common interest that the UAE
and France share in confronting climate change, including
the opportunity to move forward with clear action at COP28,
which will be hosted in the UAE in 2023.
Furthermore, President Macron awarded His Highness
Sheikh Mohamed bin Zayed the ‘’Grand Cross of the Legion
of Honour’’, the highest French national order, in appreciation of his role in strengthening friendship and cooperation
relations between the UAE and France at various levels. In return, His Highness granted President Macron the ‘’Order of
Zayed’’, the highest civilian honour in the UAE awarded to
presidents and kings who have played prominent roles in
serving the two countries’ relations and prosperity.
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed also attended a
state dinner at the Grand Trianon, situated within the
grounds of the Palace of Versailles.
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Airbus Drone

Contributions to achieve
climate-neutral aviation by
2050 outlined
Next ILA Berlin scheduled for
June 5 to 9, 2024

oped logging device can store up to three Gigabits of data
per second. It also deals with development and manufacturing services, testing on board its own research aircraft based
in Strausberg, and everything to do with unmanned aircraft
systems (UAS).
Dessia is based in Antony, France, and has developed a special software tool for increasing efficiency in development
processes, which has already been put to successful use by
several companies in the aviation and automotive sectors.
Fighter Aircraft Symposium
A symposium on fighter aircraft, moderated by Brigadier

Lockheed Martin, F-16
Fighting Falcon

Space Stage

General Holger Neumann, was introduced by a keynote
speech from the Air Force’s Chief of Staff, Lieutenant General
Ingo Gerhartz, who emphasised the obvious value of alliance
and friendship within NATO.
In the future, including new weapon systems such as the
fifth-generation Lockheed Martin F-35 fighter, Boeing CH-47
Chinook helicopters and new ground-based air defence
weapons, he said, the Air Force is making a clear commitment to defending NATO territory “wing to wing” together
with the allies.
The central keywords of the following contributions included system of systems, interoperability, integration, automation and artificial intelligence.
As a representative of the scientific community, Prof. Wolfgang Koch described how existing civilian applications of artificial intelligence are currently influencing military use and
will do so in the future - and vice versa.
Keywords such as swarming and gaming, which play an important role in the military, will also play a role in the civilian
sector in the future. Data, algorithms, anthropocentrism and
especially the interconnectedness of systems are just some
of the pillars of military IT concepts.
Reference Text/Photo:
www.ila-berlin.de
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Pilatus PC-12 NGX with pilots Robert Schenk and Sven Dassel

these electric vehicles are low-noise would be a big advantage for inner-city use.
The aircraft manufacturer Airbus is working on several electrically powered models, including the experimental Vahana,
which can fly unmanned, as well as the CityAirbus.
To make sure they can be used in the future the aircraft manufacturer is also working on a landing pad infrastructure. Here
it would be important to cluster vertiports, as the company
has demonstrated in the Brazilian metropolis of Sao Paolo.
Focus on SMEs
Five brief presentations impressively highlighted the wide
range of small and medium-sized enterprises (SMEs) represented at the International Suppliers Center:
Toolcraft is a 3D printing specialist based in Georgensgmünd,
Bavaria, which also markets tailored turnkey robotic products,
and with them the entire processing chain from the initial
concept to production, as well as precision parts in CNC metal
cutting, additive manufacturing and injection moulding and
mould and die production.
Proxivison is based in Bensheim in the state of Hesse and a
supplier of innovative optoelectronic products to OEM customers and consumers. The company specialises in UV solar
blind detectors which are used both in a military environment
and for inspecting high-voltage power lines.
The devices are lightweight, small and can be fully controlled
online.

Guard Battalion of the Bundeswehr

Volocopter

Need to focus on R&D to
achieve climate-neutral
aviation highlighted
Opportunities, challenges
in development of fighter
aircraft discussed
Astrofein from Adlershof develops, manufactures and tests
space flight components and systems. The SME’s core business is small-scale satellites, position control, structures,
mechanisms and payloads.
Astrofein is a leading manufacturer of reaction wheels featuring intelligent electronics for controlling the position of satellites weighing up to six tonnes. The 90 employees develop,
manufacture and integrate the systems entirely in-house and
have a 100 square-metre clean room at their disposal.
X2E Aerospace Technologies from Wildau in Brandenburg
markets a particularly wide range of services, with a focus on
collecting and processing aviation data. Its in-house devel-
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Exhibition halls

Rolls Royce, Germany

Emirates at ILA static display

use, whether in liquid or gas form, as a fuel cell for electric
power or for driving modern gas turbines, as will be the case
on large passenger aircraft. The wide- scale use of this technology while necessarily observing all the logistical and safety-relevant technical requirements of international aviation
will entail big challenges and financial costs that should not
be underestimated by anyone in science, industry, politics
and administrations.
Cross-sectoral efforts in science and technology fields are already under way. Synergies with regard to hydrogen technology already exist in the automotive, maritime and aviation sectors. In this context the EU and national governments
were expressly called upon to establish suitable frameworks
and regulatory measures.
New Form of Transport
Representatives of politics and industry exchanged views on
Advanced Air Mobility (AAM) in Germany, the opportunities
it presents and the hurdles involved.
The panel members discussed how the development of un-

manned and electrically powered aerial vehicles could be accelerated as well as conceivable applications.
How about a ride from the airport to the city in an unmanned
flying taxi? If Florian Reuter, CEO von Volocopter, has his way
this will soon become reality. The Volocity his company has
designed is a two-seater already successfully tested in several countries, which was also on show at ILA Berlin 2022.
Advanced Air Mobility
AAM covers more than the development of new aircraft. Taking part in a debate, experts examined what kind of infrastructure climate-neutral aircraft would require and how it
could be integrated in cities.
Achieving climate-neutral aviation with alternative propulsion systems requires more than innovative aircraft. A corresponding infrastructure is needed too.
In that context, the European Aviation Safety Agency (EASA)
presented an extract of its new regulations for vertiports.
These are landing pads for flying taxis, which subject to precautions could conceivably be installed in cities. The fact that
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Key issues discussed include
climate-neutral flight and
benefits of space flight
At the Space Pavilion, focus
was on benefits of space
flight for life on Earth
ognising an aircraft as an overall system into which technically advanced and efficient components had to be integrated.
In that respect, propulsion systems were a decisive factor but
only a part of the whole. Incorporating new materials and
aerodynamic findings into the aircraft also played an important role. Nor could one ignore fuel supply logistics and scaling the production of sustainable aviation fuels as an interim
technology.
Collaborating While Competing
Panel members at a session saw the balancing act of having
to collaborate while at the same time compete with one another as being a challenge. This was what the European
Clean Aviation Initiative represented.
Initial results were already to be expected in 2030, by which
date the schedule demanded a 30 per cent increase in fuel
efficiency on short and medium haul flights.
The seven experts at ILA Berlin were unanimous: “We can
do it.”
Climate-neutral Aviation
The Aviation Future Lab began its work promptly on day one.
In the three speeches by the BDLI, federal government and

Airbus A400M on Public Days

the European Commission there was agreement that the focus had to be on R&D projects driving the effort to achieve
climate- neutral aviation in the EU.
Speaking first, BDLI Vice President, Equipment and Materials
Dr. Gerardo Walle stressed how important aviation was for
the global economy, together with the goal the sector had
set itself for becoming climate-neutral by 2050.
“We all agree on this target“, said Walle. True to ILA Berlin’s slogan ‘Pioneering the Future’, he emphasised the “opportunity
and obligation that Europe has to become a global leader on
the way to climate neutrality.”
Managing the demands of climate protection and competitiveness Federal Government Aersopace Coordinator, Dr.
Anna Christmann, reiterated the government’s declared aim
to support the sector’s endeavours in Germany, the EU and
the whole world to achieve climate neutrality, while taking
into account the needs of a competition-oriented industry.
The federal government’s exhibition also made this clear.
Christmann noted that the application process for the aviation research programme of the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK) was being revised
with a view to more stringent decarbonisation and climate
neutrality.
Hydrogen Power
At the Future Lab, the members of the panel discussion on
the topic of hydrogen were unanimous that it had the capability to make aviation climate-neutral. However, they also
agreed there were big challenges involved that required a
joint global effort.
The technology already exists to put hydrogen to aviation
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Eurofighter at ILA

60 aircraft of all sizes and
categories were displayed
Aerospace actors used
simulations and models to
present research projects
Eurojet Turbo GmbH

As per Marco R. Fuchs, BDLI Vice President Aerospace, the
Space Pavilion was a highlight of the show. “The point of the
exhibition was to show that aviation and especially space
flight was booming and that investing, particularly in ESA,
was worthwhile,” he said.
Clean Aviation
At the Aviation Future Lab of ILA Berlin, seven technology
heads from the European aviation industry gathered to discuss clean aviation of the future. The EU’s Clean Aviation Initiative is a pioneer of sustainable aviation research and innovation in Europe and is committed to meeting the aviation
needs of an increasingly mobile and expanding population
in the future.
Taking part in the panel discussion were Airbus Germany,
represented by Vice President Research & Technology Nicole
Dreyer-Langlet; Liebherr Aerospace Toulouse, represented
by Managing Director Nathalie Duquesne; Rolls Royce, represented by Director Aerospace R&T Alan Newby; MTU Aero
Engines, represented by COO Lars Wagner; Safran, represent-

ed by Senior Executive and Vice President Eric Dalbiès; the
startup ZeroAvia, represented by Vice President Strategy
James McMicking; and the aerospace research organisation
of the Netherlands NLR, represented by Director General
Michel Peters.
The panel members outlined their respective contributions
to the European Clean Aviation programme on the way to
achieving climate-neutral aviation by 2050. Among the
measures were increasing efficiency in general, which has
always been a routine part of international aviation for competitive reasons, hybrid- electric propulsion, sustainable
aviation fuels, as well as hydrogen and fuel cell technology.
The panel members were unanimous that the main challenge was the speed necessary in order to achieve the climate goals demanded by policymakers on time. In the face
of such big challenges, step-by-step evolutionary progress
would no longer suffice and revolutionary
developments and disruptive ideas were needed. Attention
had to shift from looking at individual sub-systems to rec-
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Handover of the first Airbus A321neo to the
Bundeswehr Colonel Daniel Draken, Air Readiness

at the ILA. There were the “giants of the
At the opening of the ILA Space
sky,” an A380 airliner and Beluga
Pavilion representatives of the
transporter from Airbus, military airEuropean Space Agency
craft including a Lockheed Martin
(ESA), the German AeroF-35 multi-role combat aircraft, a
space Center (DLR) and the
Boeing CH-47 Chinook heavy-lift
German Aerospace Indushelicopter, as well as mock-ups of
tries Association (BDLI) exinnovative devices such as the
plained the benefits of
Volocopter flying taxi, the fully
their space exploration
electric Rolls Royce Spirit of Innoprojects.
vation, and the hydrogen-powered
The aerospace show highDornier DO-228-101
Apus i-2.
lighted the latest projects on
At the Space Pavilion the focus was on
topics that included sustainabilDornier seaplane
the benefits of space flight for life on Earth.
ity, climate change, digitalisation,
One high point was the Astronaut Talk featurinnovation, research, prevention and
ing Matthias Maurer, Alexander Gerst, Thomas Reitsecurity.
er and Reinhold Ewald.
According to Director General of the ESA Dr. Josef
The Advanced Air Mobility displays presented the entire
Aschbacher, for the ESA and the aerospace industry ILA was
spectrum of unmanned aircraft systems and electric vertical
the most important event on the calendar altogether. “The
take-off and landing aircraft (eVTOLs).
slogan was ’Space for Earth’. It means our activities in space
At the Future Lab the main topic was the path to achieving
benefit the planet, climate and humanity overall.”
climate-neutral aviation by 2050. At the Military Support
He was accompanied by the ESA astronauts Alexander Gerst
Center the Luftwaffe and industry demonstrated how toand Dr. Matthias Maurer, who shared their experiences in
gether they were working to ensure the operational readispace at the Astro Talks.
ness of aircraft and equipment.
Head of the German Space Agency of the DLR and member
And on the stage of the International Supplier Center, ISC,
of the DLR board, Dr. Walther Pelzer, highlighted the importhe focus was on the latest topics that concerned suppliers –
tance of data collected from space exploration. “Our exhibits
including climate-neutral aviation, digitalisation and the stademonstrated why we were in space, namely to make life on
bility of supply chains.
Earth better and more sustainable. Our experts explained
Space Pavilion
what these satellites and various rockets achieved. The data
Aerospace actors used simulations, videos and models to
we gained from space flight would help us to preserve life on
present fascinating research projects and topical issues.
Earth.”
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dustries Association (BDLI), stated: “ILA22 was the first aerospace show to take place in Europe since the pandemic began. The keen interest shown by visitors and exhibitors, the
significant presence of German policymakers and the partnership with the European Commission sent a clear message: aviation, space flight and defence have become mainstream topics in society. From the perspective of long-term
sustainability, the focus is on how to hand over today’s world
to a future generation with the ecology, economy and security in mind.”
He added: “ILA22 highlighted the big progress we have already made, with research and development on climateneutral aviation, communications and climate observation
from space, and with technologies for our security and defending our values. But we still have a long way to go. In that
sense ’Pioneering Aerospace’, this year’s slogan at ILA, remains our commitment to the future.“
Martin Ecknig, CEO of Messe Berlin GmbH, stated: “Following
the break due to the pandemic we were delighted that ILA
has made a strong comeback. ILA 2022 was impressive proof
that, more than any other event, it stands for innovation and
the new technologies of this high-tech industry.”
The Federal government was strongly represented at the

550 exhibitors from 29
countries presented
products and projects
72,000 visitors made it to
the event
event. Federal Chancellor Olaf Scholz opened ILA Berlin with
a tour of the show. “For those who want to find out what the
future of aviation really has in store, ILA is the right place to
be,” he said in his opening speech.
The federal chancellor thanked the exhibitors and companies present. “They were the true ‘pioneers of aerospace’.
They whet our appetite for aviation’s future – climate-neutral,
low-noise and highly innovative.”
‘Giants of the Sky’
Around 60 aircraft of all sizes and categories were displayed
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ILA Berlin 2022:
Spotlight on Exciting
Future of Flight

The ILA Berlin 2022, one of the biggest worldwide events in
aviation, that took place from June 22 to 26, under the slogan
‘Pioneering Aerospace,’ turned out to be a roaring success going by the enthusiastic response it elicited from the participants across the globe.
For five days the Berlin/Brandenburg region was a hub and platform for exchanging views on the future of aerospace.
Sustainability, innovation and new technologies were the dominant themes. The mega event gathered representatives of interna-

tional industry, politics, the armed forces and science.
Around 550 exhibitors from 29 countries presented a wide
range of high-tech products and research and development
projects. Some 260 speakers discussed the latest aerospace
topics on five stages. A total of 72,000 visitors made it to the
event.
Key issues covered included climate-neutral flight, military
security and the benefits of space flight for humanity.
Volker Thum, chief executive of the German Aerospace In-
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The 28th edition of
Eurosatory will be held from
17 to 21 June 2024

and manufacture advanced integrated multi-sensor system,
providing actionable intelligence, surveillance, and reconnaissance solutions to the HLS, defence and civic sectors.
The merger with DST Control will expand Beesense’s portfolio, enabling it to enter the Gyro-stabilised gimbal market
and provide end-to-end solutions for maritime and aerial
surveillance applications.
DST Control, a Swedish company, founded in 1989, manufactures lightweight gyro-stabilised electro-optical systems.
Dual EIMOS Display
Expal showcased its technological capabilities in ammunition and weapon systems.
The company highlighted dual Expal Integrated Mortar System (EIMOS) weapon System, in service in Spanish Navy. This
81mm Onboard Mortar System has been developed through
an R&D Programme with the Spanish Ministry of Defence,
following the most demanding requirements of the Navy
(Marine Corps) and Army.
The R&D Programme concluded early 2021, with a first batch
of Onboard Mortar Systems delivered last December 2021.
Dual EIMOS stands out for having been designed for Shoot &
Scoot, providing mobility, automatic 360º aiming and firing
without the need for additional stabilisers, the ability to overcome steep slopes and, as a unique feature, deep fording
without preparation.

Record Attendance
The 2022 edition, which stood out as a record year in terms of
attendance, was part of the momentum of three major global trends: the return of inter-state conflicts, global warming,
and the digital revolution.
Charles Beaudouin, the exhibition’s CEO, pointed out, “Held
in the context of a new world order, Eurosatory reinforced its
position as the world’s most important D&S event, setting
trends in the management of all crises, from war to environmental disasters”.
The message from the organisers: ‘Save the Date for the 28th
edition of Eurosatory: from 17 to 21 June 2024.’
Reference Text/Photo: www.eurosatory.com
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The 2022 edition stood out
as a record year in terms of
attendance

small arms. The Smash systems use video analysis to enhance
a shooter’s effectiveness. Once the shooter selects a target by
pulling and holding the trigger, the system waits until it has
“lock-on” and neutralises the target.
Smash X4 combines a x4 magnifying optic scope with Smart
Shooter’s Smash fire control capabilities, providing extended
detection, recognition and identification ranges for the
shooter as well as extended lethality ranges.
MKU Optronic Solutions
MKU showcased its defence and security solutions at the
show. The company has supplied its products to Germany,
Spain, Norway, Sweden and Estonia.
”MKU’s optronic solutions were developed after listening to
the problems of the modern soldier. The Netro NB-3100 Aviation Night Vision Goggles and Netro Aiming Solutions have
been evolved as a solution to such problems,” said Prachi

Gupta, CEO of MKU’s optronics division.
The company showcased two optronic solutions: Netro NB3100 Aviation Night Vision Goggles and Netro Aiming Solutions. The first is designed to help aircraft and helicopter pilots navigate while flying at low altitudes or taking off or
landing in pitch darkness or threatening conditions. The latter comprises sophisticated sighting solutions for those operating grenade launchers, heavy and light machine guns
and rifles.
Tyron Tyre Protection
Tyron Runflat launched the new All-Terrain Rubber (ATR)
EasyFit at the show.
The new ATR-EasyFit fills a significant gap in the market for
lightweight rubber runflat solutions for light armoured vehicles running on 16” wheels right through to 22.5” wheels
used on military and commercial logistics vehicles.
“Lightweight 4x4 vehicles with standard wheels are used for
multiple critical military and security applications including
Special Forces, border guard and small logistics vehicles and
trailers,” Peter Simson, Director, Tyron Runflat, said.
Beesense-DST Merger
Beesense Systems, an Israeli company specialising in precise
electro-optics systems and multi-sensor surveillance solutions, announced a merger agreement with DST Control,
manufacturer of gyro-stabilised gimbals.
Beesense Systems, part of the Avnon Group, design, develop
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MEROPS focuses on realworld needs of the armed
forces

dent and CEO.
The Humvee Saber is redefining survivability with 360 degree kinetic and blast protection in a truly light tactical vehicle.
For Eurosatory, AM General partnered with Elta North America, to upfit the vehicle with a mobile Counter Unmanned
Aircraft System (C-UAS) designed to track, identify, and deter/defeat various UAS while the vehicle is in motion. The
vehicle features MBrace, an advanced occupant protection
system by IMMI, to add head and neck protection during
adverse events.
R&S Cutting-Edge Monitoring
Rohde & Schwarz unveiled a new sensor, software and two
new antennas that offer cutting-edge COMINT/CESM or
military spectrum monitoring solutions.
The COMINT/CESM innovations include the R&S UMS400
lightweight universal monitoring system, new direction
finding and monitoring antennas, and intuitive R&S Ceptor
radio monitoring software.
The new sensor, antenna and software portfolios are dedicated for communications intelligence (COMINT) and communications electronic support measures (CESM) and provide operators with cutting-edge solutions for spectrum
dominance and situational awareness.

MoU on MBT
Poland defence firm Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) and
South Korea’s Hyundai Rotem company signed a memorandum at the show to jointly develop tanks and armoured personnel carriers.
Poland’s Defence Minister Mariusz Błaszczak tweeted that the
deal was an important step in the development of Poland’s
armed forces and defence industry.
Hyundai Rotem is offering its K2PL Main Battle Tank (MBT) to
Poland as part of the Polish Wilk new generation MBT procurement programme. As part of the proposal, a brand-new MBT
would be developed, in collaboration with the PGZ group. Poland is also reportedly interested in acquiring existing K2 Main
Battle Tanks.
RAPIDFire Weapon
Nexter exhibited solutions that meet the needs of anti-drone
and ground-air defence at the show and in partnership with
Thales offered the RAPIDFire weapon system for low altitude
ground-air defence.
Nexter presented weapon systems such as the ARX 30 and
RAPIDFire, equipped with medium-calibre guns, offering surface-to-surface and surface-to-air capabilities to counter new
threats such as drones, missiles or loitering munitions at short
and medium range.
These weapon systems have the advantage of being able to
deal with a large number of simultaneous threats such as a
swarm of drones, to adapt the munition rapidly to the target in
the face of combined threats, to benefit from excellent reactivity at short range and, above all, to have a low cost.
Smash X4 Fire Control
Israeli fire control systems developer Smart Shooter unveiled
Smash X4, a fire control system with a x4 magnifying optic
scope, at the show.
Smash X4 is designed to increase the accuracy and lethality of
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time tactical intelligence and damage assessments allowing
it to adjust targets and abort missions midflight, and operate
in both offensive and defence scenarios.
The Spike NLOS 6th generation, building on the operational
success of the entire Spike missile family, includes several
new, enhanced capabilities to account for modern battlefield needs and trends.
C2 for Robotics Systems
Robotics and autonomous systems developer Milrem Robotics’ command and control (C2) system for intelligent unmanned systems was on display at Eurosatory.
Milrem Robotics’ solution, developed in cooperation with
Fleetonomy.ai, Rait88, MIL Sistemika and other partners, integrates multiple different unmanned aerial and ground assets (UxV) into a composite command and control system
and merges sensor and effector data from multiple payloads.
It allows the constant monitoring and controlling of the UxV
systems’ most important variables, such as energy status,
fault conditions, operating parameters, built-in diagnostic
tests, initialisation, and configurations.
MEROPS ‘Crystal Clear View’
Turkish defence firm, Aselsan brought its next generation air
surveillance and targeting gimbal sight MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) to Eurosatory for the
first time.
“MEROPS design philosophy focuses on the real-world requirements of the armed forces under the combat situations.
So, users can easily achieve a “Crystal Clear View” with the MEROPS under all possible viewing conditions,” said Prof. Dr. Haluk Görgün – Chairman, President and CEO of the company.
The sight performs especially well under smoke, dust and
prioritises medium and short-wave thermals to support
dawn and dusk operations. These features make the targeting sight an operational asset in adverse conditions with an

Rafael highlighted the
Spike NLOS 6th generation
precision missile

enhanced performance.
Plasan Sasa Patrol Vehicle
Plasan Sasa unveiled its new Wilder military patrol and Special Forces vehicle at the show. The innovative clean-sheet
design is offered by Plasan as a turnkey product or in kit form
for local assembly by vehicle manufacturers around the
world.
The Wilder’s central driving position offers a panoramic view
to the driver and it has the mobility and off-road capability of
a racing buggy, combined with the protection and remotely
operated firepower normally only seen on vehicles weighing twice as much.
The crew can dismount and remotely drive the vehicle and
its weapon to a vantage point without putting themselves in
danger. With this integrated drive-by-wire capability and associated cameras and sensors, the Wilder is also ready for
fully autonomous operation.
AM General’s Tactical Truck
Global mobility solutions provider, AM General, showcased
its Humvee Saber light tactical vehicle and Soft Recoil Technology.
“It was exciting to be back in Paris after a four-year hiatus.
Eurosatory provided us a great opportunity to engage with
global customers and display our innovative solutions based
on their requirements,” said Jim Cannon, AM General Presi-
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FN Herstal showcased
deFNder RWS with live
demonstrations

Metravib Defence, the inventor of acoustic gunshot detection and supplier of acoustic localisation systems for “Griffon” Véhicule Blindé Multi-Rôle (VBMR) and “Serval” (multirole armoured vehicles) and “Jaguar” EBRC (armoured reconnaissance and combat vehicles), offers solutions to exploit,
fuse and share data from theatres of operation.
PILAR V is the essential sensor in the vetronics enhancing
situational awareness. Its innovative architecture allows interoperability with the (Système d’Information du Combat
Scorpion) SICS Battlefield Management System, which
shares data between “connected” vehicles in order to
maximise the digitalisation of the battlefield.
FN Herstal’s deFNder Display
FN Herstal showcased the capabilities
of its deFNder Remote Weapon Station (RWS) through full live dynamic demonstrations.
Available for land and naval applications, deFNder RWS is
highly modular and accepts
various types of armament.
Each variant is available with an
extensive range of customerspecified options and accessories
to meet today’s operational requirements.
The deFNder Light and the deFNder
Medium were on display at the Belgian pa-

vilion. The deFNder Medium is capable of integrating and firing FN machine guns from 7.62x51mm calibre, 30mm cannons, 40mm AGLs, as well as guided rockets or missiles, from
static platforms or mobile, manned-driven and unmanned
ground vehicles whilst remaining very compact and lightweight.
BAE’s Vehicular Variety
Combat vehicles, artillery systems, and technologies for precision strike and situational awareness were among the capabilities that BAE Systems exhibited at Eurosatory.
The full size vehicles on display were the CV90MkIV infantry
fighting vehicle, which was recently selected by the Slovak
Army, the Archer 155mm mobile howitzer, and the BvS10 allterrain vehicle, along with advanced guided weapon systems and situational awareness technologies.
The CV90 is combat proven and trusted and exists in more
than a dozen variants for different mission sets.
BvS10 is an armoured all-terrain vehicle ideal for operations
in Arctic and cold weather environments. It can traverse ice,
steep mountains, and rocks, and its amphibious capability allows it to swim while operating in some of the most remote
areas the planet has to offer.
Rafael Precision Missile
Rafael Advanced Defense Systems highlighted the Spike
NLOS 6th generation precision missile at the show.
Rafael’s Spike missile family of multi-purpose, electro
optical guided missiles provides pinpoint precision at
extended ranges with the
NLOS variant successfully engaging non-line of sight targets.
Spike NLOS, launched from air, land,
or naval platforms, provides critical real-
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ery of many innovative startups during the different sessions
on current themes: performance, maintenance, robotics, security and safety of territories, and artificial intelligence.
Here’s a look at some of the products, systems and services
presented by the participating companies at the mega show:
Avon’s Boots and Gloves
Avon Protection developed and displayed a new range of
products to protect military personnel operating in Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) environments: the Exoskin-B1 High Traction CBRN Boots and
Exoskin-G1 Tactile CBRN Gloves.
Avon Protection developed the Exoskin range of boots and
gloves to supplement its CBRN respiratory protection products to protect personnel without compromising the wearer’s tactical agility in the field.
The Exoskin -G1 glove offers a critical operational advantage.
The ambidextrous glove features a rubberised outer layer
textured to maintain grip in wet conditions, with an intelligent, seamless inner knitted liner that has a conductive tip on both the thumb and forefinger.
The Exoskin range was on display at Eurosatory along with Avon Protection’s full range of personnel protective equipment, including
full-face respirators, escape
hoods, SCBA systems, modular PAPR units, underwater
equipment and ballistic helmets.
SkyStar Aerostats
The Israeli-based aerostat
company RT LTA Systems Ltd.
presented its SkyStar family of
aerostats, which includes the
SkyStar330.
The SkyStar aerostats are a self-contained, versatile, and easily transportable

SkyStar aerostats are easily
transportable tactical
systems

tactical systems, ideal for defence, border security and public
safety missions.
Offering availability of over 85 per cent in any given area, the
SkyStar systems already accumulated more than 4,000,000
operational hours worldwide.
Rami Shmueli, RT CEO, stated: “The SkyStar330 system,
which is carrying up to 50kg payload, is used by our most advanced clients and most of them deploy the systems in places where you need maximum protection to operational
teams. This feature will allow the users to fly the system
even if the control room is on the other side of
the world. This new capability is the first
step towards a fully autonomous system that is already in development
process and will be available to
clients in the near future.”
Metravib’s Acoustic Detection
Acoustic gunshot detection,
collaborative protection, interoperability and vehicle
survivability were the main
activities that Metravib Defence showcased at Eurosatory.
Propelled by the French Army’s
Scorpion programme, acoustic detection is establishing itself as a central
technology for collaborative defence.
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Key figures
The Eurosatory
Lab was a space
dedicated to
startups

• 1,743 exhibitors from 62 countries
• 62% international participation
• 39 national pavilions
• 62,000 professional visitors from 150 countries
• 250 official delegations from 96 countries
• 560 international journalists

ident of the French Republic, Emmanuel Macron. In the context of the war in Ukraine, the President of the Republic took
advantage of the exhibition’s inauguration to recall the central role of the defence and security industry in the preservation of national and European sovereignty.
Visitors discovered the first French demonstrator of capabilities to respond to all types of humanitarian, industrial and/or
environmental crises.
Seventy-five companies exhibited in HELPED - Humanitary
Emergency Logistic Project and Eco Development - area, to
present the whole spectrum of global capacities needed to
support populations in case of major crisis and to restore the
environment.
Foresight, the new post-crisis world order, experience shar-

Exoskin -G1 glove helps
maintain grip in wet
conditions
ing and the dissemination of professional practices suitable
for each profession were at the heart of 110 international
conferences held throughout the exhibition.
More than 300 speakers from all over the world shared their
vision and reflected on the evolution of Defence and Security.
The Eurosatory Lab, a space dedicated to startups, attracted
many visitors. The pitching programme allowed the discov-
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Held After Four Years,

Eurosatory Proves to
be a Huge Success

Held after a four-year absence due to the COVID-19 pandemic, the 27th edition of the international land and airland defence and security exhibition, Eurosatory 2022,
which was eagerly awaited by the international community of the sector, proved to be hugely successful.
In the particular context of conflicts at the gates of Europe,
the latest edition turned out to be one of the most significant
ones in the history of the exhibition.
A total of 1,743 companies and more than 100,000 professionals gathered in Paris from June 13 to 17 for the event,
which brought together all the major players in the global
defence and security market.
As many as 250 delegations from 96 countries, high-level executives and decision-makers from the public and private

sectors, and project leaders attended the event over five
days.
The success of the record-breaking edition could be attributed to the “reunion” and meetings between exhibitors,
partners and international visitors eager to discover the latest developments in the global defence and security capabilities.
Busy stands, enthusiastic exhibitors and crowded aisles were
the hallmarks of the show. “The exhibition was qualitative,
with stands designed and decorated for the occasion. Exhibitors put a lot of energy into welcoming visitors and official
delegations. Everyone was happy to be at Eurosatory 2022,”
said Jérémy Vigna, Sales Director of the exhibition.
For the first time, the exhibition was inaugurated by the Pres-
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The speech of His
Highness Sheikh
Mohamed bin Zayed
Al Nahyan, President
of the UAE, may
God protect him,
addressed to the
people of the UAE,
outlined his strategic
vision to continue
the sustainable
development process
during the next stage.
The speech was a road
map that detailed the
UAE’s domestic and
foreign policies and
reflected His Highness’
profound vision that
revealed the present
and future plans.

On July 13, Sheikh Mohamed gave a comprehensive speech, the first since he
assumed the presidency on May 14. The speech included several points and
featured a clear and direct style. It reflected His Highness’ thoughts, directions
and personality traits in a clear and direct discourse that settles in the hearts
before it reaches the minds.
In His Highness’ speech, he first eulogised the “father leader”, “the one with the
big heart”, and “the wise teacher”, documenting a testimony of the late great
leader’s good performance of the trust that he carried sincerely and wisely
throughout his reign. He referred to the late leader’s legacy of giving to the
people of the region and the world. This successful presidential start provides a
role model for generations and entrenches the UAE’s governance and leadership principles. There is no interruption or denial of the efforts of the predecessors, nor is there any reduction of the rights of all those who served the country
with dedication and enthusiasm. This is the lesson the President was keen to
teach the new generations in the country’s various sectors and fields of work.
The value of loyalty in the speech of His Highness does not only lie in documenting the late president’s role in building and leading the nation but also
involves loyalty to the people of the UAE. The speech embodied the nature of
the strong relationship and close ties that have bound him and the people of
the UAE together for many years. His Highness has an unrivalled place in the
hearts of all the UAE people. This loyalty is also shown in the role of expats living in the UAE. He is always keen to appreciate the contributions of residents,
stressing that the UAE is their second country and that His Highness appreciates their contributions to construction and development since the establishment of the UAE.
The speech focused on the general approach of the policy and philosophy to
be followed by His Highness in managing the country’s affairs. In this regard,
His Highness said, “We will keep following their (the founding leaders’) approach, wisdom and vision, God willing.” He added, “We learn lessons from
them in leadership… Our history, identity and cultural heritage will always be
an essential part of our plans for the future.”
The speech of His Highness contained important lessons that can be learnt
and employed in the development experiences of other countries. The most
notable of these lessons is that the development process should be comprehensive and continuous. It should parallel various economic, social and political aspects and sectors. Second, development is a continuous process that
never stops. No matter how many developmental achievements and successes countries achieve, they must aspire to add new building blocks to accumulate success and achievements, sustain growth, secure the future of the coming generations and ensure their prosperity.
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